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Hunyadi János Katolikus

Karate eredmények

Radics Attila iskolánk 6. osztályos tanulója, ebben a tanévben is 
kimagasló eredményeket ért el országos karate versenyeken. A 
Magyar Hontono Karate Szövetség által rendezett küzdelmekben, 

kumite kategóriában indult. Korosztálya országos karate 
versenyein, háromszor is dobogóra állhatott. 
Kitartása, akaratereje példamutató minden diák számára.
2015-ben elért eredményei:
-Szeged, 2015. 03. 01. Magyar Hontono Karate Szövetség 
Reménységek Tornája karate verseny kumite kategóriában: 2. 
helyezés
-Szarvas, 2015. 03.28. Magyar Hontono Karate Szövetség 
Reménységek Tornája karate verseny kumite kategóriában: 2. 
helyezés
-Budapest, 2015. 04. 15. Shotokan Karate-Do International 
Hungary Országos Bajnokság kumite kategóriában: 3. helyezés
-Budapest, 2015. 04. 18. Magyar Bajnokság 4. helyezés
-Szigetszentmiklós, 2015. 04. 25. Országos Diákolimpia 4. 
helyezés
Az elért eredményekhez gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Hunyadi nap
1990.június 2-án vette fel iskolánk a Hunyadi János nevet. A 
névválasztás nem volt véletlen, hiszen ez a terület a középkorban 
Hunyadi-birtok volt. Ezen a napon a hivatalos megemlékezés után 
az eddigi versenyek eredményeit hirdetjük ki, majd sportos 
elfoglaltságok várják a gyerekeket. 
A Paraszt Lajos matematika verseny győzteseinek tapsolhattunk 
először. Az idei évben is a tanár úr leszármazottaitól kaptuk a 
segítséget a könyvek megvásárlására, amiért köszönet illet őket.
Ezután a sportversenyek közül a foci került előtérbe, ahol az idén 
igazán szép eredményeket értünk el. Okleveleket és érmeket 
kaptak az eredményei elismeréseként.
Majd a „Gyermekeink jövője” alapítvány díjazottjai vehettek át 
könyvjutalmat.
Ezt követően a történelmi vetélkedőre került sor, ahol széleskörű 
tudásra volt szükség a jó válaszokhoz. Volt zene felismerés, puzzle 
kirakó, évszámok, történet mondás mindez a „Hunyadi„ 
témakörben.
Eredmények:

1. 6.a
2. 7.a
3. 8.a

Mindezek alatt a bitumen pályán sportversenyek zajlottak, ahol a 
szurkolók érdekes versenyeket láthattak, a versenyzők pedig 
mozoghattak egy jót. 
A Hunyadi-nap eseményeihez kapcsolódtak a szombati és a 
vasárnapi programok is. Szombaton a délutáni órákban 
megérkeztek vendégeink a kishegyesi Ady Endre Kísérleti 
Általános Iskola tanulói és tanárai, akiknek a fogadására már 
lelkesen készülődtek a vendéglátók. Néhány helyen már sok éves 
barátságnak köszönhetően jöttek a gyerekek, mások még először 
jártak nálunk. Mindkét esetben jó lehetőség ez a három nap az 
együtt létre, játékra, barátkozásra. Szombaton a Sulivarázs előadást 
nézhették meg a vendégek, este a gyerekek a fogadó családnál, míg 
a pedagógusok a vacsoránál találkozhattak a helyiekkel. 
Vasárnap a foci pályán vette kezdetét a hagyományos 
„Cziglédszky-kupa”, ahol iskolánk volt tanára, Samu bácsi előtt 
tisztelgünk. A meccsek igazán színvonalasak, mozgalmasak 
voltak, igazi sport élményt nyújtottak.
Eredmények:

1. Kishegyes Ady Endre Kísérleti Általános Iskola
2. Szarvas Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola
3. Békésszentandrás Hunyadi János Katolikus Általános 

Iskola
Ez alatt az iskolai pályán egy barátságos kézilabda meccs zajlott, 
ahol a hegyesi lányok jobb csapatmunkával, több góllal 
megnyerték a találkozót. Volt már nálunk a kupa, s ha hinni lehet a 
lányok fogadkozásának lesz is még itthon a „kézi-trófea”
Vasárnap a nap további részében mindenki saját tervek szerint volt 
a háziaknál, hétfőn pedig egy közös ebéd után intettünk búcsút 
külföldi barátainknak.
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Általános Iskola hírei
Sulivarázs

A „ Sulivarázs” szó tanárok, gyerekek, szülők számára egyaránt 
egyet jelent a tanév végével. Ezzel a műsoros délutánnal fejezzük 
be minden évben az iskolai időszakot, együtt örülünk az előttünk 
álló nyárnak. Ebben az évben az évszakok váltakozása adta a témát 
alapul. E téma köré kapcsoltunk őszi jelenetet, (4.a Molnárné 
Hürkecz Karolina), téli táncos számot (Szitó Mónika és az 
5.a),tavaszi vidám forgatagot (3.a Révész Júlia) és nyári 
vidámságot (1.a Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina és Kerekes 
Olga). Minden köszönet megilleti az összes fellépőt és felkészítő 
pedagógust, akik igazi vidámságot varázsoltak a színpadra.
A délután másik fénypontja az „Aranytoll díj” átadása volt. Ezt az 
elismerést a kiemelkedő teljesítményekért adományozza az iskola 
nevelőtestülete.

Díjazottak:
1. Katasztrófa védelmi csapat
2. Csík Laura
3. Erdélyi Dorka
4. Farkas Csenge
5. Csípai Márk
6. Petrás Kira
7. Szabó Kornél

Az idén első alkalommal osztottunk „felnőtt” díjat is, azoknak, 
akik már hosszú évek óta segítik munkánkat.
Bohák János tűzoltó alezredes és Szécsi Balázs lett a díjazott, 
amivel nagy örömet és meglepetést is szereztünk nekik.
Minden díjazottnak gratulálunk.

5.osztály
1. Liszkai Leila
2. Fazekas Bence 
3. Bobvos Dorina 

6.osztály
1. Egri Gergő 
2.Bondor Bíborka 
3.Bagdi Veronika 

7.osztály
1. Hegedűs Dorina 
2. Ficzere Ferenc 
3. Csík Krisztina 

8.osztály
1. Csík Laura 
2. Demcsák Emese 
3. Egri Márk 

Paraszt Lajos matematikaverseny 
eredményei

Megyei informatikaverseny 
eredményei

Számítógép használat 5-6. osztályban Fazekas Bence 5. osztályos tanuló 
megyei 7. helyezést érte el, számítógép használat 7-8.osztályban Csík 
Laura 8. osztályos tanuló megyei 5. helyet, Bencsik Noémi megyei 8. 
helyet érte el.
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
A természet akarata az, hogy a gyermekek, gyermekek lehessenek, mielőtt felnőtté válnak. Ha megpróbáljuk 
megbolygatni ezt a természetes rendet, akkor idő előtt felnőttek lesznek, de hiányozni fog belőlük az erő, és a 
szilárdság.”(Jean-Jacques Rousseau)

Iskolásaink az Intézményi Bozsik Programban
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulóival a 
2014/15-ös tanévben is beneveztünk az OTP Bank Bozsik 
Intézményi Programjába. A gyermek labdarúgásban, egy teljesen 
új rendszert vezetett be az MLSZ, az úgynevezett grassroots-
programot. Ennek lényege, játékos feladatokon keresztül, több 
állomásos fesztiválon vesznek részt a gyerekek. Nem csupán 
mérkőzéseket játszanak, hanem ügyességi feladatokat is 
végrehajtanak. A program céljai közül néhány:- a labdarúgás 
népszerűsítése- a gyermekek megtartása játék, és élményközpontú 
foglalkoztatás révén- minél több település óvodásait, és tanulóit 
bekapcsolni a programba- új körzetek kialakítása, intézmények, és 
önkéntesek bevonása a munkába. A mi körzet központunk tizenhét 
másik iskolával-óvodával együtt Mezőberény. Ide utaztunk be hat 
alkalommal. Színvonalas, valóban fesztivál hangulatú 
rendezvényeken, közel ötszáz gyermek vett részt. Iskolánk két 
korosztállyal szerepelt ebben a programban, amely 22 fő alsó 
tagozatos kis focista gyerekünket érintette. A Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola, Varga Lászlót a Hunyadi MSE 
labdarúgó- szakosztályvezetőjét bízta meg a szakmai irányítással. 
A Hunyadi MSE edzői, Juhász Attila, Légrádi Attila, és Bencsik 
János segítették a munkát. De nem csupán a mezőberényi fesztivál 
tartozott ebbe a programba. Iskolai mérkőzéseinket edzések 
alkalmával játszottuk le. Mindig jó harcos kis meccseket 
produkáltak csapataink. A programra egyértelműen kijelenthető a 

jó hangulat, a gyerekek szívesen vesznek részt benne, és mindig 
nagyon sok élménnyel gazdagodva térünk haza. Mindenki 
sikerélményhez tud jutni valamelyik állomáson, és ez nagyon 
fontos. Hiszen akkor teljesítenek jól, ha jól érzik magukat, nem 
kényszerből kell végrehajtaniuk a feladatokat. Kiváló 
szakemberek vezénylik le ezeket az eseményeket, mindent 
megtesznek azért, hogy a program céljait megvalósítsák. Az év 
végi záró eseményt meglátogatta Majoros Attila az MLSZ program 
igazgatója. Minden gyermeket nagyon megdicsért, és 
megköszönte a szervezők, felkészítők munkáját. Átadásra kerültek 
a jutalmak. Mindenki egyforma aranyérmet,  és apró 
emléktárgyakat is kaptak a résztvevők. Gyermekeinkre még egy 
meglepetés vár a program jóvoltából. Ezt a Hunyadi –nap 
keretében, az egész iskola előtt vehetik majd át. Reméljük ezzel is 
kedvet csinálunk azoknak a lányoknak és fiúknak, akik eddig nem 
mertek bekapcsolódni közénk. A magam részéről köszönöm a 
lehetőséget, hogy a gyermeket kísérhettem, és a program ügyeit 
intézhettem. Kiváló kapcsolatot sikerült kialakítani a körzetben 
dolgozó munkatársakkal, edzőkkel. Ezt kibővíteni, és folytatni 
tervezzük a közeljövőben intézményi keretek között gyermekeink 
javára. Megköszönöm a gyermekek lelkes részvételét, 
munkatársaim együttműködését! További sok sikert kívánok a 
program valamennyi résztvevőjének!

Nagy Gáborné- sportkoordinátor

Megyei Diákolimpia Atlétikaverseny
Békéscsaba, 2015. 05. 13.

