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Hunyadi János Katolikus

Ballagás 2014
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 8. A osztályának 
ballagási ünnepsége 2014. június 14-én, szombaton zajlott. 
A végzős diákok már reggel 8 órától fogadták az ünnepi alkalomra 
feldíszített osztálytermükben családtagjaik és a meghívott 
vendégek gratulációit, átvehették a szebbnél szebb virágcsokrokat. 
Az első csengőszó nem sokkal fél 9 után hangzott el jelezve, hogy 
elérkezett a tarisznyák átadásának ideje. A hagyományok szerint az 
útrabocsátó tarisznyákat a hetedikesek adták át a ballagóknak. Ezt 
követte az osztályfőnökök búcsúja, ahol az egykori első osztályos 
tanító néni, Tündike néni és a jelenlegi osztályfőnök emlékezett a 
nyolc év szép pillanataira. Majd a ballagó osztály és a szülői 
közösség megköszönte az osztályfőnök négyéves munkáját. 

Gyorsan teltek a percek, egyszercsak felhangzott az utolsó 
csengőszó. Elérkezett az idő a végzősök számára, hogy még 
egyszer, utoljára végigjárják a tantermeket, elbúcsúzzanak 
iskolájuktól. 
Az ünnepi műsorban a hetedikesek búcsúztak az iskola 
diákközössége nevében a nyolcadikosoktól versben és prózában. 
Majd Dorogi Mónika a ballagók nevében megköszönte a 
pedagógusok munkáját, a szülők támogatását, amellyel ez a kis 
közösség eljuthatott az általános iskola végéig. 
Iskolánk igazgatója, Molnár Imre Zoltán útrabocsátó szavai után a 
hetedikeseknek átadott iskolazászló kíséretében útra kelt a végzős 
diáksereg.                                                                                  Ofő

Tanévzáró
Június 20-án tanévzáró ünnepélyre gyűltünk össze az iskola 
udvarán. A másodikosok és az énekkar rövid műsorral készültek,  
melyben a vakáció során ránk váró kellemes élményeket sorolták 
fel. Majd az igazgató úr az elmúlt tanév szépségeiről és  
nehézségeiről beszélt, megköszönve a pedagógusok áldozatos 
munkáját, a diákok kitartását, a szülőknek pedig, hogy ránk bízták 
legdrágább kincsüket.  Sikeres évet zártunk, sok versenyen  
vettünk részt szép eredményekkel. Ezeken a megmérettetéseken 

nem csak jó eredményekkel szerepeltek gyermekeink, hanem a 
tanév során sokan az iskolai feladataikat is kiválóan teljesítették. 
Az ünnepség keretében vehették át dicsérő okleveleiket és a 
könyvjutalmat a kitűnő tanulók, és az egyházi szolgálatban 
jeleskedő gyerekek. S végül elhangzott az a mondat, amire 
szeptember elseje óta mindenki várt: - A 2013-2014-es tanévet 
ezennel bezárom!

R J

Kitűnők lettek

1.osztály: Farkas Csanád, Pozderka Zsombor

2.osztály: Gugolya Réka, Pálinkás Hunor, Szitó Miklós, Juhász 
Gergő 
Hiányzik: Bondor Benedek

3.osztály: Kalmár Ádám, Vámosi Balázs

4.osztály: Plentri Titanilla, Pásztor Klaudia, Fazekas Bence, 
Bata Luca, Szécsi Lili, Bobvos Dorina
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Általános Iskola hírei

5.osztály: Egri Gergő, Kalmár Vanda, Oncsik János Hiányzik: 
Bondor Bíborka

6.osztály: Miknyik Judit, Hegedüs Dorina

7.osztály: Fabó Eszter, Csík Laura, Erdélyi Dorka, Szász 
Milán, Olasz István Hiányzik: Bondor Boglárka

8.osztály: Dorogi Mónika

Újra „pihi”-tábor
A szervezés még május végén elkezdődött, így 40 tanuló költözött 
be 2014. július elsején az iskola melletti parkba. Ez az időpont már 
az esőnap esőnapja volt, mert az előző évekhez hasonlóan az 
időjárás mindig rosszra fordul, ha a „pihi-tábor” szóba kerül. 
Szerencsére a táborozás két napját semmilyen időjárási 
tevékenység nem zavarta, csak a zárás sikerült kissé nedvesre. A két 
nap alatt mégis főztünk, szalonnát sütöttünk, tábortüzet 
gyújtottunk, róka-vadászatot tartottunk, éjfélkor indultunk 
bátorság próbára, éjjel számháborúztunk, ahol az idén igazságos 
döntetlen született a lányok és fiúk összecsapásában. A hangulat 
igazán csendes, nyugodt, baráti volt, bár néha hangos nevetés 
zavarta meg a beszélgetések menetét. Igazán sikerült bemutatni a 
most először táborozóknak, hogy milyen is a nyári semmittevés. 
Köszönettel tartozom az önkormányzat vezetőinek, hogy ismét 
rendelkezésünkre bocsátották a parkot, a faházat és a kollégiumot, 
mint főhadiszállást. Nem jöhetett volna létre a tábor segítő kollégák 
nélkül sem, hálás köszönet ezért Baginé Dorogi Anikónak, Gere 
Évának, Molnár Józsefnének  és Szitó Mónikának, valamint Bagi 
Anettnek, aki mint „ifi” működött közre. Nagyon jól esett a szülők 
támogatása is, paprikát, paradicsomot,ásványvizet,  barackot, 
fagyit hoztak  a gyerekeknek. A hetedik év a mondás szerint 

választó vonal, de szerintem és a résztvevők szerint is ez a tábor 
csak egyre jobb lesz az idő múlásával. Nem kellene abbahagyni, 
szóval már gyűjtöm az ötleteket a nyolcadik táborhoz.
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15 évesek lettünk
1999 tavaszán Hévizi Róbert baráti találkozóra és beszélgetésre 
hívta meg azokat a személyeket, akikről úgy gondolta, hogy 
segítségére lehetnek egy helytörténeti csoport megalakítása 
kapcsán. A többségében idős emberek nagy örömmel vették az 
invitálást és már az első találkozó alkalmával elhatározták, hogy 
egyesületet alakítanak. A szervező munkával az ötletgazdát bízták 
meg, aki gyorsan elintézte az alakításhoz kapcsolódó teendőket és 
1999. június 25-én megtartásra került a Békésszentandrási 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület alakuló ülése. 
Ünnepélyes keretek közt 21 fő mondta ki a határozatot, majd írta 
alá az alapító okiratot. . Két hónap múlva újabb Közgyűlésen 
találkoztak az egyesület tagjai, ahol a vezető testület javaslata 
lapaján a tagság elfogadta, hogy az egyesület vegye fel Békéssy 
János nevét, aki a XIX. században hosszú időn át volt Szentandrás 
jegyzője. Munkássága alatt adatokat gyűjtött a település 
történetéről, melyet „Szent-Andrási História” címen kézzel 
fektetett papírra.
A névadó ötlet Bontovics Imrétől származott. Ezen összejövetelen 
meghatározásra került az egyesület címere is, amely egyúttal a 
szervezet bélyegző lenyomata is lett. 
A másfél évtized során tevékenyen részt vállalt a helytörténeti 
egyesület a község kulturális életében. Emléktáblákat avatott vagy 
annak elkészülésében közreműködött, kiállításokat szervezett 
(többször más szervezettel közösen), különböző találkozókra hívta 
az érdeklődőket, megemlékezéseket rendezett, melyek közül szinte 
mind hagyománnyá vált és a települési rendezvénynaptár része lett. 
Községi ünnepnapokat terjesztett a Képviselő-testület elé, melyek 
elfogadásra kerültek. Művészeti- és építészeti szempontból is élen 
járt a csoport a Kossuth Emlékbizottság megalakításával illetve a 
tájház építési program elindításával. 
Az egyesület tagjai folyamatosan gyűjtötték a fotókat, és az írásos 
dokumentumokat, melyek Békésszentandrás történetével 
kapcsolatosak. Napjainkra a szervezet széles adattárral 
rendelkezik. A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület motorja volt a Milleniumi Emlékbizottságnak 1999 és 
2001 között valamint a Jubileumi Emlékbizottságnak 2004 és 2005 
években.
2007-ben a Kertbarátokkal közösen megrendezésre került a 
Vitamin-nap, amely azóta Békésszentandrás legjelentősebb 
gasztronómiai programja lett.
Több sikeres pályázat eredményeként az egyesület rendelkezik 

