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Hunyadi János Katolikus

TANÉVZÁRÓ 2015.június 20.
Ebben a tanévben utoljára sorakozott az iskola közössége az 
udvaron. Reggel háromnegyed nyolckor kezdődött az ünnepség 
egy rövid műsorral, amit Révész Júlia tanító néni álmodott meg és 
tanított be. Aztán azok a tanulók kaptak jutalomkönyvet, akiknek 
csupa ötös van a bizonyítványukban. Majd néhány tehetséges 

sportoló is ajándékot kapott, és az igazgató úr beszéde zárta a 
reggel első részét.
A legfontosabb mondata most is az volt:” a 2014/15-ös tanévet 
bezárom.”, s mindenki örömmel indult a bizonyítványáért, majd 
haza a két és fél hónapos szünetre.

Kitűnők lettek

1.osztály: Barna Réka, Farkas Zsombor,Sinka Emma, Szegvári 
Szabolcs, Szitó Stefánia

2. osztály: Kozák Gergő, Farkas Csanád, Pozderka Zsombor, 
Turna Emese

3. osztály: Juhász Gergő, Pálinkás Hunor, Szitó Miklós 4. osztály: Kalmár Ádám, Oncsik Imre

5. osztály: Fazekas Bence 6. osztály: Egri Gergő, Kalmár Vanda
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Általános Iskola hírei

8. osztály: Bondor Boglárka, Csík Laura, Erdélyi Dorka, Olasz 
István, Szász Milán

BALLAGÁS

Így búcsúztunk a Hunyadi János Katolikus Általános Iskolától

A legszebb emlékem a nyolc évről?

Nyolc hosszú év, ami eltelt. Nyolc röpke év az életemből, ami csak 

egy rövid szakasz. Nincsenek emlékeim, de mégis vannak. Nem 

emlékszem semmire, pedig igen.

Mesélnem kéne. Emlékeket, hogy mi történt velem. De ezek csak 

az enyémek. Fényképezőgépek kis kockái. Mosolyok, könnyek, 

napsütés és eső, meleg és hideg. Villogó képek fákról, emberekről, 

kutyákról. Felcsattanó kacajok, keserves zokogások. Csak az 

enyémek, nem lehet őket megfogalmazni. A napsütötte utcák, ahol 

vidáman gurultunk görkorcsolyával. Emlék lesz egy-egy helyes 

fiú/lány valamelyik osztályból, aki egy pillanatra összezavarta az 

egész világot és oly könnyen feledtette kötelességünket a tanulást. 

Pontosan semmit sem tudok elmondani, a szívemben vannak. A 

pillanatok, amikor jó jegyet kaptam, a büszkeség, amelyet 

bizonyítványom adott mind elsőben, mind most. S bár lehet, hogy 

tanulási szokásaim változtak, de azt érzem, tudom, hogy tanulni 

kell! Ötösök, melyekre büszke vagyok, négyesek, amikor tudom, 

hogy megy ez jobban, és a hármas, amely azt mondja: tanulj még!

A pillanatok, amikor barátaimmal lehetek, a vidám beszélgetések, a 

gonosz pletykák. A játékok, a kergetőzés, amikor egymással 

ínycselkedünk, a sok-sok segítség egymásnak, melyről nemcsak az 

egyforma házi feladatok árulkodnak. Vannak közös vicceink, ami 

ha eszünkbe jut kacagunk, és senki más nem tudja miért. 

És eljött a hét, a nap, amikor megtudtuk, hogy léptünk egyet a 

jövőbe. Amikor megtudtuk, hogy felvettek minket oda, ahová 

szerettük volna. Köszönetet mondok magam és társaim nevében 

tanárainknak, szüleinknek ezért a sok türelemért és segítő 

fáradozásért, amit értünk tettek. Segítettek nemcsak a tanórákon, 

hanem az együtt átizgult versenyeken, és a pályaválasztás 

időszakában. Hiszen ők biztosan tudták, hogy minden szájrándítás 

és tiszteletlenség idővel megváltozik és a sok szép, amiről 

beszéltek nekünk, egyszer a tulajdonságaink közé fog tartozni. Arra 

kérem őket, hogy maradjanak meg emlékezetükben a szép órák, a 

közös kirándulások, és ne a csínytevéseinkre emlékezzenek!

El jö t t  a  nagy  nap ,  amikor  e lba l lagunk .  Búcsúzunk 

iskolatársainktól, elsősorban tőletek hetedikesek. Ti, most amikor 

átveszitek iskolánk zászlóját, bizonyára arra gondoltok, hogy végre 

milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. A nagyok, akikre mindenki 

felnéz és higgyétek el gyorsan elrepül. Reméljük jó példa voltunk 

számotokra és az együtt töltött élményeket nem felejtitek el.

Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért 

tartozunk köszönettel azt felsorolni lehetetlenség. Igyekszünk 

szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, 

amit értünk tettek és tesznek ezután is. Ezt megígérjük. Mi pedig 

indulunk megkeresni azt az utat amelyet választottunk!!! 

Lezárul egy szakasz. Vonulunk, énekelünk, sírunk és nevetünk. Itt 

hagyjuk a helyet, tanárainkat, akiket szerettünk és tiszteltünk. 

Itt hagyunk mindent, egymást, azért, hogy új szakaszt 

kezdhessünk.

Bondor Boglárka

Ballagás lufieregetéssel
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PIHI NYOLCADSZOR!!!
Ismét eltelt egy iskolai év, ami azt is jelenti, hogy újra „pihi-
táborba” készültünk. De ez az év azt is jelentette, hogy akik miatt ez 
a tábor létrejött már a középiskolából ballagtak, és érettségiztek. 
Tehát nem csak az általános iskola felsős évfolyamain telik az idő.
A tábort, az iskola végét jelző csengő után két nappal kezdtük, és 
mivel még a „medárdos –időszakban” voltunk, esőre is 
számíthattunk. A hétfői beköltözés után befóliáztuk a sátrakat, s 
indítottuk el az idei tábort. Este paprikás krumpli volt a vacsora, 
majd szentjános bogár-fogót játszottunk, éjfélkor pedig 
bebizonyosodott, hogy a tábor minden lakója igencsak bátor. A 
rövidre sikeredett éjszaka után kedden nem csináltunk semmit, 
csak PIHENTÜNK: A gyerekek beszélgettek, társasoztak, 
faliújságot írtak az utókornak és készültek az esti számháborúra. 
Közben néha szemetelt az eső, de ez igazán csak a felnőttek idegeit 
borzolta. Este szerencsére ránk ragyogtak a csillagok, így a róka 
vadászaton az összes rókát sikerült megtalálni, a számháborúban 
pedig a zászlók megtalálásával igazságos döntetlen született. 
Sajnos reggel igazán elkezdett esni az eső, tehát a reggelit kis 
csomagokra osztottuk és mindenki hazaindult. Olyan jól sikerült az 
esőt kifogni, hogy a sátrakat csak pénteken tudtuk összeszedni. 
Mindenek ellenére ismét egy sikeres tábort zárhattunk és reméljük, 
hogy jövőre következhet a kilencedik. 
Ahhoz, hogy a tábort meg tudjuk szervezni, köszönet illeti a 
polgármester urat, aki kölcsönadta a kollégium parkját. Köszönet 
Kurján Sándornak, a foglalkoztató szövetkezet elnökének, aki 

térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a „kollégiumot”. 
Köszönet Kovács Emesének, aki mint ifi segítette a munkánkat. 
Mégis a legnagyobb hála kollégáimnak, akik már sokadik 
alkalommal állnak mellettem a PIHI sikere érdekében. Köszönöm 
Molnárné Ica néninek, Varsányiné Ági néninek, Szitó Mónikának.

