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XVIII. évfolyam 8. szám

István, a király!
Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát a

Kertbarát Kör
idei Kiállításának
megnyitójára,
amely

2012. szeptember 3-án 18 órakor
kerül megrendezésre
a Közösségi Házban (Fő út 22.).
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 4-től szeptember 9-ig,
9.00-17.00 óráig.
Termékáldó szentmise:
2012. augusztus 26.
(Római Katolikus Templom)
Kertbarát Kör vezetősége

Rockopera, részlet
Pap:
Isten áldásával István a király!
István:
Király vagyok, Uram, a Te akaratodból. Minden magyarok
királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen.
Veled Uram, de Nélküled.
Nép:
Felkelt a mi napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország édes hazánk
Pap:
Kívánjátok-é e karddal István rendelését fogadni?
Nép:
Igen akarjuk!
Pap:
Kívánjátok-é hűséggel minden véretekkel szolgálni?
Nép:
Igen akarjuk!
Felkelt a napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország édes hazánk
Pap:
Kívánjátok-é e karddal Isten országát megvédeni?
Nép:
Igen akarjuk!
Pap:
Kívánjátok-é az egyház minden törvényét megtartani?
Nép:
Igen akarjuk!
Felkelt a napunk, István a mi urunk
Árad a kegyelem fénye ránk
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk
Szép Magyarország édes hazánk
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„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja…”
(Arany J.)
Tikkasztó hőségben, mégis derűsen teltek napjai úgy száz
szentandrási gyermeknek júliusban a Hrncsjár-tanyán.
Foglalkozások, játék és jókedv jellemezte a néhány nomád napot,
amit a fényképek is tanúsítanak. Köszönjük, minden nagylelkű
adományozónknak, mert támogatásukkal is biztosították sok-sok
falusi és vendég fiatal igazi önfeledt kikapcsolódását. Szakmai
segítőink, a szülők nagyban hozzájárultak a program sikeréhez,
mert évről-évre bebizonyosodik, hogy jó érzésű összefogással mi
mindent tehetünk gyermekeinkért e nehéz világban is. Értük
szervezzük, nagyon köszönjük!
Békésszentandrás, 2012. júliusában
Kantiné Szín Mária és Hrncsjárné Dorogi Mária
szervezők
Fotó: Kanti Dorottya

Készülődés a szalmabála arénába

Dínó bácsi ismerteti a ,,házirendet” a tábor kezdetén
Művészeti alapiskola a tanyán

Mi csak játszottunk és játszottunk

,,Katasztrófát szenvedtünk”

2012. augusztus
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete
2012. augusztus – szeptember havi programja
Augusztus 29. (szerda) Ópusztaszeri 1 napos autóbuszos
kirándulás. Jelentkezni minél hamarabb a következő telefon
számokon valamint a szerdai ügyfélfogadási napokon 14,30 és
16,30 óra között. Telefon számok: 06 20 332 9658 Elekné, 06 30
531 4132 Csipai Böbe, 217-086 munkaidő után. Az utazás intézését
valamint a körkép megtekintését előre le kell foglalni ! A körkép
megtekintése 2500 Ft/fő nem kötelező !
Szeptember 3-7. Kertbarátok termék kiállítása. Helye: Közösségi
Ház Fő út 22.
Szeptember 22. (szombat) Nagyközségi Önkormányzati
Rendezvény. A 290 éves szentandrási oktatás rendezvény sorozat
megnyitója. Helyszíne: Hunyadi János Általános Iskola.
Szeptember 29. (szombat) Nagyközségi Önkormányzati
Rendezvény. Idősek napja ünnepség. Helyszín: Körös Művelődési
Ház nagyterme. Részletes program plakátokon.
Szeptember 30. (vasárnap) Idősek Világnapja rendezvény 15,00
órától. Tea délután keretében . Meghívott vendég: Sinka Imre
polgármester Úr . Helye. Idősek Klubja István király u 50.

Kulturális műsor,elismerések átadása. Süteményt, ajándékot
szívesen fogadunk .
Következő vezetőségi ülés időpontja : 2012. szeptember 26. 15
órától .
Ügyfélfogadás: szerdán fél 3 – fél 5-ig. Vonalas telefonon kizárólag
a 217-086 számon vagyunk elérhetők . /18-20 óra között/ .
Felszereléseinket , edényeinket (hófehér teríték, hagyományos
rozsdamentes evőeszköz, damaszt terítő) 120 fő részére bérbe
adjuk! Tagoknak kedvezménnyel !
Békésszentandrás, 2012. július 29.
Tisztelettel a vezetőség nevében:
Kugyela Mihály
elnök

A szociális ellátásokról szóló tájékoztatás folytatása!
Mi minősül elismert költségnek ?
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj.
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személy jövedelemadóról
szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a
mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele
nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel,
továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel
85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő
összeggel.
Mi minősül befizetési kötelezettségnek ?
A személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
A vagyoni helyzet vizsgálata során a l ízingelt dolgon fennálló
használati jogot meghatáro- zott időre időre szóló vagyoni értékű
jogként kell figyelembe venni. A meghatározott időre szóló
vagyoni értékű jog értékének meghatározásáraz illetékről szóló
199. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irány adó.
Mely bevételek nem minősülnek jövedelemnek ?
A termelési segély,az alkalmanként adott átmeneti segély,a
lakásfenntartási támogatás, az adóságcsökkentési támogatás,
• a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a szerinti pénzbeli
támogatás, a pótlék, a nevelő-szülők számára fizetett nevelési díj és
a külön ellátmány,
• az anyasági támogatás,

