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Aszódi Imre
Karácsony

Mindnyájan ünnepi fényre vágyunk újra,
mert ez nagy ünnep, ha veri és fújja
is ablakunk az alföldi hó,
túljutottunk eddig már sok veszélyen,
és a hamar sötétedő téli éjben
győzni visz bennünket a Jó.

Kik átmentünk annyi tűzön és mocsáron,
most vigasztal bennünket a fehér 
karácsony,
mi örökké a szívünkben él,
a lelkünket szent lángba borítja
távoli életek összekötő hídja,
ha kint dühöng is a tél.

Gyermekeink, kikért mindig hűen éltünk,
kövessétek ősi hitünk és reményünk,
a szent szeretet szavát,
s akkor, ha elmúlunk is, megmaradunk,
és befagyott fehérlő ablakunk
mögött él a karácsonyfaág…

Aszódi Imre
Karácsony

Daru Péterné: Jézus születése                                    Fotó: B.M.

Áldott  karácsonyt  és  Boldog Új  Évet  
kívánunk

Felhívás
Kedves Fotóbarátok!

2007. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján ismét megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat
a Körös Művelődési Ház és Könyvtárban.

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.

Szeretettel várjuk a kiállítókat és az érdeklődőket 2007. január 22-én 17 órakor a Könyvtár Galériájába a fényképkiállítás 
megnyitójára.                                                                                                                                                                         A Rendezőség



MEGEMLÉKEZÉS

Sinka János halálának
25. évfordulójáról!

,,Még szívünknek lesz egy dobbanása,
Míg koszorút bír fonni a kezünk,

Amíg egy könnyünk lesz, mi:
emlékezünk!”

Szüleid, gyermekeid, testvéred
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ÁBEL ÉS FIAI BT.
Cégvezető: Ábel Zoltán

Teljes körű 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

„amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben” 2Pt 
1:19.

Református ünnepi 
istentiszteleti rend

Alkalmaink fűtött helyiségben, a parókián lesznek.

Mindenkit szeretettel várunk!

2006. december  10. és 17. vasárnap
9.00 Adventi felnőtt istentisztelet. 
10.30 Gyerek istentisztelet és próba a karácsonyi gyerek 
műsorra
17. vasárnap 15.00 Lelkészi vonósnégyes szerenád az Idősek 
Otthonában

23. szombat
9.00. Fenyőfadíszítés, főpróba a gyerek műsorra, közös 
gyermek és ifjúsági énekes karácsonyi látogatás idősekhez

24. vasárnap
9.00 Felnőtt istentisztelet
15.00 Hittanos és családi istentisztelet a gyermekek műsorával

25. hétfő
9.00 Karácsonyi úrvacsorás felnőtt istentisztelet
10.30 Gyermek és családi istentisztelet. Azok a gyerekek, akik 
vasárnap du. nem tudnak eljönni, ekkor is előadhatják, amivel 
készültek.

26. kedd
9.00 Karácsonyi ünnepzáró felnőtt istentisztelet

31. vasárnap
9.00 Felnőtt istentisztelet
10.30 Gyermek istentisztelet

2007. január 1. hétfő:
9.00 Újév kezdő úrvacsorás istentisztelet

Lelkészi látogatást, házi úrvacsorát, házi karácsonyi 
áhítatokat szívesen tartunk, kérjük, jelezzék, ahol ezt 

szeretnék.

Jézusra figyelő, örömteljes ünnepi készülődést, majd áldott 
karácsonyt és boldog új évet kívánok!

„Bízzad Újra Életed Krisztusra!”

Tisztelettel, szeretettel:
Dobos Ágoston

ref. lelkész
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Gyertyalángnál összejöttünk

nem közeleg, itt van bennünk.
Gondolkozz el!
Van ennél fontosabb?
Világunk teli van zaklatottsággal, gyűlölködéssel, 

feszültséggel ami gyermekeinkre közvetlenül kihat. EZÉRT 
FOGTUK MEG EGYMÁS KEZÉT DECEMBER 2-ÁN.

A mi karácsonyi üzenetünk: Tanuljunk meg a LÉNYEGRE 
figyelni. A belső erő, az önálló életszemlélet megvéd bennünket 
ettől a rideg világtól.

Karácsonyt várva külön köszöntjük azokat a támogatóinkat, 
akik lehetővé tették, hogy ezt az összetartó csoportot minden 
alkalommal vendégül láthatjuk:

Így:
Aszódi Zsoltnak
Axis 4000 Kft-nek
Fulajtárné Aszódi Erzsébetnek
Lénárt ZoltánnénakAdventi gyertyák
A Melis Pékségnek,
Szalai Lászlónak,
magánszemélyeknek és az elmaradhatatlan középiskolás A természet furcsa játékot űz velünk. Egy jókedvű 

segítőinknek.szentandrási gyereksereg szeptember 30-án a Körösben fürdött és 
Végezetül kívánunk szeretetben gazdag karácsonyi ünnepe és most, december 2-án is a szabadban köszöntöttük a Mikulást és 

sikeres, boldog új évet minden békésszentandrási embernek!gyújtottuk meg az ADVENTI gyertyát.
Békésszentandrás, 2006. december 02.

Dr. Mótyán Pálné
Albelné Benkő Beatrix

Hrncsjárné Dorogi Mária
szervezők

Fotók: Turgyán Annamária

Rendhagyó érkezés

A Mikulás nem szánon jött, hanem, a gyerekekkel együtt 
traktorral, izgalmasabbá téve az utazást. A kint tartózkodás 
lehetősége csak fokozta a gyermekek jókedvét és énekelve, 
mosollyal az arcukon fogadták a délután finomságait, melyet a Jó együtt lenni
Mikulás két ,,igazi” krampuszával szeretettel adott át. A Körös-
parti nyaralóban gyertyát gyújtottunk és beszéltünk az 
ünnepvárásról. A zenés délután folyamán finom uzsonna került az 
asztalra: szendvics, gyümölcs, tea, sok-sok szaloncukor és az 
elmaradhatatlan karácsonyi sütemények (bejgli, gyümölcskenyér, 
kuglóf).

A tavaszias idő lehetővé tette az önfeledt, szabadban történő 
szaladgálást, játékot és a leengedett Körös megfigyelését.

Az összeszokott társaságban mindig felfedezünk egy-egy új 
arcot, aminek nagyon örülünk. Úgy érezzük, a társaság egyre 
jobban összekovácsolódik, jól érezzük magunkat együtt, hiányzik 
ha valaki nem tud eljönni. A nyári táborban eltöltött idő, a 
játszóházak, az alkotás öröme, barátságok születése, a meghitt 
beszélgetések, az ünnepre való készülődés mind azt bizonyítja 
milyen jó együtt lenni. Valóságos ereje van a közösségnek.

Ha gyakran fogjuk egymás kezét úgy érezzük, az ünnep már 

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

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



Immár hagyomány iskolánkban, hogy ősz folyamán 
jótékonysági bált szervezünk. Az idei november 18-án zajlott le.

Nagy örömünkre megtelt vendégekkel a Művelődési Ház. 
Vacsora előtt zenés műsor alapozta meg a jó hangulatot. Nagy 
sikere volt az iskolánk leányaiból álló tánckarnak, mely kán-kánt 
táncolt. Őket a kisebbek követték, a Blue Gym Aerobik Egyesület 
tornászai mutatták be produkciójukat. Végül a Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület táncosai gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról. A 
műsorszámokban jó volt látni egymás után a jelenlegi és volt 
diákjainkat.

Finom vacsora és jó zene is gondoskodott a jó hangulatról.
Rengeteg tombolatárgy került kisorsolásra az este folyamán, 

melyekhez felajánlásokból jutottunk. A bállal egy időben, s az azt 
követő hetekben támogató jegyek vásárlására is lehetőség volt. 
Több helyről pénzbeli támogatást is kaptunk.

Ahogyan az este megnyitásakor Igazgató Úr elmondta, a 
bevételt elsősorban az iskola textíliáinak (függönyeinek) cseréjére 
szeretnénk fordítani.

Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen módon Korr-nix Bt.
segítséget nyújtott. Körös Text

Lancsa Autósiskola
Támogatóink: Kánkán                                                        Fotó: Rekényi János
Almási Erzsébet
Argomex Kft.
ART-KELIM Kft. Lázár Julianna
Axis 4000 Kft. Lázár Mihályné
B&B Foto Mozzarella
Bagi András Murányi Sándorné
Bagi Jánosné Nagy Tünde
BAR-BÁR Bt. PC Shop
Bau-Lux Fürdőszobaszalon Perga-Duo Bt.
Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete Pisont András
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Procter&Gamble - Olasz Ilona
Bencsik Erzsébet Révész Edit
Bencsik István Röfi Bt.
Bencsik Katalin Schmieder Jánosné
Club 44 Pizzéria Scolo Di Mare
Cuki Cukrászda Sinka Gáborné
Csilla Divat Sinka Györgyi
Darabosné Megyeri Rozália Sovital Bt.
Dr. Fabó Kft. Szabó Imre
Dreher - Szalai Brigitta Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
Egriné Kovács Andrea Szarvasi Vas-Fémipari Rt.
Eli-Nett Kft. Szilvia Vegyeskereskedés
EMO Bt. Színné Kiss Csilla
Foltán Jánosné Sztancsik Építőipari Bt.
Gálik István Tessedik Vadásztársaság
Gallicoop Rt. Varga László
Gazdabolt A Hunyadi János Általános Iskola tantestülete és tanulói
Gyógyszertár - Tóthné Szabó Ágnes
Hófehérke Gyermekruházat
Hot Ball Squash Club
Hot Drink Kft.
Írisz virágüzlet
Istenes Lajos cukrász
Járó Aranka
Kenzo Kft.
Kiss Attila
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Békés karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kíván a

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport
Egyesület minden kedves olvasónak.
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Adventi 
készülõdés

Advent a Jézus születésére való várakozás, felkészülés, a 
reménykedés időszaka.
Iskolánk diákjaival közösen készülődünk az év legszebb ünnepére. 
Advent minden hétfőjén közös gyertyagyújtásra gyülekezünk a 
földszinten a nagy adventi koszorú alatt. Az ünnepről, a 
várakozásról beszélgetünk, verssel, énekkel próbáljuk meg 
bensőségesebbé tenni a várakozás időszakát. Az ünnepre 
készülődés jegyében szervezzük a szabadidős programokat, 
játszóházakat is.