„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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Ballagás a bölcsődében
A kisgyermekek életében talán nincs még egy olyan mozgalmas, 
fejlődéssel teli év, mint a 2-3 éves korig eltelt időszak. A 
bölcsődében mi ezt minden évben megtapasztalhatjuk. Az 
apróságok, amikor hozzánk kerülnek még alig pár szó, amit 
kimondanak, egyedül nem képesek játszani és az önállósági 
törekvéseik még csekélyek. Az elmúlt évben a ballagóink is nagy 
változáson mentek át. Talán a mindennapokban észre sem vesszük, 
de az ő kis életükben ezek nagy dolgok. Mindenki szobatiszta lett, 
önállóan vetkőznek, öltöznek, megmossák kezüket, megtalálják 
saját törölközőjüket. Önállóan tisztán étkeznek. Játék során már 
tudnak együtt játszani, majd elpakolják játékaikat. Mindenki tud 
triciklizni, futóbiciklizni és van, aki már kétkerekű biciklivel is 
biztonságosan közlekedik. Rengeteg verset, mondókát, dalt 
tudnak, és szívesen mondogatják azokat játék közben. 
Figyelemmel kísérik a természet változásait az évszakok 
alakulását. A közösségünkben jól szocializálódtak, beilleszkedtek. 
Bizalommal fordulnak hozzánk és jól megfogalmazzák 
problémáikat, mondandóikat.
És ők, a nagy és okos három évesek búcsúztak a bölcsődétől és az itt 
maradó kicsiktől és a dolgozóktól június 12-én. Az ünneplőbe 
öltözött apróságok izgatottan készültek erre a napra. Sokat 
verseltünk és énekeltünk, válogattunk a kedvencek között, hogy 
mindenki a számára legkedvesebbet mondja a műsor során. 
Bábokkal felvértezve álltak a kamera előtt és lelkesen adták elő a 
mondókákat, hogy majd otthon a szülők láthassák milyen ügyesek 
is ők. És azok is voltak. Büszkék vagyunk rájuk mi is, mert nagyon 

komolyan vették a feladatot. A búcsú vers után megkapták a 
fakanálra kötött kis batyut mindenféle finomsággal tele. Már 
nagyon várták ezt a pillanatot, hiszen számukra izgalmas dolgokat 
rejtett: Kinder tojást, lufit és sok más apróságot. Ezután a szülők 
jóvoltából egy kis zsúr következett, ahol mindenki kedvére 
válogathatott a sok finomság közül. Amikor mindenki jól lakott 
játszóruhába öltöztünk és következhetett a nap második része, 
amikor a gyermeknapi játékokat kapták meg a gyerekek. Új 
futóbiciklit, labdákat és kerti játékokat kaptak és a homokozó felé 
egy nagyszerű napernyőt. Így, ha kedvünk tartja napsütésben is 
biztonságosan lehet homokozni. Ebédig még játszottunk egy jót és 
utána jól esett a pihenő.
Köszönjük a szülőknek és az Önkormányzatnak, hogy ilyen 
kellemessé tették ezt a napot a legkisebbek számára!

A bölcsőde dolgozói

Hirdetési áraink

1/1 oldal 18.000 Ft

1/2 oldal 9.000 Ft

1/4 oldal 4.500 Ft

1/8 oldal 2.250 Ft

1/16 oldal 1.000 Ft

Köszönetnyilvánítás: 1.000 Ft
Apróhirdetés: 300 Ft
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Gondozási Központ
hírei

Kirándulás a Hrncsjár Tanyára

Sokadik alkalommal kerül megrendezésre a nomád tábor a 
Hrncsjár tanyán, ahova a településen lakó gyerekek és az ide 
látogatók is szívesen töltik szabadidejüket. Gazdag programokkal, 
rendezvényekkel, bemutatókkal, előadókkal készülnek a 
szervezők: Hrncsjár András és kedves családja. A Gondozási 
Központ is meghívást kapott, nagy örömmel éltünk a lehetőséggel, 
s  a  t a n y a g o n d n o k u n k  s e g í t s é g é v e l  k i l á t o g a t t u n k . 
Megérkezésünkkor a kemencében sütött lángos illata fogadott, 
majd az íjászok bemutatóját tekintettük meg. Bepillantást 
nyerhettünk a perzsaszőnyeg készítésébe, majd a tanya hűvös 
szobájában a régi idők világát idéztük elő bentlakóink történetei 
alapján.

Kertbarát Kör 2015.
II. féléves programja

Július 11-12. Aratónap Ezüstszőlőben
Augusztus 3. (19 óra) Vitamin-napi teendők megszervezése
Augusztus 7-8-9. IX. Vitamin-nap
Augusztus 15. Mátraverebélyi Búcsú
Augusztus 20. Szent István-nap
Augusztus 22. Civilnap Gyomaendrődön
Augusztus 24. (19 óra) Kiállítás megbeszélése
Augusztus 30. (10 óra) Termékáldó szentmise a 

békésszentandrási Római Katolikus 
Templomban

Augusztus 31. (18 óra) Termékkiállítás megnyitója
Szeptember 1-5. 8-17 óráig a kiállítás megtekinthető.
Szeptember 11-12. Szilvanap Szarvason
Szeptember 19. Újratelepítési Emléknap és 

Kamaraverseny
Október 1. Községi Idősek Napi ünnepség
Október 6. Aradi Vértanúk Ünnepe
Október 26. (17 óra) Vacsorai előkészületek
November 14. (18 óra) Vacsora
November 23. (15 óra) Készülődés az Adventre
November 28.  Szent András-nap
December 29. „Séta az Új esztendőbe”

A Mátraverebélyi kirándulásra jelentkezni július 31-ig Szűcs 
Eleknénél lehet, az esti órákban a következő telefonszámon: 
66/217-171. Részvételi díj: 3000 Ft.
Ké r jük  t ag j a inka t ,  m iné l  t öbben  vegyenek  r é sz t  a 
megbeszéléseken, és a rendezvényeken.
A meghirdetett programokra minél több kertbarát tag részvételére 
számítunk.

Vezetőség

A Könyvtár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig
Szombaton 10.00-12.00 óráig (iskolai időszakban)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal,
minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal

Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas
30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal

Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesületének 

programja

2015. július-augusztus-szeptember

Július 23. (csütörtök): Körös-Maros Nemzeti Park kerékpár túra. 
Mikrobusz. Indulás: Új híd 8.30
Mikrobusz is. Állat park megtekintése, állat simogatás. Élelmet, 
ivóvizet mindenki hozzon magával. Belépő: Csoportos egységesen 
500Ft/fő
Jelentkezni az Egyesületben július 20-ig. Egyesület elnökénél.
Augusztus7-9. (péntek-szombat-vasárnap): IX Sport - és 
Vitaminnap a Sporttelepen Megnyitó: Sporttelep 7-én 11.00-kor. 
Megnyitó: Sporttelep 8-án 10.00 –kor. Rendezvény részletes 
programja Plakátokon olvasható.
Augusztus 13. (csütörtök): Kerek-dombi unokás fürdőzés Indulás: 
8 órakor Szarvasról
Belépő: Nyugdíjas, diák napi jegy:1250Ft /fő
Gyerek napi jegy: 1100 Ft/fő
Útiköltség: 1 000 Ft/fő Jelentkezni: július hó 29-ig
Szeptember 5. (szombat): Mórahalom MINI HUNGARY bemutató 
megtekintése.
Belépőjegy 1000 Ft/fő
Szeged vadasparki látogatás. Belépőjegy 1000 Ft/fő Útiköltség: 
1800Ft Indulás: Szarvasról a megszokott helyekről. 08:00 órakor 
Békésszentandráson: ÖNO, Idősek klubja, Flóri bolt Társ 
egyesületek tagjainak jelentkezését is várjuk. Jelentkezés: 
augusztus 19-ig Eleknénél.
Szeptember:26. (szombat): Egyesületi Idősek napi birkavacsora. 
Helye: Idősek klubja.
Ideje: 19.00 órától. Jelentkezni szeptember 16 -ig lehet. Vacsora 
á r a :  h e l y b e n  f o g y a s z t v a  e g y s é g e s e n :  1 5 0 0  F t / f ő 
Elvitelre:1100Ft/adag tagoknak. Kívül állóknak:1 300 Ft/ adag. 
Süteményt, ajándékot szívesen fogadunk. Jelentkezni a fenti 
határidőig. Eleknénél a 06 20 332 9658 Zenél: Kocsis Márton.
Negyedik negyedévi előzetes!
Október 1. (csütörtök): Nagyközségi Idősek Világnapja 
Megemlékezés
November 28. (szombat): Nagyközségi Szent András-napi 
rendezvény.
December 17. (csütörtök) :Egyesületi Karácsonyi ünnepség  14:00 
órától.
Békésszentandrás 2015. július 07.

Tisztelettel:
Kugyela Mihály

elnök

Mozgáskorlátozottak 
hírei

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete meghívást 
kapott több nyári rendezvényre is. Ilyen volt a Furugyi-nap, melyet 
az Ótemplomi Szeretetszolgálat rendezett. Lázár Zsolt evangélikus 
esperes, és a támogatók anyagi segítségével ízletes ebédet 
szolgáltak fel. A délutáni műsor szórakoztatása után a 
tombolahúzás következett. Elköszöntünk, mivel még meghívásunk 
volt a békésszentandrási VértessyTánc-Sport Egyesület záróvizsga 
e lőadására .  Nagy szerete t te l  fogadtak bennünket  és 
szemgyönyörködtető volt műsoruk. Elgondolkodtunk, hogy 
mennyi szorgalmas munka volt az ilyen sikeres bemutató mögött. 
Egyesületünk is támogatója volt, hisz rendezvényünkre ők is 
felkészülnek különböző formációkkal. A következő meghívásunk a 
Csabacsűdi Falunapra szólt. Mi a délutáni színvonalas műsorukat 
láttuk és a találkozás szívmelengető volt. Szeptember 12-én 
birkapörköltes ebédre leszünk hivatalosak, ahol majd fellép a 
Szentandrási Dalkör is. Nagyon készülődünk a 3 napos baranyai 
kirándulásra és a IX. Sport- és Vitamin-napra, ahova várjuk 
tagjainkat a jóízű ebédre. Vendégeink lesznek az Öcsödi 
Kerékpárklub tagjai. Részletes tájékoztatót a következő 
cikkünkben kapnak a kedves olvasók. Jó egészséget és nyaralást 
kíván az egyesület vezetősége nevében:

Tóth Mihályné
szervező

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 M Ft
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, Salgótarjáni út 42 m2-es 2 félszobás lakás 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 5MFt
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 
7,5 MFt
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi 
ház, irányár 10 Mft
Békésszentandrás, Kálvin utcában családi ház, irányár 9,5 Mft
Békésszentandrás, Csokonai u. családi ház, irányár 3,5 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Következő lapzárta:
2015. augusztus 6.

(csütörtök)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Semmelweis–nap
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 
Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, a gyermekágyi láz 
okának és gyógymódjának feltalálója, 1818. július 1-jén született 
Budán, a Tabánban. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem 
önálló kórképnek, hanem fertőzés következményének tekintette. 
Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a 
boncolást is végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést 
vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmelweis a klórmész-
oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete 
során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányra az 
orvostudomány, csak évekkel később, amikor Joseph Lister angol 
sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, 
derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma a két 
módszer kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt. 
Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla, és 
orvosi egyetem is büszkén viseli. Ezen a napon, a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók 
kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk. A Semmelweis-
nap 1992. óta minden év július 1-jén megtartott ünnepnap 
Magyarországon. 1992. márciusában az országgyűlés XXIII. 
törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja 
megállapításával egyező napra, július elsejére megalapította ezt az 

emléknapot. 2010. novemberében Réthelyi Miklós, Magyarország 
nemzetierőforrás-minisztere törvénymódosító javaslatot nyújtott 
be az Országgyűléshez, melyben a Semmelweis-nap munkaszüneti 
nappá nyilvánítását kérte a következő indoklással: „az 
egészségügyi dolgozók által végzett munka elismerését, 
presztízsének emelését szolgálja”!
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző asszony köszöntötte a Semmelweis-
napi koszorúzáson megjelenteket. Elismerését fejezte ki 
településünk valamennyi, egészségügyben dolgozójának, 
lelkiismeretes munkájáért. Az ünnepség zárásaként - a 
hagyományokat folytatva - a Békésszentandráson több évtizeden 
keresztül orvosi tevékenységet folytató orvosainknak állíttatott 
emléktáblánál koszorút helyeztek el. Nevezetesen:
Dr. Szerényi M. Iván (1894-1972)
- a tüdőbetegek áldozatkész orvosa, a Vadásztársaság meglapítója
Dr. Kiss József (1906-1975)
- tüdőszakorvos és szülészorvos
Dr. Fabó Ferenc (1920-1988)
- csontizületi és tüdőbetegségek szakorvosa
Dr. Olasz Imre (1930-2004)
- körzeti orvos

Bagi Erika

2015. július 1. Köztisztviselők Napja

Bagi Erika anyakönyvvezető köszöntötte az ünnepségen megjelent 
Dr. Olasz Imréné dr. jegyzőasszonyt, Fabó István alpolgármester 
urat, Rusz Mihály képviselő urat, Dr. Bagi István volt 
alkotmánybíró urat, egyetemi docenst, Bagi István főjegyző 
gyermekét, községünk díszpolgárát és kedves feleségét Ildikó 
asszonyt, valamint a köztisztviselőket. A köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény alapján 1992. óta hazánkban minden év 
július 1-je a Köztisztviselők napja, 2012. március 1-jétől a 
Közszolgálati Tisztviselők Napja. 2005-ben került felavatásra a 
községháza falán Bagi István főjegyző emléktáblája. Bagi István 
1902-ben született Békésszentandráson. 1924-ben került 
jegyzőgyakornokként ide a békésszentandrási községházára, majd 
1933-ban segédjegyzővé nevezték ki. 1938-ban a községi 
képviselőtestület a község főjegyzőjévé választotta. Hivatali évei 
alatt nagy erőfeszítéseket tett a község fejlődése érekében. 1944-
ben az orosz front előretörése előtt, a képviselőtestület 
engedélyével, a község iratait, anyakönyveit átvette, lovaskocsin 
Budapestre vitte, ahol azokat biztonságba helyezte. Amikor a 
Dunán való átkelés már lehetővé vált, visszatért falujába, s az általa 
elvitt iratokkal, anyakönyvekkel a képviselőtestületnek 
hiánytalanul elszámolt. 2005. óta minden éven, a köztisztviselők 
napja keretében, a Polgármesteri Hivatal dolgozói koszorút 
helyeznek az emléktábla alá. Az emléktábla szövegét Tóth András 
köztisztviselőt olvasta fel. Ezt követően Dr. Olasz Imréné dr. 
jegyzőasszony, és Dr. Bagi István úr, valamint Fabó István 
alpolgármester úr koszorút helyeztek az emléktábla alá. Majd Bagi 
Erika anyakönyvvezető köszöntötte Dr. Bagi István urat abból az 
alkalomból, hogy ez év júniusában a Pécsi Tudományegyetemen 
átvette aranydiplomáját.
Ezt követően Dr. Bagi István úr mondta el gondolatait.
Örömét fejezte ki, hogy településünk, az önkormányzat méltó 
módon őrzi édesapja emlékét.
Méltatva édesapja emlékét, történetet elevenített fel a 30-as 
évekből, amikor édesapja személyesen ment el két képviselővel a 
miniszterhez, engedélyt kérni a település (Öcsöd felől érkezve) bal 

