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Hunyadi János Katolikus

„ Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.”

Ez a szép, Bolyai Jánostól vett gondolat a mottója annak az 
országos anyanyelvi versenynek, melyet a Benka Gyula 
Evangélikus Általános Iskolában rendeztek, november 7-én.
A verseny körzeti fordulóját írásbeli munka formájában 
bonyolították le. A feladatlap 13 feleletválasztós kérdésből és egy 
írásban kifejtendő feladványból állt. A diákoknak (egy csapatban 
négy fő) 60 perc alatt kellett végezniük a válaszadással. 
Hangulatos, érdekes nyelvi feladatokat oldottak meg, ahol 
együttműködő csapatmunkára volt szükség.
Az ötödik osztályosok 63 csapatból a 61. helyet érték el. A csapat 
tagjai: Gazsó Adél, Paraszt Tünde, Plentri Nikoletta, Pásztor 
Klaudia
Hatodikosaink 67 csapatból a 28. helyen szerepeltek: Bondor 
Bíborka, Kalmár Vanda, Nyemcsok Edina, Gugolya Bence
54-ből 25. helyen végezni is szép eredmény. A hetedikes 
csapattagok: Hegedüs Dorina, Miknyik Judit, Boros Vivien, 
Pribelszki Johanna
Nyolcadikosaink az előkelő 13. helyen végeztek 47 induló 
csapatból: Bondor Boglárka, Csík Laura, Erdélyi Dorka, Fabó 
Eszter
Gratulálunk minden versenyzőnek! 
A délután folyamán diákjaink gazdagodtak plusz tudásban, 
élményekben. A versenyen való részvétel, a megmérettetés, az elért 

sikerek megsokszorozzák a diákokban a tanulási kedvet. Egy-egy 
jó eredmény a diákokat, a szülőket, a tanárokat egyaránt 
büszkeséggel tölti el, s új erőt ad a következő versenyekhez.
Iskolánk ifjú nyelvészei, kalandra fel, folytatódnak a versenyek!

Baginé Dorogi Anikó

NYELVI HÉT
Ha november, akkor idegen nyelvi hét az iskolában. Az idei 
tanévben úgy döntöttünk, hogy a másik két országot vesszük célba, 
ahol még első nyelvként beszélik a németet és az angolt. Így került 
feldolgozásra Ausztria és az Amerikai Egyesült Államok. Hétfőn 
reggel egy kis ízelítő várta a gyerekeket a faliújságon, amit mi 
tanárok készítettünk a két ország zászlajának segítségével. Nem 
titkolt szándékunk volt, hogy a csütörtöki vetélkedő kérdéseire 
„megadjuk” a válaszokat. Kedden a négyes- ötös tanulók írtak egy 
nyelvtani tesztet, ami elég szép eredményt hozott. A teszt írása után 
a német nyelvterület hagyományaihoz híven Márton-napi 
lampionos felvonulást rendeztünk. Szerdán egy új feladat típussal 

találkoztak a gyerekek. Önállóan kellett az „Amerika” és 
„Ausztria” projectet feldolgozniuk egy tabló képében, amiket a hét 
folyamán az iskola közössége zsűrizett is. A hetedikes angolosok 
tablója sikerült a legjobban, ők kapták a legtöbb szavazatot. 
Csütörtökön tartottuk a nyelvi vetélkedőt, ahol puzzle-t raktak ki, 
totót és keresztrejtvényt fejtettek meg, valamint volt még 
képrejtvény és most mutasd meg játék is. A győztes csapat tagjai: 
Olasz István, Szász Milán, Kovács Benjámin, Bene Martin, Radics 
Attila, Kiss Dávid, Szilágyi Dániel, Szécsi Robin. Pénteken 
győzteseket hirdettünk, és abban mind a felnőttek, mind a gyerekek 
egyet értettek, hogy ismét okosan töltöttük el a hetet.

Eredmények:

Angol Tesztverseny
4.osztály
1. Vámosi Gergő
2. Herceg Zsombor
3. Miklósi Zsolt
5.osztály:
1. Fazekas Bence
2. Csipai Márk
3. Bobvos Dorina
6.osztály
1. Gugolya Bence
2. Erdei Helga
7.osztály
1. Bene Martin
2. Szécsi Norbert
3. Liszkai Kristóf
8.osztály
1. Fabó Eszter
2. Csík Laura
3. Szász Milán

Német Tesztverseny
4.osztály
1.Oncsik Imre
2.Nagy Botond
3.Kalmár Ádám
5.osztály
1.Szécsi Lili
2.Plentri Titanilla
3.Pásztor Klaudia
6.osztály
1.Egri Gergő
2.Kalmár Vanda
3.Bondor Bíborka
7.osztály
1.Hegedüs Dorina
2.Kovács Benjámin
3.Dóda Dominik
8.osztály
1.Erdélyi Dorka
2.Bata Boglárka
3.Nemcsényi Alíz
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Általános Iskola hírei

Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenye 2014/2015.

A piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola évek óta szervezi az ország 

katolikus iskoláinak a 3 fordulós matematika versenyét. Iskolánk 

immár harmadik éve nevez be erre az igen népszerű és igen sokrétű 

versenyre. Negyedik osztálytól nyolcadikig lehet jelentkezni az 

első fordulóra, ahol tesztfeladatokat oldanak meg adott időre. Ezt 

iskolánkban több mint 65 gyerek írta meg. A második fordulóba az 

juthat, aki a feladatok legalább 50%-át helyesen oldja meg. Tőlünk 

most 11 gyerek teljesítette ezt a szintet, így ők írhatják meg január 

28-án a már kidolgozandó feladatokból álló második fordulót. 

Szép megoldásaikkal megérdemlik, hogy neveiket is felsoroljuk: 

Miklósi Zsolt 4.o., Fazekas Bence 5.o., Szilágyi Dániel 5.o., Egri 

Gergő 6.o., Oncsik János 6.o., Gugolya Bence 6.o., Bene Martin 

7.o., Ficzere Ferenc 7.o., Hegedüs Dorina 7.o.,Szász Milán 8.o., 

Csík Laura 8.o., Demcsák Emese 8.o.

Molnár Józsefné

Óvodások a Szent Anna Óvoda Foci Kupán
2014 októberétől folyamatosan látogathatják ovisaink is a Hunyadi 
MSE labdarúgó edzéseit. Ezeken a foglakozásokon elsődleges a 
gyermekek mozgásra, sport iránti igényre való szoktatása a fontos, 
de játékos feladatokon keresztül a labdarúgás alapjaiba is 
belekóstolhatnak a kis lurkók. Így mindig nagy élmény, ha az edzés 
végén komoly meccsre kerül sor. Különösen nagy öröm volt a 
gyerekek számára, hogy meghívást kaptunk Kunszentmártonból a 
Szent Anna Óvoda évenkénti teremtornájára, november 4-ére. 
Izgalommal készültünk, hisz igazi ellenfelekkel játszhattunk. Rá is 
csodálkoztunk rögtön a hatalmas csarnokra, majd a kezdeti 
megilletődöttség után belelendültünk a játékba. Fontos volt 
tudatosítani a gyerekekben, játszani jöttünk és, hogy jól érezzük 
magunkat. Hat mérkőzésen küzdöttek a picurkák. Ebből mi kettőt 
megnyertünk, a többi mérkőzésen a felkészültebb csapatok 
győztek. A nap elérte célját, sugárzó arccal, élményekkel 
gazdagodva jöhettünk haza. Köszönjük a meghívást a 
Kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvodának! Köszönettel 
tartozunk Molnár Imre Zoltán Igazgató Úrnak a nevezési 
támogatásért! Továbbá köszönjük az Önkormányzatnak a 
biztonságos utaztatást, Rágyanszki Györgynek a segítőkészségét! 
Köszönjük Légrádi Attilának és családjának a részvételt!

