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Hévizi Róbert

Szülőfalum
Békés megye nyugati része
Ékköve az alföldi vidéknek.
Körösök formálták ily szépre,
Életet adtak mindig a népnek.
Sok harc, szenvedés és remény
Sohasem volt könnyű a megélhetés.
Zendültek is egyszer, mert nagy volt a teher,
Elbuktak, mert százra jutott ezer.
Nemsokára újra kezdték az életet,
Tanulgatták az új mesterségeket.
Addig-addig fejlődött és alakult,
Nagyközséggé vált az egykori oppidum.
Drága e hely, melyet sokan nagyon szeretünk,
Remélem, hogy jövőjéért sokat tehetünk.
Álmokat szövünk, melyek valóra válnak,
S itt lesz a közepe a nagy világnak.

2006.aug.15. Emlékház                                                                     Fotó: B.M.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
mindazoknak, akik édesanyánk, nagymamánk, dédink

NÁNDORI ISTVÁNNÉ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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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

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

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, 

akik szerető férjem, édesapánk, nagypapánk

CSÍK PÁL

temetésén őt utolsó útjára elkísérték, jelenlétükkel, 
búcsúvirágaikkal és együttérző szeretettükkel mély 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok!
Mert megpihenni tértem, fájdalmat elhagyva,
Mely türelemmel viseltem magamban
De az emlékemmel szívetekben maradtam.
Boruljatok síromra halkan, csendesen,
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem!
Ha majd rátértek ti is erre az útra,
Megyek elétek, találkozunk Újra!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

TÓTH VINCE

élt 49 évet

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Váratlan ért betegségem,
Elválasztott Tőletek,
Elbúcsúzni már nem tudtam,
Hát isten veletek.”

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, régi 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik testvérünk

LÁSZLÓFI ANDRÁS LAJOS

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

A gyászoló család

Dr. Aszódi Imre emlékére
2006. október 11-én hagyta el örökre szeretteit, hozzátartozóit, 

barátait, üldöztetett sorstársait, olvasóit és kilopott ellenségeit 
éltének 86. évében Dr. Aszódi Imre író, a Magyar Kultúra Lovagja 
kitüntetés birtokosa, műfordító, jogász és az 56-os forradalom 
idején a Szolnok Megyei Forradalmi Bizottmány tagja.

Békésszentandrási parasztcsaládban látta meg először a 
napvilágot. Gyermekként minden ,,földész” munkát kipróbált, amit 
a szülei által bérelt Kacskovics major, szelevényi birtok szükségelt. 
Akkor még módosgazdának hívták a szorgalmas földművest, majd 
a szocialista forradalom kulák címkéje jutott a családjának. 
Verseiben sem felejtette el, hogy honnan jött. A paraszti munka 
lírába öntése egyedivé tette a magyar irodalomban.

Ügyvédi és bírói szakvizsgával indult a felnőtt életben, de az 
ötvenes évek igazságszolgáltatási stílusa felkavarta a gyomrát. Az 
56-os forradalom idején vállalt bírósági és politikai tisztségei miatt 
tizenkét év börtönbüntetést kapott. Az ottani társasága is kitűnő 
volt: Bibó István, Darvas Iván, Déry Tibor, Litván György. 
Vérfagyasztó hitelességgel írt kínázásairól. Leghíresebb ilyen 
témájú versei: , ,,Talpverés” és a ,,Börtönévek”.

A Kádár-rendszerben szabadult, de a rendőri felügyelet (REF) 
árnyéka továbbra is kísérte. Jogászi pályáról nem is álmodhatott. 
Hónapokig kilincselt, mire fordítói álláshoz jutott. 1984-ben lett 
minimálnyugdíjas, így kénytelen volt haláláig dolgozni, hogy a 
másfél szobás lakásának rezsijét ki tudja fizetni. Házasságából két 
gyermeke született, mindkettő korán meghalt. E családi tragédiák, 
az üldöztetéssel átszőtt életútja ellenére sikeresen talált menedéket 
a humorban, szenvedélyesen ápolta a rokoni és baráti kapcsolatait, 
rendíthetetlenül ragaszkodott a hagyományos pozitív értékekhez, 
különösen a hazaszeretethez. Ezért nem választotta az emigrációt, 
inkább nap mint nap kerülgette azokat, akik besúgták, kékre-zöldre 
verték, akik megvakították az egyik szemére, kik ártatlanul 
elítélték. Szomorúan szemlélte, hogy ezek az emberek a 
rendszerváltás után is milyen jól élnek úgy a magas nyugdíjukkal, 
mint a bűnükkel, gonoszságukkal együtt. Büntetést nem követelt a 
bukott rendszer örököseinek, de szükségesnek tartotta, hogy 
megnevezzék a bűnösöket és ezzel megvalósulna egy erkölcsi 
elégtétel, a bűnhődés, mint a társadalmi igazságszolgáltatás 
humánus formája.

A jó Isten segítse lelkének útjait.
Üldözöttek Szövetsége

Aszódi Imre önmagáról vallott
„Tisztelt Barátaink!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Aszódi Imre vagyok, író, 
költő. Eddig 15 kötetem jelent meg, elsősorban versek, drámák és a 
börtönnaplóm. Témáim elsősorban a történelemmel foglalkoznak, 
másodsorban a hittel, a világgal, az Istennel való kapcsolatról 
szólnak, a természetről, a körülöttem élő emberekről és legutolsó, 
de nem utolsó sorban a paraszti életről.

A legtöbb témám és írásom a legutóbb említett életről szól, mivel 
lassan feledésbe merül a régi paraszti világ, az akkori élet, a 
Szépség és a gyötrelem, amely a földműves népet jellemezte 
legjobban. Ehhez az élethez tartozott nemcsak a szántás, vetés, 
aratás, a jószágok legelése, terelése, gondozása, hanem a 
mindennapi küzdelem a természettel is. Egyik kritikusom és 
méltatóm, Okányi Kiss Ferenc népművelő és író azt írta egyik 
könyvem előszavában, hogy sokan írtak a paraszti életről, a 
tanyavilágról, az állatokról, az emberi kapcsolatokról, de engedjék 
meg, hogy dicsekvés nélkül mondhassam, én ismertem a legjobban, 
mert én beleszülettem.

Kérdezhetik Önök, kedves Barátaim, hogy a 15 kötetből melyik 
a legkedvesebb. Nehéz erre válaszolni, talán csak egy szóval, hogy 
,,mindegyik”. A történelmi regények azért, mert már iskolás 
koromban a híres iskolavárosban, Szarvason tanáraink a 
gimnáziumban, nemcsak megismertették velünk a történelmet, de 
belénk nevelték a hazaszeretetet és példaként állították az ifjúság 
elé Zrínyi Ilonát, Hunyadi Jánost, Árpádot, Attilát stb. Ugyanígy 
megtanultuk és elsajátítottuk az egymás iránti szeretetet, hitre, 
egymás megbecsülésére is neveltek, így hát természetes volt, hogy 
ezek a hősök voltak témái drámáimnak. Ami az istenhitet illeti, 
azért foglalkoztatott oly sokat, mert felnőtt korom késztetett arra, 
(pl. gyermekeim halála, a börtönévek, az 56-os események) hogy 
Istennel, a vallással, a hittel foglalkozzam. Ezt verseimben is 
megörökítettem.

Ami a paraszti életet illeti, drága jó szüleimtől, nagyszüleimtől 
nemcsak a munka fontosságát, az állatok szeretetét tanultam, 
hanem az erőt is, amely oly fontos a parasztember életét oly sokszor 
jellemzi, de az ünnepek szépségét a természet szépségével együtt 
megláttam. Gyermekként sokszor nehéz volt hajnalban kelni, 
jószágokat terelni, birkákat vagy libákat, lovakat itatni, de az öröm 
is hozzájárult az életemhez, amikor megéreztem reggelente édes 
anyám kenyerének a friss illatát. Mindezeket a témákat 
feldolgoztam verseimben, novelláimban, mindezt azért, mert a Ma 
elszürkülő embertelenné váló világban ne menjen feledésbe, 
megmaradjon az utókor és unokák számára.

Ezért nem tudok egyértelműen válaszolni arra a kérdésre, hogy 
melyik a legkedvesebb drámám vagy verses kötetem, mert 
mindegyik szívemhez nőtt, és szeretném, ahogy az egyik 
versemben írtam, amelynek címe az, hogy ,,Adjátok tovább a 
kiáltást”, továbbadni az utókornak.”

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
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sőt azt vezetik az egyetemen, s a nyáron, ősszel saját maguk fizetve Falumisszió-Köszönjük! az útiköltséget elmennének más gyülekezetbe, ahol hitükkel 
erősíthetnék az ottani gyülekezethez tartozókat. De szép volna! 

A nyáron, augusztus 13-20-ig keresztyén, hitüket nagyon Adja Isten, hogy a hozzánk jött egyetemisták jó példája nyomán 
komolyan vevő egyetemisták jöttek Békésszentandrásra un. egyszer majd ez is megvalósulhasson!
falumisszióra a református egyházhoz. A lelkész és presbiterek Köszönjük a falumissziót vendég egyetemistáinknak, a 
javaslatára, s ezenkívül sok saját remek ötlettel gazdagították vendégszeretetet adóknak. Köszönjük az érdeklődését azoknak, 
egyházközségünk és a faluközösség életét. A fiatalok erre az akik ezt a falumisszió alkalmával kifejezték. Köszönjük a temető 
önkéntes egyházi munkára szívességből, saját költségükön jöttek p a r k o l ó i  k ö z m u n k á t  a z  e g y e t e m i s t á k n a k ,  s  a  
ide, a parókián laktak, pályázati támogatás és helyi vendégszeretet békésszentandrásiaknak egyaránt. Legfőképpen köszönjük ezt a 
fedezte étkezési költségeiket. A hét folyamán a 6 egyetemista kb. csodálatos élménysorozatot Istennek, aki úgy szeretett minket, 
40 embert látogatott meg, s akiknek volt kedvük időt tölteni velük, hogy egyszülött Fiát, Jézust küldte el értünk a legnagyobb 
azokkal nagyon értékes beszélgetéseket folytattak. Délutánonként misszióba annak idején.
ifjúsági programokat szerveztek, ahol a legkülönbözőbb módon 
szórakozhattak, és egyben hitükben növekedhettek a fiatalok, a 100 éves születésnapra vasárnapi istentiszteleteken pedig értékes egyházi szolgálatokkal 
járultak hozzá együttlétünkhöz. Egy délelőttöt pedig gyakorlati készülveközérdekű munkára szántak, a református temető előtti parkolót 

1906-ban száz éve indult a Békésszentandrási Református Elemi kezdtük kialakítani. Ezt a munkát később az ősszel a faluközösség 
Népiskola. December 10-én szeretnénk erről megemlékezni és egyháztagok munkacsoportja fejezete be. Az egyetemisták 
ünnepi módon a református istentisztelet keretében 9 órakor a nagyon megszerették Békésszentandrást, s az itteni embereket. Sok 
parókián. Ha valakinek bármilyen javaslata van az ünnepléssel embertől tapasztaltak kedves vendégszeretetet, érdeklődést. 
kapcsolatban, a megemlékezéshez bármi módon hozzá tud járulni Mindez arra buzdította barátainkat, hogy az őszi szünet egy 
történettel, fényképpel, dokumentumokkal, szeretetvendégséghez hétvégéjén újból eljöjjenek. November 3-5-e között 
való adománnyal, vagy bármi egyéb módon, kérjük értesítse a találkozhattunk újból a parókián a nyári csapattal, s 
lelkipásztort, vagy a presbitereket.egyházközségünk fiataljaival, gyülekezeti tagokkal.

Nyáron is, ősszel is nagyon jó volt együtt lenni, együtt imádkozni, 
Bibliát olvasni, beszélgetni, szórakozni. Nagyon reméljük, hogy az Megújuló síremlékeka lelki mag, amit elvetettek a fiatalok, tovább fog növekedni a 

Két nevezetes, és szinte elfelejtett, elhanyagolt, a mostani temetőn békésszentandrásiak szívében. Rendkívül értékesnek láttam a 
kívül eső síremlék felújítására készülünk: Hajas Borbála, Marjai fiatalok falumissziós szolgálatát. Nagyon örültem, hogy voltak, 
Géza és Nagy Veronika, Darabos Sándor békésszentandrási akik kihasználták a felkínált lelki gazdagodás alkalmait, és voltak, 
református lelkipásztorok feleségeinek sírjait szeretnénk a temető akik kedves vendégszeretetet tanúsítottak. Ugyanakkor sajnáltam, 
kerítésén belülre méltó módon áthelyezni. Aki bármilyen módon, hogy nagyon kevesen éltek ennek az áldott időknek lehetőségeivel.
információval, képekkel, közmunkával, pénzadománnyal hozzá Sokszor csak akkor tudjuk az életben más tettét igazán értékelni, ha 
kíván járulni a helyreállító munkákhoz, kérjük keresse meg a mi magunk is megpróbáljuk azt csinálni, vagy legalább 
lelkészt vagy a presbitereket. Köszönjük az eddigi munkákat, elképzeljük, hogy milyen volna, ha azt mi tennénk meg. Képzeljük 
áldozathozatalokat, reméljük, hogy a jövő évben sor kerülhet egy el, milyen volna, ha egyszer arról írhatnánk, hogy 
ünnepélyesebb megemlékezésre is a munkák befejeztével.békésszentandrási egyetemisták falumisszióra mentek. Talán a 

kedves olvasónak is van, vagy a közelmúltban volt egyetemista, 
Dr. Dobos Ágostonfőiskolás családtagja. Milyen lenne, ha lennének olyan 

békésszentandrási református lelkészegyetemistáink, akik év közben rendszeresen bibliaórára járnak, 

REFORMÁTUS  HÍREK

      Felhívás
Kedves Fotóbarátok!

