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A partok szállongó fürtjei
hívnak evezni, fürdeni,
susogva szól a fák haja:
jöjj, vár az evezős tanya.

A karcsú ág is úgy súg, úgy cseng,
csenevész ujja felkereng,
megpaskol, és cirógat, legyez:
árnyékom ágya kellemes,

fű nő alatta, bársonyos,
sövényem rejti: zord, szoros,
Szerelmesed arcán a pírt,
ha ajka vágyó csókra nyílt.

Nézd, az a karcsú lányalak
virággá nőtt e fák alatt,
s míg haján egy levél remeg,
övig a vízbe belemegy.

Gyertek, a maszatos fűzfa-vessző
fejét megmossa nyári eső,
ezer habgyűrű ring, ragyog,
úgy várja zászlós csónakod.

Seperjen hát a gyors lapát
gyöngyöket a hullámon át,
repítsd hajód a vízen messze,
s vágjon barázdát könnyű teste…
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ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
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

ÁBEL ÉS FIAI BT.
Cégvezető: Ábel Zoltán

Teljeskörű temetkezési szolgáltatás:
* éjjel-nappali ügyelet,
* elhunytszállítás az ország bármely pontjáról,
* műkő  és gránit síremlék készítése, javítása, tisztítása. 
/35 éves tapasztalat/,
* szállítás 12 tonnáig.

Tel: 66/218-224
Ügyeleti telefonszám: 30/627-4577, 30/958-4877

APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ  *  APRÓ

Bálás szalma és széna betakarítását vállaljuk hosszúplatós 
IFÁ-val. Rakodómunkás szükséges.

Ábel Zoltán: 30/9584-877

* * * * *

Budapest, Békásmegyeri lakótelepen garzonlakás eladó. 
Érdeklődni: 66/217-461, 70/377-1532.
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Szarvasi és szentandrási amatőr csoportok színpadi bemutatója.
Helyszín: Körös Maros Nemzeti Park központja: Anna Liget.

Részletes program a Híradó előző számában.
21.30-kor Utcabál-Nosztalgia buli a Múzeum előtt Szarvason.

Játszik a FANTÁZIA zenekar.

Külön felhívás a Békésszentandrási Baráti Kör tagjai részére! A program egy kellemes nyári találkozásra ad kiváló 
lehetőséget, ezt nem szabad kihagyni!A regisztráción belépési lehetőség és tagdíjfizetés. Bővebb felvilágosítás a 

  honlapon.
Legyen egy kellemes nyári napunk! Rajtunk nem múlik.

Barátsággal
V. Szécsi Mátyás Pál

baráti kör elnöke

www.bekesszentandras.hu/szervezetek

Siker a
Tehetséggondozó 

Országos Versenyen

A H a j d ú - B i h a r  M e g y e i  T u d o m á n y o s  
Ismeretterjesztő Társulat a 2005/2006-os tanévre 
biológiából Országos Levelezős Tanulmányi Versenyt 
hirdetett 8. osztályosok számára. A 7 forduló 
megmérettetésre iskolánkból Farkas Zsófia és Palov 
Gábor jelentkezett. Mindketten a 8. b osztály tanulói 
voltak. Farkas Zsófi minden forduló feladatait 
hónapról hónapra hibátlanul oldotta meg, így országos I. 
helyezést ért el.

Palov Gábor is sikeresen szerepelt, szép eredményt 
mondhat magáénak: országos VII. helyen végzett. A 
verseny értékelése Debrecenben történt a tanév 
befejezésével szinte azonos időpontban. Ezért itt a lap 
hasábjain, utólag szeretném megdicsérni mindkét 
taní tványomat helytál lásukért ,  példamutató 
munkájukért, mellyel öregbítették iskolájuk hírnevét.

A jövőben is kitartást és hasonló szép sikereket 
kíván felkészülésüket segítő tanáruk:

Dr. Harangozóné Nagy Éva

Tréfás dalok

Ciba kucsa, ne ugass,
Hogy gyűljön e guzsalyas.
Ha meggyűl a guzsalyas,
Attól tova mend ugass.

Ez erdőbe ed farkas,
Neked adom, csak hallgass.

Ez erdőbe ed farkas,
Neked adom, csak hallgass.

Guzsalyasok eljöttetek,
Nem bánjuk, ha elmentek es.

Nyitva zajtó, biéjöhettek,
Üress e pad, leülhettek.

E küldiéstől itt ülhettek,
Marasztástól elmehettek.

Sziékünk sincsen alád való,
Lyányunk sincsen neked való.

Csángó népköltés
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Véha-házba. Madar Pál, az Fodor Rajmund nagyapja, élményeit mondja el úgy, A BBSZ baráti köre 
utca legidősebb lakója de szívesen beszél a régi ahogy azok a valóságban is k i h a s z n á l v a  a z  
anyósa révén jutott hozzá a időkről is, különösen a megtörténtek. Nézzünk e l s z á r m a z o t t a k  
f e l o l v a s á s r a  s z á n t  Szőnyeggyár alapítójáról, bele, és olvassuk el a fogság hazalátogatását, főzéssel 
Naplóhoz. A kézirat a Bagi Lajosról, akivel kezdetét.egybekötött felolvasó estet 
barátnőjéé, Véha Imréné, szomszédok voltak annak Egész idő alatt azon rendezett június utolsó 
Gazsó Rozáliáé volt, mint idején. gondolkodtam,hogy mi a h e t é b e n .  A H í r a d ó t  
családi hagyatéka. Madar A Naplót Gazsó Imre túlélés titka, hogyan lehet képviselve meghívást  
Pál a vizilabda világbajnok írta, aki első világháborús annyi megpróbáltatást kaptam a Deák Ferenc utcai 

kibírni. A választ 
a végén találtam 
meg.

, ,De sebaj,  
bízunk Istenben, 
v i s s z a p ó t o l j a  
e z e n  s o k  
szenvedést, akik 
benne bíznak.  
Adja Isten, hogy 
úgy legyen. És én 
e z t  e r ő s e n  
hiszem!”

A következő 
összejövetelen 
v i t é z  S i n k a  
M á t y á s  
I sonzóban  í r t  
n a p l ó j á b ó l  
o l v a s n a k  f e l  
szemelvényeket a 
baráti kör tagjai.

A meghívást 
m e g k ö s z ö n ö m  
vitéz lovag Szécsi 
Mátyás Pál elnök 
úrnak, aki néhány 
szép méltató sort 
kapott dr. Bagi 
M á r i á t ó l ,  
Magyarcsanád  
j e g y z ő j é t ő l :  
,,Büszke lehet az 
a  t e l e p ü l é s ,  
melynek a mai 
korban avatott 
vitéze, lovagrendi 
tagja van, mert ezt 
nem adják csak 
úgy.” A címhez 
mi is gratulálunk 
a Szerkesztőség 
nevében:

B.M.
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Kolerakeresztet, melyet jelenleg gazzal és surjánnal Mint minden évben a tanév végén, erre a nyárra is 
benőtt terület vesz körül, de így talán még érdekesebb volt meghirdettük a kiránduló- és túratábort, ahol négy napon 
a gyerekek számára.keresztül különböző programokat szerveztünk a 

Körülbelül 15 km megtétele után, kellemesen gyerekeknek.
elfáradva érkeztünk vissza az iskolához.Idén tizenhatan jelentkeztek, de húszan vettek részt a 

Kedden kerékpárra ültünk és bekerekeztünk a szarvasi július 3-tól 6-ig megtartott táborban. Különböző 
Arborétumba. Ott is jókat sétáltunk, majd hajóra szálltunk. korosztályú gyerekekből tevődött össze a csoport, elsőstől 
Sok gyerek most ült először a Katalin II sétahajón, és hatodikosig, de mindenki nagyon jól érezte magát.
nagyon élvezte az utat, ami kb. egy órás volt. Azután 
visszabicikliztünk Szentandrásra.

Szerdán autóbusszal a cserkeszőlői strandra utaztunk. 
Ezen a napon is sok-sok élménnyel tértünk haza.

Csütörtök volt a meglepetésnap. Ezen napon a kajak-
kenu telepre sétáltunk. Ott strandolhattunk, majd elvitték a 
gyerekeket kenuzni, ami szintén igazán élvezetes volt 
mindenki számára.

Nagyon köszönjük a kajak-kenu szakosztály 
tagjainak, hogy lehetővé tették ezt nekünk.

Úgy gondoljuk, hogy nagyon tartalmas és 
élményekben gazdag hetet töltöttünk együtt.