A II. korcsoportos fiúk egyéni összetett bajnokaként Csipai Márk 5. 
osztályos tanuló indulhatott a Megyei Diákolimpián, ahol 526 
ponttal a 6. helyet szerezte meg. (A szarvasi versenyen 495 ponttal 
lett 1. helyezett.) Mind a négy versenyszámban nagy akarattal 
küzdött a minél jobb helyezés eléréséért. Kitartásáért, a versenyen 
elért eredményéért dicséret illeti. 
Eredményei:
60 m futás 9,1 mp 156 pont
Kislabdahajítás 42,94 m 113 pont
Távolugrás 4,39 m 114 pont
600 m futás 1'58:12 mp 143 pont
Összpontszám: 526 pont

Gratulánunk!
Sztankovits Lászlóné testnevelő
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Elballagtak az ovisok

Ülnek: Kállai Julianna, Biacs Réka, Majoros Ádám, Uhljar 
Attila, Farkas Zalán, Szécsi Tamás, Zsigmond Imre

Állnak: Tóth Marcell, Paraszt Anna, Szopka Szabolcs, Hankó 
Boglárka, Patkós Bianka, Bagdi Dániel
Ülnek: Hegedűs Gréta, Friedmanszki Fanni, Petneházi Luca, 
Kovács Sára, Mezei Laura, Kertész Kíra

Bemutatkozik az Aktív mindennapok Békésszentandrási családi egyesület!
/Nyári táboroztatás gyerekeknek/

Családi egyesület vagyunk, egy nagycsalád. 
A környékbeli sport kedvelőinek ismerős lehet a nevem, Kovács László 
vagyok, kajakos. Békésszentandráson kezdtem el kajakozni, immáron 15 
évvel ezelőtt. Ifjúsági Európa bajnok voltam, majd később Egyetemi 
szinten Olimpiai és Világbajnoki bronzérmes. Ez csupán pár eredmény 
felsorolva, de úgy tapasztaltam az életben, hogy ezek ismertetése 
szükséges ahhoz, hogy hitelesnek tartsák az embert. 
  A hiteles szóról, jó barátom, egyesületünk tagja, egy igazi Ironman jut 
eszembe, Badar Gergő. Akik a newjság oldalát régebben is látogatták, 
olvashattak rólunk. Gergő eleinte kajakozott, futott. Szegedre került és 
triatlonos lett, kőkemény munka árán, de az egyik legjobb az országban. / 
Itt megemlíteném, hogy a napokban versenyzett Olaszországban a 
féltávos Ironman Európa Bajnokságon (1,9 km úszás- 90km kerékpár- 
21km futás), ahol az előkelő 26. helyen ért célba, Európa elit versenyzői 
között. A kezdetekkor írtam egy cikket, ami a „Nem tudta, hogy lehetetlen 
ezért megcsinálta” címmel bírt. Akkor az az írás sok embert meghatott, 
sok embert többre sarkallt, mi is erőt nyertünk a visszaigazolásokból. 
Pár évvel ezelőtt egy váltót alkotva Quadratlon Világkupát és Duatlon 
versenyt is nyertünk. Úsztunk, futottunk, bicikliztünk, kajakoztunk 
naphosszakat. Imádtuk, ez volt és jelenleg is ez az életünk. Gergő 
benevezett a Nagyatádi Extrémmanre (3,8km-180km-42km), hatszáz 
indulóból 6. lett, eszméletlen eredmény, több mint 9 órán át küzdött. 
Szinte természetesnek tűnt, hogy mi a barátai váltót alkotva szintén részt 
vettünk a versenyen. Hatalmas élmény volt, hónapokig beszélgettünk az 
élményekről, az ott szerzett motivációról, a megpróbáltatásokról.
Arra lettünk figyelmesek, hogy környezetünk, családtagjaink, barátaink 
egyre aktívabbak lettek. A lelkesedésünk magával ragadta őket is. Eleinte 
csak elkísértek az edzésekre, versenyekre, majd a szereplőivé akartak 
válni. Azt hiszem, ezek a hétköznapi csodák, emberek, családok élete 
változott meg. Hatalmas erő van egy ilyen közösségben. Testvérek, 
rokonok, szomszédok, barátok elkezdtek együtt sportolni, egymást 
segítve, egy csapatban. Felemelő érzés volt a tavalyi Ironmanen, mikor a 
kis egyesületünk három csapatot és indított a versenyen. Nem mellesleg a 
május végi Balatont megkerülő 24 órás futóversenyen is ott lesznek az 
aktív mindennap egyesület tagjai, anyukák, apukák, egyetemisták, 
dolgozó emberek. Nem élsportolókat nevelünk, nem a győzelem a 
mozgatórugó. Csupán az élményszerzés, a boldog pillanatok megélése a 
cél.
Hamar eljött az idő, mikor úgy éreztük, közös erőfeszítésünknek, formát 
és nevet kell adjunk. Leültünk egy asztalhoz és megszületett az Aktív 
mindennapok családi egyesület. Felismerve, hogy a lelkesedés ragadós, 
célul tűztük ki a még nagyobb körben történő ragasztását, valamint a 
gyermekek sportra nevelését.

Mindannyian úgy éreztük, ezáltal lehetőséget és feladatot is kaptunk. 
Lehetőség egy jobb élethez, és feladatot ennek terjesztésében. 
Így Badar Gergő barátommal úgy döntöttünk, az idei évben életre hívjuk 
az első amatőr ironmanó napközit. Többen mondták, hogy talán már kissé 
késő van egy tábor meghirdetéséhez, mégis úgy hiszem ez sem lehetetlen. 
A gyerekek elsajátíthatnák sportágaink alapjait, akik haladóbb szinten 
mozognak, azok belekóstolhatnak egy kicsit az edzések világába is. Nem 
bajnokokat keresünk, csak lehetőséget kívánunk biztosítani egy 
egészséges aktív élethez. Mindketten a Szegedi Tudomány Egyetem 
hallgatói voltunk, Gergő, mint testnevelő-edző végzett. Én, mint 
egészségfejlesztő és rekreációs szakember fogok végezni. Emellett 
mindketten rendelkezünk sportoktatói végzettséggel, sportágaink 
oktatásához szükséges edzői oklevéllel. Fontos tudnivaló, hogy nem csak 
fiúk jelentkezését várjuk. Bátran jelentkezhetnek lányok is. 
Csapatunkhoz csatlakozott a párom. Ő társas táncolt évekig, jelenleg 
személyi edzősködik, alakformáló edzéseket tart és ismerkedik a 
triatlonnal. Azt már biztosan tudom, hogy Alexa fogja tartani a reggeli 
zenés gimnasztikát a gyerekeknek. Most jelentkezett a szarvasi 
óvónőképző főiskolára. Az esetleges problémákban, nagy segítség lesz az 
Ő személye, így már a lányos dolgoknak is van szakértője a mi kis 
csapatunkban.
 Az első tábort július 20.-án hétfőn kezdenénk, amennyiben lesz rá igény a 
rákövetkező héten is folytatjuk. A gyerekek saját kerékpárral közelítenék 
meg a tábort minden reggel, kísérettel. Ebédelni étterembe járunk. A tábor 
befizetése az aktív mindennapok egyesület számlaszámára történik.  
Bármilyen kérdés merül fel, keressenek bizalommal, tudom, hogy 
találunk megoldást, Gergő már megtanította Nekem is. Nincs olyan, hogy 
lehetetlen! A feltételek adottak, mi lelkesek vagyunk, Várunk szeretettel! 
 Bízunk a táborra történő nagyszámú megkeresésben, de a személyi 
lehetőségeink korlátozottak, így egy bizonyos jelentkezési határ felett, 
vonalat kell húznunk. 
Programjainkban szerepelnek: Kerékpáros túrák, Játékos futóversenyek, 
Népi játékok, Úszás, Úszásoktatás, Kenu-túra, Kajakozás, Kreatív 
hobbik, Zenés mozgások, Tenisz pálya látogatása 
Támogatóink: Békésszentandrási Önkormányzat, Hunyadi Mátyás 
Kajak Kenu Klub, Zöld Sas Vendéglő, Kuckó pékség
Tábor kezdete: 2015. július 20. / Hétfő/ 8 órától 
Helyszín: Békésszentandrási Sporttelep 
Ebéd és uzsonna biztosítását magába foglalja a tábor heti díja! 
Testvéreknek 10% kedvezménnyel.
1 hét / 15000 Ft
Érdeklődni és jelentkezni:
Tel: +3620/2514546  Kovács László  
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Békésszentandrásról a Himalajába nepáli kérdések és élmények
Kedves békésszentandrásiak, szeretnék köszönetet mondani 
azoknak,  akik  a  Művelődés i  Házban,  a  Református 
Egyházközségben és a helyi kábel csatornák riportjain keresztül 
megtiszteltek érdeklődésükkel, és megoszthattam velük nepáli 
élményeimet. A sok emlék közül most a Békésszentandrási 
Híradóban is szeretnék írni utam tanulságairól azok számára, 
akiket nem volt alkalmam gazdagítani élményeimmel. 
Mielőtt fő élményemről a nepáli keresztyénekről írnék, két 
kérdésre szeretnék válaszolni, ami bizonyára sokakat foglalkoztat: 
Miért ment a békésszentandrási református lelkész Nepálba? 
Válaszom: azért, mert kötelességem és lehetőségem volt rá. A 
kötelesség Jézus Krisztustól ered. Ő mondta: „Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet” (Mt 28:19). Azt is rendelte Ő, hogy 
„lesztek nekem tanúim…a föld végső határáig” (Apcsel 1:8). A 
lehetőséget egyházi feletteseim és keresztyén támogatóim adták. 
Magam erejéből nem tudtam volna megoldani ezt az utat. Nagyon 
hálás vagyok nekik ezért.

Aki komolyan veszi a keresztyén hitet, értéknek, kincsnek, valóban 
életet mentő örömhírnek tartja, - mint ahogy valóban az is – annak 
kötelessége ezt másokkal is megosztani. Egy hasonlattal élve: az az 
ember, akit megajándékoznak bőségesen élelemmel, nem teheti 
meg, hogy ne kínálja meg azokat, akik táplálék szűkében vannak. A 
hit drága üzenete gazdag lelki eledel. Sokan hiányolják ezt, ezért a 
keresztyén embernek kötelessége a lelki táplálékot másokkal is 
megosztani. Hasonló ez a világossághoz is. Ha valaki lámpást 
kapott, azzal erkölcsi kötelessége világítani a sötétségben 
botorkálóknak. Így van ez a lelki világossággal is. Hisszük, hogy 
Jézus a világ világossága. Aki hisz az Isten Fiában, annak örök élete 
van. Isten Őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az Ő 
áldozatában, vére hullásában hisznek. Ő vette el a mi bűneinket, a 
mi vétkeinkért kapott sebeket. Én ennek az örömhírnek a 
megosztásához tudtam hozzájárulni kis mértékben, és mégis Isten 
kegyelméből nagy eredménnyel Nepálban.