2007. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ismét 
m e g r e n d e z z ü k  a  h a g y o m á n y o s  T é l - F é n y  
fotókiállításunkat a Művelődési Házban. Nevezni 
bármilyen témájú képpel lehet. Kérjük, hogy a fotók 
mérete lehetőleg A/4-es nagyságú, vagyis 20 cm x 30 
cm-es legyen. Személyenként maximum 5 db felvételt 
tudunk kiállítani. Kérjük a képek címét, valamint a fotós 
nevét és elérhetőségét megadni. Beküldési határidő: 
2007. január 17. szerda. Előre is köszönjük a szép 
felvételeket.

A Rendezőség

A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány

a 2004. évi SZJA 1%-os felajánlásából
221.942 Ft támogatásban részesült,

melyet a cél szerinti tevékenységre 
használtunk fel.

Felajánlásaikat köszönjük,
és kérjük a jövőben is támogassák 

szervezetünket.

Az Alapítvány Kuratóriuma
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Hazatért a Fejedelem - éppen Hazatért a Fejedelem - éppen 

N a g y k ő r ö s - C e g l é d -2006. október 29-én délután 5-kor II. Rákóczi Ferenc hamvai 
A l b e r t i r s a - K ő b á n y a  hazahozatalának 100. évfordulója alakalmából a Békéssy János 
érintésével érkezett meg a Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, valamint a Vass Sándor 
hamvakat szállító vonat a Hagyományőrző Csapat megemlékezést tartott a Vértessy-szobornál.
fővárosba.

,,Fél kilenckor jelezték a 1904. április 18-án Ferenc József császár és király utasította a 
p á l y a u d v a r  f o r g a l m i  magyar miniszterelnököt, Tisza Istvánt, hogy intézkedjék II. Rákóczi 
h i v a t a l á b ó l ,  h o g y  a  Ferenc fejedelem hamvainak hazahozataláról. Ennek értelmében 
hamvaka t  hozó  vona t  megszületett a  Rákóczi törvény  az 1906. évi XX. Törvénycikk II. 
bebocsátásra vár. A kocsi Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazaszállításáról. 1906. 
ajtajait szélesre tárták s belül láthatóvá lett a virággal körülfont fényes október 28-án Budapestre, október 29-én Kassára, a végső nyughelyre 
világításban ragyogó és fejedelmi bíborral fedett ravatal. A ravatalhoz érkeztek a hamvak.
lépve Bárczy István, Budapest polgármestere mondott beszédet: ,,akik II. Rákóczi Ferenc szabadságharcos, kiemelkedő államférfi, mély 
így éltek, mint e hősök, azok nem múlnak el halandó emberek gyanánt, hitű keresztény uralkodó aki a hazáért és a szabadságért vívott 
azok a hamvakból is feltámadnak és tovább élnek milliók és milliók küzdelmet csak Istenbe vetett hittel együtt tartotta lehetségesnek. Ezért 
szívében időtlen időkig… Budapest népe örvendezz, itt van Rákóczi írta zászlajára: Istennel a hazáért és a szabadságért. (Cum Deo Pro 
fejedelem!Patria el Libertate.) ,,Az Úr engem eszközül használa, hogy 

A Pesti Hírlap, 1906. október 28-i számában Eötvös Károly fölébresszem a magyar kebelében a szabadságnak szerelmét”  írja az 
méltatja a magyar nemzeti hőst, II. Rákóczi Ferencet:emlékirataiban.

,,Sohse született még magyar, aki annyira lelkében hordta volna II. Rákóczi Ferenc 1703-1711 között vezette a róla elnevezett 
nemzete lelkét, mint Rákóczi. S a magyar szellem sem volt soha olyan szabadságharcot a Habsburg-uralom ellen. Bár ott vereséget 
gazdag, olyan erős és büszke és csodálatosan fenséges, mint amikor szenvedtek, neki  nyolc évig tartó harc révén  sikerült olyan kedvező 
Rákóczi vezette. Rákóczi kezében újra született a magyar s szokása és pozíciókat elérni Magyarország számára, ami kétszáz éven keresztül 
erkölcse, viselete és gondolata dicsőbb lett, mint valaha.”különleges elbírálást biztosított hazánknak a Habsburg Birodalmon 

A hamvakat vivő különvonat pontban 7 óra 50 perckor hagyta el a belül. A Fejedelem harca nem volt hiábavaló!
Keleti pályaudvart. ,,Az isaszegi dombokról egyenlő távolságokban II. Rákóczi Ferenc fejedelem száműzetésben halt meg, a 
meggyújtott örömtüzek hosszú sora világított. Tündéries látvány volt a törökországi Rodostóban. Hamvai hazaszállításának igénye már a 
besnyői kolostor kivilágítása. A kis falucska minden ablakában reformkorban is fölmerült.
gyertyalángok égtek. Az aszódi állomásnál nagy néptömeg, a turai A hamvak hazahozatalának az első állomása Orsova volt, ahol  
állomásnál a község lakói térdre borultak. 9 óra 1 perckor a vonat népes küldöttség élén  maga a magyar miniszterelnök, Wekerle Sándor 
befutott Hatvanba.” Vámos-Györk-Füzesabony-Miskolc: a közösség fogadta a hamvakat: ,,Porladó hamvaikból új életre kelnek, hogy a 
kalaplevéve mély csendben fogadta a vonatot.”tiszta hazafiasságra és szabadságszeretetre maradandó örök példát 

A hamvak 29-én hajnali 5 óra 16 perckor 24 üdvözlő ágyúlövés és a adva, intsenek bennünket. Legyen áldott emlékük és legyen áldott az a 
harangok zúgása mellett érkeztek meg a kassai pályaudvarra.nemzet, amely fejedelmével egyetértőleg mindig meg tudja őrizni a 

A megyei törvényhatóságok által küldött 6-6 tagú díszőrség az erre múltnak emlékeit, dicsőségét és tanulságait.”
az alkalomra fölállított díszcsarnokban reggel 8 óráig vigyázta a ,,Orsovától ... Útközben, amerre csak a vonat elhaladt, az út 
hamvakat a gyászszertartás megkezdéséig. A kassai dalárda Huber mentén, mindenütt a hazafias kegyelet megindító jelei voltak 
Károly ez alkalomra komponált ,,Rákóczi haza jött”  című kórusművét tapasztalhatók.”
adta elő, majd Thaly Kálmán emlékbeszédét követően a Szózatot. A Szegeden este tizenegy órakor a polgármester  tízezrek 
mintegy 2.500 főből álló díszmenet a dómhoz vonult, ahol több mint 15 jelenlétében  tisztelgett a Fejedelem és társai hamvai előtt:
ezer ember volt jelen megrendülten tisztelegve.,,Isten hozott, Téged, vezérlő Fejedelem! A mai naptól kezdve 

A hamvakat délután 5 órakor, helyezték el a Kassai Dóm értékesebb lett a magyar föld, mert rajta nyugszik a bujdosó 
altemplomában. A Dóm körüli téren ez alatt az e célra felállított, koporsója… A gyásznak ez az impozáns megnyilatkozása, az elhunyt 
,,Rákóczi-harangok” szóltak, díszlövéseket adtak le, s este 6 órától nemzeti szabadsághősöknek ez az ünneplése  mementó az élőknek.”
kivilágították a várost, a Fejedelem ,,leghűségesebb városát”. II. Kiskunfélegyházán, Kecskeméten sok-sok ezer ember meghatva 
Rákóczi Ferenc hazaérkezett. Azóta, immáron 100 éve a kassai Dóm várta a pillanatot, amikor a nagy fejedelem és bujdosó társai hamvait 
tornyai vigyázzák a Fejedelem örök álmát.                      Hévizi Róbertszállító vonat berobog a pályaudvarra.

ÉVFORDULÓ

Hatvanegyedik házassági évfordulóját ünnepelte ez év 
októberében idős Szécsi Mátyás és Bencsik Mária.
Ezen a nem mindennapi családi megemlékezésen 
ismerkedtek meg első, hathetes dédunokájukkal Szécsi 
Tamás Árpáddal.
Fiúk, Ferenc atya balatonfűzfői plébános úr, nehéz 
életútjukról is megemlékezve, felajánló szentmisével 
ajándékozta meg idős szüleit.

 Nemzedékek                                                 Fotó: Szécsi Mátyás
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A községi megemlékezést a Hősök szobránál tartottuk. Itt 
hangzott el Aszódi Imre Börtönudvar című verse Benedek 
Erika előadásában. Ünnepi beszédet Domokos László 
országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott. Ezt követően elhelyeztük az emlékezés koszorúit. A 
megemlékezés a Művelődési Házban folytatódott az 
általános iskolások műsorával. A Könyvtár Galériájában erre 
az alkalomra rendezett kiállítást Hévizi Róbert 

1956  50. 
évfordulóján

Egy ilyen ajándékkal biztosan igazi 
meglepetést fog okozni…

Közeleg a Karácsonyi ajándékvásárlás ideje. Ilyenkor emberek 
milliói rohannak boltról boltra, hatalmas a tömeg és a tolongás. Íme 

egy ötlet, hogy hogyan lehet mindezt elkerülni úgy, hogy mégis 
igazi meglepetés legyen a Karácsonyfa alatt.

Ön bizonyára sokat gondolkodott már azon mivel lepje meg 
szeretteit, ismerőseit barátait a jeles napokon. Biztosan azt szeretné, 
hogy az ajándékkal igazi örömöt, igazi meglepetést okozzon. De mi 
van akkor ha nem lesz hasznos az ajándék? Nem azért töltött el sok 
időt az ajándékvásárlással ebben a rohanó világban, - ahol Önnek is 
minden perce be van táblázva - hogy ne legyen teljes az öröm, ne 
legyen teljes a meglepetés igaz?

Van egy jó ötletük milyen ajándékkal lepheti meg szeretteit úgy, 
hogy garantáltan igazi örömet, igazi meglepetést fog okozni. 
Ajándékozzon szeretteinek hotelunk, a sárvári Hotel*** Arborétum 
szolgáltatásaira vonatkozó részvételi jegyet! 

A részvételi jegy beváltását a megajándékozott személyre 
bízhatja: a jegyen ugyanis feltüntetjük a beváltási határidőt, így a 
kedvezményezett személytől mindössze egy előzetes telefonos 
egyeztetést kérünk az érkezés időpontjával kapcsolatosan (annak 
érdekében hogy a szállást le tudjuk a foglalni neki). 
Ajándék ötleteink:
4RELAX csomag: 3 nap / 2 éjszaka reggelivel a sárvári Hotel*** 

Arborétumban, személyenként két belépő a gyógy- és 
wellnessfürdőbe, üdvözlőital, idegenforgalmi adó

o 2007. február 28-ig történő beváltással: 16.400,- Ft/fő 
(kétágyas szobában)

4§KARÁCSONY EXTRA csomag: 5 nap / 4 éjszaka reggelivel a 
sárvári Hotel*** Arborétumban, személyenként két belépő a gyógy- 
és wellnessfürdőbe, egy üveg pezsgő bekészítés a szobába, 
idegenforgalmi adó

o 2007. február 28-ig történő beváltással: 27.760,- Ft/fő 
(kétágyas szobában)

Természetesen Ön egyedi leg is összeál l í that ja saját 
ajándékcsomagját a weboldalunkon ( ) 
található szolgáltatások közül.
Hogyan rendelheti meg az ajándék részvételi jegyet?
Hívjon minket telefonon a 06-95-520-630-as számon vagy küldjön 
egy emailt az  címre. Munkatársaink 
mindenben az Önök segítéségre vannak. Amire szükségünk lesz: az 
ön neve, telefonszáma, postacíme, számlázási adatok, 
megajándékozott személy(ek) neve(i) és konkrétan a megrendelt 
szolgáltatások.
Mennyi az átfutási idő, hogyan kapja meg a részvételi jegyet?
Eddigi tapasztalataink szerint a megrendelőink a megrendeléstől 
számított 5 munkanapon belül megkapják a részvételi jegyet. Ön a 
szolgáltatás ellenértékét fizetheti átutalással vagy utánvéttel 
(utánvétes megrendelés esetén további 2.000 Ft postaköltséget 
számítunk fel). A részvételi jegyet postai úton  ajánlott elsőbbségi 
küldeményként  juttatjuk el az Ön által megadott postacímre.