Révész Júlia
Kerekes Olga

A Duzzasztónál

Arborétumi túra

Hétfőn gyalogtúrára mentünk az iskola elől, a 
keresztháti üdülősoron végig a Duzzasztóhoz. 
Szerencsére már levonult az ár, így oda tudtunk menni a 
medrébe visszahúzódott folyóhoz.

CserkeszőlőbenVisszafelé megnéztük a Harcsásban található 
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KERTBARÁTOKNAK

Emlősök, ragadozók a ház körül

1. Görény
Európában, Ázsiában egyaránt megtalálható, de jobbára a 

mérsékelt égövi területeken. Elsősorban a lakott helyeken gyakori, 
ahol a táplálékát megtalálja, legyen ez hegyek között, erdőbe, sík 
területen, tanyákon, településeken. Endrődön régen ,,girind”-nek 
nevezték. Előfordult, hogy ha egy endrődi diák így nevezte meg ezt a 
ragadozót, a többi diák társak kinevették.

Bundája oldalt világos barna, majd lefelé haladva a fekete színbe 
megy át. Testhossza általában 40-42 cm hosszú. Otthonként a 
szabadon hagyott üregeket használja, (odvas fák, elhagyott 
rókalyukak, romos épület, gerendák közötti rés, stb.). Évente 
májusban 4-5 kölyköt hoz a világra. Vakmerő, merész állat, mert a 
rókát, kutyát sőt még szorult helyzetében az embert is megtámadja. 
Védekezésül felhasználja a bűzmirigyei által termelt igen 
kellemetlen (büdös) szagot. Bundáját ezért nem használták fel 
prémes bundák készítésére. Amióta a szagot eltávolítják különféle 
módszerekkel, pld. áztatással, azóta igen értékes szőrme lett belőle. 
Régen jobban elszaporodott a településeken. Ma-már a sok házőrző 
kutya, valamint a másfajta építkezés miatt ritkábban fordul elő. 
Előszeretettel tizedeli a baromfit, galambot, ha eljut az óljukba. Ha 
már jól lakik, akkor elhurcol magával még néhány elpusztított 
baromfit. Népiesen úgy is szokták mondani, hogy lefojtja az 
áldozatait, ugyanis a vérét szívja ki. Biztonságos, hézagmentes ólak 
készítésével, és a kutya tartással igen hatásosan lehet ellene 
védekezni. Visszaemlékezem gyermekkoromban (8-9 éves 
lehettem) volt egy korcs kutyánk, és a szomszédból átjöttek értünk, 
mert a görény igen nagy pusztítást végzett náluk, a baromfi félékben. 
A ,,tettes” az istálló jászola alá menekült. A felnőtt férfiak vasvillával 
állták el a kijáratot. Bementünk a bátyámmal és a kutyánkkal az 
istállóba. A kutya megérezte a bűzmirigy által termelt idegen anyagot 
és visszafordult. Ekkor a vasvillával történt hajsza a görény 
megmenekülésével végződött, mert egérutat nyert. Mindezek 
ellenére hasznos állatnak is mondható, mert sok egeret, patkányt 
pusztít el. Ha befogás után megszelídítik, és betanítják, akkor 
patkányfogónak is használható. Több helyen, ha elszaporodik a 
patkány, akkor azt görénnyel is irtják.

2. Menyét
Karcsúbb, kisebb mint a görény. Testének alsó része fehér, a 

többi vörösbarna. Megtalálható hazánk minden táján, de egész 
Európában is. Megfelelő rejtekhelyen él, ami megvédi az 
ellenségeitől. Ez lehet istálló, padlás, pince, góré, pajta, patkánylyuk, 
vakondtúrás. Vészhelyzet, ismeretlen zörej, hang esetén a két hátsó 
lábára támaszkodva figyel és szemléli a környezetét. Ilyenkor igen 
bájosnak, barátságosnak tűnik. Ellenségei közé tartoznak a nappali 
ragadozó madarak (egerésző ölyv, héja, stb.). A ragadozó madár 
karmai között is keresi a lehetőséget a menekülésre (pl. elharapja a 
madár lábát, nyakát), kitűnő a helyzet felismerése, lélekjelenléte. 
Tavasszal ötheti vemhesség végén 5-7 vak utódot fial az odúban, 
vagy földalatti vackában, melyet szalmával vagy szénával bélel ki.

Kártétele: csirkék, galambok, földön tanyázó madarak, azok 
tojásainak elpusztításában nyilvánul meg. Emlékszem, hogy régen 
főleg a tanyákon a szárnyasok éjjelre felültek a fák ágaira, és ott 
töltötték az éjszakát. A menyét felmászott a kínálkozó élelemért és le 
is hozta a földre, ugyancsak ha fészket talált a fán, azokból is kiszedte 
a tojásokat, és ügyesen kiszívta több lyukat vájva.

Mindezek mellett a kis emlősállatok pusztításával hasznos állat 
is. Igen sok egeret  házit és mezeit egyaránt , patkányt, vakondot 
fiatal hörcsögöt pusztít el. Szívesen fogyaszt  ha talál  halat, békát, 
rovarféléket. Termete, karcsúsága, ügyessége (magasról is leugrik) 
segíti a vadászatát.

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor

Nyitott könyv - Nyugdíjas oldal

Helyreigazítás

Idézet a júliusi újságból!
,,Közben az történt, hogy Tóth Mihályné a Mozgáskorlátozott 
Egyesület elnöke és Hévizi Róbert képviselő úr (a Kulturális 
Bizottság elnöke) közös rendezvényt szervezett a Művelődési 
Házban, melyet 3 szabad szombat közül középsőre május 13-ra 
tettek!”
Ez a mondat téves információ alapján került a cikkbe  mert csak 13-
a volt szabad  ezért elnézést kérek!

Demcsák Andrásné
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Iskolások bábjátéka Ismerkedés az Iskolával 

….Vajon ki lesz az idei palacsintás király?Játszótéri élmények

...Vajon ki lesz az idei palacsintás király?    Fotó: VnéJátszótéri élmények



M E G H Í V Ó
A Hunyadi Mátyás Labdarúgó Sport Egyesület tisztelettel meghívja az érdeklődőket 2006. augusztus 12-én 

20.00 órára a Sporttelepen tartandó Szabadtéri Jótékonysági Táncos Sportvacsorájára.
Menü: birka- vagy marhapörkölt. Vacsorajegy: 2.500 Ft. Zene: Dankó Ervin retrodisco.

Az est folyamán tombolasorsolásra kerül sor, értékes nyereményekkel.
A programmal kapcsolatban bővebb tájékoztatással a plakátokon és a Körös Televízió reklámjában lehet 

találkozni.
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség.

2006. július 9

Észak-Erdély központja,  Nagybánya interneten ezzel az oklevéllel a Tél-Fényt is díjazták, hiszen kapásból 
fotópályázatot hirdetett a városról készített képeknek. legalább egy tucatnyi hasonló kvalitású képet tudtam volna 
Beküldtem azt a fotómat, melyet az idei Tél-Fényen is beküldeni az idei kiállítási anyagunkból.
kiállítottam. Az igazat megvallva nem sokat reméltem a Be kell számolnom még egy hazai sikerről is. Szintén ezt 
pályázattól, hiszen a festők városában ugyan mire a fotót küldtem be a Magyar Turista című lapnak és az áprilisi 
mehetnék én? számban a legjobbaknak tartott képek között bemutatták.

Két hét múlva interneten kedves sorok kíséretében Kedves Fotóbarátok! Amint látjátok hazai és nemzetközi 
megkaptam ezt az oklevelet, amelyből megtudtam, méretekben  is megálljuk a helyünket. Itt a nyár, a 
hogy a második helyet nyertem el a zsűri döntése szabadságok, kirándulások, rendezvények évadja!  Arra 
alapján. Nagy volt az örömöm, mert jó dolog nyerni. kérlek benneteket, hogy készítsetek minél több jó képet, mert 
Mégis az igazi örömet az jelentette számomra, hogy a Tél-Fénynek januárban ismét ragyognia kell!              B.M.

Velencei hangulat
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Hölgyeim és Uraim, kedves Köszönet érte. A csatát megnyertük, 17. Szín Imre Bethlen u. 19.
vendégeink! a víz a töltéseken belül maradt, de, hogy 18. Tóth András Bercsényi u. 8.

