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Petőfi Sándor

SZÖRNYŰ IDŐ...

Szörnyű idő, szörnyű idő!
S a szörnyüség mindegyre nő.
Talán az ég
Megesküvék,
Hogy a magyart kiirtja.
Minden tagunkból vérezünk,
Hogy is ne? villog ellenünk
A fél világnak kardja.

És ott elől a háború
Csak a kisebb baj; szomorúbb,
Mi hátul áll,
A döghalál.
Be kijutott a részed
Isten csapásiból, o hon,
Folyvást arat határidon
Két kézzel az enyészet.

Egy szálig elveszünk-e mi?
Vagy fog maradni valaki,
Leírni e
Vad fekete
Időket a világnak?
S ha lesz ember, ki megmarad,
El tudja e gyászdolgokat
Beszélni, mint valának?

S ha elbeszéli úgy, amint
Megértük ezeket mi mind:
Akad-e majd,
Ki ennyi bajt
Higgyen, hogy ez történet?
És e beszédet nem veszi
Egy őrült, rémülésteli,
Zavart ész meséjének?

(Mezőberény, 1849. július 6-17.)

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete szeretettel hív és vár

minden sakkozni szerető fiatalt, felnőttet és érdeklődőt

2009. április 18-án (szombaton)
a Békésszentandrási Nyugdíjas Klubban

(István Király u. 50.)

SAKKNAPRA,
melyet

Sinka Brigitta
Békésszentandráson született sakkmester
tiszteletére és köszöntésére rendezünk.

A nap programja:
00 0010 -12 Sakkszimultán Sinka Brigittával
00 0013 -14 Snell bemutató
0014  órától Élménybeszámoló, kötetlen beszélgetés

Közben a kiállított emléktárgyak, sajtóanyagok megtekinthetők,
a 10 év előtti videó felvételek folyamatosan peregnek, 

megtekinthetik a régi játékosok és új érdeklődők,
hogy ki mennyit változott, és mennyit fejlődött!

Támogató civil szervezeteink:
Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
Békésszentandrási Sakk Szakosztály

Március 15., 2008.                          Fotó: Körös TV felvételéből
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Télbúcsúztató a ,,Kis” óvodában

,,farsangi fánkkal” kedveskedtek a jólesően elfáradt ,,Magyar házban a vendéget
vendégeinknek.szeretettel várják,

Másnap délelőtt folytatódott a mulatság. A szülők időt és melegen sült friss cipóval
fáradtságot nem kímélve most is ötletes, mutatós jelmezbe szívesen kínálják.
öltöztették gyermekeinket. A feltálalt finomságokról is Ők Ha nincs cipó, ha nincs kalács,
gondoskodta. Köszönjük nekik!mit tehet az ember?

Mivel a farsang télbúcsúztató népszokás, ezért eljátszottuk a Kínálja a vendégeket
téltemető szokásokat: medvét táncoltattunk, állat alakoskodó meleg szeretettel.”
játékokat mutattunk be, gyertyát gyújtottunk, hogy múljon a 
sötétség, eltemettük a ,,Kisze-babát”, hogy jöjjön a tavasz. A Nevelésfilozófiánk a szeretetteljes, gyermekközpontú, 
párválasztó népi mondókák és a táncba hívó rigmusok után családias, érzelmi biztonságot jelentő óvodai légkör biztosítása, 
megtáncoltathatták a húsos fazekat jelképező ,,Konc királyt” és a amelyben a gyermek egyéni képességeinek megfelelően fejlődik. 
böjt jelképét a ,,Cibere vajdát”.Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a 

hagyomány ápolására épít. Előnye, hogy már évek óta folytatjuk 
ezt a hagyományőrző programot, melyben az ünnepek keretet 
adnak munkánknak. A jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokban 
- a gyermekek világához igazítva - annyi derűs, jókedvű játék, 
csalafintaság van, amit érdemes a gyermekekkel megismertetni.

A gyermekek megszokják, hogy a jeles napok ismétlődnek, és 
hogy mindennek megvan a maga ideje. A várakozás, a készülődés 
fokozza az ünnepekhez fűződő érzelmeket.

Minden jeles napot előkészület vezet be.
A farsang télbúcsúztató népszokás, ezen kívül a gyermekek 

számára fontos esemény, hiszen már hetekkel előre tervezik, hogy 
melyik kedvenc mesehősük öltözetét veszik magukra jelmezként.

Közösen álarcot, jelmezt tervezünk, majd feldíszítjük az óvodát.
Az idén igazi velencei karneváli hangulatban készültünk az 

ünnepre, vártuk a meghívott vendégeinket. Ebben az évben a már 
kialakult farsangi szokásainkat kibővítettük ,,téltemető” táncház 
szervezésével.

Farsangi játékok                                            Fotó: Lancsa Pálné

Köszönjük meghívott vendégeinknek, a jegyzőnőnek és 
iskolánk igazgatóhelyettesének, hogy velünk ünnepeltek és 
osztoztak jókedvünkben.

Mindezeket a farsangi népszokásokat felvette a Körös 
Televízió, így mások is betekintést nyerhetnek a hagyományőrző 
óvodai életünkbe. Köszönet érte Ambrus Györgynek! 
Feladatunknak érezzük hagyományaink, kulturális értékeink 
összegyűjtését és továbbadását a jövő számára.

Ezért igyekszünk beépíteni a kisgyermekek nevelésébe 
mindazon értékeket, melyek a folklórban megőrzésre érdemesek.

Csernus Jánosné
Szt. Erzsébet úti Óvoda

Téltemető játék

Húsvéti játszóház
A táncház programjának összeállítására felkértük régi 

Április 6-án (hétfőn)óvodásunkat, Babák Ildikét és tánccsoportját. Régi óvodásaink 
15.30 órátólmellett még szeretettel meghívtuk gyermekeink szüleit és 

testvéreit, akik velünk együtt szívesen részt vettek a táncház a ,,Kis” óvoda
műsorában. Ezúton köszönjük Ildikének és csapatának a húsvéti játszóházat szervez.
színvonalas előadást, amelyet minden kisóvodás élvezett, 

Sok szeretettel várunk minden régi és szeretnénk ebből hagyományt teremteni.
leendő óvodást testvérével, szüleivel együtt!Köszönjük Szécsi Hajni és Viola anyukánknak, hogy különleges 

dekorációjukkal emelték a táncházi rendezvényünk színvonalát. SZMK
Zárásként dajka nénijeink a farsang jellegzetes ételével, a 
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Fejlesztőszoba az óvodában
Az óvoda régi álma valósult meg az önkormányzat és a kistérség 
Pedagógiai Szakszolgálata segítségével: elkészült a fejlesztőszoba 
a Szent Erzsébet úti óvodaépületben. Itt végzik a kistérség 
szakemberei az Ayres terápiát, más néven a szenzoros integrációs 
terápiát.
Mit is jelent ez?
Anna Jean Ayres, kaliforniai kutató dolgozta ki a tanulási zavarok 
kezelésére ezt a terápiát, ami jól használható fejlődési problémák, 
figyelemzavar, motoros  fejlődési zavarok, hiperaktivitás, érzelmi 
zavarok, autizmus, beszédzavarok stb. kezelésére.
A kisgyermek 1-10 éves korában szereti és keresi az olyan 
mozgásformákat, amelyek fokozott stimulálást jelentenek az 
egyensúlyi-kisagyi rendszernek pl.: hinta, forgó, csúszda stb., de 
még a csecsemő is a legjobban a ringatással nyugtatható meg.

A fejlesztőszobában                                        Fotó: Lancsa Pálné

A fejlődéshez tehát szükségesek ezek az ingerek, amennyiben a 
fejlődés valamilyen ok miatt elakadt, ezek az ingerek nem jutnak el 
a megfelelő agyi területre.
A szenzoros torna olyan speciális terápia, ahol mozgás által 
serkentjük az agyi rendszert, a fejlődés érdekében.
Kik vesznek részt ebben a terápiában?
Heti 2 alkalommal szerveződik ez a torna, melynek gyakorisága, 
időtartama függ a gyermek életkorától és problémáitól egyaránt. 
Azok veszik igénybe, akik beszédfejlődése, mozgása, értelmi, 
szociális érettsége ezt szükségessé teszi.
Milyen hatása van a tornának?
A torna során  a  szakemberek hatni tudnak a gyermek figyelmére, 
emlékezetére, beszédfejlődésére. Fejleszti a szem-kéz 
koordinációt, a célzó mozgások alakulását, a külvilágból érkező 
információk felfogását és feldolgozását, javul a gyermek 
egyensúlyérzéke, térbeli tájékozódása. A gyakorlatok rendszeres 
végzésével fejlődik a feladattudat, a viselkedés és az 
alkalmazkodás.
Milyen eszközei vannak a terápiának?
Függőháló, gyűrűk, óriáslabdák, egylábú székek, rácsos billenők, 
függő-billenő hinták, rugós deszkák, gerendák, lejtők, bordásfalak, 
mászókötelek stb.
Az órák hangulata örömteli, az érdekes eszközök felkeltik a 
gyermekek kíváncsiságát, a fejlesztés játékosan történik.
Nagy segítség ez a községben élő gyermekeknek, szülőknek, 
hiszen eddig Szarvasra kellett ilyen fejlesztésre hordani a 
gyermekeket. Most, hogy elkészült ez a szoba, itt helyben történhet 
a fejlesztés.

Lancsa Pálné óvodavezető

Bölcsődei életképek

Ég a gyertya, ég...

No fiúk, kezdődhet a verseny!

Ne félj, Nóri, majd Dr. Marci meggyógyít!       Fotó: Yetik Éva
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Farsangi mulatság a Szent László úti Óvodában

A Süni csoport jelmezesei Itt a farsang, áll a bál a Süni csoportban

A Körtés csoportban bűvész is járt Eszem-iszom a Körtés csoportban           Fotók: Lancsa Pálné

A Katica csoport farsangi játéka A Katica csoport jelmezesei
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Elűztük a telet
,,Itt a farsang, áll a bál…” mondtuk hangosan február 13-án, 

pénteken, a szentandrási gyerekek lelkes csapatával. Végre új 
alkalom adódott ahhoz, hogy együtt legyünk, jót beszélgessünk és 
örüljünk egymásnak. A jó hangulathoz hozzájárult az a sok 
finomság, amit a népes gyereksereggel elfogyasztottunk. Az 
elmaradhatatlan farsangi fánk, a palacsinta, szendvics, tea és 
finomabbnál finomabb sütemények kerültek az asztalra 
mindannyiunk örömére. Hagyománnyá vált, hogy az iskola 
udvarán hatalmas tüzet rakunk, és a Kisze-bábut elégetve elűzzük a 
telet. Köszönjük a lehetőséget Fekete-Rekényi János igazgató 
úrnak, Lázárné Margitkának a finom tortát és az igen jó zenét 
biztosító Szabó Bencének és Köteles Tamásnak, valamint Dorogi 
Károlynak is tolmácsoljuk köszönetünket.

Családias hangulatban telt az esténk, igen jól éreztük magunkat 
mindannyian. No és nagyon várjuk a nyarat!

