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M E G H Í V Ó
Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének
soron következő ülését összehívom, az ülésre a Képviselő-testület nevé-
ben Tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2005. január 31-én (hétfőn)
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű ha-

tározatainak végrehajtásáról, valamint a két ülés kö-
zött tett fontosabb intézkedésekről

Napirendi témajavaslatok:
1. A Szociális és Népjóléti Bizottság beszámolója az átruházott hatás-

körben végzett munkáról. Előadó: Bobvos János a bizottság elnöke
2. Sportegyesületek beszámolója. Előadók: Sportegyesület elnökei
3. Bejelentések
Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az ülésen
megjelenni szíveskedjen. A testületi ülés írásos előterjesztése a Könyv-
tárban megtekinthető.

Sinka József
polgármester

Boldog új évet kívánunk
minden kedves Olvasónknak

és testvérközségünk
szerkesztôségének

és olvasótáborának!
A szerkesztôség

Téli táj Fotó: Pozderka Béla

Adjon Isten!
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg
Ez új esztendőben

Népköltés
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REFORMÁTUS
Visszatekintés, évértékelés

Szép szokás gyülekezeteinkben, hogy az évzáró, évkezdő istentiszte-
leteken visszatekintünk a gyülekezet elmúlt életének nevezetes ese-
ményeire és imádságba is foglaljuk az ezzel kapcsolatos személye-
ket, gondolatainkat. Tegyük ezt most még többen a lap olvasóival is,
kérjük, emlékezzen és imádkozzon velünk:
Megkereszteltek: Bondor Bíborka, Kovács Máté, Kovács Lili, Szpin
Mihály Richárd.
Dicsőítünk Istenünk az élet ajándékáért, és ezekért a kisgyermekekért. Ké-
rünk, add nekik majd az újjászületés csodáját is, hogy Jézushoz térjenek
és legyen igaz életük e földön, örök életük a mennyországban. Segítsd
Urunk szüleiket, keresztszüleiket, hogy gyermekeiket fegyelemmel, intéssel
a Te tanításod szerint nevelhessék. Ámen
Konfirmált: Vereb Gergő.
Hálát adunk Istenünk, hogy a fiatalok a hittanoktatásban és az is-
tentiszteleteken megismerhetnek Téged. Kérünk,  áldd meg Gergőt,
hogy Krisztusnak tett hűség fogadalmát meg tudja tartani. Imádko-
zunk, hogy minél több fiatal, vagy felnőtt szívében születhessen meg
a döntés Jézus mellett. Ámen
Házasságot kötöttek: Teremi István Zoltán és Búzás Tünde Éva, va-
lamint Szígyártó Levente István és Kiss Éva.
Urunk, együtt örülünk az örülőkkel, hálát adunk azért az örömért és
szeretetért,  amivel  a  fiatal  házaspárok  és  velük  együtt  szeretteik
gazdagodtak.  Kérünk, Szentlelkeddel őrizd házasságukat  a gonosz
minden támadásától, adj nekik boldog családi életet, mindvégig ki-
tartó hűséges szeretetet egymás iránt.  Ámen
Elhúnytak: Vitéz Kiss János, Hettmann Imréné Csonki Eszter, Laka-
tos Károly, Kovács Istvánné Kécskei Piroska, Kovács Imréné Kon-
dor Eszter.
Minden vigasztalás  Istene,  Mennyei  Atyánk! Kérünk,  add további
vigasztalásodat  a gyászolóknak,  Hálát  adunk  azokért  a jó dolgo-
kért, amivel elhunyt testvéreink életén keresztül gazdagítottad e vi-
lágot. Köszönjük, hogy a feltámadás és kegyelem reménységével tu-
dunk az elhunytakra és saját múlandóságunkra gondolni. Ámen
Egyéb kiemelkedő események:
-Ökumenikus imahét szeretetvendégséggel és meghitt beszélgetéssel

-Gyülekezeti filmvetítés: A reménység útja
-Krasznai Andrea repülőtéri lelkész és Angi József, és felesége Ka-
thy (USA) misszionáriusok vendégszolgálata
-Barbel Griffien libanoni misszionárius szolgálata
-Ifjúsági kirándulás Schirhadashj koncertre
-Parókia felújítás
-Templom felújítás
-Lelkipásztori szerenádok az öregotthonban vonósnégyessel
-Ifjúsági kirándulás Sarkadra, Passió c. film megtekintése az ifjúsági
konferencián
-Hittanos évzáró Dobosné Emőke vezetésével
-Önkormányzati vendég csángó csoport fogadása és foglalkoztatása
a templomban
-Menekültügyi USA misszionáriusok szolgálata az istentiszteleten,
ifjúsági kirándulással
-Nagyszabású ünnepi istentisztelet a templom 200 éves évforduló-
ján, ill. a 285 éves ref. betelepülés emlékére
-Nagykőrösi ref. tanítóképző kórusának zenés istentisztelete és ven-
dégfogadása
-Evangélizáció és szeretetvendégségek beszélgetéssel Dr. Szabó Pál
szolgálatával
-Karácsonyi éneklés gyerekekkel időseknél
Rendszeres szolgálatok:
-Istentiszteletek,  hittanórák,  hivatali  beszélgetések,  egyházközségi
adminisztráció bonyolítása
-Lelkészi látogatások az orosházi határőrségi börtönben gyülekezeti
tagokkal
-Családlátogatások
-Csütörtök déli hegedűs zsoltáréneklés az öregotthonban
Urunk,  hálát  adunk  minden  nagyszerű  eseményért  gyülekezetünk-
ben. Bocsásd meg, ha a nem használtuk ki elég jól a nekünk adott
drága lehetőségeket a megtérésre, épülésre,  mások boldogítására.
Kérünk add, hogy minden ami akaratod szerint történt, jó gyümöl-
csöket teremhessen az emberi szívekben dicsőségedre.  Jézus nevé-
ben. Ámen

A 2004-es felújítások margójára
Az elmúlt év a nagy épület fel-
újítások éve volt egyházközsé-
günkben.
Hadd gondoljunk vissza még
egyszer hálával és köszönet-
tel Istenre, aki mindezt lehe-
tővé  tette  mindenekfelett.
Ugyanakkor  hálával  gondo-
lunk  azokra,  és  újból-újból
köszönjük azok fáradozását,
akik emberileg bármit is tet-
tek  azért,  hogy  községünk
parókiája és temploma meg-
újulhasson  mindannyiunk
hasznára  és  örömére.  Vol-
tak, akik rengeteget áldoztak
időben,  szakértelemben,
anyagiakban,  voltak  akik
csak keveset,  de mindannyi-

an  egyet  tettek:  szent  ügyet
szolgáltak.  A felújítás egyik
jelentős  kezdeti  lökését  a
Szarvas  és  Vidéke  Takarék-
szövetkezet  Békésszentand-
rási  Kirendeltségének  kész-
séges  hozzáállása  adta.
Gyors, közvetlen, megbízha-
tó, és bizalmat előlegző köz-
reműködésük nélkül talán el
se  mertünk  volna  indulni  a
felújítás  útján.  Kívánunk
mindenkinek,  de  segítőink-
nek  kiváltképpen  boldog
évet,  tapasztalják meg ők is
a  csodát,  hogy aki  Istennek
ad,  nem  lesz  kevesebbje.
Imádkozzunk  mindannyian,
hogy  a  fizikai  megújulást

kövesse  lelki  meg-
újulás is életünkben.

A gazda szeme jót tesz
a háznak.

 Dr Dobos Ágoston
lelkész egyik szemlé-

jén
a toronyóránál
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HÍREK
Ázsiai katasztrófa kapcsán

elgondolkodtató bibliai
idézetek

Róm. 12.15
…sírjatok a sírókkal.

Mt. 25.31-40
„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek
eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, … „Ak-
kor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám
áldottai,  örököljétek a  világ kezdete óta  számotokra elkészített
országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom
adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és
felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben vol-
tam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak:
Uram,  mikor  láttunk téged  éhezni,  hogy enned  adtunk  volna,
vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jöve-
vénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy fel-
ruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy el-
mentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”

Lk. 13.1-9
Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azok-
ról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval ele-
gyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: „Azt gondoljá-
tok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi gali-
leainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt - mondom
nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek
el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a to-
rony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más em-
bernél, aki Jeruzsálemben lakik?
Nem! Sőt - mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan
ugyanúgy vesztek el.”
Azután ezt a példázatot mondta: „Egy embernek volt egy fügefá-
ja a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de
nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy
idejárok  gyümölcsöt  keresni  ezen  a  fügefán,  de  nem találok.
Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki:
Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és meg-
trágyázom, hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.”

Imádkozzunk együtt  érezve a szenvedőkkel,  tegyük meg akár a
legkisebb tőlünk telhető segítséget, és Istenhez térve szívünkben
teremje életünk a krisztusi élet gyümölcseit míg tart a kegyelem
ideje. 

Dr. Dobos Ágoston lelkész

Anyakönyvi hírek
2004. december 18-án Petróczy Attila és Lázár Erika szülőknek
SÁRA utónevű gyermeke született.

APRÓ * APRÓ * APRÓ
HANOMAG tehergépkocsi és Moszkvics Aleko Furgon gépkocsi
műszaki nélkül eladó. Érdeklődni: 30-9688-680

Teljes körű temetkezési szolgáltató
éjjel-nappali ügyelettel.

Telefon: 218-224 * 30/9584-877
Cég alapítva: 1971.

Tulajdonos:
Ábel Zoltán, Békésszentandrás, Fő út 64.

Síremlék minden anyagból (márvány, grá-
nit, műkő), régi síremlékek tisztítása.