2több kiállítási anyaggal, egy 30 nm -es pavilonnal és a hozzátartozó 
asztalokkal, padokkal, valamint a működtetéshez és az 
ismeretterjesztő előadásokhoz szükséges számítástechnikai 
eszközökkel.
Az elmúlt 15 év munkáinak eredménye, hogy napjainkban a 
Békéssy János Helytörténeti Egyesület elfogadott és elismert 
szervezet Békésszentandráson, és 30 fős tagságával a jövőben is 
komoly feladatok megvalósítására lehet képes.
Tizenöt év alatt hosszú utat tettünk meg! Sajnos voltak akik más 
útra mentek, nincsenek köztünk. Emléküket áldja meg a jó Isten, és 
egy újabb találkozás reményében nyugodjanak békében! 
Köszönjük, amit az egyesületért tettek!
És köszönet azoknak is, akik most teszik a dolgukat és azon 
fáradoznak,  hogy a  Békéssy János  Helytör ténet i  és 
Hagyományőrző Egyesület hírnevét öregbítsék.
2014. június 25-én tartalmas ünnepséget rendeztünk, melyen 
megkoszorúztuk névadónk síremlékét, megnyitottuk a 15 éves 
munkánkat bemutató kiállítást, ünnepi közgyűlést tartottunk és egy 
jó hangulatú vacsorán idéztük fel az elmúlt másfél évtized 
eseményeit.

Helytörténeti Egyesület

Névadónk sírján koszorút helyeztünk el

A kuláküldözés áldozataira emlékeztünk
2012 márciusában az Országgyűlés nagy többséggel a 
kuláküldözés áldozatainak emléknapjává nyilvánította június 29-
ét. A hagyomány szerint ehhez a naphoz, Péter-Pálhoz kötődik a 
betakarítás kezdete, ami a parasztság ünnepe volt.

A Helytörténeti Egyesület 2012 óta emlékezik meg ezen a napon a 
község kuláknak nyilvánított gazdáiról. A Polgármesteri Hivatal 
előtt felállított kopjafánál gyülekeztünk, ahol Dr. Olasz Imréné dr. 
jegyző asszony, az egyesület tagja mondott rövid emlékező 
beszédet  a  kulákok  hányattatásairól,  a  beszolgáltatási 
rendszerről.

A Himnusz közös eléneklése után, a megemlékezés végén 
elhelyeztük koszorúinkat, valamint meggyújtottuk az emlékezés 
mécseseit.

Helytörténeti Egyesület

Emlékező beszédet Dr. Olasz Imréné dr. mondott
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Áldottak azok a kezek…
Rendkívüli melegben, meghatóan szép esemény zajlott le 2014. 
július 6-án, a helytörténeti egyesület rendezésében a Szőnyeggyár 
előtt .  Emléktáblát  avattunk az egykori  és ma is  élő 
szőnyegszövésben dolgozó asszonyok és férfiak tiszteletére.
A találkozás olyan embereket hozott össze, akik 30-40 éve nem 
találkoztak. Megemlékeztünk a vidéki részlegek dolgozóiról, a már 
nem élő munkatársakról, és azokról is, akik idő közben elköltöztek 
falunkból és az élet más területein helyezkedtek el a munkában.
Így volt ez Balla Ferenc kőfaragó (adományozó) szüleivel is, akik a 
'60-as években kerültek el Székesfehérvárra és ott nevelték fel 

gyermekeiket. Ők már elszármazottak, de mint látjuk, keresik a 
gyökereiket, szívesen jönnek Békésszentandrásra.
Az öreg szövőszék azért Dorogi Kati szobájában is ott van, ahol ma 
is szövi a szebbnél-szebb kis perzsákat - gyermekeinek, unokáinak 
- aki viszi tehát tovább a mesterséget Székesfehérváron.
Tegyék ezt Önök is! Mindenki, aki teheti, tanítsa gyermekeit a 
szőnyegszövés fortélyaira, hogy ez a hagyomány ne csak 
hagyomány maradjon, hiszen kis falunkat valóban a perzsa- és 
torontáli szőnyegek tették világhírűvé!

Helytörténeti Egyesület

„Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Nagyon köszönöm a meghívást a szőnyegüzemnél tartandó 
ünnepségre. Szóban már kimentettem magamat, szomorúan 
mondom újra, hogy halaszthatatlan elfoglaltságom miatt nem 
tudok elmenni, hogy együtt legyünk. Ahogy szokás mondani: 
lélekben ott vagyok. Bagi Lajos bácsihoz (a köznyelvben Alajos 
nem volt használatos) sok érzelmi szál fűz. Édesapámmal, Bagi 
István volt szentandrási főjegyzővel igen szoros barátságban 
voltak, egy korosztályhoz is tartoztak, egy iskolába jártak, s 
mindketten Szarvason érettségiztek. Kicsi gyerek voltam, de 
nagyon szerettem elmenni Lajos bácsiékhoz, tündéri felesége 
próbált minden finomsággal hizlalni, mert olyan vékony gyerek 
voltam, hogy azt mondta mindig nekem, hogy"gyerek, ha nem eszel, 
elfúj a szentandrási szél." Lajos bácsi történetein - szó szerint lehet 
venni - gurultunk a nevetéstől, nagy tréfamester volt. Andris fia 
tartozott az én korosztályomhoz. Meséléseiből néha úgy érzem, 
hogy össze lehetne állítani boldog és vidám fiatal koruk történetét, 
és a 20. század első felének szentandrási történelmét. Bagi Alajos 
azt viszont komolyan vette, hogy szülőfalujával szemben 
kötelezettségei vannak. Tettei nagy része megjelent a méltató 
beszédekben, melyeket azzal egészítenék ki, hogy a tüdőgondozó 
létesítésekor apámmal és Szerényi doktorral együtt neves 
tüdőgyógyász professzorokból konferenciát hívtak össze Bagi 
Lajos anyagi támogatásával Szentandráson, ahol határozott terv 
született, hogy tüdőszanatórium épül a Füzesben. A tervet elmosta a 
háború. A konferencia dátumot nem tudom, de Hévizi Róbert 
képviselő úr, akinek helytörténeti ismereteit igen nagyra becsülöm, 
bizonyára a nyomára akad. A szőnyeggyárhoz igen sok rokoni szál 
is szál fűz. Remélem, ott van az ünnepségen szeretett 

unokanővérem, Pálinkásné Bagi Ica, aki alapító tag is volt, számos 
álomszép szőnyeg került ki a keze alól, valamint unokatestvérem 
Bagi István, aki több évtizedig műszaki feladatokat látott el, ő 
szerkesztette meg a híres országházi társalkodói szőnyeg felvetőjét. 
Sokat üldögéltem másik rokonom, Bontovicsné Mrena Margit 
szövőszéke mellett (a férje, Feri bácsi a községházán dolgozott) 
akkor láttam milyen nehéz és elképesztő koncentrációt kívánó 
munka ez a szőnyegszövés, s ő magyarázta el nekem, hogy az 
egyszínű, - mondjuk mélykék szőnyeg - lenyírása mennyivel 
nehezebb a mintás szőnyegeknél, ha tizedmilliméterekkel 
mellévágtak, bonthatták vissza az addigi munkát. Ezt az alkalmat 
használom ki, hogy megköszönjem Csikós Györgyné Szabados Éva 
a köz érdekében végzett lelkes munkáját. Még a nehéz, 
reményvesztett korban is tartotta a szőnyegszövő asszonyokban a 
lelket. Életem során, s ha valahol szóba került a szülőfalum neve, 
még külföldön is, nyomban rávágták, hogy persze az álomszép 
szőnyegek teremnek ott. Az életem úgy alakult, hogy sokat kellett 
járnom az ország házába, s hivalkodás látszata nélkül szeretném 
elmondani, a jelenleg is miniszterelnökkel beszélgettem a 
társalgóban, s mondtam neki nézz le a lábad alá, ebben a gyönyörű 
szőnyegben a falum, rokonaim lelke van. Büszke lehetsz, volt a 
válasz. Az is vagyok, büszke a szülőfalumra, rokonaimra, 
barátaimra s ezért fáj, hogy nem ünnepelhetek ott. S köszönöm a 
község tisztikarának, hogy ápolják azt az időszakot, amikor a 
megcsonkított Magyarország talpra állítása volt a cél, s ez nem 
mehetett Bagi Alajosok nélkül. Mindenkit szeretettel köszöntök.