oldal i  részén lévő 
t e r ü l e t 
kiparcellázására, hogy 
azt később, főként 
kubikos családoknak 
adhassák.
M a j d  é d e s a n y j a 
h a g y a t é k á b ó l  e g y 
m e g s á r g u l t 
újságcikket vett elő, 
melynek  szövegé t 
Bagi Erika olvasta fel.
Idézet a cikkből:
„Bagi István főjegyző 
a  m e g é r d e m e l t 
pihenésre szánt idejét a 
m u n k á s e g y l e t 
tagjainak adja. Bagi 
f ő j e g y z ő  a 
békésszen tandrás i 
munkásegy le tnek , 
nemcsak elnöke, lelki 
g o n d o z ó j a ,  j o g i 
tanácsadója, hanem a 
tagok mindegyikének 
lelkiismeretes apja.
Bagi István az egylet vezetését a rossz gazdasági években, 1934-
ben vette át. Minden törekvése oda irányult, hogy az egylet 
tagjainak a kubikos munkások mindegyikének munkaalkalmat 
szerezzen. Bagi István főjegyzőt mindenki nagyrabecsüli, tiszteli 
és szereti.”
Élmény volt hallgatni visszaemlékezését.
Az emlékezés megható pillanatai és a koszorúzás után a 
köztisztviselői nap a Körös-parton folytatódott.

Bagi Erika
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90. születésnap
Dr. Olasz Imréné dr. jegyző asszonnyal együtt otthonában 
köszöntöttük Mrena Gyuri bácsit 90. születésnapja alkalmából. Vele 
ünnepeltek testvérei, Imre bácsi, aki 89 éves lesz novemberben, és 
Jani bácsi, aki 86 éves múlt májusban. Édesapjuk korán, 32 évesen 
meghalt. Édesanyjukat 100., 101., 102., 103. születésnapján, 
valamint 2006. június 21-én 104. születésnapján együtt 
köszönthettük Sinka József polgármester úrral,  együtt 
ünnepelhettünk a családdal. Kívánjuk Gyuri bácsinak, hogy érje 
meg ezt a szép kort ő is egészségben. A szép kornak a megélése 
sajnos nem mindegyikünknek adatik meg. Ezért is külön öröm a 
számunkra, hogy köszönthettük Őt, aki a hosszú évek alatt átélt már 
sok jót, de rosszat is.

Mrena György 1925. június 12-én született Békésszentandráson 
Mrena György és Ambrus Anna szülők első gyermekeként. Édesapja 
korán meghalt, így édesanyja volt az, aki igyekezett betölteni azt a 
tátongó űrt, amit a korán meghalt édesapa maga mögött hagyott. 
Három fiúgyermek felnevelése hárult rá.
Gyuri bácsi 1957. május 18-án kötött házasságot. 1961-ben 
megszületett fia Gyuri.
Gyuri bácsi az első négy elemit a furugyi iskolában végezte, majd 
még két osztályt a nádasoldali iskolában. A hittant Domosek 
plébános tanította, de egy kispap is segítette a hittanoktatást. Iskolái 
után dolgozni kezdett a mezőgazdaságban, amit nagyon szeretett. 

Ellesve megtanulta a kőműves szakma legalapvetőbb technikáit, így 
a ház körül még betonozási munkákat is megcsinált.
1970-ben a Fajtakísérleti telepre került dolgozni, ahonnan 1985-en 
ment nyugdíjba. Nyugdíj mellett még négy évig dolgozott. Otthon 
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel még a mai napig is 
foglalatoskodik, ez tölti ki mindennapjait.
Rá hárul a háztartás vezetése is, hiszen felesége 2013-ban 
bekövetkezett halála óta ő főz, mos, takarít. Még mindig nevelget két 
kis malackát, de szépen gondozza a kertet, a szőlőt.
Beszélgetésünk alkalmával több régi történetet is elmesélt, ezekből 
osztok most meg egyet az olvasókkal.
A hatvanas évek elején három diófa hajtott ki a meggyfájuk alatt, s 
amikor azok már nem fértek ott el, kiásta őket, s elvitte a piacra 
eladni. Akkor a piac még a 44-es helyén, a Fő utca elején volt. (a 
közösségi portál Békésszentandrás anno oldalán láthattunk róla 
képet). Az elsőt Dr. Fabó Ferenc nagyapja vette meg, aki a Patkó 
János háza helyén lévő házban (nagyszülői ház) lakott, egyet Bagi 
András nagybátyám, aki a Móricz Zsigmond utcában (most a Dr. 
Dunay Alajos utca) lakott. A harmadik fa nem kelt el, így azt 
hazavitte és elültette. Ez az óriási diófa még most is ott magaslik az 
udvaron.
Kedves Gyuri bácsi! 
Wass Albert szavaival köszöntjük
Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik,
soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent,
ami bele esik, magával ragadja, 
valahová, amit az ember úgy hív, 
hogy „örökkévalóság”!
Gyuri bácsi beszélgetésünk során beavatott életének fontos 
pillanataiba és megosztotta velem mindazon élményeit az életéből, 
melyeket fontosnak tartott.
Nagyon sok szeretettel gratulálunk, és azt kívánjuk, hogy Isten 
éltesse sokáig, adjon még az életben nagyon jó egészséget, 
boldogságot és még sok szép napot, melyet szerettei körében tölthet 
el.

Bagi Erika

Ötven év után – Arany Diploma
Díszoklevél-átadó ünnepséget tartottak a jubiláló jogászok 
számára a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karán. Az ünnepségen ünnepélyes keretek között aranydiplomát 
vett át Dr. Bagi István volt alkotmánybíró, településünk 
díszpolgára.
Az aranydiploma átadó ünnepségen elmondott beszédében lévő 
gondolatok közül megosztom azokat a sorokat, amit ő is, és én is 
magaménak vallok; beszédében Werbőczy Hármaskönyvének 
bevezetőjéből idézett, ebben a néhány sorban foglalta össze 
mindazt, amit hite szerint az egyetemi évei alatt tanult: Az igazság 
az a jó tulajdonság, mely mindenkinek megadja a méltóságát; 
Istennek: a vallásos tiszteletet; az arra érdemeseknek a 
megbecsülést, a hasonlóknak az egyetértést, az alávaló 
embereknek a fenyítést, szegényeknek és nyomorultaknak: a segítő 
könyörületességet.
Az igazság pedig kétféle: természeti és törvényi. A természeti az az 
állandó, és örökké tartó akarat, mely mindenkinek a maga jogát 
megadja. Törvényi igazságnak pedig mondjuk magát a törvényt, 
mely ugyan gyakran változik, de anélkül sem nemzetek, sem 
országok sokáig fönn nem állhatnak. Kívánjuk, hogy Arany 

Diplomásként a felfrissült szép emlékek aranyozzák be további 
életét. Jubileumi diplomájához gratulálunk!