ÖNKORMÁNYZATI  HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Felelős kiadó: Sinka József

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Bődi Mária, Fabó István, Horváth Sándorné,

Molnár Imre Zoltán, Sinka Csaba
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

Digitalizálta: Qwpack
E-mail: bszta-konyvtar@freemail.hu

Készült: SZARVASPRESS Bt. Telefon/fax: (66) 313-144/19
NYTSZ: 372/2/1995
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MEGHÍVÓ
A hagyományosan jó hangulatú

Békésszentandrás Baráti Szövetsége FARASNGI BÁLJÁRA
2005. február 05-én 19 órai kezdettel

Vacsora: birkapörkölt
Zene: Amazon duó

01 órától fergeteges nosztalgia disco Cintula-Sonkoly
lemezlovasokkal.

Értékes tombola nyeremények.
Fődíj: házimozi

Jegyek elővételben vásárolhatók:
Pergamen papírboltban

Művelődési Házban

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

* * *

MEGHÍVÓ
Egy kiállítás képekben

Tisztelt Békésszentandrásiak!

Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait
a 2005. február 5-én 17 órai kezdettel

a Művelődési Házba a
VITÉZEK ALBUMA

című kiállítás ünnepélyes megnyitójára

Vendégművész: Beregszászi Olga.

A kiállítást a békésszentandrási vitézek
leszármazottai rendezik.

A megnyitót és kiállítást támogatja:
Békésszentandrás Baráti Szövetsége

Békéssy János helytörténeti egyesület
Vass Sándor hagyományőrző csapat

Köszönjük, hogy az Önök jóvoltából
még szebbé tehettük a kollégista gyer-

mekek karácsonyát!
A Kollégium dolgozói

André Imre Lénárt Zoltánéé
Argomex Kft., Kozák János Nemcsényi Zsolt
Art-Kelim Kft., Czuczi Ernő Szarvas Coop
Eli-Nett Kft., Melis Györtyné Szarvasi Mozzarella Kft.,
Hévizi Róbert Rohony Miklós
Körös Aqua Kft., Fabó István Révész Edit

Zalka Szövetkezet – Oláh Géza

A Vértessy Tánc-Sport
Egyesület hírei

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület értesíti
az adózó állampolgárokat, hogy az egyesület részére ebben
az évben is lehetőség nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.
Ha támogatni szeretné működésünket az alábbi adószámra
teheti meg a felajánlást:

18384600-1-04
Támogatásukat Egyesületünk vezetősége, tagjai és táncosai
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

***

A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület értesíti
Tisztelt Támogatóit, hogy a 2003. évi SZJA 1%-át, 26.107
Ft-ot táncosainak oktatására fordította.
Köszönjük támogatásukat.

***

Eredményekben gazdag, békés, boldog új évet kíván a Bé-
késszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület.
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Ízelítő a TÉL-FÉNY fotókiállítás
anyagából

A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt amatőr fotókiállítás
megtekinthető a Könyvtár Galériában 2005. február 12-ig.

A topmodell Fotó: Szigyártó Levente

Csíkszereda Millenniumi Temploma Fotó: Szigyártó Levente

Napraforgók Fotó: Révész Júlia

A Körös kapitánya Fotó: Csikós György

Vízesés a Réz hegységben Fotó: Szigyártó Levente

Fiatal rozsdafarkú Sinka József
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS 
KÖNYVTÁR HÍREI

B.U.É.K. – 2005.
A szilveszteri mulatság alkalmával ismét megtelt a Művelődési
Ház. Elmondhatjuk, hogy jó hangulatban töltöttük az év utolsó
napját.  Még az asztalokat  is  összébb kellett  pakolni, hogy na-
gyobb legyen a táncparkett a hajnalig táncolók részére. Számunk-
ra is eredményes volt a fáradságos munka. A bevételt a székek
kárpitozására tudjuk fordítani. Köszönjük a segítséget mindenki-
nek! A képek magukért beszélnek.

A fellépők: Litauszki Ditta – Fabó Gergő, Mrena Erzsébet –
Korbely György, Balogh Emese – Sonkoly Zoltán, Aszódi Di-
ána – Balogh Tamás, Kiszel Edina – Házi Zsolt, dr. Kantiné
Szín Mária – dr. Kanti Attila, a Vértessy Tánc-Sport Egyesü-
let tagjai. Fotó: Korbely György

Sok jó ember kis helyen is elfér Fotó: Szécsi Mátyás

A hajnalig mulatók Fotó: Szécsi Mátyás

FELHÍVÁS
Kedves Lakosok! Kedves Olvasók!

Ebben az évben ünnepeljük a Könyvtár fennállásának  45. év-
fordulóját , mellyel szeretnénk kapcsolódni a községi jubileumi
ünnepségekhez. Ez alkalomból ,,Könyvtártörténeti kiállítást”
rendezünk. Kérjük, ha valakinek régi fotói,  iratai vannak, le-
gyen szíves rendelkezésünkre bocsátani .
Várjuk segítségüket április 1-jéig,  hogy méltó  kiállítást  tud-
junk létrehozni!

PINGPONG
Továbbra is várjuk a pingpongozni vágyókat a Művelődési
Házba keddenként 17 órától!

MEGHÍVÓ
2005. április 16-án a Művelődési Ház JÓTÉKONYSÁGI BÁLT

szervez, melyre szeretettel meghívjuk!
A jó hangulatról az Emeretta együttes gondoskodik!

A rendezvény teljes bevételét a székek kárpitozására fordítjuk.
Mindenkit szeretettel várunk!

További információ a következő számban.
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének hírei
Egyesületünknél az őszi és a téli hónapok szorgalmas munkával telnek.
A raktárépítés jó ütemben folyt, mivel az Argomex Kft. nap mint nap
biztosította  a  kőművest  Vass  Sándor  személyében.  Az építési  anyag
szállítását Kozák János (Argomex Kft.), Bagi János TÜZÉP vezető biz-
tosította  támogatásként.  Segédmunkaerőt  egyesületünk tagjaiból  szer-
veztük.  Jó  volt  hallani  és  látni,  hogy barátok,  ismerősök találkozása
örömteli volt. A szorgalmas munka mellett jutott idő egy kis beszélge-
tésre is. Egy szó vagy telefonhívás, és már biztosítva volt a segéd- és a
szakmunkaerő is. Anyagi fedezetünket biztosította: Argomex Kft., Do-
mokos László országgyűlési képviselőnk, támogató képviselőink és tag-
jaink pénzbeli adományai, támogatójegy eladásából befolyt összeg, vala-
mint saját erő. 498 fő vásárolt támogatójegyet megközelítően 300.000 Ft
összegben, 38 fő végzett társadalmi munkát, 268 óra ráfordítással. Ga-
nyecz Bandi bácsinak a csempe és a burkoló lapok beszerzését köszön-
hetjük 50%-os leárazással. Volt olyan család, akitől egy jó állapotú dup-
la 2 szárnyas ajtót kaptunk ajándékba. Köszönet mindenkinek, aki hoz-
zájárult ahhoz, hogy tervünk valóra váljon. Legyen raktárunk, ahová év-
ről-évre  gyarapodó vagyonunkat  rendezett  körülmények  közé tegyük.
Így is a raktárépület összköltsége elérte a félmillió forintot.

Raktárunk Fotó: ifj. Bohák Mihály

November 19-én  orvos-beteg  találkozót  szerveztünk.  Gyógyászati se-
gédeszközök kiírása helyben és a kiszállítás is megoldott volt.
November 20-án a Művelődési Házban birkavacsora volt, melyre a bi-
zalmiak egy ajándék vacsorajegyet kaptak társadalmi munkájukért.
December 3-án a mesterszállási nyugdíjasokhoz kaptunk meghívást (47
fővel vettünk részt). Köszönet a szép délutánért, jól éreztük magunkat.

Az általános iskola tanulóinak karácsonyi műsora
Fotó: Bohák Mihályné

December 10-én a klubban tartottuk meg a Karácsonyi ünnepségün-
ket. Ünnepi megemlékezést Molnár Imre általános iskola igazgatója

mondott.  Iskola tanulói kultúrműsora, majd Dallos Gizike, B. Tóth
Magda,  Fényes  György  nótaműsora  tette  színvonalassá  rendezvé-
nyünket.  A tombolahúzás  és  a  csomagok  kiosztása  zárta  ünnepsé-
günket. 130 ezer Ft-os rendezvény költségét az önkormányzat, támo-
gató képviselőink, és saját erő biztosította. 750 szeretetcsomagot ké-
szítettünk és  a bizalmiak által  került  kiosztásra sorstársaink között
jókívánság kíséretében.

Dallos Gizike és Fényes György a karácsonyi ünnepélyen
Fotó: Bohák Mihályné

December 31-én Szilveszteri Bált szerveztünk a Könyvtár és a Mű-
velődési Ház vezetőivel és dolgozóival. A bált megnyitotta Sinka Jó-
zsef polgármester úr. Kultúrműsort a Vértessy Tánc-Sport Egyesület
táncosai adták.  Köszönet az együttműködésért.  Révész Károly sza-
kács és segítőinek Juhos György és felesége, valamint a felszolgáló
csapatnak  az  önzetlen  segítségért  (Zöld  Sas  vendéglő),  Nagy
Györgyné Kati  néninek, Rusz Róbertnek, Doroginé Sindel Móniká-
nak,  az  egyesületünk  tagjainak,  akik  az  elő-  és  utómunkálatokban
részt vettek, tombolatárgyakért, jegyvásárlásért. Jót buliztunk, a ze-
nekar fél 6-ig húzta a talpalávalót. Egyesületünk anyagilag is jól zár-
ta az évet.
Úgy  terveztük,  hogy  a  január  egy  kis  pihentető  hónapunk  lesz.
Hál’Istennek nem így sikerült.  Felkérés  érkezett,  hogy vállalunk-e
burgonya kiosztást (természetesen mindent, ami a tagjaink boldogu-
lására irányul.) Domokos László országgyűlési képviselőnk, a helyi
FIDESZ szervezettel szervezve biztosított egy kamion burgonyát és
ideszállítását, melyet térítésmentesen kapta egyesületünk és a Nagy-
családosok  Egyesülete  is.  Ügyfélfogadási  napon  kiosztásra  került.
266 család részesült az adományban (saját aláírások igazolják). Köz-
reműködtek a bizalmi  hálózat  tagjai,  Hamza Zoltán,  Szécsi  Balázs
képviselő urak is. Nagycsaládosok részéről Bencsikné Dudás Erzsike
és Szín Károly vezetőségi tagok. Újabb kamion burgonya érkezését
várjuk. Reméljük, mire a Szentandrási Híradót megkapják kedves ol-
vasók,  már  túl  leszünk  a  kiosztáson.  A helyi  Vöröskereszt  tagjai
lesznek a társaink,  melyből  ők is  részesülnek (kerestük a  rászorult
családokat  is).  Nem  sok  időnk  van,  mert  egy-két  fagyos  éjszaka
tönkre teheti az egész raktárkészletet. Elnézést kérünk, ha nem tud-
tunk minden igényt kielégíteni, a jó szándék megvolt.
Úgy gondolom, ez a tevékenység is egy jó tett, ami a barátság és kapcso-
lat terméke.
A következő cikk terveinkről, programjainkról szól.