Békésszentandrás, 2009.03.03.

A Humán Szolgáltató Központ részéről:
Albelné Benkő Beatrix és dr. Mótyán Pálné

A Vitéz Sinka Mátyás Alapítvány részéről:
Hrncsjárné Dorogi Mária

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket
a Könyvtár Galériájába, ahol

Lóránt János Demeter
Munkácsy-díjas festőművész

községünknek adományozott festményeiből 
látható kiállítás.

A tárlat
március 16-tól április 15-éig látogatható.

Könyvtár

ÚJ  KÖNYVEK
Kedvezményes áron

új könyvek vásárolhatók
a Könyvtárban: 

mesekönyvek, kisfestők, 
ismeretterjesztő könyvek!

Nézzen be hozzánk!

Könyvtár

Nyitott könyv - közéleti oldal

Nemes Nagy Ágnes: Tanulni kell

,,Tanulni kell a téli fákat,
Ahogy talpig zúzmarásak.
Tanulni kell a nyári felhőt,
A lobbanásnyi égi erdőt.
Tanulni kell mákot, diót,
Jegenyefát és űrhajót.
A hétfőt, keddet, pénteket,
A szavakat, mert édesek.
Tanulni kell magyarul és világul,
Tanulni kell mindazt, ami kitárul.
Ami világít, ami jel:
Tanulni kell, szeretni kell!”

Nemes Nagy Ágnes szép, rövid, lényeglátó versével köszöntöm 
a kedves olvasót. Azért nem egy idézettel, mert ez a vers az egész 
életről szól, benne vagyunk mindnyájan!

Mesekötetemből egy rövid részlet idekívánkozik.

,,- Egész nap azon törtem a fejem, mit adhatnék névnapodra, 
Édesanyám, neked? Mi az, mi szívednek oly kegyes? Meg is 
kérdeztem a nagyit, hogy mit adjak neked?

- Szeretetet. - mondta a mindig okos nagyanyó - Biztosan 
megörül neki!

- Szeretetet? - kérdeztem - hisz az nem ajándék!

- De igen, - mondta a Nagyi - a legszebb ajándék!

Kipróbáltam, és valóban - igaza volt Nagyinak - csodát művelt a 
szeretet!”

Mindezt azért írtam le, mert Zsuzsanna nap tájékán olyan dolgok 
történtek velem, amikre sohasem gondoltam.

Nemcsényi Zsolt képviselő úr jelentkezett be hozzám, hogy 
elszaladhat-e? Persze, mondtam és közben arra gondoltam, hogy a 
kirándulás megbeszélése miatt jön, hiszen biztos szabadnapos és 
biztos azért jön délelőtt.

Teljesen más volt a célja: beteglátogatóként jött és névnapi 
jókívánságokat is hozott a képviselő-testület nevében. Hamza 
Zoltán polgármester úr, Hévizi Róbert alpolgármester és Ő, mint a 
Művelődési Bizottság elnöke - beteglátogató csomaggal és névnapi 
jókívánságokkal érkezett. Olyan jólesett, hogy se szólni, se nyelni 
nem tudtam (teleszaladt a szemem könnyel) mert az utóbbi időben 
csak mindenfelől bántás és fájdalom célpontja voltam. Zsolti látta is 
rajtam, hogy az örömtől teljesen kicserélődtem. Mindaz, hogy ezt 
nyilvánosságra hozzam - a köszönömmel együtt - azonnal átvillant 
az agyamon. Köszönöm, hogy a sok munkájuk mellett én is eszükbe 
jutottam! Azért döntöttem úgy, hogy megosztom az örömöm az 
olvasóval, hogy a közéleti oldal szépsége, öröme is megjelenjen.

Még egy öröm ért. Délután találtam a postaládámban egy 
gyönyörű képeslapot névnapi jókívánságokkal a testülettől - 
Hamza Zoltán polgármester úr aláírásával - amit szintén köszönök! 
Sok ilyen ,,apró öröm” (ami nagyon nagy!) kellene nekem is és sok 
betegtársamnak a gyógyuláshoz!

Még egyszer köszönöm és azért is hoztam nyilvánosságra, hogy 
mindenki tudja meg, hogy ilyen vezetőink vannak!

Ugye a szeretet 12 pontja végig érvényesül és senkinek sem kell 
magyarázni!

Sem a kirándulás, sem a színház nincs elfelejtve, azonnal lépek, 
ha valami érdemleges van.

Köszönöm, hogy velem voltak. Szép tavaszvárást és jó 
egészséget kívánva becsukom a könyvet.

Demcsák Andrásné
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A-A-A, a farsangi napokban
A farsangi napokban legyünk mi is vígabbak. Így szól a népdal. 

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2009. 
február 21-én farsangi vacsorát szervezett az István király úti 
klubházban.

Kultúrműsort a Hunyadi János Általános Iskola tanulói adtak 
jelmezben, majd az ott vacsorázó dr. Kanti Attila és felesége latin 
táncokat adtak elő. Az önkormányzat részéről: Hamza Zoltán 
polgármester, Hévizi Róbert alpolgármester, Koppányi Gábor, 
Petrás Ernő képviselő urak kedves feleségeikkel együtt tettek 
eleget meghívásunknak.

A Népdalkörünk életében jelentős esemény időpontja volt 
február 21-e. Orosházán léptünk fel a ,,Szülőföldünk Békés megye” 
amatőr művészeti fesztiválon. A zsűri döntése alapján a 25 fellépő 
amatőr közül népzene kategóriában BRONZ minősítésben 
részesült a dalkör, a III. díj elismerő oklevelet hoztuk haza. 
Polgármester úr meleg szavakkal köszönte meg, majd a vacsorázó 
közönség (100 fő) véget nem érő tapssal jutalmazta meg őket. 
Vásárhelyi népdalcsokor volt a műsorunk.

Hegedűs László, aki egyben az egyesület elnökhelyettese a saját 
zeneszolgáltatási díját felajánlotta a szervezet működésére. 
Köszönjük!

Rendezvényeink színvonalát emelte a tagság által jó szándékkal 
hozott nagy mennyiségű tombolatárgy is. Köszönjük a 
jegyvásárlást és a rendezvények elő- és utómunkálataiban nyújtott 
segítséget, a társadalmi munkát.

Minden kedves sorstársunknak és az újság olvasóinak jó 
egészséget kíván a vezetőség nevében:

Tóth Mihályné
egyesület elnöke

A Népdalkör az orosházi fellépés előtt. A fényképről hiányzik 
Rónyainé Gyurcsik Ildikó, aki a fotót készítette.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ával 
járuljon hozzá

a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
működéséhez.

Adószámunk: 18386042-1-04

Támogatásukat köszönjük!

Sószobai tapasztalatok
A helyi Mozgáskorlátozott Egyesület által működtetett sószoba 

látogatottsága az utóbbi időben megnövekedett a kedvező 
egészségjavító, -megőrző tapasztalatok hatására.

A rendszeresen idelátogató betegek elmondása alapján látványos 
javulás tapasztalható: bronchitis, légcsőhurut, különféle 
tüdőlerakódásos és hörgőgyulladásos allergiák, asztmatikus jellegű 
folyamatokban. A gyermekeknél gyakran tapasztalható száraz és 
hurutos köhögés, a homlok és arcüregi lerakódás csökken a szoba 
rendszeres használatával.

Megelőzésként sokan tapasztalhatták, hogy influenzás, megfázásos 
időszakban nem fertőződtek meg a sós levegő baktérium- és vírusölő 
hatásának köszönhetően.

A dohányosoknál ritkul az éjszakai köhögőroham, tisztul a tüdő.
Jó hasznát veszik a sportolók is immunrendszerük erősítésére.
Néhány szó azoknak, akik még nem jártak itt. A szószoba utcai 

ruhában látogatható, csak védőcipőt kell viselni, ami a bejáratnál 
található. Kulturált környezetben egy kis zene, olvasás vagy 
beszélgetés mellett hamar eltelik az idő. Egy-egy alkalom felnőtteknek 
45-60, a gyermekeknek 25-45 perc. Egy kúra 20 alkalomból áll, de 
állapot-szintentartásra bármennyi lehet.

A szoba fenntartásáért támogatást szívesen fogadunk, alkalmanként 
100-200 Ft.

Kérjük használják ki minél többen ezt a nagyszerű lehetőséget!
Az iskola kollégiumában megtalálhatók vagyunk kedden és 

csütörtökön 14-16 óráig.
Apáti Nagy Tünde

HORGÁSZ hírek
A Békésszentandrási Dolgozók Horgász Egyesülete 2009. március 

1-jén (vasárnap) tartotta éves közgyűlését. A Nyugdíjas Klub terme 
zsúfolásig megtelt, nem maradt üres szék a teremben, sőt a későn 
érkezőknek csak állóhely jutott.

A vezetőség nevében Hegedűs László elnök beszámolt az egyesület 
2008-ban kifejtett tevékenységéről. A régi múlttal rendelkező 
egyesület igen népszerű a környező települések és az 
üdülőtulajdonosok horgászai körében, hiszen az egyesület taglétszáma 
évről-évre növekszik. A beszámolóban dicséret illette az egyesület 
aktív munkát kifejtő tagjait, úgy a versenycsapatot, mely komoly 
eredményeket ért el, ugyanúgy a rendfenntartó brigádot, hiszen a 
környezet rendben tartásáért sokat dolgoztak. A beszámoló kitért az 
egyesület gazdálkodására, melyet a felügyelő bizottság rendben talált. 
Ugyanakkor a fegyelmi bizottság munka nélkül maradt, mivel az 
egyesület tagjai betartották a horgászat szabályait.

A közgyűlésen megjelent településünk polgármestere, a 
Körösvidék Horgász Szövetség ügyvezető elnöke, a Körös-szögi Kht. 
ügyvezetője, valamint a horgászterületek két halőre.

Az egyesület 2009. évi programjának ismertetése után a közgyűlés 
valamennyi napirend témáit egyhangúlag elfogadta, ezt követően a 
résztvevők értékes tombolatárgyakat nyertek.

Hegedűs László

Az egyesület 2009. évi programja
1. Horgászengedélyek kiadása a Peca-Sport horgászüzletben

2. Közösségi munkák:
- Március 28. 8-12 óráig
- Április 4. 8-12 óráig
3. Horgászversenyek:
- Verseny jellegű edzés április 26-án (versenycsapat),
- ügyességi halfogó verseny június 27-én 7 órakor,
- Alfa Kupa horgászverseny június 28-án a
Kákafoki Holtág két híd közötti versenypályán.
- Hagyományos halfogó verseny szeptember 5-én 6-11 óráig a 
Siratói holtágon, találkozó a szivattyú motorháznál, 5. 30-kor.