• a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi
jubileumi jattatása,
• a személyi gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
• a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatás,
• az alkalmi munkavállalói munkakönyvvel történő
munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkozásról szóló törvény
alapján törtnő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek
között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített
munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő
munkavégzésnek (háztartási munka) havi ellenértéke.
• a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott
tiszteletdíj, az energiafelhasználásához nyújtott támogatás.
Az ellátások megállapításakor milyen időszak jövedelmét
vizsgálják ?
A jogosultság megállapításakor.
• a havi rendszerességgel járó-nem vállalkozásból illetve
őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás)
származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
jövedelmét,
• a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát veszik figyelembe azzal, hogy a nem havi
rendszerességgel szerzett jövedelem számításánál azon
hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a
jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegben számítják be.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem
éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján számítják ki.
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„Csángónak születtem!”
Újabb megrendezésre került a moldvai csángó magyarok
táborozása az idén nyáron községünkben most a tizenkettedik
alkalommal.
Sok szépet és jót adott térségünk az itt táborozó Külső-Rekecsini
fiataloknak, akik szeretetükkel szép dalaikkal, táncaikkal és
mosolyukkal viszonozták hálájukat.
A tábor megszervezésekor mindig elsődleges cél hogy a
Kárpátokon túli magyarság felnövekvő fiatalsága emlékeiben,
nyelvében kultúráiban, kötődésük származási tudatuk
megmaradjon az anyaországhoz.
„Fogy a magyarság” Sokszor halljuk e szavakat évente. A csángó
magyarok kisfalvaiban ez nem áll fent. Az ő világuk más, mint a
miénk. Másként szemlélik életüket, világukat, és aszerint élik meg
azt. Az egyszerűség a másikon való segíteni akarás, a vallásos élet
szemlélet , találékonyság jellemzi világukat és egy természetes
nyugalom ami körülveszi őket. Ezt látja egy kívülálló, ha közéjük
látogat, de ez a valóság is.
Az idei tábor kissé mozgalmasabb volt a gyerekek számára mint
korábban. Majd minden este énekeltek, táncoltak vagy
vendégségbe mentek. Kötött és nem kötött programok váltották
egymást. Kirándulások, oktató jellegű foglalkozások
rendezvények színesítették ittlétük napjait, egy alkalommal
meglátogatták Czuczi Ernőnével a helyi Szőnyegszövő gyárat.

Ópusztaszer – Történelmi Emlékpark, Gyoma - Nyomda Múzeum,
Endrőd-Tájház, Békéscsaba – Meseházi fellépés, táncház, Szarvas
– Civil Nap fellépés, Békésszentandrás – két este élőzenekarral
Tánc ház, vasárnap és egy este katolikus miséken való részvétel,
ahol régi, csángó, vallásos énekeket énekeltek magyarul.

Agyagozás Horváth Mariannal

Ópusztaszeren, a Történelmi Emlékparkban
Szécsi Balázs a ládikó készítésében segített

Békéscsabán, a Meseházban táncolt a csoport

Evőeszköztartó láda festése

2012. augusztus
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Kedves támogatónk!

Csipai Levente sakkpartira hívta az érdeklődőket

Csángóföldön, ott, ahol a Nap is felkel, mi a csángómagyarok,
távol ősi hazánktól, továbbra is megvívjuk a magunk mindennapos
hovatartozásunk harcát. Az idén is, a felajánlott lehetőséget
megragadva, tizennyolc gyermekkel ellátogattunk Önökhöz,
amely látogatás alkalmával felébresztettük, illetve mélyíthettük
bennünk a a magyarságunk megmaradásának szent hitét.
Az Önök által nyújtott sok-sok szeretet és anyagi támogatás, illetve
az Isten segítségével évről évre erősödünk és növünk
elhatározottságunkban, hogy a mi Magyar nemzetünk, területi
határokat figyelembe se véve, erősödik majd és a kinyújtott
kezeink összeérnek, hogy senkit elveszni ne engedjünk.
E tizenkét nap alatt, amelyet Békésszentandráson tölthettünk egy
nagyon szép és élményekben gazdag gyermek tábornak
bizonyosodott. Az Ópusztaszeri illetve a történelmi előadások
következtében megismerhettük közös múltunkat, a kézművességi
foglalkozások betekintést nyújtottak a helyi hagyományokban,
illetve a sokszínű programok által, nagyon tartalmas időtöltésben
részesülhettünk. A csángó néptáncaink és énekeink bemutatásával
illetve nagy sikerének eredményeként érezzük, hogy elfogadnak
bennünk és nő önbizalmunk.
A külsőrekecsini gyermekek nevében, köszöni és a jó Isten további
segítségét kéri, Gyurka Valentin a külsőrekecsini népművelő

Következő lapzárta:
2012. szeptember 3.
(hétfő)
Horgolni Sinka Gáspárné tanította a lányokat
Szépen sikerült a kézműves oktatás is a helyi Művelődési Házban.
Pl. Szövés, agyagozás, horgolás, díszítő- papír és famunkák
készítése (evőeszköz ládika) festése.
Az oktatásban segítettek: Czuczi Ernőné, Pataki Éva, Szenes János,
Szabó Edit, Szécsi Balázs, Horváth Mariann, Kovács Lászlóné,
Sinka Gáspárné, Gyurka Valentin, Papp Dezső. De megemlítjük a
magyar énekek, imák gyakorlását és a magyar történelemmel való
ismertetést is. A nagy melegre való tekintettel biztosítottuk részükre
a strandolást, és egy-két alkalomra a csónakázást is. Egy este a
szarvasi Vízi Színpad előadását hallgatták meg. Az itt táborozó
gyerekek közül egy most végzős 13 éves lányka folytatni szeretné
tanulását, de magyar nyelvű iskolában Gyimesközéplokon, ha
minden jól megy mivel unokafivére jelenleg is ott tanul. De vannak
mások is, akik a Csíkszeredai magyar nyelvű középiskolában
tanulnak a csángófalvakból. Ezt csak azért jegyezzük meg, mert a
csángó magyaroknál kevés az értelmiségi és a továbbtanulás
hozzájárulhat a magyarság megmaradásához Moldvában. A csángó
fiatalok magyar nyelvű iskolákban való tanulásához várnak
támogatókat, akik ezáltal keresztszülőkké válhatnak. Információ.
06-20/5638-141.
Szeretnénk ismét megköszönni a támogatást és minden segítséget a
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, civil szervezeteknek,
intézményeknek, helyi önkormányzatoknak, helyhiány miatt
azonban nincs lehetőség felsorolni a támogatók neveit.
A csángó magyarság megmaradása érdekében kérjük, hogy 2013ban is támogassák a határontúli fiatalokat nyelvi és kulturális
táboraikban.
Tisztelettel: A szervezők