Bagi Erika
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 

hozott határozatok kivonatai

42 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mobiltelefon-díjak 
kiadásainak csökkentése érdekében a polgármester illetve a 
jegyző által havonként letelefonálható összeget 10 ezer, a 
többi hívószámhoz kapcsolódóan 5 ezer forintban 
határozza meg. Az azon felüli díj amennyiben nem volt 
idokolt, megtérítendő a használó által. A telefonszámlákat 3 
havi átlagban kell vizsgálni.

43 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dologi kiadások 
körébe tartozó, 50.000 Ft-ot meghaladó kifizetések 
teljesítését a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság előtezet 
jóváhagyásához köti. Kivélte ez alól a halaszthatatlan, 
nélkülönhetetlen beszerzések, amelyeket utólagosan hagy 
jóvá.

44 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtár 2014. évi beszámolóját elfogadja.

45 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szentandrási Híradó 
Szerkesztőbizottságának 2014. évi beszámolóját elfogadja. 

46 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az YCB 428 forgalmi 
rendszámú Kamotsu markológép és a YGP 873 forgalmi 
rendszámú MTZ traktor javításához szükséges felmérések 
történjenek meg.

47 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KUY 186 forgalmi 
rendszámú Volkswagen Transporter gépjárművön történjen 
érték-megállapítás és árajánlat kérés a jármű javítására. 

48 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KKP 436 forgalmi 
rendszámú Peugeot Boxer gépjárművön történjen érték-
megállapítás és árajánlat kérés a jármű javítására. 

49 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az aljegyzői állást 
megszünteti.

Utasítja a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre terjessze be 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításást.

A képviselő-testület a tájékoztatást a szociális ügyintéző munkakör 
betöltésére vonatkozóan – a pályázati kiírásnak 
megfelelően – tudomásul veszi.

50 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja azon 
tájékoztatást, melyben kimutatásra került, hogy milyen 
eszközöket, megvalósított fejlesztéseket, és ingatlanokat ad 
át az önkormányzat a helyi szociális szövetkezetnek, 
haszonkölcsön szerződés keretében.

A képviselő-testület kéri egyben az ingatlanok tényleges 
átadásával kapcsolatban a szükséges előkészületek 
megtételét.

51 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a 
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.-vel kötendő 
azon megállapodást, mely értelmében a szolgáltató 
gondoskodik a települési szilárd hulladék befogadásáról, 
átrakásáról és átszállításáról, legkésőbb 2015. április 30-ig.

52 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Békésszentandrás 
Nagyközésg Önkormányzata  és Balla Ferenc vállalkozó 
között; valamint a Körös Művelődési Ház és Könyvtár és 
Balla Ferenc vállalkozó között megkötött vállalkozási 
szerződéseket elfogadja.

53 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a testvértelepülések 
találkozója pályázati anyag elkészítésére és a pályázati 
projektmenedzsment feladatok ellátására szóló Inventio 
Consulting Kft. által összeállított árajánlatot.

54 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a testvértelepülések hálózatai pályázati 
anyag elkészítésére és a pályázati projektmenedzsment 
feladatok ellátására szóló Inventio Consulting Kft által 
összeállított árajánlatot tudomásul vette. A szerződés 
megkötése előtt további információkat kér a pályázatírási 
költség tételeiről.

55 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete engedélyezi a csatlakozást “A legszebb 
konyhakertek” programhoz, valamint a Start Programban 
művelt kert regisztrációját.

56 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulási ülésein Sinka Imre 
polgármester helyettesítésével Rusz Mihály képviselőt 
bízza meg. 

57 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szociális, Jogi és 
Ügyrendi Bizottság tájékoztatótáját a polgrámester, az 
alpolgármester, az önkormányzati képviselők és a külsős 
bizottsági tagok vagyonnyilatkozatának átvételéről.

58 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 4. évfolyamos 
osztályát 20.000 Ft-tal, a 8. évfolyamos osztályokat 50.000 
Ft-tal támogatja.

59 /2015 . ( I I . 25 . )  s z .  Képv i se lő - t e s tü l e t i  ha t á roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy haároz, hogy az Alapítvány az 
Emberi Értékekért, valamint a Kulturális Turisztikai Tanács 
részéről felajánlott “Várak, kastélyok, múzeumok 
Magyarországon” című kiadvány magyar nyelvű 
összefogllaóját  2 példányban 4.000 Ft/db áron 
megvásárolja.
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HÍREK
60/2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállaja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő 
Suzuki  J imny gépjármű javí tás i  köl t ségeihez 
lakosságarányosan 14.929 Ft összegben hozzájárul.

61 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállaja 1 db a  
sürgősségi ügyelet ellátásához szükséges Cardoline EKG 
vételeárát lakosságarányosan 32.185 Ft összegben 
hozzájárul.

62 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy vállalja a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához  szükséges 
l akossága rányosan  133 .470  F t  ö s szegben   a 
hozzájárulását.

63 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja  a 
tulajdonát képező Békésszentandrás, 95/7 hrsz.-ú 
ingatlannak Nikházy Zoltán részére, a Békésszentandrás, 
95/5-6 hrsz.-ú ingatlannak Boda Mária Mónika és Kiss 
Zsolt részére történő elidegenítését 1 Ft-os vételár mellett.

64 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező Békésszentandrás, 674/45 hrsz.-ú 
ingatlan elidegenítésének megtárgyalását a mai ülés 
napirendjei között nem tárgyalja.

65 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mellékelt 
helyszínrajzon lehatárolt telektöböket javasolja a Hungerit 
Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt. részére, 
baromfinevelő telep megvalósítása céljára. A Képviselő-
testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
írásban tájékoztassa a beruházót a lehetséges megvalósítási 
helyszínekről.

66 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Ozirisz 

Kft nyersanyagnorma és eladási ár emelésést 2015. 
március 1-től. 

67 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kishegyesi Helyi 
Közösség Mátyás-szobor újraállításához 50.000 Ft 
támogatást nyújt.

68 /2015 . ( I I .26 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulásást adja az 
E5NOCV455985226 sorozatszámú, ASUS X550LVD 
típusú laptop Radics Attila r. főtörzs-zászlós körzeti 
megbízott úr részére történő használatba adáshoz.

69 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kíván 
Polgármesteri biztosítást kötni.

70 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a TDM szervezet támogatásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi, és a támogatás összegét a 
2015. évi költségvetésében 2.347.000 Ft-tal szerepelteti.

71 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  m e g t á r g y a l t a  a  c i v i l 
szervezetek/intézmények támogatására irányuló 
előterjesztést és az abban foglaltak alapján úgy határoz, 
hogy a Mozgáskorláatozottak Szarvasi Egyesület 
Békésszentandrás Csoportját, valamint Békésszentandrás 
Nagyóvoda Süni csoportját támogatásban részesíti. A 
támogatás forrása az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében rendelkezésre álló képviselői tiszteletdíj-
előirányzatból, a képviselők által lemondott összeg.

72 /2015 . ( I I .25 . )  sz .  Képvise lő - tes tü le t i  ha tá roza t : 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
elfogadja az 5561 Békésszentandrás, Madár u. 2. számú 
hagyaték önkormányzati tulajdonba kerülésére vonatkozó 
eyezségi ajánlatot.
Az Önkomrányzat vállaja, hogy a hagyatékhoz kapcsolódó 
168.135 Ft tartozást megfizeti.

