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Október 23. emléke

részlet

A fiúk elõttünk vonulnak
hõsei a leggyönyörûbb õsznek
Vérvirágos kokárdát hordnak
és átlõtt szívükkel is gyõznek!

Átlõtt szívvel

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2006. október 23-án (hétfő) 10 órára
a Hősök szobrához

az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére,

valamint 11 órától
az 50 éves évforduló alkalmából 
rendezett kiállítás megnyitójára

a Könyvtár Galériájába.

Corvin-köz                                                                  Fotó: B.M.
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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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Viszontlátásra - mondom és megyek,
Robognak vonatok és életek,
S bennem legbelül valami remeg,
Mert nem tudom, sohasem tudhatom,
Szoríthatom-e azt a kezet, amit elengedek.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

FABÓ JÁNOS

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

Erzsi és családja

Emlékezés

Életének 81. évében elhunyt Édesapánk Fabó István.
Nehéz ezt így leírni, nehéz elhinni, hogy nincs többé 
közöttünk. Vége lett egy életnek, egy száguldó motoros és 
kerékpáros végzetes ütközése miatt. Kavarognak bennem a 
gondolatok, hogy miért így kellett ennek lennie, de a választ 
nem tudom. Azt viszont tudom, hogy nincs bennem gyűlölet 
a motoros gázoló iránt, csak mélységes fájdalom Édesapám 
elvesztése miatt.
Békésszentandráson, Szarvason sokan ismerték, hiszen 
munkája során sok emberrel került kapcsolatba. 
Villanyszerelőként az ötvenes-hatvanas évektől kezdve járta 
a községet, a környéket. Sok házat villamosított, s ha nem 
volt áram sokszor még éjszaka is dolgozott. Munkáját 
szolgálatnak tekintette és úgy is cselekedett. Több évig volt 
pénztárosa a Hunyadi SE-nek, legalább 20 évig főrendezője 
a mérkőzéseknek. Nagyon szerette a földet, a kertet, a helyi 
Kertbarát körnek alapító tagja, majd pénztárosa is volt. A 
Római Katolikus Egyház Képviselő-testületének több mint 
20 évig világi elnöke volt.
Szorgalmas, jólelkű, segítőkész ember volt, talán ezért is 
szerették ennyien Őt.
Nővérem és családom nevében meghatódva mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik Édesapánk halála miatt 
részvétüket fejezték ki, megjelentek a temetésén, sírjára 
koszorút helyeztek el.
Külön köszönetünket fejezzük ki az Esperes Úrnak a szívhez 
szóló búcsúztatásért.
Emléke szívünkben örökké élni fog.

Fabó István és családja
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Csabai Ildikó szülőknek EMESE, július 13-án Vérten 2006. május 30-án Szpisjak Tibor 
György és Szín Emma szülőknek BENCE, július 27-én és Jambrich Andrea szülőknek 
Bagdi Sándor és Balla Andrea szülőknek NÁNDOR, ZSÓFIA ANDREA, június 19-én 
augusztus 8-án Szító Szilviának MIKLÓS, augusztus 9-Szabó Attila és Dugár Katalin 
én Kovács Zoltán és Kreics Nikoletta szülőknek szülőknek ATTILA NORBERT, 
TÍMEA, augusztus 23-án Csekő Ferenc és Csjáki Márta július 3-án Szécsi László és Pleskó 
szülőknek MILÁN, augusztus 28-án Aszódi Tibor és Éva szülőknek RAJMUND, július 
Breznyik Erika szülőknek LEVENTE, szeptember 3-án 4-én Kerekes Tibor és Nádudvari 
Lauday Béla és Medve Gizella szülőknek IZABELLA, Dionízia szülőknek DOMINIK, 
szeptember 8-án Pintér János és Posgay Nóra szülőknek július 5-én Kozák Zsolt és Vereb Olga szülőknek 
MÁTÉ, szeptember 29-én Jarabek Tibor és Deák Mária GERGŐ, július 7-én Kiss Imre és Hrivnák Ágnes 
szülőknek TIBOR utónevű gyermeke született.szülőknek ROLAND, július 11-én Turna Tamás és 

Születések

Szűcs Lászlóné, békési dajka néni babáit láthattuk ruháit viselő babákat, pl: olasz, görög, orosz, portugál, 
három hétig a Könyvtár Galériájában. Mindössze indiai, holland,afrikai; vagy saját maga varrta nekik pl: 
néhány éve kezdte el gyűjteni a mára már 58 babából bölcsődés, kisdobos, úttörő, inas, szobalány. 
álló gyűjteményt. Főleg családi, baráti adományokból Köszönjük, hogy eljutott hozzánk is és kívánunk erőt, 
alkotta a különböző országok, népek meghatározó egészséget a gyűjtemény további bővítéséhez!           Be

Babakiállítás

Fotó: B.M.

Decemberben szombat délutánonként játszóházat tartunk 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A részvétel ingyenes! A Kézmûvesek karácsonyi 
játszóházakon nemcsak karácsonyi ajándékokat, díszeket 
készítünk, hanem műsorral is kedveskedünk a megjelenteknek. kiálítása
Részletes program a novemberi újságban. Az elkészült munkákat 
mindenki hazaviheti.

A Körös Művelődési Ház és a Kézművesek Egyesülete 
szervezésében decemberben megrendezzük a kézművesek 
kiállítását immár 5. alkalommal. A megnyitóra az András-napi Hímzés
ünnepség keretén belül kerül sor. Várjuk azoknak a jelentkezését, 
akik szívesen bemutatnák munkáikat Békésszentandrásnak és a 

A hímző kör már megkezdte munkáját, de szeretettel várjuk környező település lakosainak. A munkákat november 20-án és 21-
továbbra is azokat, akiket érdekel a népi hímzés. Az idén a én kérjük behozni a Könyvtárba 8-17 óráig.
mezőségi és a békési hímzéssel ismerkednek. A foglalkozások 
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Látogatóban Kishegyesen
Szeptember 22-24 között iskolánk újra látogatást tett 
testvérközségünkben a délvidéki Kishegyesen. A két 
iskola kapcsolata már több,  mint tíz évre nyúlik vissza. 
Ez alatt az idő alatt több korosztály talált magának 
barátot.
Az idei kiránduláson kegyes volt hozzánk az időjárás is. 
Szinte nyári melegben mérték össze erejüket fiaink a 
fociban és leányaink kézilabdában. A szerencse ezúttal 
mindkét esetben a vendéglátóknak kedvezett.
A hosszú hétvége alatt bőven nyílt lehetőség az 
ismerkedésre, beszélgetésre, a sport, az irodalmi és 
művészeti élmények mellett.
Mint minden alkalommal, most is úgy váltunk el: 
tavasszal nálunk újra találkozunk. Reméljük, így is lesz.

Kötelesné Horváth Györgyi
Vendégek és vendégvárók találkozása

FocimeccsLátogatóban Kishegyesen

Barátságok szövődnek         Fotók: Kötelesné Horváth GyörgyiVendégek és vendégvárók találkozása
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Csépe-Napok 2006.
Ez is egy jelzés, milyen gyorsan telnek az évek, már csak az kritikával illette az anyaországi felsőoktatást, mind rendszerében 
gondolkoztathat el bennünket, vannak e tabulátorok, megállók, és gyakorlatában, ostorozva azt és nem riadva vissza magas 
vagy olyan események, amelyek értelemmel töltik meg amúgy szakmai és jogi tudással párosuló kérdéseivel olykor zavarba ejtő 
sivár hétköznapjainkat. Mire és kire figyelünk oda, vagy teszünk dr. Bagi István bíró úr igen magasröptű tájékozott és célzott 
meg lépéseket mások felé, hallgatjuk meg gondját baját, vagy kérdéseitől sem.
osztozunk örömében. Nem derült ki, hogy ki vizsgáztatott kit, de ha hangszerük lett 

Megtettük szeptember 22-én, elfogadtuk a baráti kör volna bizonyára Cremonában gyártották volna.
tiszteletbeli elnökének dr. Csordás Mihály író, publicista szívélyes A hallgatóság órája megállt és a Csépe Napokból nemzetközi 
baráti meghívását Kishegyesre testvértelepülésünkre a Csépe- konferencia kerekedett. Az idő azért telt múlt, és már sürgettek a 
napokra. Utazó társam dr. Dezső István, a Szarvasi Baráti Kör képzőművészeti kiállítás megnyitójára az iskola épületébe, ahol 
elnöke, sorba szedte az első alkalommal megismert hegyesieket, az fülünkbe csengett és visszhangzott a megnyitó sora, „ahol elegendő 
oda vezető úton. Hamarabb indultunk, mert a gyakorlat eddig egy magot elvetni és költő, művész sarjad ki belőle” melynek 
mindig az volt, hogy kezdésre odaértünk, mire lement az ünnepi legfrissebb hajtása és pacsirtája, aki énekhangjával és személyes 
műsor már sötét lett, és bottal üthettük a kishegyesi nagyfalu földöntúli varázsával fényesen bizonyította ezt Rúzsa Magdi, 
dombjait, lankáit elvarázsolt tájait. teszem hozzá gondolatban. Igaz, nem írnak a történelemkönyvek 

Érkezésünk után idegenvezetőnk a már ismerős Virág Gábor róla sem. Csak az a sok-sok csillogó magyar szempár kérdezi attól 
bemutatta az elhíresült dombos fesztivál helyszínét égbe nyúló aki olvasni tud bennük, „miért?”,-és holnap is ugyanazokat a 
függőleges löszfalait, a nemrég épített méhkashoz hasonló csillagokat nézik ott is, mint mi Békésszentandráson.
emlékművet, melynek belsejében egy óriási működő kemencét Szécsi Mátyás
építettek. Ezután egy több hektáron elterülő gyermeküdülő baráti kör elnöke
centrumot csodálhattunk meg a szó legszorosabb értelmében. A 
vendégkönyvük méretei is rendkívüliek, méter szer méteres 
nagyságúak. Majd éppen annyi időnk maradt a kezdésig, hogy 
Rúzsa Magdi szülőházát szemügyre vegyük. Még mindig 
tartogatott a sors meglepetéseket, mert a könyvtár előtti 
emléktáblához közeledett Dr. Bagi István bíró úr szintén 
tiszteletbeli elnök, egyenesen Pécsről, hogy szívbemarkoló lírai 
megnyitó beszédével könnyeket csaljon a sok amúgy is magyarul 
csillogó szempárba. Szemelvény a megnyitó beszédéből.