Befejezésül a Szentandrási Híradó olvasóinak Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendőt kíván a Hotel 

Arborétum*** (Sárvár) valamennyi munkatársa és vezetősége!

www.hotelarboretum.hu

info@hotelarboretum.hu

Megnyitó                                                                    Fotók: B&B

Koszorúzás
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Ingyenes koleszterinszűrés
Várjuk Békésszentandrás felnőtt lakosait 2006. november 29-én 
(szerdán) 15-17 óráig a háziorvosi rendelőbe. Elsősorban azok 
je len tkezésé t  vár juk ,  ak ik  még nem ve t tek  rész t  
koleszterinszűrésen.

Dr. Olasz Imre

Az emlőszűrésről
Magyarországon évente 2400 nő hal meg emlőrákban. Ez a 

szám jóval magasabb arányában, mint a tőlünk kicsit nyugatabbra 
lakóknál. Ez azonban nem elsősorban jólét kérdése, hanem 
odafigyelés, törődés saját magunkkal. A Népegészségügyi Program 
megteremtette a lehetőséget, hogy szervezett formában megfelelő 
nyilvántartással, a legkorszerűbb technika, szakképzett orvosok és 
asszisztensek mellett bevezesse a lakossági szűrővizsgálatokat  így 
az emlőszűrést.

A mammográfia egy lágyrészt röntgent jelent. Ezt azért fontos 
tudni, mert sokkal kisebb rtg. dózisterheléssel jár, mint az egyéb, 
csontokat is átvilágító röntgen. Ennél fogva veszélytelenebb. Az 
emlő más egyéb közismert vizsgálati módszere a fizikális 
(tapintásos), és az ultrahangos vizsgálat. Mindkettő csak kiegészítő 
vizsgálati eljárás az emlőszűrés folyamatában, mert a 
legérzékenyebb, a legkisebb elváltozást kimutató módszer a 
mammográfia. Nem mindig volt ez így, de a mai készülékek sokkal 
korszerűbbek, mint 10-15 évvel ezelőtt. A mostani berendezésekkel 
kb. 0,5 cm átmérőjű elváltozás is felfedezhető.

Miből áll a vizsgálat?
A vizsgálat során két plexi lap segítségével oldalról illetve 

fölülről lefelé összenyomva az emlőket két-két felvétel készül. Ez 
legfeljebb némi kellemetlenséget okozhat  és azt is inkább a túl 
nagy, vagy a túl kicsi emlők esetében. Ennyi kényelmetlenséget 
biztosan megér, azzal a tudattal, hogy ha nincs semmi 
rendellenesség, akkor megnyugodhatunk. Ha mégis találnak 
valamit, akkor időben megkezdődhet a kezelés, ekkor a gyógyulás 
valószínűsége 80-100%. Fontos tudni, hogy a ,,valami” az esetek 
90%-ban jóindulatú elváltozás és nem is mindig igényel kezelést. 
DE A KEZELÉST IGÉNYLŐ 10%-T CSAK ÚGY TUDJÁK 
IDŐBEN ÉSZREVENNI, HA MINDENKI MEGJELENIK A 
V I Z S G Á L ATO N   H I S Z E N  A K O R A I  K E Z E L É S  
KULCSFONTOSSÁGÚ A GYÓGYULÁSBAN!

Ki menjen szűrésre?
- aki fiatalabb 45 évnél, s az emlő önvizsgálata során bármilyen 

gyanúsat tapasztalt, kérjen beutalót nőgyógyászától, háziorvosától.
- a 45-65 év közötti női lakosság 2 évente személyre szóló 

meghívót kap, megjelölve a szűrés helyét és időpontját.
Azok ne várjanak meghívót, akik 2 éven belül voltak 

valamilyen okból mammográfiás vizsgálaton  vagy valamilyen 
emlőműtétjük volt. Ők más módon, a nőgyógyász, onkológus stb. 
orvosi javaslat szerint kerülnek vizsgálatra.

Természetesen ez a szűrés nem egy életre szól. Negatív esetben 
2 évenként javasolt a vizsgálat elvégzése, de bármilyen panasz, 
vagy szokatlan jelenség felfedezése esetén azonnal forduljon 
orvoshoz.

A békésszentandrási lakosságot november-december 
hónapban várják szűrésre az Orosházi Kórházban. Lehetőség 
szerint mindenki a megadott időpontban jelenjen meg a szűrésen, s 
csak valóban indokolt esetben kérjen más időpontot, beutalót nem 
kell kérni a háziorvostól.

ÉLJEN A LEHETŐSÉGGEL, VEGYEN RÉSZT A 
SZŰRÉSEN!

VÉDŐNŐK

Lóránt János Demeter 
kiállítása Mezőtúron

Lóránt János Demeter, Munkácsy-díjas érdemes művésznek, 
Békésszentandrás díszpolgárának kiállítása nyílt október 14-én 
Mezőtúron a Városi Galériában. A kiállításon az ott töltött tíz év 
munkáiból láthatnak válogatást a látogatók.

A művész, amikor elköltözött szülőfalujából, csak a Körös 
túlsó partjára költözött. Így megmaradt az összekötő kapocs  a folyó  
szülőfaluja és jelenlegi lakóhelye között. (Még a meghívó is a 
Körös partját ábrázolja).

Az Ember  a víz  a föld és az állatok egész munkásságában 
meghatározó témák, képi elemek. Bár élete során a Dunántúl 
lankáitól a Mátra lábáig bejárta az országot, s külföldön is élt, az 
Alföld, az itt élő emberek, az emberek sorsa, a környezetükhöz 
fűződő kapcsolata, a mindennapjaik küzdelme mindig kedves 
témája maradt. Így van ez ezeken a képeken is. A Hajléktalan, a 
Kiskutyaárus, a gépész, A portrék sorozat, a Katonadolog, a 
Nyugdíjasévek alakjai, vagy Kelet-európai piknik családja mind az 
élet egy-egy kiragadott pillanata.

Aki ismeri a festő munkásságát, meglepődve tapasztalhatja, 
mennyire megváltoztak mégis alkotásai. „A képek atmoszférája 
oldottabbá, felszabadultabbá válik, a mondandó komolyságát 
mesélőkedv váltja derűvel, iróniával”. Színvilága is élénkebb, 
vidámabb.

Az elmúlt évtizedben új kifejezési módot talált mondanivalója 
kifejezésére. Amikor községünkbe készítette az Andráskereszt 
emlékjelet, akkor került kapcsolatba újra a fával. Azóta tudatosan 
keresi azokat a fákat, amelyekben alakítva, festve már benne látta 
szobrait. A képek mellett ezekből is bemutat néhányat. „Sokszor 
derűvel, humorral fordult karakterek ezek, máskor ember-állatok”. 
„Ősi kultúrákra emlékeztető természetes, tiszta sallangtalan 
formálásuk esetenként a modern plasztika feszes formaképzésével 
ötvöződik, így emeli ki, nemesíti át azt, amit alakításra, formálásra 
kézbe vesz, talált tárgyból művé”.

Még néhány napig (november 19-ig) megtekinthető a kiállítás. 
Szívből ajánlom, aki arra jár, látogasson el a Városi Galériába. 
Tiszteljük meg ennyivel Lóránt János Demeter festőművészt.

(Az  idéze tek  Proka i  Gábor  művésze t tö r ténész  
megnyitóbeszédéből valók.)

Molnárné Hürkecz Karolina

KÖSZÖNET

Köszönet az ismeretlen becsületes személynek, 
aki megtalálta, visszaadta, postaládámba tette 
a személyigazolványomat! 

Virág Sándorné

Következõ lapzárta:

2006. december 8.
(péntek)
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Miután a tanévbe belerázódtunk, az október számtalan Sportversenyek szeptember végén
programot hozott.

Október 2-án a rendes őszi hulladékgyűjtéssel kezdtük a Szeptember 21-én Szarvason atlétikai versenyt rendeztek a 
hónapot. Mint minden ősszel, most is igen jól sikerült. Minden k ö r n y é k  á l t a l á n o s  i s k o l á s a i n a k .  I s k o l á n k b ó l  a  
osztály kitett magáért, de legszorgosabb a 8.a és 4.a osztály volt. legeredményesebben Kesztyűs Imre 8.a, Szabó Bence 8.a és Petrás 

Október 6-ára az iskola udvarán, a kopjafa előtt emlékeztünk. A Blanka 6.a osztályos tanulók szerepeltek, de a többiek is kitettek 
hűvös időben a 6.a osztály Babák Zoltán tanár úr irányításával magukért.
lelket melengető műsort adott elő. A község ünneplő közönsége Eredmények:
délután láthatta is műsorukat, hiszen a községi ünnepségnek és Szeptember 26-án mezei futóversenyen 36 tanulónk indult.
résztvevői voltak. A legjobbak eredményei:

Október 6-án az iskola felsős diákjai színházban voltak III. korcsoport egyéni
Békéscsabán. Több éve szervezünk színházlátogatásokat a Petrás Blanka 60 m VI. hely, távolugrás VII. hely
környező nagyvárosokba, hiszen egy-egy alkalom sokrétű nevelési Kovács Judit távolugrás XIV. hely, kislabdahajítás VIII. hely
lehetőséget rejt magában. Ezúttal Bertold Brecht: Állítsátok meg Dobos Borbála 60 m VIII. hely, kislabdahíjtás XI. hely
Arturo Uit! című darabját láthatták. Kurján Viktor 60 m VII. hely, kislabdahajítás XV. hely

Október 23-ra, 20-án reggel a Művelődési Házban Búzás György távolugrás IX. hely, kislabdahíjtás XII. hely
emlékeztünk. Az ünnepi műsort a 7.a osztályosok adták elő, akik Pásztor Bence 60 m X. hely, távolugrás IX. hely
Baginé Dorogi Anikó tanárnővel készültek. Ők életkoruknál fogva IV. korcsoport
már jobban értik és érzik 1956. október 23., és az azt követő napok Lénárt Anett távolugrás VII. hely, kislabdahajítás XVIII. Hely
eseményeit. Színvonalas előadásukat a községi ünnepségen is Zeitler Gyöngyi 100 m síkfutás III. hely, kislabdahíjtás XI. hely
láthatta a közönség. Bezzeg Ramóna távolugrás VIII. hely, 100 m síkfutás IV. hely

Szabó Bence 100 m V. hely, távolugrás VIII. hely
Rusz Tamás kislabdahíjtás VII. hely, 100 m síkfutás IX. hely
Kesztyűs Imre kislabdahíjítás III. hely, távolugrás XI. Hely

Mezei futóverseny Szarvas, 2006. szeptember 26. 13 óra

'92
Egyéni: Kanik Renáta 20., Dobos Emőke 11., Bór Orsolya 9., 

Lénárt Anett 2., Zeitler Gyöngyi 12., Szabó Kitti 19.
Csapat III., tagjai: Dobos Emőke, Bór Orsolya, Lénárt Anett, 

Zeitler Gyöngyi.
'93
Egyéni: Rusz Tamás 13., Pál Attila 20., Kis Máté 31., Szabó 

Bence 32., Demcsák László 29., Bohák Dávid 22., Taskó Zoltán 6.
Csapat III., tagjai: Rusz Tamás, Pál Attila, Kis Máté, Szabó 

Bence, Demcsák László, Bohák Dávid, Taskó Zoltán
Ünnepi műsor                                                               Fotó: B&B Egyéni: Bezzeg Ramóna 12., Dorogi Mariann 44., Liszkai Kitti 

10., Farkas Regina 29.
Természetesen az énekkar is részt vett mindkét Csapat VII., tagjai: Bezzeg Ramóna, Dorogi Mariann, Liszkai 

megemlékezésen. Őket most is Balláné Tóth Krisztina irányította. Kitti, Farkas Regina, Tóth Fanni.
Az ünnepekre készülődés mellett jutott idő a szórakozásra is. '94

Lázasan készülődtek a felsős diákok a Karaoke partira. Október 27- Egyéni: Árgyelán Márk 27., Baranyi Dávid 24., Pásztor Bence 
én délután fellépők és nézők egyaránt izgatottan ültek a 10., Babák Zoltán 37., Barcsik Kristóf 42.
Művelődési Ház termében. Vajon hogy sikerül a szereplés a Csapat III., tagjai: Árgyelán Márk, Baranyi Dávid, Pásztor 
barátnak, osztálytársnak? A felsős tanár bácsik, tanár nénik Bence, Babák Zoltán.
igyekeztek minél jobb hangulatot teremteni. Először Egyéni: Petrás Blanka 17.
megénekeltették, megmozgatták a gyerekeket, hogy azután minél '95
bátrabban lépjenek a színpadra. Komoly zsűri értékelte Egyéni: Bohák Boglárka 19., Bezzeg Xénia 29., Dernovics 
teljesítményüket: Fazekas Stefánia és Rómer Zsuzsa tanárnők, Gabriella 20., Bohák Annamária 10.
Yetik Damla 5. osztályos, Kovács Judit 6. osztályos és Szécsi Csapat: VI., tagjai: Bohák Boglárka, Bezzeg Xénia, Dernovics 
Bence 8. osztályos tanulók. Gabriella, Bohák Annamária.