Budapest, 2014. július 5. 

Bagi István v. alkotmánybíró, egyetemi docens”

Az üzem egykori és jelenlegi vezetője Nagy Béla és Czuczi Ernő 
avatta fel a táblát

Az érdeklődők egy csoportja

Ezúton szeretnénk közzétenni Bagi István, v.alkotmánybíró, községünk díszpolgárának levelét.
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Muzsikál az erdő!
Hosszú távon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel 
harmóniában képzelhető el. Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat 
meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, 
gazdaság,  környezet ,  művészetek – összehangoljuk, 
harmonizáljuk.
A „ M u z s i k á l  a z  e rd ő ”  -  M á t r a i  M ű v é s z e t i  N a p o k 
rendezvénysorozat fő célja a környezettudatos életmód 
népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek 
és a zene erejének segítségével. Ezeket az alapelveket figyelembe 
véve hirdette meg a Muzsikál az Erdő Alapítványa ebben az évben 
immár másodszor képzőművészeti pályázatát elsősorban 
festőművészek számára. A beadási határidő június 1. volt. Olyan - 
kiállításra kész - képzőművészeti alkotásokat (festményeket) 
vártak, amelyekben - a művészet eszközeivel kifejezve - tetten 
érhetőek, kézzel foghatóvá válnak a „Muzsikál az erdő” 
alapgondolatai. A képzőművészeti alkotások technikája szabadon 
választott volt, mérete maximum 50x70 cm lehetett. Ebben az 
évben az előző évhez hasonlóan nem csak a helyi és környékbeli 
alkotók küldték be alkotásaikat, hanem az ország szinte minden 
tájáról érkeztek pályaművek számos településről Pécstől 
Békésszentandráson, Debrecenen át Budapestig. A pályázat külön 
érdekessége, hogy gyermekalkotások is érkeztek a zsűri elé. A 
pályázati kiírásban technikai megkötés nem szerepelt, így ennek 
megfelelően sokféle technika megjelent a pályázati anyagban. 
Találkoztunk olaj és akrilképekkel, volt akvarell, ceruzarajz és 
pasztellkép a beérkezett munkák között. Tűzzománc és üvegképek, 
színezett linómetszetek és vegyes technikával készült alkotások is 
színesítették a megjelent technikák sorát. Sőt egy kisplasztikai 
alkotás is érkezett felhívásunkra. A képeken megjelenő stílusok 
tekintetében is széles volt a skála. A legtöbben realista ábrázolással 
pályáztak, de van a festmények, grafikák között impresszionista 
alkotás és népművészeti ihletettségű mű is. A zsűri elnöke Józsa 

Judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a Magyar Kultúra 
Lovagja volt, a zsűri tagjai pedig: Bába Szilvia, a Dunapalota 
kulturális vezetője, szakmai oldalról Csapó Lajos festőművész, az 
AMME elnöke, a helyi alkotók részéről Kontra Marika Szvita, a 
pásztói Athéné Alkotó Kör tagja, valamint a Muzsikál az Erdő 
Alapítványa részéről Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az Erdő 
rendezvénysorozat fő szervezője.

A Józsa Judit művészettörténész által vezetett zsűri 18 felnőtt 
alkotó 23 alkotását válogatta be a legjobbak közé. A kiállítást a 
Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat ötödik napjának helyszínén, 
Gyöngyöstarján – Sósiréten a Borhy kastély nagytermében 
nyitották meg, melyen díjazásban részesült Miknyik Mihály, 
községünkben élő amatőr festőművész is. Gratulálunk az olvasók 
nevében és kívánjuk továbbra is ilyen jól „muzsikáljon” a papíron, 
a festővásznon, az életben!

(muzsikalazerdo.hu)

Vízmosás felett

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

(János evangéliuma 3:16)

Kedves hittanos tanítványaim, kedves szülők!
Szeretettel hívunk titeket

augusztus 4-8-ig hétfőtől péntekig hittanos hetünkre
a református parókiára 8.00-16.00 óráig.

Költségek: naponta 500Ft.

Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, 
beszélgetés, játékok, kézműveskedés, finom étkezések,

vasárnap, 10-én 9.00-kor záró istentisztelet.

Részvétel, jelentkezés folyamatosan, minél elébb hasznos, de 
utolsó pillanatban is lesz még néhány férőhely. Rövid ide 
látogatókat is szívesen fogadunk. A táborba a református 

hittanosokon kívül barátaikat, családtagjaikat, érdeklődőket is 
örömmel várjuk.

Támogatás: Ha valaki tudja támogatni táborunkat pénzzel, 
önkéntes munkával, élelemmel, kérjük, segítsen bennünket.

Reméljük, minél több emberrel lehet nagyon szép élményekben 
részünk Jézus szerető közelségében!

Várunk Benneteket!

A szervezők nevében:
Dr. Dobos Ágoston református lelkész

(dobos.agoston@szarvasnet.hu, 20-243-5392)
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének
programja 2014.július 12-től

Július 5. /szombat/ - Személyes meghívást kaptunk a Csabacsűdi 
Falunapra.  Főzőverseny,  ahol  különdíjat  kaptunk.  A 
kultúrműsorban felléptek az Általános Iskola, Hagyományőrző 
népdalkör és citera zenekar, fellépett Poór Péter, és Postás Józsi. 
Egyesületünk is sátrat állított.

Július 12. /szombat/: (Szarvas – Ezüstszőlő) Aratónap, melyben 
bejáráson részt vesznek a Dalkör Tagjai. A főzőversenyre az 
Egyesületünk is benevez. Szeretettel várunk mindenkit!
Július 19. /szombat/: Civil-nap, Szarvas – Erzsébet-liget. Részletes 
program a plakátokon.
Augusztus 8. /péntek/ Véradás. (Helye: a plakátokon) - 8 órától 11 
óra 30-ig.
Augusztus 8-9. (péntek-szombat): Sport- és Vitaminnap – 
Helyszín: Sporttelep. Részletes programok a plakátokon.
Augusztus 14. /csütörtök/: Orvos-beteg találkozó 14 órától. Helye: 
Szt. László úti Orvosi rendelő, Dr. Fabó Ferenc rendelőjében.
Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd helyben történő 
kiszállítása. Bőrgyógycipők, gyermekcipők 4.000.-ft /pár, 

felnőttcipők 5.000.-ft/pár. Gerincfűzők, térd, csukló, bokavédők, 
tám bot, mankó, járókeret, szobai WC, WC magasító, 
fürdőkádülőke /befordítható, fix/, beltéri - kültéri kerekesszék, 
ülőpárnák, kapaszkodók 7 változatban, állítható járóbot, vakbot, 3 
és 4 kerekű bevásárlókocsi. Medenceövek, nyakrögzítő gallér. 
Inkontinencia termékek /vizelettartási problémákra/. Sok egyéb 
T B  á l t a l  t á m o g a t o t t  s e g é d e s z k ö z ö k ,  e z e k h e z 
TAJ kártya szükséges. Közgyógy. igazolványra a felsorolt 
eszközök ingyenesen írhatók ki. TB által nem támogatott eszközök 
gyógypapucs, gyógy harisnya, vérnyomásmérő, gumiszőnyeg 
fürdőkádba és zuhanytálcába. Talp- és sarokbetétek, ékek 
vásárlása. Rendel: Dr. Tőkés László, ortopéd szakorvos. Kérjük, 
minél többen vegyék igénybe szolgáltatásunkat.
18 óra 30 - 20 óráig Gyógy – Jóga torna foglalkozás a klubban. 
Érdeklődni személyesen ügyfélfogadási napokon, vagy 06 30-477 
2396 , vagy a 06 20-561 9442 tel. számon.
Október 4. /szombat/: Idősek Világnapja – részletes a következő 
programban.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: 
gyógy masszázs, méregtelenítés, talpmasszás, akupunktúrás 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 
06-70-23 03 123-ös telefonszámon. 
Ügyfélfogadás: Hétfő du. 13 -17 óráig. Telefonszám, 
ügyfélfogadás ideje alatt a 
06 66/218-060, más időpontban a 06-20/ 561-9442. Tagdíj 2013-
ben 1.000.- Ft/fő/év. Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás 
végett szíveskedjenek behozni. Akadálymentes Állami 
Támogatás, méltányossági, rendkívüli segélykérelem /házastárs 
elhalálozása esetén/, fogyatékossági, nyugdíj ügyek intézése. 
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.
Vezetőség nevében:

Oláh Géza     Tóth Mihályné
elnök     szervező

Tisztújítás az Ipartestületben
Az idei évben május 24-én tartotta tisztújító és éves beszámoló 
közgyűlését a Békésszentandrási Ipartestület.
Az eseményt komoly munka előzte meg, hiszen elő kellett 
készíteni úgy a 2013-as évről szóló beszámolót, mint a 2014. évi 
költségvetés tervezetét, továbbá a törvényi változások miatt az 
alapszabály módosítását is. A közgyűlésen határozatképes 

létszámban jelent meg az évek óta 35 fő körül stabilizálódott 
tagság. A napirendet az előző évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámoló nyitotta, majd az összejövetel az idei évi költségvetés 
tervezet megtárgyalásával folytatódott. Ezt a Felügyelő Bizottság 
beszámolója, majd a szavazások követték. A tagság mindhárom 
esetben elfogadta az előterjesztéseket.
Ezután következett az alapszabály módosítása, amelyet szintén 
elfogadott a közgyűlés. A módosításnak megfelelően új 
tisztségviselők megválasztására is sor került. A résztvevők többes 
jelölés után titkos szavazással megválasztották a háromtagú 
elnökséget, Bobvos János, Fabó István és Dinya Vendel 
személyében. Az elnökség zárt ülésen Bobvos Jánost választotta 
tagjai közül elnöknek, így ő folytatja tovább az évtizedekkel ezelőtt 
megkezdett munkát. A Felügyelő Bizottság tagjainak Hévizi 
Róbertet, Pálus Istvánt és Ambrus Zoltánt választotta a tagság, az 
elnök Hévizi Róbert, aki szintén folytatja a korábban megkezdett 
munkát. A régi új tisztségviselők megbízatásához sok erőt, 
egészséget és jó munkát kívánunk a tagság nevében!
A közgyűlés utolsó fejezeteként került sor a helyi és az országos 
elismerések átadására. A tagok közül IPOSZ-díjat vehetett át eddig 
végzett munkájáért Pálus István és Ambrus Zoltán. A 
kitüntetésükhöz gratulálunk!
A közgyűlés végeztével a résztvevők jó hangulatú közös vacsorát 
költöttek el együtt!                                            Molnár Imre Zoltán
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Gondozási Központ Hírei
2014. jún. 13-án a délelőtti órákban megrendeztük „Kemence 
avató” ünnepségünket. Sokan megtisztelték a Gondozási 
Központot jelenlétünkkel. Eljöttek az óvódások és a 8. osztályos 
„Bolondballagók” is. A bevezető szavak után munkatársaink, Szító 
Csilla és Egriné Rácz Anita szép műsorral kedveskedtek a 
vendégeknek. Eközben a kemencében már sült a friss és illatos 
cukros baba és tepertős pogácsa, amit minden vendég jó ízűen 
fogyasztott.
Szép délelőtt volt!

MEGHÍVÓ
Az Ótemplomi Szeretetszolgálat szeretettel meghívja Önt és 
minden kedves ismerősét, augusztus 2-án /szombaton/, a 

furugyi sportpályán rendezendő V. Furugynapra.

A hagyományokhoz híven most is meghirdetjük a főzőversenyt.
Bármilyen étellel lehet nevezni.

Az alapanyagokat mindenki maga biztosítja.
Nevezési díj nincs

Program:
  9 órakor tűzgyújtás
10 órától ünnepélyes megnyitó

30 10 -tól színpadi programok
3012  órától zsűrizés,

14 órakor ünnepélyes eredményhirdetés

Késő délutánig zene, tánc, vigasság.
Legyenek vendégeink a szeretetszolgálat bográcsban főtt 

ebédjére is!

A rendezvény ideje alatt folyamatosan kézműves foglalkozás, 
arcfestés és egyéb programok várják a kicsiket és nagyokat 

egyaránt.

Szeretettel várjuk!
Az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetősége

Minden támogatónknak köszönjük a felajánlott hozzájárulást!
A színpadot és sátrakat a Békésszentandrási Jótékonysági 

Egyesület és Szarvas Város Szlovák Önkormányzata biztosítják.
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KÉZMŰVES HÍREK
2014. június 28-án nyílt meg Mezőtúron az a ,,Százrózsás 
hímzőpályázat”, melyen már több éve részt vesznek egyesületünk 
hímző szakkörének tagjai. Kalocsai hímzéssel lehetett pályázni, 
melyre az idén heten nyújtották be munkáikat. Nagy öröm 
számunkra, hogy Petrás Ernőné és Szűcs Elekné hímzése díjazott 
lett, a többi pályázó pedig emléklapot kapott. Gratulálunk 
mindannyiójuknak!

Szabó Edit

Francia vendégek
Szűcs Elekné és lánya, Emese jóvoltából és szervezésében francia 
vendégek jártak településünkön 2014. július 8-án, kedden. 
Meglátogatták a Duzzasztóművet, szétnéztek a községben, és 
néhány órát töltöttek a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
kistermében, ahol a Kézműves Egyesület tagjainak munkáiból egy 
kiállítást nézhettek meg, bemutatva a helyi hagyományokat, a 
kézművességet. Nagyon jól érezték magukat francia vendégeink, 
díszíthettek mézeskalácsot, láthatták hogyan készül a vertcsipke. 
Szűcs Elekné békési mintával hímzett tűpárnával ajándékozta meg 
őket, aminek nagyon örültek.
Köszönjük a kiállítóknak, hogy ilyen gyorsan cselekedtek, és 
köszönjük Mancika néni és Emese közreműködését.
Kézműves egyesület nevében:

Szabó Edit

A Körös-Szögi Civil 
Fórum Egyesület képzése
A Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület a LEADER pályázati 
program keretében támogatást  nyert  e l ,  a  TÉRSÉGI 
VIDÉKFEJLESZTÉS témakörében, továbbképzési program 
megvalósítására.
A pályázati támogatás 100%-ban fedezi a költségeket, ezért a 
program TÉRÍTÉSMENTES. Tervezett időtartama 2014. 
augusztus 29-től november 21-ig, minden héten pénteken, a 
délutáni órákban.
A program az alábbi témaköröket dolgozza fel, interaktív 
előadások formájában:
1. A vidékfejlesztés jogi környezete. Társadalmi részvétel 

lehetőségei a helyi döntéshozatalban.
2. Közösségfejlesztés, együttműködési formák és pályázati 

lehetőségek a vidékfejlesztésben.
3. Területfejlesztési és Vidékfejlesztési politika Magyarországon. 

A helyi gazdaságfejlesztés jelentősége.
4. Értékőrzés, hagyományápolás célja, feladatai, bevált 

gyakorlatok. A falusi turizmus jelene és jövője.
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak!
A képzés helyszíne: Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
kisterme
Jelentkezhetnek:
- civil szervezetek tagjai
- kistermelők, őstermelők
- egyéni és társas vállalkozások
- regisztrált álláskeresők
- önkéntesek
- vidékfejlesztésben érintett intézmények dolgozói
Érdeklődni lehet: Szabó Edit 06-70-701-8063

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk megköszönni a vitéz Sinka Mátyás 
Alapítványnak, Sinka Jánosnénak, Pannika néninek, Hrncsjárné 
Dorogi Máriának, dr. Kanti Attilának és feleségének dr. Kantiné 
Szín Máriának, hogy évek óta színesítik a Gyermeknap 
rendezvényét grillázstortával és apró grillázs süteménnyel a 
gyermekek örömére. Külön köszönjük Pannika néninek, hogy ezt a 
hagyományt továbbra is ápolja és átadja a fiatalabb korosztály 
számára.

Szervezők
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ÖNKORMÁNYZATI

Szabadtéri színpad átadása
Június 21-én a fövenystrand mellett felépülő színpad átadására 
került sor. Sinka Imre polgármester úr hangsúlyozta, hogy ez egy 
rövidtávon megtérülő beruházás, hiszen ez az önkormányzati és 
civil szervezetek rendezvényeit teljesen ki tudja szolgálni a 
jövőben. Az építmény 3 millió Leader pályázatból és 2,7 millió 
forint önkormányzati forrásból helyi vállalkozások bevonásával 
valósult meg. Majd Hodálik Pál a Körösök Völgye Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket és 
felvázolta a nyertes pályázat útját a beadástól a fejlesztés 
megvalósulásáig. Az ünnepélyes átadást a nemzeti színű szalag 
átvágása zárta.