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket mekkora volt hadd érzékeltessem 19. Tóth György Arany J. u. 8.
a Békésszentandrási Önkormányzat Önökkel, a legnagyobb vízszint a 20. Ungi Zoltánné Bocskai u. 12.
Képviselő-testülete és a Helyi Védelmi strandon lévő vízszinthez képest 634 cm-
Bizottság nevében a mai kitüntetés átadó rel volt magasabban, ez félelmetes, 
ünnepségünkön. kétemeletnyi magasság. 2006. évi árvízvédekezés

Engedjék meg, hogy bemutassam A védekezés költségeit az állam emlékéremre javasolt személyek
vendégeinket: megtérítette. A helyreállítás költségei 

* Babák Mihály urat, Szarvas város pedig ígéret szerint megkapjuk. 1. Apáti Nagy Tünde Széchenyi u. 14.
polgármesterét és a helyi védelmi D r .  P e r s á n y i  M i k l ó s  2. Aszódi Zsolt Kisfaludy u. 8.
bizottság elnökét Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 3. Bagi Pál Wesselényi u. 34.

* Tímár Béla nyugalmazott ezredes Úr a 2006. évi rendkívüli Dunai és Tiszai 4. Banász Jánosné Toldi u. 25.
urat a helyi védelmi bizottság Árvíz és Belvízvédekezésben végzett 5. Bencsik Zoltán Zrínyi u. 4.
titkárát áldozatos munkáért és a mentés 6. Bencsik Zoltánné Zrínyi u. 4.

* Megyeri Mihály urat a Körös- időszakában mutatott  helytállás 7. Csipai János Vértessy tér 4.
vidéki Vízügyi Igazgatóság elismeréseként a vizek kártételei elleni 8. Ifj. Dernovics János Fő u. 132.
Szarvasi Szakaszmérnökség védekezésért Bronz érdemérem és 9. Dernovics Jánosné Fő u. 132.
vezetőjét emléklap kitüntetésben részesítette 10. Fulajtár László III. kk. 41.

* Kozák János alpolgármester urat. Önöket és felkért arra, hogy adjam át 11. Győri Lajos Rákóczi u. 17.
Míg a szomszédos országokban Önöknek. 12. Kis András Tessedik u. 14.

szinte kivétel nélkül károkat okoztak az A Békésszentandrási és a Körös- 13. Kiss József Szentesi u. 19.
elmúlt időszakban levonuló árvizek, szögi Kistérség lakosai nevében 14. Kiss Zoltán Zalka u. 5.
Magyarország sikerrel vette fel a köszönöm helytállásukat és gratulálok a 15. Körmendi Norbert Bajcsy-Zs. u. 
küzdelmet a valaha mért legnagyobb kitüntetéshez. 1/c.
dunai, tiszai és körösi árhullámmal. K ö s z ö n e t  j á r  a z o n  16. Köteles Lajos Kulich Gy. u. 19.

Köszönetemet szeretném kifejezni a ál lampolgárainknak is  akik ma 17. Ifj. Laczkó László Fő u. 72.
több ezer, a gátakon szolgálatot teljesítő nincsenek köztünk és természetesen 18. Lengyel Ferenc Wesselényi u. 32.
vízügyi szakembereknek, polgárvédelmi azoknak is akik más formában kaptak 19. Lengyel László Rózsa F. 15.
dolgozóknak és az önkéntes és kirendelt elismerést. 20. Marton Ferenc Darabos u. 16.
polgári erőknek. Köszönöm figyelmüket. 21. Melis György (Elinet Kft) Toldi u. 

Külön köszönet illeti meg a bajba Sinka József 16.
jutott térségben élőket, hiszen egy polgármester 22. Mészáros János Róbert Fürj u. 11.
emberként, fáradtságot nem ismerve 23. Molnár Imre Petőfi u. 7.
küzdöttek az árhullámok ellen. 24. Mrena Zoltán Szent Erzsébet u. 6.

A hazai árvízvédelmi rendszer 2006. évi árvízvédekezés 25. Nótári Pál Csokonai u. 2.
állapota és kiterjedtsége európai bronzérmére javasolt személyek 26. Dr. Olasz Imre Fő u. 45.
mércével mérve is az élvonalba tartozik. 27. Pákozdi Imre Áchim u. 1/a.

A természet rendkívüli jelenségei 1. Bencsik László Pacsirta u. 15. 28. Petrás Viktória Hámán Kató u. 9.
ellen azonban csak széleskörű nemzeti 2. Bodonyi Ferenc Bethlen G. u. 38/a 29. Seres László János, Bocska u.
összefogással lehetséges a védekezés. A 3. Bohák András Dr Dunay u. 57. 30. Simkó József, Rózsa Sörkert
tavasszal levonult árhullám kapcsán 4. Dunai Péter Szent Imre u. 1. 31. Sinka András Dózsa Gy. u. 1.
Magyarország újra példásra vizsgázott 5. Fabó István Szentesi u. 1. 32. Szabó András Ságvári u. 9.
s z o r g a l o m b ó l ,  e m b e r s é g b ő l ,  6. Fazekas Zoltán Dózsa Gy u. 17. 33. Szabó Jenő Szent Gellért u. 32.
szolidaritásból. És természetesen 7. Lénárt Andrásné Szent Erzsébet u.11. 34. Szín Károly Csokonai u. 23.
példásra vizsgáztak a Szentandrási 8. Lévai György Fáy u. 4. 35. Turgyán Viktor Szedres u. 6.
emberek is. 9. Molnár András Pacsirta u. 9. 36. Ugyan Hajnalka Péró u. 10.

Az első hívó szóra jelentkeztek 10. Nagygyörgy Attila Dobó K u. 5. 37. Valicska Lászlóné Pázsit u. 14.
munkára, hogy felvegyék a harcot az 11. Nagy György Szent Imre u. 66. 38. Varga Zoltán Kulich Gy. u. 13.
árhullámmal, képesek voltak éjjel- 12. Nagy Imre V. kk. 1. 39. Vasadi László Bartók B. u. 7.
nappal fáradtságot nem ismerve végezni 13. Simon János Fő u. 71. 40. Virág Sándor Hunyadi u. 38.
a szokatlan feladatot. De nem csak a 14. Sinka Pál Bethlen u. 11/a 41. Zajacz István Szent Imre u. 33.
fizikai munkát végzők, hanem a 15. Dr. Strassburger Gyöngyi Szarvas, Békésszentandrás, 2006. június 29.
szervezők az ellátásban részt vevők a Sallai u. 16. Sinka József
háttérben segítők is jelesre vizsgáztak. 16. Szalai Imre Jókai u. 4. polgármester
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RÖVID HÍREK
* Befejeződött a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés 
ellen” elnevezésű közmunkaprogram. A 18 hónapig tartó 
munkavégzésen 15 fő vett részt. A munkavégzés mellett 
parkgondozó és motoros fűrészkezelői képzettséget szereztek a 
résztvevők. Közterületeink, közparkjaink jelentősen megváltoztak, 
megszépültek. A jelenlegi állapot megtartására kisebb létszám áll 
rendelkezésre a jövőben, ezért kérjük az érintett lakosságot, hogy 
vegyen részt e nemes munkában.

* Nagy ütemben folyik a belvízcsatorna hálózat kiépítése, 
karbantartása. A Stefánia és Batthyány utcák által határolt öblözet 
és a Jókai utca egy része az újság megjelenése idejére elkészül.

* Gödöllőn a Magyar Polgármesterek VI. találkozóját 
rendezték. A találkozón Kishegyesi barátainkkal együtt 
vettünk részt. A találkozó fő témája volt: az önkormányzatiság, 
az önkormányzati reform, tudás alapú társadalom és gazdaság, 
a határon túli magyar önkormányzatok esélyei.
A világtalálkozók legünnepélyesebb pillanatai azok, ahol a 
magyar önkormányzatiság fejlesztéséhez kiemelkedő 
mértékben hozzájáruló polgármesterek rangos elismeréseit 
adják át. Ezévben a Polgármesteri Ezüstlánc díjat a 
békésszentandrási származású Bencsik János (1965) 
Tatabánya polgármestere kapta. Az elismeréshez gratulálunk, 
és büszkék vagyunk rá. Az Ezüstlánc díjat eddig mindösszesen 
öt magyarországi és öt országhatáron túli polgármester kapta.

* Sikeres volt az orvosi rendelő vizesblokk és váróterem felújítás 
kivitelezésére másodszorra kiírt pályázat. A képviselő-testület 
Bobvos János vállalkozó pályázatát találta érdemesnek a munka 
elvégzésére.