Eredmények: Egyéni: Dernovics Tamás 15., Matuz Dávid 52., Matuz Gergő 
I. 8.a osztály  Európa című dallal. Dobos Borbála, Dobos 28., Bór Máté 35., Kurján Viktor 32., Kis Péter 27.

Emőke és Dobos Ágoston  Ha itt lennél velem. Csapat: II., tagjai: Dernovics Tamás, Matuz Dávid, Matuz 
II. 8.a osztály  67-es út. 5.b osztály  Repül a bálna Gergő, Bór Máté, Kurján Viktor, Kis Péter.
III. 7.a osztály  Nem vagyok Jamcs… (A szexepil c. dal). 6.a A sportolókat Sztankovics Lászlóné tanárnő készítette fel.

osztály- Repül a bálna  
Különdíjat kapott előadásáért Kanti Eszter. Gratulálunk mindannyiuknak!

Molnárné Molnárné
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Lát engem nővérke? Emlékszem örömeimre,
Emlékszem fájdalmaimra.

Amikor rám néz, azt gondolja: Szeretem és újra átélem az életem,
mogorva öregasszony, mely oly gyorsan elröpült.
lassú, Elfogadom a hideg tényt,
mindenben bizonytalan, hogy semmivel nem tudok szembeszállni.
zavart tekintetű, Ha felnyílna a szeme, nővérke,
aki mindent lepecsétel, amikor eszik, sosem csak egy mogorva öregasszonynak látna.
nem felel,
amikor maga elégedetlenkedik, Jöjjön közelebb hozzám, nézzen rám!
aki nem veszi észre, hogy

Ezt a szabadverset egy idős asszony írta, aki hosszú évekig fogytán a kedve, ereje.
Skóciában, egy öregek otthonában élt. A nővérek, ápolók, de még Olyan, mintha nem tudná, mint csinál,
az orvosok is zavartnak tartották. Halál után találták meg ezeket a 

minden lépcső magas neki, sorokat.
és nem látja, Október 1-jén ünnepeltük az idősek világnapját. A fenti verssel 
hová-merre tart. szeretnénk köszönteni a községben élő nyugdíjasokat! El kellene 

azon gondolkodni nekünk fiatalabbaknak, hogy tiszteljük-e eléggé Aki akarat nélkül tűri, hogy mindent más csináljon 
az időseket, és vajon ők érzik-e ezt?!vele,

etessék, fürdessék és egyebek. Gondozási Központ
Ilyennek lát?
Nyissa ki a szemét nővérke, nézzen rám!
Szeretném elmesélni, ki vagyok én,
aki itt csendben ül,
akkor eszik és iszik, mikor maga nővérke, úgy akarja. MEGHÍVÓNézzen rám!
Tízéves kislány vagyok,

Tisztelettel meghívjuk és várjuk Önt és családját,akit a szülei úgy szeretnek!
illetőleg Békésszentandrás Baráti KöreTizenhat éves, csinos lány vagyok,

helyi és elszármazott tagjaitaki arról álmodik, hogy majd
a november 24-én (péntek) 18 órakor

egy férfié lesz… István király út 50. (Nyugdíjas Klub)
Húszéves menyasszony, akinek szíve meglódul tartandó éves beszámolóra, taggyűlésre, teadélutánra,

melynek programja a következő:a gondolatra is, hogy hamarosan hűséget esküszik,
s azt be is tartja.

Bevezető versben.Huszonöt éves: kisbabája van.
-A polgármester üdvözlő köszöntője.

Harmincas: gyerekei cseperednek, önállósodnak. -Az elnök beszámolója az elmúlt két évben végzett munkáról.
Negyvenes: gyerekei felnőttek, kirepültek a házból. -Római Katolikus templom projekt, faluközponttal kapcsolatos 

beszámoló és annak pénzügyi állása. Előadója: az alelnök úr.Itt a férjem, még mindig örülünk egymásnak.
-A vezetőség bővítése, alapszabályi módosítások, javaslatok.Ötvenéves koromban? Jönnek az unokák,
Kérdések, felvetések, válaszadások.kitöltik napjainkat, gyerekzsivajtól hangos a ház,

újból vannak gyerekeink, A második részben megemlékezünk elhunyt tagtársainkról.
a szerelmemnek és nekem. Hagyományainkhoz tartozik, az első adventi gyertya meggyújtása, 

melyet hazavihetünk az ünnepi fenyőfára. Végül a kötetlen, baráti Sötét napok közelítettek,
beszélgetések órája zárja a teadélutánt, estét. A rendezvényen meghalt a férjem.
lehetőség nyílik a tagdíjak aktuális rendezésére, valamint várjuk új Jövőm a magány, a szomorúság.
tagjainkat, és mindazokat, akik csak tájékozódni szeretnének, hogy 

Az enyéim saját gondjukkal-bajukkal vívódnak, továbbra is megvalósíthassuk az elszármazottak és itthon 
az emlékeimnek élek és a szeretet van velem. maradottak immár hagyományőrző szövetségét.
Az ember elszürkül, ha öreg

Tisztelettelés beteg,
Békésszentandrás Baráti Szövetségekicsit tán ütődöttnek is látszik.
vezetősége

De hát egy öregasszony vagyok, Bájatűnt és és kuratóriuma nevében:
erejefogyott. Szécsi Mátyás Pál

elnökEbben az öreg testben mégis egy fiatal lány lakik!
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Megkezdtük a munkát!
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy ünnepélyes 

alakuló ülésünk október 12-én megtörtént, az új testület 
megkezdte a munkát. A hivatalos átadás-átvétel után 
tapasztaltam, hogy súlyos anyagi válság áll fenn, 120 m Ft-
ot meghaladó a hiányunk. Teljes egészében előre nem 
látható olyan adósságállománnyal szembesültem, 
melynek minden tételével külön kell foglalkoznom, a 
követelőkkel külön kell tárgyalnom.

Ezen oknál fogva sok visszalépést kellett tennünk, ami 
megnyilvánul abban, hogy a testületi ülések közvetítését 
határozatlan időre szüneteltetni kell, de az adósság 
rendezése után igyekszünk mihamarabb a nyilvánosságot 
biztosítani.

Szeretnénk január 1-jétől olyan helyzetből indulni, 
hogy az eddigi problémákat lezárjuk. Ennek 
megteremtéséhez sajnos, nincs más kiút, mintegy 50 m Ft 
azonnali hitelre van szükség ahhoz, hogy elkerüljük a 
fizetésképtelenséget, a csődöt.

A képviselő-testület közös szándéka, hogy 
mihamarabb megtörténjenek ezek a lépések, és a 
gazdálkodást egy megfelelő mederbe terelve, olyan 
helyzetbe kerüljünk, hogy ezekre a korlátozó 
intézkedésekre a jövőben minél kisebb mértékben kerüljön 
sor.

Tisztelettel kérem, türelmüket és megértésüket!

Hamza Zoltán
polgármester

Hátul: Molnár Imre Zoltán, Petrás Ernő József, 
Nemcsényi Zsolt, Barna Antal, Koppányi Gábor Pál, 
ifj. Rusz Mihály
Elöl: Fabó István, Bagaméri László, Hévizi Róbert, 
Hamza Zoltán Gábor, Szitó Ágnes, Major Attila

Fotó: Fuji Fotócentrum

Fogadó óra

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy fogadó órám:

kedd 8-12 óráig.

Ezen meghatározott időponton kívül egyéb 
elfoglaltságom miatt, ha fontos kérdésben nem tud 
elérni, akkor forduljanak a hivatal ügyintézőihez 

bizalommal.

Hamza Zoltán
polgármester

Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata

Hamza Zoltán polgármester
Hévizi Róbert alpolgármester

Bizottságai

! Jogi és Ügyrendi Bizottság
Elnök: Ifj. Rusz Mihály
Tagok: Fabó István

Major Attila

! Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság

Elnök: Koppányi Gábor
Tagok: Ifj. Barna Antal

Major Attila
Nemcsényi Zsolt
Ifj. Rusz Mihály

Külső tagjai: Szító Imre
Bencsik László

! Szociális, Népjóléti és Turisztikai Bizottság
Elnök: Ifj. Barna Antal
Tagok: Szító Ágnes

Bagaméri László
Külső tagjai: Szalai Antalné

Szécsi Balázs

! Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
Elnök: Nemcsényi Zsolt
Tagok: Molnár Imre Zoltán

Petrás Ernő
Külső tagjai: Tóth Mihályné

Kozák Balázs
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HÍREKHÍREK

- 185/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat - 197/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
(A Képviselő-testület a Békésszentandráson történő (Szakértői feladat ellátására szolgáltatási szerződés 
felszíni vízrendezési munkák határidejének a megkötése - a Hunyadi János Általános Iskola, 
kivitelező által történő módosítását tudomásul Kollégium és Napköziotthonos Óvoda törvényes 
vette.) működési ellenőrzésének elvégzése.)

- 186/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat - 198/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
(A lejárt határidejű határozatokról, valamint a két (OTP Bank Békés Megyei Igazgatóságának 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló pénzügyi válságkezelő javaslatát megfontolás 
beszámoló elfogadása.) tárgyává teszi.)

- 187/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat - 199/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
(A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Mezőgazdasági Bizottság külső bizottsági tagjainak Mezőgazdasági Bizottság november 23-i ülésére a 
Szító Imre és Bencsik László megválasztása.) k ö z t i s z t v i s e l ő i  t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s  

- 188/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat béreltérítésének felülvizsgálata és szüneteltetése.)
(A Szociális, Népjóléti és Turisztikai Bizottság külső - 200/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
bizottsági tagjainak Szalai Antalné és Szécsi (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Balázs megválasztása.) Mezőgazdasági Bizottság november 23-i ülésére a 

- 189/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat kiemelt I. fokú építésügyi hatóság szükségességéről 
(A Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság egy teljes körű tájékoztatás.)
külső bizottsági tagjainak Tóth Mihályné és Kozák - 201/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
Balázs megválasztása.) (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 

- 190/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat Mezőgazdasági Bizottság november 23-i ülésére az 
(A Szociális, Népjóléti és Turisztikai Bizottság önkormányzati ingatlanok bérleti díjtételeinek 
beszámolóját az átruházott hatáskörben végzett felülvizsgálata.)
munkáról elfogadja.) - 202/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat

- 192/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 
(A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Mezőgazdasági Bizottság november 23-i ülésére a 
Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett pályázatok kommunális adórendeletünk felülvizsgálata.)
elbírálására Ideiglenes Bizottságot hoz létre - 203/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
Elnöke: Nemcsényi Zsolt (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Tagjai: Ifj. Rusz Mihály Mezőgazdasági Bizottság november 9-i ülésére a 

Koppányi Gábor telekeladással kapcsolatos anyag kivizsgálása.)
Ifj. Barna Antal - 204/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat
Bagaméri László) (A Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és 

- 193/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat Mezőgazdasági Bizottság november 9-i ülésére a 
(A Képviselő-testület 2006. II. félévi munkatervének szennyvízhálózat építés befejező üteme 
elfogadása.) megvalósítása során fennmaradt hiányosságok 

- 194/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat kijavítása.)
(A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Az előző ülésen elfogadott Rendeletek:
keretén belül Norvég Alapba pályázat benyújtása - - 24/2006.(X.31.) sz. Önk. Rendelet
„Gyermek és ifjúság” 6. kiemelt területre (A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
„Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat és 11/2003.(IV.28.) számú rendelet módosításáról.)
Humánsegítő Tanácsadó Központ megvalósítása”.) - 25/2006.(X.31.) sz. Önk. Rendelet

- 195/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat (Az Önkormányzat 8/2006.(III.27.) számú 
(A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása rendeletével módosított 1/2006.(I.31.) számú, az 
keretén belül Norvég Alapba pályázat benyújtása  Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 
„Egészségügyi és megelőzés” 4. célterület.) rendeletének módosításáról.)

- 196/2006.(X.30.) sz. Képv.test.határozat - 26/2006.(X.31.) sz. Önk. Rendelet
(A 2006. évi őszi lomtalanítást a november 9-11-ig (Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, 
terjedő időszakra hirdeti meg.) juttatásáról és költségtérítéséről.)

Békésszentandrás Önkormányzatának Képviselő-testületének
2006. október 30-i testületi ülésén az alábbi határozatok, 

rendeletek születtek
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M E G H Í V Ó
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2006. november 27-én (hétfőn) 16 óra
Napirend előtt:Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről

Napirendi pontok:
1. A Szociális, Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója 
az átruházott hatáskörben végzett munkáról. Előadó: Ifj. 
Barna Antal a bizottság elnöke
2. A Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium és 
Napköziotthonos Óvoda beszámolójának megtárgyalása. 
Előadó: Molnár Imre Zoltán iskolaigazgató
3. Helyi adórendeletek felülvizsgálata. Előadó:  Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző
4. Az Önkormányzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatások díjtételeinek felülvizsgálata. Előadó:  Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel 
az ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 
előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.