Nagy Gáborné

Szakkörös túra

November 3. szombatján már második alkalommal ültünk biciklire 

a környezet szakkörösökkel. Kerékpártúrára indultunk Szarvasra, s 

a kellemes őszi idő mind a kétszer kedvezett nekünk. Első 

alkalommal, még október közepén a Körös-Maros nemzeti Park 

állatparkjában jártuk végig az 1450 méter hosszú sétaösvényt, mely 

mentén 26 állatfaj (madarak és emlősök) 56 egyedét ismerhetik 

meg a látogatók. A parkban egyebek mellett vadmacskát, borzot, 

rókát, nyusztot, vaddisznót, őzet, gímszarvast és dámszarvast, sőt 

még az európai bölényt is láthattuk. A madarak közül többek között 

hollót, dolmányos varjút, baglyokat és különféle vízimadarakat 

figyelhettünk meg. Másodszor az arborétum és a Mini 

Magyarország volt az úti célunk. Ott is kellemes sétát tettünk a 

csodálatos színekben pompázó kertben, s izgalommal indítottuk el 

a vonatokat az immár interaktív makett parkban. A résztvevő 

gyerekek nagyon kedvelték ezeket az alkalmakat, ezért további 

kirándulásokat is tervezünk.
RJ
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Diákolimpia labdarúgás eredmények
a Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában

2014. őszén a tanévvel együtt kezdetét vette a diákok iskolai 
sportélete is. A szarvasi körzetben öt iskola tanulói mérkőzhettek 
egymással. Mi, ebben a tanévben a korcsoport változások miatt, 
három korosztállyal tudtunk nevezni labdarúgásban. Az időjárás 
egész szezonban kegyes volt hozzánk, szinte minden 
mérkőzésünket meg tudtuk tartani a kitűzött napon. A 
legkisebbjeink még csak szárnypróbálgatás szintjén mocorogtak, 
de töretlen lelkesedéssel küzdöttek. Második korcsoportunk már 
tapasztaltabbnak mutatkozott. Az előző tanévben második 
helyezettek voltak, ezt a teljesítményt nyújtották most is. Egyetlen 
mérkőzésen kaptak ki, az összes többit győztesen hozták. Negyedik 
korcsoportunk kiváló teljesítményt nyújtott. Minden csapattag 
tudása legjavát adva játszott az őszi fordulókban. Még előttünk áll a 
legnagyobbak téli teremtornája, ezt decemberben rendezik. A 
tavaszi szezonig nagyon jó egészséget, és felkészülést kívánunk a 
gyerekeknek. 

Köszönjük a felkészítők munkáját: Juhász Attilának (1. 
korcsoport), és Bencsik Jánosnak (2. és 4. korcsoport). 
Az eredmények:
1. korcsoport- V. hely
Góllövők: Kovácsik Márton -1 gól
Szécsi Rajmond -1 gól
2. korcsoport- II. hely
Góllövők: Bali Benjámin-1 gól
Kopasz Péter -3 gól
Nagy Botond -9 gól
4. korcsoport- I.hely
Góllövők: Debreczeni Dávid -1 gól
Csípai Márk - 2 gól
Légrádi Patrik -3 gól
Olasz István - 8 gól
Molnár Mihály - 9 gól

Kísérleteztünk az Öveges Laborban

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium országos 
pályázaton megnyerte az Öveges természettudományos 
laboratórium kialakításának jogát és anyagi fedezetét is. Így az új 
gimnáziumban teljesen új, a 21. század igényeinek megfelelő 
felszereltségű fizikai, kémiai és biológiai kísérletek elvégzésére is 
alkalmas laboratóriumot tudtak kialakítani, mely egyszerre 36 
gyereket képes munkáltatni. Ide a gimnázium diákjain kívül 10 
környékbeli általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói is 
betekinthetnek.
 A mi iskolánkból is részt vehettek már a gyerekek egy- egy délelőtti 
kísérletező fizika-, kémia- és biológia órán. Olyan érdekes 
kísérleteket végeztek el, amelyeket mi eszközhiány miatt nem 
tudtunk megcsinálni, bemutatni eddig (nincs mikroszkópunk, 
vákuumszivattyúnk, stb.). Összesen 8-8 ilyen órán fognak részt 
venni, év vége felé pedig már a 7. osztályosoknak is alkalmuk nyílik 
a részvételre. A szállítást is a pályázati pénzből oldják meg, így 
számunkra igen hasznosak és megismételhetetlenek ezek a 
foglalkozások. A tanulók nagy kedvvel, fegyelemmel, aktivitással 
dolgozzák végig a napi 4-4 órás laborfoglalkozásokat, amelyeket a 
gimnáziumban tanító nagy tudású tanárok vezetnek le.
 Köszönetet kell mondanunk az órák megtartóinak, a foglalkozások 
megszervezőinek is, és reméljük, hogy a gyerekeknek meghozzák a 
kedvét a természettudományos tantárgyak irányában való 
továbbtanulásra is.                                                 Molnár Józsefné

Az idő múlik, a barátság marad

Ez a sor áll az egyik ajándékon, melyet néhány évvel ezelőtt a 

kishegyesi iskolások hoztak Békésszentandrásra.  Apró gesztus ez 

az óra, mely az igazgatói iroda falán mutatja az idő múlását. Mégis 

emlékeztet bennünket és figyelmeztet arra, hogy az ember nem 

feledkezik meg a barátairól. Nem hagyja cserben a régi barátot sem 

az újak kedvéért. 

November 21-én ismét látogatást tettünk testvértelepülésünkön, 

Kishegyesen. Az iskola szokásos rendezvénye zajlik ezen a napon. 

Hasonló a mi Sulivarázsunkhoz. Több éve már, hogy nem kora 

ősszel, hanem november végén utazunk ki tanulóinkkal. Igaz, kicsit 

hideg van már, de ahogyan várják a gyerekek az egymással való 

találkozást, felmelegíti a lelket. A kiutazó kis csapatból szinte alig 

volt olyan gyerek, aki számára teljesen idegen helyre látogatott, 

hiszen a vendégfogadó gyerekekkel már júniusban itt 

megismerkedtek.  Jöttek idősebbek, akiket már több éves barátság 

köt egy-egy hegyesi diákhoz, és jött sok ötödik osztályos, sőt 

negyedikesek is, akik –reményeink szerint – tovább viszik ezt a 

kapcsolatot. 

Megérkezésünk napja az ünnepléssel telt. Este az iskolanapi 

gálaműsoron vettünk részt. Szombaton délelőtt „vérre 

menő”sportmérkőzések zajlottak. A lányok két korcsoportban 

kézilabdáztak, a fiúk kispályás labdarúgó mérkőzéseket játszottak 

egymással. A fiúk jellemzően vegyes csapatokkal. Nem számított, 

hogy ki a hegyesi, ki a szentandrási. A játék, az együttlét volt a 

lényeg. ( Persze azért az eredmény sem volt mellékes!) Délután már 

nem voltak kötött programok. Sokan kihasználták a z időt a többi 

ismerős meglátogatására, mások a településsel ismerkedtek. 