November 17-én Békéscsabán a Jókai Színházban Shakespeare A Mikulás érkezése főleg a kicsiknek nagy élmény. Már december 
Rómeó és Júlia című darabját nézte meg 35 felsős diák. A musical 5-én lázban égett a gyerekek nagy része, hátha még az utolsó óra 
változat igazán népszerűvé tette ezt a művet a fiatalok körében. előtt megérkezik. Ám Mikulás bácsinak sok dolga lehetett, mert 

csak 6-án reggelre, és a délelőtt folyamán lepte meg a kisdiákokat.
Novemberben a fogászati hónap jegyében mindig különös 
hangsúlyt fektetünk a fogápolásra és egészséges életmódra A várakozás lázát még fokozta a Művelődéi Házban 5-én délután 
nevelésre. Az alsósok az idén rajzban fogalmazták meg látott Pocak, a hóember című előadás.
gondo la t a ika t .  A r a j zve r seny  győz te se i t  egy  k i s  
„vitamincsomaggal” jutalmazták a tanító nénik. Legsikeresebbnek December 8-án alsósokat és felsősöket egyaránt érdekes program 
ítélte a zsűri Juhos Bence 1.a, Csontos Andrea 2.a, Taskó Gergő 3.a, várt.
Kanti Dorottya 3.b és Kanti Eszter 4.a osztályosok munkáit. A Diákönkormányzat „Mikulásbálat” szervezett a felső 

tagozatosoknak. A hét eseményeit jó hangulatú disco zárta.
Iskolánk felsős diákjai Szarvason a nemrég bemutatott Negyven alsós kisdiák a békéscsabai Jókai Színházban Csukás 
„Szabadság, szerelem” című filmet nézték meg december 1-jén. István: Ágacska című meséjének zenés feldolgozását láthatta. 
1956 őszének eseményeit a romantikát sem nélkülöző film Sokan először jártak igazi színházban, ők különösen nagy 
közelebb hozza a kamaszokhoz, talán érthetőbbé is teszi. izgalommal készültek.

Mné

Az elmúlt hetek eseményeirõl röviden

2006. november 22-én Szarvason, A Benka Gyula 8. évfolyam:
Evangélikus Általános Iskolában rendezték meg a területi 1. Tóth László 8.a
Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyt. Itt évfolyamonként 7. Kanik Renáta 8.b
15 diák mérte össze tudását. A tollbamondás után nyelvtani 
feladatsort töltöttek ki a versenyzők. Gratulálunk! Sok sikert a megyei döntőhöz!
Nagyon szép eredményekkel tértek haza, öregbítve iskolánk Felkészítőik: Baginé Dorogi Anikó és Fazekas Stefánia
jó hírnevét.
Évfolyamonként ezek az eredmények születtek: November 23-án Battonyán került sor két levelezős forduló 
5. évfolyam: után az Informatika verseny döntőjére. Tanulóink igazán 
1. Yetik Damla 5.a kiválóan szerepeltek.
2. Bohák Annamária 5.b Eredmények:
6. évfolyam: 1. Szabó Bence 8.a
1. Turcsányi Áron 6.a 2. Szécsi Bence 8.b
10. Kovács Judit 6.a 3. Kesztyűs Imre 8.a
7. évfolyam:
1. Lengyel Judit 7.a Felkészítőjük: Molnár Józsefné
4. Bagi Anett 7.a Gratulálunk!

Kimagasló versenyeredmények területi versenyeken
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Nyitott könyv - Nyugdíjas oldal
,,…Áldott, akitől megtudjuk, hogy nekünk is jut még tisztelet, 
szeretet, Utána a faluba mentünk. Először az ,,öreg” falut néztük meg. 
hogy nem vagyunk még mi sem egyedül. Nem is gondolná az ember, hogy az 1909-es nagy tűzvészben 
Áldott, aki segít vinni öregségünk keresztjét, amely nekünk is elpusztult falu az újjáépítés után lett ilyen gyöngyszem. A falu 
oly nehéz…” lakosai óvják, védik a falut, a ,,Világörökség” részét. Innen 
                                                                                  (Mécs László) Szécsénybe vezetett az utunk. Ahol a kirándulás legszebb 

,,kincsét” kaptuk: a Ferences templom és kolostor bemutatását. 
Szeretettel köszöntöm az olvasót és ígéretemhez híven Egy szép, gondozott parkban áll az 1332-es pápai engedély alapján 

,,mesélek” a kétnapos kirándulásról. Palócföldön jártunk! épített nagyméretű műemlék templom. Csodálatos kísérőt 
Reggel korán, 5 órakor, mire megtelt a busz jókedvű és kaptunk, akinek szinte ittuk a szavait. A templom szentélyében a 

örömmel teli várakozókkal, kirándulókkal  hogy milyen 14. századi gótikus stílusjegyek láthatók. Legértékesebb része a 
szépségeket látunk  elindultunk. sekrestye, amelynek szép csillagboltozatát egyetlen nyolcszögű 

A sziráki Teleki kastély volt az első állomásunk, ahová egy figurális fejezetű pillér tartja  olyan megkapó volt, hogy aki ott 
kissé korábban érkeztünk, s amíg megérkezett az idegenvezető, felnézett a mennyezetre, az soha nem felejti el. Ez csak fokozódott, 
addig volt idő a parkban szétnézni. (lásd fotó) A főúri pompával amikor megtudtuk, hogy a sekrestye fölötti oratóriumban 
rendelkező kastélyszálló gazdag, külföldi tulajdonosa egy imádkozott Rákóczi Ferenc szécsényi tartózkodása alatt. Mindezt a 
ékszerdobozzá varázsoltatta a ,,palotát”, nagyon sokat változott. történelem szele hatotta át  elgondoltuk, hogy ott mondunk egy 

imát  ahol Rákóczi fejedelem!
Sok szépséget látva és kellően elfáradva értünk a szállásunkra, 

s a jó vacsora után nem kellett senkit sem ringatni.
Másnap reggel megnéztük a Palóc múzeumot és Csesztvének 

vettük az irányt. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, mert a 
boltosnő megmutatta a falu büszkeségét a szép templomukat és a 
templomkertben felállított Mindszenti József bíboros, 
emlékszobrát. Utána átvezetett a Madách emlékmúzeumba, az 
egyetlen emlékhely az oszágban (mi még mindent láthattunk, 
egészben, mert a betörés előtt voltunk ott). Mohorán megnéztük a 
Tolnai Klári emlékházat, ahol nagy színésznőnk egész életútja 
megtalálható képekben, ruhákban, kellékekben. Mi korunknál 
fogva nosztalgiázhattunk, mert a mi fiatalkorunkban nem volt TV., 
sokat jártunk moziba. Ez a gyönyörű anyag méltán megérdemelne 
egy tágasabb helyet  csak a falunak nincsen pénze, mecénás pedig 
nincsen!  Egy-egy kép e lőt t  fe l idéztük a  régmúlt  
moziélményeinket.

Szirák - várakozás a kastélykertben       Úgy gondolom, hogy mindenkinek szép emlék lesz ez a két 
nap, hiszen nagyon sok szépséget láttunk még a leírtakon kívül is. 
Én szokásom szerint megköszöntem mindenkinek, hogy velünk 

Ezután Kozárdra mentünk, ahol megcsodálhattuk az ország volt és a közös élmény még jobban összekapcsol bennünket.
egyetlen mangolica farmját. A rideg állattartás, a tartási Azóta volt két vacsoránk, ahol minden vendég nagyon jól 
körülmények nekünk szokatlanok (kinn telelnek…) a völgyben érezte magát. Szívélyes fogadtatás, jó műsor, jó vacsora, jó zene  
fekszik a falu, s a domboldalon van a ,,farm”. A következő kell ennél több? Nem, ugye? Egy vacsora megszervezése, 
állomásunk Hollókő volt. A táj lenyűgöző. Minél magasabbra lebonyolítása sok ember áldozatkész segítségét igényli, ezért 
mentünk, annál több szépség tárult a szemünk elé. Azt hiszem, szeretném  a húsvágókat, a szakácsokat, a terítőket, a 
hogy aki felment a várba, az nem felejti el soha amilyen felszolgálókat, a takarítókat … illetve mindenkit aki bármit tett 
gyönyörűség tárult a szeme elé. Mi, akik nem mertük (egészségi azért, hogy a rendezvény sikeres legyen  megdicsérni! Köszönjük 
okból) ,,megmászni” a várat, lenn fogadtuk a ,,várfoglalókat”, mindenkinek a segítséget! (S ezt kérjük továbbra is!)
integettünk nekik (lásd fotó).

Minden kedves 
olvasónak kívánok 

békés, boldog, 
szeretetben gazdag 

karácsonyi ünnepeket 
és erõben, 

egészségben gazdag 
új esztendõt!

Halihó, hol vagytok?                          
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Békésszentandrás Baráti Szövetsége
év végi számadása 2006.

Ismét végéhez közeledik egy esztendő, mikor számadást kell 
készítenünk az elmúlt időszakról.

Könyvek adományozásával nyitottuk az évet. Az Antológia 
Kiadó jóvoltából több mint 200 darab új könyv talált gazdára a 
településünk intézményeiben. A nyári programok lajstromán ismét 
megtalálható a kerékpártúra egésznapos programja. Ezt követte a 
kistérségi civil találkozó, a Körös-Maros Nemzeti Park területén az 
Anna-ligetben július 22-én. Két egész nappal támogattuk a nyári 
csángó tábor gyermekeit, melyből az egyiket a Lakitelken a 
Népfőiskolán tölthettek el. A kistérségi civil találkozón a színpadi 
fellépésükkel nem csak nagy sikert, de komoly szimpátiát váltottak 
ki a nagyszámú nézőből.