Békésszentandrás, 2006. november 10.

Hamza Zoltán
polgármester

Tájékoztatás
A Békés megyei Tüzeléstechnikai Kft. egész évben végzi 

Békésszentandrás Nagyközség területén a kéményseprő-
ipari közszolgáltatást. A tevékenység jogi hátterét a 1995 évi 
XLII, a közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 
törvény és a 27/1996 B.M. rendelet szabályozza. Elvégezzük 
a gáz és tartalék kémények évenkénti tisztítását és 
ellenőrzését. A gáz tüzelőberendezések visszaáramlásának 
ellenőrzését és a szilárd tüzelőanyagokkal üzemeltetett 
kémények félévenkénti tisztítását és ellenőrzését. 
Gázkészülékek szerelésével és karbantartásával is állunk a 
lakosság szolgálatában. 

A Szentandrásiak további jó együttműködését is kérjük a 
kötelező közszolgáltatás zavartalan ellátásában. A 
kéményseprő az Ön vagyon és életbiztonságát szolgálja. 
Kérjük, segítse munkája elvégzését!

Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.
Szarvasi Kirendeltsége

Szarvas Béke köz 6.
Tel: 66-312 328

Tisztelt Lakosság!
Folyamatos és megoldásra váró probléma a községben az utcán 

lévő kóborló kutyák kérdése. A lakosság részéről érkező többszöri 
észrevételek hatására a Képviselő-testület törvényes megoldásra 
törekedve 2006. november 15-i rendkívüli ülésén hozott 
220/2006.(XI.15.) számú határozata alapján a lakosság teljes körű 
tájékoztatását követően (hirdetmény, újság, rádió, kábeltelevízió) a 
közterületen felügyelet nélkül kóborló ebek befogásra kerülnek. A 
törvény által megengedett és leghumánusabb módszerrel, altató 
lövedékkel történő elkábítás után az ebeket elszállítják, és rendszeres 
állatorvosi felügyelet alatt megfelelő körülmények között két hétig 
tartják. A kutyát gazdája a költségek (altató lövedék, tartási díj stb.) 
megtérítését követően elviheti.

A Képviselő-testület fenti döntését indokolja az eddig 
eredménytelennek bizonyuló szabálysértési bírság alkalmazása, 
melynek a községben semmilyen visszatartó ereje nem volt. 

Kérjük a T. Lakosságot, hogy gondoskodjanak arról, hogy a 
felügyeletük alatt álló ebek a jövőben közterületen ne kóboroljanak, 
hogy minél kevesebb esetben legyen szükség az említett módszer 
alkalmazására, melynek költségei,  amennyiben az eb tulajdonosa 
ismeretlen marad - az Önkormányzat költségvetését terhelik.

Abban az esetben, ha a kutya tulajdonosa ezen időtartam alatt nem 
jelentkezik, az eb elajándékozásáról vagy elaltatásáról kell az 
Önkormányzatnak intézkednie.                           Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati - 
rendőrségi hírek

Irányomba több alkalommal érkezett panasz, hogy hétvégén, 
pénteken és szombaton az esti órákban randalíroznak az utcán, 
kiabálnak, főként a Fő utca és környékén. A lakosságtól a 
cselekmények elkövetése után egy-két nap múlva kapom a jelzéseket, 
észrevételeket az elkövetett cselekmények vonatkozásában.

Kérem, a tisztelt lakosságot, hogy az esetleges panaszaikat időben 
a cselekmény észlelésekor jelezzék a 107-es segélykérőn, vagy 30/633-
7218-as mobilszámon a problémák azonnali megszüntetése, 
megakadályozása érdekében.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban 
előfordultak, olyan cselekmények, amikor nyitott, illetve zárt 
gépkocsiból, az azokban jól látható helyen, esetlegesen az autó nem 
látható részén hagyott irattárcákat, pénztárcákat eltulajdonították. 
Kérem a lakosságot, saját értékeinek védelme érdekében a 
járműveikből az értékeiket vegyék ki, azokat ne tartsák járműveikben!

Radics Attila r.tzls.
körzeti megbízott

Felkészülés a télre
A településüzemeltető brigád már felkészülten várja a telet. A 

gépeket felkészítették, raktáron van elég só, homok, a problémás 
helyeket feltérképeztük. Főleg a buszmegálló és intézményeink 
környéke a kiemelt területek. 

Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy saját maguk előtt tegyék 
tisztává, járhatóvá a járdákat! Kérem, jelezzék, ha idős embereknél 
problémát okoz a hó eltakarítása! Csak együtt tudjuk a tél akadályait 
leküzdeni! Bármilyen fennakadás esetén hívják a hivatal műszaki 
osztályát 217-536-os telefonszámon.

Hamza Zoltán
polgármester
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Szociális- Népjóléti és 
Turisztikai Bizottság 

beszámolója
Tisztelettel köszöntök minden szentandrási lakost a 

Szociális- Népjóléti és Turisztikai Bizottság nevében.
Az elmúlt ciklushoz képest személyi változások és 

feladatköri bővülés is történt. A bizottság képviselő tagjai: Barna 
Antal elnök, Szító Ágnes és Bagaméri László, a két külső tag 
Szalai Antalné és Szécsi Balázs. A szociális téren történő 
feladatok előterjesztését, kidolgozását és a bizottság döntéseinek 
végrehajtását a hivatalban Hangyásné Farkas Valéria és Csépainé 
Tóth Gabriella végzik. Úgy gondolom, ezekkel a személyekkel 
egy hatékony, a fiataloktól az idősekig átfogó, minden korosztály 
szociális gondjait szem előtt tartó bizottság jött létre.

A b i z o t t s á g  a  t u r i z m u s s a l ,  i d e g e n f o r g a l m i  
nevezetességekkel, kiadványokkal, szállásadókkal, szóval 
egyszerűen Szentandrás idegenforgalmának fellendítésével és 
községünk arculatának javításával is fog foglalkozni. Az előttünk 
álló tél folyamán felmérjük lehetőségeinket, és kidolgozzuk a 
jövőre szóló elképzeléseinket, természetesen egyeztetve 
mindazokkal az egyesületekkel, személyekkel, kik Szentandrás 
ilyen irányú fejlődését szorgalmazzák és segítenék.

F o l y a m a t o s a n  s z e r e t n é m  t á j é k o z t a t n i  a  
békésszentandrásiakat az újságon keresztül is, hogy milyen 
feladatokat tűztünk ki magunk elé, és melyek kerültek 
megvalósításra.

Október 26-án megtartottuk első bizottsági ülésünket, 
melyen átmeneti segélykérelmek elbírálásáról, és rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapításáról döntöttünk.

A napirendi pontok tárgyalása után bejelentések 
következtek. Javaslattétel hangzott el a két külső bizottsági tag 
személyére, mely személyeket azóta már a testület is 
megválasztott.

Bagaméri László képviselő úr felhívta a figyelmünket, hogy 
Szarvas Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 
van lehetősége a Magyar Élelmiszerbank Egyesületen keresztül 
élelmiszert hozni Kistérségünkbe. Felvettem a kapcsolatot Uhljár 
Zita intézményvezetővel, aki már a telefonos egyeztetések 
alkalmával rendkívül segítőkész volt. Elmondta, milyen adatok 
szükségesek intézményünkből, melyeket összegyűjtöttünk, és 
ezeket a másnapi személyes találkozásunkkor már átláthatóan, 
precízen megvizsgálhattuk. Ezen adatok, intézményi létszámok 
alapján a következő élelmiszertámogatásban részesült 
községünk: 311 kg keksz, 253 kg tarhonya, 30 kg pászka, 30 kg 
búzapehely. Ezt az élelmiszert most a bölcsődések, óvodások, 
ÖNO gondozottjai és ellátottjai valamint az általános iskola kapta 
meg. Bízom abban, hogy kistérségünk szomszédos 
településeinek szociális intézményeivel és annak dolgozóival 
hosszú távon eredményes és virágzó kapcsolatot építünk ki.

Még egy téma: kidolgozás alatt van egy pályázat a 
Gyermeké tkez te t é s i  A lap í tvány  XI I .  Karácsony i  
Élelmiszercsomag Küldő Akciójához. Röviden: 20 kg-os 
élelmiszercsomag rászoruló gyermekek számára. Pályázati 
határidő: november 23. Nyertes pályázat esetén az elnyert 
csomagokat december 18. és 22. között lehet átvenni. Bízom a 
pályázat sikerében.

Ennyiben szerettem volna tájékoztatni önöket bizottságunk 
elmúlt havi munkájáról.

Tisztelettel:
Barna Antal

bizottsági elnök

Kész a tér!
Befejeződtek a Katolikus Templom körüli ez évi munkálatok. 

2006-ban a templom előtti tér díszburkolatot kapott és felújításra 
került a feszület. Folyamatban van a templom díszkivilágítása és 
kandeláberek elhelyezése. Ezúton szeretném megköszönni 
mindazoknak a személyeknek, támogatóknak, akik ebben az évben 
is segítették ezt a kezdeményezést. 

2007-ben tovább folytatódik a projekt, mellyel még szebbé 
tehetjük a katolikus templom környékét.

Hamza Zoltán
polgármester 

Munkálatok                                                  Fotó: Szécsi Mátyás

Tisztelettel meghívjuk

2006. november 25-én (szombat)
18 órai kezdettel

a Könyvtár Galériájában megnyitásra kerülô

karácsonyi kézmûves kiállításra.