(Kép: Babák Zoltán – www.newjsag.hu)

Élő emlékezet: utcanévtáblát helyeztek el Bagi Alajos tiszteletére

A 2012. évi 167-es törvény a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról tartalmazza, hogy 
közterület ill. közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki 
a XX. század valamely önkényuralmi politikai rendszerének 
megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában részt vett. 
2013. november 28-án a szentandrási testület döntött ezen 
u t canevek  so r sá ró l ,  aminek  köve tkezményeképpen 
Békésszentandráson a Ságvári utcából Bagi Alajos utca lett.
Bagi Alajost nagy tisztelet övezte és övezi mind a mai napig 
Békésszentandráson. Már az 1980-as, 1990-es években felmerült 
annak a lehetősége, hogy utcát nevezzenek el róla, hangzott el 
méltatásában. Akkor ez megmaradt a lehetőség szintjén. A 
mi l lennium évében  ta r to t t  András-napi  ünnepségen 
Békésszentandrás nagyközség képviselő testülete posztumusz 
kitüntetést adományozott Bagi Alajos részre a község érdekében 
kifejtett kiemelkedő gazdasági és közéleti tevékenységéért. A 
kitüntető díjat akkor fia, Bagi András vette át. Az elmúlt évben 
konkrét javaslat született a Bagi Alajos utcanévre. A képviselő-
testület
319/2013. november 28. számú képviselő testületi határozatában 
döntött, hogy a Ságvári utca nevét a lakosság javaslata alapján Bagi 
Alajos utcára változtatja.
Hrncsjár András tolmácsolásában a résztvevők betekintést 
nyerhettek Bagi Alajos életébe, aki 1897-ben született 
Békésszentandráson. Apja 4 éves korában meghalt. Édesanyja 
hatalmas földbirtokai révén vagyonosnak számított, és azon 
igyekezett, hogy a fiúgyermekek révén a gazdaságot működtesse. 
Alajosról hamar kiderült hogy jóképességű gyermek, ezért 
édesanyja taníttatta.
Az I. világháborúban Isztambulban szolgált, ahol megismerkedett 
a szőnyegszövéssel. Akadémiákat végzett, mindig nyitott szemmel 
és elmével járta a világot, hogy a háború után visszatérve 
Békésszentandrásra megszerzett tudását itt kamatoztassa. 
Aggregátor segítségével villamosította a falut. Ennek a fényénél 
egy erdélyi tanítónő esténként a lányokat szőnyeget tanította szőni, 
amit egyre többen sajátítottak el. Sok család a háború miatt 
családfő nélkül maradt, így a fiatal lányok és fiúk számára ez egy jó 
pénzkereseti forma volt. Erre, amikor még a háziipar ismeretlen 
fogalom volt, figyelt fel Bagi Alajos és testvére, Vince. Eladták a 
rájuk eső családi földet,  szövőgépeket vásároltak és 
összegyűjtötték a szőni tudó asszonyokat. Feleségének, Gunszt 

Mártának édesapjával és annak tőkével rendelkező ismerőseivel 
1924. szeptember 27-én megalapították a Békésszentandrási Keleti 
Szőnyegipar Rt.-t. Két évre rá, 1926 júliusára elkészült az az 
épületet a Körös partján, amit sokan kastélynak gondolnak, pedig 
az egy ipari épületnek épült. Ettől kezdve virágzásnak és a világhír 
felé indult a szentandrási szőnyegszövés olyannyira, hogy a 
világban márkát jelentett a kézzel csomózott szentandrási szőnyeg. 
1940-ben bezárták, a vezetők katonai szolgálatot teljesítettek. A 
második világháború után államosították. Bagi Alajosnak elveszett 
mindene, de olyan tisztelet övezte a faluban, hogy több száz 
dolgozója harcolt azért, hogy ő maradhasson a vállalat vezetője. 
Küldöttség ment Budapestre, mindhiába. Régi kapcsolatait 
felkutatva megpróbált újrakezdeni mindent, de senki sem merte 
alkalmazni. Budán, egy kézműipari vállalatnál engedélyt kapott 
egy perzsaszőnyeg részleg megszervezésére. Hat év alatt 
meghatszorozta a termelést. Haláláig, 1961-ig dolgozott ott. 
Temetésére elmentek a szentandrási szőnyeggyár dolgozói is.
Emléke ma is él a faluban, ennek adtak szombaton hangot a 
szentandrásiak azzal, hogy utcát neveztek el róla.
Az eseményen Bagi Alajos unokái, Bagi András és Udvarhelyi 
Zoltán is, akik segédkeztek a táblák elhelyezésében. A két 
közvetlen leszármazott és családjaik mellett nagy számban részt 
vettek a Szentandráson élő rokonok is.

(Fotó, szöveg: Babák Zoltán – www.newjsag.hu)
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HÍREK
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A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 1992 óta 
hazánkban minden év július 1-je a Köztisztviselők napja, 2012. 
március 1-jétől a Közszolgálati Tisztviselők Napja.
2005-ben került felavatásra a községháza falán Bagi István 
főjegyző emléktáblája.
Bagi István 1902. január 10-én született Bagi Mátyás és Sinka Judit 
szülők gyermekeként. A gimnázium elvégzése után a közigazgatási 
pályát választotta. 
1924-ben került jegyzőgyakornokként ide a békésszentandrási 
községházára, majd 1933-ban segédjegyzővé nevezték ki. 1938-
ban a községi képviselőtestület a község főjegyzőjévé választotta. 
Hivatali évei alatt nagy erőfeszítéseket tett a község fejlődése 
érekében. 1944-ben az orosz front előretörése előtt, a 
képviselőtestület engedélyével, a község iratait, anyakönyveit 
átvette, lovaskocsin Budapestre vitte, ahol azokat biztonságba 
helyezte. Amikor a Dunán való átkelés már lehetővé vált, visszatért 
falujába, s az általa elvitt iratokkal, anyakönyvekkel a 
képviselőtestületnek hiánytalanul elszámolt. 
2005. óta minden éven, a köztisztviselők napja keretében, a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói koszorút helyeznek az emléktábla 
alá.
Tóth András köztisztviselőt felolvasta az emléktábla szövegét, 
majd Dr. Olasz Imréné dr. jegyzőasszonnyal koszorút helyeztek az 
emléktábla alá.

A meghívás ellenére nem tudott jelen lenni a rendezvényen dr. Bagi 
István volt alkotmánybíró, Bagi István főjegyző gyermeke, ezért az 
alábbi gondolatait Bagi Erika köztisztviselő olvasta fel.
„Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony!
Köszönettel kaptam meg a meghívásukat a július 1-jei ünnepségre. 
Sajnos az egyetemi szemeszter zárásához kapcsolódó feladatok 
miatt nem tudok ott lenni, így ekként szeretnék minden jót kívánni 
szülőfalum polgármesteri hivatala minden dolgozójának, 
tisztikarának, s a képviselő testület tagjainak.
Jó egészséget és további sikeres munkát.
Időközben alkalmam volt megnézni az általam személyesen jól 
ismert Bagi Alajos, szegről-végről rokonom, s apám szívbéli jó 
barátjának emlékünnepségét, filmfelvételen. A kiváló szervezés, az 
e m l é k e z é s e k ,  ő s z i n t é n  m e g h a t o t t a k ,  a z  ü n n e p s é g 
emelkedettségéhez csak gratulálni tudok.
Visszatérve július 1-je napjához. Őszinte szívvel köszönöm azt, 
hogy ápolják édesapám emlékét. Többször elmondtam már Önök 
előtt, hogy apám, mint egy tanyasi család hetedik gyereke, nagyon 
szerette a faluját. Halála napján, a pécsi klinikán, a szobatársai 
elmondása szerint, mielőtt végleg elvesztette volna az eszméletét, 
három gyermekéről, falubeli rokonairól és a békésszentandrási 
községházáról mesélt. /még a községháza hátsó udvarán lévő 
istállóban lévő egykori lovak nevét is felsorolta/.
Akkor, 1976-ban velem ígértette meg, hogy Békésszentandráson 
fogom eltemettetni, ezt a kívánságát most, az ezredfordulót 
követően tudtam teljesíteni.
Büszke vagyok arra, hogy a falum ilyen megbecsülésben részesíti 
azt a korosztályt, mely sokat tett a községért. Dr. Kiss József, Dr. 
Szerényi Iván, Paraszt Lajos, és sorolhatnám a neveket a teljesség 
igénye nélkül.
Legutóbb Hévízi Róbert képviselő úr, remek történelmi ismertetést 
mondott el a visszaemlékezésen, a közalkalmazotti kar két 
világháború közötti megerősítéséről, mely nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy ez a megcsonkított ország megmutassa erejét a talpra 
állásához.
Ismételten hálásan köszönöm a meghívást, minden jót kívánva 
köszönti az ünnepelt köztisztviselőket:
Dr. Bagi István
v.alkotmánybíró - egyetemi docens”