* A Fogyatékosok Közalapítványa által kiírt esélyegyenlőségi 
pályázatban a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére 80%-
os támogatást nyertünk 2 M Ft értékben. A kivitelezésre egyszerű 
közbeszerzési eljárás indult.

Sinka József
Polgármester

Köztisztviselői nap 2006.
2001-től július elsejét a köztisztviselők napjává nyilvánították 

a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény értelmében. Ebből az 
alkalomból rövid ünnepséget szervezett az önkormányzat a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahol dr. Strassburger 
Gyöngyi jegyző köszöntötte a megjelent köztisztviselőket, és 
virággal köszönte meg a hivatal dolgozóinak munkáját.

Az ünnepség részeként a köztisztviselők megkoszorúzták Bagi 
István Békésszentandrás főjegyzőjének a községháza falán lévő 
emléktábláját, melyet a II. világháború befejezésének 50. 
évfordulója alkalmából állíttatott Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata 2005-ben. A koszorút Sinka József polgármester és 
a legrégebben a köz szolgálatában álló Balla Andrásné pénzügyi 
osztályvezető helyezte az emléktábla alá. Ezt az eseményt 
szeretnénk hagyománnyá tenni.

Bagi Erika

A Könyvtár leltár miatt

2006. július 3-tól augusztus 4-ig
ZÁRVA.

00Nyitás: augusztus 7-én 8  órakor.

Köszönjük megértésüket!
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A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete a Gyógyfürdői utaztatás:
Közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Törvény 19.§ (1) Tiszakécske 24.000 Ft
bekezdése, valamint az Egyesület Alapszabályának 5.§ (6) Gyomaendrőd 18.900 Ft
bekezdés b.) pontjában leírtak szerint közhasznúsági jelentést Bogács 12.500 Ft
készített, és azt a küldött-közgyűlés elé terjeszti. Karácsonyi ünnepély 110.089 Ft

Összesen: 493.605 Ft
Tisztelt Küldött-közgyűlés!
Egyesületünk 2002. március 14-én alakult meg. A Cégbíróság c.) Vagyonfelhasználásra nem került sor.
Pk.60057/2002/3. szám alatt 2002. április 11-én jegyezte be  mint  
Kiemelkedően Közhasznú szervezetet. A MEOSZ 2003. júniusban d.) Célszerinti juttatásokban nem részesültünk.
egyesületünket felvette tagszervezeti taggá.

e.) Helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke: 99.000 Ft
2005. év végén  taglétszámunk 872 fő tag, pártoló tag 19 fő. melyből a b.) pontban részletesen számot adtunk.

a.) Számviteli beszámoló: f.) (1) Egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító 
2005. évi bevételek: egészségügyi rehabilitációs tevékenység  keretében 5 évvel ezelőtt 
Tagdíjbevétel 557.900 Ft a REC  alapítványi pályázatból beindítottuk a gyógymasszőri 
Önkormányzati támogatás 99.000 Ft tevékenységet. Majd 2002-ben képviselői felajánlásokból 
Tagi hozzájárulás 38.310 Ft BIOPTRON-lámpát vásároltunk, átadtuk a gyógymasszőrnek. Új 
PRIMA PROTETIKA 59.000 Ft berendezésre 2003-ban MEOSZ-pályázatból vásároltunk:
LÁT támogatás 31.500 Ft - gyógyászati segédeszközöket (szobakocsi, szoba WC, támbot, 
MEOSZ-tól áll. támogatás 243.605 Ft könyökmankó), ingyenes kölcsönzés céljából.
NCA pályázat 150.000 Ft - 2003. 07. 01-től, 2003. 12. 31-ig beindítottuk a csoportos 
Működési bevétel 1.830 Ft gyógytornát csütörtök délutánonként (MEOSZ pályázatból)
Előző évi záró készpénz 552.881 Ft - Szobakerékpárt vásároltunk és átadtuk a gyógymasszőrnek, 
Összesen: 1.734.026 Ft tagjaink részére a kezelések ingyenesek.

- automata vérnyomásmérőt, a csoportos gyógytornához sport 
2005. évi kiadások: szivacsokat vettünk.
Tagsági rendezvény költsége 332.093 Ft Hétfő és csütörtöki napon a Klub székházában vehetik igénybe 
Személyi költségek 497.985 Ft tagjaink az egészségügyi rehabilitációs kezeléseket. A kezelésre 
Utazási költségek 21.774 Ft jelentkezők száma évente meghaladja az 1200 főt.
Posta, telefon, nyomtatvány kts. 165.597 Ft Hasznosnak ítéljük meg az egészségügyi szolgáltatás keretén belül 
Eszköz vásárlás 181.980 Ft a székházban beindult gyógytornát. Szarvasról kijáró szakember 
Fenntartás, javítási kts. 55.640 Ft foglalkozik a beutaltakkal, kinek-kinek betegségéhez igazodóan.
MEOSZ tagdíj 24.870 Ft Megszerveztük 2005-ben az influenza elleni védőoltást, helybe jött 
Egyházak támogatása 10.000 Ft az asszisztencia, így mentesültek idős tagjaink a sorban állástól.
Egyéb (beteglátogatás, kegyeleti koszorú,
     zárlati díj, takarító szerek, stb.) 88.340 Ft f.) (2) Szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása 
Záró pénzkészlet 365.747 Ft témakörben sokrétű tevékenységet végzünk.
Összesen: 1.734.026 Ft 2005. évben méltányossági nyugdíjemelés előkészítésében 13 

tagunknál nyújtottunk segítséget. Sajnos sok a visszautasított 
b.) Költségvetési támogatás felhasználása kérelem, még akkor is, amikor az igazolt ellátás jóval a megjelölt 
2005. évben Civil szervezetek támogatása címen érték határ alatt van.
Önkormányzattól 99.000 Ft
MEOSZ-támogatás 243.605 Ft Fogyatékossági támogatást 11 tagunknál indítottunk, kb. 41% 
NCA pályázaton 151.000 Ft kapta meg I-II fokon. Segítséget nyújtunk  fellebbezések 
Összesen: 493.605 Ft megírásában is.

Ágyhoz kötött tagjainkat a bizalmihálózat útján látogatjuk 
Felhasználás: rendszeresen, szeretetcsomag és jókívánság kíséretében.
Eszközvásárlás 178.116 Ft Évek óta a Karácsonyt színvonalas teadélutánnal, műsorral, 
Működési költség 150.000 Ft magyar nóta énekesekkel tartjuk meg. Rendezvényeink igen 
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látogatottak, 160-180 fő vett részt 2005-ben is. Ezen felül 800 db A szolgáltatásunk kibővült a 2003. évi pályázatból vásárolt 
szeretetcsomagot osztottunk ki a megjelent tagoknak és a gyógyászati segédeszközök ingyenes kölcsönzésével.
bizalmiak útján az ágyhoz, lakáshoz kötött tagjainknak.

Kulturális munka:
LÁT ügyintézés folyamatos és zavartalan 2005. évben 21 fő Kulturális életünk igen mozgalmas 2005. évben, rendezvényeink 
anyagát küldtük el a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei színvonalasak és igen látogatottak, amit az alábbi rövid és 
Egyesülethez, akik a felterjesztést végzik, ezúton is köszönjük a korántsem teljes felsorolással támasztunk alá:
munkatársak jóindulatú hozzáállását. Visszautasítás nem volt Gyógyfürdőzés (Gyoma, Tiszakécske
2005-ben 21 x 150.000 Ft, azaz 3.150.000 Ft nyert kifizetést       Bogács, Berekfürdő) 235 fő
sorstársaiknak. Teadéltuán 110 fő

Nóta délutánok 96 fő
Gépkocsi szerzési támogatást 2005-ben egyesületünkből 18 fő Vacsora 4 alkalommal 350 fő
kapott a községben összesen 23 fő részesült 300.000 Ft-ban, Országjáró kirándulás 47 fő
összesen 6.900.000 Ft értékben. Szilveszter 100 fő

Virágkiállítás 47 fő
Közlekedési támogatás több mint 500 fő  ötmillió Ft felül fizetett ki 
a Polgármesteri Hivatal, melyet az állami költségvetés biztosít.