A tárlat megtekinthetô 2006. december 22-ig
hétköznap 8.00  17.00 óráig,

szombaton 10.00  12.00 óráig.
Kézmûves Egyesület

~~~~~~~~~~~~~

JÁTSZÓHÁZ
A Kézműves Egyesület játszóházat szervez 2006. december 3-án 
és 10-én (vasárnap) délután 2-5 óráig a Körös Művelődési Ház 

nagytermében.
Várjuk az érdeklődőket, ahol kézműveseink avatnak be 

mindenkit szakmájuk rejtelmeibe.
Műsorral is kedveskedünk a megjelenteknek.

A rendezvényekre a belépés DÍJTALAN.
Az elkészített tárgyakat mindenki hazaviheti, mellyel 

karácsonykor meglepheti családtagjait, szeretteit.
A rendezvényre gyerekeket, szülőket, nagyszülőket egyaránt 

szeretettel várunk.
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
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megteremtették azt, hogy a télen ne a hideg irodában fogadjuk Egyesületünknél a programok változatosak voltak. A nyári 
tagjainkat ügyfélfogadási napokon. A május 13-i jótékonysági bál hónapok fürdőzéssel teltek, voltunk a gyomai fürdőben a csángó 
bevétele biztosította az anyagköltséget és a támogató jegyekből gyerekekkel. Jól érezték magukat, és jóízűen fogyasztották a 
befolyt összeg. Pályázaton is nyertünk az egyesület működtetésére megvendégelésünket, szendvicset, üdítőt. Nehezen indult a 
és a személyi jövedelemadó 1 %-t is átutalták. Így az összeget társalgás, de Papp Dezső felesége Magdika segített ezt feloldani. A 
átcsoportosítva tudtuk biztosítani a többlet kiadásokat. buszról leszállva hangosan megköszönték, és integetve búcsúztak, 
Természetesen párhuzamosan haladtak a szociális, pénzügyi és hogy jövőre is találkozzunk.
gazdasági munkák is, ami még fontos feladat az egyesület számára. Augusztus 13-án birkavacsorát szerveztünk a klubban és 

Hamza Zoltán, képviselő úr előadásával megemlékeztünk az 
államalapító István királyról. Vendégünk volt Domokos László, 
országgyűlési képviselő úr és több támogató képviselő úr is, amit 
mi mindig megköszönünk. A tagság részéről közel száz fő jött el az 
ünnepségünkre. A finom pörkölt elfogyasztása után a közös 
szórakozást csak a tombolahúzás szakította félbe. Köszönjük az elő  
és utómunkálatokban részt vevők segítségét és tombolatárgyakat.

Voltunk a tiszakécskei fürdőben és a színvonalas nyugdíjas 
találkozón Berekfürdőn. Ezt követte a Római katolikus 
Templomban tartott szent mise az egyesület elhunyt tagjaiért.

Szeptemberben egy szép őszi napon a bogácsi fürdőben, majd 
a pincében eltöltöttünk egy kellemes napot a Körös Volán 
nyugdíjasaival együtt. Új barátságok szövődtek.

A három napos kiránduláson Balassagyarmat környéke és Dél-
Szlovákia volt az úti cél. Mint mindig, a csoport most is gyorsan 
összeszerveződött (47 fő) és a hangulat hamar kialakult. Kisebb 
megállókat tettünk és mindig szép látvány fogadott minket. Jó volt 
feleleveníteni a sziráki kastélyt, hisz már régen jártunk ott. Új 
látnivaló volt pl. Mohorán Tolnai Klára emlékháza. Madách Imre, 
író nyomába eredtünk hazai földön és Szlovákiában is. 
Balassagyarmaton szálltunk meg és étkeztünk. Másnap Losonc és 
Fülek volt az úti cél, de estére sem fáradt el a társaság és 
megtartottuk a búcsúesténket, ami nem dicsekvésképpen mondom, 
de kitűnően sikerült. A vacsora után, jó zene mellett csoportunk 
feledhetetlen estét töltött együtt. Harmadik nap még átléptük a 
határt, Ipolybalogon a plébánia templomot tekintettük meg. 
Szeretetteljes szavakkal fogadott a plébános úr. Ebéd után búcsút 
vettünk szálláshelyünktől és a „mindenütt jó, de legjobb otthon” 
jelszóval indultunk haza. Köszönjük az idegenvezető munkáját. 
Sofőrünknek, Nemcsényi Zsoltnak a biztonságos vezetést és a 
jóízű nevetést, ami megmelengette a szívünket. A megyehatárt 
átlépve elénekeltük a búcsúnótát, amit nagy taps nyugtázott.

Szeptember 25-én a szigetszentmiklósi kiállításra szerveztünk 
kirándulást. A délelőtti programba belefért Budakeszin a Himnusz-
szobor és az országzászló megtekintése. Délután a virágkiállítás 
látnivalóiban gyönyörködtünk, és gondoskodtunk egy kis 
ajándékról, hisz volt bőven miből választani.

Az október 1-jei önkormányzati képviselő választásokon 
Elkészült a kemence                                                     Fotó: B&Btámogató képviselőink is újra indultak. Köszönjük tagjainknak, 

hogy részvételükkel és szavazataikkal támogatták őket, hiszen 
jelöltjeink mind bejutottak a testületbe és továbbra is anyagi és 
erkölcsi támogatást kapunk tőlük. Mi is segítjük munkájukat!

Ezenkívül részt veszünk társadalmi ünnepeken, Az őszi kirándulásunk Fót és környéke volt. A sok szép 
továbbképzéseken, fórumokon. Figyeljük a pályázati látnivaló belefért egy napba. Legszebb talán a fóti templom volt, el 
lehetőségeket, hogy szervezetünk fenntartása és működése lehet mondani, hogy a művészet remeke. 
zavartalan legyen. További programjainkat a következő számban A programok ideje alatt az iroda felújítása is elkezdődött 
közöljük olvasóinkkal. Addig is jó egészséget kívánok magam és a (szept. 18.). Egy hónapot vett igénybe. Tíz szakember végzett 
munkatársaim nevében.különböző társadalmi munkát. December 2-án lesz megköszönve 

Tóth Mihálynéaz egyesület és az önkormányzat által. Szívesen látunk mindenkit, 
egyesületi elnökaki meg akarja nézni. Hála Istennek, az anyagi lehetőségeink 
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IPARTESTÜLET  HÍREI

Az IPOSZ szakképzési törekvései
A magyarországi szakképzés jövőbeni irányai

Az IPOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) álláspontja az, hogy a szakmai képzést be kell illeszteni a 12 
között több éve érvényben van egy megállapodás, amelynek osztályos rendszerbe, és a konkrét szakképzést a 10. osztályban 
alapján a Szakképzési Alap forrásaiból a kamara kezelésében meg kell kezdeni. Így a hároméves szakképzést a 10-11-12. 
különböző szakképzési programok végrehajtására kerülhet sor. A osztályba kell megvalósítani. A 9. osztályt pedig arra kell 
2005-ös program keretében 2006. június 13-14-én és július 4-5-én felhasználni, hogy azon alapkompetenciákat kell megtanítani, 
kétszer kétnapos szakképzési konferencia lebonyolítására került amelyek a kiválasztott szakmához feltétlenül szükségesek. 
sor az IPOSZ szervezésében az IPOSZ területi és szakmai Jelenleg úgy érezzük, a szakma szempontjából túlzottan 
ipartestületei számára. szétaprózott a képzés a 9. osztályban, és nem tud a konkrét 

Ezeknek a konferenciáknak a külön érdekességét és szakmára felkészíteni. Azt is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy ezt 
aktualitását az adta, hogy Magyarországon a választásokat az irányt az kövesse, aki a 8. osztály után szakmát akar tanulni, és a 
követően új kormány jött létre, új kormányprogram megvalósítása szakképzésbe nem kellene belevinni azt a szándékot, hogy az egész 
kezdődött el, amely messzemenően kihat a jövőben a szakképzés magyar társadalom hátrányos helyzetű fiatalokkal való 
magyarországi kezelésére is, és sok ponton át fogja azt alakítani. Ez problémáját és szociális gondjait ezen a rendszeren belül oldják 
az átalakítás a szervezeti és pénzügyi struktúrák átalakítását is meg.
jelenti. A legilletékesebb kormányzati tisztviselők az IPOSZ - A következő alapprobléma a tanulótartás finanszírozása. A 
konferenciáin mondták el gyakorlatilag először a kialakulóban kamarai elképzelés az, hogy a visszaigénylési rendszeren belül az 
lévő új elképzeléseket és a 2006. évet különösen érintő szervezeti átalányrendszer megnövelésével oldódjon meg a probléma. Ez azt 
változásokat. Megnyilatkozásaikból kitűntek azok az előzetes jelentené, hogy a tanulót tartó vállalkozás a tanuló után 
szándékok, amelyek mentén a kormányzat az elkövetkezendő négy megtérítendő költségeit egy átalányban tudná visszaigényelni, 
évben a szakképzés és a felnőttképzés átalakítását és kezelését minden különösebb bürokratikusabb eljárás nélkül. Ezt az átalányt 
gondolja. Ezeknek az elképzeléseknek az alapján az IPOSZ-nak is akarja a Kamara most a duplájára növelni, mert az eddigi 
meg kell fogalmaznia a következő időszakra a legfontosabb nagyságrendben a vállalkozások nem vették igénybe. Az IPOSZ 
stratégiai elképzeléseit. Különös tekintettel a Magyarországon ezt a megoldást is támogatni tudja, de lényegesen hatékonyabbnak 
hátrányos pozícióban lévő családi, mikro-, és kisvállalkozásokra, tartaná, ha sürgősen pénzügyi háttérszámítások készülnének a 
amelyeknek érdekeit ma markánsan a szakképzés területén szinte támogatási-rendszer kiterjesztésére a tanulókat tartó vállalkozások 
egyedül az IPOSZ képviseli. A szakképzés azért válik az számára. Jelenleg a szakiskolák és az oktató kft-k minden évben 
elkövetkezendő években rendkívül fontos kérdéssé, mert a családi, tanulónként egy meghatározott összeget kapnak az államtól az 
mikro- és kisvállalkozások a magyarországi munkahelyek kb. elméleti és gyakorlati szakképzésre. A tanulót nevelő és 
50%-át biztosítják, és a nemzeti össztermék 20-30%-át állítják elő. foglalkoztató vállalkozások jelenleg csak adóalap-csökkentő 
Ezért felemelkedésük vagy bukásuk messzemenően ki fog hatni a lehetőséggel rendelkeznek. Ugyan visszaigényelhetik a költségeik 
magyarországi munkaerő-piaci és gazdasági helyzetre. A kis cégek jelentős részét, a legfontosabb költségük azonban nem 
versenyképességének megőrzésére az egyik legfontosabb visszaigényelhető, ez pedig a vállalkozás tulajdonosának ill. vezető 
lehetőség a megfelelő szakképzettség biztosítása, az munkatársának a nevelésre és képzésre fordított munkaidejének 
éltechnológián történő továbbképzésük folyamatos biztosítása és  a költsége. Márpedig az ellenőrzések és az előírások szigorodnak, a 
demográfiai csökkenést is figyelembe véve  az egyre súlyosbodó nevelést és a gyakorlati képzést konkrét tematikák szerint 
utánpótlásgondok megoldása. színvonalasan kell elvégezni, és ez a gyakorlati képzőtől, az 

Mindezeket figyelembe véve az alábbiakban összefoglaljuk üzemtulajdonosoktól is felkészültséget igényel. Emellett a 
azokat a legfontosabb tényeket és IPOSZ-álláspontokat, amelyek a visszaigénylés meglehetősen bürokratikus, egy családi vagy 
mi megközelítésünk szerint rendkívül fontosak a családi, mikro- és mikrovállalkozás számára könyvelői képzettséget igényel, és 
kisvállalkozások számára: emiatt sok kisvállalkozás inkább lemond a tanulótartásról mert a 
A szakképzéssel kapcsolatos problémák kiadásait nehezen tudja visszakapni. A támogatási-rendszer 

- Jelenleg Magyarországon a szakmához kötött szakképzést a kiterjesztése a tanulótartó gazdálkodó szervezetekre ezt a 
törvény szerint a 10. osztályt követően lehet elkezdeni. Nagy kérdéskört átláthatóbbá, egyszerűbbé és ellenőrizhetőbbé 
eredménynek tekintjük az elmúlt hónapokban megtörtént tenné.
változást, hogy a 10. osztályban a jövőben már 40% gyakorlati - Stratégiai kérdésnek tekintjük a társadalmi tudat formálását, 
képzésre van lehetőség. Ez a lépés azonban nem ad választ néhány és erre anyagi eszközök fordítását. A vezető nyugati államoknál 
fontos kérdésre. Az egyik az, hogy ezt a 40%-os gyakorlati képzést már megfogalmazódott az e tény, hogy a jövő mikro- és családi 
csak szakmacsoportos alapképzésre lehet fordítani, és nem lehet vállalkozásait komoly elektronikai ill. számítástechnikai 
egy adott konkrét szakmát tanítani. A másik problémát abban ismeretekkel kell majd vezetni, nem beszélve a vállalatvezetésben 
érezzük, hogy ezt a képzést kizárólag a szakiskolában lehet való jártasságról. Nem tartják valószínűnek, hogy a 
folytatni. Ma közel 7-8000 fiatal évente nem fejezni be a 10. leghátrányosabb helyzetű rétegből kikerülő szakmunkások fogják 
osztályt, sőt, a 9. osztályba sem jár be. A tíz osztály utáni ezt a kérdést a jövőben megoldani. Ezért a társadalom 