Jó horgászatot kíván:                                                          a Vezetőség
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ZÖLD  OLDAL

Tavaszvárás
Női hetilapunkban megszólít minket Bálint gazda, az ország beszerezhető. A friss, illatos fűszerkert látványnak is gyönyörű 

talán legnépszerűbb kertésze. Az egyik közelmúltban megjelent lehet udvarunkban. Egy biztos: növényeink odafigyelést 
számban megfontolandó gondolatokat közöl. Arról ír, hogy van-e igényelnek, ám ha élvezettel nem túl nagy területet bevállalva 
szüksége a modern társadalomnak a kiskertben folytatott végezzük ezt a munkát, beleszerethetünk a kertészkedésbe. Meg 
,,kapargálásra”, amikor a szupermarketekben minden egyébként az a sok finomság majd a MI KERTÜNKBEN terem.
megvásárolható? Bálint gazda szerint, igen. A két kezünkkel és jó Húsvét közeledtével egy fűszeres finomságot ajánlunk az 
szándékainkkal előállított kerti termékekre most és a jövőben is ünnepi asztalokra.
nagy szükség van! Nemcsak azért, mert a kerti munkával értéket Bemutatjuk LISZKAI ANTAL, 1976-ban született 
termelünk, de azért is, mert a kertben azt hozzuk létre, amit a SZENTANDRÁSI SZAKÁCSOT, aki két gyönyörű gyermekével 
legjobban kedvelünk: friss, választékos, egészségünkre ártalmas és feleségével, Katikával 5 éve él falunkban. A fiatal mester több 
anyagokat nem tartalmazó zöldségféléket, gyümölcsöket, szőlőt, mint tíz éve a SZARVASI HALÁSZCSÁRDÁBAN főz. A 
bort, fűszernövényeket és szívet-lelket melengető virágokat. A halételek specialistája. Elmondása szerint a ponty és a harcsa a 
modern világ minden szükségeset képes előállítani, de a mi környék legkeresettebb halfajtája.
munkánk értéke pótolhatatlan. ÜNNEPI AJÁNLATA: KŐRÖSI HARCSA CSŐBEN SÜTVE

Kedves Szentandrásiak! Kedves Fiatalok! Hozzávalók: 1,5 kg harcsa filé, 2 dl fehérbor, 40 dkg burgonya, 
A szentandrási házak ékessége volt régen és ma is a szépen ápolt 30-40 dkg gomba, 2 db tojás, 15 dkg reszelt sajt, 10 dkg vaj, 3 dl 

kert. A mai rohanó világunkban sokan úgy gondolják, hogy nincs tejföl, 1-2 gerezd fokhagyma, petrezselyem zöldje, babérlevél, 
elegendő idő erre. Így kertünket inkább füvesítéssel, dísznövény kakukkfű, 3 db póréhagyma, 3 db metélőhagyma, só, bors.
telepítésével, gyermek játszóhelyek és gasztronómiai A burgonyát megfőzzük, összetörjük, sóval, borssal ízesítjük, 
pihenőhelyek kialakításával igyekszünk szebbé varázsolni. félretesszük. Közben fél liter vízből, a fehérborból, az apróra 
Bármelyik megoldás szép. Ami azonban biztos: a jó idő, a napfény vágott póréhagymából, fokhagymából alaplevet főzünk. Ízesítjük a 
kicsal bennünket a lakásból. Vágjunk neki, tegyük hasznossá babérlevéllel, kakukkfűvel, petrezselyemmel, sózzuk, borsozzuk. 
kertünket! Egy szobányi területen elfér retek, hagyma, zöldség, Ezt 15-20 percig főzzük, eközben a gombát összevágjuk és egy 
répa, zeller, néhány palánta, és a vegyszermentes zöldségek ízét serpenyőben vajon addig pirítjuk, míg a leve elpárolog. Ízesítjük 
semmi nem pótolja. Az ásást férjünk, nagyobb gyermekünk sóval, borssal és ezt is félretesszük. Az eközben felforrt alaplébe 
biztosan elvégzi. Kis kertünk szélébe vethetünk szebbnél-szebb beletesszük a halfiléket és ezekkel még kb. 7-10 percig főzzük. Ha 
egynyári virágmagot is. Ne vágjuk ki, inkább ültessünk több elkészült, kiemeljük belőle a halakat és egy keverőtálban villával 
gyümölcsfát. A helyi gazdabolt üzemeltetője, Liszkai Mihály összetörjük. Hozzáadjuk az apróra vágott metélőhagymát, tejfölt, 
agrármérnök hasznos tanácsokkal lát el bárkit, aki ezügyben tojást. Ha szükséges ízesítjük sóval, borssal, jól összedolgozzuk. 
érdeklődik. Ha túl sűrű, az alaplével hígítjuk. Egy tűzálló tálat jól kivajazunk, 

A gyümölcsfák metszésével kapcsolatos tanácsok a beletesszük a tört burgonyát, rá a gombát és erre a halkrémet. Ha 
szakembertől: valaki szaftosabban szereti, meglocsolhatja az alaplével. Tetejét 

- Rendszeres, évenkénti metszést igénylő növényeink az alma, gazdagon megszórjuk reszelt sajttal, vajdarabokat morzsolunk rá. 
körte, őszibarack, szőlő, málna. 2-3 évenként metsszük a ribizlit és Jó forró sütőben (190-200 fokos) 15-20 percig sütjük, amíg a 
a köszmétét. Csak koronaalakító metszést igényel a kajszi, tetején szépen megpirul a sajt. A tűzálló tálban tálalhatjuk is egy pár 
cseresznye, meggy, szilva. Ritkán vagy nem metsszük a diót, citromkarikával a tetején.
birset, naspolyát. Az őszibarack fák metszését virágzás előtt Jó étvágyat kívánok hozzá!
végezzük, mert a metszési sebeken fertőző kórokozók hűvösebb Liszkai Antal szakács
időben aktívabbak. Az oldalt összeállította 2009. márciusában:

- Évenként egyszer vagy többször metszhetjük a Hrncsjárné Dorogi Mária
dísznövényeket, pl. a tujaféléket. (A virágzó cserjéket általában az 
elvirágzásuk után szoktuk metszeni.)

A metszés során keletkezett vágási felületeket fagéllel rögtön GYERMEKNAP 1%-kal
kenjük be!

A gyümölcsfák permetezése: az első télvégi munka a lemosó 
Az elmúlt két évben - úgy gondoljuk - sikeres gyermeknapi programot 

permetezés. (A permetlének az ágakon szükséges megcsorogni.) 
szerveztünk a község gyermekeinek, amit a jövőben is szeretnénk 

Erre a célra és a teljes körű növényvédelem miatt megfelelő szerek folytatni.
vásárolhatók a gazdaboltban. Ez vonatkozik a gyümölcsfák Egy egész napos rendezvény lebonyolítása sok munkával jár, de 
rügyfakadásának és a virágzásuk előtti és utáni időszakára is. megéri, látva a mosolygós, hálás kis arcokat, akik önfeledten 

Fontos, hogy az elmúlt évben a tujaféléken jelentős játszadoznak, ugrálnak, veszik ki részüket a gyermekprogramokból.
atkakárosodást tapasztaltak környékünkön. A legnagyobb Ha Ön elégedett volt, és szeretne segíteni, hogy a jövőben is hasonló, 
hangsúlyt e területen mindig a megelőző védekezésre kell családias hangulatú gyermeknapunk legyen, szívesen vesszük azt.
fordítani. A vetőmagok, gyümölcsfák és dísznövények beszerzése A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
és egészséges fejlődésükkel kapcsolatosan készséggel kapunk számlaszámára ajánlja fel adója 1%-át, s így hozzájárul a 

Gyermeknapi kiadásokhoz. Ha felajánlotta az 1%-ot, kérjük jelezze tanácsot a szakembertől.
felénk telefonon vagy személyesen Nemcsényi Zsoltnál (20/560-Sokan érdeklődünk és vásárolunk is áruházainkban az újra 
2043) illetve a könyvtárban (66/218-660), hogy tudjunk, milyen divatba jött FŰSZERNÖVÉNYEKBŐL. Elterjedésük óta ételeink 
nagyságrendű összegre számíthatunk.ízvi lága gazdagabb le t t .  Készí tsünk DEKORATÍV 

Az adószám: 19059473-1-04FŰSZERÁGYÁST, amely akár a virágos kertünk része is lehet. 
Segítségüket előre is köszönjük!Csombor, rozmaring, tárkony, petrezselyem (ősi magyar fűszerek). 

SzervezőkÁm a bazsalikom, oregánó, citromfű, majoránna vetőmagja is 
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Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatairól

Február 25-én a Hősök szobrához hívta az érdeklődőket a Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület. Ezen a Kikre is emlékezünk ezen a napon? A kommunizmus 
napon emlékezünk és tisztelgünk azok előtt az emberek előtt, akik a áldozatainak emléknapját az Országgyűlés 2000. június 13-án 
kommunista rendszer szenvedői és áldozatai voltak. elfogadott határozata alapján tartjuk február 25-én, annak 

A szép számú emlékezőket Hévizi Róbert, az egyesület elnöke emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát, 
köszöntötte. Őt Hamza Zoltán, településünk polgármestere a megszálló szovjet katonai hatóságok 1947. február 25-én 
követte, aki az alábbiakban emlékezett meg az áldozatokról. jogtalanul letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták.

Vajon kik a kommunizmus áldozatai? A hősök, a mártírok, a 
Tisztelt Megemlékezők! hétköznapi  emberek? Nyi lvánvalóan mindannyian.  

Magyarországon több generáció vált áldozatává a kommunista 
Az 1997-ben megjelent, „A kommunizmus fekete könyve” című önkénynek.

könyv adatai alapján (amit eddig senki nem cáfolt), a kommunista A megkínzottak és kivégzettek, a jeltelen sírba temetett és 
eszme nevében világszerte 100 millió ember pusztult el. A kutatás temetetlen halottak ugyanúgy, mint azok, akik mindennapi 
szerint Kelet-Európában összesen 1 millió halálos áldozatot életükben tapasztalták az egyszemélyi diktatúra testet és lelket 
követelt az 1945-1990 közötti időszak kommunista uralma. nyomorító valóságát. Ha ebből a szempontból vizsgáljuk meg az 
Hazánkban fele annyian (500 ezren) haltak meg, mint Kelet áldozatok számát, több 10 millió áldozatról beszélhetünk, hiszen az 
Európában összesen. Gondoljunk bele: mintha Miskolc és is áldozat, akit származása miatt nem vettek fel egyetlen 
Debrecen lakossága nem lenne többé. középiskolába, főiskolára vagy egyetemre, akit megbélyegzettsége 

Ma már könyvtárnyi irodalma van annak a pusztításnak és miatt rúgtak ki az állásából. Az is áldozat, akitől megtagadták a 
erőszaknak, amit Rákosi Mátyás és barátai elkövettek a magyar szabad utazás jogát, de áldozatként kell tekintenünk azokra is, akik 
nép ellen. Haláltáborokat hoztak létre, ítélet nélkül végeztek ki, csak orosz nyelvet tanulhattak, és azokra is, akik éveket vártak egy 
vertek és kínoztak halálra volt kormánytagokat és volt autóra. Áldozatai gyermekeink is, akik még nyugdíjas korukban is 
kommunistákat az Andrássy út 60. szám alatt berendezett az 1979-1989 között felvett hitelek kamatait fogják fizetni. De az 
kínzókamrákban. áldozat nemcsak az, aki az életét, hanem az is, aki vagyonát 

Az emberek ebben az időszakban állandó rettegésben éltek, hogy veszítette, vagy megalázták.
mikor viszik őket vizes, napfénytelen és levegőtlen börtönökbe. Emlékezzünk meg most mindazokról, akiket a kommunista 
Senki nem tudhatta, hogy mikor kerül sorra, mert a kommunista rendszer 40 esztendeje alatt meggyilkoltak, testi és lelki értelemben 
hatalom sajátja volt a bizonytalanság fenntartása. Bárki lehetett megnyomorítottak, megszomorítottak és megaláztak! Emlékezzünk 
áldozat, akit halva akartak látni a kommunisták. Ez a terror azokra, akiket a kommunista önkény távol sodort családjuktól, 
azonban, a kis közösségek szintjéig elért. szülőföldjüktől, és mindazokra, akiknek halála figyelmeztet minden 

Elég volt annyit mondani valakiről, hogy imperialista ügynök, és utánuk következő generációt arra, hogy embernek lenni 
jó esetben egyedül, rosszabb esetekben családjával együtt került kötelességünk!
börtönbe, vagy telepítették ki, egy hortobágyi disznóólat jelölve ki Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
lakhelyükül.