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai:
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Kirándultunk…

Sport- és Vitaminnap …

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete ez évben is
megszervezte nyári kirándulását Vác és környékére.
Gazdag programunk a csoport igényeit maximálisan kielégítette és
csodálatos 3 napot töltöttünk el együtt.

Egyesületünk az előző évekhez hasonlóan részt vett a
Vitaminnapon. Asszonyaink nagy szorgalommal díszítették
sátrainkat a kézimunkáikkal. Támogatónk jóvoltából készült el a
raguleves közben a szorgos asszonykezek készítették a több mint
600 db fánkot, amelyet jóízűen elfogyasztottak az oda látogatók.
Vendégeink voltak az Öcsödi kerékpáros klub is.
Kultúrműsorban fellépett a Dalkörünk is.
Köszönjük mindenkinek a társadalmi munkáját, aki részt vett a
sikeres megrendezésben. A zsűri eredményesnek ítélte asszonyaink
által készített fánkot, mely az édesség kategóriában 2. helyezést ért
el.
Vezetőség

A Váci Székesegyház előtti téren.

„ A művészet nem más,
mint önmegvalósítás…”
Ezt vallja Miknyik Mihály községünk ismert amatőr festőművésze.
Július 6-án eddigi alkotásainak és művészi pályafutásának
festményeiből, grafikáiból nyílt kiállítás a Könyvtár Galériájában.
A megnyitó ifj. Miknyik Mihály gitárjátékával és Miknyik Judit
díjnyertes versmondásával kezdődött. Majd Novák Attila
művésztanár nyitotta meg, aki már néhány éve ismeri Miknyik
Mihályt és több alkalommal dolgoztak együtt táborokban.

Ezzel a festményével a környezetvédelem fontosságára hívja fel
a figyelmet

Szépül az egyesület sátra

Községünkben az elmúlt években két ilyen amatőr festőművész
tábor volt, ahol együtt tevékenykedtek és Novák Attila tanácsaival
segítette Mihály pályafutását. Az újság hasábjain már többször hírt
adtunk a festőművész díjairól, okleveleiről, melyek most is
láthatóak voltak. Mai alkotásai során érdekes technikát is alkalmaz,
mikor egy fényképet folytat festményként és legutóbbi alkotását a
környezetvédelem jegyében hozta létre. Novák Attila megnyitóját a
következő Jókai Anna idézettel fejezte be, mely Mihály egyik
kedvence: „Az alkotóerő idomíthatatlan vadállat. Ha kushad, akkor
a legveszélyesebb: nem tudhatjuk, alszik-e vagy megdöglött
végleg? Ha "harap", az már megkönnyebbülés. Misikém, kívánom,
hogy könnyebbülj meg minél többször!”. Az olvasók nevében
kívánom, hogy így legyen és még sok képpel örvendeztessen meg
minket.
Benedek Erika
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Civil-nap képekben

A békésszentandrási civilek sátraikban kiállítással
mutatkoztak be: megcsodálhatták az érdeklődők a Vitéz Sinka
Mátyás Alapítvány szövéseit, a Kerbarát Kör gyümölcseit,
zöldésgeit és hímzéseit.

Településünkön vendégeskedő csángó gyerekek is felléptek a
Civil-napon

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület tagjai fergeteges táncokat
mutattak be

Nemcsényi Dóra és Nyéki Valéria énekükkel kápráztatták el a
nagyérdeműt

A Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület két tagja:
Fulajtárné Aszódi Erzsébet és Simon János öregtarhonyát
főztek, és a békésszentandrási civileken kívül ebéddel fogadtak
minden fellépőt. A Kertbarát Kör tagjai ragulevessel kínálták
az asztalhoz ülőket. Munkájuk elismeréseképpen
Békésszentandrás megkapta a Legcivilebb Civil 1.
helyezettjének járó kupát.
Köszönjük a civil szervezetek munkáit, szereplését,
példamutató összefogásukat.
CEF
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Startmunka Program 2012.
Mezőgazdaság programelem
KERTÉSZETI NÖVÉNYTERMESZTÉS:
A 0,7 ha területű egykori gyakorlókert teljes területe jelenleg
művelés alatt van. A kertben kísérleti jelleggel kisparcellás
művelés folyik. A kertben szerzett tapasztalatok (növénykultúrák
fejlődési intenzitása a helyi környezeti és talaj adottságok mellett)
alapján kerül megtervezésre a jövő évre vonatkozó vetési terv. A
területen a jelenleg forgalomban lévő zöldség növények közül
szinte mindegyik termesztése folyik. A program részeként
beszerzésre került 100 m2 alapterületű fóliasátorban folyton termő
paradicsom termesztése történik. A gyakorlókert volt a helyszíne
az „Újra tanulok” program gyakorlati oktatásának. A program
szinte 100%-os részvétel mellett zajlott le. A programban
részvevők az elméleti oktatáson elhangzottakat a valóságban
gyakorolták és tapasztalták meg a növénytermesztés sajátosságait.
A külterületeken és a zártkerti részeken csemegekukorica és bab
termesztése folyik jelenleg.