Határozati javaslat:
f.) (3) Közhasznú szervezet által nyújtott szolgáltatás A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
Évenként 3 alkalommal szervezünk Orvos-beteg találkozót, ahol Küldött-közgyűlése a közhasznúsági jelentést elfogadja. Felkéri az 
lehetőség van a segédeszközök kiírására, a cég le is szállítja a egyesület titkárát, hogy a közhasznúsági jelentést a Bíróságnak és 
gyógyászati segédeszközöket. Egészségügyi program keretében Ügyészségnek küldje meg, továbbá a helyi újságban tegye közzé.
megszerveztük az influenza elleni védőoltást, így nem kell utazni a 
tagoknak, bizony sok sorstársunknak nehezére esik járás. 2005. Békésszentandrás, 2006. április 18.
évben 5 esetben gyógyfürdőbe vittük a tagjainkat, útiköltséget Tóth Mihályné
egyesületünk fizette. elnök

Használjuk ki a természet adta sok zöldséget, gyümölcsöt és Nagyon finoman összedolgozzuk és a tortaformába öntjük. / a 
töltődjünk fel vitaminnal. tortaformát előtte ki kell bélelni alufóliával, így nem ragad a tészta a 
 Olívaolajos zeller forma oldalára/ közepes hőmérsékleten kell sütni.
Hozzávalók (6 személyre): 2 db nagy zeller , 6 db kis hagyma, 2 db A sütőajtót nem szabad kinyitni sütés közben, mert összeesik a tészta.
sárgarépa, 10 dkg zöldborsó, 2 db nagy burgonya, fél pohár Krémkészítés: A tejből és grízből tejbegrízt készítünk. A cukrot és a 
olívaolaj, 1 mokkáskanálnyi kristálycukor,  kevés víz, petrezselyem rámamargarint habosra kikeverjük, és ha kihűlt, a tejbegrízt 
(a díszítéshez), só. hozzáadjuk. Jól összedolgozzuk, a vanília pudingport hozzáadjuk. Jól 
Meghámozzuk a zellereket és 2-3 cm vastag karikákra vágjuk. A kidolgozzuk a krémet.
szeletek közepét kicsit kimélyítjük, mert ide fogjuk helyezni a A kész piskótát kettévágjuk, az alsó lapot megtöltjük a krém 
zöldségeket. A sárgarépát és a burgonyát apró kockára vágjuk. A háromnegyed részével. Befedjük az eperszemekkel /a tetejére 
hagymát meghámozzuk és egyben hagyjuk. Egy mély serpenyőbe hagyunk díszítés céljára/, rátesszük a tortalap másik felét. A torta 
öntjük az olívaolajat és hozzáadunk egy-két pohár vizet. tetejére rákenjük a maradék krémet, és eperszemekkel díszítjük. 
Belehelyezzük a sárgarépát és 15 percig főzzük. Hozzáadjuk a zellert Elkészítjük a tortabevonó zselatint a használati utasítás szerint, és 
és 10 percig összefőzzük. Hozzáadjuk a hagymát és még 15 percig amikor egy picikét dermedni kezd, bevonjuk vele a torta tetejét.
főzzük. Legvégén a felkockázott burgonyát, zöldborsót, cukrot és a Hűtőbe tesszük és tálalás előtt tejszínhabbal körbedíszítjük.
sót is belekeverjük. Addig főzzük, míg a burgonya meg nem puhul. Gyorsabban elkészíthetjük a finom pitét, utána a meggy levét is 
Ha lefőtte a vizét, kevéssel pótoljuk, de sokat ne öntsünk hozzá. szívesen megisszák a gyerekek egy kis ásványvízzel. 
Végső állapotában szósz-sűrűségű legyen. Ha szobahőmérsékletűre Meggyes pite
hűlt, a zellereket szerviztányérra fektetjük és a mélyedésbe Hozzávalók:30 dkg liszt, 15 dkg margarin, 20 dkg cukor, 2 dl tej, ˝ 
halmozzuk a zöldséget. Tetejére aprított hagymát tehetünk. Apróra citrom leve, késhegynyi sütőpor és szódabikarbóna, 10 dkg darált 
vágott petrezselyemmel díszítjük és szobahőmérsékleten tálaljuk. dió vagy zsemlemorzsa, 1 kg meggy 
Kezdődik a szünidő, jönnek az unokák és a nagymamák sok Elkészítés: a meggyet kimagozzuk, és szűrőkanálba tesszük, hogy a 
csemegével kedveskednek a csemetéknek Íme egy sikeresnek felesleges leve lecsurogjon. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéből 
mondott recept! kemény habot készítünk. A lisztet a rámamargarinnal 
Epertorta összemorzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, a cukrot, a tejet, a 
Hozzávalók szódabikarbónát, sütőport, a reszelt citrom héját, és összedolgozzuk. 
Tészta: 8 tojás, 8 kanál rétesliszt, 8 kanál cukor, csipet só, késhegynyi Tojások kemény habját óvatosan a masszába keverjük. Kibélelünk 
szódabikarbóna alufóliával egy 30X25 cm sütőt, és a masszát beleöntjük. A meggyet 
Töltelék: 50 dk eper, 1 zacskó vanília puding, 25 dk margarin, 20 dk beleforgatjuk a dióba vagy a zsemlemorzsába, egyenletesen 
porcukor, 3 dl tej, 3 kanál gríz, tejszínhab, színtelen tortazselatin por elosztjuk a tészta tetején. Előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük, 
Tésztakészítés: Piskótát sütünk. A tojásokat külön választjuk, a de készítsünk közben sütéspróbát. Szúrjunk a tészta közepébe 
sárgáját kikevejük habosra cukorral, a fehérjét egy csipet só fogpiszkálót, és ha nem ragad, akkor kész a tészta
hozzáadásával kemény habbá verjük. A tojássárgájába lassan Kellemes csemegézést kívánok:
belekanalazzuk a habot, beleszitáljuk a lisztet és a szódabikarbónát. Bődi Mária
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Ismét egy Balaton közeli kisvárost szeretnék bemutatni, melynek Várbéli sétánk után betérhetünk a főtéri barokk templomba. Szent 
látnivalóit nem csak esős napokra ajánlom. Istvánt ábrázoló oltárképe, a fatimai Szűz Anyáról készült 

A több mint 20 000 lakosú Várpalota nagyjából félúton található szobormásolat és Mindszenthy József fából faragott szobra vár reánk.
Székesfehérvár és Veszprém között a 8-as főút mentén. Kedvező 
adottságai miatt ősidők óta lakott hely. A Bakony vonulatai felfogják a 
viharos északi szeleket, ezért éghajlata kellemes. 

Székesfehérvár felől közelítve először az inotai városrészt érintjük. 
A második világháború idején hatalmas csaták zajlottak errefelé. Egy 
nap alatt pusztult el a város 90 %-a az utcai harcokban. A romeltakarítás 
után elkezdődött az építkezés és kialakult az 50-es évek egyik 
legnagyobb gyártelepe. Az útról jól látszik a három hatalmas 
hiperbolikus hűtőtorony és a két 100 m-t meghaladó kéményóriás. 
Micsoda munka volt ezeket megépíteni annak idején! Az elektromos 
kohók az 500 m hosszú üzemcsarnokban évente 20 000 t alumíniumot 
állítottak elő a 60-as-70-es években. Napjainkra a „magyar ezüst” fénye 
kissé elhalványult. 

Várpalota! Már a neve is csábító! Vár és palota, s mindez a 
központban! A hajdani várárok mellett jó parkolót találunk majd a 
várkert romantikus sétányán körbejárhatjuk az egykor négy 
saroktornyos, monumentális építményt. 