A földművesek sem kerülték el a szovjet mintára bevezetett Az emlékbeszéd után Hévizi Róbert felidézte azoknak a 
terrort. szentandrási személyeknek a tragédiáját és hányattatását, akiket a 

Minden olyan gazdát megbélyegeztek, akinek 20 holdnál kommunizmus idején koholt vádak miatt meghurcoltak vagy 
nagyobb volt a földterülete. „Kulák”-nak nevezték őket, földjeiket kivégeztek.
elvették és sok esetben azt sem engedték meg nekik, hogy saját A megemlékezés végén az Önkormányzat, a megjelent civil 
földjükön bérmunkásként dolgozzanak. szervezetek és hozzátartozók koszorúkkal, virággal tisztelegtek az 

Az iparosoktól elvették műhelyeiket, a kereskedőktől boltjaikat, áldozatok emléke előtt, majd a jelenlévők mécseseket gyújtottak és 
megszűnt a magántulajdon. Akinek több szobás háza volt, azt is helyezték el azokat a Hősök szobra talapzatán.
államosították, és úgynevezett társbérlőket költöztettek be egyik 
napról a másikra. Helytörténeti Egyesület

Koszorúzók Mécsesgyújtás az áldozatok emlékére                    Fotók: B&B
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1947. februárja volt. Azokban a napokban felemás új világ 
készülődött Magyarországon. Petru Groza román miniszterelnök 
kijelentette, hogy hazánkkal vámunióra kíván lépni. Magyarország 
és Jugoszlávia gazdasági egyezményt kötött. Éppen egy esztendő 
telt el a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény aláírása óta. 
Gőzerővel folyt a felvidéki magyarság elüldözése. Párizsban 
aláírtuk a Trianonhoz képest még kegyetlenebb békeszerződést. 
Itthon már kiépülőben volt a szovjet orosz birodalom magyar 
tartománya. Február 25-én a megszálló szovjet katonai hatóságok 
lakásán letartóztatták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
Főtitkárát.

Szovjetellenes szervezkedés vádjával a Szovjetunióba 
hurcolták. A Gulágból csak 1955-ben halálos betegen térhetett 
haza. Letartóztatása tragikus fordulatot tett háború utáni 
történelmünkben. A korlátozott demokráciából a diktatúra felé 
indultunk, majd hamarosan Rákosi börtönországává lettünk. 

Ezen a napon emlékezünk mindazokra, akiket a lenini és 
sztálini elveken felépülő hatalmi rendszerek megfosztottak 
életüktől, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy 
internáltak, de ideszámítanak azok is, akiknek a hatalom 
tönkretette egészségét, egzisztenciáját. Akik nem tanulhattak 
tovább, akiket bepofoztak a téeszekbe, öngyilkosságba 
kergettek.

Mert a kommunista diktatúrát sokan és sokféleképpen 
szenvedték meg. Szerte a világon százmillióra tehető a 
kommunizmus XX. századi áldozatainak száma.

Neves és névtelen emberek tömegei pusztultak el az emberiség 
legnagyobb történelmi zsákutcájában. Bizonyos értelemben egész 
nemzetünk áldozata lett a kommunizmusnak, nem csak a sötét 50-
es évek miatt, de amiatt is, ami utána jött, a Kádár  rendszer puhának 
mondott lassan szétzüllő diktatúrája miatt. Amelynek nyomán 
gazdasági válság, szegénység és morális meghasonlás maradt 
örökségül. 

A múlt akarva-akaratlanul is velünk és bennünk él, 
gesztusainkban, gondolkodásunkban, erkölcseinkben és 
szokásainkban.

Sokszor irányt szab cselekedeteinknek. Ami elődeinkkel történt, 
része a mának, de része a holnapnak is. 

Ma abban a reményben hajtunk fejet az áldozatok emléke előtt  
tisztelegve emberi életnek és méltóságnak -, hogy a szüleinkkel, 
nagyszüleinkkel történteket, egyetlen hatalomfüggő diktátor miatt, 
soha ne kelljen újraélnünk.

Domokos László
Békésszentandrás, Csabacsüd, Gyomaendrőd, 

Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
Országgyűlési képviselője
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Agrár-szociális konferencia 
Békésszentandráson

Merre tovább, magyar mezőgazdaság, magyar vidék, magyar 
gazdák? Sokakat foglalkoztatnak ezek a kérdések. Hisszük, hogy Isten 
szereti a magyar mezőgazdászokat, földművelőket, és van jó üzenete 
számukra is a Szentírás alapján lelki és szakmai területen egyaránt. 
Ezért a célért tart agrár-szociális konferenciát a Református Egyház 
Zsinat Missziói Irodája a helyi református gyülekezetekkel karöltve 
néhány éve az ország különböző helyein. Most nálunk került 
megrendezésre egy ilyen konferencia 2009. február 20-21-én 
Békésszentandráson, az Idősek Otthonában. A konferenciát péntek este 
Dr. Dobos Ágoston helyi lelkész áhítata nyitotta meg, első helyen 
szólva Jézus példázatáról, amelyben ezt mondja: 

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda. azt a 
szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi és 
amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt 
teremjen. Ti már tiszták vagytok az Ige által, amelyet szóltam nektek. 
Maradjatok énbennem és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem 
teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, 
ha nem maradtok énbennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, 
aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert 
nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János evangéliuma 15:1-5)

 Az áhítatot a parókián közös vacsora és beszélgetés követte. 
Szombaton az Egyházközség és az Önkormányzat részéről is 
köszöntötték a résztvevőket, majd Futó Zoltán sarkad-újteleki lelkész 
tartott áhítatot, kiemelve a zsoltár szavait, miszerint az Úré a föld, s ez 
egyben jelent felelősséget és ad reménységet. Ezt követte Dr. Sándor 
Endre vámosújfalui lelkész előadása az agrárium bibliai alapjairól, 
rámutatva az új kenyér és az új bor központi szerepére az egyházi évben 
és felhívva a figyelmet arra, hogy Isten áldása megtapasztalható a 
mindennapi munkában. Majd Tóth Zoltán ricsei lelkész tartott 
előadást, aki a reformátusság és a parasztság történelmi kapcsolatát 
tekintette át. A közös ebéd után Benedek Szilveszter agrármérnök-
hallgató, monoszlói pótpresbiter előadása következett a mezőgazdaság 
szerepéről az élelmiszertermelés, az energia előállítás és a 
faluközösségek vonatkozásában. A témához kapcsolódóan Oláh Géza 
agrármérnök, mezőgazdasági vezető szólt a helyi viszonyokról, 
rámutatva arra, hogy a sok probléma ellenére is érdemes és szükséges 
folytatni a mezőgazdasági termelést. Az együttlétet Dr. Sándor Endre 
áhítata zárta. A konferencia testvéries körben sok előremutató 
hozzászólással és beszélgetéssel zajlott,  krisztusi közössége pedig 
reményt adott és irányt mutatott a résztvevők számára, hiszen bár sok 
feladat vár ránk, a munkához Isten elhívó ígérete ad erőt: „Ennekutána 
míg a föld lészen, vetés és aratás soha meg nem szünnek.” (1. Móz. 
8,22).

Az igen jó légkörű és tartalmas konferencia lebonyolításához, 
sikeréhez sokan hozzájárultak. Ezúton mondunk köszönetet nekik. 
Felsorolás helyett kérjük a Mennyei Atyát: Áldja meg őket gazdagon.

Benedek Szilveszter agrármérnök hallgató és
Dr. Dobos Ágoston lelkész szervezők

A konferencia előadói és résztvevői
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ÖNKORMÁNYZATI

Közmeghallgatás ,,Babaszületés - csemeteültetés”

Közmeghallgatással kezdődött a 2009. februári testületi ülés, Egyéni képviselői indítványt fogadott el a Képviselő-testület, 
melynek fő témája a költségvetés volt, amely az ezt követő ülésen melyet Major Attila képviselő úr terjesztett be.
került beterjesztésre a Képviselő- testület elé, s e kapcsán a Ennek értelmében, a Képviselő-testület támogató döntése 
lakosság véleményét kívánta a testület meghallgatni. Emellett még alapján minden évben, az előző esztendőben született gyermekek 
foglalkoztak a képviselők az útalap-építéssel kapcsolatos számával megegyező mennyiségű nemes fa kerül elültetésre. A 
kérdésekkel, a hulladékszállításra vonatkozó témákkal, és a csángó telepítés helyszínét, minden év februárjában határozza meg a 
magyar gyerekek táboroztatásával. Képviselő-testület.

A közmeghallgatás után a soros testületi üléssel folytatta A fák elültetésére első alkalommal 2009. március 21-én (a 
munkáját a Képviselő-testület. csillagászati tavasz kezdetén) délelőtt 10 órakor, a családok 

közreműködésével kerül sor. A helyszín - a döntés értelmében-, 
idén a strand területe lesz.