Köszönet illeti azokat a szülőket, akik lehetővé tették és évről-évre 

lehetővé teszik a gyerekeik számára az utazást, és vállalják azt is, 

hogy viszont fogadják tanév végén nálunk a régi vagy új 

ismerősöket. Bízunk benne, hogy a gyerekek közötti kapcsolat a 

családok közötti barátságot is magával hozza, hiszen az idő 

múlásával a barátságnak nem múlnia, hanem mélyülnie kell.

mné
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Kisóvodai várakozás
Az ünnepek szokásos keretet adnak óvodai munkánknak. Fontos, 
hogy a dolgos hétköznapokat ünnepnapok váltsák fel. Ünnepeink 
fényét és tartalmát, azok szertartásait a várakozás és készülődés 
érzelem- és tevekénység gazdagsága, együttléteink öröme adja.
A téli ünnepkör jeles napokban igen gazdag, egész ünnepsorból áll:

 Adventi játszóház

 Borbála-nap

 Mikulás várás

 Idősek látogatása, ajándékozás

 Luca-nap

 Karácsonyi ünnepség
Az ünnepkör kezdete november végére, december elejére esik, 
melynek neve: Advent. Advent a várakozás, Jézus eljövetelére való 
felkészülés ideje.
Óvodánkban immár hagyománnyá vált, hogy az „Adventi 
játszóház” megrendezése alkalmával gyújtjuk meg koszorúnkon az 
első gyertyát, közösen a szülőkkel.
A közös tevékenység kapcsán érezzük át igazán, hogy mit jelent 
egy nagyobb közösség tagjának lenni. Az ünnepek csak a szülők 
együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat, így mindig 
örülünk, ha vendégül láthatjuk Őket.
A felszabadult, vidám hangulatban eltelt délután folyamán többféle 
tevékenység mellett mindenki elkészítette az asztaldíszét, amely 
majd a karácsonyi asztalra kerülve emeli az ünnep fényét.
Közös énekléssel, gyertyagyújtással vette kezdetét óvodánkban az 
adventi időszak.
A következő sorokkal kívánunk Mindenkinek békét, áldott 
Karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet!

„Karácsony szent ünnepén,
szívből azt kívánom

Legyen béke a szívekben
az egész világon!

Szülessen meg az Úr Jézus
Mindenki szívében!

Töltse be az egész Földet
igazi szent béke!”

Óvó nénik és dajka nénik

Gyertyagyújtás a nagy adventi koszorúnkon

Játékos foglalkozások a 
Művelődési Házban

2014 novemberétől új szolgáltatással színesedett a Művelődési Ház 
palettája. A szarvasi Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai hetente 
egy alkalommal játékos foglalkozásokat tartanak olyan 0-3 éves 
korú gyermekek és szüleik számára akik még nem járnak 
bölcsődébe, óvodába.

A Biztos Kezdet Program bevezetésének az a célja, hogy minden 
gyerek képes legyen
képességeinek legteljesebb kibontakoztatására, bárhol is éljen az 
országban, és közel egyenlő
eséllyel induljon, amikor megkezdi az óvodát, iskolát.
A gyerekkorban szerzett megfelelő tapasztalatok megalapozzák, 
elősegítik a későbbi ismeretszerzést, tanulási tevékenységet; a 
gyerekek saját kíváncsiságukat felhasználva, játszva szereznek 
tapasztalatokat, fedezik fel környezetüket elősegítve ezzel a 
sokoldalú fejlődést.
A szarvasi Biztos Kezdet Gyerekház 2009-ben indult, helyileg 
Szarvason a Kossuth L. u. 56-58. szám alatt található.
Az év minden munkanapján 8-12 óra között várjuk a gyerekeket, 
szülőket, nagyszülőket.
Minden napra tervezünk változatos, a gyerekek életkori szintjének 
megfelelő foglalkozást, vagy érkezik valamilyen szakember, akitől 
kötetlenül lehet kérdezni (pl, gyermekorvos, védőnő, pszichológus, 
logopédus, mozgásfejlesztő, stb.)
Rendszeresen szervezünk közösségi rendezvényeket, ahol az 
édesapákra és testvérekre is számítunk.

Fenntartónk a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, ezért a 
Kistérség többi településén élő gyermekek is térítésmentesen 
vehetik igénybe a Gyerekház összes szolgáltatását. A heti 
rendszerességgel ismétlődő játékos foglalkozások is azt a célt 
szolgálják, hogy a békésszentandrási családok jobban 
megismerhessék a Gyerekház tevékenységét, és szükség esetén 
éljenek egy-egy lehetőséggel.

Békésszentandráson a Művelődési Ház kistermében várjuk az 
érdeklődő családokat minden csütörtök délelőtt.
Bízunk benne, hogy minél többen eljönnek egy-egy vidám délelőtt 
eltöltésére!

Mindenkit szeretettel várunk!

Bárdon Ildikó és Hornokné Szabó Tímea
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Találkoztak a szőnyeggyári dolgozók
A szőnyegszövés éve rendezvénysorozat 2014. április 17-i 
rendezvényén született meg a gondolat a szőnyeggyári dolgozók 

októberi találkozójára, melyre Czuczi Ernő, az Art-Kelim 
Békésszentandrási Szőnyegszövő és Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatója tett ígéretet.
Ígéretét tett követte, lázas szervezésbe kezdve toborozták a 
szőnyeggyár volt és jelenlegi dolgozóit.
2014. október 17-ára esett az időpont, amikor a Művelődési Ház 
megtelt szőnyeggyári dolgozókkal. Czuczi Ernő és családja 
szívélyesen fogadták a vendégeket. 
A terembe lépve, a 96 éves Nagy Béla volt elnököt szűnni nem 
akaró taps fogadta. 
Az ünnepséget Czuczi Ernő ügyvezető köszöntő szavai, és a 
színpadon előadott dal nyitotta: Azért vannak a jó barátok... 
Ezt követően egyperces néma felállással emlékeztünk azokra a 
szőnyeggyári dolgozókra, akik már nem lehettek közöttünk.
A megható pillanatok után Czuczi Ernő köszöntötte polgármester 
urat, jegyző asszonyt, majd Nagy Béla bácsit, aki annak idején is és 
azóta is, nagy népszerűségnek örvend a dolgozók körében, őt 
ezúttal is vastaps köszöntötte. 
Folytatásként Hévizi Róbert, a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület elnöke adott áttekintést a két 
világháború közötti szőnyegszövés történetéről. Majd pedig 
Czuczi Ernő ügyvezető a szőnyegszövő történetének II. 
világháborút követő időszakát foglalta össze egészen napjainkig. 
A közel száz évet magába foglaló korszak eseménydús 
történetének meghallgatása után pezsgős koccintás következett. A 
finom ebéd elfogyasztása után pedig meghitt beszélgetések 
közepette elevenítették fel a szőnyeggyári dolgozók emlékeiket. 
Az egy éves rendezvénysorozat méltó befejezése volt ez a záró 
rendezvény.
Köszönet érte Czuczi Ernő úrnak.
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Gondozási Központ Hírei

Meglátogatták intézményünket a Szent László úti óvódások körtés 
csoportjának gyermekei. Vidám "őszbúcsúztató" műsorukat 
szívesen fogadták időseink. A műsort követően ajándékkal 
kedveskedtek az ovisok, Márton napi gúnárt kaptunk ajándékba! 

Mint minden évben, idén is meglepték bentlakóinkat a 8. 
osztályosok, beöltözve Mikulásnak és Krampuszoknak. Vidám 
énekükkel ünnepi hangulatot idéztek elő. Köszönjük a ballagóknak 
és tanáraiknak, hogy minden évben gondolnak időseinkre! 