szakképzés megkezdése az új Országos Képzési Jegyzék (OKJ) tehetségesebb rétegét is meg kell nyerni annak, hogy egy reál 
szerint is azzal jár, hogy mivel egy sor szakmában hároméves szakmai életpálya felé forduljon. Ezt az életpályát meg kell tervezni 
szakképzésre feltétlenül szükség van, ezért a szakmunkás-képzés és törvényekkel lehetővé tenni. Ez azt jelenti, hogy a 
befejezése feltolódik a 19. életévre. Ez plusz terhet jelent a szakmunkásvizsga  után  megfelelő  gyakorlat  elsajátításával
családoknak, és az állami finanszírozási források is hiányoznak a 
plusz évhez. A sok részletre most nem kitérve az IPOSZ (folytatás a következő oldalon)
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(az előző oldal folytatása)

mód legyen érettségit vagy mestervizsgát tenni, és ezzel 
megfelelő bemenetelt biztosítsanak a felsőfokú képzésbe vagy 
egy, a gazdaság igényei szerint átalakított felsőfokú 
szakképzésbe. Ez azt is előfeltételezi,hogy a kamarának és a 
munkaadói szervezeteknek  főleg az IPOSZ-nak  közösen át kell 
ismételten tekinteni a mestervizsga-szinteket. Most már az új OKJ 
és a moduláris képzés tükrében. Nem az egyetemi végzettséget 
követően kell tehát visszafordulniuk generációknak a szakképzés 
irányába, amikor kiderül, hogy az egyetem után nincs 
munkalehetőségük, hanem korábban kell már erre az életpályára 
ráállni. Különben a magyar társadalom jelentős összegeket 
pocsékol el a képzésre. Az IPOSZ kész szerepet vállalni abban, 
hogy a legfontosabb szakmák területén  megfelelő anyagi 
források biztosítása esetén  közreműködjön a társadalom 
tudatformáló tevékenységében és a legfontosabb kézműipari 
szakmákban meggyőző tevékenységet fejtsen ki a szakmai 
életpálya választása irányába. Ez csak akkor lehetséges, ha az 
iskolai tanműhelyek és az üzemi gyakorlati képzőhelyek közötti  
jelenleg fennálló  érdekellentétet kiküszöbölik.

- Szintén stratégiai kérdésnek tekintjük a vizsgabizottságokat. 
A törvényben  véleményünk szerint  át kell alakítani a 
vizsgabizottságokba való jelölés módját. Első lépésként főleg 
azokban a szakmákban, amelyeket a kamara kezel. Megítélésünk 
szerint a szakmunka-vizsgabizottsági elnököt a kamarának, 
míg egyik tagját a szakmai érdekképviseletnek, másik tagját az 
iskolai, munkavállalói oldalnak kellene jelölnie  természetesen 
a szakmai kritériumok betartásával. Szintén fontosnak tartjuk a 
független vizsgáztatási helyek kialakítását, amely lehetővé teszi a 
képzőtől független vizsgáztatási rendszerek működtetését. Az 
IPOSZ javasolja, hogy a szakképzési törvény legközelebbi 
módosításakor ez a kérdés már kerüljön napirendre.

- Az IPOSZ évek óta folyamatosan konzultál a szakképzési 
kérdésekben a nyugat-európai partnerszervezeteivel. Valljuk 
azt a felfogást, amelyet többek között a német kézműipar is 
képvisel, hogy a jövőben a családi, mikro és kisvállalkozások 
vezető rétegét nem lehet csupán abból a rétegből kinevelni, 
amelyet az állam ma hátrányos helyzetűnek nevez, és amely a 
leggyengébb képességekkel rendelkezik a tanulmányokat 
illetően. Fékezni kell tehát azt a tendenciát, hogy minden család 
érettségihez, főiskolához és egyetemi végzettséghez 
ragaszkodjon, függetlenül attól, hogy a gyermekének van-e 
ehhez egyáltalán kedve és tehetsége. Ma rengeteg főiskolai és 
egyetemi végzettségű munkanélküli van, ugyanakkor pedig a 
szakképzés igényesebb ágaiban utánpótlás gondok 
jelentkeznek. Ezért a támogatási rendszereket úgy kell 
alakítani, hogy az iskolák és a vállalkozások közötti 
ellenérdekeltség feloldódjon, és a fiatal generációknak már a 9. 
osztályt követően be lehessen mutatni egy szakképzési 
életpályát, amelyen a szakmunkás végzettségtől a 
mestervizsgán át az érettségin keresztül el tud jutni, ha akar a 
főiskolai és egyetemi végzettségig. Arra is módot kell találnia az 
államnak, hogy nagyobb propaganda lehetőséget biztosítson a 
szakmunkás képzés népszerűsítésére már a 8. osztályt követően 
és ebbe a népszerűsítésbe vonja be a szakmai szervezeteket.

A demográfiai mutatók arra utalnak, hogy a gyermeklétszám 
folyamatosan csökken. Jelenleg a tanulók 20%-a választja csak 
Magyarországon a szakiskolát. Ez mintegy 5%-kal alulmarad az 
EU-s középátlagtól. Ez a tény már előrevetíti, hogy 
Magyarországon a következő években fontos területeken, mint 
például az építőipar szakember hiányok fognak fellépni, amelyeket 
esetleg külső határon kívüli forrásokból kell majd megoldani. Az 
IPOSZ abban érdekelt, hogy a magyar munkaerő Magyarországon 
maradjon, itt kapjon megfelelő képzést, és itt tudja megoldani a 
szolgáltatás és termelési feladatokat.

Nyitott könyv - nyugdíjas oldal

Az előző számból helyhiány miatt kimaradtak ezek a képek az 
ötnapos kirándulásról

Demcsák Andrásné

Utcai színház                                       Fotó: Galambos Istvánné

Szellemjárás Fertődön                           Fotó: Galambos Ildikó

Búcsúzó csoportkép, Nagycenk                            Fotó: Anonim
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„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

református templom mellett elhaladva rövidesen a környék Mesebeli név, világvégi táj és egy győztes szabadságharc 
legjelentősebb műemlékéhez, a Bocskai-várhoz érünk. A parkban a emléke, melynek főszereplője Bocskai István. A szomorkás 
fejedelem szobra fogad bennünket. A hangulatos belső udvarról novemberi idő egy kis emlékezésre, elmélkedésre csábít 
sétáljunk be a körfolyosóra! A falak mentén a XIX. századi bennünket. Ezért aztán induljunk most a képzelet útján, irány 
kovácsművesség legszebb darabjait láthatjuk. A termekben Bihar, a határszél!
megtekin the t jük  a  tör ténelmünk egyet len  győztes  Biharkeresztestől 10 km-t kell még megtennünk, de 100 évvel 
szabadságharcának és vezérének emlékére rendezett színvonalas ezelőtti ősöm még úgy mondta, hogy Váradtól úgy 20 km-t 
kiállítást.Debrecen felé. Trianon megpecsételte a sorsát ezeknek a falvaknak 

is, mert a megélhetést már nem segítette a nagyváros piaca, az 
építkezések és a gyárak munkalehetőségei. Ezek megszűntével 
álmos, elhagyatott, amolyan világvégi helyekké váltak a környék 
falvai.

Ennek a csendes, 1300 lelket számláló településnek a neve a 
Szent László legendával hozható kapcsolatba. A történet szerint a 
király holttestét szállítókra ráesteledett és betértek ebbe a faluba 
megpihenni. De hiába fogták ki a lovakat a derék barátok, a 
halottaskocsi kerekei megindultak és megállás nélkül mentek a 
csillagos éjszakában Várad felé.

Nagykereki főutcáján megszemlélhetjük a vidék jellegzetes 
népi építészetének szép emlékeit, a kőlábas górékat. A barokk 

Nagykereki várkastélya

Bocskai 1557-ben Kolozsvárott született, az épületben ma a 
Sapienta Egyetem működik. Érdekességként említem meg, hogy 
Mátyás király a szomszédos házban látta meg a napvilágot. 
Bocskai 1606-ban Kassán halt meg gyanús körülmények 
közepette. Innen vitték Gyulafehérvárra, a székesegyházba, hogy 
kellő pompával eltemessék. Aztán 300 év múlva egy másik nagy 
fejedelem, II. Rákóczi Ferenc földi maradványit helyezik örök 
nyugalomra a kassai Dómban. Az egykori főkapitányi házból 
jezsuita kolostor, majd egyetem lett, napjainkban a magyar 
konzulátus működik a történelmi falak között.

A vármúzeum kiállítása bemutatja Bocskai István 
nemzetségét, birtokait, szolgálati helyeit, Prágát és Váradot. 
Lejátszhatjuk a terepasztalon a hajdúk győztes álmosdi csatáját, 
megismerkedhetünk a korabeli fegyverek másolatával, 
megcsodálhatjuk a korabeli fajanszkályhát és a fejedelemről 
készült képeket.

A halála előtt megkötött bécsi béke többek között 
megszüntette a protestánsok üldözését ezért áll a szobra a 
Reformáció Emlékművén Genfben, ahol Kálvin, Cromwell és 
társai alkotják a Nagy Glédát a szablyás Bocskaival Illyést idézve.” 
Két pogány közt” Erdély fejedelmeként híd volt Kelet és Nyugat 
között. Úgy emlegették a kortársak, hogy ő a „magyarok pajzsa” az 
„igazság oszlopa”. Végrendeletének sorai ma is érvényesek: 
„Szeretettel intvén mind az erdélyieket és magyarországi híveinket 
az egymás közt való szép egyezségre, atyafiúi szeretetre.”

Bocskai csillaga ma is ragyog Nagykereki fölött és a magyar 
történelem egén.

Üdvözlettel: 
Bődi Mária
Fotó: B.M.Bocskai István szobra



18 2006. november

VADÁSZOLDAL
,,A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

HÍRES MAGYAR VADÁSZOK 10.

GRÓF MERÁN FÜLÖP

Merán Fülöp 1884-ben született egy olyan történelmi családban, 
ahol a vadászat az élet szerves részét jelentette. Dédapja, Habsburg 
János főherceg rendszeresítette a vadászöltözéket, apjára pedig 
Ferenc József azt mondta egy alkalommal: „ez a Meran jobban 
szereti a zergéket, mint engem”. A család birtokai közé európai hírű 
vadászterületek tartoztak. A magyarországi birtokok a 
Lambergekkel való házasság után jutottak a család tulajdonába. A 
híres csákberényi vadászparadicsom vaddisznóhajtásai nemzetközi 
hírűek voltak. Egy január közepén rendezett 12 napos vadászat 
alkalmával az egész területet levadászták, s ekkor 8-12 puskás 
naponta átlagban 8-10 disznót, 6-10 tarvadat, 4-6 rókát és mintegy 
50 nyulat lőtt.  Ezen kívül az erdő híres volt nagy agyarú 
vadkanjairól / itt lőtték 1926-ban Mo. legerősebb agyarú kanját / és 
kiváló agancsú szarvasbikáiról. A csákberényi erdő híres 
szalonkázó terület volt, ezért e madár vadászatát szerette a 
legjobban. Nem csak a vadgazdálkodásban tett maradandó 
cselekedeteket, a vértesi erdőgazdálkodás egyik 20. századi 
elindítója volt. A 30-as évek közepén az ő irányításával kezdték meg 
az „őserdei” állapotú Vértes erdeinek kitermelését és új erdők 
telepítését. Egyik előhírnöke volt a magyar természetvédelemnek. 
A birtokán fészkelő parlagi sasok fészkét őriztette, és madártani 
gyűrűzéseket is folytatott. A vadászatban nem ismerte a 
„etikátlanságot, fegyelmezetlenséget”, etető és lesépítéseket 
végzett a vadmegfigyelések miatt. Szenvedélyes és nagy tudású 
botanikus volt, sikeresen honosított meg máshonnan származó 
növényeket. Birtokán kiválóan kiképzett személyzet dolgozott, s 
mint embert, az uradalom dolgozói, a falu lakói igen szerették. A 
második világháborúban vadászházában francia menekülteket 
bújtatott, lelőtt amerikai pilótát mentett meg az önbíráskodóktól. 
Amikor a németek megszállták Ausztriát, mint királypártit 
kitiltották az országból, Mo-on pedig a nyilasok „vadásztak” rá és 
az elhurcolástól a németek mentették meg. A háború okozta 
birtokpusztulás megrövidítette életét, lelkileg nem tudta 
feldolgozni a családját ért tragédiát. 1950-ben hunyt el… Kevés 
földesúrnak állítottak emléket egykori birtokán. 1995-ben 
Csákberényben, az egykori kastélyparkban emeltek szobrot, 
amelynek talpán ennyi áll. „Élete az volt: Jót tenni, öröme 
kötelességét teljesíteni.”

VADLEXIKON 56.
MOSÓMEDVE Procyon Lotion

A mosómedve Észak- és gyengébb. Igazi élőhelye a dús 
Közép- Amerikában őshonos. a l jnövényzetű lomberdő,  
Európában  egy  1927-es  amelyben vízfolyás van, ezen 
áttelepítés következtében jelent kívül a vizes-nádas terület, a 
m e g  N é m e t o r s z á g b a n .  kiöntéses ártéri holtágak 
Áttelepítéséhez a németországi környéke. Ahol bő táplálékot 
prémesállattenyésztők nagy talál megtelepszik, az emberi 
reményeket fűztek, de ez csak kultúrákhoz jól alkalmazkodó 
részben vált be. A második fa j .  Február-márc iusban  
v i l á g h á b o r ú  u t á n  a  párosodik és rá két hónapra 
m o s ó m e d v e - t e l e p í t é s  ellik, évente egyszer. Általában 
eredményeként elterjedt szinte 5-6 kölyköt vet, s a kicsik 18-22 
egész Európában. Hazánkba az napig vakok. Hathetes korukig 
első példányok Ausztriából a kotorékban szopnak, majd 3-4 
vándoroltak át. Prémje mutatós, hónap elteltével önállósodnak. 
a testszőrzet alapszíne a farkot A mosómedve mindenevő, a 