„A forró szellemű Bácskában ahol elegendő egy magot elvetni, 
és költő, író sarjad ki belőle.” Majd tovább folytatta Kosztolányi 
Dezső soraival, „most gyakran nyilall eszembe ezer év múlva 
időben találkozom majd őseimmel, a dédapámmal, szépapámmal, 
öregapámmal, apámmal és fiammal, aki egyenlő és egykorú, 
megkérdezheti….De nagy híres zsinat lesz akkor.”

A megtisztelő felkérés adta felkenetésem okán, a 2006. évi 
Csépe-napok emlékező ünnepségét ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom. Nagy tisztelettel helyezem el a koszorút az Önök 
szülöttjének emléktábláján” tart az idézet a megnyitó beszédből. 
Hasonló képpen tette ezt a polgármester úr, Szügyi József, valamint 
a szarvasi és szentandrási baráti kör nevében dr. Dezső István elnök Koszorúzás
úr helyezett el koszorút.

Ezután Balázs Art Valéria a Révai lexikon szerkesztőségétől 
bemutatta a vajdasági magyar képzőművészek lexikonát, beszélt 
keletkezésükről, majd Solymosy Lajos méltatta és bemutatta annak 
kiadóját Timpl Kiadót.

Közvetlen utána átvonultunk a Községháza nagy 
tanácskozójába ahol is az ünnepi tanácskozás kezdetét vette. A 
rendező dr. Csordás Mihány megnyitotta a tanácskozást, röviden 
felvázolva a Csépe-napok történeti kronológiáját, méltatva a 
névadó munkásságát. Az emlékbizottság alelnöke átadta az 
Aranyeső próza és versmondó verseny első három helyezett kis 
hölgyeinek járó elismerést és plakettet. Ők egy- egy rövid prózával 
ejtették ámulatba a hálás publikumot.

Majd Balázs Art Valéria bővebben kifejtette a „Délvidék az új 
lexikonokban” című előadásban, annak tartalmi távlatait és 
témaköreire is rávilágított. Ismét a rendező és levezető vette át a 
stafétát, és időt, fáradságot nem kímélve kitágította a Csépe-napok 
horizontját 35 év időutazásban becsomagolva azt, megkoronázva 
egy idézettel Fehér Ferenctől „ Csépe verse a költői hűség 
aranyesője”

Következett egy nyerő páros, Juhász György a Ljubjanai 
Egyetem tanára és kérdezője, érdekfeszítő előadásával. Kemény Az ünneplők                                                  Fotó: Szécsi Mátyás



6 2006. október

Bagi István, v. Alkotmánybíró,
a Pázmány Péter Egyetem (Budapest) 

c.docensének megnyitó beszéde,
2006. szeptember 22-én,

Kishegyesen,
a Csépe-napok ünnepségén

Valamikor, több évtizeddel ezelőtt, egyetemista koromban 
megkaptam életem első útlevelét  több mint fél év várakozása 
után  Lengyelországba.  

Krakkóba érkezve, megálltam a főtéren  valami 
meghatározhatatlan hangulati, érzelmi hullám csapott át 
rajtam  amit most talán a műveltek és félműveltek  deja vu  - 
nek neveznek. Tudtam és éreztem, hogy századokkal elébb 
valamelyik ősöm idáig hajtva a marhacsordát itt megpihent, s 
a napokat azóta felejteni sem tudja.

Most amikor itt állok a Kishegyesen, ez az érzés még 
erősebb. Hiszen őseim bizonyítottan több évszázada 
Békésszentandráson éltek, s a nem titkolt meghatódottságtól 
elhomályosult szemmel próbálom az iratokból kiolvasni, 
vajon melyik szép, vagy ükapám testvére, tartott együtt 
azokkal, akik a szülőfalumból eljőve, vándorbotot fogva itt, 
Kishegyesen építettek maguknak, feleségüknek, és 
gyermekeiknek házat?

Itt, a forró Bácskában, ahol elég egyszerűen egy búzamagot 
elvetni, s költő, dalnok nő ki ebből az Isten megáldotta 
földből.

Nem jártam még itt, a mi több mint bűn lenne, ha nem 
ugyanazok a tábor- rendészeti szabályok vonatkoztak volna a 
Krakkótól  Észak-Bácskáig élőkre.

Ezért érzem most úgy, hogy amikor [„hazajöttem, 
találkoztam magammal és… cigányzenére ment előttem, s 
zenélt nekem a hajnal.”]

S úgy érzem én is, mintha testvéremként szeretett 
rokonomnak írnék: [„egy régi könyvben megtaláltam 
halvány írásod, pár kóta volt csak, egynéhány szó, egy régi 
jegyzet, de szívem feljajgatott rá, és fájni kezdett”.]

S tovább folytatva Kosztolányi Dezső szavait:

„ Most gyakran  az nyilal eszembe:
ezer év múlva az időben
találkozom majd őseimmel,
a dédapámmal, szépapámmal,
öregapámmal és apámmal
s fiammal, is aki  mint egyenlő
és egykorú, megtér majd közénk majd.
Beh nagy híres zsinat lesz akkor.
Mi szép nemzők, mi férfi-k[l]ánok el tünődünk,hogy mi 

történt 
a földi lét zavart porában.”

„De csend. Ne hangozzék még rezzenés se.
Jön a Zene. Ébrednek a húrok….
Szegény herold, én is elnémulok.”

A megtisztelő felkérés adta felkenetésem okán, a 2006.évi 
Csépe-napok emlékező ünnepségét ezennel megnyitottnak 
nyilvánítom.

Kerékpártúra
Szeptember 30-án egésznapos kerékpártúrát szerveztünk a 
,,tanyás” gyerekeknek és szüleiknek. A kb. 30 km-es túra 
útvonala a kompon keresztül a Körös mezőtúri oldaláig 
vezetett.
A Csergettyűben Kovács Kálmán gátőr mesélt a tavaszi 
áradás megrendítő eseményeiről, a helyreállítás 
munkálatairól, amit meg is tekintettünk.
Ezt megelőzően Galucz Imre gépésznek köszönhetően 
zsilipezést láthattunk a duzzasztónál.
A csodálatos időnek köszönhetően bográcsoztunk és 
fürödtünk a csatornában és az Élő-Körösben. Vadregényesen 
szép a folyónak ez a szakasza is. Nem gondolnánk, hogy 
falunktól néhány kilométerre ilyen természeti csodát lehet 
még felfedezni.
Ajánljuk mindenkinek, aki igazán nyugalomra és csendre 
vágyik.
Ajándék volt ez a nap!

Dr. Mótyás Pálné
Albelné Benkő Beatrix

Hrncsjárné Dorogi Mária
szervezők

Zsilipelés

Készül a finom ebéd
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Kertbarátok  kiállításaKertbarátok  kiállítása
Az idén is sor került a Kertbarátok hagyományos Kiállítóink:Győri Antalné, Kiss Béla, Tóth István, Babák András, 
termékbemutatójára. A Körös Művelődési Házban rendezett D. Kiss Sándor, Mrena Mihály, Fabó István, Szűcs Emese, Szűcs 
kiállítást Hévizi Róbert nyitotta meg az alábbi beszéddel. Elek, Szűcs Elekné, ifj. Novák Mihály, Bozóki István, Farkas Béla, 
Magyarországon az elhalálozások háromnegyed részéért Szécsi Balázs, Hegedűs Zoltánné, Sinka Gáspárné, Nagy József, 
táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek felelősek, Szító imre, Osztruluczki János, Varga Sándor, Dudás Istvánné, 
ezek elsősorban a szív- és érrendszeri, másodsorban  daganatos Filák János, Gazsó József. 
megbetegedések. Ez azt jelenti, hogy a nem megfelel 
táplálkozásnak és életmódnak döntő szerepe van a lakosság 
kedvezőetlen egészségi állapotának kialakulásában és a nagy 
arányú elhalálozás bekövetkezésében.
De vajon ha egészségesen táplálkozunk, egészségesen élünk, 
rendszeresen mozgunk, akkor ezek a betegségek megelőzhetők-e?
Igen, jelentős mértékben megelőzhetők. Az egészségmegtartó, 
betegségmegelőző táplálkozás és életmód ajánlásai egyszerűek, 
megfogadásuk nem igényel különösebb erőfeszítéseket vagy 
többletkiadásokat. Csak éppen meg kell ismernünk, és 
alkalmaznunk kell azokat.
Az egészséges táplálkozás sok örömmel jár, és általa valóban 
sokkal egészségesebbek leszünk. Egyedül rajtunk múlik, hogy mit 
kezdünk ezzel a tudással.
Miért kell naponta fogyasztani zöldségfélét és gyümölcsöt?
A zöldségfélék és gyümölcsök fokfélesége változatossá teszi 
táplálkozásunkat, és tápanyagaik valamint egyéb összetevőik 
révén jelentős szerepük van az egészség megőrzésében, ezért 
naponta szükség van fogyasztásukra. Többségük energiatartalma 
nem nagy, kivéve a száraz hüvelyeseket, valamint a  héjas termésű  Óriástök
gyümölcsöket, és ez utóbbiaktól eltekintve zsiradéktartalmuk is 
elenyésző. A legtöbb zöldség- és főzelékféle valamit gyümölcs 
szénhidráttartalma is kicsi, de van néhány kivétel, például a 
száraz hüvelyesek, burgonya, gesztenye, banán, s a héjas 
gyümölcsök egy része.
Az egyik legjelentősebb egészségvédő értékük az élelmiszer 
rosttartalom. A zöldség- és főzelékfélékben, gyümölcsökben lévő 
élelmi rostok (pektin) gátolják a zsírok és a koleszterin 
felszívódását, epesavakat kötnek meg. Az élelmi rostok rendszeres 
bevitele hatására csökken a vérben a koleszterinszint.
A zöldség- és főzelékfélék, gyümölcsök számos vitamint - B1-, 
B2,- B6-, C-, K vitamin, folsav -, valamint karotinoxidokat 
tartalmaznak. A diófélékben igen jelentős mennyiségben van jelen 
az E-vitamin, akárcsak egyes főzelékfélékben, mint például a 
brokkoli, zöldborsó, kelbimbó, paraj, spárga, zeller. A zöldség és 
főzelékfélék, gyümölcsök jó kálium-, magnézium-, közepes 
kalciumforrások.
Vastartalmuk szintén közepes (a gombákban, parajban, sóskában, 
ribiszkében, csipkebogyóban azonban jelentős), és állati 
fehérjeforrás nélkül fogyasztva nem hasznosul megfelelően a 
szervezetben. Megáldott termékek                                                    Fotó: B.M.
A zöldség- és főzelékfélékben, gyümölcsökben lévő 
antioxidánsok - E-, C-vitamin, karotinoidok, cink, szelén, 
flavonoidok - valamint élelmi rostanyagok gátolják az 
érelmeszesedés és számos daganatos betegség kialakulását. A 
földközi-tengeri országokban kétszer annyi zöldség- és 
főzelékfélét, gyümölcsöt fogyasztanak, mint nálunk, a szív- és 
érrendszeri, valamint a daganatos elhalálozások száma pedig fele, 
harmada az Európa többi országában tapasztaltaknak. A zöldség- és 
főzelékfélék könnyen és gyorsan elkészíthetők és laktatók is.
A zöldség- és főzelékféléket, gyümölcsöket jól mossuk meg 
fogyasztás előtt. Az ételek készítéséhez csak kevés zsiradékot 
használjunk vagy teljesen hagyjuk el, a zöldségeket pedig 
kíméletesen főzzük, süssük. Tartós és túl nagy hőhatásra az egyes 
vitaminok mennyisége 10-50 százalékkal csökkenhet.
Érdemes az étkezések befejezésekor desszert helyett gyümölcsöt 
enni.
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Október 6.
1849 októberében kihunyt a magyar szabadságharc fényes csillaga. Október 6. az aradi vértanúk kivégzése. A 
Kossuth Emlékparkban este 6 órakor rájuk emlékeztünk. A Hunyadi János Általános Iskola 6. osztályos tanulói 
idézték fel a tizenhárom tábornok alakját, akik Magyarország feltámadását akarták. Majd megkoszorúztuk a 
kopjafát és elhelyeztük a megemlékezés mécseseit.