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy községünk minden 
lakójának, kedves ismerőseinknek Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánjunk!

dr. Virág Sándorné
intézményvezető 

Esthajnal '14:
lucfenyőből ünnepi sör

a Szent András Sörfőzdéből
A Szent András Sörfőzde ünnepi 
m e g l e p e t é s e  i d é n  n e m  a 
karácsonyfa alá kerül, a fenyőből 
sör készült. Hagyományaihoz 
hűen a Szent András Sörfőzde 
ismét limitált kiadású ünnepi 
sörrel lepi meg rajongóit az év 
végén. Az Esthajnal '14,  a 
békésszentandrási sörfőzde 
karácsonyi meglepetése hazánk első hibrid (ale és lager) 
technológiával, lucfenyőhajtásokból készült söre. 
Magyarország egyik legnagyobb múlttal rendelkező kézműves 
sörfőzdéje, a Szent András Sörfőzde nem csupán az ünnepi 
hangulatot, hanem a karácsony ízeit, illatait és zamatait is 
beletöltötte 2014-es, speciális technológiával készült 
sörkülönlegességébe. A lucfenyőhajtásokból, háromféle komló 
(citra, styrian, mittelfrüh) és pilseni-, karamell-, és búzamaláták 
valamint boróka felhasználásával készült ital az első karácsonyi sör 
Magyarországon, amely hibrid (alsó- és felsőerjesztési) 
technológiával készült.
A Szent András Sörfőzde 2013-óta ESTHAJNAL néven készíti 
hagyományos ünnepi sörét, így a különleges kézműves sörök 
rajongó immár másodjára bonthatják fel a karácsonyi vacsora vagy 
az éjszakába nyúló baráti sörözések alkalmával az Esthajnalt'14-et, 
ami egyben az adott évre is utal. 
A fanatikus sörrajongók polcán maga a palack is méltó helyet 
foglalhat el: Békés megyében sorszámozott címkével is 
megvásárolhatják az Esthajnal '14-et. A Szent András Sörfőzde 
honlapján (http://www.szentandrassorfozde.hu) található 
Sörkereső segítségével pedig mindenki azonnal megtalálhatja a 
legközelebbi üzletet vagy sörözőt, ahol az Esthajnal '14 mellett a 
békésszentandrási főzde ikonikus sörei, köztük a legendás Ogre, a 
Betyár Király, vagy a hölgyek körében is egyre népszerűbb, valódi 
gyümölcsből készült Meggyes, illetve Szilvás sörök is kaphatók.
A Szent András Sörfőzde egy igazán eseménydús és sikeres évet zár 
limitált kiadású ünnepi sörével, hiszen az esztendőt rögtön egy 
markáns arculatváltással indító főzde idén számos szakmai és 
dizájn-díjat is begyűjtött. Az év elején immár ötödik alkalommal 
nyert Arany Diplomát a Miskolci Nemzetközi Sörversenyen a 
Szent András Sörfőzde tradicionális baksöre, a Fekete. Ugyanezen 
a versenyen a Vándor Ezüst Diplomát nyert, majd Pakk 
Csomagolásdizájn-versenyen elért első helyezéssel folytatta a 
lendületes évindítást a főzde. A legnívósabb vendéglátóipari 
dizájnversenyen, a Gastro Designon igen erős mezőnyben az 
ugyancsak előkelő második helyezést érte el a Szent András 
Sörfőzde. Az év egyik legmegtisztelőbb elismerését a 
békésszentandrási főzde számára az jelentette, amikor a 
Főzdealapító Simkó József két évtizedes munkásságát életműdíjjal 
koronázták meg a békéscsabai Prima Gálán.

A SZENT ANDRÁS SÖRFŐZDE
A Szent András Sörfőzde több mint 20 éve gyárt kiemelkedő 
minőségű magyar kézműves sörkülönlegességeket. A 2011-ben az 
év sörfőzdéjének választott békésszentandrási kisüzem nem titkolt 
célja, hogy a sörivást valódi gasztronómiai eseménnyé nemesítse. A 
főzde meglehetősen erős és karakteresen komlós, illetve 
gyümölcsös söreinek utánozhatatlansága a hamisítatlan, lágy Szent 
András ízvilágban és a békésszentandrási víz meghatározó 
jellegében rejlik. A főzde széles sörkínálatában a valódi 
gyümölccsel készült söröktől kezdve az erőteljes, közel 10 
százalékos fekete sörökig minden megtalálható.

A kísérletező kedvű sörivóknak a Szent András Sörfőzde kötelező 
úti cél Békésszentandrás és Szarvas környékén, hiszen a főzde híres 
arról, hogy kategóriákat feszeget, és ebből pedig valódi 
sörkülönlegességek születnek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.szentandrasisorfozde.hu 
https://www.facebook.com/SzentAndrasSorfozde 

SAJTÓKAPCSOLAT
Saliga Enikő / saliga@wolfkom.hu / +36 30/297 2043
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Szent  András

November 29-én, szombaton ismét megrendezésre került 
községünk névadójának megünneplése. Délután a katolikus 
temetőben avattuk fel a volt csőszház helyén elkészült urnafalat a 
hozzátartozó dísztérrel. Községünkben élő vállalkozók, Gazsó 
János, Szító Imre és Tóth János nevében Gazsó János mondta el, 
hogyan lett az ötletből megvalósítás. Az urnafal mögött alakították 
ki a vizesblokkot, ami megoldotta a sok éve fennálló nehézségeket. 
A harang és harangláb elhelyezése pedig a napokban fejeződik be. 
Köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen segítséget adott 
az urnafalak létrehozásához: Tóth Imre építész, Major Imre 
sírköves, Pálus István, Fabó István, Ambrus Zoltán, Ambrus 
András és a Mezőmag Kft. dolgozói. Az egyház szerepét is 
hangsúlyozta, és köszönetét fejezte ki Szurovecz Vince főesperes 
úrnak, aki az átadás végén megszentelte az elkészült urnafalat és 
díszteret.

Szurovecz Vince főesperes úr megszentelte az urnafalat és a 
teret

Majd az ünnepség a Körös Művelődési Házban folytatódott. A 
Himnusz eléneklése után Sinka Imre polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket, majd „Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött” 
című versét Rába István mondta el. Ezt követően Mohácsi Zoltán, 
Kishegyes község alelnöke és Linke B. Gabriella, a kishegyesi 
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke is üdvözölte a 
békésszentandrásiakat. A két település közötti jó kapcsolatot 
mutatja az is, hogy községünk könyvtára pályázaton nyert 
könyveket a kishegyesi könyvtára számára, melyet az ünnepség 
keretében adtak át.  Hagyomány ilyenkor, hogy a község életében 
valamilyen kiemelkedő tevékenységet, eredményes munkát 
kitüntetéssel ismeri el a község lakossága nevében a képviselő-
testület, melyet Sinka Imre polgármester úr adott át.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
315/2014.(XI.6) sz. Képviselő-testületi határozata értelmében 
„Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” adományozott Nagy Béla 
részére.
„Nagy Béla 1919. február 21-én született Erdélyben. 1966-ban 
nevezték ki a Békésszentandrási Szőnyegszövő és Háziipari 
Szövetkezet elnökének, a Budapesti Háziipari Szövetség 
ajánlásával. Ebben az időszakban a Szőnyegszövőnek 15 részlege 
működött Körösladánytól Kunszentmártonig. Rendkívül széles 
körű kulturális élet folyt abban az időben. A leghíresebb és 
legsikeresebb a néptánccsoport és citerazenekar működése volt, 
akik az 1977-es Ki Mit Tud?-on második helyezést értek el. A 
s z ő n y e g s z ö v ő  d o l g o z ó i  á l l a n d ó  r é s z t v e v ő i  v o l t a k 