50. házassági évforduló

Megható ünnepség keretében köszöntötte Sinka Imre polgármester 
úr és Bagi Erika anyakönyvvezető Köteles Józsefet és Köteles 
Józsefné Tóth Eszter Máriát 50. házassági évfordulójuk 
alkalmából. Józsi bácsi és Eszti néni 1964. június 20-án kötöttek 
házasságot, s akkori fogadalmukat erősítették meg a Polgármesteri 
Hivatalban családtagjaik jelenlétében.
Az alábbi idézettel kívánunk nekik jó egészséget és nagyon sok 
boldogságot:

„…azt akarom elmondani neked,
nem, nem neked, a napnak és a földnek

a víznek és a szélnek,
a mindenségnek, amely megteremtett,

hogy most tudom csak, miért éltem eddig:
hogy ajkaid lehelete a jóság,

…szemed a derült ég,
s a gyöngédséget kezedtől tanulta
a felénk rügyet ringató sugár…”
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ÖNKORMÁNYZATI

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott határozatok kivonatai

117/2014. (IV.24.)  sz.  Képviselő-testület i  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Települési Értéktár 
Bizottság tagjai a következők: Hévizi Róbert bizottsági 
elnök, Molnár Imre Zoltán képviselő, ifj. Barna Antal 
képviselő, Dr. Olasz Imre képviselő.

118/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre 
Zoltán képviselő urat választja meg.

119/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tüle t i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

120/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi szociális 
nyári gyermekétkeztetésről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi, és a 20/2014. (III.20) EMMI rendelet alapján a 2014. 
évi szociális nyári gyermekétkeztetés tárgyában a Magyar 
Államkincstár felé támogatási igényét benyújtja. 

121/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
54/2014.(IV.30.) számú határozatával elfogadott Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény kiszámított intézményi térítési 
díjait 2014. június 1-jétől.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Napi térítési díj:  75 Ft
Támogató Szolgálat
Személyi segítés díja (óra)  860 Ft
Szállítás km díja  170 Ft

Nem rászorult igénylők esetén javasolt térítési díjak:
Napi térítési díj:  130 Ft
Támogató Szolgálat
Személyi segítés díja (óra)  2035 Ft
Szállítás km díja  220 Ft

122/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
43/2014.(IV.23.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
Módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét.

123/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
46/2014.(IV.23.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. előtársaság 
időszakáról készített beszámolót.

124/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé a Körös-
szögi Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) 
törzstőkéjének 10.000.000 Ft-tal /tízmillió/ való 
felemelését.  A törzstőke emelésre tagok részéről pénzbeli 
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával, új törzsbetétek 
létrehozásával kerül sor. Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata 360.000 Ft,  míg Szarvas Város 
Önkormányzata 9.640.000 Ft összegben vállalja új 

törzsbetétjét befizetni. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás 
teljesítésével megvalósuló törzstőke emelés tagok 
törzsbetéteit növeli.

125/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza, hogy a Körös-szögi 
Nonprofit Kft a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény szabályai szerint működjön tovább.

126/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a könyvelés által elkészített 
közhasznúsági melléklet alapján indítványozza, hogy a 
társaság – mivel nem felel meg az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
32. § /1/-/6/ bekezdésében foglalt feltételeknek, megfelelő 
erőforrásokkal nem rendelkezik - szüntesse meg közhasznú 
minősítését. 

127/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé, hogy a 
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2014. május hó 29. napjától öt 
évi időtartamra állandó könyvvizsgálóvá válassza meg 
Bencze Lajosné /an: Pluhár Judit/ 5600 Békéscsaba, Corvin 
u. 17. szám alatti lakost.

128/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé, hogy a 
Körös-szögi Nonprofit Kft 2014. május hó 29. napjától öt 
évi időtartamra a társaság felügyelő bizottsági tagjaivá 
válassza meg: Kozák Imréné 5540. Szarvas, Klucsjár utca 
21. szám alatti, Koppányi Gábor 5540. Szarvas, Széchenyi 
u. 18/4. szám alatti, Kiszely Mihály 5540. Szarvas, Gyóni G. 
u. 12/1. szám alatti lakosokat. A Képviselő-testület 
indítványozza, hogy Sinka Imre polgármestert, 5540 
Szarvas, József A. u. 5. szám alatti lakost, a társaság a 
felügyelő bizottság tagjai közé felvegye.

129/2014.  (V.05.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé a Körös-
szögi Nonprofit Kft társasági szerződés módosító 
okiratának elfogadását a melléklet szerinti tartalommal.

130/2014.  (V.21.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi 
Zsolt képviselő urat választja meg.

131/2014.  (V.21.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat.

II. Elfogadott rendeletek:

8/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló 14/2013. (X.31.) számú 
rendeletével módosított 2/2013. (III.01.) számú 
rendeletének módosításáról

9/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2014. (III.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról
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Állampapír befektetések a Magyar Államkincstárban
Sajtóközlemény

Az állampapírok jelentik a legbiztonságosabb és az egyik 
legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget, ugyanis az állam 
biztos pénzügyi partner mindenki számára.
Az állampapírok a legbiztonságosabb befektetési lehetőségnek 
számítanak Magyarországon. Az ok egyszerű: lejáratkor a tőke 
teljes összegére, valamint az esedékes kamatokra – értékhatártól 
függetlenül – teljes körű az állami garancia. Nincs forgalmazói 
kockázat sem, hiszen a forgalmazó Magyar Államkincstár 100 
százalékban állami tulajdonú szervezet. 
A M a g y a r  Á l l a m k i n c s t á r  á l l a m p a p í r - f o r g a l m a z ó 
ügyfélszolgálatain igen változatos állampapír kínálatból lehet 
választani. Mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 
befektetési lehetőséget attól függően, hogy mennyi időre, milyen 
kamatozás mellett szeretné lekötni a pénzét. Az úgynevezett 
kincstárjegyek (Diszkont-, Féléves-, Kamatozó Kincstárjegy) 3 és 
12 hónap közötti futamidejű, rövid lejáratú állampapírok. A 
Magyar Államkötvények futamideje ennél jóval hosszabb, 3 évtől 
15 évig is terjedhet, fix-, illetve változó kamatozás mellett, tehát 
azok részére ideális, akik hosszabb távon szeretnék jó helyen tudni 
a pénzüket. 
A Kincstár is forgalmazza a 3, illetve 5 éves lekötésű Prémium 
Magyar Államkötvényt. A hagyományos értékpapír nyilvántartási-
számlákon kívül nyithatók adókedvezményre jogosító Tartós 
Befektetési Számlák, továbbá az életkezdési támogatás 
befektetésére Start-értékpapírszámlák. 
A Babakötvény egy olyan egyszerű és átlátható termék, amely a 
piacon kiemelkedő hozamot biztosít. A gyermekeik számára 
előtakarékoskodni szándékozók számára a lehető legjobb 
választás, hiszen megkönnyíthetik vele a gyermek életkezdését. Az 
állam által nyújtott egyszeri életkezdési támogatás összege – ami 
jelenleg 42.500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start 
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a 2005. december 
31. napja után született gyermekek esetében a születést követően. 
A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az összeget a Magyar 
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain 
díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át. A 
Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évéhez 
igazodó Babakötvénybe fekteti az áthelyezett összeget, illetve a 