Október 6. üzenete
A véres kivégzések a magyar nemzetre, de bátran 

kijelenthetjük, hogy az európai közvéleményre is 
sokkolóan hatottak és előrevetítették az önkényuralom 
hosszú évtizedeit. Aki figyelemmel kíséri az utóbbi 
évtizedek társadalmi-politikai változásait, az 
tanúsíthatja, hogy az aradi vértanúk kivégzésének 
emléke máig kitapintható mély nyomokat hagyott 
népünk emlékezetében, és 157 év múltán is élő 
történelmi hagyományként kezelhetjük.

Az aradi vértanúk kultuszának történetét mindjárt a 
kivégzés napjával kell kezdenünk, hiszen - a szemtanúk 
elbeszélése alapján - már egy-két órával a kivégzéseket 
követően a nép roppant tömegekben zarándokolt arra a 
helyre, melyet a zsarnokság ,,Golgothává avatott”. 
Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden 
boltot, nyilvános helyiséget bezártak.

A tizenhárom, Aradon kivégzett szabadsághős 
mellett még számos kivégzés történt az országban. A 
megtorlás kegyetlensége, az osztrákok elvakult 
magyargyűlölete nem ismert határokat.

Mit üzenhet, milyen példát adhat nekünk, mai 
magyaroknak a tizenhárom vértanú? Először is azt, 
hogy éljünk bárhol a Trianonban szétszabdalt magyar 
hazában, minden magyarnak példák Ők hazafiságban, a 
magyar nemzet iránti, a halálig is vállalt 
hazaszeretetben. Nem voltak mind magyarok, de a 
magyar nemzet szent igazsága mellé állni, számukra 
önként vállalt kötelesség volt.

Azt is üzeni nekünk az aradi tizenhárom vértanú, 
hogy a hazát semmi esetre,  még életünk 
megmentésének ürügyén sem lehet elhagyni. A 
hazának hű, kitartó, mindent vállaló szolgákra van Kedves emlékező barátaim, hölgyeim és uraim!
szüksége, akkor is és most is.1849. október 6-a ködös reggelén az aradi vár 

Azt is üzeni, hogy ma ugyan nem kell meghalni a mellett 13 katonatisztet gyilkoltatott le az osztrák 
magyar hazáért, de a magyar hazáért kell élni. katonai vezetés. Minden hatályos katonai jogrendet 
Megkérdezhetjük, hol a hazánk? Elsősorban hazánk a felrúgva, sárba tiporva a legalapvetőbb jogi kitételeket 
szülőfalunk, magyar haza, jobban hazánk, mint is, a magyar szabadságharcért küzdő, a magyar 
bárkinek körülöttünk.királyságra felesküdött tiszteket aljas módon, ,,a 

És azt is üzeni az aradi tizenhárom, hogy nem elég győzteseknek mindent szabad” elv alapján kivégezték. 
csak a hazáért halni vagy élni, de a hazát végtelen Később csak a nürnbergi perben ítéltek el így 
szeretettel kell szeretni.tábornokokat.

Emléküket kegyelettel őrizzük!Mint hallhattuk, négy tábornokot golyóval öltek 
Hévizi Róbertmeg, kilencet pedig bitófára küldtek.

Az emlékezés gyertyái                               Fotó: B.M.
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pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás ,,A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
módjáról. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2006/2007. 

kapható a www.bursa.hu Internet címen, valamint a Polgármesteri Hivatalban - tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan 
ügyfélfogadási időben -, továbbá a 66/218-344 telefonszámon. A pályázatra azok a Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén állandó 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
,,B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSjelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú 

alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. együttműködve a 2007. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

A 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó 
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. fiatalok számára. 

Figyelem! A pályázatra azok a Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén állandó 
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 

tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy 
– Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt 

feltételeinek. nem nyert érettségizettek; 
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa és a 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag 

Hungarica ösztöndíjra. támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, 
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

megkezdő hallgatók is. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben először 
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. 

jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az tanévben ténylegesen megkezdik. 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére már Figyelem!
beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő 
– Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói 

tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. 
jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell 

– A 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa 
megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói 

támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév első féléve. 
- két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó megnevezni.
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 

A támogatott pályázók szociális rászorultságát Békésszentandrás Nagyközség (2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. féléve). 
Önkormányzata évente egyszer felülvizsgálja. A megítélt ösztöndíj visszavonásra Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2007. március. 
kerül, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy az ösztöndíjas Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem 2006/2007. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
működik együtt. Az ösztöndíjat visszavonó határozat csak a meghozatalát követő támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata határozatban rendelkezik a Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területéről elköltözik. beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata határozatban rendelkezik a 
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területéről elköltözik. Az ösztöndíjat 
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. visszavonó határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 

A pályázatot Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hozható meg. 
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi hivata lban 2006. október 2.  napjátó l  hozzáférhető, valamint  a 

http://www.bursa.hu/files/2007/B_palyazati_urlap_2007.doc címről letölthető eredményétől függetlenül történik. 
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, 

azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2. 
A pályázatot Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál írásban, a A pályázó szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az 

h iva ta lban  2006.  ok tóber  2 .  nap já tó l  hozzá fé r he tő,  va lamin t  a  alábbi okiratokat kell csatolnia: 
http://www.bursa.hu/files/2007/A_palyazati_urlap_2007.doc címről letölthető – A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint 
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy eredeti példányban kell benyújtani. összege 

A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 2. – Betegségről, rokkantságról, munkanélküliségről szóló igazolás 
A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen 

Jogviszony-igazolás. érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a határidőn túl benyújtott, vagy 

alábbi okiratokat kell csatolnia: formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. 
– A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre 

összege bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
– Betegségről, rokkantságról, munkanélküliségről szóló igazolás történő nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a felsőoktatási 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási 

érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Információs Központ az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a határidőn túl benyújtott, vagy Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetőleg Békésszentandrás Nagyközség 

formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. 
Önkormányzatának tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2007. 

személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő 
augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága Felsőoktatási 

nyilvánosságra hozatalához, valamint ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik 

tanulmányi jogviszonyáról az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles 

Felsőoktatási Pályázati Osztályának, illetve Békésszentandrás  Önkormányzatának 
írásban nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt 

tájékoztatást nyújtson. 
felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata saját maga bírálja el a beérkezett 
tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi pályázatokat, döntéséről és annak indokáról 2006. december 5-ig írásban értesíti a 
fordulójából kizárható. pályázókat. 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 2007. március 16-ig írásban 
támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú értesíti Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata által támogatásban részesített 
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Petrás Ernő József
ifj. Rusz Mihály

Szitó Ágnes

Helyi Választási Bizottság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Jegzője 
köszönetemet fejezem ki a 2006. október 1-jei Helyi 
Önkormányzat i  Választás  választási  munkálataiban 
résztvevőknek:
- Helyi Választási Bizottság választott és delegált tagjának,
- Szavazatszámláló Bizottság választott és delegált tagjainak,
- Helyi Választási Iroda tagjainak,
- Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
- a szarvasi Rendőrkapitányság és a békésszentandrási rendőri 

körzeti megbízottak,
- a Békésszentandrási Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához 

hozzájárultak.
Dr. Strassburger Gyöngyi

jegyző

Tisztelt Választópolgárok! Kedves 
Békésszentandrásiak!

A 2006. október 1-i helyhatósági választásokon településünk 
szavazópolgárai az országos átlag feletti részvétellel kifejezték, 
hogy részt kívánnak venni a település elkövetkezendő négy éves 
időszakának kialakításában. 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy ehhez a közös munkához 
bizalmat szavaztak az „Összefogás Szentandrásért „ 
polgármesterjelöltjének és képviselőjelöltjeinek. Köszönjük 
szavazataikat!

Munkánkat igyekszünk a legnagyobb odafigyeléssel, 
becsületesen végezni, amelyhez természetesen a lakosság és a civil 
szervezetek építő jellegű tanácsaira is szükségünk lesz.

Tisztelettel:
Összefogás Szentandrásért megválasztott jelöltjei

Tisztelt Békésszentandrásiak!