Szeptember 22-én Kishegyes polgármestere és Dr. Csordás 
Mihály tiszteletbeli elnökünk meghívására „barátikörös” 
meghívást teljesítettünk a Csépe-napokon a szarvasi baráti kör 
elnökével egyetemben. A történésekből, eseményekből nem 
maradhat ki, és meg kell említeni a szeptember 23-át is Sinka 
Brigitta sakkmester, szintén tiszteletbeli elnökünk vitézzé avatását 
Debrecenben.

Igen közelinek tűnik a dátum, mikor az ötletgazda felvezetésére 
a Baráti Kör vezetősége egyhangúlag úgy döntött, és megszavazta, 
hogy felvállalja a Római Katolikus Templom környékének 
rehabilitációs programját, munkájának bonyolítását, egyben abban 
aktív és kreatív részvételét is, az ötletgazdától és az első 
kapavágástól kezdve, folytatva a megalakult kuratórium 
folyamatos tervező, szervező tevékenységével. A kétéves közös 
munka gyümölcse a karácsonyi ünnepek környezetében bontakozik 
ki és válik igazi látvánnyá. Gondolom, az erre hivatott személyek 
bővebb leírást adnak majd, mind a folyamatról és annak pénzügyi 
menetéről, a résztvevőkről. A Baráti Kör nevében megköszönöm az 
adományozó mecénások önzetlenségét és a kivitelezők, segítők 
önzetlen munkáját, melyre rááldozták hétvégéiket. „Jó mulatság, 
férfi munka volt”. Igaz híjával voltunk ez évben a farsangolásnak, 
találkozóknak, de úgy gondolom, voltak fontosabb dolgaink, az 
előzőek meg pótolhatók. Pénzügyileg mind a fő és alszámlán 
kiköltekeztünk. Komoly hiányát érezzük az ez évi és előző évi 
elnyert önkormányzati civil támogatásnak, melyet egy NCA 
működési pályázat elnyerésével sikerült áthidalnunk. Nemzeti és 
községi ünnepeinken koszorúztunk, illetve részt vettünk azokon, 
képviselve az elszármazott tagtársainkat is.

Végül, Békésszentandrás Baráti Szövetségének elnöksége, 
kuratóriuma és tagsága nevében:

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK

tagjainknak, 
és 

mindenkinek
, családjaik, 
szeretteik, 
barátaik 
körében!

Szécsi Mátyás Pál, Baráti Kör elnöke

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK

tagjainknak, 
és 

mindenkinek
, családjaik, 
szeretteik, 
barátaik 
körében!

Az Ipartestület Fő út 16. sz. alatti székházában 
üzlethelyiségnek alkalmas utcai helyiség

bérbe kiadó.
Érdeklődni: Bobvos János elnöknél lehet

a 06-30-9-688-680-as telefonon, vagy 
személyesen az irodában.

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és 

eredményes boldog 
új évet kívánunk

minden tagunknak
és a Kedves Olvasónak.

Ipartestület Elnöksége
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2006. november 25-én került sor a kézművesek hagyományos 
karácsonyi kiállítására. Az ünnepség a november elején alakult 
Szentandrási Népdalkör békés megyei népdalaival kezdődött, majd 
Molnár Imre Zoltán mutatta be a kézművességet, kiemelve mind 
közül a hímzést. A kiállításon nemcsak az egyesület tagjainak 
munkái kerültek bemutatásra, lehetőséget kaptak azok az 
ügyeskezű alkotók is, akik valamilyen módon kapcsolódnak 
községünköz. Ezt egy emléklappal köszöntük meg nekik. 
Egyesületünkből az idén is két tagot munkájáért elismerésben 
részesítette a Békésszentandrás Amatőr Művészeiért Alapítvány. 
Az idén Szécsi Viola és Szűcs Elekné kapták meg a díjat. Mindezek 
után a nézelődésé lett főszerep, közben pedig a kiállítók 
süteményeit fogyaszthatták a megjelentek.

Kézműves egyesület
Szabó Edit

Fotók: Szécsi Viola
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ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI
értékteremtés, az összefogás, a közös munka ilyen szép, díszítő eleme Az újságról lehet községünknek. Köszönjük mindenkinek a munkáját, 
támogatását, melyre jövőre is számítunk.
Mire ez az újság megjelenik a díszkivilágítások és a karácsonyfa 2006. december 1-jétől a Szentandrási Híradó kiadását, terjesztését, 
felállítása is megtörténik a téren. Szeretettel várjuk a lakosságot gazdasági ügyeit összefogó Kkt. felmondott. A Képviselőtestület 
december 22-én 17.30-kor a tér avatására a karácsonyfa körül.továbbra is szükségesnek látja a lap kiadását, melynek technikai 
Hisszük azt, hogy a szeretet ünnepén szép színfoltja lesz ez a kérdését a jövőben szándékozik megoldani. Bízunk benne, hogy 
településünknek és ezzel a karácsonyi ünnepeket még meghittebbé zökkenőmentesen tudjuk a változást megvalósítani! Az elmúlt 
tehetjük. időszakban az egyre csökkenő példányszám miatt döntött a testület 

Hamza Zoltánúgy, hogy elsőként csökkenti a lap árát, és ezáltal reméljük, hogy újra 
polgármestertöbb család otthonába fog eljutni.

2007 januárjától az újság ára: 130 Ft.
Előfizetőknek: 1.250 Ft/év, 
vidékieknek + postaköltség. Döntött a bizottságSzívesen várjuk az ötleteket, javaslatokat, a helyi vállalkozók 

hirdetéseit, hogy még színesebbé, szélesebb körben olvasottá tegyük 
újságunkat. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az Oktatási 

Hamza Zoltán Minisztériummal együttműködve 2007. évre kiírt Bursa Hungarica 
polgármester Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról döntött az Ideiglenes Bizottság, 

melynek elnöke Nemcsényi Zsolt, tagjai a bizottságok elnökei: ifj. 
Rusz Mihály, Koppányi Gábor, ifj. Barna Antal. Összesen 34 
békésszentandrási fiatal kapott támogatást közel 800 e Ft értékben. Újra ingyenes Fontos ez a támogatási forma, hiszen ehhez az összeghez a Megyei 
Közgyűlés hozzátesz 1000 Ft-ot és ezt az állami költségvetésből 
megduplázzák. Ez a 7-10 e Ft-os havi összeg a felsőoktatási hallgatók A Képviselőtestület határozata alapján újra ingyenes a 
számára fontos támogatást jelent tanulmányaik folytatásához.gyógymasszőri szolgáltatás községünkben, melyet hosszú távon 

Hamza Zoltán kíván működtetni a lakosság megelégedésére. A gyógyszerszedés 
polgármesterhelyett a megelőzés a fontos, így ez a típusú segítségnyújtás sok 

esetben költségmegtakarítást is eredményez. A jövőben emellett 
kiegészítő szolgáltatásokat kívánunk létrehozni intézményeinkben. 
Indokoltnak tartjuk, hogy a szociálisan rászorulók részére ingyen Idősek karácsonyabiztosítsuk ezt a szolgáltatást. Fizetni kizárólag azoknak kell - 500 
Ft/alkalom -, akik eseti kezelést vesznek igénybe.

A Képviselőtestület az István király u. 50. szám alatti nappali Hamza Zoltán
polgármester ellátást biztosító intézmény nyugdíjasai részére televíziót 

ajándékozott. Örülünk, hogy újra lehetővé tettük az idősek számára 
a közös szórakozás lehetőségét. Ehhez szeretnénk még azzal 
hozzájárulni, hogy a Békés Megyei Hírlapot is előfizettük az Útjavítás intézménybe, így az idősek is tájékozódhatnak a megyében zajló 
eseményekről, hírekről. Fontosnak tartjuk, hogy mindkét szociális 

Az Önkormányzat, a Közútkezelő és a településünkön lévő intézményben ezek a szolgáltatások újra állandóvá váljanak. 
Aszfaltkeverő Üzem segítségével sikerült a Hunyadi utcát, a Kálvin Szükséges a gondoskodás, az, hogy törődjünk idős 
utcát egészen a Hulladéklerakóig közös összefogással felújítani, embertársainkkal ily módon is, de nemcsak ezekben a napokban, 
hogy a tél beálltával a balesetveszélyt csökkentsük, és a hóeltakarítást hanem az év minden napján.
könnyebbé tegyük. Bízzunk benne, hogy ezzel tudtunk javítani az út Hamza Zoltán
rendkívüli rossz állapotán, időszakosan kiküszöbölni a hibákat. polgármester
Az időjárás engedte, hogy 200 méter járdát tudtunk a legfontosabb 
helyekre építeni, javítva a gyalogosok, kerékpárosok közlekedését. 
Mindamellett a közterületeinket, a kerékpárút melletti területet, a 
hulladéklerakók környékét sikerült rendbe tenni. 
Eredménynek tartjuk, hogy amit lehetett a késő ősz folyamán 
megtettünk, így talán könnyebben megbirkózhatunk a tél 
nehézségeivel.

Hamza Zoltán
polgármester

Díszkivilágítás
Az erre az évre tervezett munkálatok befejezéséhez ért a Katolikus 
Templom melletti tér építése. Végleges kialakításra került a 
vízelvezetés és a tereprendezés is megvalósult. Jövőre a program 
szerint folytatódik a tér további bővítése, mely magába foglalja a 
parkok és a további parkolók kialakítását. Örülünk, hogy a közös 

Áldott, békés karácsonyt

és boldog új évet kívánok

Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nevében:

Hamza Zoltán
polgármester



10 2006. december

SZENT  ANDRÁS  —
Az András nap 1996 óta községünk hivatalos 

ünnepnapja, így az idén már tizenegyedik alkalommal 
rendeztünk ünnepséget a Művelődési Házban. 
Ünnepségünkön részt vettek Domokos László és 
Földesi Zoltán országgyűlési képviselők, Babák 
Mihály, Szarvas város polgármestere, dr. Bagi István 
alkotmánybíró és Lóránt János Demeter festőművész, 
községünk díszpolgárai, valamint Szügyi István 
Kishegyes  és  Haász  Tibor,  S imonyi fa lva  
polgármesterei.