ENERGIANÖVÉNY TERMESZTÉS:
Az energiafűz telepítési időszaka minden év február. Ezért a
békésszentandrási Startmunka programba tervezett energianövény
ültetvények telepítése 2013. február-március hónapban fog
megtörténni.
SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYTERMESZTÉS:
Az állami tulajdonú földek átadása az önkormányzat részére még
az őszi időszakban meg fog történni. Ekkor kezdődhet meg a
földterületek előkészítése (talajmunkák) a 2013-as gazdasági évre.
A Startmunka Program mezőgazdaság programelemében 30 fő
vesz részt, 9 férfi és 21 nő. Elmondható, hogy a munkához való
hozzáállásuk kiváló.
V.S.
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Vitamin-nap durranásokkal
Nagy durranással indult a hatodik Vitamin-nap a Vitaminbombák
Énekegyüttes jóvoltából Sinka Imre polgármester és Juhász Bálint
kishegyesi Helyi Közösség vezető köszöntője után. A Gondozási
Központ dolgozóiból alakult ideiglenes együttes igazi meglepést
nyújtott számunkra, amikor Turcsányi Lajos és fia, Áron zenei
kíséretével három hazai slágert és egy verset szólaltattak meg.
Köszönjük nekik ezt az élményt és kívánjuk, hogy a ,,turnék”
között néha itthon is mutassák meg tehetségüket, hangjukat. Péntek
délután a sport volt a főszereplő, volt lábtenisz, úszóverseny és a
gyermekeknek sorversenyek, melyeket a református
hittantáborosok nagyon élveztek. Este három zenekart
hallgathattunk meg (Monotone Rt, Szkítia, Gazember) és hajnalig
tartott a jókedv.
Szombaton ismét durranással kezdődött a délelőtt, hiszen a szegedi
III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület ágyúlövéssel
nyitotta meg az aznapi rendezvényt, majd bemutatták az 1848/49es katonai öltözékeket és fegyvereket. A civil szervezetek
beneveztek a főzőversenybe és megkezdődött a lázas készülődés.
Összesen 18 nevezés érkezett és a zsűri nehéz döntéseit bizonyítja,
hogy több kategóriában hirdettek győzteseket. A pénteki
lábteniszverseny is véget ért, melyet szintén a kishegyesi delegáció
nyert a kispályás labdarúgó bajnoksággal együtt. A sárkányhajó
versenyek ismét jó hangulatban teltek, most is a profi csapat nyert,
de az amatőrök is becsületesen helyt álltak. A déli nótaszót a
szarvasi Muslincák és a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
Tangóharmónika együttese szolgáltatta, majd a délután az operett
és a nosztalgia jegyében telt, Cseh Adrienn és Nagy Róbert, Jókai
Színházasok és Poór Péter jóvoltából. Közben az erős emberek
versenyének bemutatóit nézhettük meg, volt autó elhúzás,
súlyemelés, traktorgumi gurítás és nehéz „bőröndök” cipelése is. A
tombolasorsolás előtt még láthattuk a Vértessy Tánc-Sport
Egyesület párosait és formációit is. A színpadi produkciók
zárószáma a Szentandrási Dalkör fellépése volt. Ezt követte a
szórakozás a Next bemelegítő zenéje után Vörös István
(Prognózis) zenekara következett, melyet Dankó Ervin diszkója
tett teljessé. Köszönjük minden támogatónak, segítőnek, aki
bármilyen segítséget adott a két nap létrejöttéhez és
megvalósításához. Köszönjük a magánszemélyeknek,
vállalkozóknak és reméljük jövőre is számíthatunk
együttműködésükre!
BE

2. Plentri Norbert – Szín Tamás
3. Harangozó Sándor – Boros Szabolcs
Lányok:

Petrovic Maja – Szabó Alexa

Kispályás labdarúgó bajnokság:
1. Kihegyes csapata
2. SZKLMMNTO csapata
3. Sánták - bénák csapata
Sárkányhajó:
1. RÖMI csapata
2. Gyomaendrődi Viziszörnyek
3. Szentandrási Rettentők
Főzőverseny
Étel kategória:

1. TMK – töltött káposzta
2. Kertbarát Kör – tököslecsó
3. Ipartestület – csülökpörkölt
Vigaszdíj: Muslincák – bableves sült szalonnával
Desszert kategóriában:
1. Polgármesteri Hivatal – cibere
1. Gondozási központ – herőce
2. Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási
Egyesülete – fánk
Saláta kategória:
1. Kertbarát Kör – tejszínes vegyes saláta
2. Kertbarát Kör – mángoldsaláta
3. Kertbarát Kör – gyümölcssaláta
Díszítés kategória: - holtversenyben
1. Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének
Békésszentandrási Csoportja
1. Nyugdíjasok Szociális és Kulturális
Egyesülete
1. Békésszentandrási Kézilabda Club

Vitamin-napon át nem vett tombolanyeremények:
Verseny eredmények:
Úszóverseny
Gyermek:

Felnőtt:

Lábtenisz
Fiúk:

1. Olasz Éva
2. Polónyi Bettina
3. Kanti Anna
1. Balázs Tibor
2. Szín Zsolt
3. Kovács Tamás

1.Stojanovic Márkó – Ilic Dragan

Kék 54
Kék A2
Kék A24
Kék B55
Kék C68
Kék D57
Narancssárga 1
Narancssárga A11
Narancssárga A54
Narancssárga B85
Piros C51
Zöld A43
Zöld B67