is beleértve, szürkésbarna vagy vízparton az összegyűjtött 
szürkéssárga, köztük számtalan kagylókat, csigákat, vízi 
á t m e n e t t e l ,  a  h á t a  rovarokat, halakat két mellső 
leggyakrabban sötétszürke, lábával gyűjti, rendezgeti, 
vagy fekete. Világos alapszínű válogatja .  A szemlélődő 
pofáján fekete sáv, úgynevezett számára úgy tűnik, mintha a víz 
„álarc” húzódik végig a szemek szélén megmosná ezeket. Innen 
vonalán az orrtól a fülig. Farka ered a neve. Csemegéje még a 
feketén gyűrűzött, s annak vége gyümölcsök, magvak, madarak 
is fekete. Testhossza 30-65, tojásai, rágcsálók, gyíkok, 
néha 70 centiméter, testtömege békák is. Kártétele és nem 
4-10 kilogramm között tehető. ő s h o n o s  v o l t a  m i a t t  a  
Füle lekerekített, hallása természetvédelmi hatóságok 
szaglása jó, látása    útmutatása szerint vadászható.

Az év utolsó lapszámban egy legendáról, mégpedig a 
csodaszarvaséról olvashatnak, a vadlexikon 57. részében pedig az 
egyre jobban terjeszkedő ragadozó állatról, a nyestkutyáról írok 
majd…

MAJOR ATTILA
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CLUBTÖRTÉNET - Negyvenöt éves a 
békésszentandrási kajak-kenu sport

Egy kis közösség nagy ünnepe a Holt-Körös partján

Zsúfolt nagyterem, tízévesektől hetvenen túliakig. A magyar tovább!”
sport nagy egészében talán elenyésző, ám a sportág hívei, az itt élők Hévízi Róbert alpolgármester is köszöntötte a klubot, 
számára hatalmas erőformáló és méltó a szép ünnepre. Negyvenöt megnyugtatva a tagságot, ,,a helyes döntés volt néhány éve, amikor 
évvel ezelőtt indult útjára Békésszentandráson a kajak-kenu sport, önálló útra léptek a sportágak a településen. Közülük a kajak-
amely ma a Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő Sport kenura változatlanul nagy figyelem összpontosul, ezért az 
Clubban gyűjti össze a sportolókat. önkormányzat a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is megtalálja a 

Látványos paravánok nélkül, a falra rakott képek, kézről-kézre módját a támogatásnak. Helytörténészként idézett egy 1948. 
járó albumok, újságcikk-kivágások alapján is jól érzékelhető, augusztusában, a lapunkban megjelent cikket, amelyben az akkori 
honnan hová jutott ez a lelkes közösség. Pénzben ők sem dúskáltak OTSB a sportág népszerűsítésére buzdít. Ha akkor még nem is, de 
soha, de amennyi feltétlenül kellett, azt biztosítani tudták, ha már 13 évvel később a környékben elsőként  éppen Szentandráson 
egyszer itt van a legfontosabb ,,kellék“ a Körös... Sinka József, alakult meg az első kajak-kenu szakosztály.
egykori első osztályú versenyző, edző, most klubelnök Végezetül Marik Lászlóné, a Békés Megyei Sportszövetségek 
visszatekintésében sok mindenről szó esett; hogy mekkora csodát Szövetségének alelnöke fejezte ki elismerését az eddig végzett 
tett annak idején ma is örökifjú alapító, Csikós György tanár munkáért, és ennek nyomatékául a szövetség hatalmas elismerő 
bácsitól a vízibázis történetéig, még arról is, miként tudták a serlegét nyújtotta át Fabó Istvánnak.
határokon túlról gyarapítani kajak-raktárukat. Amire a A jeles alkalomra a klub is készített emlékserleget. Ezt Sinka 
legbüszkébbek  s erről a leköszönő edző Bagaméri László is beszélt József, Hrncsjar András, Pálinkás András, Szító Ákos és Kovács 
-, hogy 10-12 évenként mindig tudott országos, illetve nemzetközi László őrizheti, ők fémjelzik leginkább az eltelt 45 évet. 
porondon is helyálló versenyzőt felnevelni az egyesület. Soroljuk Fábián István
csak! Hrncsjar András, Pálinkás András, Szító Ákos, Kovács 
László, utóbbi a múlt hónapban aranyérmet nyert a csongrádi Tóth 
Róberttel a K-2 500 méteres távon, és tagja volt az 1000 méteren 
ezüstérmes négyesenek is. 

Hogy mi vezet a siker felé? Ezt Vajda Vilmos exszövetségi 
kapitány fogalmazta meg az ünnepi megemlékezésen: rengeteget 
dolgozni, jó kedvvel megizzadni a vízen, mégha a tévében jó 
sorozat is megy..., no és, nem utolsó sorban megfogadni az edző 
tanácsait.  

Angyal Zoltán szövetségi kapitány is hangsúlyozta: akik a 
teremben ülnek, azokat két fogalom szorosan összeköti: a víz és a 
kajak, majd hozzátette, hogy a kis bázisoknak is óriási ereje-
jelentősége van. Végül sok-sok éves munkája elismeréseként 
átnyújtotta a szövetség dísztálját Fabó Istvánnak és Sinka 
Józsefnek.

A szövetség ifjúsági kapitánya, Weisz Róbert mindenek előtt 
Kovács László teljesítményét emelte ki, így jellemezve az utóbbi 
két évadot: ,,Laci tavaly jó volt, az idén pedig kiváló. Csak így Az elnökség                                                                   Fotó: B.M.

Megalakult a Szentandrási 
Népdalkör

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
szervezésében 2006. november 6-án 15 fővel megalakult a helyi 
népdalkör az egyesület felújított irodájában. A dalokat Balláné Tóth 
Krisztina általános iskolai énektanárnő tanítja be, aki nagy örömmel 
fogadta felkérésünket. Kedvessége, megnyerő magatartása által az 
első próbán szívünkbe fogadtuk. Békési népdalokból válogatott 
össze számunkra egy kis csokrot. Figyelemmel hallgattuk énekét és 
utasításait. Végre elkezdődött a próba, és mi nagy igyekezettel 
akartunk eleget tenni feladatunknak. Másfél óra múlva jóleső 
érzéssel fogadtuk elismerését, hogy reményen felül teljesítettünk. 
Első fellépésünk november 25-én a Kézművesek kiállítás 
megnyitóján lesz a Könyvtár Galériájában. 

Szeretettel várunk minden énekelni szerető férfit és nőt. 
Érdeklődni az egyesület irodájában lehet. Helyi felkéréseket 

Szilveszterezzen velünk!

2006. december 31-én 19 órától
a Békésszentandási Kézművesek Egyesülete

szilveszteri mulatságot rendez
a Körös Művelődési Ház nagytermében.

Vacsora: aperitif, birkapörkölt (sült), éjfélkor virsli, pezsgő
Belépő: 3.300 Ft

Gyerekeknek kedvezmény!

Zenél: EMERETTA

Értékes tombolák!

                           Jegyek december 10-től

Szilveszterezzen velünk!
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LABDARÚGÁS
Bajnoki eredmények: Hunyadi: Kondacs, Steigler, Mohnács, Petykó, Csipai, Bordács, Fehér, 
10. forduló Szécsi,  Kiss, Kajtár, (Pistont) Darida
Békésszentandrás  Méhkerék 21 (11) Góllövő: Kajtár 11-esből
Békésszentandrás 200 néző, vezette: Rácz A. Kiállítva: Bordács
Hunyadi: Kondacs- Steigler, Melián, Petykó, Csipai, Darida, Fehér, A hazaiak végig irányították a játékot, mégis a Hunyadi szerzett vezetést. 
(Chlebik) Szécsi (Mohnács) Bakró, Kajtár, Kiss, (Sinka) Bordács kiállítása után a Hunyadi sorsa megpecsételődött.
Góllövők: Csipai, Sinka Varga László: „A játékvezetőknek egy éven belül másodszor is sikerült 
Jó iramú küzdelmes mérkőzésen a Hunyadi lelkesedése győzelmet elintézni a szentandrási csapatot Gyomán.”
eredményezett. Jók: Petykó, Kondacs, Darida
Varga László: „Az elmúlt heti bánat után ma öröm volt újra látni a csapat Ifjúsági mérkőzésen: Gyomaendrődi FCBékésszentandrás 90
győzelmét.” 14. forduló
Jók: Steigler, Csipai, Fehér, Bakró. BékésszentandrásKondoros 00
Ifjúsági mérkőzésen: BékésszentandrásMéhkerék: 52 Békésszentandrás, 180 néző, vezette: Salamon
11. forduló Hunyadi: Kondacs- Steigler, Melián, Petykó (Mohnács) Csípai, Bobvos, 
Rákóczi Vasas-OMTKBékésszentandrás 11 (11) Fehér, Szécsi, Kiss, Kajtár, (Bakró) Darida
Orosháza 200 néző, vezette: Szeles Ezen a mérkőzésen a Hunyadinak semmi sem sikerült, még egy 11-est is 
Hunyadi: Kondacs- Melián, Steigler, Darida, Kajtár, Csipai, (Mohnács) hibáztak.
Fehér, Szécsi, (Sinka) Petykó, Bakró, (Bordács) Kiss. Varga László: „Igazságos döntetlen”
Góllövő: Csipai Jók: Darida, Kiss
Kiállítva: Kiss, Sinka Ifjúsági mérkőzésen: BékésszentanrásKondoros 02
Varga László: ,,Nagyon értékes pontot szereztünk 9 emberrel. 
Elismerésem a fiúknak ehhez a teljesítményhez.” Megyei I. osztály állása:
Jók: Kondacs, Melián, Csipai. 1. Mezőhegyes 9 4  1 43-18 31
Ifjúsági mérkőzésen: Rákóczi VasasBékésszentandrás 15 2. Battonya 9 4  1 34-13 31
12. forduló 3. Jamina 7 5  2 28-12 26
BékésszentandrásSzabadkígyós 11 (0-0) 4. Gyomaendrőd 7 4  3 29-18 25
Békésszentandrás, 250 néző, Vezette: Czirbuly 5. Méhkerék 7 2  5 22-12 23
Hunyadi: Kondacs- Mohnács, Melián, Petykó, Csipai, Bordács, (Chlebik) 6. Füzesgyarmat 6 3  5 32-22 21
Fehér, Szécsi, (Pisont) Kiss L. (Nyemcsok) Kajtár, Darida. 7. Rákóczi-Vasas 5 6  3 27-23 21
Góllövő: Kajtár 8. Szabadkígyós 5 5  4 20-17 20
Küzdelmes mérkőzésen nagyon sokáig a két tizenhatos között folyt a játék, 9. Kondoros 5 5  4 22-20 20
s végül 5 perccel a befejezés előtt a Hunyadi megszerezte a vezetést, de az 10. Sarkadkeresztúr 5 2  7 17-27 17
utolsó percekben a vendégek egyenlítettek. 11. Békésszentandrás 4 5  5 17-22 17
Varga László: „A 91. perc elvette az örömet és a két pontot.” 12. Szeghalom 3 7  4 16-14 16
Jók: Melián, Petykó, Fehér 13. Mezőberény 4 3  7 15-21 15
Ifjúsági mérkőzésen: BékésszentandrásSzabadkígyós 35 14. Vésztő 2 4  8 12-33 10
13. forduló 15. Magyarbánhegyes 2 2 10 19-41 8
Gyomaendrődi FCBékésszentandrás 31 (01) 16. Dévaványa - 3 11 10-50 3
Gyomaendrőd, 300 néző, vezette: Benyovszki Zoltán F.I.

A 2006/2007 évi megyei női kézilabda bajnokság őszi forduló utolsó "Az ilyen durvasággal nem lehet mit kezdeni, főleg ha a 
felvonásainak eredményei: játékvezetők sem tesznek ellene semmit. Mindvégig erős 
Gádoros - Békésszentandrás 14 : 20 (7: 8) küzdelmünk, győzni akarásunk ellenére vették el tőlünk az esélyt, 
Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (5), Erdélyi Melinda (3), de bízunk abban, hogy tavasszal hazai környezetben sikerül 
Domjánné Kozák György i (3), Nagyné Szucsán Nikoletta (4), visszavágnunk.”
Lestyan Goda Anna, Szilágyi Krisztina (1) csere: Árgyelánné Lestyan Goda Mihályné edző 
Hangyás Tünde (4), Ifjúsági csapatunk utolsó megmérettetésén 25:12 arányú vereséget 
Sinka Petra, Kondacs Renáta, Körmendi Nikolett, Szabó Kitti, szenvedett Békés csapatától. Góldobóink: Aszódi Mónika -
edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné Kondacs Renáta -Petrás Viktória 3-3, Sinka Petra 2, Lénárt Anett 1 
"A második félidőre sikerült megtalálnunk a csúszós pálya és góllal voltak.
csúszós labda ellenszerét, és ezzel újabb pontokat gyűjthettünk.” Az őszi idényt a vártnál kedvezőtlenebbül zártuk, de ezúton is 
Lestyan Goda Mihályné edző köszönjük a támogatásokat, és a szurkolóink buzdítását, 
Békésszentandrás - Mezőberény 17 : 19 (7: 10) akikre/amelyekre a tavaszi visszavágók alkalmával is számítunk.
Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea (2), Erdélyi Melinda (1), Ené
Domjánné Kozák Györgyi (5), Nagyné Szucsán Nikoletta (3), 
Lestyan Goda Anna, Árgyelánné Hangyás Tünde (6), csere: Sinka 
Petra, Kondacs Renáta, Körmendi Nikolett, Szabó Kitti, Aszódi Köszönetet mondunk mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 
Mónika edző: Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 1%-ának szervezetünk javára történő felajánlásával az elmúlt évben is 
"Nagyon sok hibával, pontatlanul játszottunk, így ismét fontos támogatták a Békésszentandrási Kézilabda Clubot és, ezáltal a helyi 
pontokat szalasztottunk el. "Lestyan Goda Mihályné edző kézilabda sportot.  A 2005. évben kapott 58.900.-Ft  ot  teljes egészében 
Békés - Békésszentandrás 22 : 17 (11: 10) az utánpótlás nevelés keretein belül sporteszközök / sportfelszerelések 
Lólé Emília, Egriné Kovács Andrea, Erdélyi Melinda (5), Domjánné beszerzésére fordítottuk.
Kozák Györgyi (5), Nagyné Szucsán Nikoletta (3), Lestyan Goda 

Támogatásukat Clubunk vezetősége, tagjai és sportolói nevében is 
Anna, Szilágyi Krisztina (2), csere: Árgyelánné Hangyás Tünde (2),  

tisztelettel megköszönjük.Sinka Petra, Kondacs Renáta, Szabó Kitti, Aszódi Mónika edző: 
Lestyan Goda Mihályné, Szucsán Attiláné 

KÉZILABDA
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