Számodra, kedves Olvasó, mennyire drága kincs és világosság az, 
hogy „úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 
3:16)? Lássuk meg újból e nagyszerű örömhír értékét, világosságát, 
és segítsünk másoknak, hogy ők is eljussanak e drága hitre.
Jézus azt is szívünkre helyezte, hogy nekünk mind a közel, mind a 
távol levőknek hirdetni kell az örömhírt. Különösen azokban az 
országokban, ahol kevéssé ismert Jézus neve. Ilyen ország Nepál 
is. Itt a lakosság nagy része hindu, kisebbsége buddhista. A 
keresztyének kb, 1 millióan vannak, ők a lakosság 4 százalékát 
teszik ki. Viszont a világon itt növekszik szinte a legnagyobb 
mértékben a keresztyénség. Ötven évvel ezelőtt még 4-6 hívőről 
lehetett tudni. Megkérdeztem az egyik nepáli lelkészt, hogy miért 
térnek át emberek ott a hindu hitről Krisztus követésére. Azt 
válaszolta, hogy azért, „mert rájönnek, hogy így az egyedüli igaz 
Istent és igaz Megmentőt imádhatják. Azt is látják, hogy a 
keresztyén emberek élete Jézus hatására sokkal jobb, tisztább, 
erkölcsösebb, rendezettebb, reményteljesebb lesz. Sokszor az Úr 
Jézushoz imádkozva csodálatos gyógyulások, szabadulások 
történnek.”
Egy kicsit úgy éreztem, mintha kétezer évvel ezelőtt a Római 
Birodalomban jártam volna. Olyan értelemben, hogy akkor is a 
társadalom nagy része több istenhívő, pogány áldozatokat 
bemutató volt, ahol a keresztyénség különös kisebbségként 
rohamosan terjedt. A nepáli keresztének között olyan Krisztus 
szeretetet, imádkozó lelkületet tapasztaltam, aminek nagy ereje 
volt. Szégyenkezve gondoltam a mi ezer éve keresztyén 
országunkra, ahol nincs semmi keresztyénüldözés, de 
templomainkban, imaóráinkban, bibliaóráinkon, életvitelünkben  
nagyon sok minden hiányzik létszámban, odaadásban, hitben, 
szeretetben. Jézus szava szól ma is hozzánk:
„Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első 
szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd 
az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek 
hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat” (Jelenések. 2,4-5)
Lángoljon fel bennünk hát az Isten szeretete, Jézus szeretete, az Ő 
nekünk adott szeretete nyomán, és adjuk tovább ezt másoknak is!

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

„hogy örömötök teljes legyen”
(János 15:14)

Szeretettel hívunk minden 5-14 éves gyermeket, és kísérő 
barátaikat, családtagjaikat

augusztus 3-7-ig hétfőtől péntekig
hittanos óvodás és általános iskolás hetünkre

a református parókiára (Kálvin u. 14) 8.00-16.00 óráig.

Költségek, támogatás: a tábor ingyenes, támogatást szívesen 
veszünk (pénz, élelem, önkéntes munka) 

Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, beszélgetés, 
játékok, kézműveskedés, finom étkezések, vasárnap, 9-én 9.00-kor 
záró istentisztelet.
Jelentkezés folyamatosan, lehetőleg minél előbb 

Reméljük, nagyon szép élményekben lesz 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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Gondozási Központ hírei
Piri mama betöltötte a 90 évet

A Gondozási Központunk egyik kedves és régi lakója, Szegvári 
Pálné Piroska néni május 30-án betöltötte 90. életévét. 
Hagyományainkhoz híven virággal, pezsgővel, óriás tortával és 
sok-sok szeretettel ünnepeltük őt családja körében. Fia, menye, kis 
dédunokája, lakótársai és természetesen mi is. Köszöntése 
alkalmából az Önkormányzat nevében ellátogatott hozzá Sinka 
Imre polgármester úr és Bagi Erika. Anyakönyvvezető. Isten 
éltesse őt még sokáig közöttünk erőben és egészségben! 

„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Tanítóink emlékére
Eltelt 10 év azóta, hogy először emlékeztünk meg tanítóinkról, 
László Béláról és Györgyjakab Endréről, ezért június 8-án díszbe 
öltöztünk és újfent leróttuk tiszteletünket, immáron családi körben. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy László Béla unokája és családja, 
valamint Györgyjakab Endre fia és unokája is jelen volt. 
Gazdagították és színesítették műsorunkat verseikkel, 
gondolataikkal. Felelevenítettük a múltat népdallal, fuvola 
játékkal, zsoltárral, verssel és a magyar és a székely himnusszal. 
Ismét friss koszorúk pompáznak az emléktábla alatt a Kálvin út 10. 
szám alatti régi iskola falán.  Köszönjük mindenkinek a részvételt! 

László Béla beiktatásának 25. évfordulójára köszöntőt írt néhai 
Bődi Imre asztalos mester. Az eredeti kézzel írott dokumentumot a 
család nagy szeretettel adta át az ünnepség után a meghatódott 
unokájának, Bődi Máriának. Ő rendelkezésünkre bocsátotta. 
Részlet a köszöntőből: 
„Gyermekeink még most, csak gyermekes hálával jönnek Tanító úr 
elé, most még nem tudják teljesen felfogni, hogy mit kaptak, de 
példák vagyunk mi magunk, hogy még az öregebb körben is, 
tisztelet és hála érzése fog el bennünket...”

dr. Virág Sándorné intézményvezető
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Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
programja 2015. júniustól

Véradás: 2015. augusztus 5-én /szerda/ 8-11.30 - ig a Művelődési 
Házban.
A Művelődési Ház parkettájának cseréjére, támogatójegy 
kapható /500.-és 1.000.-Ft-os címletekben/ a Műv. Házban és a 
Mozgáskorlátozott Egyesület bizalmi tagjainál.
Felelős: Benedek Erika intézményvezető.
Program:
Június 27-én /szombat/: Tiszaföldvári Fürdőfesztivál, fürdőzéssel 
egybekötve. Unokák jelentkezését is várjuk. Részt vesz a műsorban 
a Szentandrási Dalkör is. Kézimunka kiállítás, gyermek játszóház, 
tombola. 
Fürdőbelépő: 700.-Ft/fő / befizetés a jelentkezéskor/ + a 
buszköltség a létszámtól függően. 
Indulás a szokott helyekről 8 órakor. Jelentkezés a 06 20 561 9442 
tel.számon.
Július 21-22-23 /kedd, szerda, csütörtök/: 3 napos kirándulás-
barangolás Tolnába - Baranyába. 
Szállás, étkezés Középiskolai Kollégiumban 2-3 ágyas szobákban. 
Programban szerepel :  hajózás a  Dráván,  kisvasút tal 
gyönyörködünk a tájban, borkóstolás a Villányi pincékben, hűtés 
dinnyével a Sellyei dinnyetermesztőknél. Ismerkedés a több 
nemzetiség kultúrájával. Kézművesek: kézimunka, fazekasok és 
egyéb tevékenységek. Kérjük, jelezzék telefonon, vagy 
személyesen részvételi szándékukat, hogy felmérjük a létszámot az 
autóbusz igénylése miatt. Előleg befizetés június 30-ig, a többit az 
autóbuszon kell rendezni. Részletes program a jelentkezéskor.
Augusztus 7-8-9: Sport– és Vitaminnap. Önkormányzat, 
Intézmények, Civilek szervezésével a Sportpályán. Civil nap 
program időpontja újságban és plakátokon lesz közölve.
Augusztus 13-án /csütörtök/: 14 órától ORVOS-BETEG találkozó. 
Szt. László úti Orvosi rendelő, Dr. Fabó Ferenc rendelőjében. 
Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd helyben történő 
kiszáll í tása.  Gyógycipők: felnőttcipők 5.000.-Ft/pár, 

gyermekcipők 4.000.-Ft/pár. Gerincfűzők, térd, boka- csuklóvédő, 
támbot, mankó, járókeret, szoba WC, WC magasító, fürdőkád 
ülőke /befordítható, fix/, beltéri- kültéri kerekesszék, bejelentésre 
elektromos moped.
 TAJ kártya szükséges, közgyógy igazolványra a felsorolt eszközök 
ingyenesen kiírathatók. 
Rendel: Dr. Tőkés Imre ortopéd szakorvos. Vegyék igénybe 
szolgáltatásunkat.
Tervezzük az őszi 1 napos kirándulást.
Október 3. : Idősek Világnapja 
December 10: Karácsonyi ünnepség 
Hétfői napokon 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.
Gyógy masszázs: 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 2015-ben 1.000.- Ft/fő/év. 
Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás végett szíveskedjenek 
behozni.  Állami támogatás lakás akadálymentesítésre 
/nyomtatvány kitöltésében segítünk/, gépkocsi szerzés igénylése 
/2015. szeptember 30-ig/, méltányossági nyugdíjemelés, 
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 a MEOSZ-nál!
Május 7-én tartotta t isztújí tó közgyűlését a MEOSZ 
(Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége) 
Siófokon. A tagegyesületek 1-fő küldöttet delegáltak a 
közgyűlésbe. Alapszabály szerint az elnök képviseli a tagságot, 
Egyesületünket megbízás alapján Tóth Mihályné képviselte.
Több ciklus után (18 évi elnöki teendő) Dr. Hegedűs Lajos – 
lemondott az elnöki tisztségről, az elnökség is újjáalakult. A 
jelenlévő küldöttek nagytöbbséggel Kovács Ágnest választotta 
meg a MEOSZ elnökének.
Kovács Ágnessel – a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 
Egyesületi elnöke – az eltelt években, 2002-től közvetlen 
munkakapcsolatba voltunk vele, ugyanis az önálló egyesületté 
alakulásunktól ők vállalták fel a Lakás Akadálymentes 
támogatással kapcsolatos felterjesztési feladatokat a MEOSZ-hoz. 
Közvetlen, korrekt, megbízható munkatársnak ismertük meg, nagy 
örömmel vettük megválasztását – ezúton is szívből gratulálunk az 
elnöki tisztség betöltéséhez. Sok sikert kívánunk! A Küldöttek 
titkos szavazással választották meg a MEOSZ-elnökét, két 
alelnökét, nyolc elnökségi tagot, a felügyelő bizottság elnökét és 

négy tagját, az etikai bizottság elnökét és három tagját, majd az 
előírásoknak megfelelően módosították az alapszabályt.
A következő napon szakmai továbbképzéseken vettünk részt a 
gazdaságvezetővel, ahol sok hasznos információt kaptunk. Szóba 
került a Lakás Akadálymentes Támogatás jelenlegi rendszere és 
hibái, a rendszer intézésének visszaállítását javasolták a helyi 
egyesületekhez.
 Jelenleg 99 tagegyesület tartozik a MEOSZ-hoz, azonban több 
mint egy tucat egyesület működése nem jogszerű, így várható a 
csökkenés.
Tá jékoz ta tó :  Tá jékoz ta t juk  Sor s t á r sa inka t ,  hogy  a 
személygépkocsi szerzési támogatásra évi két alkalommal lehet 
igényt előterjeszteni:

- január 1-től március 31-ig

- június 1-től szeptember 30-ig
Ügyfélfogadás alatt bővebb felvilágosítást adunk.