- ajándékcsomag
- Megyeri Rozália kozmetikai kezelés
-Cinzano
- családi hajvágás: Nagy Tünde
- ajándékcsomag
- Avon csomag
- rizscsomag
- díszpárna
- Férfi ing
- díszpárnahuzat
- kerékpár
- rizscsomag
- Körös-parti családi hosszú hétvége
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A 2012-2013.évi Békés megyei II. osztályú labdarúgó
bajnokság őszi sorsolása
1. forduló: 2012. augusztus 18. 17.30 B. Hunyadi - Csorvás
2. forduló: 2012. augusztus 26. 17.30 Magyarbánhegyes - B.
Hunyadi
3. forduló: 2012. szeptember 1. 16.30 Mezőkovácsháza - B.
Hunyadi
4. forduló: 2012. szeptember 8. 16.30 B. Hunyadi - Lőkösháza
5. forduló: 2012. szeptember 16. 16.30 Kétegyháza - B. Hunyadi
6. forduló: 2012. szeptember 22. 16.00 B. Hunyadi - Köröstarcsa
7. forduló: 2012. szeptember 29. 16.00 Újkígyós - B. Hunyadi
8. forduló: 2012. október 6. 15.00 B. Hunyadi - Bucsa

9. forduló: 2012. október 13. 15.00 Battonya - B. Hunyadi
10. forduló: 2012. október 20. 14.30 B. Hunyadi - Gádoros
11. forduló: 2012. október 28. 13.30 Doboz - B. Hunyadi
12. forduló: 2012. november 3. 13.30 B. Hunyadi - Vésztő
13. forduló: 2012. november 11. 13.30 Körösladány - B. Hunyadi
14. forduló: 2012. november 17. 13.00 B. Hunyadi - Szabadkígyós
15. forduló: 2012. november 24. 13.00 Csanádapáca - B. Hunyadi
Az ifjúsági csapat sorsolása megegyezik a felnőttekével. A kezdési
időpont két órával korábban lesz.

2012. augusztus
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Mi újság a Hunyadi SE háza táján?
Az elmúlt szezonban kissé hullámzó teljesítményt nyújtva, a
hetedik helyen végzett a Békésszentandrási Hunyadi SE labdarúgó
csapata. A bajnokságot követően rövid szabadságot kaptak a
játékosok, hogy kipihenjék a fáradalmakat és a sérüléseket, majd
július elejétől gőzerővel készülnek az újabb bajnoki és kupa
szezonra.
Az előző szezonról Varga Lászlóval ültem le beszélgetni.
Hogyan értékeled a 2011/2012-es bajnoki esztendőt?
Csalódott vagyok, mert a kitűzött célt, a dobogós helyezést nem
sikerült elérni. Ilyen játékosállománnyal oda kellet volna érni
valamelyik érmes helyre. Bizonyíték erre, hogy képesek voltunk
bárkit legyőzni, de sajnos becsúsztak olyan vereségek is, amelyek
szerte foszlatták álmainkat.
Miben látod az okokat, hogy nem sikerült a tervet megvalósítani?
Sajnos ki kell jelenteni, hogy a játékosok hozzáállása nem volt
megfelelõ. Tisztelet a kivételnek. Tudomásul kell venni, hogy a mai
labdarúgásban eredményt elérni csak odaadó munkával lehet.
Amíg ez nem jut el a játékosok gondolatáig, addig nagyon sokszor
érik meglepetések a bajnoki mérkõzéseken szereplõket.
Ennek ellenére értékelnéd a játékosokat?
Igen. Többen nyújtottak átlagos teljesítményt. Elégedett voltam
Borgulya János, Kovács Norbert, Kis László és Tóth Attila
szereplésével és többet vártam Ugrai Sándortól, Rácz Attilától,
Rusz Zoltántól, Bobvos Ferenctõl és Mochnács Tamástól.
Mikor kezdődött a csapat felkészülése az új bajnoki szezonra?
Július 9-én kezdődtek az alapozó edzések, heti négy
foglalkozással, Pisont András vezetésével.
Ez azt jelenti, hogy a jövőben új trénere lesz a felnőtt csapatnak?
Igen. 17 év után átadom a felnőtt csapat karmesteri pálcáját. A
jövőben az ifjúsági csapatot fogom irányítani és próbálom
maximálisan támogatni. Szeretném a legjobb eredményt elérni
velük.
Milyennek látod az ifjúsági csapat helyzetét?
Biztató az ifjúság jövőbeni szereplése. Nagy lelkesedéssel álltak a
felkészüléshez. 24, zömében helyi játékos alkotja a keretet, akik
csapatkapitányt választottak Nagy Gábor személyében. A
helyettese Tasi Norbert lett.
Milyen célt tűztetek ki magatoknak?
A jövőbeni szentandrási csapat gerincének a kialakítása a cél.
Szeretnénk visszahozni azt a hagyományt, hogy a felnőtt csapat az
ifjúsági együttes kiöregedő játékosait válassza soraiba. Amikor
működött ez a folyamat, mindig megbízható, jó focicsapata volt a
Békésszentandrási Hunyadinak. Ezt szeretném, ezért dolgozom.
Ezért foglalkoztatunk minden korosztályban utánpótlás