Majd Hamza Zoltán polgármesterünk ünnepi 
beszédet mondott és a vendégek is köszöntötték a 

Tóth Mihályné ,,Békésszentandrásért” kitüntető 
megjelenteket. A beszédek elhangzása után kitüntetések 

díjat kap
átadása következett.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „Posztumusz Békésszentandrásért” 

Az idén is az év legjobb sportolói kitüntetést 
kitüntető díjat adományozott Néhai Aszódi Imre 

vehettek át. Kajak-kenu sportágban Kovács László lett 
részére, aki versei által jelentős mértékben hozzájárult 

ismét a legeredményesebb, aki tagja lett a jövő évi 
Békésszetandrás település jó hírének terjesztéséhez, 

ifjúsági válogatott keretnek.
rangjának, vonzerejének emeléséhez.  A díjat özvegye 
Aszódi Imréné vette át, aki meghatottan mondott 
köszönetet a kitüntetésért.

Kovács László - kajak-kenu

Csipai Csabát kitartásáért és sportemberhez méltó 
viselkedéséért a Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
elnöksége a legeredményesebb sportolói díjra javasolta. 

Aszódi Imre özvegye átveszi a kitüntetést

A képviselőtestület „Békésszentandrásért” 
kitüntető díjban részesítette Tóth Mihálynét, a helyi 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnökét. Odaadó 
munkájával, szeretetével sok-sok embernek szerzett 
örömet. Községünk kulturális életében is igen fontos 
szerepet vállal, összetartja az egyesület tagságát, 
bevonva rendezvényeikbe a fiatalságot is. Áprilisban 
lesz 25 éve, hogy a civil szervezet vezetőjeként a 
lakosság szolgálatában áll és feladatát társadalmi 
munkában végzi. Csipai Csaba - futball
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NAP  2006.
Mrena Erzsébet és Korbely György 2004 óta táncol 

együtt, „C” felnőtt latin és „D” felnőtt standard 
kategóriában. 2006. április 22-én hetedik helyezést, 
október 15-én a Szarvasi TSE által rendezett versenyen 
első helyezést értek el.

Erdélyi Melinda - kézilabda

versét. Majd a legkisebbek, a második osztályosok 
nyitótáncot mutattak be. Ezután a Blue-Gym Aerobik 
Egyesület szentandrási csoportjából kilenc kislány, 

Mrena Erzsébet, Korbely György - társastánc
Bagi Ivett, Benedek Berta, Petrovic Maja, Krizsánszki 
Imola, Nyemcsok Zsófia, Ambrus Réka, Gazsó Mirella, 
Sindel Renáta, Turcsányi Luca versenygyakorlatát 

Lizon János 1985 óta tagja a helyi Lövészklubnak, 
láthattuk. Majd Kovács Judit és Dobos Emőke 

melynek hat éven keresztül az elnöke is volt. Ötszörös 
négykezes zongorajátékot adott elő. Ezt követte Molnár 

megyei bajnok, 2005-ben és 2006-ban Kelet-
Veronika hegedűjátéka, melyet Balláné Tóth Krisztina, 

Magyarország lövészbajnoka volt. Országos 
énektanárnő kísért. Ezután Babák Ildikó és Csasztvan 

bajnokságban VII. helyezést ért el. 
András néptánc bemutatóját csodálhattuk meg. Hévizi 
Mariann egy Republic dalt adott elő gitárkísérettel. A 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület két formációt, Jive-ot és 
Grease-t mutatott be. Végül, de nem utolsó sorban az 
újonnan alakult Szentandrási Népdalkör Békés megyei 
dalcsokorral zárta a műsort.

Lizon János - sportlövészet

Erdélyi Melinda 1985 óta kézilabdázik. Nyugodt, 
higgadt, kiegyensúlyozott játékával hozzájárult a 
kézilabda csapat eredményeihez. Szentandrási Népdalkör

Gratulálunk a kitüntetésekhez!
Az ünnepség zárásaként kultúrműsor következett, 

ahol helyi fiatalok és idősebbek mutatták be Köszönjük a szereplőknek!
tehetségüket. Először Molnár Karolina szavalta el néhai Be
Aszódi   Imre   költőnk   „Búcsú  Szentandrástól”  című Fotó:B&B
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- 219/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A 2006. év - 207/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A 2006. évi 
legjobb sportolója címet adományozza kézilabda András-napi ünnepségen „Díszpolgári cím” 
sportágban Erdélyi Melindának, kajak-kenu nem kerül odaítélésre.)
sportágban Kovács Lászlónak, labdarúgás 
sportágban Csipai Csabának, társastáncban - 208/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A 2006. évi 
Mrena Erzsébetnek és Korbely Györgynek, András-napi ünnepségen egy kitüntető díj és 
sportlövészetben Lizon Jánosnak.)egy posztumusz díj kerül odaítélésre.)

- 220/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat( A z  - 209/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(Az András-
Önkormányzat a lakosság tel jes körű napi kitüntetettek kiválasztására elkészített 
tájékoztatását követően (hirdetmény, újság, szavazólapra öt név kerül felvételre.)
rádió, kábeltelevízió) a közterületen felügyelet 
nélkül kóborló ebek befogásáról a lakosságot - 210/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat( A z  
tájékoztatta.)

Önkormányzat 2006. évi költségvetés III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló 

- 221/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat( A z  
elfogadása.)

Önkormányzat  pá lyázato t  nyú j t  be a  
Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatára.)

- 211/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat( J a v í t o t t  
f ö l d u t a k  v é g l e g e s  h e l y r e á l l í t á s a  a  - 222/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A Képviselő-
szennyvízcsatorna hálózat építés befejező testület megbízza a Művelődési, Sport és 
üteme megvalósítását követően.) Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a december 

11-i testületi ülésre a Teleházzal kapcsolatos 
- 212/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat kérdéseket vizsgálja felül és tegyen javaslatot a 

(Mezőgazdasági utak rekonstrukciója, új Képviselő-testület felé.)
mezőgazdasági utak építése a Körös-szögi 
kistérségben.) - 223/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A Képviselő-

testület megbízza a Művelődési, Sport és 
- 213/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a december 

(Szavazatszámláló Bizottság elnökének Ifj. 11- i  tes tü le t i  ü lés re  Fazekas  Zo l tán  
rendszergazdától egy teljes körű tájékoztatást Rusz Mihály képviselő urat, tagjainak Fabó 
kérjen,  hogy informatikai szempontból milyen István és Major Attila képviselő urakat választja 
lehetőségek vannak.)meg.)

- 224/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A béreltérítés - 214/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A község 
kiv izsgálását  a Gazdasági ,  Pénzügyi ,  Szent András-napi ünnepségén néhai Dr. 
Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság Aszódi Imrét  Posztumusz díjban részesíti.)
végeztesse el és ennek a béreltérítésnek a 
kifizetését ez időtartalomra a Képviselő-testület - 215/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A község 
felfüggeszti.)Szent András-napi ünnepségén Tóth Mihálynét 

kitüntető díjban részesíti.)
- 228/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat( Z á r t  ü l é s  

elrendelése.)
- 216/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A község 

Szent András-napi ünnepségén néhai Dr. - 229/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat( A  l e j á r t  
A s z ó d i  I m r e  r é s z é r e  P o s z t u m u s z  határidejű határozatokról, valamint a két ülés 
Békésszentandrásér t  K i tünte tő  Dí ja t  között tett fontosabb intézkedésekről szóló 
adományozza.) beszámoló elfogadása.)

- 217/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat(A község - 230/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat(A Szociális, 
Szent András-napi ünnepségén Tóth Mihályné Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolóját az 
részére Békésszentandrásért Kitüntető Díjat átruházott hatáskörben végzett munkáról 
adományozza.) elfogadja.)

- 218/2006.(XI.15.) sz. Képv.test.határozat( A  S z e n t  - 231/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat(A Hunyadi  
András-napi ünnepségen kitüntetett Tóth János Általános Iskola,  Kol légium és 
Mihálynét - Békésszentandrásért Kitüntető Napköziotthonos Óvoda beszámolójának 

elfogadása.)Díjazottat - bruttó 50.000 Ft-ban részesíti.)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete által hozott határozatok, rendeletek kivonatai
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- 235/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A ka pcsolatosan  külső szakember bevonásával  
Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és eljárjon és kivizsgálja, hogy történt-e törvénysértés 
Mezőgazdasági Bizottság megbízása, hogy az az üggyel kapcsolatban.)
Önkormányzat helyi adórendeleteit  konkrét 
számadatokkal  vizsgálja felül és tegyen javaslatot - 245/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
a Képviselő-testület december 11-i ülésére.) Képviselő-testület  Sinka József (Kossuth u. 1/c.) 

2002-2006. évben megválasztott polgármesternek 
- 236/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A já ró végkielégítését és egyéb juttatásának 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kifizetését felfüggeszti addig, amíg a Vértessy téri 
„Paktum a Körös-szögi Kistérségben a játszótér és egyéb tisztázatlan ügyekkel 
foglalkoztatási helyzet javításáért” című projekt kapcsolatos dolgok jogi kivizsgálása nem történik 
keretében megkötésre került Foglalkoztatási meg.)
Paktum aláírására.)

- 246/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
- 237/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A Ké pviselő-testület megbízza a Művelődési, Sport 

K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  a  B é k é s  M e g y e i  és Településfejlesztési Bizottságot, hogy tegyen 
Területfejlesztési Tanácson keresztül vis maior javaslatot a Békésszentandrás Kulturális 
támogatási igényt jelent be.) Fejlődéséért Alapítvány elnökének személyére.)