Az Újlaky család kezdte építeni a XlV. században. Az utókor 
azonban Thury Györgyről, a híres törökverőről nevezte el a várat. Az 
öles falak sokat tudnának mesélni azokról az időkről, amikor 30 év alatt 
26 török ostromot kellett elviselni a védőknek. Íme egy „vérfagyasztó” Apolló diadala
történet a forró nyári napokra!  1593-ban végre elfoglalta a várat Szinán 
pasa. Egyik agája a fegyverteremben meglátta Újlaky képét és 
győzelemittasan átszúrta a kardjával. Ez egy csütörtöki napon történt.  A közeli Zichy-kastély ad otthont a Trianon Múzeumnak. 
Reggelre holtan találták az ágyában, nyakán két ujj és hegyes fogak Nemzetünk legnagyobb sorstragédiája tárul elénk képeken, szobrokon, 
nyomával. Rá egy hétre, újabb áldozatra bukkantak, aki hasonló módon emléktárgyakon, fotókon és dokumentumokon Hamvas Béla 
múlt ki, mint az aga.  Aztán még néhány halálos péntek következett és a ajánlásával: ”Semmi lázadás. De semmit sem engedni!” A díszes 
páni félelembe esett őrség mindent hátrahagyva kitakarodott a várból. könyvtárszoba híres Apolló-freskója alatt nem a didal, hanem a 

szomorúság lesz úrrá rajtunk. Látva a mérhetetlen veszteségeket és a 
nemzet lelki megtörettetését Sajó Sándor verssorai nyújtanak némi 
vigaszt:

„Ha küzködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva,
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét.
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzá tapadni örökkön-örökre!…”

Üdvözlettel: Bődi Mária

A Thury vár

Ma már senki sem feni ránk a fogát, nyugodtan beléphetünk az 
ódon falak közé. A vár története mellett megismerhetjük a magyar 
vegyészet múltját és a környék bányászatát bemutató kiállítást.  
Megtudhatjuk, hogy Pázmány Péter alapította az első egyetemi kémiai 
tanszéket, a vegyészeti akadémiai képzés Selmecbányán kezdődött az 
1770-es években, Marosvásárhelyen Bolyai Farkas a kísérleti 
oktatásban már a vegyjeleket is használta. A bányászati eszközök mellett 
a kulturális és a sporttevékenység emlékei is megtekinthetők a 
tárlókban. Figyelemre méltó a mérlegkiállítás, a klasszikus modellek és 

Emléktányér Fotó: B.M.a régi súlymértékek előtt érdemes megállni.
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

Tavaszi munkálatok

Köszöntöm az Olvasókat a lapszám megjelenése alkalmából. 
Ebben a hónapban a vadásztársaságunk tagjainak tavaszi 
munkálatairól olvashatnak. A vadlexikonomban pedig egy „ régi 
ismerősről” írok, aki az emberi társadalomban igen nagy 
utálatnak van kitéve, közellenségnek számít, és tűzzel- vassal 
/de főleg méreggel /írtják, ez az állat pedig a vándor patkány.
A vadásztársaságunkban már hagyomány, hogy a tél végeztével 
közösségi munkát végzünk környezetünkben. Ezekben a 
munkálatokban minden tag ki kell, hogy vegye a részét, mivel 
mindannyiunk érdeke a kulturált és tiszta környezet! Az idei 
évben a külterületen lévő vadásztanyán gaztalanítottunk, 
fűnyíróztunk, karbantartottuk és metszettük a fákat és 
szépítettük a környezetét. A vadásztanya mellett és a határban 
több helyen mintegy 400 facsemetét ültettünk el, majd azokat 
ápoltuk és azóta is gondozzuk. A faültetést a további években 
sem szeretnénk elhanyagolni, mivel nincs annál szebb / nem 
mellékesen a vadállománynak sem árt, hogy van búvóhely és 
takarás, / ha fáktól zöldell a határ. A benti vadászházunkban 
pedig a kinti kerítésfestés és takarítás mellett felújítottuk / 
burkolás, festés, mázolás / a főzőhelységünket. Nem tudok most 
minden munkát felsorolni, amit végeztünk, de azt tudom, hogy 
mindenki becsületesen dolgozott és bebizonyította, hogy akar 
tenni a vadászközösségünkért! 

A pockok tompa, rövid lábú, 
apró gombszemű rágcsálók 
egy jól felismerhető csoportja, 
melynek széltében elterjedtek 
é s  g y a k r a n  t ö m e g e s e k  
Európában. Számos emlős- és 
madárfaj zsákmányául esnek, 
í g y  r ó k á k ,  m e n y é t e k ,  
h e r m e l i n e k ,  n y e s t e k ,  
macskák, sasok, ölyvek, 
baglyok, egyes kígyók, sőt 
még gyíkok és varangyok is 
fogyasztják őket. Most a 8 
csoportba sorolt 21 pocok és 
l e m m i n g f a j  k ö z ü l  a  
kószapockot mutatom be. 
S o k f é l e  é l ő h e l y e n  
megtalálható a vízi pocok, 
gyakran a víztől messze, 
Észak-Ibér iában,  Nagy-
Bri tanniában és  Kele t -
Franciaországban, Közép- és 
Észak-Európa legnagyobb 
részén előfordul. Barna vagy 
feketés színű, és körülbelül 30 
centiméter hosszúra nő, ebből 
a farok kevesebb mint a fele. 
Súlya 280 grammig terjed. 
V í z p a r t o n ,  s ő t  n é h a  

terjedt járatokat ás. Éjszakai 
állat, így ritkán láthatjuk, de 
k ö n n y e n  é s z l e l h e t j ü k  
jelenlétét, mivel a vízparton 
ösvények nagy hálózatát 
tapossa ki és szembetűnő 
helyen kis ürülékkupacokat 
hagy hátra. Fészkét fűből és 
gyökerekből készíti, ahol 3-6 
fiókát hoz világra. Főként 
náddal, sással, gabonával, 
gyökerekkel és egyéb növényi 
részekkel, továbbá kisebb 
mennyiségű állati eredetű 
a n y a g g a l  t á p l á l k o z i k .  
Leginkább más pocokfajokkal 
téveszthetjük össze, azok 
azonban kisebbek, vagy a 
k ö v e t k e z ő  l a p s z á m b a n  
b e m u t a t á s r a  k e r ü l ő  
vándorpatkánnyal, amely 
v i s z o n t  n a g y o b b ,  o r r a  
hegyesebb, farka hosszú és 
elvékonyodó. A pockok 
nagyon szaporák és némelyik 
faj – így a vízi is – minden 
negyedik vagy a körüli 
é v e k b e n  p o c o k j á r á s o s  
egyedszámot ér el, de a 
természet és néha az embernek 
muszáj  kontrolálni.

 
A jövő hónapban képes beszámolót olvashatnak majd arról, 
hogy a vadásztársaságunk tagjai milyen munkákat végeztek 
a tavasz folyamán. A vadlexikon soron következő részében 
pedig a már fent említett vándorpatkányról írok majd…

                                                                         Major Attila

VADLEXIKON 51.
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A bajnokság utolsó mérkőzésén Gyomaendrődön sikerült szép továbbá a Füzesgyarmat elleni mindvégig szakadó esőben zajló játékunk 
játékkal, 11 gólos (20 : 31) magabiztos  győzelmet aratnunk, és így ismét is, ahol az időjárás és a csúszós labda ellenére is sikerült szép játékot 
az 5.helyen zárnunk az évadot. Csapatunk tagjai  Lólé Emília, Erdélyi játszanunk. Minden elveszített mérkőzésünk fájó pont maradt, mivel 
Melinda (4), Egriné Kovács Andrea (3), Lestyan Goda Anna(7), szinte mindegyikben benne volt a győzelem lehetősége is, a Szarvas ellen 
Árgyelánné Hangyás Tünde (2), Nagyné Szucsán Nikoletta(6), Domjánné éppúgy, mint Gerla, Békés avagy Mezőberény ellen. 
Kozák Györgyi (5) csere: Szilágyi Krisztina (4), Szemes Erika, Aszódi Egyre erősödő mezőny jellemzi a bajnokságot, egyre több csapat 
Mónika, Klimaj Krisztina Edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán igyekszik újabb játékosok igazolásával növelni esélyeit, gyarapítani 
Attiláné pontjait. Kistelepülésről lévén szó, nálunk elég szűkös skálán mozog az 

Ifjúsági csapatunk 24:11 arányban alulmaradt a hazai csapattal újabb játékos szerzés lehetősége, így egy-egy felnőtt játékos sérülése, vagy 
szemben. egyéb játékból történő "kieséséből" eredőket nehezebben tudjuk 

A bajnokság befejezésre került, 13 győzelem, 1 döntetlen és 8 vereség megoldani, de bizakodóak vagyunk továbbra is a jövőnket illetően. 
a mérlegünk, 464 dobott és 394 kapott góllal az 5.helyen sikerült Legnagyobb problémát jelenleg pénzügyi helyzetünk okozza. Az első 
végeznünk. félévi költségeinkkel feléltük tartalékunkat, az önkormányzat  kedvetőtlen 