Vagyonnyilatkozat

A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes Belterületi közlekedési körülmények 
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A §-a szabályozza az javításaönkormányzat i  képviselők vagyonnyi la tkozat- té te l i  
kötelezettségét.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata részéről a A Jogi és Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy 
2009. évi fejlesztési célok között nevesítve lett a lakossági útalap Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
építések támogatása.testületének valamennyi tagja határidőre benyújtotta saját, 

A település sáros, vagy már a korábbiakban feltöltött utcáinak valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát.
járhatóbbá tételére irányuló kezdeményezésben az alábbi módon ifj. Rusz Mihály
tud részt vállalni az önkormányzat:Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke

1./ A már feltöltött, de a rendeltetésszerű használat során 
„kikátyúsodott” utak esetében az adott utca lakói részéről legalább 
60 %-ban szükséges a javítás célját szolgáló tört beton írásos 

Szociális alapon tűzifa támogatás igénylése egy, a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán 
beszerezhető nyomtatvány útján. Ezen igénybejelentőt az utca 

A Képviselő-testület döntése nyomán február hónapban kb. lakóinak alá kell írniuk, és vállalniuk kell - legalább 60 %-ban -  az 
3  1.000 q vágásérett (száraz, beteg) fa került letermelésre. Átruházott ingyenesen biztosított építőanyag (maximum 10 m ) elterítését. Az 

hatáskörben a Népjóléti és Turisztikai Bizottság állásfoglalása igényelt mennyiség mértékének megfelelőségét az anyagbiztosítás 
alapján 132 háztartás részesült ~7 q gurigára vágott tűzifában, előtt az önkormányzat ellenőrizni fogja.
melyet az Önkormányzat házhoz szállított. 2./ A töltés nélküli, sáros utcák esetében az utca lakói részéről 

A település vezetése a nehéz időszakban igyekszik megtalálni szintén legalább 60 %-ban szükséges írásos igénybejelentés ahhoz, 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel képes segítséget nyújtani a hogy a Polgármesteri Hivatal költségkalkulációt készítsen a 
lakosságnak. fejlesztésre vonatkozóan, és megalapozza az ingatlanonként 

szüksége hozzájárulás önkormányzat általi meghatározását. Ilyen 
esetben az önkormányzat írásban tesz ajánlatot az érdekeltek felé a 
beruházás megvalósításához szükséges lakossági hozzájárulás 
megfizetését kérve. A tényleges megvalósításra csak kellő arányú 
fizetési hajlandóság mellett lesz módja az önkormányzatnak. Az 
ebben  az esetben használni szükséges igénybejelentő 
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán szintén 
beszerezhető.

Beszámoltak a sportegyesületek

Beszámolójukból kiderült, hogy a szakmai munkára nagyobb 
hangsúlyt tudtak fektetni,  mivel anyagilag kiegyensúlyozott 
helyzetben működhettek a 2008-as évben, melyhez az 
Önkormányzat támogatása nagymértékben hozzájárult.

Ennek eredményeképpen, a szakosztályok kivétel nélkül az 
elvégzett szakmai munka mellett arról számoltak be, hogy pozitív 
pénzmaradvánnyal tudtak fordulni a 2009-es évre, amelyre  a 
nehézségeket látva, nagy szükségük lesz.

A polgármester a testület nevében sikeres és eredményes évet 
Fakitermelés kívánt az egyesületeknek a 2009-es esztendőre.
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HÍREK

Társadalmi szervezetek támogatása
Nőnapi köszöntés

A Képviselő-testület 412 eFt -képviselői lemondásokból 
rendelkezésre álló- támogatás odaítéléséről döntött, társadalmi „Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
szervezetek részére. Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen 

önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, 
szeretetéből nevel,Reagálás a hozzám érkezett levélre
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a 
meleg és minden ami jó,Tisztelt Levélíró!
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.”
(Szalai Pál: Nőnapi köszöntő)

Az Ön által leírt információk, mint valós problémák 
feltételezhetően jelen vannak településünkön. Ezért Március 8. Nőnap. Az év egyetlen kora tavaszi napja, amikor 
tájékoztatom Önt arról az intézkedésemről, hogy levelét hagyományainknak megfelelően köszöntjük a Nőket.
továbbítottam az illetékes hatóságokhoz. Nőnap alkalmából köszönetet mondunk mindenért, a 

Hamza Zoltán hétköznapokat színesítő gyengédségért, kedvességért. Az 
polgármester erőért, melyből mi férfiak meríthetünk. Kedves mosolyuk 

gyógyító ereje teszi teljessé életünket, nehéz szavakban 
kifejezni megbecsülésünket, tiszteletünket és szeretetünket.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm a lányokat, asszonyokat, Faültetések Békésszentandráson
édesanyákat, a NŐKET, Békésszentandrás Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete nevében!A januári testületi ülésen felmerült az a kérdés, hogy 

Hamza Zoltán
valójában mennyi faültetés történt az elmúlt időszakban 

polgármester
Békésszentandráson? Akkor a legjobb tudásom szerint szóban 
igyekeztem tájékoztatni a Képviselőket, majd februárban ezt 
írásban is megtettem.

Most pedig a tisztelt lakosoknak is szeretnék információval 
szolgálni. MEGHÍVÓ
1. 2007. március 9-én a Körös-Maros Nemzeti Parktól 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-díjmentesen sikerült a település lakóihoz mintegy 350 fát 
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a /nyár és kőris/, és 1050 cserjét /fagyal, som, mogyoró/ 
Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.eljuttatni. Ezt a mennyiséget 20 helyi lakos és 3 szervezet 

ültette el.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme

2. 2007 őszén az Önkormányzat saját erőből vásárolt 63 díszfát Az ülés ideje: 2009. március 26. (csütörtök) 16 óra
/szil, magas kőris, berkenye, vérszilva/. Ezek a csemeték 
intézményeinknél lettek elültetve /iskola, ÖNO, bölcsőde/. Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett 3. 2007. december 7-én ismét a Nemzeti Parktól kaptunk 300 
fontosabb intézkedésekről.nyár- és 200 kőrisfát. Ez nagyrészt a Lovaspályára és a 

szennyvíztelepre lett elültetve, de 6 lakos is kapott belőle.
Napirendi pontok:

4. 2008. március 1-jén szervezett keretek között közterületekre 1. A Népjóléti és Turisztikai Bizottság beszámolója az átruházott 
közel 50 fát /berkenye, platán, szil, gesztenye/ ültettünk el. hatáskörben végzett munkáról. Előadó: ifj. Barna Antal, a 

bizottság elnöke5. 2008 tavaszán egy magánszemélytől kaptunk 10 vérszilvát, 
2. Tájékoztató a községben működő civil szervezetek ez is közterületekre lett elültetve.

tevékenységéről. Előadók: civil szervezetek vezetői
6. 2008. november 17-én egy faiskolától kaptunk 2200 magyar 3. Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló beszámoló. 

kőrist és 200 szilt. Ebből kaptak civil szervezetek és Előadó: Hamza Zoltán polgármester
magánszemélyek is. A maradék pedig el lett vermelve, most 4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
tavasszal elültetésre vár. beszámolója. Előadó: Kozák János kuratórium elnöke

5. A Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos A fenti számokat, ha összeadjuk, látható, hogy több mint 
Óvoda tájékoztatása az F-1/2007. számú közoktatási szakértői 4000 növényt sikerült a településünkre ill. környékére elültetni! 
véleményben szereplő hiányosságok megszüntetéséről.Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mind „meg is fogta”, de 
Előadó: Fekete-Rekényi János iskolaigazgatóa nagy számok függvényében remélem, hogy sok még ma is él!  

6. Bejelentések
A továbbiakban pedig törekedni kell, hogy a fásítás 
településünkön még nagyobb szerepet kapjon.

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
Major Attila ülésen megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos 

önkormányzati képviselő előterjesztése a Könyvtárban megtekinthető.
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Nőnapi köszöntő

Kedves Lányok, Hölgyek, Asszonyok!

Engedjék meg nekem, hogy a férfiak és a magam nevében 
tisztelettel köszöntsem Önöket Nők Napja alkalmából. Kívánom, 
hogy az a sok szeretet és szépség, mellyel bearanyozzák környezetük 
mindennapjait, szálljon vissza Önökre ezen a jeles napon, és kísérje 
el Önöket egész évben!

Minden férfi életében kitüntetett szerepe van a hölgyeknek, hiszen 
Önöknek köszönhetjük azt, hogy megszülettünk,

hogy felnőttünk, mert volt, aki táplált.
tudásunk minimum felét.
hogy megtanultuk a szeretet csodáját.
nyitottságunkat és érzékünket a szépre.
hogy megtanulhattunk szeretni.

Igen, szeretni igazán egy nő tudja megtanítani a férfit, és az a 
szeretetteljes gondoskodás, mellyel körülvesznek bennünket a nők, 
nem hálálható meg soha igazán. Az értő szeretet, és az őszinte 
figyelem az, melyet mi férfiak megkapunk a nőktől, és ez a legtöbb a 
világon!

Szeretettel:

Domokos László
Békésszentandrás, Csabacsüd, Gyomaendrőd, 

Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
országgyűlési képviselője

2009. március 17
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A HUNYADI JÁNOS

Csínom Palkó Farsang az alsó tagozaton

"Farsang van, farsang van,
Hasonlóan az elmúlt évekhez  tanulóink szülei már járjuk a táncot gyorsabban!

megszokhatták  az idei tanévben is lehetőséget biztosítunk Förgeteges ez a bál,
színházlátogatásra. Az idén a megszokottnál kicsit később még a ház is muzsikál."
kezdődött meg a bérletes előadások sora.

Ha február, akkor farsang. Így volt ez most is, február 21-én a 
Az alsósok január 27-én, a felsősök február 12-én látogattak el 

Körös Művelődési Házban, ahol ezzel a verssel nyitotta Erdélyi 
Békéscsabára, a Jókai Színházba, ahol mindannyian a Csínom 

Dorka 2.a osztályos tanuló a mulatságot. Majd iskolánk igazgatója 
Palkó című darabot nézhették meg.

köszöntötte a jelenlévőket. Hagyományokhoz híven a 4. évfolyam 
A 76 gyermek szórakozása nem jöhetett volna létre a kísérő keringővel nyitotta meg a bálat, kicsit a hagyományoktól eltérően 

pedagógusok munkája nélkül. Köszönet érte Baginé Dorogi bécsi keringővel. Igazi hercegnőkké, hercegekké változtak, a 
Anikónak, Fazekas Stefániának, Rábáné Fazekas Erikának, Szitó lányok és fiúk, táncukkal felejthetetlen élményeket szereztek 
Mónikának és Fekete-Rekényiné Gábor Krisztinának. minden jelenlévőnek, különösképp szüleiknek, nagyszüleiknek.

Ezután az osztályok táncos bemutatkozása következett, ahol 
ismét meg tudtak újulni műsorukkal a gyermekek. A harmadikosok 
vidám verses, zenés műsorukkal igyekeztek eltemetni a telet, a 

Egy kis matematika néphagyományokat felidézni hangszerekkel is, a műsorszám 
végén pedig vidám farsangi táncot jártak a rokonokkal, 
ismerősökkel. A 2.b osztály Mary Poppinst varázsolta a színpadra, 

Február 20-án mérhette össze tudását matematikából az ország 
gyönyörű ruhájukkal és táncukkal a régmúltba utazhattunk vissza. 

valamennyi 3-8. osztályos gyermeke. Ezen a napon rendezték 
Ezután a 2.a osztály vidám bohóctánccal szórakoztatott bennünket, 

ugyanis a Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóját. A 
a gyönyörű jelmezekben néha még az ismerősök sem ismerték fel a 

sokéves múltra visszatekintő megmérettetésen mindenki a 
gyermekeket.

korosztályának megfelelő számú és nehézségű feladattal birkózhat 
Végül, de nem utolsó sorban az első osztályosok mutatkoztak 

meg, ki-ki az erre meghatározott idő alatt.
be, akik nemrég még óvodások voltak, de vidám zsebkenő 

Iskolánkat 25 tanuló képviselte. A két legeredményesebb diák táncukkal megmutatták, hogy ők már NAGY iskolások. 
Olasz Imre 5. és Rába István 6. osztályos tanuló lett. Gratulálunk a Felejthetetlen élményt nyújtottak mindenkinek.
teljesítményükhöz. Köszönet illeti valamennyi diák felkészítő Ezután következett a vidám mulatság az egyéni jelmezesekkel, 
tanító nénijét, tanár nénijét, és külön köszönjük Molnár tombolahúzással, tánccal és sok-sok finom farsangi étel 
Józsefnének, hogy a felkészítésen túl megszervezte és fogyasztásával.
lebonyolította az utazást. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, hogy 

negyedikes gyermekeik részére lehetővé tették e csodálatos 
ruhákat, támogatták őket a néha nehéz próbák kitartásához.