szavalóversenyeknek, sportrendezvényeknek. A szőnyegszövőben 
dolgozó fiatalok kiváló, eredményes munkáját több helyi, megyei és 
országos szőnyegszövő versenyen elért kimagasló eredmény 
bizonyítja. Termékeikkel kiállításokra jártak, melyre megkapták a 
„Kiváló Áruk Fóruma” védjegyet. A Herendi Porcelángyárral 
közösen szerepeltek a Frankfurti Nemzetközi Kiállításon. A lassan 
96 éves Béla bácsi Szarvason él feleségével, egy gyermeke és két 
unokája van. Odaadással és féltő gondoskodással veszi körül őt 
felesége, annak családja is.
Béla bácsi nyugdíjazása után még hosszú időn keresztül dolgozott a 
szövetkezeti mozgalomban. Tartalmas, aktív nyugdíjas éveit még 
ma is kitölti kertészkedéssel, ház körüli munkával. Jó egészségnek 
ö r ven d .  N em r ég  é r t  v ég e t  a  „ S z ő n yeg s z ö vés  éve” 
rendezvénysorozat, melynek Béla bácsi is aktív résztvevője volt. Ez 
az ünnepség méltó alkalom arra, ahol a község nevében 
megköszönhetjük másfél évtizedes sokoldalú, színvonalas 
munkáját, hiszen településünk a szőnyegszövés kapcsán vált 
világhírűvé, s ehhez az ő odaadó, lelkiismeretes munkája is 
hozzájárult.”
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
314/2014.(XI.6) sz. Képviselő-tsetületi határozata alapján 
posztumusz „Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” adományozott 
Csipai László részére.
„ C s i p a i  L á s z l ó  1 9 5 5 .  a u g u s z t u s  7 - é n  s z ü l e t e t t 
Békésszentandráson. A Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezet 
autószervizében töltött tanulóévek után, 1972-ben fényező, mázoló 
szakmunkás vizsgát tett. Itt dolgozott, mint autófényező 1981-ig. 
1985-ben másodállásban kisipari működési engedélyt váltott ki, 
majd ezt követően főállású kisiparosként végezte az autófényezést. 
1990-ben nagy része volt abban, hogy önálló Ipartestület alakult 
Békésszentandráson. Alapító tag, és kezdettől fogva az Ipartestület 
elnökségi tagja volt egészen 2012. szeptember 26-án bekövetkezett 
haláláig. 1993-ban családi társas vállalkozást alapított, melynek 
fő  tevékenysége az  évek alat t  többször  vál tozot t ,  a 
kiskereskedelemtől a kegyeleti szolgáltatásokig. Hosszú éveken 
keresztül vett részt – tevékenyen – a közéletben. Az Ipartestületben 
végzett  közösségi munkája mellett  1994-1998. között 
Önkormányzati képviselő, 2010. októberétől halála napjáig 
bizottsági tag volt. Mindig igyekezett becsülettel szolgálni 
szülőfaluját és annak lakosságát. 2010-ben a 25 éves kisipari, 
vállalkozói munkájáért megkapta az IPOSZ ezüstgyűrűt. Munkája 
elismeréseként 2011-ben megkapta a Békésszentandrás Tisztes 
Iparosa kitüntető címet, mely címet csak nagyon rövid ideig 
viselhetett. Fájdalmasan rövid, ugyanakkor eseményekkel teli 
életet élt, mert szorgalmas, munkás élet volt az övé. Igazi munkás 
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életet élt, mert szorgalmas, munkás élet volt az övé. Igazi munkás 
élet, mert ezt hozta magával otthonról, a szülői házból, s erre 
tanították nevelői az iskolában. Ehhez az örökséghez, ehhez a 
neveléshez maradt hű utolsó leheletéig. Egész élete munkájával 
másokat szolgált, mindig ott, ahová az élet állította, vagy ahová 
úgy érezte, hogy állnia kell. Ha kellett alkalmazottként, ha kellett 
vállalkozóként, ha kellett képviselőként, ha kellett külsős bizottsági 
tagként. Szellemisége példa lehet a következő nemzedéknek.”
Ezt követően Bagi Erika felolvasta az özvegy levelét a kórházi 
ágyából. Majd a Tessedik Táncegyüttes ifjúsági csoportjának 
táncosait láthattuk, akik a Kárpát-medence három néprajzi 
dialektus területéről mutattak be táncokat. A három pár lánytagjai 
békésszentandrási lakos: Balla Lili, Nemcsényi Alíz és Nyemcsok 
Dorottya.
Ünnepségünk folytatásaként a 2014. évi legjobb sportolói címek 
átadására került sor, melyet Fabó István alpolgármester adott át.

Bencsik Imre a legeredményesebb kajakos

Korbely Györgyné a legeredményesebb sakkozó

Bencsik Noémi, Demcsák Emese, Fabó Regina, Fabó 
Annamária,Krsnyak Anikó, Miknyik Judit, Petrás Kíra, 
Szikora Dóra a legeredményesebb formáció társastáncban

Árgyelánné Hangyás Tünde a legeredményesebb kézilabdás

Radics Attila a legeredményesebb karatés
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Kiss Tibor a legeredményesebb labdarúgó

A sportolói díjak átadását követően ismét a Sköcök Táncegyüttest 
láthattuk, akik magyarpalatkai táncokat mutattak be. Őket követte 
Nádházy Péter operett műsora és az ünnepséget a nyírségi tirpák 
táncok bemutatója zárta a művelődési házban. Majd két kiállítás 
megnyitójára került sor a könyvtárban. Először a földszinti 
szépirodalmi teremben „Így látom Békésszentandrást” 
fotópályázatra érkezett képekből nyílt tárlat, melyet a 
kezdeményező, a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület elnöke Hévizi Róbert nyitott meg. A kiállítás témája: 
Békésszentandrás természeti- és kulturális értékeinek bemutatása 
fényképeken keresztül. A kiállítás egyik fénypontja volt, hogy a 
napokban jelent meg dr. Paljak János képeskönyve, mely igazi 
kuriózum és egyben szép karácsonyi ajándék is lehet. Dr. Paljak 
János a megnyitón elárulta nekünk, hogy ezzel könyvvel egy álma 
valósult meg, hiszen maradandót alkotott a múlt és a jövő 
elkötelezettjeként.

Fotókiállítás megnyitóján

A könyvtár galériájában ismét csodálatos kézimunkákat láthattunk 
a Kézműves Egyesület jóvoltából.  Szabó Edit, az egyesület elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket a 10 éves évforduló alkalmából, majd 
Benedek Erika az intézmény vezetője mondta el gondolatait a 
kiállításról.

Részlet a karácsonyi kézműves kiállításból

Kiemelte, hogy a kezek alkotó erejének pozitív hatása volt a 
múltban és van a jelenben is. Szabó Alexa gyönyörű énekével zárta 
a megnyitót, akit Ecseri Ádám kísért zongorán.
Ezen a napon 19. alkalommal sikerült  méltó módon 
megünnepelnünk községünk névadójának napját.

BE

Az örök szerelem

Így jellemezhetnénk vitéz Sinka Brigitta sakkmester és a sakk 
kapcsolatát, amit megtapasztalhattunk november 28-án a 
Nyugdíjas Klubban megrendezett szimultánon. Hagyomány már, 
hogy a Szent András-napi ünnepségsorozat kezdő eseménye a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület által 
szervezett rendezvény. Az idei alkalommal is sokan asztalhoz 
ültek, és összemérhették erejüket településünk díszpolgárával. 
Külön öröm volt, hogy eljöttek a Csipai Levente által vezetett 
iskolai sakkszakkör tagjai is. Különösen nekik jelentett nagy 
élményt, hogy játszhattak Bici nénivel, aki korát meghazudtolva 
remek állóképességével 4 órán keresztül vezette a világos bábúkat. 
A szimultánnak a hagyományőrzésen túl szerepe volt abban is, 
hogy a már meglévő rekordot tovább növeljék a játszmákkal, 
illetve az is, hogy Brigitta néni egészségi állapota ilyen jó 
maradjon. Ez utóbbit orvosi vizsgálatok is bizonyították, tudtuk 
meg Hévizi Róberttől, az egyesület elnökétől megnyitó 
beszédében. Az erős novemberi délutánt befejezve 11641-re nőtt a 
szimultánok során lejátszott partik száma.
Köszönjük Bici néninek, és további sikeres rendezvényeket 
kívánunk! Jó egészséggel és vidámsággal legyen továbbra is 
nagykövete ennek a népszerű észjátéknak.