1.Mezőberény 38 anyagi helyzetéből adódóan - nem tudja az elmúlt évi támogatásunk 
2.Gerla 37 fennmaradó részét kifizetni, a legtöbb pályázati keretnél forráshiányra 
3.Főiskola 34 hivatkoznak, így szponzorok, támogatók megkeresésével tudjuk csak 
4.Kétsoprony 30 vállalni a 2006/2007 évi bajnokságban való nevezést és részvételt. 
5.Békésszentandrás 27 Hoszabb távon azonban forráshiány miatt megkérdőjeleződhet a 
6.Szarvas 24 működésünk és fennmaradásunk. Így, aki bármilyen formában akár 
7.Békés 20 sportszerekkel, felszerelésekkel, akár  1-1 vidéki mérkőzünk 
8.Kondoros 19 útiköltségének átvállalásával segíteni tud vagy egyéb módon, pénzügyi 
9.Gyomaendrőd 13 hozzájárulás formájában lehetősége van, kérjük támogassa, segítse 
10.Gádoros 11 clubunk fennmaradását, csapataink megyei bajnokságban való 
11.Füzesgyarmat 8 szereplését. A felajánlásokat Lestyan Goda Mihályné edzőnél ill. a 
12.Doboz 3 vezetőség bármely tagjánál szívesen fogadjuk, valamint az alábbi 
Az időnként várakozásokat is felülmúló őszi eredményeket követően bankszámlaszámra tehetik meg: 53900021-13001953.  Mindennemű 

nem igazán úgy sikerült a tavaszi idény, mint ahogy azt elterveztük, hiszen felajánlást előre is tisztelettel megköszönünk.
tavasszal 22 pontból csupán 13-at sikerült elcsípnünk. Több mérkőzésen A bajnokságot követő pihenő után hamarosan  július közepétől  
nem tudtuk hozni játékunkat. Bár a kezdés ismét kecsegtető volt, azonban a megkezdjük az alapozást. Továbbra is várjuk a mozogni vágyó hölgyeket, 
negyedik, ötödik mérkőzésen zsinórban 4 pontot veszítettünk. Ezt lányokat, hogy csatlakozzanak lelkes kis közösségünkhöz, legyenek ők is 
követően a Kétsopronyi mérkőzésen sikerült ismét maradandót alkotnunk, részesei eredményeinknek, sikereinknek.
majd újabb rossz széria következett Békésen és itthon Mezőberény ellen. Első megmérettetésünk az augusztus 5-én megrendezésre kerülő III. 
Végül felszabadultan nyertük az utolsó három mérkőzésünket. Mint az Szentandrás Kupánkon (felkészülési tornánkon) lesz, melyet 
kitűnik csapatunk és ezen belül játékosaink teljesítménye is mindvégig hagyománainknak megfelelően 3-4 csapat részvételével bonyolítunk. 
hullámzó volt, mindennek ellenére sikerült az egyre erősödő mezőnyben is Mindenkit szeretettel várunk.
5. helyünket stabilan megőrizni. Külön öröm azonban számunkra, hogy Végezetül és nem utolsó sorban szeretnénk megragadni az alkalmat, 
néhány mérkőzésen az utánpótlás játékosaink is góllal tudtak hogy ismét megköszönjük szponzorainknak, segítőinknek és 
bemutatkozni az egyre élesedő felnőtt mezőnyben is.  A legpozitívabb szurkolóinknak is a támogatásukat, mellyel nagy mértékben hozzájárulnak 
időszakunknak tavasszal az első három és az utolsó három mérkőzésünk működésünkhöz, fennmaradásunkhoz és eredményeinkhez egyaránt.
tekinthető. Ezen belül is legnagyobb örömünkre a Főiskola -, a Kétsoprony Ené
és a Kondoros elleni pontszerzések szolgáltak. Emlékezetes maradt 

Bajnoki eredmények: A Megyei I. osztály végeredménye:
1. Méhkerék229374-2775

33. forduló 2. Mezőhegyes224867-3770
Mezőkovácsháza - Békésszentandrás 0-0 3. Gyomaendrődi FC223989-4669
Mezőkovácsháza  80 néző, vezette: Rácz A. 4. Battonya2221080-4368
Hunyadi: Petrás- Steigler, Melián, Chlebik, Csipai, Bordács, Kajtár, Kiss, 5. Magyarbánhegyes2041080-4264
(Fehér) Bakró, Virág, Kriska. 6. Vésztő197871-3464
A két együttes nagy küzdelmet vívott egymással, de a kapuba egyikük sem 7. OMTK1851189-4959
talált be. 8. Szabadkígyós1761167-4857
Varga László: Ideális talajon igazságos döntetlen. 9. Szeghalom1641450-5952
Jók: Kriska, Bordács, Melián. 10. Kondoros1551454-4750
Ifjúsági mérkőzésen Mezőkovácsháza- Békésszentandrás 2-1 11. Békésszentandrás1461458-5648
34. forduló 12. Mezőberény1461438-5548
Békésszentandrás - Erzsébethely 72 (5-0) 13. Erzsébethely1231955-6739
Békésszentanrás 250 néző, vezette: Dr. Hegyi 14. Dévaványa1122141-9035
Hunyadi: Petrás- Steigler, (Kiss L) Melián, Bobvos, (Fehér) Csipai, 15. Gyomaendrődi VSE871937-6331
Bordács, (Chlebik) Kajtár, Szécsi, Bakró, Virág, Kriska. 16. Békés742328-7225
Góllövők: Csipai 4., Bakró 2., Kiss L. 17. Tótkomlós252723-8911
Az idényzárón  a Hunyadi ragyogó játékkal gólzáporos mérkőzésen 18. Mezőkovácsháza242833-10510
szórakoztatta a közönséget. Befejeződött a bajnoság 2005-2006. idénye. Az elért 11. helyezéssel 
Varga László: Ami ősszel Erzsébethelyen nem sikerült, Szentandráson elégedettek lehetünk. Az értékelésre a következő számokban visszatérünk.
bejött. Gratulálok a fiúknak. Varga László a Megyei Labdarúgó Szövetségtől a megye 
Jók: Csipai (A mezőny legjobbja), Bakró, Kriska, Bobvos. labdarúgásáért hosszú éveken át végzett kiemelkedő munkájáért 
Ifjúsági mérkőzés: Békésszentandrás - Erzsébethely 0-7 elismerésben részesült, melyhez őszintén gratulálunk.                            FI.
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U K S C  U - 2 3 - a s  v á l o g a t o t t  A Simon Fiala Emlékverseny Versenyzőink közül Kovács 
versenyzője Mónus Erik nyert, aki a Békésszentandrás kiemelkedő L á s z l ó  s z e r e p e l t  a  
legeredményesebb férfi felnőtt spor teseménye ,  melye t  36 .  legeredményesebben, aki három 
versenyző díját a „Hutvágner” alkalommal rendeztünk meg július első helyezésével elnyerte a Lestyán 
kupát is elnyerte. l-jén, 2-án. Az időpont kedvezőnek Goda Mihály és felesége által 

felajánlott Klimaj János fafaragó 
által készített kajakot. 

A 19 egyesület közül a 
csapatversenyt Csongrád nyerte 
Szarvas és a KDSE előtt. Mi a 
kilencedik helyen végeztünk. 

V é g e z e t ü l  s z e r e t n é n k  
megköszönni a támogatóinknak az 
anyagi és egyéb segítséget, mert 
velük együtt tudtuk megrendezni 
ezt a versenyt, pénzdíjakat, 
érmeket, tiszteletdíjakat adni.

Támogatók:
Polgármesteri Hivatal
Békés Megyei KKSZ
EMO Bt.
Zalka Szövetkezet
KENZÓ KFt.
ARGOMEX Kft.
GALLIFARM Kft.
ORIZA-KAREX Kft.

látszott, hiszen az országban ez 
időben máshol nem rendeztek 
versenyt  és nem is csalódtunk  
ugyanis sokkal többen voltak itt 
mint tavaly, egy színvonalas 
versenyt tudtunk szervezni. A 
gyermek és kölyök korosztályban 
volt olyan versenyszám, ahol több 
mint 40-en indultak, de a felnőtt 
korosztályban is sokan voltak. A 
versenyen elindult egy ír ifjúsági 
válogatott kajakos is, aki a KSI és a 
K D S E  c s a p a t á v a l  i t t  
edzőtárborozott nálunk.

A Simon Fiala kupáért 10000 m-
en 15-en szálltak hajóba és végül az 
MTK volt válogatott versenyzője 
B a u e r  M á r t o n  n y e r t ,  a k i  
másodszorra nyerte meg a kupát. A 
mindig látványos 200m-en az 
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Kanti Eszter
K-2 serd.fiú VI. 500 m. 1. Kovács 
László  Tóth Róbert (Csongrád)
Országos diákolimpia

A diákolimpia országos döntőjét 
évek óta Velencén rendezik, ahol az 
igazolt versenyzők mellett a 
szabadidős sportolók is indulhatnak 
iskolai színekben. A versenyt 
megelőzi a területi válogató és ennek 
eredményeképp lehet indulni ezen a 
versenyen, ami színvonalában 
sokszor erősebb, mint az országos 
bajnokság. Ez a verseny válogat az 
idei EORV versenyre, Kovács László 
és Tóth Róbert második helyezésével 
már megszerezte a jogot az indulásra.