- 238/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat (A Bursa - 247/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzat i  Képviselő-testület a Körös-szögi Kistérségi 
Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról szóló Ideiglenes Területfejlesztési Ügynökség Kht. Felügyelő 
Bizottság beszámolójának elfogadása.) Bizottság tagjaként Koppányi Gábor képviselő urat 

delegálja.)
- 239/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy - 248/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
a Vértessy téri játszótér ügyében  külső szakember Képviselő-testület meghatalmazza Hamza Zoltán 
bevonásával  eljárjon és kivizsgálja, hogy történt-e polgármester urat, hogy nyilatkoztassa a 2002-
törvénysértés az üggyel kapcsolatban.) 2006 évre megválasztott települési képviselőket és 

bizottsági tagokat arról, hogy a 2005-2006. évre az 
- 240/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A ők et megillető és ki nem fizetett tiszteletdíjukkal 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kapcsolatos szándékukról nyilatkozzanak.)
Polgármesteri Hivatalon keresztül felszólítja a Fő 
utcai kerékpárút melletti boltok üzemeltetőit arra, - 249/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
hogy a boltok árufeltöltését végző beszállítók Képviselő-testület meghatalmazza Hamza Zoltán 
szüntessék meg a kerékpárút szabálytalan polgármester urat, hogy Békésszentandrás 
igénybevételét.) Polgármesteri Hivatalában és a hivatalban 

lefolytatott közbeszerzési eljárások pénzügyi 
- 241/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A át világításával kapcsolatosan árajánlatot, majd 

Képviselő-testület a helyi önkormányzati szerződés-tervezetet kérjen be az árajánlatot adó 
képv ise lők vagyonny i la tkozatáró l  szó ló  cégtől.)
tájékoztatót elfogadja.)

- 250/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
- 242/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A K épviselő-testület megbízza a Gazdasági, 

K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  m e g h a t a l m a z z a  a  Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági 
po lgármester t ,  hogy az  Önkormányzat  Bizottságot, hogy az Önkormányzat Gondozási 
tulajdonában lévő mobiltelefonok használatára és Központjában folytatandó gyógymasszőri 
költségcsökkentő intézkedésére vonatkozóan egy tevékenységet vizsgálja meg, annak ingyenessé 
teljes körű javaslatot készítsen a Képviselő-testület tételére tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé.)
számára.)

- 251/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  
- 243/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A K épviselő-testület megbízza a Gazdasági, 

Képviselő-testület megbízza a Gazdasági, Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági 
Pénzügyi, Településfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Bizottságot, hogy a létszámcsökkentési pályázat akadálymentesítésének, illetve az Orvosi rendelő 
beadásához szükséges anyagot előkészítse.) felújításának beruházására vonatkozó teljes körű  

műszaki, pénzügyi  kivizsgálását lefolytassa.)
- 244/2006.(XI.27.) sz. Képv.test.határozat ( A  

K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  m e g h a t a l m a z z a  a  
polgármestert, hogy a 675/44 helyrajzi számon Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri Hivatal 
nyi lvántartott  Önkormányzati  ingatlannal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülnek.
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A Gondozási Központ szolgáltatásai
A Szociális Információs Szolgáltatás feladata  többek között  az, hogy Akik segítségre szorulnak, kérjük, jelezzék igényüket!
tájékoztassa a lakosságot a helyben elérhető szociális Ha környezetükben ismernek olyan személyt vagy személyeket, akik 
szolgáltatásokról. önök szerint rászorulnának valamelyik ellátási formára, de önként nem 
1.) Étkezés jelentkeznek, kérjük, hívják fel figyelmünket, és mi felkeressük őt. 
Étkeztetést az a személy igényelhet, aki kora, egészségi állapota, vagy Személyesen vagy telefonon a Kálvin út 10. szám alatt (telefon: 218-
szociális rászorultsága miatt erre jogosult. A napi egyszeri főtt ételt 104) vagy az István király út 50. szám alatt (telefon: 218-060) várjuk a 
házhoz szállítással vagy személyes elhordással kell biztosítanunk. jelzéseket.
2.) Házi segítségnyújtás Figyeljünk egymásra, ne maradjon magányos, szociálisan rászoruló 
Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk azokról a embertárunk!
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem Most ezekben a napokban, karácsony közeledtével még inkább 
képesek. Ellátandó feladatok: takarítás, bevásárlás, gyógyszerek feladatunk a gondoskodásra szorulók segítése.
felíratása a háziorvosnál, gyógyszerek kiváltása, hivatalos ügyek Intézményünk dolgozói szeretettel látják el a gondjaikra bízott 
intézése, lelki élet gondozása, stb. embereket. Bóka László verse megerősít minket abban, hogy szép 
3.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hivatást választottunk magunknak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban 
élő, egészségi állapotok vagy szociális helyzetük miatt biztonságot Azért van síró, hogy vigasztald,
igénylő emberektől gondoskodunk. Egy jelzőkészülék segítségével, és éhező, hogy teríts asztalt.
éjjel-nappal jelezni tudunk a diszpécserközpontba, ahonnan azonnal Azért van seb, hogy bekösse kezed.
küldik a segítséget. Jelenleg 4 készülék van kihelyezve a községben. Vak, elhagyott azért, hogy vezesd.
4.) Nappali ellátás  idősek klubja Azért van annyi árva, üldözött,
Ide azok kérhetik felvételüket, akik szeretik a társas együttlétet, mert hogy oltalmat leljen karod között.
magányosak vagy családtagjaik egész nap dolgoznak, így idős Azért roskadnak más vállai,
hozzátartozóikkal nem tudnak foglalkozni. Az étkezésen kívül hogy terhüket te segítsd hordani.
kulturális programokat, fürdési, mosási lehetőséget biztosítunk. Az Az irgalmat kinek fakasztják,
idősek klubja szolgáltatásait az István király u. 50. sz. alatti a mélység felett van csak magasság.
intézményben is tudjuk biztosítani. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
5.) Bentlakásos ellátás azért van, hogy megmutathasd,
A 15 férőhelyes Idősek Otthona családias környezetben látja el a mennyi szeretet van benned.
rászoruló időseket. Napi háromszori étkezést, meleg, barátságos …
környezetet, orvosi, gyógymasszőri szolgáltatást, különböző Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
programokat biztosítunk. A nyugdíjasok nyugdíjuk 60%-át fizetik az menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
ellátásért. Ki van jelölve a helyed,
6.) Gyógymasszőri tevékenység ne nyugodj, míg meg nem leled.
Gondozási Központnak minden tagja (a lakásukon élők is!) ingyen (Bóka László: Ki van jelölve a helyed)
vehetik igénybe a masszírozást.
Az egyéb ellátásokért a rászorulók nyugdíjuktól függően térítési díjat Gondozási Központ
fizetnek. Dolgozói nevében
60.367 Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők kedvezményes étkezési és Virág Sándorné
gondozási díjat fizetnek. intézményvezető

Kérés tiszta településünkért!
Nem is olyan régen történt, hogy többen megkerestek azzal, hogy 
láttam-e azt a ,,gyönyörű” szemétkupacot a Csokonai-Hunyadi utca 
sarkán! Igen, sajnos láttam… Természetesen nekem is bántotta a 
szememet a kutyák által szétszedett szemeteszsákok és a szanaszét 
szóródott hulladékok látványa. És ez nem egyszeri eset! A 
településünkön többször találkozhatunk ezzel a problémával. Azt 
hiszem mindannyian tudjuk, hogy ezeket a zsákokat a sötétségben 
szedik szét az ebek, élelem után kutatva. A kóbor kutyák kérdésében a 
Képviselő-testület már (a Híradó előző számában olvashatták) 
megpróbált lépéseket tenni egy rendelettel, melytől azt várjuk, hogy 
egyre kevesebb kutya kóboroljon közterületeinket. A lakosságot 
viszont arra szeretném kérni, hogy az összegyűjtött kommunális 
hulladékot csak a szemétszállítás reggelén helyezzék ki az utcára, 
így csökkentve a fenti probléma kialakulását! Bízom abban, 
mindannyian szeretjük a tisztaságot, és remélem, teszünk is érte! Mert 
minden apró lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy településünk szép 
és rendezett legyen!
A cikkem végén még azt szeretném leírni véleményemként, hogy az 
említett szemétkihelyező remélem büszkén szemlélte a művét, ha 
elment a Hunyadi utcán és oldalra tekintett!

Major Attila
képviselő

Új helyen a tábla

Ezúton szeretném tájékoztatni a szentandrási lakosokat, 
hogy a Tessedik utca - Hunyadi utca kereszteződésében 
kihelyezésre került egy tehergépkocsival behajtani tilos 
tábla. Előzetes lakossági bejelentés alapján tettem meg ezt az 
intézkedést az Önkormányzat műszaki osztályának 
jóváhagyásával.

Ezzel az intézkedéssel reméljük azt, hogy az utca 
lakosainak biztonságérzete nőni fog, és az útburkolat sem 
romlik tovább.

Egyúttal közlöm azt is, hogy a Tessedik utca közepén az 
útburkolat kijavítása miatt a „bukkanó” jelzőtáblák 
fölöslegessé váltak, így az Önkormányzat raktárába lettek 
beszállítva!

Továbbra is várjuk a lakossági észrevételeket, 
problémákat, amelyekben úgy gondolják, hogy megoldást 
tudunk nyújtani!

Major Attila
képviselő
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A KÖRÖS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 
KÖNYVTÁR

ÜNNEPI  NYITVA  TARTÁSA:

2006.dec. 23. (szombat) ZÁRVA
dec. 24. (vasárnap) ZÁRVA
dec. 25. (hétfő) ZÁRVA
dec. 26. (kedd) ZÁRVA

dec. 27. (szerda) 10-15 óráig
dec. 28. (csütörtök) 10-15 óráig
dec. 29. (péntek) 10-15 óráig

dec. 30. (szombat) ZÁRVA
dec. 31. (vasárnap) ZÁRVA

2007. jan. 1. (hétfő) ZÁRVA

Nyitás január 2-án (Kedd) 9 órakor.

Minden 
kedves 

Olvasónknak 
békés 

ünnepeket és
 boldog új 

évet kívánunk!

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitva tartása

2007. január 1-jétől:

hétfőtől péntekig 9-17 óráig
szombaton 10-12 óráig (iskolai időszakban).