 Szalai Antalné Tóth Mihályné
 titkár szervező

FIGYELEM!
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár nyári szabadság miatt június 29-től július 3-ig ZÁRVA.

Nyitás július 6-án, hétfőn 8 órakor.
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„Három-négyszáz iparművészünk van…”
Május 16-án a Szőnyegszövés Napján már második alkalommal 
jöttünk össze, hogy a szőnyegszövők tiszteletére koszorúzzunk a 
gyár falán lévő emléktáblára. Tiszteletünk jeléül egy rendkívüli 
helyen a régi minta raktárban Kultúrházi Kávéházat rendeztünk. Az 
újbóli együttlét alkalmával a régi és mai dolgozókkal közösen 
elevenítettük fel az egykori „Műszakot”. Így nevezték azt a 
csoportot, akik a Szőnyegszövés előkészítésében a technikai 
munkák lebonyolításában vettek részt. Beszéltünk a tervezésről a 
szőnyegek célba juttatásáig bezárólag, amely egykor és komoly 
szervező munkát igényelt. Soroltuk a neveket, felidéztük az 
arcokat a műszakról. Az ügyes kezű mintarajzolókat, a féltve őrzött 
anyagraktárt, a szőnyegfestést. A fonalak színezése igényelt igazán 
csak komoly munkát. No, meg az asztalosoké, akik ha kellett tíz 
méter széles szövőszéket is legyártottak. Szót váltottunk az egykori 
termelésvezetők személyéről, felelősségteljes munkájáról, a 
munkafolyamatokat kiszolgáló személyzetről. Arcokat idéztünk 
már nem élő, vagy ma nyugdíjas szorgalmas dolgozók arcait. A 
műszak dolga is komoly igazi szervezőmunkát igényelt, köszönet 
érte!
Kiemeltük az egykor jól ismert és szeretett szentandrási 
származású Kovács Pali bácsi műszaki vezető szakmai 
tevékenységét, akinek az 1960/70-es években sokat köszönhetett a 
falu szőnyeggyári közössége. Pali bácsi 1911-ben született 
Békésszentandráson, 1936-tól a Gassner Dávid és Fiai cég helyi 

üzemének vezetője volt az államosításig. 1964-től újra visszakerült 
a HTSZ-be, mint műszaki vezető szövő és takácsmester volt. Az 
évek során szerzett szaktudása kiváló üzleti kapcsolatai révén 
Nagy Béla bácsival összefogva a falusi asszonyoknak bőven 
munkát adó üzemet működtettek. Egykor Kovács Pali bácsit 
megkérdezték, hogy mi a gyártási titok? Az ő válasza ma is 
hitelesnek bizonyul.
„Olyan titkunk van, amit elárulhatunk. 300-400 iparművészünk 
van. Az üzembe kerülő lányokat ugyanis nem kell tanítani, 
otthonról hozzák a szőnyegszövés tudományát. Nem csak a szövés 
minden csínját-bínját, hanem művészivé fejlődött szépérzéküket is 
hozzák magukkal a szülői házból. A világért sem tennének a 
szőnyegbe két elütő színt, ösztönösen érzik mi a szép! – 
nyilatkozott a hatvanas években az egykori műszaki vezető”
Szécsi Gábor villanyszerelő mester, volt dolgozó ma is élő 
emlékeket tud felidézni a volt műszaki vezetőről.
Sokat sokszor beszéltünk már a szövőnők munkájáról, de sosem 
eleget. Igazi művészei voltak a mesterségnek, a Szövésnek.
Ma már Szentandráson a piaci viszonyoknak megfelelően 
értékmentő szőnyegszövés folyik. Öröm, hogy az egykor 
szövőműhelynek épült mai iskola U-alakú épületében folyik a 
szőnyegszövés – közmunkaprogramban. „Bárcsak kislányként 
meg nagylányként komolyabban vettem volna a mamám 
noszogatását, hogy tanuljak meg szőni.” – nyilatkozta nemrég 
Farkasné Egri Bernadett, aki kisgyermekes anyukaként sajátította 
el a mesterséget. Hála istennek sokan bogoznak és torontáliznak a 
faluban ma is. Használjuk fel a Szőnyegszövés Napját! Erősítsük a 
hitet, biztassuk az érdeklődőket a további tevékenységre! Nem 
veszhet el a tudás, mert a közel száz éves tevékenység világhírűvé 
tette Szentandrást, miközben sok-sok családnak megélhetést adott. 
Megható volt a közös emlékezés, melyet remélhetőleg jövőre a 
mechanikai részleggel folytatunk! 
Köszönjük Rusz Mihályné egykori dolgozó közreműködését, hogy 
biztosította Kovács Pali bácsi leányával, Kovács Emíliával való 
levélváltást. Köszönjük az újságcikket!
Jó hangulatú együttlétünket azonban beárnyékolta, hogy az 
emléknapot követően Pünkösd ünnepén elhunyt Nagy Béla bácsi, a 
volt elnök, akivel május 16-án még együtt lehettünk.
Nyugodjon békében!
Kelt: Békésszentandrás, 2015. június 4-én a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület nevében: Hrncsjárné 
Dorogi Mária

Hősök Napja
Az I. és a II. világháború áldozatairól emlékeztek meg azok a 
békésszentandrásiak, akik május utolsó vasárnapján a Hősök 
szobránál fejezték ki tiszteletüket. A Békéssy János Helytörténeti 
és Hagyományőrző Egyesület által nevezett megemlékezésen 
Hévizi Róbert, az egyesület elnöke tartott történelmi 
visszaemlékezést. Felidézte a nagy világégések borzalmait, majd 
kitért a békésszentandrási hősökre. Elmondta, hogy még dúlt a 
nagy háború, amikor a településen a hősök neveinek 
megörökítésére már történtek lépések. Ez azonban akkor 
realizálódott, amikor a hitelből és közadakozásból elkészült Beran 
Lajos szobrászművész munkája, melyet 1928. május 28-án avattak 
fel. Beszédének végén emlékezett arra, hogy nem csak azok a 
katonák voltak hősök, akik életüket adták a hazáért, hanem nagyon 
sokan voltak, akik eltűntek, fogságba estek. A hadifoglyokról egy 
verset is meghallgathattak a megjelentek. Radnóti Miklós Hetedik 
ecloga c. versét Nemcsényi Zsolt képviselő úr adta elő művészi 
módon. A megemlékezést Dr. Dobos Ágoston református lelkész úr 
ünnepi gondolatai zárták, aki nem csak a két világháború hőseiről, 

hanem a legújabb kor áldozatairól is megemlékezett. A hősök napi 
rendezvény koszorúzással ért véget.

 Helytörténeti Egyesület
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M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2015. június 29. (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök
2. A nagyközség közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 

beszámoló
 Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány
3. Tájékoztatás a Település-üzemeltetési Csoport 2015. I. félévben 

végzett munkájáról
 Előadó: Brachna Pál csoportvezető
4. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen.

Békésszentandrás, 2015. június 4.
Sinka Imre

polgármester

Állampolgársági eskütétel

2015. május 18-án állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Polgármesteri Hivatal nagyterme. Ezúttal egy Erdélyből érkező 
honfitársunk Molnár-Veszprémi Lilla Adrienn tett esküt Sinka Imre 
polgármester úr előtt, miután településünket választotta eskütétele 
helyszínéül. 
Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte legújabb 
magyar állampolgárunkat, majd átadta részére honosítási okiratát, 
valamint a település ajándékát, az emléklapot, valamint címeres 
mézeskalácsot, az anyakönyvvezető pedig a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványát.

90. születésnap

2015. június 1-jén a Gondozási Központban köszöntöttük Szegvári 
Pálné, Pirike nénit 90. születésnapja alkalmából. A jó egészségnek 
örvendő ünnepeltet emléklappal és virágcsokorral köszöntötte 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében Sinka 
Imre polgármester úr, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Isten 
éltesse erőben, egészségben! 

Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületének

23/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági 

tagok tiszteletdíjáról

Tiszteletdíj

3.§
(1) Az önkormányzati képviselő havi bruttó tiszteletdíja (alapdíj): 

70.000,- Ft, 
(2) A bizottsági tagként közreműködő önkormányzati képviselő 

tiszteletdíja 120.000,-Ft, függetlenül attól, hogy a képviselő 
egy vagy több bizottság munkájában vesz részt.

(3) A Képviselő-testület bizottságai elnökeinek a havi bruttó 
tiszteletdíja 150.000,-Ft

(4) A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjának a havi 
bruttó tiszteletdíja 50.000,-Ft. 

A teljes rendelet a www.bekesszentandras.hu oldalon olvasható.
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HÍREK

95 éve történt
„Trianon emléke lüktet
testünkön, mint véres seb
ez búsít el minden magyart,
és a szívek szüntelen véreznek,”
                             (Aszódi Imre)
Az önkormányzat június 4-én emlékezésre hívta község lakosait, 
hogy megemlékezzünk a trianoni eseményekről. Először Hegedüs 
Dorinától hallgathattuk meg Aszódi Imrének erre az alkalomra 
íródott versét. Majd Fekete-Rekényi János, a Művelődési Bizottság 
tagja mondta el emlékező gondolatait Trianon titkairól, mellyel egy 
1990-ben megjelent könyv címére utalt:
„….A történelmi tényeket azóta megtanultuk. Megtanultuk, mert 
nekünk már megtaníthatták. Ahogy Raffay Ernő fogalmazta meg 
anno, említett műve előszavában. „1990: a trianoni békeparancs 
ránk kényszerítésének hetvenedik évfordulója. E két emberöltő 
első huszonöt évében akkor is Trianonról beszéltek, amikor másról 
kellett volna. Az utóbbi harmincöt év alatt pedig akkor sem lehetett 
erről szó, amikor róla kellett volna beszélni.” Szóval: mi és az 
utánunk következő generációk megtanultuk, mert nekünk már 
legalább megtaníthatták.
Megtanultuk, mert akkor már kimondhatták, hogy a trianoni 
békeszerződés valójában békediktátum, mivel a magyar delegációt 
csak a békeokmányok aláírására hívták meg.
Megtanultuk, mert addigra már megnevezhették, hogy a 
békediktátumot Simonyi-Semadam Sándor kormányának két 
politikailag súlytalan tagja, Bernard Ágost és Drasche-Lázár 
Alfréd írták alá. Megtanultuk, mert addigra már nem volt tilos erről 
beszélni, hogy az aláírásra 1920. június 4-én, budapesti idő szerint 
16 óra 32 perckor a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-
Trianon kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján került 
sor. És megtanultuk, mert a történelem (vagy a politika?) 
megtanította nekünk, nekünk magyaroknak…Tehát súlyosan 
megtanultuk, hogy a békediktátum demográfiai, gazdasági, 
infrastrukturális (és még sorolhatnám!) következményei 
beláthatatlan és máig ható károkat okoztak Magyarország számára. 
…..Nemrég többször és hosszan beszélgettem egy erdélyi magyar 
származású doktornővel. Percekig csendben, visszafojtott 
lélegzettel hallgattam, amíg ő csak mesélt, mesélt, és mesélt. 
Elmondta, hogy a nyolcvanas évek Romániájában, tele tervekkel és 
idealizmussal az élet és a történelem (vagy a politika?) hirtelen 
választás elé állította. Elmegy Moldovába kényszerrel, vagy 