Hálásak vagyunk az SZMK minden egyes tagjának, akik egész 
Iskolai agenda délelőtti munkájukkal feledhetetlenné tették gyermekeink 

szórakozását.
Brád Ágnes00 Március 13. 8 : Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc 

évfordulójáról a Körös Művelődési Házban

Március 17. : Alsós tanulmányi versenyek: 1-2. évfolyam - 
verses mese

Március 18. : Alsós tanulmányi versenyek: 3-4. évfolyam - 
népmese

Március 19. : Benedek Elek mesemondó verseny (Szarvas)

Március 19. : Színházlátogatás a felsősöknek (Békés Megyei 
Jókai Színház - Rab ember fiai)

Március 19-20. : A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 
általános iskolában

Március 20. : „ A víz világnapja” - Takarítási akció

Március 27. : Színházi világnap

Április 2. : Nemzetközi gyermekkönyvnap

Április 9 - 14. : Tavaszi szünet

Április 8. : A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap - 
Húsvéti játszóház

Április 15. : A tavaszi szünet utáni első tanítási nap („B” hét 
Nyitótáncszerda)
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A 3.a osztály A bohócok - 2.a osztály

Mary Poppins - 2.b osztály A legkisebbek

Az idei tanévben a felsősök farsangja február 28-án került Az 5.b osztály igazi állatbarát hírében áll, így aztán nem volt 
megrendezésre a Művelődési Házban. Nyolcadikosaink már a kora meglepő hogy a parketten 17 kishörcsög táncolt. A 6.a „Társulata” 
délutáni órákban izgalommal készültek, hiszen ezen a napon övék az István, a király rockopera részletével varázsolt el bennünket. A 
volt a főszerep. A kezdés előtt igazi báli hangulat uralkodott a 7.a visszaidézte szüleik feledhetetlen filmslágerét, a Piszkos 
teremben. Szülők, nagyszülők várták gyermekeik, unokáik táncot. A 7.b osztály fergeteges vadnyugati hangulatot teremtett, 
fellépését. country zenére ropták a táncot. Végszóként a Diákönkormányzat 

15 órakor iskolánk igazgatója, Fekete-Rekényi János és a tagjai Queen slágerekre mutatták be műsorszámukat.
Diákönkormányzat elnöke, Dorogi Vivien megnyitotta a farsangot. Elérkeztünk a délután legizgalmasabb kérdéséhez: Ki lesz az 
Hagyományainkhoz híven végzőseink keringővel léptek a idei évben a bálkirály és ki lesz a párja, a bálkirálynő? Erről 
parkettre. Előbb egy angolkeringő csendült fel, majd bécsi keringő nemcsak a felső tagozat tanulói, de idén először a szülők, 
következett. A szépen betanult koreográfiát a szabadtánc követte. nagyszülők is szavazhattak.
Szülők, tanárok táncolhattak gyermekeikkel, tanítványaikkal. Feszült várakozás után ezt is megtudhattuk: Az idei farsang 

A nyitótáncok után az osztályok produkciója következett. bálkirálya Takács Richárd lett, a bálkirálynője pedig Kovács Judit. 
Az 5.a osztály fejtörést okozott a nézőknek. Találgathattuk, ki a Győzelmüket egy keringővel ünnepelték.

lány, ki a fiú. Műsorszámuk címe: Micsoda nő ez a férfi?! (folytatás a következő oldalon)

Farsang 2009.

ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI



(folytatás az előző oldalról)

A győztes párt Hamza Zoltán, polgármester és Hévizi Róbert, 
alpolgármester köszöntötte. A nyolcadikosok osztályfőnöke, Sinka 
Imre pedig átvehette az önkormányzat ballagóknak szánt 
ajándékát. A végzősök záró tánccal búcsúztak.

A színvonalas produkciók jutalmat érdemeltek. Óriási torta 
érkezett, természetesen a tűzijáték sem maradhatott el.

Programunk tombolahúzással folytatódott, ahol értékes 
nyeremények és apró meglepetések éppúgy gazdára találtak.

Az est diszkóval zárult.
Reméljük, kedves vendégeink és tanulóink egyaránt jól érezték 

magukat farsangi mulatságunkon.
Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek a színvonalas 

lebonyolítás lehetőségét.
Támogatóink:
Art-Kelim Kft.
Axis 4000 Kft.
Röfi Bt.
Sinkáné Nyemcsok Erika
Szécsi Viola
Szülői Munkaközösség
Young Hús Kft.
Zöld Világ Kft.
ÉS A SZÁMTALAN SZÜLŐI FELAJÁNLÁST!

Fazekas Stefánia

A HUNYADI JÁNOS

20 2009. március

Kovács Judit - Takács Richárd Micsoda nő ez a férfi - 5.a

Angolkeringő

Bécsi keringő
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ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Hörcsögtánc - 5.b A Vadnyugaton - 7.b

István a király - 6.a A DÖK tagjai

Dirty Dancing - 7.a Finálé
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Békésszentandrási református lelki kincsek

Dorogi Imre jó példája
Imre bácsit az elmúlt Szent András-napkor községi elismerése 

miatt ünnepeltük mindannyian.  A díj átadásakor szép méltatás 
hangzott, miért is kapta meg az idén ezt a díjat.  E méltatáshoz 
szeretnék még én is hozzátenni néhány olyan kevéssé ismert tényt, 
amely nemcsak méltó, hogy megemlítésre kerüljön, hanem 
mindannyiunk számára jó, gazdagító példa is.

Dorogi Imre bácsit sokan ismerik, szeretik, de kevesebben 
tudják róla, hogy minden reggel a testi táplálék és gyógyszerek után 
a lelki táplálékkal folytatja a napot: Énekeskönyvéből zsoltárokat 
énekel. Ezután tesz-vesz, 92 éves korához képest csodálatosan 
ellátja magát, majd bejön a szobába Bibliát olvasni. Olvas 
arányosan a Szentírásból mind az Ó- és az Újszövetségből. Amikor 
legutóbb nála jártam, részletesen elmondta, mit olvasott aznap 
Máté evangéliumából Jézus Krisztus szenvedéstörténetéről és 
feltámadásáról. Este pedig imádkozik az énekeskönyv szavaival. 
Énekeskönyvünk minden éneke tulajdonképpen egy szép imádság, 
gazdag tárháza az Isten felé vágyakozó és a Mennyei Atyához 
szólni akaró szívnek.  Megkérdeztem, milyen hatását érzi ezeknek 
a lelki gyakorlatoknak? Elgondolkodott, majd így szólt: „Milyen 
hatását?...Hát hogy élek.”

Az idei nagyböjt első úrvacsoráját Dorogi Imre bácsi otthonában 
vehettük házi istentiszteleten, családtagjaival együtt, bensőséges, 
áldott légkörben.

„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.” (1 
Korintus 11:1) - mondja Pál apostol, amely szavak most Imre 
bácsira is ráillenek.

Dr. Dobos Ágoston református lelkész

Dorogi Imre

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális 
Közhasznú Egyesülete

5561 Békésszentandrás, István király u. 50.

Előterjesztés: a 2009. február 18-i Közgyűlés 2. sz. napirendi pontja

Közhasznúsági jelentés
A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete a 
Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi XLVI. törvény 19. § 1. 
bekezdése valamint az egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 2. pont d. pontjában leírtaknak megfelelően 
jelentést készíttet és azt a Közgyűlés elé terjeszti.
Tisztelt Közgyűlés!
Egyesületünk 2004. szeptember 22-től bejegyzett közhasznú 
egyesület. 2009. év végén fő volt a taglétszámunk.
Az 1997. évi CLVI. törvény alapján a közhasznú szervezetek 
közgyűlésének minden évben el kell fogadniuk az egyesület 
közhasznúsági jelentését, amelyet újságban kell közzétenni!
a) Számviteli beszámoló
2008. évi bevételek:
Tagdíj 92.400 Ft
Magán- és közületi támogatás 41.983 Ft
Nyitó egyenleg 4.166 Ft
Összesen: 138.549 Ft
2008. évi kiadások:
Személyi költség 18.000 Ft
Telefon költség 28.383 Ft
Posta, koszorú 6.380 Ft
Irodai eszközök 11.575 Ft
Kulturális kiadások 42.635 Ft
Beteglátogatás 6.737 Ft
Idősek Világnapja 8.200 Ft
Összesen: 121.910 Ft
Bevétel 138.549 Ft
Kiadás 121.910 Ft
Egyenleg 16.639 Ft

Nyitó egyenleg 16.639 Ft

b) Önkormányzati támogatást kaptunk: 50.000 Ft
A felhasználás pedig a következő:
Gyógyfürdők (útiköltség) 9.820 Ft
Idősek Világnapja 8.200 Ft
Karácsonyi ünnepség 20.166 Ft
Mindenki nevenapja 12.650 Ft
Összesen: 50.836 Ft
Köszönjük a támogatást, nagyban megkönnyítette a dolgunkat, 
sokat segített minden téren.
c) Vagyon felhasználásra nem került sor.
d) Célszerinti támogatásokban nem részesültünk.
Adó 1%-ból nem részesültünk.
Vezetői tisztéségviselők juttatásokban nem részesültek.
A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesületének 
közgyűlése a 3/2009. (2009.01.18.) számú határozatával elfogadta, 
egyben felkéri a titkárt, hogy a közhasznúsági jelentést a helyi 
újságban tegye közzé.
Békésszentandrás, 2009. február 18.

