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Hunyadi János Katolikus
Nálunk járt

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói és 
picurkái közül magas számban vannak gyermek labdarúgók is. 
Igazgató Úr meghívására mintegy jutalomként, s mintegy 
kedvcsinálóként láttuk vendégül Gyömbér Gábor válogatott 
labdarúgót. Róla tudnunk kell,hogy Makón született , 
gyermekkorában sokféle sport tevékenységben vett részt, de 
elsősorban a labdarúgásban jeleskedett. Édesapja Gyömbér Péter, a 
Makó FC jövőbeli reménységeit nevelő Marosmenti Utánpótlás 
Football Club elnöke. Saját bevallása szerint nem volt született 
tehetség, de a kitartás és a szorgalmas munka eredményeként került 
a Ferencvárosi Torna Club utánpótlásához. Később egy rövid ideig 
Brazíliában kereste kenyerét, majd Magyarországra visszatérve 
előbb a Sopron, utána pedig a Lombard Pápa labdarúgója lett. 
Pápán közel 100 NB1-es meccset játszott. 2012 nyarán tért vissza a 
nevelőegyesületébe, és lett újra a Ferencváros játékosa. 2013-
2014-es szezon második felétől kezdve az FTC csapatkapitánya. A 
Magyar-válogatottba először Egervári Sándor hívta meg 2012. 
szeptemberében az Andorra ellen készülő csapatba. Debütálása egy 
évre rá 2013. szeptember 10-én Észtország ellen volt. Gyömbér 
Gábor lelkesen beszélt a gyermekéveiről, és a labdarúgás iránti 
rajongásáról. Szavait a gyerekek ámulattal hallgatták. 
Megerősítette őket a sport iránti alázat, az egymás iránti tisztelet, és 
a kitartó munkába vetett hit erejében. A délután zárásaként Gábor a 
maga szerény és kedves módján mindenkinek adott autogramot, és 
szívesen állt a fényképezőgép elé minden kisgyermekkel. 
Mindannyiunk számára jó érzés volt közelről látni és hallani egy 
olyan játékost, aki már magára húzhatta a címeres mezt. Nagyon 
sok erőt ad a gyerekeknek egy-egy ilyen találkozás a mindennapok 
szürkének és egyhangúnak tűnő edzésrendjében. Köszönjük 
Gyömbér Gábornak, hogy elfogadta a meghívást, és ilyen 
élményekkel gazdag délutánt élhettek át gyermekeink.

Kishegyesi kirándulás

2015. november 20-án testvértelepülésünkön, Kishegyesen 
jártunk.
Reggel 7 órakor indultunk itthonról, majd négy óra buszozás után 
szerencsésen megérkeztünk. Nagy lelkesedéssel szálltunk le a 
buszról, hiszen a barátaink már az iskola előtt vártak minket. Akik 
még nem jártak itt a faluban, azok útbaigazítást és néhány jó 
tanácsot kaptak az iskola igazgatójától, majd mindenki 
hazamehetett a vendéglátó gyerek családjához. Haza, hiszen két 
napig a mi otthonunk is volt ez a ház. A családok finom ebéddel 
vártak bennünket, amit szabad program követett. A délután a 
kultúra jegyében telt, a helyi diákok előadását láttuk a kultúrház 

színház termében. A másnap a sporté volt, mert ekkor zajlottak a 
foci és kézilabda mérkőzések. A tornán a feketicsi, a kishegyesi és a 
szentandrási csapatok vettek részt. A kézilabda pályán a hazai 
csapat volt az uralkodó, bár szoros mérkőzéseket is láthattunk. Így 
a "kézi-kupa" ismét Hegyesen maradt! A fociban végre sikernek 
örülhettünk, hiszen a mi fiaink nyertek 6-2-re.
Oklevelekkel jutalmazták a csapatokat és még Kepenyes Balázs is 
átvehetett egyet, a legjobb kapusnak járót. Vasárnap szomorúan 
búcsúztunk egymástól, de vigasztaló az, hogy májusban itthon 
láthatjuk vendégül barátainkat.