önként Magyarországot választja. Elmesélte, hogy a határon való 
átjutás után az első nagyobb város Békéscsaba volt, ahol a Fő téren 
a magyar zászlót meglátván szűnni nem akaró zokogásban tört ki. 
Hogy otthonról haza érkezett, hogy mit jelent számára a zászló, a 
himnusz és hogy mennyire büszke régi–új fogadott hazájára, 
önnön magyarságára. Mint mondottam, halálos csendben, 
visszafojtott lélegzettel, megtisztelve és önmagam előtt kicsit 
megszégyenülve hallgattam. Felvidéki, erdélyi, délvidéki, megjárt 
és megélt, sokat hallott történetek után ez volt az egyik 
legdrámaibb vallomás, amit Trianonról és annak titkairól 
hallhattam. A történelemírás e témában véleményem szerinti egyik 
legnagyobb adóssága: feltárni, megidézni, leírni és az utókorra 
hagyni a lelkek Trianonjának történeteit. Nem csak 1920. június 4. 
napjának történéseit, hanem az azóta máig eltelt 34698 napét, az 
egyes emberek személyes Trianonjait. És felteszem újra a kérdést: 
Megfejtődtek-e már Trianon titkai? Eltűntek-e, eltűnhetnek-e 
vajon valaha Trianon emberi lélekbe égett, emberi sorsokban 
tükröződő titkai? ….
Ismerik Szelmenc, a kettészakított magyar falu történetét? Nagy-
Szelmencen és Kis-Szelmencen a II. világháborút követően 
majdnem az történt, mint Németországban csak kicsiben: egy 
éjszaka alatt felhúztak egy 6 méter magas palánkot, egy kis berlini 
falat. Hogy miért? Mert az új határok meghúzásakor a falu egyik 
része az akkori Csehszlovákiához, másik része az akkori 
Szovjetunióhoz került. Még egyszer elmondom, hogy mindenki 
elhiggye, az új határ kettészakította, két külön országra osztotta a 
település két részét egyetlen éjszaka alatt. A szelmenciek kezdetben 
csak ideiglenesnek gondolták a falu kettéosztását, majd rájöttek, 
hogy a két államhoz való tartozás nagyon is tartós. A két elszakított 
település között végül 2005-ben nyitottak határátkelőt. A 
határátkelőt egy félbevágott székely kapu jelzi, melynek egyik fele 
Kis, míg másik fele Nagy-Szelmec oldalán áll, előbbin egy verssel:
„Egy Szelmencből lett a kettő, egyesítse a Teremtő 
Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel
Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt
Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja.”
Hitem szerint mikor a két kapuszárny közötti távolság valamiképp 
eltűnik, addigra Trianon titkai sem lesznek titkok többé.”
Megemlékezésünket a Himnusz eléneklésével és koszorúzással 
zártuk.

BE

TeSzedd!
Az idei évben Békésszentandrás is csatlakozott az immár 5. 
alkalommal megrendezésre kerülő TeSzedd - Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért rendezvényhez. Ez az akció hazánk legnagyobb 
önkéntes mozgalmává nőtte ki magát. Azért kerül megrendezésre, 
hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Az is 
cél hogy minél több ember kifejezésre juttatná a benne rejlő igényt 
a tisztaságra, és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha kukába 
kerülne a szemét, akkor nincs mit összeszedni. A környezettudatos 
gondolkodásmód ma már természetes elvárásnak számít 
mindannyiunk, különösen a gyermekek, fiatalok felé. 
Békésszentandrás Képviselő-testületének kezdeményezésére 
megkezdődött a szervezés, és a zord időjárás ellenére a lelkes 
önkéntesen a Fehér-rámpánál gyülekeztek május 16.-ának 
reggelén. Magánszemélyek mellett több civil szervezet is 
képviseltette magát: Gondozási Központ, Tessedik Vadásztársaság, 
Kézilabda Klub, Sakk Szakosztály, Békéssy János Helytörténeti 
Egyesület, Önkormányzat. 
Az rendezvény végére még a nap is kisütött, és mintegy 35 zsák 
szemetet sikerült összegyűjteni. Az Önkormányzat támogatásával 

és a Kertbarát Kör segítségével délben szendviccsel tudtuk 
megvendégelni a résztvevőket. 

Major Attila
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Forró hangulatú Gyermeknap

Az idén új helyszínen és új időpontban került megrendezésre a 
községi Gyermeknap. Június 6-án szerencsére az időjárás nagyon 
jó volt, sőt kicsit forró is. A Körös part, az új színpad és mellette a 
kiszolgáló helyiség igazi „fesztivál”hangulatot teremtett. Sinka 
Imre polgármester és Kozák János, mint a Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért Alapítvány elnöke először ünnepélyes 
szalagátvágással hivatalosan is átadták a kiszolgáló épületet a 
község lakosainak. Ezt követően a Tulipántos Alkotóműhely 
előadásai következtek, egy gólyalábas előadás és egy bohócműsor 
szórakoztatta a gyermekeket, akik először vonakodtak a 
szerepléstől. Ezután a helyi iskolások, az 1. és 3. osztályosok 
mutatták be a tavaszról és a nyárról szóló műsorukat. A cibakházi 
Dalma Dance Klub táncosai követték őket, akik sokszínű 
táncukkal, produkciójukkal nyerték el a közönség tetszését. A 
táncosok sorát a Vértess Tánc-Sport Egyesület zárta, akik több 
mint 20 éve már színesítik a község kulturális életét. Köszönjük 
nekik is! A hagyományos játékos vetélkedő fejezte be a műsorokat, 
melynek győztesei értékes jutalomban részesültek. A hetedikes 
lányok és a tanár nénik lelkes munkáját. Az este Podani Milán 
látványos akrobatikus motoros bemutatójára került sor a Bethlen 
Gábor utcán sokak nagy örömére. A színpadi programok mellett 
népi körhinta és játékpark, ugrálóvár, trambulin, rendőrségi 
ügyességi verseny, lengőteke verseny, tűzoltó bemutató és sok 
ennivaló – palacsinta, hot-dog, pizza, bodzaszörp, zöldség, 
gyümölcs, szendvicsek várták a gyermekeket.

Köszönjük mindenkinek bárminemű segítségét, felajánlását, 
közreműködését, aktív részvételét!

Köszönjük támogatóinknak, hogy segítségükkel ismét egy igazi 
gyermekeknek szóló délutánt rendezhettünk: Alföldvíz Zrt. 
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Bencsik László és 
családja, Bobvos Imre, Bölcsőde dolgozói, Bukovinszky Béla-
Rózsa Sörkert, Csücsök Csárda, Dalma Dance Club, Erdősi 
Sándor, Gallifarm Kft., Gondozási Központ dolgozói, Hungaro-
Food Kft., Hunyadi János Katolikus Általános Iskola, ifj. Tóth 
Zoltán, Kertbarát Kör, Kézműves Egyesület, Korona Étterem, 
Körös Agrár Kft. – Oláh Géza, Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói, Major Imre, Melis Pékség, Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesületének Békésszentandrási Csoportja, Pálinkás Jánosné, 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Szabó Szilvia, Szarvas Coop Zrt., 
S z a r v a s  é s  Vi d é k e  Ta k a r é k s z ö v e t k e z e t ,  S z a r v a s i 
Rendőrkapitányság, Szarvasi Tűzoltóság, Szentandrási Röfi Bt., 
Tanászi János, Településüzemeltetési Csoport dolgozói, Varga 
László és családja, Vértessy TSE, Yetik Éva és családja, Zolván 
György

Képek a 20. oldalon
BE

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

1 4 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a Területi 
Lövész Klub működéséhez a 131.490 Ft-ot, a Vitéz Sinka 
Mátyás Alapítvány működéséhez a 20.000,- Ft-ot. A 
kifizetés a 2014. év végén lemondott képviselői 
tiszteletdíjak maradványából történik.

1 5 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy árajánlatot kér be az 
EH-SZER Kft.-től a települési kerékpárút külterületi 
szakasza és a Harcsási üdülősori út  közvilágítási hálózata 
kiépítésére, valamint a kapcsolószállal rendelkező 
belterületi villamos erőátviteli hálózati oszlopokon való 
lámpatest áthelyezésre, illetve új lámpatest felhelyezésre.

1 6 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a 
mellékelt tervezet szerint, a Kancelláriátus Bt.-vel. 

1 7 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete engedélyezi az 591, 592–es hrsz. 
számú területek bérbeadását azzal a feltétellel, hogy 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a területet 
közérdekből történő felhasználása érdekében a megkötött 
megállapodást a rögzített határidő előtt megszüntethesse. 

1 8 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja az „Európa a polgárokért 
2014-2020” Testvértelepülések találkozója, és az „Európa a 

polgárokért  2014-2020” Települések hálózatai 
pályázatokhoz való csatlakozást.

1 9 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a csatlakozást a nemzeti 
értékek és hungaricumok gyűjtéséről szóló pályázati 
kiíráshoz.  A pályázati anyag összeállítást a II. célterületben 
meghatározottak szerint állítja össze.

2 0 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Békésszentandrás 
Tisztes Iparosa” kitüntető címben – Békésszentandrás 
Ipartestületének javaslatára – Bobvos János építőipari 
vállalkozót részesíti, aki a nagyközségben több mint 30 éve 
vállalkozó. Kitartása, szorgalma a vállalkozók körében is 
példaértékű, ezért munkájával kiérdemelte a lakosság 
megbecsülését.

2 1 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Furugyi Nonprofit Kft. 
nemzeti  ér tékek és  hungarikumok gyűjtésének 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt  HUNG-2014 C 
pályázatát „Békésszentandrási Értéktár bemutatása határon 
túli magyar fiataloknak” címmel. 