Jó egészséget kíván:
Tóth Mihályné

egyesület elnöke
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Köszönet
a szép ünnepért!

Meghitt, békés karácsonya volt a Gondozási Központ lakóinak és
naponta bejáró nyugdíjasainak. Hálával és köszönettel tartozunk
azoknak, akik adományaikkal, kedves műsorukkal, jókívánságok-
kal, és nem utolsó sorban kétkezi munkájukkal emlékezetessé tet-
ték 2004. karácsonyát. Az ünnepi vacsora után a bentlakókat kis
csomag várta az ágyukon. Kézzel festett, névre szóló csészével
leptük meg Őket, ami sok idős embernek még könnyet is csalt a
szemébe. Úgy örültek, mint a gyerekek, amikor megérkezik a Jé-
zuska!
Szurovecz Vince esperes úr és Dr. Dobos Ágoston lelkész úr a
vallásos idős emberek lelki békéjéről gondoskodtak a Megváltó
születése alkalmából. Köszönjük!
Hálás szívvel gondolunk:
- a Szent László- és a Szent Erzsébet utcai ovisokra,
- a Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ-re,
- az EMO Bt-re,
- az Eli-Nett Kft-re,
- az 542. sz. Szent András Cserkészcsapatra,
- Molnár Jánosnéra!

Gondozási Központ  lakói és dolgozói
Fotók: ÖNO

Mikulás az időseknél

A Szent Erzsébet úti ovisok műsora

KERTBARÁTOKNAK
Gyümölcstermesztés kialakulása

hazánkban – II. rész
Az első Világháború után Mohácsy Mátyás, Magyar Gyula, Horn Já-
nos, angyal Dezső, Gergely István kiváló szakemberek, nemesítők,
tanárok folytatták a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos nemes fel-
adatot. Szakirányú tevékenységük sikere érdekében megalakították a
,,Gyümölcstermelők Országos Egyesületét. 1934-ben megjelentették
a ,,A Magyar Gyümölcs” című folyóiratot, mely havonta jelent meg.
A folyóirat felelős szerkesztője Dr. Jeszenszky Árpád lett. A főmun-
katársak között  volt  többek  között  Dr. Csepreghy László, Magyar
Gyula, Munkácsy Mátyás, Dr. Kálmán Sándor. Az Országos egyesü-
let 1938. november 8-án tartotta évi soros közgyűlését. A megnyitó
beszédet Gyomörey György elnök tartotta. Nagy örömmel emléke-
zett meg felvidékünk egy részének visszacsatolásáról. Az eseményt a
közgyűlés hosszasan ünnepelte, majd táviratban üdvözölte vitéz Im-
rédy Béla miniszterelnököt, Kánya Kálmán és Teleki Pál minisztere-
ket. Dr. Jeszenszky Árpád ügyvezető igazgató ismertette az egyesü-
let működését, feladatát,  ami egyrészt a szaktanácsadás, a termelés
irányítása, másrészt a termelők szükségleteinek kedvezményes be-
szerzése. Elmondta továbbá, hogy a 10 körzet 34 tagegyesületből ál,
mely 24 ezer tagot számlál. Édesapám is részt vett a közgyűlésen,
képviselve a Dél-keleti Körzetet. A képen a Kongresszus résztvevői
láthatóak.

A II. Világháború idején  az igen színvonalas folyóirat,  a ,,Magyar
Gyümölcs” átmenetileg nem jelent meg. A konszolidáció után ismét
kezükbe vehették az érdeklődők.  Az 50-es évek elején  igen nagy
változáson ment át a szaklap. Megváltoztatták a nevét 1952-ben, új
neve: Kertészet Szőlészet lett. Ma már színes képekkel illusztrálva
ad tájékoztatást a zöldség, a gyümölcs, a szőlő termesztéséről, annak
ápolásáról, a kártevők elleni védekezési módokról. Az előző szám-
ban már leírtuk, hogy az első szakirányú képzést az 1848-as Szabad-
ságharc honvédtiszt orvosa, Dr. Entz Ferenc indította el Pesten. A
mai képzés Budán a Ménesi úton van, ahová még 1876-ban települt
át  az iskola.  1894-től  hároméves képzési  idővel alsó,  középső,  és
felső szintű kertészképzés folyt. Ennek az iskolának köszönhetjük,
hogy kiváló kertész szakembereket nevelt, akik sokat tettek a gyü-
mölcstermesztés tovább fejlesztéséért, az új fajták kinevelésért (ke-
resztezés, oltás) fajtabővítéséért. Az idők során a képzés szintje és
tartalma folyamatosan bővült, ennek megfelelően a szervezeti felépí-
tés és a név is változott. 1929-ben a Magyar Királyi Kertészeti Aka-
démia létrehozásával hivatalosan is felsőfokú (főiskola) tanintézmé-
nyévé vált. 1968-an a főiskola egyetemi rangot kapott, Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetem néven. Az intézmény a nagy előd (az iskola
létrehozójának tiszteletére) létrehozta az ,,Entz Ferenc emlékérmet”,
melyet a szakoktatásban, a tudományos kutatásban és a szakmai gya-
korlatban eredményesen tevékenykedőknek adományoznak.

Hunya Alajos nyomán
D. Kiss Sándor
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Sakkbajnokság  2004.
Tavaly november 28-án került sor a községi sakkbajnokság meg-
rendezésére. A hagyományoknak megfelelően most is külön cso-
portban mérték össze tudásukat a versenyszerűen és a nem ver-
senyszerűen játszó sakkozóink. Az ezévi bajnokságra csak felnőtt
versenyzők jelentkeztek, ami némileg megkönnyítette a verseny-
bíróság dolgát.
A versenyszerűen játszók kategóriájában Radics László  megvéd-
te elsőségét és így már sorozatban harmadszor lett Békésszen-
tandrás  sakkbajnoka.  A  FIDE  világranglistára  felkerült  Csipai
Levente ugyan megszorította a többszörös bajnokot, de a döntő
pillanatokban a rutinos Radics László remekül összpontosított.
Hogy ilyen izgalmasan alakult az utolsó parti, az Bakonyi Béla
mátraverebélyi vendégjátékosnak köszönhető, aki az elején 0,5
pontot elvett Radics Lászlótól.
A nem versenyszerűen játszók csoportjában hasonló izgalmak és
keresztbe verések voltak. A tavalyi bajnok, Nemcsényi Zsolt nem
tudta megvédeni címét, kénytelen volt átengedni a remekül játszó
Korbely Zsoltnak, aki győzelmével méltóképpen folytatja a csa-
ládi hagyományokat. A szoros partik és az elért pontszámok jel-
zik a csoport kiegyensúlyozottságát.
A délelőtt érdekessége volt, hogy asztalhoz ült a női bajnoki cí-
mért a régebbi idők ,,nagy bajnoka” a tavalyi ifjúsági bajnokkal,
mely mérkőzésen a tapasztalat diadalmaskodott.
Az idei bajnokságról elmondható, hogy magas színvonalú volt,
mely méltón szolgálta a sakk szépségét és népszerűségét.
Eredmények:
Versenyszerűen játszók:
1. Radics László 3,5 pont
2. Csipai Levente 2,0 pont
3. Bakonyi Béla 0,5 pont
Nem versenyszerűen játszó hölgyek:
1. Korbely Györgyné
2. Hévizi Bianka
Nem versenyszerűen játszó férfiak:
1. Korbely Zsolt 3 pont
2. Oláh Csaba 2 pont
3. Farkas Péter 2 pont
4-5. Hamza Zoltán 1,5 pont, Nemcsényi Zsolt 1,5 pont

Kép, szöveg: Hévizi Róbert

A hölgyek: Korbely Györgyné és Hévizi Bianka

Szoros partikat vívtak: (balról) Csípai Levente, Radics Lász-
ló, Bakonyi Béla

Remek  hangulatot  teremtettek:  (balról)  Nemcsényi  Zsolt,
Farkas Péter, Korbely Zsolt, Hamza Zoltán, Oláh Csaba

Feszült figyelem: Csak az órák ketyegése hallatszott
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Jól kezdődik…