Köszönöm, hogy szavazataik alapján megtiszteltek bizalmukkal, 
és így az elkövetkező 4 évben a Képviselő-testület tagja lehetek. 
Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy mindig 
Békésszentandrás és a lakosok érdekeit szolgáljam.

Amennyiben bármilyen észrevételük, javaslatuk, problémájuk 
lenne, bizalommal forduljanak hozzám személyesen vagy a 
70/510-1153-as telefonszámon. Ígérem, hogy segítségükre leszek, 
hiszen nem csak névlegesen, hanem valóságban is képviselni 
szeretném Önöket.

Major Attila
önkormányzati képviselő

Tisztelt Békésszentandrási Honfitársaim!

Köszönöm mindazok bizalmát, akik az október 1-jei 
önkormányzati választáson szavazataikkal megtiszteltek.
Képviselői munkámat Békésszentandrás minden lakójának, és a 
község egyetemes érdekeinek szem előtt tartásával igyekszem 
végezni.
Tisztelettel:

Molnár Imre Zoltán
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Kedves Olvasó! Kedves Szentandrásiak! A közös cél, a jobb minőségű élet elérésében a lakosság 
A 2 0 0 6 .  é v i  ö n k o r m á n y z a t i  v á l a s z t á s o k  mindig partner volt, amit szeretnék megköszönni.

eredményeképpen elköszönök önöktől. Szándékom A sok siker mellett nagyon sok kudarcot is el kellett viselni, 
ellenére 12 év után pályamódosításra ítéltek a választók, tudomásul kellett venni, hogy más érdekek is működnek, van, 
október 10-én átadtam a hivatalt utódomnak. akiknek a ,,minél rosszabb annál jobb”.

Aktív életem harmadát, önök jóvoltából, a köz Nehezen viseltem a személyem elleni megaláztatásokat, mert 
szolgálatának szenteltem. Ez a feladat állandó nem szolgáltam rá, nehezen viseltem annak ellenére is, hogy 
készültséget és napi 10-12 óra munkát jelentett. tudatában voltam annak, hogy jóval nagyobb tűréssel kell 

Szívesen tettem, mert kihívást jelentett számomra az, rendelkeznie annak, aki közszolgálatot vállal.
hogy tehetek valamit a községben élők életminőségének Összességében örülök annak és megtisztelő volt számomra, 
javításáért. A következetes, racionális elképzelések a jó hogy tehettem valamit szülőfalumért, Békésszentandrásért.
programok és a község jövőjéért felelősséget vállaló Köszönöm eddigi támogatásukat. Sok sikert kívánok az új 
képviselők támogatása segített abban, hogy a legfontosabb testületnek.
programok megvalósultak. Sikernek könyvelhető el, hogy Sinka József
településünk lakónépessége 1990 óta pozitív számot Polgármester (1994-2006)
mutat, az ingatlanok értékállósága is pozitív az EV a Szentandrási Híradó felelős kiadója
ingatlanértékelői szerint.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat /5561 

Békésszentandrás, Hősök tere 1./ értékesíteni kívánja a 
békésszentandrási, külterület 0692/2. hrsz. alatti ingatlant, mely 
természetben az 5561 Békésszentandrás, Tanya I. ker. 14. sz. alatt 
található.

2Az ingatlan alapadatai: 3093 m  területű lakóház, udvar. 
Irányár: 2,000,000,-Ft
Az ingatlan megvásárlására vonatkozó pályázatot 2006. 

október 30. napjának 12.00 órájáig írásban, zárt borítékban kell 
benyújtani Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal /5561 
Békésszentandrás, Hősök tere 1./ Titkárságára. A zárt borítékon 
"Pályázat a Békésszentandrás, Tanya I. ker. 14. sz. alatti ingatlan 
megvásárlására" feliratot kell feltüntetni. 

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmazni kell a 
következőket:

-a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja 
neve, lakcíme, személyi azonosító jele, /jogi személy esetén 
elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági 
nyilvántartásba vételi száma, törzsszáma, képviselőjének neve/

-pályázó által ajánlott vételárat, amely nem lehet kevesebb az 
irányárnál

-a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit 
Az ajánlatokat Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága bontja 
fel és erről jegyzőkönyvet készít. 

Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevők a pályázat 
felbontásától számított 8 napon belüli időpontra írásban 
összehívott ártárgyaláson vesznek részt. Az ártárgyaláson adott 
legmagasabb ajánlatot tévő pályázó válik jogosulttá az adásvételi 
szerződés megkötésére.

Az ingatlan megtekinthető, további információt a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja nyújt.

Békésszentandrás, 2006. szeptember 28.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

1994-2006

Az Önkormányzat hírei

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében meghívom.
Az ülés helye: Községház nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2006. október 30. (hétfő) 16 óra

Hamza Zoltán, polgármester

FELHÍVÁS!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 15/2001.(X.29.) sz. a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető 
cím és egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló rendelete alapján 2 fő részére kitüntetést adományoz 
a község érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.
Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a lakosságot, 
hogy javaslataikat rövid indoklással, életrajzzal juttassák el a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságára

2006. november 10-ig (péntek).
A díjak 2006. november 25-én (szombaton) a község András-
napi ünnepségén kerülnek átadásra.
Békésszentandrás, 2006. október 12.

Hamza Zoltán, polgármester

Következõ lapzárta:

2006. november 10.
(péntek)
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,,Ma sem volt könnyű élni, bennünket a templomhoz, így természetes, hogy nem hagytuk ki, 
Nem lesz könnyű sosem, hogy feljussunk a toronyba. Persze nem gyalog, hiszen a 343 lépcső 
De érdemes volt!  s mindig megmászása már nem nekünk való, hanem lifttel mentünk fel az 
Érdemes lesz  hiszen… északi toronyba. Kár lett volna elmulasztani a szemünk elé táruló 

csodás látványt! A lábunk előtt hevert az egész város! Valami 
…-mindez ma sem volt könnyű, fenséges látvány volt!
S nem lesz könnyű sosem,- A templomba vezető utunk során utca színházba csöppentünk! 
De törvény, s vállalt sora ez- A különböző jelmezesek nagyon érdekes, megragadó ,,szobra” és a 
Ha érdemes  ha nem!” pantomim szinte késztetett bennünket, hogy álljunk meg egy-egy 
                           (Váci Mihály) percre - egy fotó erejéig.

Ezután szabad program következett, majd búcsúzóul még egy 
Váci Mihály szép szavaival köszöntöm a kedves olvasót, és buszos városnézés, majd hazafelé indultunk. Éhesen, eléggé 

kinyitom a könyvet. fáradtan érkeztünk haza, ahol nagyon finom vacsora várt 
Az 5 napos kirándulás 4. napjánál folytatom a ,,mesét”. bennünket: gulyás leves és ,,túrós bugyor” így mondták a túrós 

Mindannyian izgatottan vártuk ezt a napot. Korábban reggeliztünk, batyut. Megköszöntük a szíves vendéglátást a gondnoknőnek, a 
mint máskor, hogy több időnk maradjon Bécsre. Percek alatt szakácsnőknek. Becsomagoltunk, hiszen reggel indultunk haza, és 
átjutottunk a határon, s mivel autópályán mentünk hamar Bécsbe lefeküdtünk. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy 
értünk. Először egy buszos városnézést tettünk ismerkedve a város nyikordul az ajtó. Szellemek érkeztek - volt nagy nevetés, s 
szépségeivel, és bámulatos tisztaságával: sehol egy szemét, vagy szobáról-szobára jártak a szellemek, s mikor elhalt a nevetés, utána 
egy csikk!! Csodálatos épületeket láttunk: Városháza, Operaház, elaludtunk.
Filharmónia… és következett a Schönbrunni kastély. Szinte még a Reggel berakodtunk a buszba, megreggeliztünk és Nagycenk 
lélegzetünk is elállt, amint megpillantottuk a pompás, fenséges felé vettük az irányt: Széchenyi mauzóleum, kastély, templom. 
palotát.  Miután teleszívtuk magunkat a szépséggel  Korán ¼ 9-kor érkeztünk a mazuóleumhoz, ahol az volt kiírva, 
megpróbálkoztam a jegyváltással, és Uram láss csodát, máris hogy 9 órakor nyit, s egy mobil szám. Felhívtam és 5 perc múlva ott 
megérkezett a segítség, Pentaller Attila tiszteletes úr személyében, volt a vezető (egy hófehér hajú Széchenyi megszállott úriember) A 
aki a családjával éppen a kastélyba igyekezett, segített megváltani a barokk temetőkápolna 1778-ban készült, majd 1806-1819 között 
belépőket! (köszönet érte) Együtt léptünk be a kastélyba. A építtette hozzá Széchenyi Ferenc a három hajós, klasszicista 
telefonos (mindenkinek mobil a kezében), magyar nyelvű előcsarnokot. Orgonáján Liszt Ferenc is játszott egykor A kegyelet 
ismertetőt megkezdve teremről-teremre jártunk. A régmúlt idők, a és emlékezés koszorúját Eperjes Károly koszorúja mellé helyeztük 
történelem szele csapott meg bennünket. Sok szépséget láttunk, és átmentünk a templomba (1861-64) tervezője Ybl Miklós volt, 
hallottunk. Megérte a törődést a gyönyörű palota és a ,,tündérkert” aki Széchenyi István kívánsága szerint a tornyot a templom 
látványa. Talán még mindig ott állnánk, ha lehetne! A parkban még oldalához építette karzattal ellátva.
találkoztunk a tiszteletes úrékkal és megköszönve a segítséget Közben kinyitott a kastély is. A kastély őse az 1700-as évek 
elbúcsúztunk egymástól. derekán egy udvarház volt Széchenyi Antal kezdeményezésére. Ez 

mindig bővült s 1840-ben amikor az építését befejezték 
gázvilágítás és vízöblítés szolgálta a kényelmet. A kastélyban 
Széchenyi emlékmúzeum, bútorkiállítás, dokumentumok és 
Kastélyszálló kaptak helyet. A parkban az óriásira nőtt platánokat 
és vadgesztenye fákat Széchenyi Ferenc ültette. A Hársfasor 
viszont a 18. század közepéről származik Barkóczy 
Zsuzsanna,Széchenyi Antal felesége telepítette. Eredetileg 645 fát, 
számlált, mára csak 450 marad - természetesen védettek!