Internetezés 200 Ft/óra

Nálunk is járt a Mikulás!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Nemcsényi 

Zsoltnak, aki önzetlenül, szívvel-lélekkel játszotta el a 
Mikulás szerepét községünkben 35 kisgyemek nagy 
megelégedésére. Idézünk egy kislánytól: „Én ezt a 
Mikulást nagyon megszerettem, mert kacagott és úgy 
jött be,hogy ho-ho-ho-hóóó!” Egy gyermek 
boldogságtól sugárzó arca és csillogó szeme a 
legnagyobb öröm a világon. 

Hálásan köszönjük kedvességét!
A szülők

Ajándékosztás                                               Fotó: Pné

Következõ lapzárta:

2007. január 12.
(péntek)

,,Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok,
Zörgessetek máma este minden piciny ablakon.
Palotába és kunyhóba nagy örömöt vigyetek,
Boldogságos ünnepet.”

Kívánunk mindenkinek áldott, 
szeretetteljes karácsonyt

 és békés, boldog új évet!

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete
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Ady után én is elmondhatom, hogy „Verecke híres útján jöttem 
én”, de az sokkal érdekesebb, hogy kik jártak előttem. Honszerző 
Árpád, Esze Tamásék itt várták Rákóczit, Kazinczy Lajos 
visszaveri az oroszokat és fegyvert is zsákmányol tőlük, melyért 
Haynau kötéllel fizetett.

Munkácsról indulunk a szépséges Latorca mentén szinte a 
forrás vidékéig. Közel 60 km-t tehetünk meg jó minőségű úton, 
melyet még a moszkvai olimpia idejére készítettek el Lemberg és 
Kijev felé. Ukrajnában a fontosabb útvonalakon ma is rendőrségi 
ellenőrző központok vannak. Ezek számunkra szokatlanok, azt a 
másik Uniót juttatják eszünkbe. Az említett főúton az első ilyen 
megállító hely Alsóvereckénél található. Itt ágazik el a gyengébb 
minőségű út a hágó felé. Verebes és Vezérszállás,-- mely később 
Rákócziszállás --falvakon keresztül araszolva álljunk meg 
többször, mert a látvány egyre jobban lenyűgöz bennünket.

Megilletődötten, lassan ereszkedünk alá, majd „Latorca 
partján egy nóta kél…, dúdolgatjuk, de csak Szolyváig, mert itt 
elakad a szó. A sztálini terror idején málenkij robotra elhurcoltak 
emlékműve előtt állunk és földbe gyökeredzik a lábunk. Annak 
idején Kárpátaljáról minden 15 és 50 év közötti magyar férfit itt 
gyűjtöttek össze, aztán irány Szibéria. Csak a harmada tért haza a 
közel ötvenezernyi ártatlannak, akik közt püspökök, főrendi házi 
tagok is voltak. A neveket a fekete márványtáblán olvashatjuk 
szinte vég nélkül, annak tudatában, hogy büntetlenül megúszták az 
elkövetők ezt a népirtást.

Szomorú hangulatunkat csak egy régi szép szerelem emléke 
enyhíti. Beregszentmiklós ódon várkastélyában találkozgatott egy 
nyalka vitéz, Thököly Imre és a hős nagyasszony, Zrínyi Ilona, 
hogy megvitassák a világ dolgait, továbbá a kettőjük közös életét.  
A később török rabságban sínylődő fejedelem gyakran felidézhette 
a Latorca parti sétákat, talán Balassi sorai is eszébe jutottak:
”Térdet-fejet néki hajték,

B eregszentmiklós Kin ő csak elmosolyodék.”
Ők szintén ahhoz a nemzedékhez tartoztak, melynek sorsát a 
történelem írta. 

A Keleti-Beszkidek egyik legszebb pontját, a Vereckei-hágót Vereckét nemcsak látni kell, hanem érezni is. Fontos tudni, ez a 
szinte semmi sem jelzi. A tetőn, 841 m magasan egy félbe hagyott miénk, mert rólunk szól és egyetlen, semmi mással fel nem 
motel, egy buszmegálló és egy partizánszobor árválkodik, melynek cserélhető, olyan, mint a Szent Korona, a Himnuszunk, vagy mint 
a helyén a millennium idején egy obeliszket állítottak 1896-ban, de az édes hazánk.
ez az idők folyamán megsemmisült. Innen indul egy erdei Üdvözlettel:                                                                   Bődi Mária
ösvény,aztán néhány perces sétával elérjük a mai emlékművet, Fotó: B.M.
pontosabban a torzóját, mely nem közvetlenül a hágón, hanem egy 
olyan kiszögellésen áll, ahol jobban érvényesül és a kilátás is 
sokkal szebb, mint a hágóról. Matl Péter, munkácsi szobrász tervei 
alapján kezdték meg az építkezést 10 évvel ezelőtt. A művész egy 
életfát álmodott, 7 ága a honfoglaló törzseket szimbolizálná, 
melyek egy kereszttel ellátott oltárkövet ölelnének körül. A 7-es 
szám a magyar mitológiában mágikus erővel bír, ezért 7 m széles, 7 
m magas tömbökből készülne a kompozíció, mely a Trianon utáni 7 
országba szétszakadt magyarságra is utal. Mindezt feltételes 
módban írom, csak Álmos és Előd omladozik a hágón az oltárkő 
mellett, mert az ukrán nacionalisták megakadályozták a folytatást. 
Ennek ellenére magyar zászlók és koszorúk jelzik honfitársaink 
látogatását. Az érzés leírhatatlan, meghatottan állunk a ragyogó 
napsütésben, éppen dél van, mintha harangoznának. Ezen a helyen 
állt Árpád is 1110 évvel ezelőtt. Itt ez a torzó és ennyi idő után is 
csak lélekben lehet folytatni, de folytatni kell!

„Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék.” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet a Vereckei-hágóról!

Emlékmű-torzó

Szolyva
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Egy hét Rómában
Elgondolkodtam  látva a nagy görög-római birodalom kőbe 

dermedt maradványait  mire is vitték ezeket az óriások, uralkodók, 
császárok, diktátorok. A közelmúlt, a fasizmus, vagy az én 
korosztályomat még jócskán érintő kommunista korszak  Hitler, 
Sztálin, Rákosi, Kádár diktatúrák. Mennyi vér, szenvedés, 
megaláztatás tapad kezeikhez, hogy felső tízezreik ajándékaként, 
cirkuszt biztosítsanak az őket eltartó milliók számára. Zablát adva 
mindenki szájába, annyit eresztve rajta, hogy épp ne szakadjon, 
biztosítva hatalmukat fegyverrel, pénzzel  enyhébb esetben a 
tömegkommunikáció rendkívül rafinált mindenkit behálózó 
eszközével.

Jó volt kicsit szembenézni magammal is így 70 felé, sikerült-e 
az én erkölcsi normáim szerint (bár eszközeim erősen behatároltak) 
valamit javítani a világ folyásán  nem tudom?

Mindenesetre  feledve a fent említett kételyeket  érdemes volt 
Rómába menni.

Lányomék beszéltek rá  bár én már jobb szeretem nézni a 
Körösbe hullott őszi falevelek enyhén hullámzó vonulását  és 
igazuk volt, megérte.

Ha 2-3 hónappal előtte megrendelik a repülőjegyet, 12-16.000 
Ft-ért repülhetnek, ha helyet foglalnak a Szent István Házban (e-
mail: szih@tiscali.it, www.szih-roma.com), ahol a kalocsai kedves 
nővérek gondoskodnak kényelmünkről (2-3 ágyas szoba 50 
euró/nap), ha vesznek 3 napos vagy hetes bérletet éjjel-nappal 
utazhatnak metrón, buszon, villamoson  még Ostia tengerpartját is 
elérhetik.

Amit először le kellett szögeznem, és ez történelmi tény: hogy 
a kereszténység nélkül hol lenne ma Európa, hol lennénk mi 
magyarok  talán még mindig vándorolnánk valahol a 
nagyvilágban?

Látnivalók  Szent Péter Bazilika, Michelangelo Piétájával az 
altemplomban, a magyar kápolnával, ahol minden kedd reggel 8-
kor magyarul miséznek, a rendkívül közvetlen, fiatal pap 
kézfogással üdvözölt mindenkit. A rövid szertartás alatt 
megemlékezett a halottak napjáról, az 1956-os forradalomról és 
Mindszenthy hercegprímásról, aki egész élete során a tiszta erkölcs 
és a józanság megtestesítője volt. A vatikáni múzeumot, a Szixtuszi 
kápolnát Michelangelo freskóival látni, még a majd 4 órás 
várakozás ellenére is feledhetetlen.

Róma mediterrán város. Csodálatos növényzettel, pálmák, 
ciprusok, fenyők, különösen szép virágok, örökzöldek között 
előbukkanó ódon épületek. Szürrealista látvány, amint az évezredes 
romok közötti utakon  mint felhőszakadás utáni áradat  hömpölyög 
Róma millió-millió motorkerékpárja, autója.

Ha tehetik menjenek el Rómába egy kicsit elgondolkodni, egy 
kicsit megtisztulni, hol tart ma a világ, hol tart Magyarország, hol 
tartunk mi személy szerint, mit kezdünk Isten adta életünkkel, 
tehetségünkkel, mit tehetünk a világ, hazánk jobbításáért.

Lóránt János Demeter

(Megjelent a Mezőtúr és vidéke című lapban)

A szeretet szeretetet teremt
A szeretet ünnepének meghitt perceiben meleg szívvel köszöntöm 

Békés megye minden polgárát. Karácsonykor csodálatos érzés költözik a 
szívekbe, örömteli várakozással tekintünk az év legnagyobb és legszebb 
ünnepére. Izgatottan számoljuk a napokat, hiszen tudjuk, hogy 
nemsokára eljön a várva várt ünnep. A házak ablakain kiszűrődő 
gyertyafény, a csillagszórók melegséget sugároznak felénk. Ilyenkor egy 
pillanatra megállunk a világ rohanó zajában, féltve vigyázzuk 
szeretteinket és visszaemlékezünk hajdani karácsonyaink ízére, melyről 
gyermekeinknek mesélünk tovább: az ünnep tisztaságáról, 
hagyományáról, a szeretet erejéről. Ne feledjük, a szeretet olyan erő, 
amely szeretetet teremt.