Hévizi Róbert

Szent  András - nap, 2014.
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

214/2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy 2014. augusztus 19-én 19 órai 
kezdettel utcabált szervez a Bencsik Mihály Sporttelepen. 

215 /2014 . (VII I .06 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda részére átadott udvari játékok 
felülvizsgálatát és felújítását az Önkormányzat, mint 
tulajdonos saját költségvetéséből vállalja.

216 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Nemcsényi Zsolt képviselő 
urat választja meg.

217/2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta  a napirendi pontokat.

218 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait 
megválasztotta.

219 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 66/2004. (IV. 26.) Kt. számú 
határozattal jóváhagyott, majd a 16/2009. (II. 11.) számú, a 
109/2010. (VI. 09.) számú, a 341/2013. (XII.19.) számú és a 
204/2014. (VII.24.)  Kt. számú határozataival módosított 
településszerkezeti tervét módosítja.

220 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete utasítja a polgármestert, hogy indítson új, a 314/2012. 
XI. 8.) Kormány rendelet 38. § (2) bekezdése szerinti 
egyeztetési eljárást annak érdekében, hogy a Harcsási üdülősor 
kezdetéig tartó, Álmos-Kinizsi utcákra nyíló vízparti 
ingatlanokat  magában foglaló, K-9 jelű övezetben oldalhatáros 
beépítésre nyíljon mód a rendezési terv módosítását követően. 

221 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy megbízást ad a Közép-Pannon 
Regionális Fejlesztési Zrt. részére, a KEOP-2014-4.10.0/F 
kódszámú pályázat benyújtása érdekében szükséges projekt 
előkészítés elvégzésére.

222 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „136/2014. (V.21.) számú Kt. 
határozat módosítása tárgyú napirendi pont szavazásából Sinka 
Imre polgármestert nem zárja ki.

223 /2014 . (VII I .28 . ) sz .Képvise lő - tes tü le t iha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 136/2014. (V.21.) számú Kt. 
határozatát módosítja akként, hogy Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Sinka Imre polgármester 2014. május 
hó 29. napjától öt évi időtartamra a Körös-szögi Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottság tagja legyen. 

224/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Olasz Imre képviselő 
urat választja meg. 

225/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

226/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő–testülete támogatja az „Itthon vagy- Magyarország, 
szeretlek” programsorozathoz való csatlakozást.

227/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
t e s t ü l e t e  ú g y  h a t á r o z ,  h o g y  a z  Ö n k o r m á n y z a t 
működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank 
Nyrt. Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától – mint 
számlavezető intézettől – folyószámla-hitelkeretet igényel.

228/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja az Energy 
Control Kft.  (2151 Fót, Kincskereső u. 8/b.) azon szerződését, 
mely a KEOP-2014-4.10.0/F pályázat III. IV. energetikai 
adatlapjai feltöltésének elvégzésére vonatkozik.

229/2014.(IX.15.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 88/2014.(VIII.29.) számú 
határozatát.

230/2014. ( IX.24 . ) sz .  Képvise lő- tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár Imre Zoltán 
képviselő urat választja meg. 

231/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a napirendi pontokat.

232/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű határozatokról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló 
beszámolót elfogadja.

233/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy  határoz, hogy  az Oktatási- művelődési- ifjúsági 
és szociális Bizottság átruházott hatáskörben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  

234/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
t e s t ü l e t e  ú g y  h a t á r o z ,  h o g y  a  B é k é s  M e g y e i 
K a t a s z t r ó f a v é d e l m i  I g a z g a t ó s a á g  S z e g h a l m i 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szarvasi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolóját elfogadja.

235/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.

236/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a  benyúnytja a támogatási igényét  
a rendkívüli támogatásra 7/2014. ( I.31.) BM rendelet alapján.

237/2014. (IX.24.) sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi  a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014. évi tanév kezdéséről 
szóló tájékoztatóját.
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Szombathy Viktor:

ANDRÁST JELÖLTE KI AZ ÚR
Istenes András vette a fejszéjét, s végigballagott a falun. Lassan, 
kényelmesen sétált, volt ráérő ideje, a toronyban csak most 
harangoztak reggeli fél nyolcra. Korán is érkezett. Az erdőmérnöki 
iroda vaskerítéses udvar mélyén fehérlett, várnia kellett 
Andrásnak, míg a mérnök elé került. Fiatalember a mérnök, 
nemrég házasodott ,  jószívű, mosolygós férfi ,  csak a 
csizmaviseletet nem szokta még meg, hiszen városból került falura.
- Hát megérkezett, András? - kereste az iroda kulcsait a mérnök. 
- Meg. - akasztotta karjára a fejszét Istenes András.
Mindketten beléptek az irodába. Hideg terjengett még a két 
szobában, a szolga is csak most fog érkezni, hogy fűtsön. A mérnök 
az asztal mellé állott, s úgy kesztyűsen, gyorsan, írt valamit egy 
papírlapra.
- Hát nézze, András - fújta a szavakkal a párát is a mérnök -, három 
fát kivághat. Ezt is csak azért, mert külön engedélyt szerezhettem 
rá. A mi lombos erdőnkben alig akad néhány fenyő, s a csemetéket 
erősen őrizzük. Majd ha egyszer felcseperednek a fenyők, szabad 
lesz többet is kivágnunk. A faluban pedig mondja meg 
mindenkinek, hogy ezidén nem nyúlhat senki d fenyőfákhoz. 
Értette?
- Értettem - bólint András -, egyszóval nem lesz ezidén 
karácsonyfa.
- Hármat vághat ki - folytatta a mérnök -, az egyik fát az iskolába 
viszi, a gyermekek ünnepélyére, a másikat maga kapja, mert jó és 
hűséges munkásunk. A harmadikat, a legkisebbet nekem hozza be.
- Több házba akkor nem is hoz a Jézus karácsonyfát?
- Sajnos, ezidén nem. Kemény az igazgatóság rendelete. Ne is 
siránkozzon rajta senki, később úgyis maguk látják majd hasznát 
ennek a tilalomnak. S lopni sem szabad, mert a kerülő, Hlavaj Péter 
rendkívül vigyáz. Ezt a cédulát is neki adja át.
- Igen - feleli Istenes András, és kicsoszog. Három karácsonyfát 
vághat ki összesen. Nem lesz a faluban fán égő gyertya, 
papiroslánc, fenyőágon csillagos szikravető, aranydió, aranyhaj. 
Nem száll ima a fák alól, s késõbb, Vízkeresztkor, ha a fagy 
elszárad, s tűlevelei szertehullanak, nem lesz mit parázsra dobni, 
hogy sercegve illatozzék.
Csak a doktoréknak lesz karácsonyfájuk, a jegyzőéknek s a 
papéknak, akik a városból, pénzért hozatják. De a Száraz Mártonék 
portáján, Kincses Péterék házában, Lukács szabóéknál ezidén nem 
fénylik a fa, mert ezeknek nincsen pénzük városból rendelni, 
fuvarossal, másfél méterest. Nekik mégis lesz azonban, Istenes 
Andráséknál, s csakis nekik a faluban. Azon tűnődik András, a 
hegyoldal felé menet szuszogva, hogy ez nem is olyan jó érzés. 
Nem érzi boldogságnak, hogy egyedül az ő házukban pislákol majd 
színes gyertya a fán, s csak náluk szór csillagot a szikravető 
rudacska.
A szomszédságban asztallapra ragasztott gyertya ég csupán, mert 
tilos ezidén fenyőt vágni az erdőn, ez a rendelet. Már kinn is talpal 
Istenes András az erdő szélén. Szörnyen mély a csend, olykor egér 
fut végig a havon, a patakparton róka oson. Varjak emelkednek 
súlyos szárnyakkal a leveletlen tölgyek fölé, cinkék rázogatják a 
finom, csipkés szélű zúzmarát. Vékony hószövet takarja a tájat. A 
patak apró öbleiben már jéggé fagyott a víz, de a sodrában még 
sebesen, hidegen csobog. András egyedül áll az erdőben, s keresi a 
fát. Bizony, igaza van a mérnöknek: e lombos erdőben alig cselleng 
néhány tűlevelű, legfeljebb a kicsiny fenyőcsemeték tanulják a 
magasságot a faiskolában. Azokhoz nyúlni azonban hét bűn. 
Sokáig tart, amíg kiválaszt hármat András, bejárja a fél erdőt, amíg 
a kisded fenyőcsoportra rátalál. Három egyformát néz ki, jó 