2 2 / 2 0 1 5 . ( I . 2 6 . )  s z .  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t i  h a t á r o z a t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békésszentandrás, 
Hunyadi utca 4. sz. alatt található üzlethelyiség (Cuki 
cukrászda) 2015. január havi bérleti díj összegét 10.000,- 
Ft-ra csökkenti.
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HÍREK
23/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Pivárcsik Antal egyéni vállalkozóval kötött 
megállapodásokat a melléklet szerinti tartalommal 
változatlanul hagyja, és egy összevont megállapodást köt.

24/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Garai Kft-vel kötött szerződést a melléklet 
s z e r i n t i  t a r t a l o m m a l  v á l t o z a t l a n u l  h a g y j a  é s 
meghosszabbítja.

25/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bartolák és Társai Kft-vel 2014. február 12-én 
megkötött szerződést a melléklet szerinti tartalommal 
változatlanul hagyja.

26/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Dr. Olasz Imre egyéni vállalkozóval 2013. 
március 1-jén kötött szerződést az eredeti feltételek mellett, a 
melléklet szerinti tartalommal változatlanul hagyja.

27/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Körösparti Nyár Kft. ételszállításra vonatkozó 
szolgáltatási szerződés szavazásából Barna Antal képviselőt 
– személyes érintettsége miatt - kizárja.

28/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Körösparti Nyár Kft-vel az ételszállításra 
vonatkozó szolgáltatási szerződést 2015. január 1-től 2020. 
december 31-ig köti meg.

29/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Babák Zoltán egyéni vállalkozóval megkötött, 
lejáró szerződés ügyét a februári soros képviselő-testületi 
ülésen újratárgyalja.

30/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Szarvasi Általános Informatikai Kft-vel kötött 
testületi ülés közvetítése tárgyú szerződés újrakötésének 
kérdését a februári soros képviselő-testületi ülésen 
újratárgyalja.

31/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Gyöngyösi Irén, 5561 Békésszentandrás, Bagi 
Alajos u. 9. sz. alatti lakos, az Önkormányzat tulajdonába 
tartozó 5561 Darabos S. u. 3. sz. alatt található ingatlanra 
vonatkozó lakásbérleti kérelmét elutasítja, mivel a fent 
jelzett ingatlan a Gondozási Központ működéséhez 
szükséges. 

32/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
h a t á r o z ,  h o g y  e l f o g a d j a  R á c z  Ti b o r n é  ( 5 5 6 1 
Békésszentandrás, Széchenyi u. 44/a.) ingyenes felajánlását, 
mely a Békésszentandrás, Petőfi u. 10. szám alatti ingatlan 
elidegenítésére vonatkozik.

33/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a polgármester 2015. évi szabadságolási 
ütemtervének szavazásából Sinka Imre polgármestert – 
személyes érintettsége miatt - kizárja. 

34/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt ,  hogy Sinka Imre polgármester  2015.  évi 
szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja.

35/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2015. január 30-án (péntek) 13 órakor 
megrendezésre kerülő Vállalkozók újév köszöntő 
állófogadására a mellékelt táblázatban szereplő vállalkozók, 
valamint a települési képviselők kerülnek meghívásra.

36/2015.(I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi az 5561 Békésszentandrás, Fő utca 22. szám 
alatt leszerelt villanykályhák értékesítését 5 Ft/db áron 
Sztruhár Gábor (5540 Szarvas Hajnal u. 34.) részére.

37/2015.(II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Virág Sándor képviselő urat 
választja meg.

38/2015.(II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a meghívóban szereplő 2. és 3. napirendi pontokat 
felcseréli.

39/2015.(II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a napirendi pontokat.

40/2015.(II.25.) 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.

41/2015.(II.25.) sz. Képviselő-testületi határozat: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy elfogadja a Szociális, Jogi és Ügyrendi 
Bizottság 2015. január 12. napján, 2015. január 19. napján és 
2015. január 22. napján megtartott ülésén, az átruházott 
hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóját.

II. Elfogadott rendelet:

1/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről

2/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet A szociális igazgatásról 
és a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályozásáról

3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2014.(III.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

ELADÓ!
Békésszentandráson családi ház eladó.

Ára: 3.2 millió forint.
Érdeklődni a 06-202057465-ös telefonszámon.

Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

Lénárt Zoltán  *  Telefon: 06-30/240-4790
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Géczi László és Német Katalin 2015. 
május 2-án,
Kisalbert Imre András és Ungi Barbara 
2015. május 8-án,
Patton Zsolt Miklós és Juhász Kinga 2015. 
május 9-én,
Galucz Imre és Rónyai Henriette Anett 
2015. május 23-án,
Kordoványi Péter Gyula és Kiss Brigitta 
2015. május 30-án kötött házasságot.

Születések

2015. május 19-én Magócs Béla és Nádudvari Zsuzsanna 
szülőknek NOEL,

2015. május 31-én Elbaz Nadav és Gombár Éva 
szülőknek DÁVID utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Fazekas Jánosné ln.: Szin Mária /1933/ 2015. május 1-jén,
Bodonyi Tibor /1989/ 2015. május 2-án,
Gyulai Imréné ln.: Sindely Eszter /1931/ 2015. május 11-én,
Gulyás Mátyásné ln.: Maráz Erzsébet /1947/ 2015. május 21-én,
Csabai Antal /1930/ 2015. május 26-án,
Szitó Pálné ln.: Nagy Ágnes /1924/ 2015. május 27-én 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 7,9MFt
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7MFt
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 u-ban családi ház, irányár: 8MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos u-ban Köröshöz közel családi ház 5MFt
Békésszentandráson, Dr. Dunay u-ban lakóház irányár: 1.500.000,-Ft
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi ház, 
irányár 10 Mft
Békésszentandrás, Kálvin utcában családi ház, irányár 3,5 Mft
Békésszentandrás, Csokonai u-ban családi ház, irányár 9,5 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Síremlék, fedlap, virágvázák – és ládák,
meglévő sírok felújítása.

Ábel Zoltán: 06-30/9584-877

Köszönetnyilvánítás

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

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
férj, édesapa

CSABAI ANTAL

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

A gyászoló család

Következő lapzárta:
2015. július 3.

(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

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
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Gyermeknapon a Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesület Békésszentandrási Csoportja

Szervezetünk évek óta részt vesz a községi Gyermeknapon, 
amelyet a hagyományos és nagy érdeklődést keltő lengőteke 
versennyel színesítünk. A Békés Megyei Önkormányzat 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához benyújtott pályázatunk 
eredményeként támogatásban részesültünk, melyet a gyermeknap 
sikeresebbé tételére költöttünk. A támogatásból 200 db szendvicset 
készítettünk és pattogatott kukoricával kínáltuk a gyermekeket. A 
csoport nevében szeretném megköszönni a Békés Megyei 
Önkormányzatnak az anyagi segítséget. Korrektnek tartom, hogy 
nemcsak beszélnek a civil szervezetek támogatásáról és 
fontosságáról, hanem tesznek is érte. 

A lengőteke verseny eredménye:

Gyermek kategóriában:
I. Bodonyi József
II. Szécsi Róbert
III. Nemcsényi Bence

Felnőtt női kategóriában:
I. Sinkáné Nyemcsok Erika
II. Urbancsok Lászlóné
III. Köteles Józsefné

Felnőtt férfi kategóriában:
I. Szalai Imre
II. Köteles József
III. Urbancsok László

Jóleső érzés volt látni a gyermekek örömét, akár a játékban, akár 
a megvendégelésben.
Tisztelettel megköszönöm mindazoknak a segítőknek, akik a nagy 
meleg ellenére kitartóan segítettek a sátorban a szendvics és a 
pattogatott kukorica készítésében, az üdítő felszolgálásában. 
Köszönöm fáradságos munkájukat!

Köteles József
csoportvezető

Tisztelt békésszentandrási Lakosok!
A Körös Művelődési Ház nagyterme különböző kulturális 
rendezvények helyszíne. A helyi intézmények, vállalkozások és a 
civil szervezetek ingyenesen vagy kedvezményesen használhatják. 
Bizonyára Ön is észrevette mennyire elhasználódott a parketta a 
mindennapi használat során. Sajnos további csiszolása már nem 
lehetséges, új parketta szükséges. 
Intézményünk az elmúlt évek során igyekezett jótékonysági bálak 
(asztalokért, székfelújítás, mosogató kialakítása) szervezésével 
infrastruktúráját fejleszteni.
A mai világban ez egyre nehezebben megoldható, ezért 

parkettajegyeket bocsátottunk ki, melyet a Könyvtárban 
megvásárolhat felajánlásként. 
Ezenkívül amennyiben lehetősége van, és szívesen támogatná a 
művelődési ház parkettájának megújítását, kérjük a következő 
bankszámlaszámra utalja támogatását. 

Bankszámlaszám: OTP Rt. Szarvas: 11733058-15795434
A megjegyzés rovatban kérjük, tüntesse fel: „Parketta”.

A korábbi felhívás alapján már néhány százezer forint összegyűlt a 
számlánkon, de sajnos még nem 
elegendő. Szeretnénk, ha ezen a 
nyáron megtörténne a parketta 
cseré je .  Amennyiben  június 
hónapban összegyűlik az összeg a 
számlánkon, akkor a beruházás 
megvalósulhatna.

Együttműködő, segítő szándékukat 
előre is köszönjük!

Benedek Erika
intézményvezető
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Táncos hírek
Május 10-én a VII. Hatvan Kupára utazott két párosunk, ahol az 
alábbi eredményeket érték el. Gyermek II. "E" osztály Petrás Bene 
- Kondacs Jázmin Bíborka standard 3. hely, latin 6. hely. Junior II. 
"D" osztály Melich Krisztián - Petrás Kíra standard 8. hely, latin 1. 
hely.
Május 17-én Budapesten Petrás Bene- Kondacs Jázmin Bíborka 
standard táncokból a hatodik helyen végzett. 
Május 23-án négy párosunk indult Szentesen Tánciskolás 
versenyen. Szító Miklós - Dorogi Bianka Gyermek I-es 
korcsoportban latin és standard táncokból is a harmadik helyen 

végzett. Bencsik Bence - Baráth Luca Gyermek II-es korcsoport-
ban standard táncokból negyedik, Bartolák Levente - Sass Júlia 
Gyermek II-es korcsoportban latin táncokból harmadik, Sonkoly 
Ákos - Kelemen Emma Gyermek II. latin táncokból negyedik, 
standardból az ötödik helyezést érte el. Gratulálok a párosoknak!