Jól kezdődik az év, állapíthattuk meg az elmúlt év utolsó, illetve az új év
első napjaiban kapott hírek hallatán. És most a szó jó értelmében kell,
hogy értelmezzük az egyébként szólásként gyakran használatos rövid ki-
jelentő mondatot.
Ránk is fér, jön a gyors mindent kifejező válasz. Hát igen, s ha lepörget-
jük az elmúlt évet rögtön értjük a reagálást, borsózni kezd a hátunk és
kiráz a hideg. Mindannyian arra gondolunk,  hogy a szentandrási köz-
hangulat néhány hangadó miatt nem kerülhet még egyszer olyan gyalá-
zatos mélységbe, mint amilyen volt. Hiába történt oly sok minden a ta-
valyi évben, aminek örülni kellett volna a lakosságnak és a közszerep-
lőknek egyaránt, a hangulatot azonban nem a fizikai történések befolyá-
solják nálunk, hanem valami más.
Sajnos megtapasztaltam néhány általam büszkén vállalt  projekt végre-
hajtása utáni gyalázkodás alkalmával. A pitiáner ügyekből provokált vi-
ták után nem egyszer oda jutottam, hogy „megbántam” azt, hogy a pro-
jektek elindítását,  végrehajtását szorgalmaztam munkatársaimmal és a
település fejlődéséért következetesen kiálló képviselőtársaimmal együtt.
Bízom benne, hogy a sűrűn előfordult nézeteltérések az eltérő gondol-
kodásmód, az eltérő magatartásforma és retorika miatt volt, és nem más
szándék miatt. Vajon van-e valakinek, valakiknek joga elrontani mások
és a többség hangulatát? Vetődik fel a kérdés sajnos sűrűn.
Új évet kezdtünk. Jól kezdődik az év tényleg. Jól, mert a költségvetés
tervezési időszakában olyan ténylegesen megvalósuló programok indul-
nak, amelyek forrását már elnyertük vagy az év első napjaiban bírálták
el számunkra pozitívan, és aminek végrehajtása során mindannyiunknak
örülni kell.
Január 3-án elindult 15 fő részvételével az a 18 hónapos közmunkaprog-
ram, amelynek már a cikk írásával egy időben is van látszata. Fő elvárás
a település belterületének, katonai nyelven „külső körlet” rendbetétele, a
virágosítási program beindítása.
A munkavégzés mellett az alkalmazott munkanélküliekből összeállított
csoport képzési programon is részt vesz és a végén vizsgát tesz, cél a
munka világába való visszavezetés.
Már elkezdődött a Prohászka utca útépítésének előkészítése. A nyomvo-
nalba eső vízműves aknák megépítése és a korábbi  években kimaradt
víz- és csatornabekötések pótlása.

Az útépítés április-május hónapban megtörténik. Az útépítés mellett na-
gyon fontos feladat még az, hogy az érintett lakosság fizesse be a hozzá-
járulást a kiküldött levelek alapján.
Karácsonykor kaptuk a hírt, hogy megnyertük a Vértessy téri játszótérre
készített pályázatunkat, a kivitelezés még ez évben elkészül. Ez lesz az
első közterületi  játszótér, amelyik megfelel a legszigorúbb EU-s szab-
ványnak.
Ez év második felétől indul és három évig tart a település belvízelveze-
tési rendszerének teljes felújítása, korszerűsítése. A program 115 millió
Ft-ba kerül, tartalmazza az 55 km hosszú hálózat rendbetételét.
A részletes műszaki tartalomról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot,
speciális kérdésekkel forduljanak a Polgármesteri Hivatal műszaki osz-
tályához.
A legutolsó  hír  szerint  elnyertük a  Szarvas várossal  közösen beadott
„Turisztikai  vonzerő  növelése  a  Szarvas-békésszentandrási  holtágon”
pályázatunkat. A program két év alatt valósul meg és komplexen meg-
oldja a legfontosabb kérdéseket, a projekt teljes költsége 600 millió Ft.
Szentandráson mintegy 55 millió Ft épül ebből.
A sportpályán épül egy korszerű vizesblokk mindenki számára, teljesen
átalakul és kiépül a fövenystrand és környéke, odavezető utakkal, jár-
dákkal, és a viziturizmus elősegítése érdekében a holtág mindkét végén
épül egy-egy móló, amely a holtágba való belépést, illetve a Hármas Kö-
rössel való kapcsolatot megteremti.
Ebben a programban átépítik az úgynevezett HAKI hidat és újra kijárhat
a Katalin II. sétahajó hozzánk. A teljes műszaki tartalmat, a későbbiek
során ismertetjük a kedves olvasóval.
És még egy jó hír, megnyílt a benzinkút ezzel is régi vágyunk teljesült,
ráadásul néhány forinttal mindig olcsóbban árulják a benzint.
Remélem a folytatás is hasonló lesz, energiánkat a megvalósításra és új
programok kidolgozására fordíthatjuk  majd,  a menetközben felmerülő
problémákat közösen oldjuk meg és megkíméljük egymás idegeit.
Nincs okunk a sírásra. Minden kedves olvasónak, minden kedves Szen-
tandrásinak sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok.

Sinka József
polgármester

S O R S O L Á S
2004-ben 391 lakás kötött rá a szennyvízcsatorna hálózatra.  A
testületi ülés december 20-án kisorsolta a nyerteseket.

I. helyezett Elek Istvánné, Dr. Dunay u. 25. – automata mosógé-
pet,
II. helyezett Kis Attila, Arany J. u. 2. – 1 éves csatornadíj-fizetési
mentességet,
III. helyezett Csiki Csaba, Füzes kert – féléves csatornadíj-fizeté-
si mentességet nyert.

TÜDŐSZŰRÉS
Előzetesen tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ez évben

a tüdőszűrés időpontja
2005. február 15-25.

Helye: Közösségi Ház, Fő út 22.
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A 2004. december 5-ei népszavazás helyi eredményei
Kórház privatizáció Kettős állampolgárság

igen nem igen nem
1 152 43 140 52
2 143 44 105 80
3 147 36 113 71
4 118 48 96 73
5 165 57 124 99
6 134 50 116 68
7 11 4 10 6

Összesen: 870 282 704 449

KÖSZÖNET
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője kö-
szönetemet fejezem ki a 2004. december 5-i Országos Népszava-
zás választási munkálataiban résztvevőknek:
- Szavazatszámláló Bizottság választott és delegált tagjainak,
- Helyi Választási Iroda tagjainak,
- Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
- a  szarvasi Rendőrkapitányság és a  békésszentandrási rendőri
körzeti megbízottaknak,
- a Békésszentandrási Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához hozzájárul-
tak.

Dr. Strassburger Gyöngyi
jegyző

FELHÍVÁS
Felhívom a Társulat Tagjainak figyelmét, hogy 2005. év-
ben a befizetésekkel kapcsolatos problémák rendezése, il-
letve tisztázására a következő ügyfélfogadási rend vonat-
kozik.

Kedd: 8-10 óráig
Szerda: 8-10 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
a Falugazda irodájában.

A hiba bejelentéseket a Polgármesteri Hivatal Műszaki iro-
dájában ügyfélfogadási időben.

Békésszentandrás, 2005. január 07.

Tisztelettel:
Kugyela Mihály
Elsz. Biz. Elnök

Száraz Sándor: Három könny…

Három könny van a szempillámon,
Nehéz forró mind a három.

Az első könny, mely úgy éget,
Siratja a Felvidéket.

A második a legdrágább,
Téged gyászol Bácska, Bánát.

A harmadik a legnehezebb,
Erdélyország érted pereg.

Érted pereg vagy tán másért,
Egész nagy Magyarországért!

Olcsó árak,
kedves kiszolgálás.

Nézzen be hozzánk.
- élelmiszerbolt (Bajcsy u., Bethlen G. u.)

- italbolt (ARANY PATKÓ Italbolt, sportpálya
büfé)

Pisont András
egyéni vállalkozó

Következő lapzárta:

2005. február 11. (péntek)
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Bagi János levele Kozák Máriának
Szentandrási Híradó Szerkesztősége
Békésszentandrás

Tisztelt Szerkesztő Bizottság!
A 2004. évi augusztusi Híradóban közölt írásomra reagálva felhí-
vott telefonon Szentandrásról Balláné Kozák Mária, hogy meg-
köszönje megemlékező gondolataimat az  Édesapjáról.  Ezen el-
gondolkodva írtam meg személyes levelemet a Családnak, melyet
most csatoltan Önöknek is megküldök. Ugyanis ,,Valaki” beleol-
vasott abba a levélbe, s azt sugallta, hogy az itt leírtak megilletik
a nyilvánosságot is. Kérem, döntsék el Önök!

* * *

Tisztelt Balla Család!
Kedves Kozák Mária!
Örültem kedves megkeresésének a Híradóban megjelent írásom-
mal kapcsolatban. Megnyugtató volt számomra, hogy Önöknek is
örömet szereztem e néhány sorral a megemlékezés során. Az em-
lékek felidézése a kor előrehaladtával mindnyájunknak valamifé-
le számvetést is jelentenek. Ilyen gondolatok és érzések motivál-
ták soraimat a szüleinkről és ezen belül, ebben a gondolatkörben
kapott helyet Kozák Márton is.
Meg kell azonban mondanom Önöknek, hogy a mi kapcsolatunk
annál  sokkal  több  volt,  mint amit  leírtam. A mi kapcsolatunk
annyira személyes, hogy nem akartam, s talán nem is lett volna
helyes a nyilvánosság elé tárni. Önöknek azonban most tisztelet-
tel elmondom.
Ez a történet  a  mi kettőnk hadifogásával kapcsolatos  napjaink
története. Nagy csalódással kezdődött, amikor 1945. április 1-jén
találkoztunk a Vörös Hadsereg katonáival.  Bár egy puskalövés
sem dördült el, mégis megaláztak bennünket, megfosztottak min-
den kézzel fogható értékünktől. Betereltek bennünket a komáro-
mi Öregvárba azzal a hitegetéssel, hogy onnan törvényesen, iga-
zolvánnyal ellátva bocsátanak haza. Nem így történt. Heteket töl-
töttünk együtt 8-10 ezer hadifogoly társunkkal a várban, s vártuk
az elbocsájtást. A háborúnak akkor már vége volt. Ezek a napok
nagyon  keservesek  voltak  mindnyájunk számára.  Az  egymás