„Keressük Békéssszentandrás
legjobb pálinkáját!”

Leadási határidő: 2015. augusztus 3. (hétfő)

Helye: Polgármesteri Hivatal (Műszaki részleg)

Eredményhirdetés: 2015. augusztus 8. 17.00 (szombat)

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

Felhívások a IX. Sport - és Vitamin-napra!

Jelentkezés a főzőversenyre!

„Keressük a Vitamin-nap legízletesebb ételét!”

Nevezni a helyszínen – augusztus 8., szombat.
Eredményhirdetés: 15.30 óra
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Osztálytalálkozó több mint fél évszázad elteltével 
Békésszentandráson

Az 1963. június 6-án ballagott 8.a osztályos tanulók 2015. június 6-
án szerveztek találkozót először, pontosan 52 év elteltével. A több 
mint fél évszázaddal ezelőtt ballagó diákok nagy várakozással 
voltak, hogy ennyi idő alatt kit hova sodort a sors, a lehetőség az 
élet tengerén.
Kíváncsiak voltunk, hogyan változtunk meg, megismerjük-e 
egymást, mivel az osztálytársak többsége, több évtizede nem 
találkozott egymással. Sajnos vannak osztálytársaink, akik nem 
lehettek közöttünk, valamint tanítóink, mert elhaláloztak. Egyedül 
a Csikós házaspár, Éva néni és Gyuri bácsi él a szeretett tanítóink 
közül.
A találkozót megelőző napon 2015. június 5-én, a részt vevő 
osztálytársak megbízásából megemlékeztünk Susányi István 
osztályfőnökünk és a többi elhunyt tanítónk, valamint az elhunyt 
diáktársaink síremlékénél.
Koszorút, valamint virágot helyeztek el: Major Erzsébet, Major 
Rozália, Mrena Anna, Bagi János, Ambrus Gyula.

A találkozón részt vett volt diákok nagyon-nagy örömmel, jó 
hangulatban beszéltük meg a több évtizeddel ezelőtti diák 
eseményeket, diák csínyeket. Örömmel tájékoztattuk egymást az 
általános iskola ballagása óta eltelt években kit hova sodort a sors, 
ki milyen eredményeket tudott elérni a diákévekben kitűzött vagy 
elképzelt vágyakból.
Kevesen maradtak Békésszentandráson, többségük vidéken 
folytatta tanulmányait és az ország különböző helyein talált 
magának munkalehetőséget.
Ilyen szempontok alapján elköltözött Békésszentandrásról a Csikai 
család még a ballagásunkat megelőzően, így Csikai Éva nem tudott 
az osztályunk ballagásán részt venni, de mégis megtisztelte az 
osztálytársait és a találkozón részt vett.
Az osztálytársak közül többen szereztek szakközépiskolai, 
főiskolai, valamint egyetemi diplomát. 
Elhatároztuk, hogy az előre haladó korunkban is több 
osztálytalálkozót fogunk szervezni, öröm volt látni egymást és 
maradjon ez a jó hangulat továbbra is, amit az általános iskolából 
hoztunk magunkkal.
Ehhez szükségünk volt a kiváló tanítóinkra is, akik a tudást, a 
szeretetet belénk táplálták.

Ambrus Gyula

2015.
Mrena Anna, Ambrus Imre, Bagi János, Csikai Éva, Fazekas 
András, Major Rozália, Kiss Magdolna, Major Erzsébet, Sinka 
Ferenc, Fazekas Mária, Ambrus Gyula

8.a osztály tanulói 1963-ban
Ülősor: Szabó István, Marton Lajos, Kiss Pál, Bodnár Piroska, 
Fodor Julianna, G. Molnár Erzsébet, Fazekas András, Ambrus 
Imre, Hamza István.
Középső sor: Kertész Krisztina, Szilágyi Mária, Farkas Mária, 
Mrena Anna, Susányi István (osztályfőnök), Kiss Magdolna 
Ilona, Szenczi Rozália, Csipai Mária, Major Rozália
Álló sor: Rónyai Lajos, Oláh Gábor, Major Erzsébet, Kozák 
Mária Erzsébet, Babák Mária, Sinka Ferenc, Bagi János.
Hátul álló: Banász János, Ambrus Gyula

Értesítem a Lakosságot, hogy Bohákné Kiss Annamária, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjának (ÚMVP) 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapjából (EMVA) a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott

vissza nem térítendő jövedelempótoló támogatáson 40.000 eurót nyert.

Az elnyert támogatásból gépeket, állatokat, eszközöket vásároltam.

Célom, hogy a támogatás által megvalósuló fejlesztésekkel egy fenntartható, optimális méretű, a piaci igényekre reagálni tudó 
gazdaságot hozzak létre.
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Bagi Erika anyakönyvvezető beszéde Nagy Béla, a szőnyegszövő volt 
elnökének Hódmezővásárhelyen,

a Katolikus Temetőben tartott temetésén

Drága Béla Bácsi!
Hozzád szólok most… Hiszem… Érzem… Tudom… Hogy Te is itt 
vagy most közöttünk…
Emlékezem… Emlékezem a két és fél évvel ezelőtti 
találkozásunkra, amikor szeretettel fogadtátok kis küldöttségünket 
otthonotokban. Amikor önzetlenül adtad át nekünk féltve őrzött 
kincseidet, a békésszentandrási Szőnyegszövőben töltött másfél 
évtized relikviáit, fotókat, újságcikkeket, iratokat. Ezt a látogatást 
több is követte. Együtt örültünk veled 95. születésnapodon, elsők 
között köszöntve Téged. Majd megkezdődött Békésszentandráson 
a Szőnyegszövés éve rendezvénysorozat, melynek eseményeire te 
is ellátogattál a kedves és mindig mosolygós Jolika nénivel.
Emlékezem a kultúrházi kávéház beszélgetéseire, a szőnyeggyári 
táblaavató megható pillanataira. Felemelő érzés volt, amikor 34 év 
után beléptél volt elnöki dolgozó szobádba, ahol, azóta alig-alig 
változott valami.
Emlékeim között ott van a 2014. október 18-i szőnyeggyári 
dolgozók találkozója is, amikor együtt léptünk a Művelődési ház 
nagytermébe. Közel kétszáz, volt szőnyeggyári dolgozó állva, 
szűnni nem akaró tapssal köszöntött. Több, mint három évtizedes 
közé le t i  s ze rep lésem a la t t  nem tapasz ta l t am i lyen 
megnyilvánulást… Szavakba nem önthető volt az az érzés! Milyen 
boldog voltál, hisz körülrajongtak Téged volt dolgozóid, és tudod 
miért, mert szerettek, mert te egy nagyon jó ember, nagyon jó 
vezető voltál.
S mintegy munkád elismeréseként Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testületétől, polgármesterétől 
2014. november 29-én, az András-napi ünnepség keretében, 
átvehetted a Békésszentandrásért Kitüntető Díjat, másfél évtizedes 
sokoldalú, színvonalas munkádért, hiszen településünk a 
szőnyegszövés kapcsán vált világhírűvé, ehhez a te odaadó, 
lelkiismeretes munkád is hozzájárult. Mindig, mindenben a jót és a 
szépet kerested, soha nem takarékoskodtál a szeretettel és az 
emberséggel. Munkatársaiddal, beosztottaiddal mindig barátságos 
és figyelmes voltál. Mindig volt egy kedves szavad mindenkihez. 
Nem lehettél volna ilyen sikeres a munkában, ha nem lett volna egy 
boldog és nyugodt családi háttér mögötted, melyet drága Jolika 
néni biztosított neked, aki több, mint 40 évig odaadó társad, 
támaszod volt. Emlékezem a karácsonyi találkozásunkra. A 96. 
születésnapod reggelén elsőként köszöntettelek telefonon, majd 
személyesen is. Mindig szívesen fogadtatok békés családi 
otthonotokban. Meglátogattunk névnapodon, s habár fáradtabbnak 
tűntél, de még mindig volt a tarsolyodban emlékkép, amit 
megosztottál velem, velünk. A készülő ünnepségre gondolataidat 
még papírra tudtunk vetni, a műszaki részleg dolgozóiról. S eljött 
az utolsó találkozásunk.
Május 16-án még egyszer utoljára ellátogattál volt munkahelyedre, 
hogy részt vegyél a szőnyegszövés napi koszorúzáson és az azt 
követő beszélgetésen. Féltőn és óvón vezettelek le kezedet fogva 
azon a lépcsőn, amit, nap, mint nap megtettél a másfél évtized alatt, 
amíg ott dolgoztál. Akkor még nem gondoltuk, ez lesz az utolsó 
találkozásunk. De tudod, amikor a jó isten elhív valakit szeretteink 
közül, hagy utána cserébe egy ajándékot, rengeteg emléket. Ezek 
az emlékek egy életre szólnak.
Emlékeztem.
Emlékezem.
Ahogy most körülnézek, biztos vagyok abban, hogy mindenkiben 
felvillant, felvillan - kiben néhány, kiben tengernyi emlékkép. 
Szeretteiden és hozzátartozóidon kívül emlékeznek Rád barátok, 
ismerősök, Békésszentandrás lakossága, a Szőnyeggyár 
valamennyi dolgozója túl a település határain is, Békésszentandrás 