csapatokat, akik az idén végig dolgozták a nyarat. Remélem, hogy
az elvégzett munkának meg lesz az eredménye, kamatoztatja a
befektetéseket.
Továbbra is várjuk szponzoraink és az önkormányzat segítségét!
Köszönöm a beszélgetést és sok sikert kívánok!
Ezt követően megkerestem Pisont Andrást a Hunyadi SE felnőtt
csapatának újdonsült edzőjét, akivel a nyári változásról és a csapat
terveiről beszélgettem.
Meglepett a felkérés az edzői posztra?
Lényegében igen. Nyolc éve dolgoztunk együtt Varga mesterrel,
ahol elsősorban technikai vezető voltam, de besegítettem a
felnőttek edzésmunkájába. Váratlanul ért az elnökség felkérése,
melyet visszautasítani nem lehetett.
Milyen tervekkel vágtatok neki az új szezonnak?
Mivel évek óta a csapat környékén munkálkodtam nem
ismeretlenek számomra a játékosok. Szeretném a jövőben erősíteni
a morált és a mentalitást. Szükség van egy olyan csapategységre,
amely képes érvényesíteni az én elgondolt céljaimat.
Melyek ezek az elgondolt célok?
Az eredményesség területén meg kell felelni az elnökség
célkitűzésének, az 1-5. hely valamelyikén kell végezni.
Sokat kell javulni a sportszerűség és a fegyelem szempontjából is.
A játék tekintetében a sok passzos játékot fogom megkövetelni. A
csapaton belül vannak olyan értékes játékosok, akik maximálisan
meg tudják valósítani az elvárásaimat.
Hogyan sikerült a felkészülés?
Eleinte elég gyér volt az edzéslátogatottság, de az utolsó három
héten már mindenki a fedélzeten volt. Hat felkészülési meccset
játszottunk. Az edzőmérkőzéseken mutatott játék alapján
elmondhatom,hogy a csapat felkészült a bajnokságra.
Volt változás a keretben?
Igen volt. Öröm, hogy nem távozott el senki a csapattól. Új fiúk a
keretben: Csatai Dávid Szarvasról, Kondacs Attila az LSZK-ból és
Szabó Máté,. aki szintén Szarvasról jött vissza.
Üzensz valamit a szurkolóknak?
Talán azt, hogy legyenek türelmesek a csapattal szemben, mert a
játékot még be kell gyakorolni. Bízom benne, hogy a csapat úgy áll
a dolgokhoz ahogy kérem és felveszi azt a mentalítást amit
elképzeltem, akkor sok szép sikert érhetnek el a bajnoki szezon
során.
Kívánom, hogy így legyen, sok sikert!
Hévizi Róbert
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ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉS
Farkas Péter és Sinka Dóra 2012. július 21-én kötött
házasságot.

SÁNTA ZOLTÁN kőfaragó
Vállal:
-síremlékek készítése,
-beton- és műkőkerítés elemek gyártása,
-műkő-, gránit ablakpárkány, konyhapult,
-gránit kertibútor, csobogó készítése.
GÉPI KARCMENTES SÍRKŐTISZTÍTÁS!

SZÜLETÉS
2012. július 1-jén Balla Szabolcs és Bagdán
Dóra szülőknek SZABOLCS
BARNABÁS,

Cím: Köröstarcsa: Árpád tér 5. Mobil: 06-30/528-2081
Bővebb felvilágosítás:
CSÍPAI LÁSZLÓ
Békésszentandrás, Fő út 53. Telefon: 30/974-9031

július 6-án
Lustyik Attila Mihály és Szöllősi
Kriszta szülőknek ÉVA ILONA,

Éjjel-nappali ügyelet
július 9-én Klimaj Mihály Tibor és
Marosán Ildikó Mária szülőknek
DORKA KATA,

Békésszentandrás, Fő u. 53.

CSIPAI LÁSZLÓ
Tel.: 66-218-230
Mobil: 06-30/974-9031

július 22-én Kámán László és Farkas
Anikó szülőknek KATALIN utónevű
gyermeke született.

ELHALÁLOZTAK
Gugolya Péterné ln.: Hegedűs Terézia /1935/ 2012. július 9-én,
Fulajtár Mihályné ln.: Lestyán Mária /1929/ 2012. július 13-án,
Aszódi András /1934/ 2012. július 28-án hunyt el.
Nyugodjanak békében!

Földtulajdonosok figyelem!
Békésszentandrás, Öcsöd, Szentes külterületén
nagyobb területű szántóföldet bérelnék!
Bérleti díj 65.000 Ft/ha/év, melyet minden évben előre
(akár több évre is) fizetek.
Lénárt Zoltán * Telefon: 06-30/240-4790

„Értünk éltél, bennünket szerettél,
Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet,
Őrizzük drága emlékedet.”
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak,
ismerősöknek, akik
özv. Sinka Andrásné
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

,,Az élet bármilyen mostoha, elválni megtanít, de feledni soha."

Köszönetnyilvánítás

Érdeklődni: Csipai László, Fő u. 53. Telefon: 30/974-9031

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak,
ismerősöknek,tisztelőknek, akik
Dr. Szitó István állatorvos
temetésén megjelentek, örök nyughelyére koszorút helyeztek,
a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak.

Bemutatókert: Bagi Tüzép (Rákóczi u. felől)

A gyászoló család

Kiváló minőségű GRÁNIT síremlékek, vázák,
sírkövek megrendelhetők!

2012. augusztus
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OLVASÓI LEVÉL
Békésszentandrási Híradó
Szerkesztő Bizottsága
Tisztelt Szerkesztőség!
A Híradó a Kapocs köztem és a Falum, a Szülőhelyem, a gyökereim
megtartója között. Olvasója vagyok évek óta, és számomra
elsősorban a nevek és események, történések jelenítik meg a Falu
és lakói életét, eseményeit. Mindig öröm, valami ősi érzés fog el
olvasása közben.
Különösen jóérzés töltött el a júniusi szám átlapozása közben.
Kiemelkedő teljesítménynek tartom a diákok eredményeit az
Elsősegély-ismeret Versenyen és a Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyen elért sikereket, eredményeket és helyezéseket,
melyekhez szívből és örömmel gratulálok a diákoknak és
nevelőiknek egyaránt.
Az ember életében mindkét szakágazatnak nagyon fontos szerepe
van, hiszen magunkat az embert érintő kérdésekről van szó.