korábban vásárolt állampapírok tőke és kamat összegét is, amely 
infláció felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot 
garantál a futamidő végéig. A megnyitott számlára a szülők, 
törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a települések 
önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  
Március 3-ától kizárólag a Magyar Államkincstár állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain lehet vásárolni Prémium Euró 
Magyar Államkötvényt. A névre szóló, változó, féléves 
kamatozású, euróövezeti inflációt követő állampapír névértéke egy 
euró.
Március 17-étől kapható a Kincstár országos állampapír-
forgalmazó ügyfélszolgálatain, valamint kiegészítő szerződés 
birtokában elektronikus forgalmazási csatornákon a nagy sikernek 
örvendő Bónusz Magyar Államkötvény. A BMÁK négy-, és 
hatéves futamidejű, változó kamatozású, egyforintos alapcímletű 
állampapír. A Bónusz kötvény többek között azzal a céllal került 
kibocsátásra, hogy a termékek ne csupán a futamidők tekintetében 
nyújtsanak alternatívákat a befektetőknek, hanem a kamatozás 
módjában is. 
A Kincstárnál állampapír azután jegyezhető, vásárolható, ha a 
Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán – 5600 
Békéscsaba, Dózsa György út 1. – egyszeri személyes 
megjelenéssel értékpapír nyilvántartási-számla szerződést köt az 
ügyfél. Célszerű azonnal kiegészítő szerződést kötni TeleKincstár, 
WebKincstár, illetve MobilKincstár szolgáltatásokra is, melyek 
révén az állampapír befektetéseket kényelmesen (interneten, 
telefonon, illetve okostelefonon keresztül), akár otthonról is lehet 
intézni. 
Az értékpapírnyilvántartási-számlát érintő jóváírási tranzakciókról 
díjmentes SMS szolgáltatás igénybevételével is értesülhetnek az 
ügyfelek, amely szolgáltatást az ügyfél a WebKincstáron keresztül 
is beállíthatja. A Kincstárban az értékpapír nyilvántartási-számla 
nyitása és vezetése ingyenes, a készpénzfelvételért sem számítunk 
fel külön díjat.
A tájékoztatás nem teljes körű. Bővebb információkért keresse fel a 
Kincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatait, vagy a 
szervezet honlapját (www.allamkincstar.gov.hu).

„Keressük Békéssszentandrás
legjobb pálinkáját!”

Leadási határidő: 2014. augusztus 1. (péntek)

Helye: Polgármesteri Hivatal (Műszaki részleg)

Eredményhirdetés: 2014. augusztus 8. (péntek)

Bővebb információ: 06-70/3152-565 (Darida Norbert)

Felhívások a VIII. Sport - és Vitamin-napra!

Jelentkezés a főzőversenyre!

„Keressük a Vitamin-nap legízletesebb ételét!”

Nevezni a helyszínen – augusztus 9., szombat.
Eredményhirdetés: 13 óra
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LOVASNAP 2014
Az idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a 
Békésszentandrási  Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület 
szervezésében a Szentandrási Lovas Nap, mely egyben Gyeraj 
Mihály emlékére kiírt Békés megyei CAN-C. kategóriás bajnoki 
forduló és SZLV (szabadidős lovas verseny) rendezvény. A 
versenyzők Póni kettesfogat C. kategória és SZLV, egyes fogat C. 
kategória, valamint kettes fogat C. kategória és szabadidős lovas 
verseny kategóriában mérhették össze hajtótudásukat. A verseny 
szünetében a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Lovas Egyesület 
Lovastorna csapata tartott bemutatót. A bemutatót Kun Ferenc 
futószárazó segítségével Pásztor Mariann edző összeállításában 
láthatták. A csapat tagjai: Bata Boglárka, Bata Luca ,Gál Nóra, Kiss 

Roland, Pozderka Zsombor, Sztricskó Janka. A csapat Kajászó 
Deltán mutatta be az összeállított kűrt. A Szarvasi Kutyabarátok 
valamint a Szarvasi Veteránjármű Baráti Kör színvonalas 
bemutatója színesítette továbbá a lovas napokat. 
Reméljük, hogy a környékbeli lovas napoknál megszokott, jóval 
magasabb, 37 nevező és a versenyre kilátogató szép számú 
közönség jól érezte magát. A kettesfogatok C kategóriás versenyét 
Lévai Lajos, az Eleki Szabadidős Lovas Klub versenyzője nyerte. A 
díjátadót követően az immár hagyományosnak mondható 
malacfogó és az újdonságnak számító kecske-kergető versennyel 
zárult a kilencedik Szentandrási Lovas Nap. 

SzV

Jelentkezz szerződéses katonának!
- kiszámítható, biztos jövő
- megalapozott életpálya
- változatos, kalandos élet

Jelentkezési feltételek:
- önkéntes jelentkezés;
- magyar állampolgárság;
- magyarországi lakhely;
- betöltött 18. életév;
- büntetlen előélet;
- beosztásnak megfelelő iskolai végzettség (minimum 8. 

ált. isk.);
- megfelelő egészségügyi, pszichikai és fizikai 

alkalmasság

Járandóságok:
- igény alapján laktanyai elhelyezés;
- havi illetmény, pótlékok és illetménykiegészítés;
- egyéb béren kívüli juttatások;
- egészségügyi, kulturális és üdültetési intézmények 

igénybevétele;
- családalapítási támogatás;
- kedvezményes étkeztetés.

További információk:
http://www.hadkiegeszites.hu
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FOCI  HÍREK
A Hunyadi SE bronzérmes ifjúsági csapata a 

2013/14-es bajnokságban

Állnak: Csipai Péter, Bencsik Attila, Bodonyi Ádám, Pásztor 

Dávid, Varga László vezetőedző, Szabó Máté, Kis Péter, Plentri 

Kornél, Bencsik Imre, Vizi Gergő, Horváth József, Koppányi 

Péter, Szabó Ferenc, Hévizi Róbert SE elnök

Guggolnak: Kondacs Ádám, Nagy Gábor, Yetik Deniz, 

Dernovics Tamás, Tasi János, Ambrus Norbert, Szegény Lajos, 

Salamon Gergő, Olasz Imre, Maczik Gergő

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 

végeredménye

Felnőttek:

1. Mezőkovácsháza  30 25 3 2 120-38 78

2. Dévaványa 30 23 5 2 120-24 74

3. Elek 30 18 4 8 81-52 58

4. Békés 30 15 8 7 85-51 53

5. B. Hunyadi 30 16 4 10 76-69 52

6. Sarkad 30 14 6 10 71-54 48

7. Vésztő 30 13 5 12 96-67 44

8. Battonya 30 14 8 10 62-61 44

9. Lőkösháza 30 14 1 15 66-49 43

10. Csorvás 30 10 6 14 53-81 36

11. Bucsa 30 10 5 15 51-65 35

12. Kétegyháza 30 9 4 17 61-89 31

13. Újkígyós 30 7 8 15 64-90 29

14. Csanádapáca 30 7 5 18 52-99 26

15. Doboz 30 6 3 21 53-91 17

      (-4 p)

16. Gádoros 30 2 3 25 26-157 9

Ifjúságiak:
1. Csorvás 30 25 4 1 118-31 79
2. Békés  30 22 4 4 101-40 69

      (-1 p)
3. B. Hunyadi 30 20 5 5 136-42 65
4. Mezőkovácsháza 30 20 5 5 111-38 65
5. Dévaványa 30 17 5 8 111-36 56
6. Sarkad 30 14 5 11 77-49 47
7. Csanádapáca 30 13 4 13 85-75 43
8. Elek 30 12 4 14 80-70 40
9. Vésztő 30 12 4 14 75-87 40
10. Battonya 30 11 3 16 88-103 36
11. Lőkösháza 30 10 4 16 91-101 34
12. Doboz 30 10 5 15 90-107 34

      (-1 p)
13. Kétegyháza 30 10 3 17 78-120 33
14. Bucsa 30 7 4 19 61-104 25
15. Újkígyós 30 5 0 25 32-124 15
16. Gádoros 30 2 1 27 23-230 4

      (-3 p)

Az oldalt összeállította: Hévizi Róbert

A Hunyadi Mátyás Labdarúgó Sportegyesület
Szeretettel várja a sportbarátokat a

2014. július 26-án (szombaton)
19.00 órától tartandó hagyományos jótékonysági 

Sportbáljára
a békésszentandrási Bencsik Mihály Sporttelepen.

Belépő: 2.500 - Ft.

Menü: Birkapörkölt és marhapörkölt.

Élőzene!!!

A tombolajegyek ára: 200 - Ft.

Fődíjak: 3 db értékes nyeremény és további 
nyeremények

Belépők és tombolajegyek az alábbi helyen kaphatók:
Pergamen Papírbolt, Sporttelepi büfében, Goda boltban , 

mozgóárusoknál és a szervezőknél.
Lehetőség van támogatójegyek vásárlására is 

1000- Ft-os értékben.