A szabadidősök között szerepelt 
Berényi Diána és Szín Szandra is akik 
az idén már tanulmányaik miatt 
k e v e s e b b e t  e d z e n e k  d e  
teljesítményük igy is dícséretes. 
Feltétlenül meg kell említeni a 
nagyon fiatal Herceg Anita és Kovács MK-1 kölyök lány III. 4000 m. 5. MEZŐMAG Kft.
Judit teljesítményét is.Bezzeg RamónaHARPOL Bt.
Eredmények:MK-1 gyermek lány I. 2000 m. 4. Kabai György
K-1 serd. fiú VI. 500 m. 5. Kovács Herczeg AnitaSimon Fiala Szabolcs
LászlóK-2. ffi. feln. 200 m. 3. Pálinkás Dr. Simon Fiala János
K-2 serd. fiú V. 500 m. 2. Kovács András  Kovács LászlóOláh Géza
László  Tóth RóbertK-4 ffi. feln. 200 m. 5. Pálinkás Tímár István
K-2 srd. Fiú VI. 1000 m. 4. Kovács András  Patkó Róbert Nagy Károly  Lestyán Goda Mihály és felesége
László  Tóth RóbertSzabó TamásPisont András
Szabadidős sportokK-1 serd. fiú VI. 1000 m. 5. Badar 
K-2 női ifi VII. 500 m. 3. Berényi GergőEredmények:
Diána  Szín SzandraK-1 serd. fiú V. 1000 m. 9. Berényi MK-1 gyermek fiú II. 2000 m 5. 
MK-1 gyermek lány II. 500 m. 5. ÁdámTakács Rihárd
Kovács JuditK-1 serd. lány VI. 1000 m. 4. Szín MK-l gyermek leány II. 2000 m. 3. 
MK-1 gyermek lány I. 500 m. 3. SzandraKovács Judit, 4. Dobos Borbála
Herczeg AnitaK-1 kölyök lány IV. 1000 m. 7. Dobos MK-1 kölyök fiú III. 4000 m. 18. 

EmőkeMrena Lajos, 21. Taskó Zoltán, 24. 
Az országos felnőtt bajnoksággal K-2 serd. fiú VI. 1000 m. 1. Kovács Rusz Tamás

egyidőben a régiós válogatott László  Derda Sándor  (KDSE)K-1 serd.fiú V. 4000 m. 2. Berényi 
viadalon szerepelt Kovács László MK-1 szabadidős fiú I. 500 m. 6. Ádám
igen eredményesen.Turcsányi ÁronMK-2 gyermek fiú II. 2000 m. 4. 

1000 m-en párosban Tóth K-1 serd. fiú VI. 500 m. 1. Kovács Barcsik Kristóf  Tasi János
Róberttal megnyerték a versenyt. László, 4. Badar GergőK-2. kölyök fiú III. 4000 m. 4. Csonki 
Négyesben is indult, ahol Tóth K-1 serd. lány VI. 500 m. 4. Szín Gergő  Bohák Dávid
Róbert, a szolnoki Balogh Ádám és a SzandraK-2 kölyök fiú IV. 4000 m. 3. Gazsó 
szegedi Császár Gergely társaként K-1 serd. fiú V. 500 m. 6. Berényi Gergely  Oláh László
szintén megnyerték a futamokat, ÁdámK-1 kölyök leány IV. 4000 m. 5. 
amihez gratulálunk.MK-1 szabadidő lány I. 500 m. 3. Dobos Emőke
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Alkotó ellenzékiség a 
Parlamentben

A Fidesz frakció munkáját a jövőben az alkotó ellenzékiség 
jellemző, azaz a törvényhozásban a saját, illetve a választók 
akaratát képviselve a színvonalas törvényalkotáshoz kíván 
hozzájárulni.

Partnerek vagyunk, készen állunk a tárgyalásokra, és 
alkotó ellenzékként arra törekszünk, hogy a tárgyalások során 
érvényesítsük a választók és a Fidesz szempontjait. A Fidesz készen 
áll arra is, hogy tárgyaljon a kétharmados törvényekről, és 
megfelelő konszenzus esetén esetleg támogassa azok módosítását. 
Így például a Fidesz nyitott az önkormányzati képviselők 
számának csökkentésére. Ugyanakkor határozottan ellenzi az 
önkormányzatok számának csökkentését, hiszen az 
önkormányzatiság minden település autonóm joga. Irracionális 
döntés lenne az önkormányzatok számának a csökkentése, ez nem 
oldaná meg a problémákat. Ugyancsak támogatja a Fidesz a 
kisebb parlament, az olcsóbb állam kialakítását. A Fidesz 
partner például a politikai elit létszámának csökkentésében. Éppen 
ezért javasoltuk, hogy az eddigi öt országgyűlési alelnök helyett 
csupán három országgyűlési alelnök legyen. Ez kevesebb autót, 
kevesebb titkárnőt, kevesebb személyi titkárt, szolgálati lakást, és 
így kevesebb kiadást jelent. Ezzel szemben az a koalíciós többség, 
amely egészen idáig takarékos államról, és olcsó államról beszélt, 
nem hajlandó csökkenteni az országgyűlési alelnökök számát.

A Fidesz fontosnak tartja, hogy a parlament, a magyar 
választók, a magyar családok valós képet kapjanak a magyar 
gazdaság, a költségvetés, az államháztartás helyzetéről. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kormány számoljon be az ország valós 
gazdasági állapotáról.

Hiszen az elmúlt hónapokban, a választási kampányban mást 
sem hallottunk, mint hogy a magyar gazdaság erős, sőt, dübörög a 
gazdaság. A választások után pedig már azt halljuk, hogy súlyos 
gondok vannak a magyar gazdasággal, gazdasági elemzők pedig 
újabb és újabb sokk terápiákat javasolnak.

Ezek után a választók, a magyar családok joggal várhatják 
el a kormánytól, hogy fejezze be a titkolózást, és mielőbb adjon 
valós képet a gazdaság, a költségvetés, a kincstár állapotáról. A 
magyar embereknek joguk van tudni, egyáltalán van-e még 
költségvetése az országnak, vagy pótköltségvetésre van szükség.

Tisztelettel:
Domokos László

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

Kedves Olvasók,
Tisztelt Választópolgárok!

Sólyom László köztársasági elnök úr 2006. október 1-jére írta 
ki a helyhatósági választásokat. A választási törvényben foglaltak 
alapján az ajánlócédulák kikézbesítése július 31-e és augusztus 4-e 
között történik meg. Minden választásra jogosult állampolgár 
három darab ajánlószelvényt kap melyekkel a polgármester 
személyére, helyi képviselő személyére és a megyében listát állító 
pártokra vagy civil szervezetekre tehetnek ajánlást. A megyei listát 
állító pártok közül a FIDESZ-KDNP közös jelöltjei között ismét 
bejutásra esélyes helyen szerepel Hamza Zoltán, aki a 2002-2006-
os ciklusban az Önök bizalmából megyei képviselőként is 
igyekezett Békésszentandrás érdekeit képviselni. A megyébe 
érkező fejlesztési pénzek elosztása a Megyei Területfejlesztési 
Tanácson keresztül történik, mely tanács vezetője a mindenkori 
megyei közgyűlés elnöke. Ezért a megyei pénzek lobbizásához, 
eléréséhez fontos lehet a közvetlen érdekképviselet, mely a 
FIDESZ-KDNP listájára szavazva megvalósulhat. Augusztus első 
heteiben szeretnénk begyűjteni a nekünk bizalmat szavazó 
választóktól az ajánlócédulákat, fel fogjuk Önöket keresni, de azt is 
szívesen vesszük, ha Önök keresnek bennünket, hogy további 
információval szolgálhassunk. Forduljanak bizalommal minden 
fideszes önkormányzati képviselőhöz, a tagokhoz, készséggel 
állunk rendelkézésükre az esetlegesen felmerülő kérdések 
megválaszolásában. Továbbra is számítunk az Önök bizalmára, 
mert hisszük, hogy a választókat nem lehet 6 hónap alatt másodszor 
is becsapni.

Fidesz Magyar Polgári Szövetség
békésszentandrási csoportja