iránti bizalom, s valami megmagyarázhatatlan hit a szebb, a jobb
jövőben adott erőt az éhezés, az összezártság, s az ebből adódó
megpróbáltatások elviselésére. Voltak,  akik ezt nem bírták. So-
kan kerültek a Kórház Barakokba. Itt betegedett meg közös isme-
rősünk is, az én kollégám, Földházi Sándor barátom is. Így ma-
radt Ő idehaza. Az éhezés, az egymásrautaltság nemcsak fizikai,
de lelki megpróbáltatást is jelentett mindenkinek.
Május 10-e körül – tehát a háború befejezése után – újabb hitege-
tések következtek a hazaengedéssel kapcsolatban. Különböző el-
bocsátó,  igazoló  állomásokat:  Budapest,  Szolnok,  Békéscsaba
emlegettek, ahogyan a szerelvény halad előre az Országhatár fe-
lé. A bevagonírozás Komáromban május 10-e körül történt. Egy
marhavagonba 50-60  embert  tereltek  be  úgy, hogy csak ülve,
egymás mellett, szorosan kuporogva tudtunk elhelyezkedni. Így,
ebben az időben kerültünk mi Maci bácsival nemcsak testi közel-
ségbe, de lelki kapcsolatba is.
Benne a csalódás a vagonban egyre csak fokozódott, s a remény-
telenség vett erőt rajtunk, mindnyájunkon. Még a vagonból való
szökés gondolata  is  felvetődött.  Senkinek sem sikerült.  Kozák
Mártont talán még jobban kínozta a megalázó helyzet, hiszen az
Ő tudati és érzelmi meggyőződésével ez a helyzet súlyosan ellen-
kezett. Nyolc napig utaztunk Komáromtól Lökösházáig, s ez idő
alatt hol az ifjabbak, hol az idősebbek vigasztaltuk, biztattuk egy-
mást, s tartottuk egymásban a reményt, egyáltalán az életben ma-
radásra, a majdani hazakerülésre.
Ezek azok a körülmények, amit csak az tud megérteni, elfogadni,
akit  érintett,  akit életben is hagyott a  megpróbáltatás, aki részt
vett hasonló körülményekben. Számomra ezek az idők nagy ta-
nulságokkal jártak, s példát adtak az egymást segíteni tudó, akaró
igaz emberségből. Ebben Kozák Márton nekem nagy tanító mes-
terem volt, s végtelenül sajnáltam, amikor június vége körül, az
Alexini Hadifogoly Táborba érkezésünk után el kellett válnunk.
Én Szofhoszba, Ő pedig a  Kalugai táborba  került. Elkerültünk
egymástól, s más időben érkeztünk haza.
E néhány sorral emlékezem Kozák Mártonra: az Ön Édesapjára.
Budapest, 2004. november 10-én
Üdvözlettel:

Dr. Bagi János

KINEK  VÉTETT?
Kinek vétett? Tehetjük fel a kérdést, ha az Orvosi rendelő falán
elhelyezett emléktáblára nézünk
2005. január 2-án, a kora esti órákban valaki(k) meggyújtotta a
Dr. Szerényi M Iván emléktáblájára akasztott koszorút. Szeren-
csére nagyobb kár nem történt, mert a leltározásból hazafelé tartó
papírbolti eladók megakadályozták azt. Az égő koszorút lelökték
a helyéről, majd eloltották. Köszönet érte.
Nem tudni, hogy milyen indíttatásból lett meggyújtva a koszorú,
de reméljük, hogy csak gyerekes csínyről van szó. Annál is in-
kább, mert a fent nevezett doktor úr köztiszteletben álló személy,
mind a mai napig. Nemcsak az idősebbek, de a vadászat megho-
nosítása miatt a fiatalabbak is szerették és hálával gondolnak rá.
A tett érthetetlen és elítélendő!
Reméljük, hogy e lap hasábjain ilyen és ehhez hasonló témával
többé nem kell foglalkozni! Írásunkkal szerettük volna felhívni a
figyelmet arra, hogy védjük és ápoljuk értékeinket, emlékeinket.

Az emléktábla állítói A megégett  emléktábla Fotó: H.R.
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Egyik legrégebbi hagyomány Szentandráson
Közel 70 éve, hogy az alábbi jegyzőkönyv készült az 1934. december 26-án megtartott iparosok miséje utáni összejövetelen.

Jegyzőkönyv másolat
1934. december 26.
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Ez a hagyomány nem szűnt meg a hosszú évek alatt sem. 2004.
karácsony másnapján is sokan részt vettek az élő és meghalt ipa-
rosokért bemutatott szentmisén, melyen bárki részt vehet, szak-
májától és  foglalkozásától függetlenül.  Ennek a hagyománynak
az a célja, ami a fenti jegyzőkönyvből is kitűnik, hogy ne csak a

testet tápláljuk, hanem a lelket is. Csak az tud rendes, becsületes
munkát végezni, aki szívét, lelkét, tudását hozzáadja. Az így vég-
zett munkában örömét leli az is, aki megrendelte, és az is, aki be-
csülettel elvégezte munkáját.
Ezáltal iparosaink Isten áldásával tekinthetnek a jövő esztendőre.

Szécsi Balázs
képviselő

A 2004. évi karácsony másnapján, az élő és meghalt iparosokért
bemutatott  szentmisén résztvevő iparosok  névsora:  Szécsi  Ba-
lázs, Kozák János, Körmendi László, Hévizi Róbert, Szalai An-
tal,  Osztroluczki János, Fabó István Mrena György, Herkó Fe-
renc,  Sinka Alajos,  Erdei  Zoltán,  Katona János,  Erdei  László,
Petrás Ernő, Barna Antalné, Barna Antal, Farkas Béla, Szalai An-
tal, Szurovecz Vince esperes, Fazekas Ferenc, Ábel Zoltán.

Fotó: Szécsi Viola

,,…mert a mértékletesség és a lélek békessége az étek legjobb fûszere.”

ARANYKINCSTÁR
Karácsonyi számunkból kimaradtak a receptek. Úgy gondoltam,
hogy mindenkinek megvan a saját ünnepi menüje. Ám kedves Ol-
vasóimat ez a válasz nem nyugtatta meg, sokan szerették volna
legalább kipróbálni a két ünnep közti napokban az újabb ajánla-
tokat. Íme néhány hasznosítható recept:
TÉLI HAGYMALEVES: Hozzávalók: 30-35 dkg hagyma, 3 dkg
vaj, fél dl fehér bor, 1 l zöldségleves kockából, fűszerek kakukk-
fű, petrezselyem, babérlevél,  pirított zsemlekocka, 5-10 dkg re-
szelt  füstölt  sajt,  1  ek.  olaj,  só,  egész  bors,  őrölt  fehér  bors,
curry. A hagymaszeleteket az olajon és a vajon megpároljuk, fel-
öntjük a száraz fehér borral és kb. 1 l-nyi zöldséglevessel. Bele-
tesszük a zöldfűszereket és a fekete borsot. Lassú tűzön felfőz-
zük. A tányérokba tesszük a zsemlekockákat, rámerjük a levest,
reszelt sajtot teszünk rá és fehér borssal, curryval ízesítjük.
Igen finom, kiadós az ESZTER KARIKA, sőt még a karácsony-
fára is feltehetjük dísznek. Hozzávalók: 30 dkg liszt, 20 dkg vaj,
10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 2 db tojás, 1 teáskanál
fahéj, 1 citrom leve, fél citrom héja,  fél sütőpor,  fél teáskanál
őrült szegfűszeg. Kenéshez: tojás, dió, cukor, tölteléknek: lekvár,
mogyorókrém. A tésztát  összeállítjuk, hűtőben pihen egy órát.
Késfoknyira elnyújtjuk, felét egész kör-, másik felét lyukas kör-

szaggatóval  kiszaggatjuk.  Az  utóbbiakat  megkenjük  tojással,
megszórjuk darabos diós cukorral és kisütjük. Lekvárral, mogyo-
rókrémmel megkenjük és összeragasztjuk.
Nagyon mutatós a TÉLI FATÖRZS.  Hozzávalók kb. 12 szelet-
hez: 6 ek. cukor, 6 db tojás, 3 csapott evőkanál kakaó, 5 evőka-
nál rétesliszt, 1 késhegynyi szódabikarbóna, 1 ek. rum. Úgy ké-
szítjük, mint a piskótát, sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, ujjnyi
vastagságúra igazítjuk el a tésztát. Kb. 10-15 perc alatt megsül. 2
ek. rummal megöntözzük a tésztát, ha kész, majd nedves ruha se-
gítségével kétszer, háromszor feltekerjük. Krém: 15 dkg cukrot 3
tojással habosra kavarunk, 3 evőkanál kakaóval hőz fölött felfőz-
zük, reszelt narancshéjjal ízesítjük. Ha kihűlt 20 dkg vajjal krém-
mé keverjük és megtöltjük a tekercset a krém kb. 2/3 részével. A
maradékkal bevonjuk és villával fatörzs mintát teszünk rá. Man-
dulaforgáccsal meghintve igen mutatós. Fogyasztás előtt  8 órát
álljon hűtőben.
Kellemes csemegézést kívánok:

Bődi Mária
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VISSZAPILLANTÓ

11  ÉVE  TÖRTÉNT
Szentandrási szeretetcsomagok a Vajdaságba

Tisztelt Polgármester Úr!
Hálásan gondolunk önre, önkormányzatuk képviselőire, Békésszentand-
rás lakosaira és mindazokra anyaországi állampolgárra, akik szervező-
ként vagy adományozóként kivették részüket abból, hogy az az ember-
baráti segélyküldemény összeálljon és eljusson hozzánk, melyet folyó év
december  16-án  kaptunk  meg.  Adományukkal sok  kishegyesi  család
számára szebbé tették az idei karácsonyt és hozzájárultak ahhoz, hogy a
jövőbe vetett hitünk erősödjék, hogy polgárainkban tudatosodjon a gon-
dolat, miszerint valakik ezekben a nehéz időkben is mellettünk állnak,
és osztoznak áldatlan sorsunkban.
Feledhetetlen, önzetlen cselekedetükkel még inkább megerősítették a fo-
nalakat, melyek Békésszentandrás és Kishegyes polgárait összekötik, és
bebizonyították azt, hogy az immár több mint két évszázada eltávozott
testvér még mindig közel áll az otthonmaradtak szívéhez.
Ezúton  szeretnénk megköszönni az említett segélyküldeményt és vele
együtt azokat a tanszer- és édességcsomagokat is, melyeket iskolás- és
egészen kicsi gyermekeink részére kiküldtek a közelmúltban, minek kö-
szönhetően a mikulás teli puttonnyal jött Kishegyesre és minden óvo-
dásnak jutott belőle karácsonyra.
Végül pedig békés, boldog karácsonyt és eredményekben gazdag 1994-
es esztendőt, valamint jó egészséget kívánunk Békésszentandrás minden
lakosának!
A fenti levelet a Szerbiából  Vajdaság Autonóm Tartományából küldte
Kishegyes helyi közössége nevében Sipos Béla közösségi titkár (ez a
státusz kb. Kishegyes polgármesterének felel meg az itteni közigazgatási
rendszer szerint) Bencsik Imre békésszentandrási polgármesternek.