Ezek után, mivel innen már hazafelé tartunk itt készült a 
kastély kertjében a csoportkép búcsúzóul, hogy együtt voltunk a 
szép 5 napon.

Következő és utolsó megállónk a program szerint Pápa 
kékfestő múzeum, ahol a 18. századi Kluge-féle Ipartörténeti 
műemléket néztük meg. Egy ma is működőképes műhelyt. Az 
elmúlt évben Nagynyárádon voltunk Kékfestő Fesztiválon - 
kisipari bemutató, vásár volt. Itt viszont nagyméretű, ipari jellegű. 

Schönbrunn                                             Fotó: Urbancsok Pálné Nagyon jó vezetőnk volt, egyszerűen, érthetően, ízes beszéddel 
mondott el mindent. Utána Múzeum következett, ahol azonnal 
megütötte a szarvasiak szemét Süveges Jenő adománya: cégtábla, 

Eléggé előrehaladt az idő - mivel nem sürgettem senkit sem, eszközök, amik a kisipar nélkülözhetetlen eszköze, majd az 
hiszen ki tudja látjuk-e még valamikor ezt a csodát!? üzletben vásároltunk ajándéktárgyakat: könyvjelzőket, hajgumit, 

Most következett a város szívében lévő Stephansdom kötényt, szoknya anyagot…
székesegyház Ausztria legnagyobb gótikus építménye! A templom Ezek után valóban hazafelé jöttünk és a késő esti órákban 
alapjait 1147-ben rakták le. A II. világháborús bombázások során értünk haza. Remélem mindenkinek egy szép emléke marad - ez 
súlyosan megsérült, de újjáépítették, s a remény szimbólumává vált egy újabb kapocs az emlékek házához.
a pusztulásból újjáéledő ország számára. A messziről a házak fölé Azt ígértem a kedves olvasóknak, hogy a 2 napos kirándulást is 
emelkedő fenséges, égbetörő tornyai szinte hívogatják a nézelődőt. elmesélem ,,Palóc földön jártunk” - majd a következő számban.

Az Óriáskapun belépve a régmúlt idők szele csapott meg Jó erőt, egészséget kívánva becsukom a könyvet.
bennünket, a gótika igazi szépsége! Mivel a tornyok vezettek el Demcsák Andrásné

Nyitott könyv - nyugdíjas oldal
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Békésszentandrási  Állami  Általános  Iskola  1956. Örömeinkre szolgált, hogy az akkori tanárainkból: 
évben  végzett  tanulói 2006. év  október 7-én találkozót Csikósné Éva néni, Lovászné Márta néni, Szekeresné 

Ilona néni, Csikós Gyuri bácsi és 
L o v á s z  G y u r i  b á c s i  j ó  
egészségben és jó kedvvel jöttek 
közénk.
Gyertyagyújtással és egyperces 
néma felállással emlékeztünk meg 
elhunyt diáktársainkról (8 fő) és 
tanítóinkról.
Sajnos voltak, akik nem tudtak 
jelen lenni  a színvonalas 
találkozónkon különböző okok 
miatt
 A beszámolók után jóízűen 
fogyasz to t tuk  e l  a  f inom 
birkapörköltet és sültet.
Majd az egész délután jóízű 
beszélgetéssel telt el, és azzal 
búcsúztunk, hogy rövidebb időn 
belül - mint 50 év - ismét 
találkozunk!

A békésszentandrási
szervezők

szerveztek a Mozgáskorlátozott 
Egyesület klubtermében a volt 
Frida fé le  iskolában.  Azt  
jelképezve, hogy a részvevők ide is 
jártak iskolába. A helyben lakó 
osztálytársak nagy lendülettel 
fogtak a szervezéshez. Felkutatva 
a vidéken élő osztálytársakat.
Végre eljött az idő, hogy átéljük a 
találkozás örömteli pillanatait. A 
jó Isten is velünk volt, gyönyörű 
októberi napra ébredtünk!
Délelőtt 10-11 óra között volt a 
gyülekező! Ez az óra kellett is 
arra, hogy kiderüljön, hogy ki-
kivel is találkozik nagy nevetések 
között, hiszen voltak olyanok, akik 
50 éve nem is látták egymást.
11 órától rendhagyó osztályfőnöki 
óra, mely keretén belül a 
je lenlévők beszámoltak az  
elröppent 50 évről.

50 év ... az idő hogy eljárt!
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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet Nagyszalontáról!
Egyetlen győztes szabadságharcunk 400 éves évfordulóját Januártól Románia is uniós ország lesz, így a személyi 

ünnepeljük az idén. Bocskai István vezetésével 1606-ban, a bécsi igazolvány felmutatása is elég lesz a határon. Az úthasználati sárga 
békével ért véget a fegyveres küzdelem, melynek főszereplői a hajdúk matrica megvásárlása után már mehetünk is.  Sarkad után a 
voltak. Szalontán két köztéri emlékmű látható, az egyik a főtéri méhkeréki határátlépőn szinte egyenesen, torony iránt jó 10 km t 
Bocskai-szobor, a másik a köleséri hajdúk letelepítésének emlékhelye. megtéve megérkezünk.

Erre felé az a mondás járja, hogy „Nagyszalonta híres város, itt 
született Arany János!”Nézzünk szét, sok érdekességet láthatunk! 
A központban a pénzváltás után tekintsük meg a Toldi tér 
nevezetességeit! A közel 20 000 lakosú városban nem lesznek 
nyelvi nehézségeink, hiszen a lakosság zöme magyar ajkú.

A történelemben fontos szerepet játszott a hajdani Toldi birtok. A 
vár maradványai a híres Csonka toronynál láthatók. Itt rendezték be 
Arany László (Laci) kezdeményezésére 1899-ben az Arany János 
Múzeumot. Négy szinten a város történelmét és Arany János 
személyes tárgyait láthatjuk kiállítva. Igen értékes kiadványokat is 
vásárolhatunk, támogatva ezzel is a helyi kulturális intézeteket.

A térre visszatérve Kossuth szobrát nézzük meg 1901-ben 
állították fel. Tóth Árpád költő édesapja, Tóth András 
szobrászművész alkotása. Büszkén mondják, hogy Nagykőrösön 
és Clevelandban is a szalontai Kossuth -szobor másolata látható. 
Míg azok ott a távolban nyugodtan álltak, addig itt gyakran rengett 
a föld, 1920-ban ledöntötték, 1940-ben újból felállították, 4 év 
múlva ismét lerángatták azok, akik nem tudták, hogy ki is volt 
valójában Kossuth Lajos. Szerencsére akadt egy ember, aki ismerte 
a 48-as forradalom történetét, ő a szovjet városparancsnok volt, 
szavára visszaállították a hányatott sorsú szobrot.

A közeli református templom monumentális méreteivel hívja fel 
magára a figyelmünket. 52 m hosszúságú, 18 m széles és 41 m magas 
a tornya. Az 1700-as évek végén épült, a fundamentumát helyenként 
5 m mélységben kezdték a mocsaras terep miatt. A szószék mögötti 
fal másfél m széles, helyenként pillérekkel is megtámasztották, hogy 
bírja a boltozat terhelését. Az 1847-es tűzvész után nyerte el a mai, 
klasszicista formáját, a sétálós toronnyal.

A templom mellett tekinthetjük meg az Arany- parkot. 1896-ban a 
millennium tiszteletére 10 tölgyet ültettek, jelképezve az az elmúlt 
évszázadokat. Ezekből kettő ma is áll. A fák árnyékában szalonta 
neves szülötteinek szobrát tekinthetjük meg, Középen Arany János 
ül, lúdtollal a kezében, malomkövet formázó talapzaton. A szobrot 
1992-ben állították föl, Kiss István volt az alkotója, napjainkban 
már az ő mellszobra is látható a téren, Zilahy Lajos író, Sinka István 
költő és Kulin György csillagász társaságában, aki az általa 
felfedezett kisbolygót szülővárosáról, Szalontáról nevezte el. 
Visszatérve a főútra elsétálhatunk a szép városházához, a mellette 
lévő banképületen elolvashatjuk Lovassy László emléktábláját. Ő a 
márciusi ifjak jurátusaként aktív szerepet játszott a forradalom 
előkészítésében. 10 évi börtönre ítélték, elméje megbomlott Brünn 
elviselhetetlen celláiban, ilyen állapotban hazatérve még közel 50 
évet élt, sírja a helyi temetőben látható.

Szalonta büszke arra, hogy sehol a világon nincs még egy ilyen 
nagyságú város, ahol 1 négyzetkilométeren ennyi híres író és tudós 
született volna.                                           Üdvözlettel: Bődi MáriaKossuth szobra a templom előtt

A hajdúk emlékműve                                                Fotók: B.M.
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VADÁSZOLDAL
,,A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

Békés megyei vadásznap

Az októberi lapszám megjelenése alkalmából nagy tisztelettel 
köszöntöm az Olvasókat! Ebben a hónapban a szeptember 2-án 
megrendezésre kerülő Országos Vadásznap rendezvényeiről 
számolok be. A vadlexikon soron következő részében egy olyan 
bájos állatról írok, akit szerintem bár nem sokan láttak még élőben, 
azért biztosan ismernek. Ez a kisragadozó pedig, a mosómedve.

Mielőtt belekezdenék a Vadásznap ismertetésébe, szeretnék 
magáról a rendezvénysorozatról egy pár mondatot írni. Mivel a 
magyar vadgazdálkodás még mindig világhírű, ezért évekkel 
ezelőtt a Vadászszövetség egy olyan programot hozott létre, 
melynek célja az, hogy ápoljuk a hagyományokat, bemutatkozzunk 
a kívülállóknak és természetesen kulturált szórakozást nyújtani a 
vadásztársadalomnak.