embermagasakat, s rázuhintja az elsőnek törzsére a fejszét. 
Hánccsal köti össze András a szétfeszülő ágakat, vállára dobja a 
három fát, búcsúzik Hlavajtól, jó karácsonyt kíván neki, s egyúttal 
az újévről is megemlékezik. Aztán megindul lefelé, a fagyott 
szekérúton. Így lett lassan dél. Mire a kertek alá ér, harangoznak is. 
Holnap lesz karácsonyeste.
- Honnan, András bátyám? - szólt rá Száraz Péter, aki most szerelt le 
a katonaságnál, s még nem találja a helyét a faluban, s csak sétálgat 
magának.
- Erdőből.
- Magának szabad volt?
- Hármat.
- Hm - dünnyög Száraz Péter -, ezidén nem lesz karácsonyfánk, 
pedig a kis Laci ugyan örült volna neki.
Istenes András megáll, nekitámasztja a fákat a ház oldalának, s néz 
maga elé. Aztán kioldja az egyik fát a háncsból, elé a fejszét az 
övből, s lecsap egy ágat, a legalsót, legnagyobbat.
- Nesze, legalább egy ág. Tűzzétek cserépbe. Az enyimből adtam.
Száraz Péter mosolyog, s cipeli az ágat. Továbbhalad András. Így ér 
a mérnöki iroda elé, ott beadja a cselédnek a mérnök fáját. Fordul 
egyet az utcán, s a tanítónak is beszól:
- Itt hozom az iskola karácsonyfáját.
Az ám, de az iskolában ott a sok gyerek, éppen özönlik ki az udvarra 
vígan.
- Jaj, de szép fája van, András bácsi - irigykedik a kis Sipkei Rozi -, 
vajon hoz-e nekünk is vagy egy felet a Jézus?
- Meg nekünk! - sivít cérnahangon Kovács Terus.
Istenes András nem felel, csak ballag tovább nekibúsultana. Ahogy 
a Sipkei suszter házához ér, egy pillantásnyira megáll, habozik. S 
bekopog a párás ablakon, kiinti műhelyéből a rövidlátó susztert.
- Itt van egy ág - dünnyögi színlelt komorsággal -, megóhajtotta a 
lányod, de többet nem adhatok.
S mivel közel laknak Kovács sógorék is, benyújt neki egy ágat.
Így fogy a fa, legszebb alsó ágait lemetszette már.
De a pap bérese is kinn áll az árok hídja mellett, pipájával 
küszködik éppen.
- Hát maga? - szimmant a béres -, maga lett a karácsony? Mert 
nekünk egy fél fánk sincs.
Még ki sem mondta az egészet, már nyújtotta neki András az ágat.- 
Hogy nektek is jusson.Mire az utca végére ért, éppen csak hogy a fa 
teteje maradt a kezében, alig néhány rövidke ág rajta. Két ujja közé 
fogja, úgy lóbálja. Már haza is vinné az egészet, ha Szerencsésné, 
Szerencsésné szabó felesége meg nem látja.
- Jaj, Istenem - szöpögi a szabó felesége -, magának legalább ennyi 
jutott, de mi honnan vegyünk?
- Ne búsuljon - mondja zordan András, és kettétépi a maradékot. 
Nem kell már ahhoz fejsze.
Úgy szalad a szabóné boldogan a vékony ágacskával, mintha 
sorsjegyét húzták volna ki.
Istenes András így lép be háza ajtaján. Ebéd várja itthon Andrást, jó 
bableves a karácsonyfáért erdőben járt munkást.
Megáll András az ajtóban.
- Hát maga? - mered rá az asszony.
Mert furcsa is látni: András jobbjában az irdatlan fejsze, bal 
kezében pedig egy vékony, hasadt fenyőágacska. Mint valami 
vőfélycsokor, zöldben.
- Hogy bírta ezt a kis fát ezzel a nagy fejszével kivágni?
- Jó ügyességgel - feleli András, és mosolyog -, ez maradt nekünk. 
Mert ma én voltam a karácsony, engem jelölt ki az Úr!
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Anyakönyvi hírek

Születések

2014. november 6-án Dorogi Róbert és Pápai 
Eszter szülőknek ÁDÁM, november 7-én 
Török Iván és Gonda Eszter szülőknek ADÉL, 
november 29-én Sechna Péter és Bohák Ildikó 
szülőknek ALÍZ ILDIKÓ utónevű gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Farkas Imre /1939/ 2014. november 13-án,
Kiss Elek /1938/ 2014. november 26-án hunyt el.

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 kir.u. sarki ház nagy telekkel 7,9 MFt
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7 MFt
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, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Békésszentandrás, Szt Gellért utcában családi ház, irányár: 8 MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000 Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 5 M Ft
Békésszentandrás, Dr. Dunay utcában lakóház irányár: 
1.500.000 Ft

Érdeklődni: Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242

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

“Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni - nélküled!”

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik a szeretett férj, édesapa, testvér

BENCSIK FERENC

szarvasi lakos temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

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

1 db utcai helyiség bérbe kiadó.

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

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

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

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!

2015. január 22-én (csütörtök), a Magyar Kultúra Napján 
i smét  megrendezzük a  hagyományos  Tél-Fény 
fotókiállításunkat a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. A 15 éves évforduló 
alkalmából szívesen fogadjuk a 15 év legszebb 
pillanataiból válogatott képeket is. A fotók mérete A/5-ös, 
A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet.
Személyenként maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét 
megadni. Beküldési határidő: 2015. január 16., péntek.
Aképeket a  e-mail-címre is konyvtar@bekesszentandras.hu
kérjük elküldeni.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezőség
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Pihenőre tértek a focisták
Befejeződött a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi 
idénye. Mivel tavaszról is előrehoztak két fordulót, így az András-
nap vetett véget a küzdelmeknek. A felnőtt csapat kissé hullámzó 
teljesítményt nyújtva, az 50%-os teljesítményt éppen meghaladva 
a 6. helyen végzett. A tabellát nézve úgy látszik, hogy egy stabil 
középcsapat lett a Hunyadi, mivel elég messze vagyunk a kieső 
zónától is, de a dobogótól is.
Az ifjúsági csapat remek teljesítmény nyújtva veretlenül lett őszi 
bajnok. Gratulálunk a fiataloknak, és bízunk a tavaszi jó 
folytatásban!
A házi góllövő listát a félidőben a felnőtteknél Lovas Attila vezeti 7 
góllal, az ifiknél Koppányi Péter 18 góllal.
Eredmények:
13. forduló: 2014. november 1.
Elek LE – B. Hunyadi SE 1-0 (0-0)
Ifjúsági: Elek – B. Hunyadi 1-3 (1-0)
Góllövők: Dernovics T. (2) Koppányi P.
14. forduló: 2014. november 8.
Sarkadi Kinizsi – B. Hunyadi SE 1-1 (0-0)
Góllövő: Lovas A.
Ifjúsági: Sarkad – B. Hunyadi 1-1 (0-0)
Góllövő: Szín Á.
15. forduló: 2014. november 15.
B. Hunyadi SE – Lőkösháza KSK 1-2 (0-2)
Góllövő: Balázs (Lőkösháza) öngól
Ifjúsági: B. Hunyadi – Lőkösháza 6-0 (3-0)
Góllövők: Szín Á. (2) Horváth J., Olasz I., Szabó F., Szegény L.
16. forduló: 2014. november 22.
B. Hunyadi SE – Békéscsabai MÁV 0-1 (0-1)
Ifjúsági: B. Hunyadi – Békéscsabai MÁV 9-1 (6-0)
Góllövők: Koppányi P. (3), Pásztor D. (2), Kasik M. (2), Szín Á., 
Maczik G.
17. forduló: 2014. november 29.
Dombegyház NSE – B. Hunyadi 2-2 (2-1)
Góllövők: Kis L., Kiss T.
Ifjúsági: Dombegyház – B. Hunyadi 1-3 (1-2)
Góllövő: Horváth J. (3)