A Vajdaságban élők hálásan gondolnak az önkormányzati képvise-
lőkre, Békésszentandrás lakosaira az adományokért

A történet  1769-ben  kezdődött:  az  akkor még Csongrád  megyei Bé-
késszentandrásról 81 család indult útnak, hogy a vajdasági Kishegyesen
új otthont alapítson. Az újratelepítés 200. évfordulója alkalmából történt
meg az első hivatalos kapcsolatfelvétel. Ez a kapcsolat azonban valami-
lyen oknál fogva ellaposodott, majd mintegy 10 évvel ezelőtt gyakorlati-
lag meg is szűnt. Az új kapcsolatfelvételre már a rendszerváltás után ke-
rült sor, s ez – az egykor Jugoszláviában zajló őrület miatti számtalan
akadály ellenére – máig is él, működik.
Mikor az első segélykérés megérkezett, senki nem tétovázott, nem mér-
legelt:  a szükséges tanszereket és némi kis ajándékot,  melyeket a bé-
késszentandrási önkormányzat vásárolt hamarjában két képviselő jutatta
el magánúton a kishegyesieknek.
Hazatérve, nyilvános testületi ülésen adták át a kinti testvérek köszöne-
tét, és beszámoltak a kint tapasztalt állapotokról.  Elmondták, hogy bi-

zony sokkal nagyobb segítségre volna szükség, kérni azonban nagyon
nehéz dolog. Alapvető élelmiszerek, gyógyszerek, ruhaneműk hiányoz-
nak,  az  energiagondok pedig  tél  közepén katasztrófával fenyegetnek.
Ezért a képviselők azzal a kéréssel fordultak a lakossághoz és az önkor-
mányzathoz, hogy a maguk köztudottan zűrös eszközei ellenére is pró-
báljanak meg valamilyen formában segítséget nyújtani.
A jelenlévők (testületi és lakosság egyaránt) támogatták a javaslatot. A
lakossági és önkormányzati akciónak köszönhetően állt össze az a leg-
szükségesebb dolgokat tartalmazó segélycsomag, mely december 16-án
indult útnak a vajdasági Kishegyesre. A szállítást a Meditrade Kft., a bé-
késszentandrási önkormányzat, valamint Apáti Ferenc békésszentandrási
vállalkozó szervezte és  bonyolította.  A szállítmányt  elkísérte Bencsik
Imre polgármester, Poljak János és Szécsi Balázs képviselők.
A jelenleg gyakorlatban lévő szerb ügymenetnek köszönhetően a hajnali
indulás ellenére is csak a késő délutáni órákban érkezett célba a szállít-
mány. Az ügyintézés a ,,mindenki úgy él meg, ahogy tud” elv alapján
működik, így amint megérkezett a ,,free shop”-ból a karton nyugati ciga-
retta, azonnal csattan a bélyegző is a megfelelő helyen. A spedíció után
az útlevélkezelő határőrről is kiderült, hogy erős dohányos, és karton ci-
garetta nála csak éppen arra elég, hogy az útleveleket vissza tudja adni.
A tetemes késés miatt a kishegyesiek már aggódni kezdtek, annál  na-
gyobb volt viszont az öröm, mikor a békésszentandrásiak szerencsésen
megérkeztek. Mint  régi  barátok  üdvözölték egymást, őszintén,  proto-
kolltól mentesen. A hegyesiek hallani sem akartak arról, hogy üres gyo-
morral eresszék el vendégeiket. Az egyszerű, de annál finomabb vacsora
mellett sok mindenről szó esett: a két település mind szorosabbá váló
kapcsolatáról,  a gazdaságról,  a politikáról  beszélgettek, bár ez utóbbi
csak érintőlegesen került szóba. – Nálunk, Kishegyesen a politika soha
nem kapott nagy jelentőséget: a mi 200 éves történelmünk elég csendes
volt, az itteni emberek mind 2-3 holdas kisparasztok voltak, a létért való
küzdelem lekötötte az energiákat. Így történhetett meg, hogy bár a törté-
nelem nagy viharai rajtunk is átvonultak, itt sem elhurcolások, sem kito-
loncolások nem voltak, de még nemzetiségi problémák sem akadtak so-
ha. Békés nép a miénk, bár máshol is így élnének az emberek! – mondta
Sipos Béla, Kishegyes közösségi vezetője, a jugoszláv helyzetre céloz-
va. Mint a beszélgetés során kiderült, igen jól tájékozottak az anyaor-
szág belügyeit illetően, az őket érintő kérdésekkel kapcsolatban pedig
határozott állásfoglalásaik vannak.
A politikánál sokkal több szó esett a testvérközösségi viszony továbbfej-
lesztéséről. A közösen kitűzött cél az lett, hogy jövőre ünnepségsorozat-
tal emlékezzenek meg az áttelepülés 225. évfordulójáról. Mindezt sze-
retnék összekapcsolni a mára már hagyományosnak számító Csépe Em-
léknapokkal. Ez utóbbi egy kulturális rendezvénysorozatot takar, melyet
névadója Csépe Imre, vajdasági magyar író emlékére rendeznek meg év-
ről évre.
A mielőbbi viszontlátás reményében váltak el egymástól a kishegyesiek
és a békésszentandrásiak. Egy ,,menlevélnek”, és néhány telefonnak kö-
szönhetően egészen a határig zökkenőmentes volt a visszaút, ott azon-
ban a sajtó munkatársát közelharcra invitálta a kétbusznyi ideges szerb
turista.  Szerencséjükre egy arra járó,  ,,tekintélyes közeg” közbelépése
megakadályozta a nemzetközi konfliktust, és a magyar furgonok szabad
utat kaptak. Éjfél volt, mire a csapat hazaérkezett: fáradtan, de azzal a
jóleső érzéssel, hogy több száz ember karácsonyát sikerült megszépíteni-
ük.

Regős Mátyás

(Megjelent: Napi Délkelet, 1994. január 4., kedd)



16 2005. január

Nem a magyar katona becsületén múlott
Megemlékezés a Don-kanyarban történt nemzeti tragédiáról

2005. január 13-án délután a borongós idő ellenére szép számmal eljöt-
tünk a Hősök szobrához, hogy kegyeletünket rójuk le a 62 évvel ezelőtt
történt doni katasztrófa áldozatai előtt.
A Himnusz után a bevezetőben Molnár Imre Zoltán, egyesületünk titká-
ra köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően Hipszki Hedvig, nyolcadik
osztályos tanuló szép szavalata hangzott el, amely az akkori körülmé-
nyeket idézte fel.

Megemlékezés Fotó: Szécsi Mátyás

Emlékbeszédet Hévizi Róbert,  egyesületünk elnöke mondott,  amely a
következőképpen hangzott:
,,Tisztelt Emlékező Szentandrásiak!
A Békéssy János Helytörténeti  és Hagyományőrző Egyesület  nevében
köszöntöm Önöket mai megemlékezésünk alkalmából.  Eljöttünk,  hogy
emlékezzünk és tisztelegjünk azok előtt a hősök előtt, akik a 2. magyar
hadsereg  katonáiként  életüket  adták  a  hazáért  a  messzi  távolban,  a
Don-kanyarnál 1943. januárjában.
Engedjék meg, hogy közöljek néhány gondolatot a tragédiáról és annak
előzményeiről.
1942. januárjában  Ribbentrop német külügyminiszter és a német fegy-
veres erők főparancsnokságának vezetője, Keitel határozott követelésé-
re a magyar politikai és katonai vezetés döntött arról, hogy Hitler Hor-
thyhoz intézett kérésének megfelelően egy magyar hadsereget kiküld a
keleti frontra. Április 11-e és július 27-e között 207 ezer magyar katona
és 50 ezer munkaszolgálatos el is indult a Don partjára, hogy ott a né-
met, a román és az olasz egységekkel áttörje az oroszok védelmi vona-
lát.  A tűzkeresztségen július  18-a és szeptember 16-a között estek át,
majd novembertől már az utánpótlásról is gondoskodtak,  mintegy 35-
36 ezer főnyi katonát szállítottak ki.
1942-1943  telén a 2. magyar hadsereg katonái  megerősített állásaik-
ban várták a szovjet hadsereg támadását. A téli és tartós védelemre tör-
ténő berendezkedésre már 1942. szeptember második felében kiadta a
parancsot Jány Gusztáv, a hadsereg főparancsnoka. A napok egyhan-
gúan  teltek,  csak a Vörös  Hadsereg ellátásának  ugrásszerű javulása
aggasztotta a magyar hadvezetést.
>>Elfogtunk egy oroszt, új volt rajta az egyenruha, a fehérnemű, vászoncsiz-
mája kifogástalan. Amerikai konzervek a hátizsákjában. Addig mindenféle ga-
bonaneműekkel táplálkoztak a katonák. Lőszerük is volt most bőven. (…) Nem
lehetett nem észrevenni, hogy döntő fordulat állt be az oroszok ellátottságá-
ban.<< – írta naplójában Veres Lajos vezérezredes, a Donnál harcoló 1. ma-
gyar páncéloshadosztály parancsnoka.
A magyar hadvezetésnek ekkor még az igazi gondot a felszerelés és az
élelmezés hiányossága,  a védelmi állások kiépítéséhez szükséges anya-
gok hiánya, a gépesítés kezdetlegessége és a lőszerhiány okozta. A né-
metekhez intézett panaszáradat visszhang nélkül maradt. Ez olyannyira
egyértelmű volt, hogy a frontra látogató hadügyminiszter, Nagy Vilmos
is megjegyezte: >>A 2. magyar hadseregnél szerzett tapasztalatok nem
voltak megnyugtatók.  Hiány mutatkozott  igen sok nélkülözhetetlen fel-