Az ország minden megyéjében, ugyanazon az őszi napon 
gyűlnek össze a vadászok és családtagjaik ünnepelni. Idén 
szeptember 2-án került megrendezésre, immár hagyományos 
helyszínen a Doboz melletti Marói erdőben. A fákkal körülvett 
tisztás gyönyörű helye e rendezvénynek. Sajnos a mi 
vadásztársaságunk szervezetten nem vett részt a vadásznapon, de 
azért egy páran ellátogattunk és igyekeztünk kellemesen eltölteni 
ezt a napot. A szervezők gazdag programokkal készültek: térzene, 
tánc, divatbemutató, erdei kocsikázás, vadászati felszerelések és 
egyéb áruk kirakodó vására, tombola, vadhúsfőző verseny, 
kiállítások, vadászkutya bemutató, vetélkedők stb. A nagy 
színpadon eközben országos és megyei vezetők ismertetést adtak a 
megyei vadállomány-vadgazdálkodás helyzetéről, ifjú vadászokat 
avattak, és átadták a kitüntetésekre javasoltaknak a különféle 
elismeréseket. Vadásztársaságunk egyik tagja is remekül szerepelt 
egy vetélkedőn. Fazekas Endre a megyei sportvadászok elméleti 
versenyén a második helyezést érte el. Vadásztársaim nevében 
gratulálok neki. Az árnyas fák alatti padokon mindenki 
megpihenhetett. Beszélgethettünk és ismerkedhettünk 
vadászcimborákkal, így a nap hamar eltelt. Az időjárás egész nap 
szép volt, remélem mindenki rengeteg élménnyel gazdagodott, és 
jól szórakozott. Jövőre reménykedem benne, hogy minél többen 
útra kelünk és részt veszünk a rendezvényen…

Balról a második Fazekas Endre látható verseny közben

VADLEXIKON 55.
ARANYSAKÁL - Canis aureus

Csikasz, nádi farkas, toportyán  vége levágott. Testszíne nagyon 
sokszor olvashattuk irodalmi változó: háta szürkésfekete vagy 
m ű v e k b e n  e z e k e t  a z  pi rosas-sárgás-aranyszínű,  
elnevezéseket, Azt hihetnénk, testoldalai, combjai vörösesek, 
hogy különböző fajokról van szó, hasa és torka szürkésfehér. 
pedig mindegyik az aranysakált Szaporodási időszaka tél végére 
jelenti, mely a kutyafélék esik, vemhességi ideje 50-53 nap, 
családjába tartozik, de nem a Az átlagos alomnagyság 4-5 
kutya őse, ahogyan egykoron kölyök, melyek 12-15 napig 
tartották. Hazája Ázsia, Észak. vakok. A szuka 2 hónapig szoptat, 
A f r i k a  é s  T ö r ö k o r s z á g .  majd a kicsik fokozatosan 
Európában rohamosan terjed, megtanulnak vadászni,  és 
legtöbb példány Bulgáriában és önnálósodnak. A sakál eredetileg 
Romániában található és innen a füves sztyeppék, erdős- füves 
terjed nyugat felé. A ma már tájak, nádasok, sziklákkal, 
ritkának nemigen nevezhető hasadékokkal tarkított vidékek 
ragadozóról hazánkban 1982-ig lakója volt. Európában is az ilyen, 
semmifé le  ada t  nem á l l t  búvóhelyekben bővelkedőtájakat 
rendelkezésre, annyi azonban szereti, hiszen eléggé rejtett 
biztos, hogy napjainkban egyre életmódot él. Éjjel aktív, de 
nagyobb számban fordul elő, n a p p a l  i s  m e g f i g y e l h e t ő  
elsősorban a Dunántúlon. A táplálékszerzés közben. Étlapján 
megfigyelések szerint hozzánk s z e r e p e l n e k  k i s e m l ő s ö k ,  
Horvátország felől vándorolt be. madarak, hüllők, ízeltlábúak, 
Az aranysakál testhossza 65-70-, erdei és háztáji gyümölcsök és a 
f a r k h o s s z a  2 0 - 3 0 - ,  d ö g ö k e t  i s  e l f o g y a s z t j a .  
marmagassága 50 centiméter. Leginkább egyedül, de falkában 
Testalkata erőteljes, végtagjai is vadászik. A természetvédelmi 
hosszúak. Testtömege 7-13 kg. hatóságok határozata szerint 
Feje keskeny, orra hegyes, füle kártékonysága miatt vadászható 
hosszú és egymástól távol állók, faj, de csak korlátozásokkal a 
szemei ferde vágásúak, farka őszi-téli időszakban.

A következő lapszámban folytatom a híres magyar vadászokat 
bemutató sorozatomat, a vadlexikon 57. részében pedig egy-egyre 
jobban terjeszkedő ragadozó állatot, a mosómedvéről írok majd…

MAJOR ATTILA
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Kedves olvasó! Ismét egy nevezetes dátum Békésszentandrás 
történetében és főleg az általunk jól ismert és közkedvelt, Bici 
néniében, amely amúgy szorosan kapcsolódik a régmúlt helyi, de nem 
feledésbe merült történelmünkhöz. Röviden tömören ismertetem az 
eseményeket, mivel valamelyik kábel csatorna, reményeink szerint 
hamarosan teljes egészében műsorára tűzi.

Egy évvel ezelőtt a csopaki avatásomon Sinka Brigitta sakkmester 
falunk szülötte, majdnem úgy fejezte ki, hogy neki van egy nagy 
kívánsága, mielőtt…., hogy édesapja emlékének adózva szeretné 
fölavattatni magát vitéznek. Sajnálatosan éppen a jelentkezés 
időtartama alatt mikro agyvérzéséből lábadozott, és már majdnem 
elúszott az egész, mikor rátelefonáltam, hogy áll-e még a dolog? Mivel 
a jelentkezési okmányok megegyeztek az enyémmel, egy nap alatt 
lezongoráztuk a jelentkezés bonyolult útvesztőit, már csak a vitézi szék 
döntése kellett. Az eredmény, hogy Sinka Brigitta ősei nyomán, és 
eddigi példaértékű élete alapján érdemes a vitézi cím viselésére.

Az első megpróbáltatást követte a második, az avatás napja, szept. 
23. szombat. Nevezetes, mert ezt megelőző napon baráti körös 
meghívást teljesítettünk a kishegyesi Csépe Napon. Onnan meg nem 
olyan egyszerű szabadulni, de éjfél után megérkeztünk a szarvasi 
baráti körös elnök kollégával, épségben és egyben.

Reggel hatkor Bici néni meghívott vendégeivel és két tele autóval 
valamint a boldog ünnepelttel indultunk az amúgy sok magyar 
történelmi esemény bölcsője felé Debrecenbe. Pontban nyolc órakor 
kezdődött a rendezők eligazítása, én a bejárati szigorított beléptetésben 
vettem részt, a hetven avatandó a regisztrációs irodában kezdte vitézi 
pályafutását, majd a díszes bevonulással folytatta. Felemelő és 
megható eseményeknek lehettünk szem és fültanúi. A rendezés is a 
helyén volt, a zsúfolásig megtelt Szent Anna-templomban. Az 
avatandóknak mindig volt egy kék karszalagos nemzetes asszony 
kísérője ( fele számban idősekre való tekintettel) vigyázva lépéseiket.

Kedves Bici néni, vitéz Sinka Brigitta nemzetes Úrhölgy. Adjon a 
Jóisten erőt és egészséget és hosszú életet mindehhez, szeretteid 
körében.

Tisztelettel, Rendtársi üdvözlettel
vitéz Szécsi Mátyás Pál

I.C.O.C. Nemzetközi Történelmi Vitézi Rend hadnagya.
Az avatás pillanata                                        Fotó: Szécsi MátyásBács-kiskun,-Békés,-Csongrád megyék mb. székkapitánya.

VITÉZ AVATÁS DEBRECENBEN - 2006. SZEPTEMBER 23.

Lelket melengető érzéssel hallottuk a hírt, hogy ez év „ Érezni és gondolkozni azért, hogy cselekedjünk, ez 
szeptemberében Sinka Brigitta sakkmestert, minden harmonikus élet törvénye”
Budapesten élő falunk szülötte, sokak álltal ismert Békésszentandrásról jó egészséget kívánva, a vitéz 
közéleti személyiség, rangos elismerésben részesült, Sinka Mátyás Alapítványhoz kapcsolódó személyek 

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Úr nevében.
Őfőméltósága által életre hívott Nemzetközi Hrncsjár András és
Történelmi Vitézi Rendbe nyert felvételt. Hrncsjárné Dorogi Mária.

Ezzel  megfelelve a legmagasabb szintű Családtörténeti érdekessége, és az országban 
hagyományőrző tiszteletadásnak, édesapja iránt. egyedülálló, hogy egy családon belül hat személy, saját 

Az elismerő címet vitéz Sinka Mátyás érdemszerző jogon két fő, vitéz Sinka Mátyás és vitéz Szécsi Antal, 
várományosaként, ősei jogán, valamint eddigi élete várományosi jogon immár négy fő, ifjabb vitéz Sinka 
bizonyságául érdemelte ki. Mátyás grafikus művész, ifjabb vitéz Szécsi Antal,

Kedves Brigitta! majd követte 2005-ben vitéz Szécsi Mátyás Pál és 
Tiszteletünk jeléül fogadd őszinte elismerésünket, és most 2006-ban vitéz Sinka Brigitta sakkmester 

gratulációnkat. érdemelték ki a vitézi címet, amely jogos büszkeséggel 
Liszt Ferenctől vett idézettel köszöntünk, mely tölt el minden hagyományőrzőt.

szavak igazán illenek alkotó életpályádhoz. Kelt: 2006. szeptember 26-án.

Köszöntünk Brigitta!Köszöntünk Brigitta!
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Részletek Duma András köszönõ levelébõl
Tisztelt Békésszentandrásiak! -Szécsi János és családjának

-Dudás Istvánné, Gazsó Rozália, Benedek Erika, Kovácsné 
Köszönve a Jóistenek, hogy időt engedet ara, kifejezni tudjam Szilágyi Anikó

Önök felé a köszönetemet, mint Csángók iránti-szeretetcselekedő -Bencsik László és családjának
közösségnek. Amiben Önök közössége érdemet szerzet teteiben a -Bezsán Magdolna amely mint testvérünk nem felejtette el a 
moldvai testvérek iránt az már történelmi évek folyamán. nemzetét.