Pál apostol Korinthosziakhoz írt levelében így szól erről:
,,A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet 

nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed 

haragra, nem rója fel a gonoszt,
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy…”
Kívánom, hogy a szeretet, a béke és a nyugalom töltse be szívüket és 

otthonaikat.
Kívánom, hogy az új évben is maradjon annyi melegség a 

szívekben, amely kitart a következő karácsonyig.
A következő sorokkal kívánok mindenkinek békés, boldog 

karácsonyi ünnepeket:
,,Karácsony melege költözzön szívünkbe,
Ne múljon el tüze parányi lelkünkbe,
Hitet is hozzon ennek a hazának,
A szeretet fényét Magyarországnak.”
Hozzon az ünnep mindenki számára meghitt perceket, gyűlölködés 

helyett emberi szót és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet.
Domokos László

Békés Megyei Képviselő-testület elnöke

Új lehetőség a határmenti 
kapcsolatokban

Domokos László, a Békés Megyei Önkormányzat új elnöke egyik 
első külföldi útja a romániai Arad és Bihar megyébe vezetett, Békés 
megye határ menti együttműködésének erősítése érdekében.

- A megye fejlődése érdekében ki kell használnunk a 
határmentiségünkből adódó előnyöket, hogy Békés megye 
profitálhasson Románia közelgő Európai Uniós csatlakozásából. A 
magyar-román határmenti együttműködés területén új fejezetet kell 
nyitni, ahol számunkra az együttműködés legfontosabb célja a megyei 
hagyományok ápolása és a munkahelyteremtés  nyilatkozta a látogatása 
után Domokos László.

Mindkét romániai megyével megegyezés született, hogy a 
közösségek, gazdasági egységek és szervezetek tagjainak baráti 
kapcsolatait kívánják elmélyíteni, különös tekintettel Románia 2007. 
január elsején bekövetkező EU-s tagságára.

Ennek megvalósítására  a már meglévő bihari-békési 
megerősítésével  Arad megyei-Békés megyei vegyes bizottságot hoznak 
létre, amelynek a megyei képviselő-testületek által azonos számban 
kijelölt tagjai lesznek a különböző ágazatok vezető képviselői. A vegyes 
bizottság negyedévente ülésezik, a programot a két megye elnöke hagyja 
jóvá.

A felek vállalták, hogy támogatják a széles körű információ-, 
tapasztalat- és tevékenységcserét gazdasági, kulturális, oktatási, sport, 
turisztika és igazgatási-önkormányzati területeken.

A romániai Bihar megye és Békés megye 1991-ben kötött 
együttműködési megállapodást, melyet 1993-ban emeltek 
testvérmegyei szintre.

Ezeket a kapcsolatokat erősítette meg és bővítette a mostani 
megállapodással és vegyes bizottságokkal Domokos László, a Békés 
Megyei Közgyűlés elnökének 2006. november 30-ai látogatása.
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VADÁSZOLDAL
,,A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

Gondolatok a csodaszarvas legendájáról

Az év utolsó lapszáma megjelenése alkalmából köszöntöm az 
Olvasókat! Szeretném megköszönni, hogy egész évben 
megtiszteltek azzal, hogy elolvasták a vadászközösségünk 
mindennapjait, és az állatvilágunkat érintő írásaimat. Most a tavaly 
decemberi lapszámhoz hasonlóan / akkor a Hubertus-legendáról 
írtam / egy legendáról írok, mégpedig a Csodaszarvaséról. 
Gondolom ezt is sokan ismerik, de remélem tudok majd 
érdekességekről szolgálni. A vadlexikonom e havi részében egy 
olyan ragadozó állatról olvashatnak, amely egyre jobban terjed 
Magyarországon és lehetséges, hogy hamarosan a mi határainkban 
is találkozhatunk vele. Ez a állat pedig a mosómedvéhez hasonló 
nyestkutya.
Csodaszarvas. Nem túlzás ez a kiemelő főnév. Nem túlzás a 
valósága sem, amikor váratlanul egy erdei úton vagy tisztáson 
csillogó szőre, bársonyos tekintete, kecses, egyúttal izmos alakja 
bámulatot kelt -, és nem túlzás a róla keringő legendák, mítoszok 
csaknem végtelen sora. A szarvasnak kitüntetett, előkelő helye van 
az állatvilágban. Páratlan jellemzője az egyetemessége, hisz 
előfordul szinte az egész földön. Kora is hosszú múltra tekint 
vissza, hiszen a szarvasfélék családjának kialakulását 25-35 millió 
évre teszik, tehát az előemberek megjelenésénél legalább 
nagyságrenddel korábbra. A szarvas az évente levetett és felrakott 
agancsával az örök megújulás, az állandó körforgás, a 
halhatatlanság jelképe lett, az ősidők Nap-szimbóluma pedig a 
kereszténység térhódításával átöröklődött, átváltozott keresztté, 
Krisztus jelképévé. Erről írtam tavaly… Az ázsiai és európai 
csodaszarvas-mítoszok történeteikben rendkívül gazdagok, az 
egységes mondanivaló mellett pazarul változatosak, sokoldalúak. 
Mégis sokrétű, szerteágazó tartalma és valósága lehetővé teszi, 
hogy egy-egy nép, nemzet olyan jellegzetességeket találjon benne, 
kössön hozzá, amelyek meghatározóan és csak őrá vonatkozóan 
jellemzőek. Ilyenek vagyunk, ezek közé tartozunk mi, magyarok is. 
A magyarság történelme szorosan kötődik a gímhez. 
Eredetmondáink közül több is innen indul, hisz a szarvastól 
származtatjuk magunkat. A krónikák szerint ősanyánk Emese volt 
ez a név szarvasünőt jelent-, akit sólyom /héja, turul/ termékenyített 
meg, és ebből a frigyből származik az Árpád-házi dinasztia. A 
szarvas, a totemhős szerepen túl iránymutató, útmutató, hazakereső 
minőségében is feltűnik történelmünknek ebben a korában. A 
Hunór-Magor mese is ezt példázza. A krónikák szerint Ménrót fiai 
szenvedélyes vadászok voltak, akik egy alkalommal szarvasünőt 
vertek föl, és azt követve jutottak meotiszi őshazájukba, ahol a 
nemes vad eltűnt a szemük elől  a csodaszarvas elejthetetlen! A 
honfoglalással a magyarságnak a szarvassal való kapcsolata nem 
szűnt meg, nem tűnt el, de természetesen formálódott, átalakult. Így 
nekünk utódoknak is kötelességünk a magyar emlékezet 
ébrentartása, hisz ez jelenti számunkra a megmaradást és az 
elismerést!

Székely Bertalan falképterve a Csodaszarvas-legendáról

VADLEXIKON 57.
NYESTKUTYA - Nyctereutes procyonoides

Eredeti elterjedési területe egyszer vedlik. Táplálékát az éj 
Japán, Kelet-Szibéria, Kína és leple alatt kutatja fel, ezért 
M o n g ó l i a .  E z e k r ő l  a  napközben rendkívül ritkán 
területekről került fokozatosan lehe t  l á tn i .  Mindenevő,  
nyugat felé. Hazánkban az első fogyaszt gerinceseket / halat, 
példányt 1961-ben figyelték r á g c s á l ó t ,  k é t é l t ű t  / ,  
meg. Terjeszkedése kiváló gyümölcsöket, magvakat, 
alkalmazkodási képességre rovarokat de nem veti meg a 
vall, s ezt az is segíti, hogy nem szemétben való guberálást és a 
akad természetes ellensége, így dögöket sem. A borzhoz 
kontinensünkön rohamosan hasonlóan nyáron és ősszel, a 
terjed. A legtöbb élőhelyhez táplálékbő hónapokban több 
kiválóan alkalmazkodik, de kiló zsírt is felhalmozhat bőre 
e l s ő s o r b a n  a  t ó - ,  é s  alatt, ezt használja fel a 
folyópartokat, valamint az szűkösebb téli hónapokban. 
egyéb vizes területeket kedveli. Párzási időszaka februártól 
A kutyafajták családjába áprilisig tart. A vemhességi 
tartozó nyestkutya zömök, ideje 9 hét, általában 6-9, ritkán 
alacsony testű állat .  Az 11-13 kölyköt ellik. Ezek 
avatatlan szemek számára csupaszon jönnek világra, 
ö s s z e t é v e s z t h e t ő  a  s z e m ü k  c s a k  e g y h e t e s  
mosómedvével. Testét vastag korukban nyílik ki. 4 hónapos 
szürkésbarna, vörhenyes bunda k o r u k i g  a  k o t o r é k b a n  
fedi. Jellegzetes pofamintázata tartózkodnak, majd ezután 
van: a szájától a füléig húzódik elkülönülnek anyjuktól.  A 
egy fekete sáv. Farka bozontos, természetvédelmi hivatalok 
de nem gyűrűzött. Viszonylag állásfoglalása szerint hazánk 
nagy testű állat 6-10 kilogramm állatvilágának nem kívánatos 
súlyú, a testhossza pedig eléri a őshonos faja. Elszaporodása 
60-65 centimétert, melyből a nem volna szerencsés, ezért így 
farokhossza  15-22 cm. Évente egész évben vadászható.

A jövő év első lapszámában folytatni fogom a Híres Magyar 
Vadászokat bemutató sorozatomat, a vadlexikonomban pedig egész 
évben a környékünkön előforduló ragadozó madarakról 
olvashatnak majd, januárban a héjával kezdem.
EZZENNEL MEGRAGADNÁM AZ ALKALMAT, HOGY 
M I N D E N  K E D V E S  O LVA S Ó N A K  K E L L E M E S  
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNJAK!