Mindenkit szeretettel vár a rendezőség



16 2014. július

KAJAK-KENU
Simon Fiala Emlékverseny

43. alkalommal rendeztük meg a hagyományos Simon Fiala 
Emlékversenyt, melyre az idén 25 egyesületből 720 nevezés 
érkezett. Töretlen a népszerűsége a versenyünknek annak ellenére, 
hogy ezzel egy időben rendezték meg Szegeden a II. Felnőtt 
Válogatót. Ez nem látszott meg az indulók létszámán, hiszen a 
felnőtt mezőnyben 10000 méteren 20-an, 200 méteren pedig 36-an 
indultak. A gyermek-kölyök-serdülő korosztályban pedig 20-30 
fős mezőnyök indultak a hosszútávokon. A két nap során összesen 
125 futamot indítottunk, ami az öt percenkénti indulásokkal 
komoly feladatot jelentett a versenybíróságnak, de mindent 
zökkenő nélkül sikerült megoldani. A Simon Fiala kupát Aranyosi 
Gábor UKSC nyerte. A csapatversenyben az EDF Démász Szeged 
csapata nyert, Szarvas és Békés előtt. A mi versenyzőink a 
nyolcadik helyen végeztek, összesen 6 db első, 3 db második és 2 
db harmadik helyezést nyertek. Összességében elmondható, hogy 
ismét egy sikeres versenyen vagyunk túl, a résztvevők 
elégedettséggel távoztak.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy sikeresen meg tudtuk rendezni 
ezt a versenyt.

EREDMÉNYEK

Simon Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás, 2014.06.28.-29.

K-2 serdülő lány V.-VI. 4000 m 4. Kanti Anna, Szekeres 
Tünde

K-1 kölyök fiú III. 4000 m 3. Csépai Barnabás

 5. Szekeres Zoltán
 6. Ficzere Ferenc
 8. Komáromi Roland
K-1 női ifi 1000 m 2. Petrovic Maja

MK-1 szabadidős fiú I. évf. 500 m: 5. Kalmár Ádám, 6. 
Kepenyes Balázs

K-1 serdülő lány VI. 1000 m 2. Szekeres Tünde
 3. Csontos Andrea
K-2 kölyök fiú IV. 1000 m 8. Csépai Barnabás, Szekeres 

Zoltán
K-2 női ifi 1000 m 1. Csontos Andrea, Petrovic 

Maja
K-2 serdülő lány VI. 1000 m 1. Kanti Anna, Szekeres 

Tünde
MK-1 szabadidős fiú I. évf. 500 m 5. Kalmár Ádám
 6. Kepenyes Balázs
K-1 férfi masters 500 m 4. Bencsik Imre
 6. Barcsik Gábor
K-1 női ifi 500 m 1. Petrovic Maja
K-1 serdülő lány VI. 500 m 2. Szekeres Tünde
 5. Csontos Andrea
K-1 serdülő lány V. 500 m 4. Kanti Anna
K-2 férfi masters 500 m 1. Barcsik Gábor, Papp István 

(Békés)
 2. Bencsik Imre, Szatmári 

Lajos
K-2 női ifi 500 m 1. Csontos Andrea, Petrovic 

Maja
K-2 serdülő lány V. 500 m 6. Kanti Anna, Szekeres 

Tünde
Nagyon sikeres vidékbajnoki szereplésen vagyunk túl, mert 3 db 
első és 2 db második helyezést szerezve az utóbbi idők 
legsikeresebb szereplése. Gratulálunk a versenyzőknek.

Vidék Bajnokság
Velence 2014.07.04.-06.

K-2 serdülő lány VI. 500 m 2. Szekeres Tünde, Kanti 
Anna

K-1 női ifi 1000 m 7. Petrovic Maja
K-2 serdülő lány VI. 1000 m 1. Szekeres Tünde, Kanti 

Anna
K-2 női ifi 1000 m 1. Petrovic Maja, Csontos 

Andrea
K-2 serdülő lány VI. 4000 m 1. Szekeres Tünde, Kanti 

Anna
K-1 kölyök fiú III. 4000 m 15. Csépai Barnabás

 24. Szekeres Zoltán
K-2 kölyök fiú III. 4000 m 7. Komáromi Roland, Ficzere 

Ferenc
MK-2 gyerek fiú I. 2000 m 19. Kepenyes Roland, Kalmár 

Ádám
K-1 kölyök fiú III. 3x200 m váltó 4. Csépai Barnabás, Szekeres 

Zoltán, Ficzere Ferenc
K-2 női ifi 500 m 2. Petrovic Maja, Csontos 

Andrea

Fabó István
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TÁNCOS HÍREK
A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület 2014. június 
16-20- ig tánctábort szervezett, ahol 37 gyermek vett részt. A hét 
nagyon kellemesen telt sok mozgással, tánccal.
Június 21-én szombaton tartottuk évzáró bemutatónkat. 
Rendezvényünket sokan megtisztelték jelenlétükkel, köszönjük.
Műsorunkban szóló táncok, formációk váltakoztak, két új 
formációval készültek a csoportok a Charlestonnal és a Jai Ho-val. 
Makan Zsuzsanna és Schwartz Péter is fellépett, bemutatójuk nagy 
sikert aratott. Az "Asszony kórus"- szülők tánca - szintén 
megérdemelte a tapsot.
Nagyobb formációs csoportunkból hat lány egész héten készült egy 
meglepetés formációval, ami szintén nagy siker volt. A bemutató 
végén a fiatalok elfogyasztották a megérdemelt tortát, majd a 
hagyományos babgulyás vacsora következett.

Köszönet  TÁMOGATÓINKNAK, a SZÜLŐKNEK és 
NAGYSZÜLŐKNEK, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeres 
lebonyolításához.
Köszönet a GYEREKEKNEK és OKTATÓIKNAK hiszen az ő 
kitartó egész éves munkájuk nélkül nem jött volna létre 
bemutatónk.

A szünetre minden táncosunknak jó pihenést, jó nyaralást kívánok! 

Korbely Györgyné

XI. Szentandrási Kézilabda Kupa
– Apáti-Nagy Ferenc

Emléktorna
2014.08.16. szombat

Helye: Békésszentandrás, Általános Iskola – 
Kézilabda Pálya

(Rossz idő esetén: Szarvas, Sportcsarnok)

Hívunk és várunk minden egykori játékost, volt 
csapattársat, testületi tagokat a napot indító 

„nosztalgia mérkőzésre”.

Egy újabb nap a kézilabdáért!

Felnőtt és utánpótlás mérkőzések,
kézilabda ügyességi versenyek egésznap!

Minden sportbarátot és szurkolót is szeretettel 
invitálunk!

Töltsék velünk idén is ezt a napot!

Rendezőség
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Temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031

Csipainé Pintér Mária ügyvezető

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2014. június 11-én Csjáki Márton és Podmanyiczki 
Andrea szülőknek MÁRTON, június 23-án Gácsi 
Tamás és Osztroluczki Ágnes szülőknek KORINA 
utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Nagy Pálné ln.: Babák Anna /1919/ 2014. június 10-én,
Farkas Mihályné ln.: Bencsik Julianna /1919/ 2014. június 10-én,
Sinka Magdolna Viktória /1948/ 2014. június 16-án,
Dr. Bagi Rozália /1931/ 2014. június 19-én,
Hamza István /1960/ 2014. június 29-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

Révész Károly halálának 1. évfordulójára.

,,Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 

szívünkben őrizzük drága emlékedet. 

Nehéz az életet élni nélküled, 

felejteni téged soha nem lehet.”

Gyászoló felesége és családja

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 MFt
Békésszentandrás, Gondalaposi üdülősoron iker nyaraló mind a 
két fele 
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 M Ft
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, Bocskai u. 2. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Békésszentandrás, Szent Gellért utcában családi ház,irányár: 8MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Szent Imre u. lakóház irányár 1 MFt
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000 Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában családi ház 5 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

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

Az IPARTESTÜLET székházában
/Békésszentandrás, Fő út 16. sz./

1 db utcai helyiség bérbe 
kiadó.

Érdeklődni: Bobvos János elnöknél
30-9-688-680 telefonszámon.
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Jó szórakozást!

FIGYELEM!
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár nyári szabadság miatt

augusztus 18-tól augusztus 22-ig ZÁRVA.

Nyitás augusztus 25-én, hétfőn 8 órakor.
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