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása
a 17. forduló után:

Felnőttek:
1. Elek LE 17 16 0 1 55-12 48

2. Sarkadi Kinizsi 17 14 2 1 68-15 44
3. Békéscsabai MÁV 17 12 1 4 31-16 37
4. Lőkösháza KSK 17 12 0 5 43-23 36
5. Vésztői SE 17 9 2 6 34-28 29
6. B. Hunyadi SE 17 7 4 6 25-24 25
7. Battonyai TK 17 8 0 9 28-37 24
8. Okány KSK 17 7 1 9 31-34 22
9. Újkígyós FC 17 6 3 8 24-25 21
10. Kétegyházi SE 17 5 3 9 26-33 18
11. Mezőberényi FC 17 5 2 10 20-29 17
12. Bucsa SE 17 5 2 10 21-37 17
13. Csanádapácai EFC 17 5 1 11 27-58 16
14. Dombegyház NSE 17 4 4 9 26-38 16
15. Sarkadkeresztúri SE 17 3 3 11 23-42 12
16. Csorvási SK 17 2 4 11 22-53 10

Ifjúságiak:
1. B. Hunyadi 17 16 1 0 86-17 49
2. Csorvás 17 14 1 2 85-22 43
3. Sarkad 17 13 1 3 86-16 40
4. Elek 17 10 1 6 44-37 31
5. Mezőberény 17 9 1 7 56-33 28
6. Lőkösháza 17 9 0 8 46-42 27
7. Csanádapáca 17 9 1 7 35-51 27
      (-1p)
8. Békéscsabai MÁV 17 8 3 6 51-36 27
9. Vésztő 17 7 0 10 46-42 21
10. Kétegyháza 17 6 2 9 24-45 20
11. Dombegyház 17 6 0 11 32-51 18
12. Bucsa 16 6 0 10 48-79 18
13. Okány 17 5 1 11 30-53 16
14. Újkígyós 15 5 0 10 30-66 15
15. Sarkadkeresztúr 16 3 0 13 16-61 9
16. Battonya 17 2 0 15 22-68 6

Támogatóinknak köszönjük a bíztatást! A tavaszi fordulók során 
szeretettel várunk mindenkit!

Hévizi Róbert

ÁLDOTT, MEGHITT KARÁCYONYI ÜNNEPEKET ÉS 
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A 
BÉKÉSSZENTANDRÁSI HUNYADI SE!
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KÉZILABDA HÍREK
Véget ért a 2014/2015-ös bajnoki évad őszi fordulói. Felnőtt 
csapatunk szezonját több játékos hiánya valamint a sérülések igen 
megnehezítették. Javában tart az újabb fiatalok beépítése. Bár a 
tavalyinál alacsonyabb pontszámmal sikerült zárni az őszi idényt, 
de bizakodóak vagyunk és tovább dolgozunk a sikeresebb tavaszi 
folytatás érdekében.
Utánpótlás csapatunknak az első tornanapon egy pontot, a második 
napon 4 pontot sikerült szereznie, ezzel az utóbbi évek legjobb 
eredményével várhatja a tavaszi visszavágókat. Különösen fontos 
az egyesület számára, hogy többen már a felnőtt csapatban is egyre 
meghatározóbb szerepet tudnak felvállalni. Szívből gratulálunk, 
hasonlóan szép folytatást kívánunk! 

KÖSZÖNJÜK valamennyi játékosnak az egész éves munkáját, és 
mindazoknak a segítségét, támogatását, akik töretlenül mellettünk 
álltak, és szurkoltak értünk!

Ezúton kívánunk valamennyi tagunknak, támogatónknak, 
szurkolónknak és kistelepülésünk minden tagjának 
SZERETTETELJES, MEGHITT KARÁCSONYT, ÉS 
EREDMÉNYES, BOLDOG ÚJESZTENDŐT!

„Az igazi csoda abban rejlik, hogy minél többet osztunk meg 
másokkal, annál gazdagabbak leszünk…” (L.N)

Táncos hírek
2014. november 16-án Mohácson "D" Osztályos Országos 
Bajnokság volt,. ahol Melich Krisztián-Petrás Kíra párosunk 
nagyon jól szerepelt.  Latin táncokból harminc induló közül a 
hetedik helyen végeztek. November 29-én Szentesre utaztak 
párosaink és szintén jó eredményekkel tértek haza.
Junior II. "D" standard Melich Krisztián - Petrás Kíra 5. hely 
Junior II. "D" latin Melich Krisztián - Petrás Kíra 4. hely
Ifjúsági "D" standard Melich Krisztián - Petrás Kíra 4. hely
Ifjúsági "D" latin Melich Krisztián - Petrás Kíra 5. hely
Gyerek I. NK standard Pálinkás Hunor - Csípai Nóra 5. hely
Szító Miklós - Baráth Luca középmezőnyben végzett 
Gyerek I. kezdő standard Petrás Bene - Kondacs Bíborka 5. hely
Gyerek I. kezdő latin Petrás Bene - Kondacs Bíborka 3. hely
Gyerek II. kezdő standard kategóriában Petrás Bene- Szín Vivien 9. 
helyen, Nagy Imre - Szopka Kitti párosunk a 12. helyen végzett. 
Latin táncokból Petrás Bene - Szín Vivien 5. helyet szerezte meg.
Gratulálok a párosoknak!

Korbely Györgyné

Meghitt, békés 
karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag 
boldog új évet kívánunk 

Támogatóinknak, 
Békésszentandrás 

lakosságának!

Békésszentandrási 
Vértessy Tánc-Sport 

Egyesület
vezetősége,

tagjai és
táncosai

Melich Krisztián - Petrás Kíra latinból a 7. helyen végeztek

Petrás Bene - Kondacs Bíborka latin táncokból 3. hely
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Nagy Béla ,,Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” kapott Posztumusz ,,Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” Csípai 
László kapott, melyet gyermekei vettek át

A bölcsiben is járt a Mikulás

Szent András-nap, 2014.

Kitüntetést vett át Fabó István
Fabó István, a “KÖRÖS-AQUA” Tervezési, Beruházási és 

Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Békésszentandrás 

alpolgármestere kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége 

elismeréséül “MAGYAR GAZDASÁGÉRT DÍJAT” kapott. 

A díjat a Művészetek Palotájában rendezett VOSZ ünnepségen 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át.

Fabó István közel negyed évszázada vezeti a “KÖRÖS-AQUA” 

Kft-t. A cég vízilétesítmények tervezésével, mélyépítési, vízépítési 

közlekedési létesítmények kivitelezésével, nagy tömegű 

földmunkákkal foglalkozik. Ők építették a Békéscsabai Repülőtér 

füves kifutópályáját, a Szegedi Repülőtér aszfaltos kifutópályája 

földmunkáit, számos autópálya és árvízvédelmi töltésépítését, a 

Mercedes Gyár kecskeméti tereprendezési munkáit.