Korbely Györgyné

Petrás Bene - Kondacs Jázmin Bíborka

3. helyezett Szító Miklós - Dorogi Bianka

A dobogó tetején Melich Krisztián - Petrás Kíra
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Fantasztikus tavaszi idényt zártak a kézisek

Az őszi balsikerek, botlások után 180 fokos fordulatot vett 
játékunk. Óriási váltással a bajnokság közepétől elkezdett beérni a 
sok munka, átestünk a holtponton, és hétről hétre szállítottuk a 
meglepetésszerűen a pontokat. Átléptük saját árnyékunkat és 
képesek lettünk legyőzni legnagyobb ellenfelünket is. 
BÉKÉSSZENTANDRÁS - KÉTSOPRONY 25-23 (15-11)
Hazai góllal indult a találkozó, majd felváltva estek a találatok. A 
mérkőzés alatt csak a 16 és 17. percben büntetőkből fél-fél percig 
tudták átvenni a vezetést a vendégek. Mindkét alkalommal gyors 
volt a válaszunk, az ellentámadásból egyenlíteni tudtunk. A 18. 
percben 2 góllal elhúztunk, majd nagyon elkaptuk a fonalat, és 
koncentrált játékkal a szünetre 4 gólossá duzzadt az előnyünk. A 
pihenőt követően tovább növeltük a különbséget (18:12). Ezt 
követően öt-egyes védekezésre állt át a Kétsoprony, és még 
agresszívabb játékstílusra váltott. Ez a védekezésforma 
hatékonyabbnak bizonyult számukra, így fokozatosan kezdtek 
felzárkózni, de egyetlen egyszer sem tudták kiegyenlíteni a 
hátrányt. Mindenki hozzátett valamit a győzelemhez. Szinte végig 
a kezünkben tartva a mérkőzést, nagy csatában, kemény 
küzdelemben, de megszereztük újabb sikerünket a 4 hellyel 
előttünk álló Kétsoprony ellen is, és tovább növeltük pontjaink 
számát. 
Április közepe óta egyedül Gyoma ellen nem sikerült a bravúr: 
BÉKÉSSZENTNADRÁS - GYOMAENDRŐD 11-18 (13-8), 
ahol sajnos a csapadékos időjárás egyáltalán nem kedvezett nekünk 
az összecsapás alatt, és ez esetben alul maradtunk. 
Mindez szerencsére nem vetette vissza a csapatot, sem az 
edzésmunkában, sem a következő hetek teljesítményében. A 
korábbi hetek győzelmei mentálisan annyi plusz erőt adtak, hogy 
képesek voltunk az újabb bravúrokra.

BÉKÉSSZENTANDRÁS - KONDOROS 26-15 (félidő: 11- 6)
Méltón sikerült megtorolni az ősszel Kondoroson – játékvezetői 
közreműködéssel - elszenvedett vereséget. A kezdeti hibákat, 
bizonytalanságokat követően beindult a gólgyártás. A félidőre már 
5 gólos volt a különbség. Ezután sem hagyott alá a lelkesedésünk, 
dinamikus jó játékkal egyre nőtt az előnyünk. Egy percig sem volt 
kétséges a mérkőzés végkimenetele. Bár a végére valamelyest 
sikerült lefaragni a vendégeknek, de a tavaszi szezon legtöbb lőtt 
góljával, és 11 gólos különbséggel megnyertük a csatát. 

Magabiztosan hoztuk az újabb két pontot, mellyel ismét feljebb 
léptünk a tabellán 
És, hogy méltóképpen zárjuk ezt a fantasztikus tavaszt, a végére 
sem maradt el a bravúr, újabb meglepetés győzelemmel 
„koronáztuk meg”a szezonbeli teljesítményünket:
BÉKÉSSZENTANDRÁS – FELFÖLDI I. SE ÚJKÍGYÓS 26-
24 (félidő: 11-12)
Az elmúlt hetek győzelmeivel az utóbbi évek egyik legsikeresebb 
tavaszi szezonjának végső összecsapása is izgalmas csatának 
ígérkezett. Óriási hőségben, extraenergiáinkat mozgósítva, 
küzdöttünk a győzelemért.  Mi kezdtünk jobban a mérkőzést, aztán 
a vendégek erőre kaptak, és fel tudtak zárkózni, sőt a félidőben 1 
gólos hátránnyal fordultunk. A második játékrészben 
összpontosítottuk erőinket, kiküszöböltük hibáinkat. Gyorsan 
vissza tudtuk venni a vezetést, de 2-3 gólnál több előnyre nem 
tudtunk mi sem szert tenni. A vendégek időkérése után mi egy 
ellentmondást nem tűrő hajrával rukkoltunk elő. Még lelkesebb 
játékkal és nem utolsó sorban a fantasztikus nézőinkkel 
mindannyiunk számára maradandó élményt nyújtott szezonzáró 
győzelmünk. Újabb nagyágyútól raboltuk el a pontokat, és egy 
további óriási sikerrel gazdagodtunk 

A tavaszi szezon közepétől teljes mértékben beérett a sok munka 
gyümölcse, melyet az eredményeink is kellően visszaigazolnak. 
Csapatunk jó játékkal, küzdelmesen kiizzadt mérkőzéseken, 
papírformát folyamatosan meghazudtolva szállította a pontokat. 
Ezúton is hálásan megköszönjük minden játékosnak, szurkolónak, 
támogatónak az egész éves munkáját, segítségét, kitartását! A 
tavaszi szezonunkhoz hasonlóan szép, további sok jó közös 
munkát, és eredményekben, sikerekben gazdag következő idényt 
kívánunk mindannyiunknak!! HAJRÁ LÁNYOK!!! HAJRÁ 
SZENTANDRÁS!!!! 
A felnőtt sikerek mellett nagyon büszkék vagyunk utánpótlás 
csapatunkra is, akiknek ellentétben velünk, az őszi idény sikerült 
jobban, és a tavaszi kevésbé, de összességében az elmúlt évek 
legjobb eredményét sikerült elérniük az ifjúsági leány mezőnyben:
1. Felföldi ISE 10 10 - - 222-129 20 p
2. Gyomaendrődi NKSE 10 7 - 3 193-156 14 p
3. Törökszentmiklósi KE 10 5 - 5 147-165 10 p
4. Békésszentandrási KC 10 3 1 6 128-163 7 p
5. Mezőtúri AFC 10 2 1 7 131-170 5 p
6. Köröstarcsa DSE 10 1 2 7 147-185 4 p
Közülük sokan már jó ideje a felnőttben is bizonyítanak, ami 
kiemelten fontos a jövőre nézve, és további előre lépés lehet 
Clubunknak. Óriási gratuláció lányok!!! Hasonló szép 
eredményeket a jövő idényre is, sőt egy kicsivel több energia, és 
meglehet az az érem is!!!

- a -

Sakk hírek
Csipai Levente 2015. május 30-án megnyerte 
a  S z e n t e s e n  m e g r e n d e z e t t  R a p i d 
Sakkversenyt!

Gratulálunk, Levente!
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KAJAK-KENU HÍREK
Egyesületünk életében örökre fájdalmas nap marad 2015. április 4. 
amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt Sinka József. Halála óriási 
veszteséget jelent számunkra, munkáját nehéz lesz pótolni, de az 
élet nem áll meg, a klubnak működnie kell. Április 26-án 
megtartottuk a rendkívüli elnökválasztó közgyűlést, melyen Sinka 
Pétert választottuk meg elnöknek. Hét tagú elnökség irányítja a 
munkánkat, Sinka Péter elnök, Fabó István ügyvezető elnök, 
Bagaméri László, Barcsik Gábor, Bencsik Imre, Pálinkás András és 
Szitó Ákos.
Megkezdődött a versenyszezon. A tavasz első és egyben 
legfontosabb versenye az Országos Maraton Bajnokság volt 
Győrben, ahol bajnoki pontokat lehetett szerezni. Versenyzőink 
szereplésével elégedettek lehetünk, hiszen nagy létszámú 20-tól 35 
fős mezőnyökben értek el jó helyezéseket. Masters versenyzőink 
szintén eredményesen szerepeltek. Kiemelkedő Bencsik Imre 2 
bajnoki címe.
Az Országos Diákolimpián is óriási mezőnyök indultak, hiszen 
ezúttal mindenki csak egyes hajóban indulhatott iskolai színekben. 
A 14 éves fiúk mezőnyében 16 előfutamot és 6 középfutamot 
rendeztek összesen 140 indulóval. Itt kiemelkedően szerepelt 
Csépai Barnabás, hiszen bejutott az A döntőben, ahol végül 9. lett, 
de szereplése minden dicséretet megérdemel.
EREDMÉNYEK

Országos Maraton Bajnokság (Győr)
2015.05.22.-24.

K1 női ifi U17-18 18 km 10. Petrovic Maja
K1 kölyök fiú U14 10 km 11. Csépai Barnabás
K2 női ifi U17-18 18 km 4. Petrovics M.-Csontos A.
    7. Szekeres Tünde, Kanti Anna
K2 kölyök fiú U14 10 km 14. Szekeres Z.-Ficzere F.
K1 férfi masters 45-49 év 10 km 12. Barcsik Gábor
K1 férfi masters 55-59 év 10 km 1. Bencsik Imre
K2 férfi masters 35-39 év 10 km 3. Nagy Károly, Tóth Tibor
K2 férfi masters 45-49 év 10 km 8. Barcsik G.-Fazekas G.
K2 férfi masters 55-59 év 10 km 1. Bencsik I.-Nikoletti G. 

(Dkeszi)
Országos Diákolimpia (Sukoró)

2015.05.29.-31.
K1 női ifi U17-18 200 m 7. Petrovic Maja
K1 női ifi U17-18 500 m 8. Petrovic Maja
K1 kölyök fiú U14 1000 m 9. Csépai Barnabás
Mk1 gyerek fiú U10 2000 m B. döntő 11. Füzesséry Richárd

Bodonyi Dóra Világkupa győztes!
Óriási sikert él Bodonyi Dóra Koppenhágában, ahol világkupán 
szerepelt 1000 és 5000 méteren meggyőző diadalt aratott, 
Világkupa győztes lett! Nagyon büszkék vagyunk rá, igaz már 
szolnoki színekben versenyez, de Ő mégis csak szentandrási és a mi 
versenyzőnk volt. Rákövetkező hétvégén már az első felnőtt 
válogatón szerepelt, ahol a tét a milánói világbajnokságon való 
indulási jog. Dóri ezen a versenyen is kiválóan szerepelt, 1000 
méteren párosban Sarudi Alizzal megnyerték az első válogatót, és 
ha a következőt is megnyerik, akkor Ők indulhatnak a 
világbajnokságon. 5000 méteren második lett, ami szintén kiváló 
teljesítmény. Szakmailag nagyon értékes eredmény K1 500 
méteren elért 6. helye, a sok olimpiai és világbajnok versenyzők 
között Ő volt az egyedüli 23 éven aluli induló. Dóri nagyon 
szurkolunk neked, hogy ebben az évben minél jobban szerepeljél, 
valósítsd meg céljaidat, hogy újra legyen alkalmunk ünnepelni 
Téged!