nagyközség Önkormányzata és a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület is.
Szellemiséged példaértékű lehet a következő nemzedékeknek. 
Béla bácsi, hiszem… érzem… tudom, hogy itt maradsz velünk 
mindig, a szívünkben, a lelkünkben, a gondolatainkban, az 
emlékeinkben.
Arany János: Széchenyi idézete című versével záron 
emlékezésemet.
Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy élető eszmévé fínomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,
Amint időben, térben távozik;
Melyhez tekint fel az utód erénye:
Óhajt, remél, hisz és imádkozik.
Az angyalkák vigyázzanak Rád drága Béla bácsi!

Megemlékezés a 
kuláküldözés áldozatairól

Péter-Pál napján, június 30-án tartott megemlékezést a Békéssy 
J á n o s  H e l y t ö r t é n e t i  é s 
Hagyományőrző Egyesület a 
Kuláküldözés Áldozatainak 
tiszteletére. A községháza előtt 
lévő kopjafánál Hévizi Róbert az 
egyesület elnöke tartott rövid 
emlékező beszédet, melyben 
kiemelte a rákosi korszak 
megpróbáltatásait, és emlékezett 
az akkori kor üldözöttjeire és 
á l d o z a t a i r a .  A m e g j e l e n t 
érdeklődők koszorúkkal és 
v i r á g o k k a l  f e j e z t é k  k i 
tiszteletüket.

Helytörténeti Egyesület
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Anyakönyvi hírek

Elhaláloztak

Virág István /1932/ 2015. június 2-án,
Horváth Lászlóné ln.: Rucsai Eszter /1934/ 2015. június 15-én,
Nagy József /1939/ 2015. június 18-án,
Rót Miklós /1934/ 2015. június 21-én hunyt el.

Köszönetnyilvánítás
„Nem simogat kezed,
nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk nem halljuk már hangod.
Egy jaj szó, nem sok annyit nem mondtál
csak elmentél a halál hosszú útján!
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Gazsó Károlyné sz. Ábel Erzsébet

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérve sírjára virágot 
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

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

Házasságkötések

Gazsó Gábor és Valóczki Viktória 2015. június 6-án,
Bagi János és Szatmári Mónika 2015. június 30-án kötött 
házasságot.

Születés

2015. június 4-én Demlyén Zoltán Pál és Diószegi Éva szülőknek 
LÁSZLÓ, június 11-én Kisalbert Imre András és Ungi Barbara 
szülőknek ZOÉ,

június 18-án Gazsó László és Gugolya Beáta 
szülőknek CSABA utónevű gyermeke 
született.

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 – nélküled!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férj, 
édesapa

CSABAI ANTAL
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik drága szerettünk

N A G Y   B É L A

búcsúztatásán megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük a szeretet virágait, az együttérzés kifejezésének 
bármilyen formáját és a sírnál elhangzott búcsúbeszédet.

Hálás szívvel gondolunk a békésszentandrásiakra, akik életének 
utolsó éveiben szeretetükkel és figyelmükkel vették körül.

Külön mondunk köszönetet Bagi Erikának,
Hrncsjárné Dorogi Máriának és Hévizi Róbertnek,

akik lehetővé tették számára, hogy oly sok év után újra 
békésszentandrásinak érezhesse magát.

Emléke örökre szívünkben él!

A gyászoló család nevében:

Nagy Béláné
Jolika néni

MEGEMLÉKEZÉS

Révész Károly halálának
2. évfordulójára.

„Ha már nem vagyok
Nyisd ki majd az ablakot,
Kutasd az ég mélyét
A csillagok fényét.
Megszólal egy húr,
Lelked húrja szól,
Eljátszik egy dallamot,
Az a dallam én vagyok.
De akkor már nem vagyok.”

Gyászoló felesége és családja
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Jó fejtörést!
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KÖSZÖNET
A 2013 évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásokból a 
Békésszentandrási Kézilabda Club részére 2014 évben 54.107. - 
forint került jóváírásra. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki ebben a formában is támogatta sport 
tevékenységünket, működésünket.

A Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu
és Szabadidő Sport Club

tisztelettel meghívja a lakosságot

2015. július 15-én (szerda) 
19.00 órakor

a Kolonics Emlékműnél tartandó
megemlékezésre.

Szervezők
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TÁNCOS HÍREK
A Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesületnek júniusban 
nagyon mozgalmas hónapja volt 22-26-ig Tánctábort szervezett, 
majd 27-én megtartotta évzáró bemutatóját.
A táborban huszonkilenc gyermek vett részt, öt évestől a tizenhét 
évesig minden korosztályból voltak fiatalok. A szakmai programot 
Makan Zsuzsanna vezette Melis Bettina segítette munkáját.
A háttérben természetesen ott voltak a szülők és a vezetőség, akik 
elkészítették a finom teát, limonádét, megsütötték a palacsintát és a 
gofrit, elkísérték a gyerekeket ebédelni stb.
A program a már bevált rendszerben folyt, kilenc óráig filmnézés, 
szabad program, kedden eltértünk
a megszokottól, meghívtuk Harencsár László mesemondót, akivel 
egy kellemes órát töltöttek a gyerekek. Kilenc órakor kezdődött a 
bemelegítés, utána két csoportban folyt a standard illetve latin 
táncok gyakorlása, tanulása. Délután a formáció ideje alatt a 
többiek pihentek egy kicsit.
A gyerekek nagyon jól érezték magukat ez alatt az egy hét alatt, 
sokat mozogtak, még jobban összekovácsolódott a csapat. A nagy 
lányok közül öten közben készültek a szombati meglepetés 
produkciójukra is.  