Ahogy a múlt években is szoktam, az idén is csak a nyaralás -özv. Molnár Jánosné és Szalai Imréné
végére szántam a köszönő leveleimet írni azoknak, amelyek a nyár -Szabó Imrének
ideikben támogattak az alapítványunkat cselekedetében. -özv. Sinka Gáspárné és lányának

Keveset halasztani is akartam úgy vélve meg várom a -Szécsi Balázsnénak
gyerekekkel való találkozást, és majd fel kérem arra, hogy ők -Révész Károly és családjának
maguk fejezzék ki a békésszentandrási létük időben való -Petrás Ernő és feleségének
élményeiket, de ezt még halasztjuk, és személyesen visszem lesz el -Almási Gábornénak
ezeket a beszámalókat, ha rá lehetőségem marad. -Hosszú Julianna

… -Csík Józsefnénak
Köszönöm a több intézménynek, vállalkozó és szervezeteknek, …

amelyek között a három történelmi békésszentandrási-szarvasi Hála a Jóistenek és köszönet a Békésszentandrásiak 
Egyházaknak: a Római Katolikus, a Református Egyház és az munkájának és mindenért, amit meg tettek a moldvai magyarság 
Evangélikus Egyháznak valamint a Máltai Szeretetszolgálat, a megmaradásáért.
Szarvasan lévő Baráti Kör nevű szervezetnek, a Mozgássérültek 
Egyesületének. A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 2006-09-06
Alapítványnak és még azoknak is, amelyek nem ismerek, közben 
úgy értettem más településről és Budapestről is érkeztek anyagi Duma András
segítségek. Szeret-Klézse Alapítvány

… Elnöke.

Az idén nyáron hatodik alkalommal ismét ellátogatott hozzánk magyar kultúrának és mi is adhattunk valamit nekik.
a csángó magyar fiatalok egy újabb csoportja az egykori Megköszönöm a támogatók anyagi és erkölcsi segítségét a 
Etelközből. helybelieknek és más település lakóinak többek között három 

A táborba tizennégy fiatal és két felnőtt kísérő érkezett egy késő polgármesternek, országgyűlési képviselőnek, helyi 
esti órában. képviselőknek, vállalkozóknak, a három egyháznak (római 

A vendégeket a szervezők különböző programokkal fogadták. katolikus  református  evangélikus) mozgássérült egyesületnek, 
A tábor egy részét Békésszentandráson és Szarvason töltötték a magánszemélyeknek, a Szarvasi Baráti Körnek, a máltai 

református és evangélikus egyház intézményeiben. A helyi szeretetszolgálatnak és mindazoknak, akik bármiben is segítséget 
programok oktatással, játékos foglalkozással teltek el pedagógusok adtak a moldvai csángó magyar fiataloknak. Három szó illik a 
irányításával. A foglalkozások után részben pesti zenészekkel csángó táborra: ,,Emberség, tisztesség, szeretet.”
felkészültek saját kultúrájuk bemutatására. A fiatalok odahaza is Papp Dezső
gyakoroltak készültek itteni fellépéseikre.

Délutánonként a helyi strandon csónakáztak és fürdőztek, 
esténként pedig helybéli családoknál vendégeskedtek ismerkedtek.

Hétvégeken, kirándulásra mentek a környékre és más 
településekre, hogy lássák az országunk egy részét.

Izgatottan vártuk az utolsó fellépésüket a Körös-napok 
egyikén, amelyre a Szarvasi Baráti Kör hívta meg őket.

A gyerekek nyugodtak voltak és kitűnően szerepeltek 
táncaikkal, verseikkel és énekeikkel.

Az utolsó énekük a csángó himnusz volt, amelyet 
meglepetésemre a közönség felállva hallgatott végig és 
elismerésének adott hangot a gyerekek szereplésének.

Az utolsó vasárnap a mozgássérültek szervezésében egy 
nagyon kellemes napot töltöttek a gyomai fürdőben. Ittlétük alatt 
megnézték a duzzasztót. Átmentek Öcsödre is és egy helybeli 
tanyára.

Vasárnaponként részt vettek a katolikus miséken. Úgy 
gondolom a fiatalok egy tartalmas élményekkel teli tizenkét napot 
töltöttek Szentandráson és a környéken.

Meggyőződésem, hogy a csángó magyar fiataloknak sikerült 
ízelítőt adni abból a kultúrából, amely része az egyetemes ősi Csángók a Duzzasztónál

,,…mivé lettél Csángó magyar?”
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Óriási sikerrel szerepelt Kovács László és Tóth Róbert a A versenyen indult még Szarvasról Dombvári Bence is aki 
szlovákiai Pöstyénben rendezett Európai Olimpiai szintén remek eredményt ért el. A 15 éveseknél 1000 m-en 
Reménységek versenyén. A velencei válogató verseny egyesben 2. lett. Az ő eredménye azért értékes, mert még csak 14 
megnyerése után már látszott, hogy igen jó formában van a páros éves.
és a dunavarsányi beállító edzőtáborban is remek 
időeredményeket produkáltak. Ezek után bizakodtunk a jó 
eredményben, de ez az eredmény minden várakozásunkat 
felülmúlt. A vasárnapi döntőkre a helyszínre érkezett a 
szentandrási szurkolósereg Bagaméri László edző vezetésével 
aki következőképpen számolt be a versenyről:

Laciék az előfutamot simán nyerték, és az időeredmények 
alapján látni lehetett, hogy az aranyért nagy csata lesz a másik 
magyar egységgel (Gál, Katona) és a németekkel. A verseny 
ennek megfelelően alakult a három egység külön csatát vívott az 
érmekért. A cél előtt 100 méterrel még a másik magyar egység 
vezetett, de Laciék olyan erős hajrába kezdtek, és úgy mentek el 
mellettük  jobb szó nincs rá - állva hagyták őket.

Gratulálunk Laci és Robi teljesítményéhez, akik ezzel az 
eredményükkel biztos tagjai az Ifjúsági válogatott keretnek. 
Jövőre Ifjúsági EB-t és Vb-t is rendeznek, és erre jó lenne, ha 
kijutnának.

Köszönetet kell mondani a párost felkészítő edzőknek 
Bagaméri Lászlónak, Pálinkás Andrásnak, Sinka Pálnak és 
természetesen a csongrádi Nemes Károlynak is. Külön köszönet 
jár a két versenyző családjának is, akik az edzőtáborozások 
alkalmából kölcsönösen vendégül látták egymást.

Ez év őszétől kezdve Bagaméri László munkahelyi 
elfoglaltságai miatt az edzések vezetését Pálinkás András veszi 
át, akinek sok sikert kívánunk a munkájához.

A németek lettek a harmadikok. Óriási örömmel töltött el Az évad utolsó versenyén Szolnokon Nagy Zoltán 
bennünket ez a siker, hiszen ez az eredmény Békésszentandrás emlékversenyen első sorban  Sinka Péter edző tanítványai vettek 
kajak-kenu sportjában messze a legjobb eredmény. részt. A kellemes kora őszi ragyogó napsütésben rendezett 

Az 500 m-es páros sikere után még nem volt vége a napnak, versenyen a fő cél az volt, hogy a hosszú téli felkészítés előtt még 
hiszen következett a négyes ahol Kovács László, Tóth Róbert, egy jót versenyezzen mindenki. Kovács László a tavalyi év után 
Bodor Attila és Noé Milán  Miklós összeállításban szintén ismét megnyerte a Nagy Zoltán emlékére kiírt kupát.
esélyesek voltak. Itt is nagy küzdelem alakult ki a két magyar és a 
német egység között a győzelemért, melyet végül a németek Eredmények:
nyertek, Kovács Laciék a másodikok, a másik magyar egység MK-1 gyermek lány előkészítő 2000 m. 4. Herczeg Anita, 6. 
harmadik lett. Kanti Eszter

A versenyen 11 ország versenyzői vettek részt és az ifi EB után MK-1 gyermek fiú előkészítő 2000 m. 9. Taskó Dávid
ez a legrangosabb utánpótlás verseny, mert a korosztályos MK-1 gyermek fiú I. évf. 2000 m. 15. Turcsányi Áron
versenyen a 15-16-17 évesek versenyeznek és a tizenhat évesek MK-2 gyermek fiú II. évf. 2000 m. 11. Takács Richárd
között ahol Laciék is nyertek ez a korosztályban kvázi európa K-1 kölyök lány III. évf. 500 m. 7. Kovács Judit, 8. Bezzeg 
bajnoknak számít. A magyar csapat kiemelkedően szerepelt, a 36 Ramóna
versenyszámból 19-ben győztek és fölényesen nyerték a K-2 kölyök fiú III. évf. 500 m. 2. Mrena Lajos-Taskó Zoltán
csapatversenyt. K-1 kölyök fiú III. év.  200 m. 6. Rusz Tamás, 8. Taskó Zoltán

Az eredményekhez Angyal Zoltán szövetségi kapitány külön is K-1 serdülő fiú VI. évf. 500 m., 1. Kovács László
gratulált a győzteseknek. Örömteli, hogy Weisz Róbert a serdülő K-1 serdülő fiú VI. évf. 200 m., 1. Kovács László
és ifjúsági válogatott vezető edzője külön is kiemelte Kovács K-2 serdülő fiú VI. évf. 500 m., 1. Kovács László-Óvári Attila 
Laciék remek teljesítményét. Szolnok                                                                                   F.I.