FOGJUNK ÖSSZE!
FELHÍVÁS ADOMÁNYOK
GYŰJTÉSÉRE!
PUSZTAOTTLAKÁN 2012. augusztus 15-20. között
megrendezésre kerül LIKEFESZT rendezvény.
E rendezvény keretein belül adomány gyűjtést szervezünk
nagyközségünkben a krízis helyzetben lévő családok, árva, beteg
gyermekeknek és az S.O.S. Gyermek falu lakosainak.
Kérjük nagyközségünk lakosainak és cégeinek segítségét a
legsúlyosabb helyzetben lévő rétegek támogatására:

Engedjék meg nekem, ezt kihangsúlyozni, mert magam is e
szakterületen is dolgoztam pályafutásom során. Megtapasztaltam,
mint résztvevő és mint vezető is, hogy milyen fontos szerepet tölt
be mind két szakágazat a mindennapok, az ember élete során.
Ne adja fel se diák, se nevelő a tanulás, a tanítás fontosságát, mert
magunkról van szó!
A tanulás eredményt, az eredmény sikert és elismertséget, mindez
pedig boldogulást jelent az életben.
Az érmek ragyogjanak a jövőben is egyre fényesebben, és adjon
erőt és lelkesedést az ifjabb nemzedéknek a minél jobb
eredmények eléréséhez. Köszönöm a felkészítő tanároknak,
nevelőknek a fáradhatatlan munkát, az életre szóló nevelést.
„Csak így tovább!!!”
Budapest, 2012. július 12.
Dr. Bagi János
nyugállományú ezredes

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.
Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király u. sarki ház nagy telekkel 7,9 M Ft

Adományok gyűjtésének helyei:
A pénz támogatásokat a helyi Takarékszövetkezetben
csak átutalással munkaidőben, az
UNICREDIT-BANK ZRT 10918001-00000081-29530006
számlára kérjük, feltüntetve „árva gyermekek”.

Békésszentandrás, igényesen felújított tanya 12 M Ft
Békésszentandrás Gondalaposi üdülősoron nyaraló 6,3 M Ft
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Bika-zugi holtágon 1000 m2 horgásztelek 2 M Ft
Szarvas, Szappanosban vízparti nyaraló tetőteres házzal 15 M Ft

Az adományokat a helyi Körös Művelődési Ház és
Könyvtárba várjuk
2012. augusztus 15-26-ig, 09-16 óra között.

Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Kondoros, Jókai út 2 szobás összkomfortos családi ház 3.9 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft

A pénz támogatás mellett tartós élelmiszert, tisztítószert,
tisztálkodási cikkeket, játékokat, ruhaneműt, édességet,
valamint a tanév kezdéshez szükséges tárgyakat kérünk.
Az adományok elszállításra kerülnek a Likefeszt raktárba és onnan
kerülnek elosztásra a Békés megyei rászorulók részére.
Az adomány gyűjtők nevében:
Kugyela Mihály

Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta
ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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KUPAGYŐZELEM a IX. Békésszentandrási
Kézilabda Kupán Apáti Nagy Ferenc emléktornán
Parádés tornagyőzelemmel „melegítettek" a kézis lányok a
következő bajnoki szezonra. Ebben az évben is augusztus első
szombatján, immár IX. alkalommal került megrendezésre, több
település részvételével a Békésszentandrási Kézilabda Kupa
Apáti Nagy Ferenc emléktorna.
Nagyon szomjaztunk már a sikerre, hiszen több éve annak, hogy
100 %-os teljesítménnyel sikerült tornát nyernünk. A hőség
ellenére is hősiesen küzdöttünk, s pontveszteség nélkül,
magabiztosan hoztuk a meccseket mind a négy, megyei
bajnokságban szereplő csapattal szemben. A körmérkőzéseket a
helyi és a gyomaendrődi serdülő együttesek találkozója is
színesítette.
A torna rendkívül sportszerű keretek között, kiváló hangulatban
zajlott. Külön öröm volt a játékosok és a sportbarátok számára
egyaránt, hogy BOHUS BEÁTA személyében idén először egy
híres válogatott játékost, edzőt is köszönthettünk a tornán, aki
megtisztelte sportrendezvényünket jelenlétével, s aktív részt vállalt
a díjátadásban is.
Végeredmény:
1. BÉKÉSSZENTANDRÁS 8 pont
2. Nagyszénás 6 pont
3. Sarkad 2 pont
4. Gyomaendrőd 2 pont
5. Kondoros 2 pont
Serdülők: 1. Gyomaendrőd, 2. Békésszentandrás.
Különdíjak: Gólkirálynő: VIRÁG ANDREA (Gyomaendrőd).
Legjobb kapus: TÜSKÉS ANITA (Nagyszénás). A legjobb hazai
játékosnak járó Apáti-Nagy Ferenc vándorserleget SINKA PETRA
érdemelte ki. Ezúton is szívből gratulálunk, további eredményes
játékot kívánunk nekik!
Játékvezetők: Bakucz János, Levente György és Nagy Richárd
voltak. Köszönjük nekik!
A rendezvénynek évek óta kettős szerepe van, hiszen röviddel a
bajnokság rajtja előtt megfelelő képet kapunk arról, miként áll a