szerelési tárgyban. (…) A legnagyobb  aggodalomra  azonban az adott
okot, hogy a hadseregnek, fegyveres létszámához képest, túl nagy kiter-
jedésű frontot kellett tartania a doni arcvonalon.<<
December dereka tájékán  már hírek  hallatszottak  a román,  majd  az
olasz frontvonal áttöréséről, ami egyet jelentett azzal, hogy rövidesen a
Voronyezstől Pavlovszkig húzódó 200 km-es frontvonal magyar állásai-
ra nehezedik a  nyomás.  A karácsony viszonylagos  nyugalomban telt,
csak a szovjet mesterlövészek tizedelték a magyar hadsereget. A magyar
hadseregparancsnokság  ekkor még úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a
szovjet támadás elkerülhetetlen ugyan, de csak egy elterelő, taktikai jel-
legű támadásra gyanakodtak. Ráadásul a magyar katonák is azon vol-
tak,  hogy  ezt  a  két-három hetet  átvészeljék, s akkor felváltja  őket  az
utánpótlási körzetben állomásozó mintegy 35 ezer főnyi katonaság.
1943.  január 4-től azonban egyre riasztóbb hírek érkeztek, melyekből
kiderült,  hogy a Dontól  nyugatra több  orosz  hadosztály  mozgolódik.
Másnap egy elfogott szovjet távmondat ejtette kétségbe a parancsnoksá-
got: >>Hamarosan kezdődik a koncert.<< A németek taktikai okoktól
még nyugtatgatták  a magyar hadvezetést,  de csak azért,  mert tudták,
hogy másképp nem tudnak már hatni a visszavonulási szándékot több-
ször is hangoztató Jány Gusztávra és tisztikarára.
1943.  január 12-én Urivnál,  majd  január 14-én  Scsucsjénál  a  Vörös
Hadsereg áttörte a magyar arcvonalat, majd részekre szakította, s végül
bekerítette az egyes részeket. Január 17-én rendelte el a magyar hadve-
zetés a visszavonulást, melyet január 24-re sikerült végrehajtani. Egyes
egységek még február 3-áig utóvédharcokat folytattak.
A 2. magyar hadsereg vesztesége 120 ezer fő (halottak, eltűntek, sebe-
sültek, hadifoglyok).
A történeti kutatások és a visszatérők elbeszélése alapján megállapítha-
tó, hogy nem a magyar katona becsületén múlott a doni csata elveszté-
se, hanem felszereltségének és felkészítettségének a teljes hiányán,  de
ugyanakkor a német ígéretek be nem tartása is hozzájárult a doni tra-
gédiához.
Tisztelt Jelenlévők! Ennyiben szerettem volna felidézni azt az időszakot,
amely oly sok magyar családnak okozott szomorúságot.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Isten éltessen mindnyájónkat!”
A beszéd kezdetén csendesen elkezdett esni az eső. Ahogy peregtek az
események a visszaemlékezésben, az eső is úgy erősödött. Miután a szó-
nok elmondta mondandóját, az eső is elállt. Érdekes természeti jelenség
volt az egybeesés miatt. Mintha az égiek is siratták volna az elesetteket.
A következőkben egy ide illő éneket mondtak el a jelenlévők, majd a
szobor talapzatánál koszorút és virágokat helyeztünk el, végül gyertyá-
kat és mécseseket gyújtottunk hős katonáink emlékére.

Mécsesgyújtás az áldozatokért Fotó: Szécsi Mátyás

A megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
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A Pályázatfigyelőben olvastuk
Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát  Közhasznú
Egyesület  pályázatot  hirdet  ,,Állatbarát  Meseíró  Pályázat
2004/2005” címmel, melynek célja az állatszeretet-környezeti tu-
datosság fokozása, a kreatív alkotószellem ösztönzése.
Pályázati korosztályok: 10 év alatti (gyermek), 10 év fölötti (fia-
tal-felnőtt).
A pályázók műveiket az egész országból, és külföldről is (ma-
gyar  nyelven)  beadhatják.  A  munkákat  a  mese  műfajának
megfelelően megírva várjuk. A beküldött pályázat nem lehet
nagyobb,  mint  két  gépelt  oldal.  A mű lehet  verses  mese  is.
Egy pályázó csak egy munkát küldhet  be! A pályázatot  cso-
port is elkészítheti! Az elbírálás során előnyt élveznek azok a
résztvevők,  akik  munkájukhoz  képi  illusztrációt  (rajzokat
vagy festést) is mellékelnek.
1.  Minden  pályaművet olvashatóan,  pontos  névvel  és  címmel
megjelölve kérünk beküldeni.
2. A munkát a postai megküldéssel egyidőben floppyn, cd-n vagy
külön a mese@zug.hu e-mail címre (csatolt file-ban) kell elkülde-
ni.
Minden pályázó postai levelében saját névre és címre megcím-
zett, BÉLYEGGEL ellátott közepes méretű válaszborítékot kell,
hogy mellékeljen. Ezt elmulasztva a pályázat érvénytelen.
A pályázat beadható 2005. február 10-ig.

-  A zsűri  döntését  a  legjobb  alkotásokról  2005.  február  25-ig
nyilvánosságra hozza.
A korosztályok 5-5 legjobb meseírója értékes díjakban részesül:
állatbarát gyűrűk, könyv- és CD-jutalmak, nyári állatbarát táboro-
zás.
A legjobb száz alkotás (a pályázó nevével fémjelezve) belekerül
a  készülő nagy Állatbarát  mesekönyvbe, illetve a  www.zug.hu
Állatbarát web-kuckó meserovatába is.
A pályázó munkája megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alko-
tása  kiadványokban megjelenjen.  A  pályázó  tudomásul  veszi,
hogy az egyesület kéziratot  nem küld vissza, és külön kérésre
anyagilag nem honorál.
A pályázat kizárólag postán küldhető be, a beadási címre:
Orpheus Egyesület (Mesepályázat 2004/2005.) 6701 Szeged, Pf.:
929.
További  információ kérhető:  06-20/995-9409-es  telefonszámon
vagy a  mese@zug.hu címen. Internetes háttér:  http://www.zug.-
hu/mese/
Jelmondatunk: Te is legyél Állatvédő, alkotásra fel!
Adószám: Orpheus Egyesület – 18464654-1-06.
Ingyenes kiadványrendelés állatbarátoknak: közepes méretű BÉ-
LYEGES – megcímzett válaszborítékért térítésmentesen képesla-
pok, matricák, plakátok kérhetőek az egyesület postacíméről!

Örülj vigadj tisztaságon…
A Szentháromság nevében
nyugodjatok békében,
Akiknek édes hazánkért
folyt ki a piros vére.
Kik messze távolban
idegen országban
nyugosznak közös sírban.

Fájó szívvel emlékezünk
a ti szenvedéstekre
akik ott a csatatéren
meghaltatok a vérben.
Kik messze távolban
idegen országban
nyugosznak közös sírban.

Nem tudjuk, hogy hol sírotok
nem hintünk rá virágot
értetek a jó Istenhez
mennybe küldjük imánkat.
Kik a messze távolban
idegen országban
nyugosznak közös sírban.

Koszorúkat nem vihetünk
a ti sírhalmitokra
mert nem tudjuk, hol van a sír
az idegen országban.
Kik messze távolban
idegen országban
nyugosznak közös sírban.



18 2005. január

,,Emlékek nélkül népeknek híre csak árnyék” Vörösmarty Mihály

Üdvözlet  Egerből!
Szép fekvése, a  gyönyörű városkép,  a  bor  és  fürdőkultúra,  de
mindenek előtt  az  egri  hősök dicső  emléke minden évszakban
igazi turistacsalogató.
2004. jelentős jubileumi év volt Eger történetében. A püspökség
megalapításának 1000 éves évfordulóját ünnepelték. Ebből az al-
kalomból gyönyörű díszkaput készítettek a székesegyház főbejá-
ratára. Nézzük meg közelebbről! Magyarország harmadik legna-
gyobb temploma. 93 m hosszú, 53 m széles, tornyai 54 m maga-
sak. Tervét a magyar klasszicizmus neves építésze Hild József,
szobrait a híres velencei művész, Marco Casagrande készítette az
1830-as években. Homlokzatán a ,,Venite adoremus Dominum”
felirat azt jelenti, hogy jöjjetek, dicsérjük az Ura! A fölső szob-
rok a hit, remény, szeretet allegóriái. Felmenve a lépcsőkön, bent
a templomban – ha szerencsénk van – még az orgonát is hallgat-
hatjuk, míg alaposan megnézzük ezt a monumentális építményt,
amely Pyrker János László érsek áldozatkész munkája nyomán
jött létre. Felvilágosult elődje, Esterházy Károly alapította a híres
Liceumot,  a  Székesegyházzal  szemben.  A  Főegyházmegyei
Könyvtár és a Csillagászati Múzeum megtekintése különleges él-
ményt nyújt az érdeklődőknek.