Versenyrendezés
Ebben az évben nem csak a hagyományos Simon Fiala 
Emlékversenyt rendezzük meg 2015. június 27.-28.-án, hanem 
előtt egy héttel egy új szervezésű Régiós Eszkimó-Indián 
versenynek is Békésszentandrás lesz a helyszíne 2015. június 20.-
21.-én. Ez a verseny nem egy hagyományos kajak-kenu viadal, 
hanem egy gyerekeknek szervezett több próbából álló összetett 
verseny. Szombaton célba dobás és húzódzkodás szerepel a 
programban, ahol a teljesítmény alapján másodperceket lehet 
szerezni a másnapi futáshoz és a kajakozáshoz. Vasárnap délelőtt a 
futást mindenki az előző nap megszerzett előnye birtokában kezdi 
és a fövenystrandról induló kajakozással folytatja. Aki a 
kajakozásban az élen végez, az meg is nyeri a versenyt. Izgalmas, 
látványos verseny lesz, reméljük, hogy sikeresen meg tudjuk 
rendezni. Szombaton délután még lesznek látványos négyes kenu 
versenyek, este pedig szellemi vetélkedő és végül egy közös 
tábortűzzel záródik a nap.
Szombaton délután 16:30-kor tervezzük az Önkormányzattal 
közösen a csónakház falán Sinka József emlékére elhelyezett 
emléktábla avatását. Az Önkormányzat rendelete értelmében a 
vízitelep elnevezése Sinka József Vízitelep lesz. Az Önkormányzat 
és a klub nevében mindenkit szeretettel várunk.

Régiós Eszkimó-Indián verseny
2015. 06.20.-21.

Szombat (2015.06.20.):
 10:00 – technikai értekezlet
 11:00 – 15:30 – versenyek: célba dobás, húzódzkodás
 16:30 – Sinka József emléktábla avatás
 17:30 – szabadidős versenyek
 Este tábortűz
Vasárnap (2015.06.21.):
 9:00 – 14:00 – futás, kajakozás
 14:00 – eredményhirdetés

Simon Fiala Emlékverseny
2015.06.27.-28.

Szombat (2015.06.27.):
 10:00 – technikai értekezlet
 15:00 – K1 10000 méter Simon Fiala kupáért, valamint hosszú 

távú versenyek
 18:00 – 200 méteres versenyek
Vasárnap (2015.06.28.):
 8:00 – 14:00 – 1000 és 500 méteres versenyek

Mindenkit szeretettel várunk!

A békésszentandrási kajak-kenu klub nevében szeretnénk 

köszönetet mondani Bagi Erikának, hogy közreműködésével a 

szakszervezeti nyaralóban tölthettük idei edzőtáborunkat.

Petrovic Maja
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Az ifjúsági csapat bajnoki címet szerzett
Június 6-án befejeződött a Békés megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság. Végeredményben a Békésszentandrási Hunyadi 
focistái a 9. helyet szerezték meg. Ez az eredmény a vártnál kicsit 
gyengébb, de ha a tabellára tekintünk látható, hogy a 6. hely egy 
hajszálnyira volt. Hogy miért nem sikerült megszerezni arra választ 
ad az utolsó négy forduló eredménye, melynek során csupán egy 
pontot szerzett a Körös-parti együttes. Mindezek ellenére 
elmondható, hogy kialakulóban van egy új csapat gerince, mely 
vonal az ifjúsági csapatból érkezőkkel kiegészülve jobb 
reményekkel vághat neki a következő évi bajnoki szezonnak. 
Annál is inkább, mert az ifjúsági csapatból érkezők teli vannak 
önbizalommal. Teljes joggal, hisz miután megnyerték az utolsó 
forduló sorsdöntő mérkőzését, aranyérmet vehettek át.
Eredmények:
27. forduló: 2015. május 17. (vasárnap)
Bucsa SE – B. Hunyadi 2-2 (0-1)
Bucsa, 250 néző. Vezette: Kovács Antal (Tóth Imre, Győri László)
Hunyadi: Légrádi A. – Balogh M., Szabó M., Bobvos F., Rácz A., 
Sonkoly L., Lós I., Lovas A., Kovács N., Kiss T., Tóth A.
Edző: Varga László
Góllövő: Rácz A. (2)
Sárga lap: Légrádi A., Sonkoly L., Kovács N., Tóth A.
Varga László: „Ebbe a mérkőzésbe jól belenyúltak. Nem hiszem, 
hogy Bucsának ilyen szüksége van ekkora bírói segítségre. 
Elismerésem a csapatomnak.”
Ifjúsági: Bucsa – B. Hunyadi 2-1 (1-0)
Góllövő: Koppányi P.
Sárga lap: Olasz I.
28. forduló: 2015. május 23. (szombat)
B. Hunyadi – Elek LE 2-5 (2-2)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Kovács 
Csaba, Kepka Roland)
Hunyadi: Légrádi A. – Balogh M., Szabó M., Bobvos F. (Kiss T.), 
Rácz A., Sonkoly L., Rácz A. (Bagi L.), Lós I., Kovács N., Lovas 
A., Tóth A. (Bencsik I.)
Edző: Varga László
Góllövők: Lós I., Lovas A.
Sárga lap: Lós I., Kiss T.
Varga László: „Sikerült null-kettő után talpra állnunk, sőt a szünet 
előtt százszázalékos ziccert is kihagytunk. A második félidőben az 
Elek fölénk kerekedett és megérdemelten nyert.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Elek 5-1 (3-1)
Góllövők: Koppányi P. (3), Horváth J., Szegény L.
Sárga lap: Ambrus N., Horváth J.
29. forduló: 2015. május 30. (szombat)
B. Hunyadi – Sarkadi Kinizsi 4-6 (1-1)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Bálint Zoltán (László István, 
Nagy Zoltán)
Hunyadi: Légrádi A. – Bencsik A., Bobvos F.(Kiss T.), Sonkoly L., 
Rácz A. (Bagi L.), Balogh M., Lós I., Lovas A., Kovács N., Virág I., 
Tóth A.
Edző: Varga László
Góllövők: Virág I. (3), Balogh M.
Sárga lap: Balogh M., Tóth A.
Varga László: „A második félidőben sikerült gólokat rúgnunk, ezzel 
izgalmassá tettük a mérkőzést.”
Ifjúságiak: B. Hunyadi – Sarkad 2-3 (1-0)
Góllövők: Koppányi P., Ambrus N.
Sárga lap: Dernovics T., Kasik M.

30. forduló: 2015. június 6. (szombat)
Lőkösháza KSK – B. Hunyadi 3-1 (1-0)
Lőkösháza, 310 néző. Vezette: Belanka Zsolt (Pap László, Gebei 
Viktor)
Hunyadi: Légrádi A. – Bencsik A:, Szabó M., Bobvos F., Rácz A. 
(Kiss T.), Sonkoly L. Lós I., Lovas A., Kovács N., Virág I., Tóth A. 
(Bagi L.)
Edző: Varga László
Góllövő: Szabó M.
Sárga lap: Bobvos F:, Szabó M.
Varga László: „Az eredmény lehetett volna szorosabb is, mert egy 
jól futballozó Szentandrás volt ma a pályán. Remélem, hogy a 
bajnokságot nyert ifi csapatunkból minél több játékossal 
találkozunk majd a   felnőtt hunyadisok között.”
Ifjúságiak: Lőkösháza – B. Hunyadi 2-4 (0-1)
Góllövők: Olasz I., Horváth J., Dernovics T., Balogh M.

A 2014/15. évi Békés megyei labdarúgó II. osztály végeredménye:
Felnőttek:
1. Elek LE 30 27 1 2 95:25 82
2. Sarkadi Kinizsi LE 30 24 3 3 104:31 75
3. Lökösháza KSK 30 22 0 8 86:45 66
4. Vésztői SE 30 18 2 10 61:41 56
5. Bcs. MÁV 30 16 3 11 49:40 51
6. Okány KSK 30 13 1 16 47:55 40
7. Battonyai TK 30 13 0 17 54:70 39
8. Újkígyós FC 30 11 6 13 45:48 39
9. B. Hunyadi 30 11 6 13 52:58 39
10. Bucsa SE 30 10 5 15 47:59 35
      (- 1p)
11. Dombegyház NSE 30 9 5 16 56:73 31
12. Mezőberényi FC 30 9 4 17 39:57 31
13. Sarkadkeresztúri SE 30 9 4 17 57:80 31
14. Csanádapácai EFC 30 9 2 19 46:89 29
15. Csorvási SK 30 7 5 18 49:85 26
16. Kétegyházi SE 30 7 3 20 39:70 24

Ifjúságiak:
1. B. Hunyadi 30 26 2 2 143-33 80
2. Sarkad 30 26 1 3 139-32 79
3. Csorvás 30 21 3 6 149-50 66
4. Mezőberény 30 18 2 10 106-65 56
5. Elek 30 18 1 11 91-72 55
6. Bcs. MÁV 30 16 4 10 100-80 52
7. Csanádapáca 30 17 1 12 85-77 51
      (-1 p)
8. Bucsa 30 15 0 15 109-116 45
9. Lőkösháza 30 14 0 16 72-86 42
10. Vésztő 30 13 1 16 90-79 40
11. Okány 30 10 1 19 50-77 31
12. Újkígyós 30 10 1 19 54-103 31
13. Dombegyháza 30 10 0 20 58-101 30
14. Kétegyháza 30 7 2 21 36-112 23
15. Sarkadkeresztúr 30 5 0 25 35-122 15
16. Battonya 30 4 1 25 40-151 11
      (-2 p)

A csapatok pihenőre tértek. Folytatás augusztusban! Továbbra is 
várjuk szurkolóinkat! Találkozzunk a jövő évi bajnokságban is! 
Hajrá Hunyadi!                                                                       HéRo
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Gyermeknapi zsongás

A Gyermeknap keretében, június 6-án ünnepélyes keretek 

között került sor a kiszolgáló épület átadására

A budapesti Tulipántos Alkotóműhely gólyalábas előadása 

szórakoztatta a gyermekeket

Színpadon a cibakházi Dalma Dance Club legkisebb modern 
táncosai, háttérben a Gyermeknapi sokadalom

A drogprevenció sorozat részeként az érdeklődők 
megtekinthették a „káros szenvedély eszközeit” és a 
gyermekek csillámtetoválást készíthettek

A játékos vetélkedő első része a népszerű lisztfújás volt, melyet 
több más érdekes feladat követett

A napot Podani Milán látványos, akrobatikus motoros 
bemutatója zárta