csapatunk felkészülése a riválisokhoz mérten. Másfelől komoly
jelentősége van abban, hogy az Önkormányzati támogatás
valamint egyéb pályázati források, vállalkozói és magánfelajánlások kiegészítéseként mi magunk is tegyünk egyesületünk
működéséért, részt vállaljunk a kézilabda sportág
népszerűsítésében, s a fenntartásában. Mindamellett a nyári szünet
után, kötetlenebb formában ismét összehozza a csapatokat, a
szurkolókat, a sportbarátokat, hangolódva a bajnokság
közeledtére.
Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben is sok támogatást,
segítséget, valamint felajánlást kaptunk, melyeket ezúton is
tisztelettel megköszönünk! A támogatóink névsora a rendezvény
teljes ideje alatt kifüggesztésre került, valamint a
www.bsztakeziclub.uw.hu honlapunkon folyamatosan
megtekinthető.
A győztes csapat tagjai: Bagi Brigitta, Lólé Emília, Szabó Kitti
(kapusok), Sinka Petra, Szilágyi Gréta, Aszódi Mónika, LestyanGoda Anna, Lénárt Anett, Kondacs Renáta, Rohoska Nóra,
Nagyné Szucsán Nikoletta, Árgyelánné Hangyás Tünde, Egriné
Kovács Andrea
Bizakodóak vagyunk, hiszen ezt a keretet a bajnokságban Petrás
Viktória is erősíti, akinek elmúlt évekhez hasonló gólerős játékára
szintén nagy szükség lesz.
A tornát követő hétvégén, mintegy „levezetésként" idén is aktív
részt vállalunk majd a Sport-és Vitamin napon, ahol közös
bográcsozással, sárkányhajózással, valamint
strandkézilabdázással is bekapcsolódunk a programokba.
Legközelebb a Kondorosi Betyár Kupán játszik majd a csapat. Ezt
követően szeptember 2-án kezdetét veszi a 2012/2013-as
bajnokság, melyben a jelenlegi információk szerint 13 csapat
nevezett. A mérkőzések időpontjainak egyeztetése még tart, a
végső időpontokat a következő számban, a honlapunkon valamint
plakátokon folyamatosan hirdetjük majd.
Minden kedves sportbarátot, kézilabda kedvelőt nagy szeretettel
várunk mérkőzéseinkre! Szurkoljanak értünk ebben az évben is!
Köszönjük!
-A-
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KAJAK-KENU
Versenyzőink július és augusztus hónapban a különböző
korosztályú országos bajnokságokon vettek részt és sikeresen
szerepeltek. A tavalyi eredményekhez képes az utánpótlás és az ifi
bajnokságon is jobban szerepeltünk, több pontot szereztünk, mint
tavaly. Említést érdemel a kölyök lányok négyesben elért III.
helyezése és a Szabó Alexa, Petrovic Maja teljesítménye is. Az U23-as bajnokságon Bodonyi Dóra újból eredményesen tért vissza a
versenyzéshez, IV. helye dicséretes. Minden idők legnagyobb
létszámú és színvonalú Masters Bajnokságon is eredményesen
szerepeltek versenyzőink.

K2 női ifi 500m
K1 női U-23 1000m
K1 női U-23 500m
K1 női U-23 4000m
K1 női ifi 4000m

VII. Fazekas Györgyi, Paulik
Natália (Körös)
VIII. Bodonyi Dóra
VII. Bodonyi Dóra
IV. Bodonyi Dóra
VII. Fazekas Györgyi

EREDMÉNYEK
Masters Bajnokság Fad-Dombori 2012.07.21.-22.
K4 ffi masters 45-54 év 500m
K2 ffi masters 45-49 év 500m
K2 ffi masters 50-59 év 500m
K4 ffi masters 45-54 év 200m
K1 ffi szabadidős 19-34 év 200m
K1 ffi masters 50-54 év 200m
K2 ffi masters 50-54 év 200m
K4 ffi szabadidős 19-34 év 200m

VI. Barcsik Gábor, Bagaméri
László, Szatmári Lajos,
Molnár Mátyás
VII. Barcsik Gábor, Szatmári
Lajos
I. Bencsik Imre, Nikoletti
Gábor (Dunakeszi)
IV. Bencsik Imre, Barcsik
Gábor, Szatmári Lajos,
Molnár Mátyás
VI. Szító Ákos
III. Bencsik Imre
IV. Bencsik Imre, Nikoletti
Gábor (Dunakeszi)
VII. Nagy Károly, Szító Ákos,
Bagaméri László,
Szatmári Lajos

Bodonyi Dóra

Gyermek-Kölyök és Serdülő Bajnokság
Velence 2012.07.27.-29.
K2 serdülő lány V.évf. 500m

VI. Petrovic Maja, Szabó
Alexa
K2 serdülő lány V.évf. 1000m
VIII. Petrovic Maja, Szabó
Alexa
K2 serdülő lány V.évf. 4000m
XI. Petrovic Maja, Szabó
Alexa
K4 kölyök lány III.-IV.évf. 1000m III. Kanti Anna, Polónyi
Bettina, Szekeres Tünde,
Csontos Andrea
K4 kölyök lány III.-IV.évf. 4000m III. Kanti Anna, Polónyi
Bettina, Szekeres Tünde,
Csontos Andrea
MK1 gyerek fiú I.évf. 2000m
XXV. Komáromi Roland
Ifjúsági és U-23 Országos Bajnokság Szolnok 2012.08.04.-05.
K2 női ifi 1000m
K2 női ifi 200m

VII. Fazekas Györgyi, Paulik
Natália (Körös)
VII. Fazekas Györgyi, Paulik
Natália (Körös)

Paulik Natália (Körös), Fazekas Györgyi
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VI. Sport- és Vitamin-nap

Juhász Bálint kishegyesi Helyi Közösség elnöke köszönti a
résztvevőket

Zenés ébresztő

A Vitaminbombák ,,nagy durranása”

Készül a sok saláta a Kertbarátoknál

Sorversenyek a gyerekeknek

A Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület
bemutatója