Kugyela Mihály elnök

Következő lapzárta:

2009. április 6.
(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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OLVASÓI  LEVÉL

Emlékezés

Olvastam, olvasom Kozák István Békésszentandrási Kódex Úgy gondolom, hogy a mai globalizálódó világban - amikor az 
című könyvét. emlékezet is lanyhul - meg kell becsülni minden olyan törekvést, 

Először is ezúton gratulálok a Szerzőnek. Műve páratlan amely az emlékek felidézését, azokra való visszaemlékezést 
műfajában, hiszen oly részletességgel és hitelességgel segítik, meg kell becsülni, s ajánlani kell a mai nemzedéknek is.
dokumentálja írását,  amit csak nagy munkával és Ezt teszi a Híradó is, amikor írásaival, s lapjait élvezetes képi 
lelkiismeretességgel lehetett megalkotni. Ez az alföldi helység: anyagokkal, a múltat említve s főként a jelent rögzítve teszi 
Békésszentandrás és népe s annak fiai, akiket gyökerei odakötnek emlékezetessé a falu közösségének életkörülményeit, amit a 
valamilyen fokon - ha még csak emlékeik ápolása révén is - jelenben is szívesen néz a jelen olvasója is, s megmarad a jövő 
legyenek büszkék és hálásak, hogy volt, aki vállalta a munkát és nemzedék számára is.
fáradságot, hogy megörökítse szülőhelyük és népe történetét. E szándékhoz szeretnék magam is csatlakozni 2 db képpel, 
Örülök, hogy a Híradó is magáévá tette az ügyet és segítette a amelyek a 30-40-es évek két néptanítóját és osztályát örökítette 
Kódex terjesztését. Magam is a Híradó jóvoltából jutottam a meg. Bízom abban, hogy még sokan felismerik saját magukat és 
könyvhöz. Köszönöm! osztálytársaikat. Őszinte szívvel kívánom és remélem, hogy 

Kihangsúlyozandó a képi- és egyéb szemléltető ábrák, anyagok, lesznek még sokan, akik emlékezni fognak.
amelyek igen jól elősegítik a téma és történések, események Budapest, 2009. évi február 26-án.
mondanivalójának megismerését, megértését. Dr. Bagi János

KÖNYVAJÁNLÓ

A Kráter Műhely Egyesület egyike azon főként utolsó éveivel, vívódásaival, emberi 

kiadóknak, akik az emigrációba kényszerült gyengeségeivel,  családi gondjaival 

erdélyi író, Wass Albert életművének, írói kapcsolatos adatok találhatók három 

hagyatékának megjelentetését és írói fejezetben száz író mintegy százhúsz Wass 

újrafelfedezését tűzték ki célul. Albert szépirodalmi és publicisztikai 
Az életműsorozatban megjelent Wass- munkásságát elemző írása került.

művek mellett több olyan kötet is napvilágott A kiadvány, mely a Wass Albert-i életmű 

látott ,  amelyek az írói  életrajzot ,  jobb megértését szolgálja, mindazon 

pályafutását, valamint műveinek elemzését olvasóknak ajánlható, akik szeretnék 

t a r t a l m a z z a ,  s ő t ,  k ü l ö n  é l e t m ű - fe l fedezn i  egy  soka t  v i t a to t t  í ró  

bibliográfiakötet is megjelent már. sokoldalúságát.
Ebben az összefoglaló emlékkönyvben 

Keressék a könyvesboltokban!
Turcsány Péter vallomásos bevezetője után 

Szerk.melyben új elemként Wass Albert életének 



VADÁSZOLDAL

,,A vadászat aktív természetvédelem”

VADLEXIKON 81.

SÁRGARIGÓ - Oriolus oriolus

Nevét a hímek ragyogó elhúzó varjakat, ragadozó 
aranysárga színéről kapta, madarakat üldözőbe veszi, és 
sokan aranymálinkónak is addig vagdos feléjük, amíg 
hívják. A sárgarigó biztosan távozásra nem készteti őket. 
felismerhető. A hím tollazata Kertekben, gyümölcsösökben, 
mint már említettem, ragyogó l igetekben,  erdőkben és  
aranysárga, a farka fekete. A folyóárterekben gyakori .  
szélső hegyes farktollak is Fészkét fára építi, néha egészen 
aranysárgák. A tojó és a fiatalok a l a c s o n y a n ,  a l i g  
sárgászöldek, szárnyuk és embermagasságba, de sokszor 
farkuk sötétebb. Zöldesszürke a  l e g m a g a s a b b  f á k  
testal juk halvány sávos.  lombkoronájába.  Kosárszerű 
Testsúlya 70-80 gramm, hossza fészkét mesterien szövi az 
kb. 23 cm. Óvatos, vigyázó, ágvillába úgy, hogy maga a 
bármennyire is élénk színű fészek alul helyezkedik el, és 
madarak, a szabadban, a csak a peremét erősíti az ághoz. 
lombkoronában mégis nehezen A tojó május utolsó napjaiban 
v e s s z ü k  ő k e t  é s z r e .  rakja le 4-5 piszkosfehér alapon 
Legtöbbször csak a hímek szabályos fekete foltos tojását. 
flótázó énekéről - „huncut a A fiókák 14-15 nap múlva 
bíró”, szokták mondani -, vagy kelnek ki és kb. ugyanennyi 
az éles „ksréék”-szerű kiáltásuk ideig maradnak a fészekben. Az 
nyomán szerzünk tudomást öregek mindenféle rovarral, 
róluk. hernyóval etetik a kicsiket.  
Rendszerint olyankor látható, S z í v e s e n  f o g y a s z t a n a k  
amikor egyik fáról a másikig gyümölcsöt, az érett bodzát is 
repül. Röpte gyors és kissé nagyon szeretik. Védett, eszmei 
hullámvonalú. A közelében értéke 10 e Ft

Ha áprilisban is megvásárolják a Szentandrási Híradót, akkor a 
Vadászoldalon majd azt olvashatják el, hogyan zajlott le az 
évadzáró közgyűlésünk. A vadlexikon 82. részében pedig a mezei 
pacsirtáról igyekszem érdekességeket írni.

Major Attila

TÉLI APRÓVADVADÁSZATOK

Nagy tisztelettel köszöntöm az Olvasókat a márciusi lapszám 
megjelenése alkalmából! E hónapban arról olvashatnak majd, hogy 
milyen volt a téli apróvadvadászati szezonunk. A vadlexikon soron 
következő részében sajnos az utóbbi években igencsak 
megfogyatkozott sárgarigót mutatom be.

Magyarországon az apróvadvadászati idény október 1-jén 
kezdődik. A hazai vadászok mindig nagyon várják ezt az időpontot, 
hisz ekkor győződhetnek meg róla, hogy hogyan gazdálkodtak az 
azt megelőző időkben.

A tavalyi évben is rengeteget dolgoztunk azért, hogy télen 
hódolhassunk szenvedélyünknek. A vadgazdálkodás nagyon 
sokrétű és összetett dolog. Nem abból áll, hogy kimegyünk a 
területre, bízunk a szerencsében és majdcsak lövünk valamit! 
Etetni, itatni, selejtezni, kártékony vadat apasztani, fásítani, 
vadföldeket létesíteni, vadászati berendezéseket építeni és 
karbantartani, stb., hogy csak pár dolgot említsek. Ezek nélkül 
nincs vadászat! A cél  pedig az, hogy a területünkön a fenntartható 
vadállomány inkább nőjön, vagy legalább szinten maradjon! Ennyi 
bevezetés után térjünk rá a téli vadászatokra!

A tavalyi szezonban 18 alkalommal tartottunk társas vadászatot.  
Elmondhatom, hogy minden alkalommal, ha nem is mindig teli 
tarisznyával, de rengeteg élménnyel gazdagodva és kellemesen 
kifáradva tértünk haza a családjainkhoz. A mi vadásztársaságunk 
október 12-én kezdte el a szezont. A vadászatokon általában 15-20-
an vettünk részt. Volt azonban többször is vendéghívási lehetőség, 
ekkor a létszám a 25-30-at is elérte. Az elmúlt évihez hasonló 
terítékadatokat értünk el, ami az országos tendenciát  tekintve 
jónak mondható. A legfontosabbnak azt tartottuk, és ennek 
ismeretében vadásztunk, hogy jövőre is hódolhassunk ősi 
szenvedélyünknek. Remélem a számításaink majd a későbbiekben 
beigazolódnak.

A vadászatok végén, a közösen elfogyasztott ebédet követően 
többször nyílt alkalom a barátságok ápolására.

A fenti kép 2008 november 16-án készült. Ekkor 69 fácán került 
terítékre.
Álló sor balról jobbra: Kóris György, Viszkok János, Oláh Géza, Ivanics 
Sándor, Fazekas Endre, Major Imre, Csapkovics György, Lukács István, 
Csík Zsolt
Guggolnak balról jobbra: Kis Gábor, Vendég vadász, Virág Imre, Kiss 
László, Melis György, Aszódi István, Major Attila

24 2009. március



Éjjel-nappali ügyelet

Békésszentandrás, Fő u. 53.

CSIPAI  LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230

Mobil: 06-30/974-9031

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!

Bérleti díj akár 40 KG BÚZA/AK!

Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:

2009. február 14-én Farkas Roland és Sinka 
Györgyi kötött házasságot.

Születés

2008. december 05-én Lizon András és 
Szécsi Ildikó szülőknek FANNI, Kovács 
Gergő és Zagyi Mónika szülőknek GERGŐ, 
2009. január 9-én Szopka György és Elek 
Mónika szülőknek SZABOLCS, január 5-én 
Kovács László és Aszódi Éva szülőknek 
KIARA KLÁRA, január 16-án Németh 
Zoltán és Kiss Tünde szülőknek GÁBOR 
ZOLTÁN, január 18-án Szécsi István és 
Rátóti Mariann szülőknek TAMÁS, február 
1-jén Friedmanszki René és Paraszt Márta 
szülőknek FANNI, február 3-án Hegedűs 
Tamás és Benedek Erika szülőknek GRÉTA 
utónevű gyermeke született.

Halálesetek:

2009. február 13-án Sinka Alajosné ln.: Bagi Malvin (1923),
február 23-án Daláry Ákos Béla (1942),
február 28-án Patkós Ignácné ln.: Tóth Anna (1935) halálozott el.

,,Nem múlnak ők el,
hisz szívünkben élnek.
Hiába szállnak álmok
Árnyak, évek.”
           (Juhász Gyula)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

PATKÓS IGNÁCNÉ szül. TÓTH ANNA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Dr. Bodnár Beáta egyéni ügyvéd
Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242
drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is az ország egész területén.

* Békésszentandrás Bocskai u. 2 szobás ház alsóépületekkel, nagy telekkel 
5,5M Ft.

* Békésszentandrás dr. Dunay u. tetőteres, felújított családi ház 13,5M Ft.
* Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7,6M Ft.
* Békésszentandráson, Harcsásban belterületi építési telek 1000 nöl 

(megosztás lehetséges) irányár: 6,5 Mft.
* Szarvas, Szabadság u. 78. 54m2-es lakás
* Békésszentandrás, Ságvári u. építési telek 200e Ft

Bővebb információ és egyéb ingatlanok adatai az irodában!
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SÁNTA  ZOLTÁN kőfaragó

Vállal:
- síremlékek készítése,

- beton- és műkőkerítés elemek gyártása,
- műkő-, gránit ablakpárkány, konyhapult,

- gránit kertibútor, csobogó készítése.

GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

Cím: Köröstarcsa, Árpád tér 5. Mobil: 06-30/528-2081

Bővebb felvilágosítás:
CSIPAI LÁSZLÓ

Békésszentandrás, Fő út 53. Tel.: 30/974-9031
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5. forduló: HMSE SSZ - Gyula 6. forduló: Békés II - HMSE Sakk Szakosztály
Nagyon nehéz feladat várt a szentandrási sakkozókra február 14- 2009. február 28-án látogattunk el Békés városába, ahol a Körös 
én. Ekkor látogatott hozzánk Gyula város sakkcsapata, akik a Kupa Megyei Sakk csapatbajnokság 6. fordulója került 
forduló előtt a tabella éllovasai voltak a Körös Kupa Megyei megrendezésre. Előző fordulóban a tabellát vezető látogatott el 
Sakkbajnokságban. A vendégeket már megérkezésük után sikerült hozzánk, most a bajnokság végén álló csapat fogadott minket. A 
meglepnünk, mert a kávé és az aprósütemény mellé teát, üdítőt és pontszerzés súlya itt is nyomasztott bennünket, mert az 5. 
szendvicset is kínáltunk, ha a partik során megszomjaznak, illetve helyünket megerősítendő sok pontot kívántunk szerezni, ami 
ha megéheznek. sosem könnyű, egy tehetséges, képzett fiatalokból összeállított 
Azonban az igazi meglepetés ezután következett, amikor a csapat ellen. Fordulatokkal tarkított, jó hangulatú verseny volt, 
vendégeknek szembesülni kellett azzal, hogy a szentandrási ahol 7 pontot sikerült szereznünk.
sakkozók milyen elszántan és jól játszottak. A partik során végig 
remekül koncentráltak a mieink és hatalmas sikert könyvelhettek el Összesített pontszám (VI. Forduló után)
a mérkőzés végén. Az eredmények összesítése után büszkén 1. Csaba Honvéd 38,0
írhattuk az eredménylapra: Békésszentandrás - Gyula 4,5 - 3,5. 2. Békés I. 36,0
A pontokat az alábbi versenyzők szerezték: Radics László 0,5 p, 3. Orosháza 32,0
Bíró István 1 p, Révész Norbert 1 p, Korbely Györgyné 0,5 p, 4. Gyula 30,0
Fulajtár Gergő 0,5 p, Jarabek Tibor 1 p. 5. Békésszentandrás 27,0

6. Mezőberény 23,0
7. Szarvas 22,5
8. Dévaványa 19,5
9. Battonya 5,5
10. Békés II. 3,0

Nagyon büszke vagyok a Csapatra, úgy hiszem minden dicséretet 
megérdemelnek.
A hatodik forduló pontszerzői: Csipai Levente: 0,5 p, Radics 
László 0,5 p, Bíró István 1 p, Révész Norbert 1 p, Korbely 
Györgyné 1 p, Fulajtár Gergő 1 p, Jarabek Tibor 1 p, Vasadi László 
1 p.
Köszönjük támogatóink segítségét: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata, Petrás Ernő képviselő úr, Major 
Attila képviselő úr, Röfi Vegyesbolt, Eli-Net Kft., Fulajtár György 
és családja, Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Egyesülete.
További támogatásokat szívesen veszünk, Olvasóink ötleteikkel, 
véleményeikkel keressenek bennünket. Megtisztelő figyelmükre 
továbbra is számítunk.

A harmadik és negyedik táblán a végletekig feszült a küzdelem A HMSE Sakk Szakosztály nevében:
Fotó: Fischer Mónika Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt

SAKK SIKEREK

2008/2009 évi megyei
női kézilabda bajnokság tavaszi fordulói

Felnőtt Ifi
1 Kondorosi NKK Békésszentandrási KC 2009.03.15. 17:00
2 Gyomaendrődi NKSE Békésszentandrási KC 2009.03.21. 10:30 09:00
3 JALTE Békéscsaba Békésszentandrási KC 2009.03.29. 16:30
4 Békésszentandrási KC Gádorosi KK 2009.04.05. 15:00
5 Kétsopronyi SE Békésszentandrási KC 2009.04.11. 14:30 13:00
6 -- Békésszentandrási KC szünnap
7 Békésszentandrási KC Füzesgyarmati SK 2009.04.25. 15:00
8 Békésszentandrási KC Dobozi KE 2009.05.10. 15:00
9 Békésszentandrási KC Békési NKTE 2009.05.17. 15:30 14:00
10 Békésszentandrási KC Szarvas NKK 2009.05.24. 15:30 14:00
11 Békésszentandrási KC Mezőberényi SDSE 2009.05.30. 15:00
12 Békésszentandrási KC Medgyesegyháza SE 2009.06.06. 16:00

VÁLTOZÁS!
Az előzetesen meghirdetett időpont 

helyett a

IV. Szentandrási 
Lovasnapok

időpontja:

2009. július 4-5.,
mely egyben

- Meghívásos amatőr fogathajtó 
verseny
- Megyei C. kat. fogathajtó verseny 
III. fordulója, és
- Régiós C. kat. bajnoki forduló.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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REJTVÉNY
Február havi rejtvényünk helyes megfejtése:

Német hivatalnok; Gyorsírás; Markovits

Megfejtőinknek gratulálunk!

Februári nyertesünk:
Ambrus János, Békésszentandrás, Zalka Máté u. 1.

Nyereményét a Könyvtárban veheti át!

Íme következő feladványunk,
a megfejtéseket a Könyvtárban adhatják le április 6-ig.

Jó fejtörést kíván:
Nemcsényi Zsolt

A Művelődési és Környezetvédelmi Bizottság nevében

A békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület

elnöksége köszönetet mond azon adózóknak,

akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át

egyesületünk részére felajánlották 2008. évben.

Az összeg: 146.031 Ft,

amit az egyesület működési kiadásaira,

mérkőzések költségeire, utánpótlás nevelésre fordított.

Köszönjük a támogatást.

Elnökség



Labdarúgó előkészületi mérkőzések
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Békésszentandrási Hunyadi labdarúgói február hónapban több B. Hunyadi - Gádoros  3 - 1 (2 - 0)
előkészületi mérkőzést játszottak a felkészülés jegyében. Mivel a Békésszentandrás, 60 néző. V.: Székely L. 
környékbeli csapatok pályái alkalmatlanok voltak a játékra, így a Hunyadi: Petrás B. - Mochnács T., Bordács, Kiss I., Mrena, Csipai, 
szentandrási „hátsó” pályán bonyolították le az összecsapásokat. Kondacs I., Mochnács G., Mitykó, Kis L., Bobvos I. 

A Hunyadi minden mérkőzésén jobb formát mutatott mind Játszott még: Boros, Kiss V., Kondacs II.
erőnlétben, mind technikai felkészültségben. A találkozókon Edző: Varga László.
lehetőséget kaptak a felkészülésben részt vevő játékosokon túl Gólszerző: Bobvos I., Kis L., Csipai
azok is, akik a Hunyadihoz való igazolás gondolatával 
foglalkoznak. Jó hír, hogy az előző számunkban említett „új fiúk” B. Hunyadi - Tiszasas 4 - 1 (2 - 0)
száma szaporodott: Kiss Imre és Mrena Tibor személyében. Békésszentandrás, 70 néző. V.: Pisont A., Székely L. 

Reméljük, hogy a rövidesen kezdődő bajnokságban is sikerül Hunyadi: Dunai - Melian, Bordács, Kiss I., Kiss T., Kiss V., 
majd hasonló eredményeket elérni. Bobvos F., Fazekas, Kis L., Bobvos I.

Egyébként a bajnoki rajtot egy héttel későbbre halasztották, Játszott még: Mochnács T., Mochnács G.
mert a megyében sok pályán nem lehet mérkőzést rendezni. Az Edző: Varga László
elhalasztott fordulót május elsején pótolják be a csapatok. Gólszerző: Bobvos F., Bobvos I., Melian, Kiss V.

Hévizi Róbert
Eredmények:

B. Hunyadi - Szarvasi LSZK 7 - 2 ( 3 - 0 )
Békésszentandrás, 20 néző. Vezette: Pisont A.
Hunyadi: Dunai - Mochnács T., Bordács, Boros, Kiss I., Csipai, 
Bobvos F., Mochnács G., Bagi, Sinka, Bobvos I.
Játszott még: Radics Zs., Radics J., Kiss V., Kondacs, Virág S., 
Melian.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Bobvos I. (5), Radics Zs. (2)

B. Hunyadi - Öcsöd 6 - 1 ( 5 - 0 )
Békésszentandrás, 20 néző. Vezette: Pisont A.
Hunyadi: Petrás B. - Melian, Mochnacs T., Kiss I., Boros, Virág S., 
Mochnács G. Bobvos F., Fazekas, Sinka, Bobvos I. 
Játszott még: Kiss T., Kiss V., Kondacs, Radics J., Mrena

Az elnyűhetetlen hátsó pálya most is jó szolgálatot tett. A képen Edző: Varga László
Bobvos F. indul a tiszasasi kapu felé            Fotó: Hévizi RóbertGólszerzők: Virág S. (2), Sinka (2), Bobvos F., Kondacs

A Békésszentandrási  Hunyadi  Mátyás Sportegyesületünk vállalkozási tevékenységet nem 
Sportegyesület 2008. évi közhasznúsági jelentéséből végzett 2008. évben.

A Békés Megyei Bíróság (Gyula) 2000. április 20- Nemzeti Civil Alapprogram pályázaton nyertünk 
án kelt Pk.60.243 sz. végzése alapján szervezetünk 200.000 Ft-ot működési költségre.
közhasznú. Wesselényi Sport Közalapítványtól csoportos utazási 

A sportegyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c költségre pályáztunk, ahonnan 120.000 Ft-ot 
/14. pontjában foglalt közhasznú tevékenység, valamint részben nyertünk, 2009. évi pénzügyi teljesítéssel.
verseny, részben szabadidős sporttevékenység folytatása A helyi önkormányzattól kapott támogatás 1.718.500 Ft
érdekében alakult. Sportegyesületünk 2008. évben nem nyújtott juttatást 

A versenysport területén tagjainknak biztosítjuk a rendszeres tisztségviselőinek.
sportolási, edzési, versenyzési lehetőséget. Alkalmazottat nem foglalkoztat, egyéni megbízási szerződést nem 

Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre. kötött.
Együttműködünk a helyi Általános Iskolával a Bozsik-program Az Elnökség és a Felügyelő Bizottsági tagok mellett szervezetünk 
keretén belül. munkáját továbbra is önkéntes segítők végezték.
2008. évi közhasznú tevékenység bevétele 5.515.000 Ft Sportegyesületünk az alapszabályban foglalt közhasznú céloknak 
Közhasznú tevékenység kiadásai: 4.982.000 Ft megfelelően végezte 2008. évben a tevékenységet, az abban foglalt 
Részletezve: feladatokat megvalósította, ellátja közhasznú feladatait, fontos 
Anyagköltség (áram, telefon, gáz) 1.727.000 Ft szerepet játszva községünk sportéletében, ifjúságának 
Vidéki mérkőzések utazási költsége 1.449.000 Ft nevelésében.
Nevezési díj: 1.175.000 Ft Záradék: A fenti közhasznúsági jelentést a Hunyadi Mátyás 
Bankköltség 29.000 Ft Sportegyesület 2009. március 1-jei közgyűlése elfogadta.
Egyéb kiadások 602.000 Ft Bobvos János elnök