KAJAK-KENU
Kovács László EORV bajnok
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Az elmúlt időszakban játszott mérkőzéseink eredményei röviden: Petra, Klimaj Krisztina, Rónyai Katalin edző : Lestyan -Goda 
Békésszentandrás - Gerla 15 : 18 (9: 8) Mihályné, Szucsán Attiláné 
A mérkőzés elejét jól kezdtük, majd a 10 perctől kiegyenlítetté vált „Nagy csatában egyetlen góllal maradtunk alul, egy döntetlen 
a játék. A második játékrész elején szerzett 4 gólos előnyünket mindenképp igazságosabb lett volna. Gratulálok a szarvasiaknak a 
azonban egy közel negyedórás hullámvölgy követte. A mérkőzés győzelemhez!" „ Lestyan Goda Mihályné edző 
végét így az előző hetihez hasonlóan szintén büntetők miatt Ifjusági csapatunk lelkes és jó játékkal boldogan örülhetett első 
veszítettük el. nagyarányú sikerének a szarvasi ifis lányokkal szemben, 
Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (1), Árgyelánné melyhez külön gratulálunk. Békésszentandrás  Szarvas 
Hangyás Tünde (4), Erdélyi Melinda (3), Nagyné Szucsán IFJUSÁGI mérkőzés eredménye: 21 : 9 ( 8:4) Góllövőink: 
Nikoletta (2), Domjánné Kozák György i (3), Lestyan-Goda Anna Aszódi Mónika 6, Klimaj Krisztina Petrás Viktória-Sinka Petra 4-4, 
(2) csere: Szilágyi Krisztina, Körmendi Nikolett, Aszódi Mónika, Kondacs Renáta 3
Szemes Erika, Kondacs Renáta. Edző : Lestyan -Goda Mihályné, Kondoros  Békésszentandrás  16 : 22 (11:9) 
Szucsán Attiláné A mérkőzés elején fej-fej melletti küzdelem folyt, majd a hajrában 
" Nem tudtunk élni az előnyünkkel, s egy megnyertnek hitt sikerült elhúzni a hazaiaknak. A pihenőt követően pontosabb 
mérkőzést engedtünk ismét ki a kezünkből. Gratulálok a Gerlának. támadójátékkal, hatékonyabb védekezéssel 13 gólt dobtunk, 
" Lestyan Goda Mihályné edző mellyel szemben csupán 5 landolt a hálónkban. 
Füzesgyarmat  Békésszentandrás 23: 32 (13: 15) Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (7), Árgyelánné 
Talán a hosszú utazásnak köszönhetően elég álmosan kezdtünk, így Hangyás Tünde (3), Erdélyi Melinda (5), Nagyné Szucsán 
hirtelen 5 gólos hátrányt kellett ledolgoznunk. Mindez sikerült, s az Nikoletta (1), Domjánné Kozák György i (3), Lestyan-Goda Anna 
első félidő hajrájában már két gólos előnnyel vonulhattunk (1) csere: Szilágyi Krisztina (2), Körmendi Nikolett, Aszódi 
pihenőre.  Mónika, Sinka Petra, Kondacs Renáta, Rónyai Henriette, Balogh 
A második játékrészben tovább növeltük előnyünket, s így Nikolet edző : Lestyan -Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
magabiztos győzelmet arattunk. " Második félidei jó játékkal, sikerült elhoznunk a két pontot. 
Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (7), Árgyelánné Gratulálok a lányoknak" Lestyan-G.Mihályné 
Hangyás Tünde (4), Erdélyi Melinda (5), Nagyné Szucsán Békésszentandrás - Doboz 27:11 (17:2) 
Nikoletta (6), Domjánné Kozák György i (6), Lestyan-Goda Anna Az első félidőben sikerült eldöntenünk a mérkőzést. Külön 
(2) csere: Körmendi Nikolett, Aszódi Mónika (2), Sinka Petra, gratulálunk utánpótlás játékosainknak, akik szintén igyekeztek 
Kondacs Renáta edző: Lestyan-Goda Mihályné, Szucsán Attiláné helytállni és hozzájárulni nagyarányú győzelmünkhöz. 
"A kezdeti pontatlanságot követően jó csapatjátékkal, sikerült Csapat: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (8), Árgyelánné 
elhoznunk a két pontot. Gratulálok a lányoknak. „ Lestyan Goda Hangyás Tünde (8), Erdélyi Melinda (2), Nagyné Szucsán 
Mihályné edző Nikoletta (1), Domjánné Kozák György i (6), Lestyan-Goda Anna 
Sárréti Gyöngyhalász Gy SE  Békésszentandrás IFJUSÁGI csere: Sinka Petra, Kondacs Renáta (2), Aszódi Mónika edző : 
MÉRKŐZÉS EREDMÉNYE : 26:14 (13:04)  Aszódi Mónika - Lestyan -Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 
Sinka Petra 5-5, Kondacs Renáta 2, Szabó Kitti-Balogh Nikolett 1- " Magabiztos játékkal sikerült hazai pályán is pontokat 
1 szereznünk” Lestyan Goda Mihályné edző 
Békésszentandrás  Szarvas 16 : 17 (6:9) A jövő héten utánpótlás csapatunk Gyomaendrőd csapatát fogadja, 
Csapatunk tagjai: Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (3), majd Gádoros elleni vidéki játékunkat követően  a békési végső 
Árgyelánné Hangyás Tünde (3), Erdélyi Melinda (2), Nagyné összecsapást megelőzően - utolsó hazai mérkőzésünket október 29-
Szucsán Nikoletta (3), Domjánné Kozák György i (3), Lestyan- én vasárnap 2 órakor vívjuk Mezőberénnyel, melyre minden 
Goda Anna (2) csere: Körmendi Nikolett, Szilágyi Krisztina, Sinka kedves sportkedvelőt szeretettel várunk….                                Ené

Bajnoki eredmények Góllövő: Csipai. Jók: Csipai, Bakró
5. forduló Ezen a mérkőzésen minden csapat részében jobb Battonya. 
Békésszentandrás-Füzesgyarmat 0-0 Megérdemelten győzött.
Békésszentanrás 250 néző. Vezette: György Varga László: 2-1-nél kicsit „belenyúltak” a mérkőzésbe és 
Hunyadi: Kondacs- Steignler, Mohnács, (Petykó) Bobvos, Csípai, negyedóra alatt padlóra tettük magunkat.
Bordács, Kajtár, (Kiss) Szécsi, Bakró, Virág, Darida. Ifjúsági mérkőzésen: Battonya-Békésszentandrás 2-0
Jó iramú mérkőzésen mindkét csapat a győzelemre tört, de a 7. forduló
győztes gólt egyiknek sem sikerült megszerezni. Békésszentanrás-Szeghalom 2-0 (1-0)
Varga L.: A helyzeteket be kell rúgni és akkor nyugodtan lehet Békésszentandrás 250 néző. Vezette: Rózsa
futballozni. Hunyadi: Kondacs-Steigler, Melián, Bobvos F., (Kiss) Csípai, 
Jók: Kondacs, Steigler, Bobvos. (Fehér) Bordács, Kajtár, (Chlebik) Petykó, Bakró, Virág, Darida
Ifjúsági mérkőzésen: Békésszentandrás-Füzesgyarmat 2-2 Góllövő: Virág, Fehér Jók: Virág, Bordács, Bobvos F., Petykó
6. forduló Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak minden energiájukat 
Battonya-Békésszentandrás 7-1 (2-0) felhasználva törtek a győzelemre.
Battonya 300 néző. Vezette: Rózsa Varga L.: Egy fontos mérkőzést nyertünk meg a második félidei 
Hunyadi: Kondacs- Steigler, Melián, Bobvos F. (Fehér) Csipai, játékunkkal. Elismerésem a fiúknak.
Chlebik, (Kajtár) Petykó, Szécsi, (Sinka) Bakró, Virág, Darida. Ifjúsági mérkőzésen: BékésszentanrásSzeghalom 3-4



Meghívó!
A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport Club

az idén ünnepli 45 éves fennállását
és ebből az alkalomból ünnepelni hívja mindazon régi 

és mai kajakosokat, sportbarátokat, támogatókat, 
szülőket, és mindazokat, akik egy kellemes este 

keretében jelenlétükkel támogatják egyesületünket.

A rendezvény ideje:
2006. november 11. (szombat)

A rendezvény helye:
Körös Művelődési Ház

Békésszentandrás, István király út 16.

Menü:
újházi tyúkhús leves, birkapörkölt

Élő zene
Tombola: értékes nyereményekkel.

Jegyek:
2000 Ft-os egységáron kaphatók,

mely tartalmaz egy vacsora előtti aperitifet is.

Támogatói jegyek is vásárolhatók.

A programról az érdeklődőknek
részletes tájékoztatást adunk.

Érdeklődni lehet: Fabó Istvánnál, Sinka Józsefnél
és a klub szervezőinél.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó!

20 2006. október

(folytatás az előző oldalról) Megyei I. osztály állása
1. Battonya 6 2 - 22-5 20
2. Szabadkígyós 5 2 1 11-4 17

8. forduló 3. Bcs. Jamina 4 3 1 19-8 15
Békésszentandrás-Magyarbánhegyes 3-1 (1-1) 4. Mezőhegyes 4 3 1 19-14 15
Békésszentandrás, 230 néző. 5. Füzesgyarmat 4 2 2 19-9 14
Vezette: Tóth. 6. Méhkerék 3 2 3 9-5 11
Hunyadi: Kondacs  Steigler (Sinka), Melian, Petykó, Kiss, Bordács 7. Mezőberény 3 2 3 12-10 11
(Chlebik), Kajtár, Szécsi (Fehér), Bakró, Virág, Darida. 8. Kondoros 3 2 3 15-16 11
Góllövő: Bakró (11-esből), Bordács, Fehér. 9. Békésszentandrás 3 2 3 11-12 11
Küzdelmes mérkőzésen mindkét csapat számára nagyon fontos 10. Gyomaendrőd 2 4 2 14-9 10
volt a három pont megszerzése, végül a hazaiak örülhettek. 11 OMTK 2 4 2 14-14 10
Varga L.: Már az első félidőben el kellett volna döntenünk a 12. Szeghalom 2 3 3 11-11 9
mérkőzést. 13. Sarkadkeresztúr 2 2 4 9-19 8
Jók: Petykó, Bordács, Bakró, Virág. 14. Vésztő 1 2 5 8-22 5

15. Magyarbánhegyes 1 1 6 10-22 4
F.I. 16. Dévaványa - 2 6 6-28 2

Ipartestület székházában
utcai helyiség

bérbe kiadó.

Érdeklődni:
Bobvos János elnöknél lehet

a 06-30/9688-680-as telefonon.

Tisztelt Békésszentandrási Ifjúsági és 
Kulturális Egyesület!

Ezúton értesítjük a tagságot, hogy
2006. október 21-én /szombaton/ 18 órai kezdettel 
tartjuk aktuális közgyűlésünket a békésszentandrási 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár kistermében.

A vezetőség

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig  8-17 óráig.
Szombaton 10-12 óráig.

Selejtezett könyvek 50 Ft-ért megvásárolhatók.
Könyvtárközi kölcsönzéssel szívesen segítünk diákoknak, 

főiskolásoknak.

Lehetőség van fénymásolásra, faxolásra, Internetezésre.
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