Venite adoremus Fotó: Bődi Mária

A Széchenyi utca a város sétálóutcája, melynek első jelentős épü-
lete az Érseki palota. Aki szereti az egyházművészeti alkotásokat,
annak az itt látható kiállítás igazi csemege.
A főtér a hős várvédő, Dobó István nevét viseli. 1907-ben emelt
szobra minden turista kedvelt fotótémája. A gyönyörű kéttornyú
minorita templomban Szent Hedvig, Nagy Lajos király lányának
gyűrűs ujj ereklyéjét érdemes megtekinteni. 1998-ban Krakkóban
avatta szentté II. János Pál pápa. A tér másik mozgalmas szobrát
Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette a várvédő harcosok önfelál-
dozó küzdelmét ábrázolja a művész.
Az Eger-patak hídján túl kacskaringós utcácskán sétálhatunk fel a
nagy múltú várhoz, melynek diadaláról zengett egykoron Tinódi
Lantos Sebestyén.
A bejárati falat hatalmas rézdombormű díszíti. Tar István alkotá-
sát, a 400 éves évforduló alkalmából 1952-ben állították föl. A
belső várudvarról minden lényeges látnivaló elérhető. Leglátoga-
tottabbak  a  kazamaták  és  a  kőtár,  továbbá  Gárdonyi  sírja,
akinek ,,Csak a teste” pihen a kőlap alatt, a lelke úgy gondolom

minden igaz magyar emberben legbelül föllelhető lesz az idők
végezetéig. A képtár, az időszaki kiállítások, a vártörténeti tárlat
is sok látogatót vonz. A Hősök termében Dobó István síremléke
előtt tiszteleghetünk, ő valójában a felvidéki Dobóruszkán nyug-
szik. Rövid sétával elérhető a Gárdonyi-ház, ahol az író fő műve,
az ,,Egri csillagok” született.

Dobó István Fotó: Bődi Mária

A sokat megélt falak mellől gyönyörű kilátás nyílik a  városra.
Csábít a minaret karcsú tornya, a hangulatos utcácskák, jó volna
fürdeni aztán egy pohár jó bor mellett elbeszélgethetnénk talán
arról is, hogy milyen aktuálisak Dobó imájának eme sorai: ,,…Is-
tenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a ma-
roknyi, elszánt népet… A te nagy mindenségedben kicsi semmi-
ség ez a földi világ. Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk!
Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az or-
szág maradjon meg, ez a kis Magyarország!”

Várvédők Fotó: Bődi Mária

Üdvözlettel:
Bődi Mária
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VADÁSZOLDAL
„A VADÁSZAT AKTÍV TERMÉSZETVÉDELEM”

VADLEXIKON 33.
KÁRÓKATONA –Phalacrocorax  Carbo-

A téli apróvadvadászatokról
Az év első lapszáma alkalmából is nagy szeretettel üdvözlöm az
Olvasókat! Reménykedem abban , hogy ez évben is sokan olvas-
sák majd  településünk és  hazánk vadgazdálkodását  valamint a
Vadásztársaságunk életét bemutató írásaimat. Kívánok mindenki-
nek jó egészséget és boldogságot az elkövetkező hónapokban. A
mai lapszámban visszatekintést olvashatnak a téli apróvadvadá-
szatokról. Vadlexikonom 33. részében egy olyan madárról olvas-
hatnak amit gyakran láthatunk a vízpartjaink mentén.   
Mi vadászok minden évben nagy várakozással várjuk az október
1-ét ,  mivel ekkor  kezdődik az apróvadak vadászszezonja. Ne-
künk helyi vadászoknak ezek a vadászatok ez év csúcspontjai , a
kemény egész évi munka gyümölcse. Óvjuk , védjük és neveljük
a vadjainkat,  melyeket a  szabályokat betartva hasznosítunk. Ez
nem esztelen pusztítást jelent ,  hanem szakszerű gazdálkodást ,
amelyet a hatóságok ellenőriznek és szankcionálnak. De igyek-
szünk is betartani a szabályokat mert még hosszú évekig szeret-
nénk hódolni szenvedélyünknek. Ezek után térjünk rá a téli vadá-
szatokra. Tavaly , kilenc hétvégi napon vadásztunk apróvadra , az
első vadásznap október 
23-án volt. A vadászatokon általában  20-25-en vettünk részt. A
tavalyi eredmények elég szerényre sikerültek. Hiába neveltünk fel
több mint 1500 db. fácánt , sajnos igen keveset tudtunk hasznosí-
tani. A nyúlállományunk is visszaesett , ezért elhatároztuk , hogy
nem vesszük le az előirányzott mennyiséget. Számokra lebontva
talán mintegy 500 db fácán , 50 db nyúl és 7 db róka , ezen felül
élve értékesítettünk több mint 200  vadnyulat. Persze lehetett vol-
na többet is , de úgy gondoltuk , hogy gondolnunk kell a jövőre
is. Ugye ezekből a számokból is látható ,  hogy nem „öldössük
össze-vissza” a  vadakat ,  mint ahogyan sokan gondolják.  Volt
már ugyan jobb évünk , de rosszabb is. Reménykedünk abban ,
hogy a jövőben is vadászhatunk még és az elkövetkező években
sok élménnyel gazdagodunk…

A fenti kép tavaly november 28-án készült a vadászat után. Ezen
a vadászaton 18-an összesen 48 fácánt és 2 rókát hoztunk teríték-
re.

-Majdnem lúd nagyságú , sötét
színű vízimadár. Feje , nyaka ,
melle és hátának alsó része fe-
kete , zöldes zománccal.
Fejoldala és torka fehér. A fia-
talok felül barnás színűek , has
oldaluk  piszkosfehér.  Lábai
úszóhártyásak  ,  súlya  1700-
3000  gramm ,  hossza  kb.  90
cm.  Csőrük  hosszú  és
egyenes  ,  a  végén  kampós.
Csapatban  egyenes  vonalban
vagy  V  alakban  ,  nyújtott
nyakkal ,  fejüket kissé felfelé
tartva repülnek. Európa , Ázsia
, Afrika , Ausztrália és Észak-
Amerika  madara.  Élőhelye  .
folyótorkolatok  ,  tengerpartok
,  tavak , a szárazföld belsejé-
ben pedig mocsarak vagy árté-
ri  erdők.  A  kárókatona  vagy
más  néven  kormorán  hazánk
területén a folyószabályozások
előtt gyakori volt , és az ártéri
erdőkben telepekben fészkelt.

Manapság  számuk  megcsap-
pant , de azért még gyakran lát-
ható.  Függőleges  testtel  ülnek
az ágakon , gyakran félig nyi-
tott  szárnnyal.  Úszás  közben
testük mélyen a vízbe merül  ,
de  nyújtott  nyakkal  és  felfelé
tartott csőrrel úsznak. Magyar-
országon növekvő számban és
rendszeresen költ , fészkét kizá-
rólag fákra építi. A tojó márci-
usban vagy áprilisban rakja le
3-4  zöldes fehér tojását. Kotlá-
si idő 23-24 nap , a fiókák kb. 7
hétig maradnak a fészekben. 3-
4 éves korukban  válnak ivar-
éretté.  Kizárólag  hallal  él  ,
zsákmányát  a  víz  alatt  úszva
szerzi  meg.  Vonuló  madár  ,
késő ősszel indul el és rendsze-
rint februárban ismét  visszaér-
kezik.  Nagy kártétele miatt  ri-
asztása , elejtése , gyérítése és
állományának szabályozása szi-
gorú feltételek mellett engedé-
lyezhető. 

A soron következő lapszámban rövid áttekintést olvashatnak majd
Békés megye vadgazdálkodásáról.  A vadlexikonomban pedig ha-
zánk egyik legszínesebb és legszebb madaráról a jégmadárról ol-
vashatnak majd…

MAJOR ATTILA
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Felajánlható 1%

***

***

***

***

***

***

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk
1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar  Katolikus

Egyház

Kérjük támogassa az egyházat jövedelemadójuk
1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi  Re-

formátus Egyház

Ajánlja fel adója 1%-át a
Gyermekeink Jövője Alapítvány

19057835-1-04 adóigazgatási számra.

Adójuk 1%-át a
19062444-1-04 adószámon ajánlhatják fel a

Békésszentandrási Bűnmegelőzési Egyesületnek.

Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának szervezetünk javára történő felajánlá-

sával ez évben  is támogassák a BÉKÉSSZEN-
TANDRÁSI  KÉZILABDA

CLUBOT,
és ezáltal a helyi kézilabda sportot.

Adószámunk: 18383647-1-04

Egyben  ismételten  köszönetet  mondunk  mind-
azoknak, akik az előző években bármilyen formá-
ban segítették működésünket. Eddigi és leendő tá-
mogatásukat Clubunk vezetősége, tagjai és sporto-
lói nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Bé-
késszentandrási Kulturális Fejlődéséért

Alapítványnak.

Adószám: 19059473-2-04

Köszönettel:
az Alapítvány Kuratóriuma

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki
támogatni szeretné a labdarúgás működését, az az
SZJA 1%-át felajánlhatja részünkre.

Adószám: 19976550-1-04
Köszönjük a támogatást.

A Hunyadi Mátyás Kajak-kenu és Szabadidő
Sport értesíti az adózó állampolgárokat, hogy

egyesületünk részér ebben az évben is lehetőség
nyílik az SZJA 1%-ának felajánlására.

Kérjük, hogy aki támogatni szeretné működésün-
ket, az alábbi adószámra teheti meg a felajánlást:

Adószám: 18382983-1-04

Köszönjük a támogatást.