Évzáró bemutatónkat sokan megtisztelték jelenlétükkel, köszönjük 
nekik, hogy eljöttek, hogy érdekli Őket gyermekeink fejlődése a 
táncban, hogy figyelemmel kísérik egyesületünk tevékenységét.
Műsorunkban szóló táncok és formációk/Madagascar,Jay 
Ho,Charleston,Lady Gaga / váltakoztak. Nagy sikert arattak 
Schwatz Péter-Makan Zsuzsanna és Prozlik Ádám – Melis Bettina 
produkciói.
Természetesen az elmaradhatatlan „Szülők tánca” is nagy tapsot 
kapott. És természetesen a fiatalok és felnőttek nagyon ügyesek, 
szépek és elegánsak voltak.
Bemutatónk végén az elmaradhatatlan babgulyással és 
süteménnyel kínáltuk vendégeinket.
Reméljük mindenki jól érezte magát rendezvényünkön!
Köszönjük TÁMOGATÓINK segítségét!
Köszönet a gyerekeknek és Zsuzsinak a színvonalas műsorért!
Jövőre is szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit!

Korbely Györgyné
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KAJAK  HÍREK
Sinka József emléktábla avató

Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete döntése 
alapján a csónakházunk elnevezése ezután hivatalosan is Sinka 
József Vízitelep. A csónakház falán elhelyezett emléktábla méltó 
módon őrzi emlékét, és hirdeti munkásságát.
Az emléktábla ünnepélyes avatására nagyon sokan megjelentek, 
akik tisztelték és szerették.
Sinka Imre polgármester úr avatóbeszédében kiemelte Sinka 
József polgármesteri  munkásságát,  mély emberségét, 
segítőkészségét, az alkotó embert, aki egész életében 
munkálkodott.
Sinka Péter egyesületünk elnöke emlékezett barátjáról, akivel 
együtt töltötte szinte teljes életét. Nehéz őt pótolni, de az élet nem 
áll meg, a klub működik tovább.
Kálmán Tibor, az MKKSZ elnökségi tagja a kajakos társadalom 
nevében mondott méltató szavakat Sinka Józsefről, majd a család 
nevében Sinka Csaba köszönte meg mindenkinek, hogy ilyen 
módon őrzik meg édesapja emlékét.
Az ünnepség végén a jelenlévők az emléktábla falánál elhelyezték 
koszorúikat, virágaikat.
A klub nevében köszönjük a Képviselő-testületnek a döntést az 
elnevezésről. Köszönjük az Agromex Kft-nek az emléktábla 
felajánlását és elkészítését.
Drága barátunk, Sopek! Emlékedet örökké megőrizzük!

Eszkimó-Indián verseny

Alapos és hosszantartó szervezés után sikeresen megrendeztük az 
első régiós Eszkimó-Indián versenyünket június 20-21-én. A két 
napos verseny során az első napon húzódzkodtak és kislabdával 
célba dobtak a versenyzők, majd másnap következett a futás és az 
evezés. Nagyon hangulatos verseny volt, a fiatalok nagy 
lelkesedéssel vettek részt a különböző programokon. A 
kenuversenyben együtt indultak az edzőkkel, szülőkkel, nagyon jó 
szórakozás volt. A szombat este fénypontja a hatalmas tábortűz 
volt, melynek fénye sokáig bevilágította az éjszakát, mely körül a 
fiatalok énekeltek, táncoltak.

Köszönetet szeretnék mondani a verseny lebonyolításában 
résztvevő önkénteseinknek, akik nagy segítséget adtak ahhoz, 
hogy sikeresen megrendezhessük ezt a versenyt.

A cél, hogy minél többször felhúzódzkodjanak megadott idő 
alatt

A 2 km-es futás után gyorsan hajóba pattantak, hogy leevezzék 
a 2 km-es távot

Eredményeink:

MK-1 kölyök lány U-13  5. Bondár Bíborka

   6. Kalmár Vanda

MK-1 gyermek fiú U-11  7. Kalmár Ádám

MK-1 gyermek fiú U-10  9. Szabó Kornél

   11. Füzesséry Richárd
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Simon Fiala Emlékverseny

44. alkalommal rendeztük meg a Simon Fiala Emlékversenyt, 
melyre 25 egyesületből érkeztek versenyzők. A két nap során a 100 
versenyszámban több mint 700 nevezést adtak le a résztvevők. A 
hosszú távú versenyek során a serdülő, kölyök és gyermek 
korosztályban az indulók létszáma általában 20-30 fő volt.
A 10.000 m-t a hagyományos Simon Fiala kupáért a maratonista 
Boros András nyerte Tolnáról, aki egy héttel később a maratoni EB-
n is nyert. Gratulálunk neki. A pontversenyben Szarvas végzett az 
élen, Szolnok és a KSI-Gyomaendrőd előtt. A mi versenyzőink a 
10. helyen végeztek. Legeredményesebb hazai versenyzőnek 
felajánlott kupát Petrovic Maja nyerte.
Köszönjük a támogatóknak a verseny rendezéséhez nyújtott anyagi 
segítséget, melyből fedezni tudtuk a rendezés költségeit.

Eredményeink:
K-2 kölyök fiú U-14 4000 m 6. Szekeres Zoltán-Ficzere 

Ferenc
MK-1 kölyök lány U-13 4000 m 6. Bondor Bíborka

 7. Kalmár Vanda
MK-1 gyermek fiú U-10 2000 m 4. Füzesséry Richárd,

 5. Szabó Kornél
MK-1 gyermek fiú U-11 2000 m 10. Kalmár Ádám
K-1 női felnőtt 200 m 3. Petrovic Maja
K-2 női felnőtt 200 m 2. Petrivic Maja-Csontos Andrea
K-1 női ifi 1000 m 1. Petrovic Maja

 2. Szekeres Tünde

 3. Csontos Andrea
K-2 női ifi 1000 m 1. Petrovic Maja-Csontos Andrea
K-2 kölyök fiú U-14 1000 m 7. Szekeres Zoltán-Ficzere 

Ferenc
K-1 ffi masters 500 m 2. Barcsik Gábor
K-1 női ifi 500 m 1. Petrovic Maja

 2. Szekeres Tünde

 3. Csontos Andrea
K-2 ffi masters 500 m 1. Barcsik Gábor-Papp István 

(Békés)

A dobogó legfelső fokán Barcsik Gábor-Papp István (Békés)

K-2 női ifi 500 m 2. Petrovic Maja-Csontos Andrea
K-2 serd. fiú U-15 500 m 6. Szekeres Zoltán-Ficzere 

Ferenc
Pontverseny: 10. hely, 110 pont

Petrovic Maja, a legeredményesebb hazai versenyző

Vidék Bajnokság
Velence, 2015. július 3-5.

K-1 női ifi U-17-18 1000 m 4. Petrovic Maja
K-2 női ifi U-17-18 1000 m 2. Petrovic Maja-Csontos Andrea
K-2 női ifi U-17-18 500 m 2. Petrovic Maja-Csontos Andrea
K-1 kölyök fiú U-14 4000 m 11. Csépai Barnabás
K-2 kölyök fiú U-14 4000 m 6. Szekeres Zoltán-Ficzere 

Ferenc
MK-1 gyermek fiú U-11 2000 m 35. Kalmár Ádám
MK-1 gyermek fiú U-10 2000 m 31. Szabó Kornél

 32. Füzesséry Richárd
K-1 kölyök fiú U-14 3x200 m váltó 3. Csépai Barnabás-Szekeres 

Zoltán-Ficzere Ferenc

A váltó 3. helyezettjei: Csépai Barnabás-Szekeres Zoltán-
Ficzere Ferenc
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