Major Attila
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K É Z I L A B D A
A 2006/2007 évi megyei női kézilabda bajnokság őszi szezonja 

lezárult, és néhány szóban, rövid értékelés az idényről

valamint néhány támogató hozzájárulásából Célunk a minél jobb helytállás, ezen belül is az első 
„vegetáltunk” egyik hétről a másikra, azonban ezen öt helyen való szereplés volt, mely azonban több 
összegek jelentős részének felhasználása korlátozott, megnyertnek hitt mérkőzés elvesztése miatt sajnos nem 
éppen a legjelentősebb kiadásaink (utazási költség, valósulhatott meg. Így a hosszú évek óta „stabil” ötödik 
sporteszköz, játékvezetői díjak) finanszírozására nem helyünkről a hetedik helyre volt csak elég hullámzó 
fordíthatóak.teljesítményű játékunk. Mérlegünk: 5 győzelem és 5 

Így ezúton is megragadjuk az alkalmat, hogy vereség, 206 dobott, 178 kapott góllal, 10 pont. 
mindennemű eddigi támogatást megköszönjünk, és Mérkőzések egy részénél nem volt igazán meggyőző 

k é r j ü k ,  h o g y  j á t é k u n k ,  d ö n t ő  
a m e n n y i b e n  helyzeteket többször 
l e h e t ő s é g ü k  v a n  elhibáztunk. Nem túl jó 
bárminemű felajánlás helyzetkihasználás, ill. 
megtételére (sportszer, a pontatlan játék miatt 
spor t fe lszere lések,  v e s z í t e t t ü n k  
anyagi  támogatás ,  mérkőzéseket, hagytuk 
utiköltség átvállalás, v e s z n i  e l é r h e t ő  
a k á r  S Z J A  1 %  pontjainkat, azonban 
1 8 3 8 3 6 4 7 - 1 - 0 4  egyik csapat ellen sem 
adószámra történő kel le t t  nagyarányú 
felajánlásával stb) azt vereséggel távoznunk, 
szívesen fogadjuk, hisz m í g  g y ő z t e s  
mindezzel jelentősen mérkőzéseinket 6-16 
h o z z á j á r u l n a k  g ó l o s  e l ő n n y e l  
m ű k ö d é s ü n k h ö z ,  zárhattuk. 
h o s s z a b b  t á v ú  L e g p o z i t í v a b b  
fennmaradásunkhoz. élményünk a nyár végi 
Előre is köszönjük két tornagyőzelmünket 
s e g í t ő  követő Kétsoprony 
támogatásukat…elleni jó kezdésük volt, 

A bajnokság befejeztével hosszabb pihenőre míg legkellemetlenebb emlékek a második félidő utolsó 
vonultunk, az alapozó edzéseket az ünnepeket követően perceiben elveszített mérkőzéseink, melyeket jobb 
január elején kezdjük meg. A bajnokság kezdete előtt az összpontosítással megnyerhettünk volna, gondolunk itt 
elmúlt idényhez hasonlóan szeretnénk néhány Gerla, Mezőberény, akár a Szarvas elleni 1 gólos 
edzőmérkőzéssel gyakorolni, összecsiszolni ismét vereségünkre.
játékunkat, hogy tavasszal jobb teljesítményt nyújtó Pénzügyi forrásaink egyre szűkösebbek, a 
csapatként állhassunk pályára, majd az első öt bajnokság vége felé  több mérkőzés előt t  

. „képzeletbeli” helyezés valamelyikére…megkérdőjeleződött a folytatás lehetősége Míg éveken 
Felnőtt csapatunkban az ősz folyamán pályára lépett keresztül a helyi önkormányzat által biztosított pénzből, 

játékosok: Lólé Emília (kapus), Árgyelánné Hangyás pályázati pénzekből, kisebb mértékben tagdíjból, 
Tünde (46), Egriné Kovács Andrea (41), Erdélyi szponzori támogatásból továbbá SZJA felajánlásokból 
Melinda (35), Domjánné Kozák Györgyi (34), Nagyné sikerült folyamatosan működnünk. Az önkormányzati 
Szucsán Nikoletta (25), Lestyan Goda Anna (13), támogatás szűkös anyagi helyzetükből eredően  hosszú 
Szilágyi Kriszina (8), Kondacs Renáta (2,) Aszódi ideje elmaradt, a pályázatoknál egyre több helyen 
Mónika (2), Körmendi Nikolett, Sinka Petra, Szabó forráshiány mutatkozik. Tartalékainkat teljesen 
Kitti, Balogh Nikolett, Rónyai Katalin, Rónyai Henriett feléltük, több esetben saját pénzünkből történik a 
(csere kapus), Klimaj Krisztina, Szemes Erika voltak.megelőlegezés, részfinanszírozás. Az idén két nyertes 

(Ené)pályázatunk mellett az SZJA 1%-os felajánlásaiból, 
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L A B D A R Ú G Á S
Bajnoki eredmények: Varga László: - Nagyon gyenge játék, szerencsés 

pontszerzés. 
15. forduló:
Mezőhegyes-Békésszentandrás 5-3 (3-1) Ifjúságiak: Békésszentandrás-Dévaványa 3-2
Mezőhegyes, 260 néző. V.: Tóth G. 
Békésszentandrás: Kondacs - Steigler, Melian, Petykó, 
Csipai, Kiss L., Fehér, Szécsi (Sinka), Bakró, Bobvos, Így vonultak téli pihenőre a megyei I. osztály csapatai:
Darida. Edző: Varga László.
A hazai csapat kettő-nullás vezetése után a vendégek is Felnőttek:
elkezdtek játszani. 1. Mezőhegyes 17 12 4 1 57-22 40
Kiállítva: Fehér (második sárga lap után) a 85. percben. 2. Battonya 17 12 4 1 44-14 40
Góllövők: Szécsi a 31., Csipai az 53., Bakró (11-esből) a 72. 3. Jamina 17 9 6 2 36-15 33
percben. 4. Gyomaendrőd 17 9 4 4 36-24 31
Jók: Melian, Bakró, Kiss L. 5. Füzesgyarmat 17 8 3 6 37-27 27
Varga László: - Négy-hármas hazai vezetésnél Kiss László 6. Szabadkígyós 17 7 6 4 26-20 27
szabályos gólját a játékvezető érvénytelenítette, nem tudom, 7. Méhkerék 17 8 3 6 25-18 24
miért. Elismerésem a Mezőhegyes őszi elsőségéhez. 8. Kondoros 17 6 6 5 25-23 24

9. OMTK_Rákóczi 17 5 6 6 30-30 21
Ifjúságiak: Mezőhegyes- Békésszentandrás 1-0 10. Sarkadkeresztúr 17 6 2 9 21-31 20
Az őszi bajnok a Mezőhegyes csapata lett, jobb 11. Szeghalom 17 4 8 5 19-17 20
gólkülönbséggel (több rúgott gólja miatt) megelőzve a 12. Békésszentandrás 17 4 6 7 21-30 18
Battonya csapatát. A harmadik helyen a Frühwald Jamina 13. Mezőberény 17 4 3 10 17-27 15
csapata végzett, öt ponttal lemaradva az éllovasoktól. 14. Magyarbánhegyes 17 4 2 11 26-49 14
A békésszentandrási Hunyadi a 12. helyet szerezte meg a 15. Vésztő 17 3 5 9 16-42 14
tizenöt mérkőzésen gyűjtött tizenhét pontjával. 16. Dévaványa 17 - 4 13 13-60 4

Az elmúlt esztendők során a tavaszi szezont csak több hetes Ifjúságiak:
késéssel tudták megrendezni, ezért két fordulót még az őszre 1. Jamina 17 15 2 - 94-10 47
előrehozva játszottak le a csapatok. 2. Mezőberény 17 14 2 1 73-20 44

3 Gyomaendrőd 17 13 2 2 80-24 41
16. forduló: 4. Szeghalom 17 11 1 5 54-36 34
Frühwald-Jamina-Békésszentandrás 2-0 (2-0) 5. Szabadkígyós 17 10 3 4 53-34 33
Békéscsaba, 150 néző. V.: Sáfián. 6. Kondoros 17 8 2 7 48-36 26
Békésszentandrás: Kondacs - Steigler, Melian (Bobvos), 7. Mezőhegyes 17 7 4 6 45-33 25
Darida, Mochnács, Bordács, Petykó, Kiss L., Bakró (Virág), 8. Battonya 17 7 3 7 40-47 24
Kajtár, Sinka (Kiss T.). Edző: Varga László. 9. Méhkerék 17 6 5 6 28-42 23
A hazai csapat támadólag kezdett, ami az eredményen is 10. Vésztő 17 6 1 10 30-51 19
megmutatkozott. A második félidőben visszaesett a 11. Füzesgyarmat 17 5 2 10 46-69 17
színvonal, inkább a mezőnyjáték dominált. A hazai csapat 12. OMTK Rákóczi 17 4 3 10 27-48 15
győzelme nem forgott veszélyben. 13. Sarkadkeresztúr 17 3 3 11 13-59 12
Jók: Kondacs, Darida, Bordács. 14. Dévaványa 17 2 2 13 13-59 8
Varga László: - A toldozott-foldozott csapatunk ma ennyire 15. Békésszentandrás 17 4 3 10 28-50 7
volt képes. Sajnos az első negyedóra megpecsételte            (-8 pont)
sorsunkat. 16. Magyarbánhegyes 17 1 2 14 16-82 5

Ifjúságiak: Frühwald-Jamina-Békésszentandrás 11-0

17. forduló: Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres boldogBékésszentandrás-Dévaványa 1-1 (0-1) 
Békésszentandrás, 130 néző. V.: ifj. Tóth S. új évet kívánunk minden tagunknak,
Békésszentandrás: Kondacs - Steigler, Melian, Darida, 
Csipai, Bobvos, Petykó, Szécsi (Kiss T.), Kiss L. (Sinka), Sportbarátnak és a Kedves Olvasónak.
Kajtár, Fehér. Edző: Varga László. 
Idényvégi játék. Szerencsés találat mentette meg a hazaiakat 
vereségtől. Kiállítva: Csipai (dulakodásért) a 67. percben. Hunyadi Mátyás Sportegyesület Elnöksége
G.: Ilyés (öngól) a 90. percben. 
Jók: Melian, Darida, Bobvos.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres boldog
új évet kívánunk minden tagunknak,

Sportbarátnak és a Kedves Olvasónak.
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