Miknyik Judit

Kishegyesi focistáink... ...és kéziseink



2015. december 3

Általános Iskola hírei
Bibliatörténeti játékos vetélkedő 

Gyomaendrődön

Iskolánk alsó tagozatos tanulói bibliatörténeti játékos vetélkedőre 
kaptak meghívást november 27-én a gyomaendrődi Szent Gellért 
Katolikus Általános iskolába.
A versenyen a házigazda Gyomaendrőd, Szarvas, Békéscsaba, 
Mezőtúr, Gyula, Orosháza, Békésszentandrás katolikus általános 
iskola tanulóit,nevelőit,hitoktatóit látta vendégül.
Előzetes feladatként rajzpályázatot hirdettek a részt vevő 
gyermekeknek ”Halak a Bibliában” címmel, illetve egy bibliai 
részből /Jónás könyve/kellett felkészülni a tanulóknak.
A rendezvényen Tóth Ferenc igazgató úr köszöntötte a 
versenyzőket, majd közös imádsággal nyitotta meg a vetélkedőt. A 
délután folyamán a gyermekek játékos formában adhattak számot 
tudásukról, ügyességükről. A nap zárásaként az iskola énekkara 
közös daltanulásra invitálta a gyermekeket.

Dugonics András matematikaverseny

A hagyományokhoz híven az idén is beneveztünk a Katolikus 
Iskolák Dugonics András Matematika Versenyére.
Az első forduló november 8-án került megrendezésre, melynek 
feladatsorait helyben írhatták meg a diákok. Negyedik osztálytól 
nyolcadikig minden évfolyamból többen is részt vettek, közel 70 
tanuló gyürkőzött neki a feladatoknak.
Majdan azok juthatnak tovább a második fordulóba, akik legalább 
50%-os teljesítményt nyújtanak.
Az adott feladatok nehézségi fokozata mindig széles skálán mozog. 
Megoldásuk során szükséges a meglevő ismeretek mellet az egyéni 
látásmód, a kreativitás, a problémamegoldó gondolkodás, valamint 
a pontos kitartó és fegyelmezett munkavégzés.
„…mert a matematika élményt adó tudomány, amely erősíti az 
önbizalmat, és ösztönöz a sikerre…”

Egészségnevelési hét

A hét programjait úgy állítottuk össze, hogy egészségünk 
megőrzésének minden területe megjelenjen benne. Alsó 
tagozatosaink már az előző héten lázasan készültek rajzaikkal. A 
képek témája: így védem az egészségem. Ezekkel a munkákkal 
díszítettük iskolánk faliújságját. Nagyon ügyesen és változatosan 
választották meg a képek tartalmát.  Szerepelt rajtuk sport, mozgás, 
táplálkozás, tisztálkodás, fogápolás, kirándulás. Kedd délután a 
kicsik vegyes csapatokban vetélkedtek egymással. A versenyen is 
megjelent az egészségmegőrzés több területe: fogápolás, 
öltözködés, sport, táplálkozás. Szerdán délután gyalogtúrára 
indultunk a Körös partjára. Ott szintén kitöltöttek egy egészséges 
életmóddal kapcsolatos totót, majd játszottak egy kicsit. A 
visszaúton sem voltak még fáradtak. Szép volt az idő, jól esett a séta 
a késő őszi napsütésben. Csütörtökön lázban égett az iskola 
tanulóinak egy része, hiszen a kiállított rajzokra ezen a napon 
lehetett szavazni. Meglepő módon nagy volt a szavazás iránti 
érdeklődés még a felsősök körében is. Pénteken a hét értékelésével, 
eredményhirdetéssel zártuk a programot. Délután a felsősök 
túráztak egyet. Számukra még nem ért véget a hét, mert ők 
interneten megoldandó feladatokat kaptak, melyek megoldására 
hosszabb idő állt rendelkezésükre. Aktívan töltöttük el a hetet. Aki 
részt vett a programokon, mindenki nyertes lett, az elért 
teljesítményétől függetlenül.

A verseny résztvevői
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Megkezdődtek a magyarversenyek

„Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig művelni 
kötelesség.” (Kölcsey Ferenc)
Az elmúlt évekhez hasonlóan, november első péntekén (nov. 6.) 
került sor a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulójára. 
Szarvasra utaztunk 16 felsős tanulóval a Benka Gyula Evangélikus 
Általános Iskolába. Köszönjük az önkormányzatnak és Rágyanszki 
Györgynek, hogy segített a gyerekek utaztatásában.
A verseny különlegessége, hogy a négy fős csapatok tagjai a 
feladatokat közösen, összedolgozva oldják meg. A feladatlap 13 
feleletválasztós kérdésből és egy írásban kifejtendő feladványból 
állt. A diákoknak 60 perc alatt kellett végezniük a válaszadással. 
Minden csapat ügyesen dolgozott, de a 7. osztályosokat kell 
kiemelni, akik a megye 32 csapatából a 9. helyen végeztek. 
Érzékeltetve a helyezés súlyát, minden évben az első hat csapat jut 
be az országos versenyre. Jövőre megpróbáljuk!
Az eredmények:
5.a Nagy Botond, Nagy Imre, Szabó Kornél, Vámosi Gergő 31. 
hely
6.a Gazsó Adél. Liszkai Leila, Paraszt Tünde, Pásztor Klaudia 33. 
hely
7.a Bondor Bíborka, Gugolya Bence, Kalmár Vanda, Nyemcsok 
Edina 9. hely
8.a Boros Vivien, Hegedüs Dorina, Miknyik Judit, Pribelszki 
Johanna 15. hely

b j l s

Meglepetésünkre, az idei tanévben a Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny iskolai fordulóját november 25-én 
(és nem a megszokott februárban) írták meg a hazai és határon túli 
felső osztályos tanulók. Iskolánkból 51 tanuló képviseltette magát. 
A versenyzőknek egy tollbamondást kellett leírniuk, amit egy 
feladatlap kitöltése követett. A megfelelő pontszámot elérő tanulók 
az áprilisi megyei versenyre juthatnak tovább. Az eredmény 
januárban derül majd ki.
Eredmények:
5. osztály

1. Nagy Imre
2. Petrás Bene
3. Vámosi Gergő

6. osztály
1. Plentri Titanilla
2. Bobvos Dorina
3. Pásztor Klaudia

7. osztály
1. Gugolya Bence
2. Egri Gergő
3. Kalmár Vanda

8. osztály
1. Hegedüs Dorina
2. Pribelszki Johanna
3. Miknyik Judit

Gratulálunk minden versenyen részt vevő tanulónak az eredményes 
munkáért!                                                       Baginé Dorogi Anikó

Színházlátogatás az év utolsó hónapjaiban

A p a d l á s  c í m ű  n é p s z e r ű 
musicalt tekinthettük meg 
november 19-én, Szolnokon a 
Szigligeti Színházban. (47 
felsős tanuló) 
A  f é l i g  m e s é n e k ,  f é l i g 
valóságnak teret adó helyszín – a 
padlás - , amit hol belülről, hol 
kívülről láthattunk. A zenés 
darab szólt a szerelemről, az 
önfeláldozásról, a barátságról, a 
gonoszság legyőzéséről. S arról, 
hogy dolgunk van a földi 
életben, legyen az bármilyen 
hosszú vagy rövid, s arról hogy 
addig létezünk halálunk után, 
amíg emlékeznek ránk: 
„De az emberek születnek, élnek 
és végül 
az emlékek földjére érnek,
ó, régen várnak ránk az örökre 
szépek
új ország vár, egy földön túli 
világ
másik, békés táj.”
A padlás az egyik legsikeresebb magyar musical, melyből számos 
dal önállóan is sláger lett. A Szilvásgombóc hallatán a színházban 
ülő 8. osztályos tanulók jóleső érzéssel gondoltak vissza első 
osztályos korukra, mikor a Sulivarázs alkalmával erre a dalra 
táncoltak.

Rejtő Jenő nagysikerű regénye elevenedett meg előttünk a 
békéscsabai Jókai Színházban december 2-án.
A Vesztegzár a Grand Hotelben zenés vígjátékot 50 felsős, az idei 
évadra bérletet vásárló tanuló láthatta Szente Vajk rendezésében.
A színészek játéka és a történet lendülete maradandó 
kikapcsolódást nyújtott mindenki számára.

Baginé Dorogi Anikó
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Bekopogott a Mikulás a bölcsődébe
„Fehér havas utakon, lassan lépeget,
megzörgeti ablakod, vajon ki lehet?
Mikulás, Mikulás jöjj be hozzánk már,
minden bölcsis kisgyermek szívdobogva vár!”- hangzott az ének, 
amivel vártuk a Mikulást.

Sajnos a hó, nem érkezett meg, de a bölcsődés gyermekek nagy 
izgalommal, kíváncsisággal készültek erre a pillanatra, amikor 
megláthatták az igazi Mikulást.
Úgy gondoljuk, hogy többségüknek ez volt az első személyes 
élménye a Télapóval. 
Éppen ezért volt, olyan kisgyermek, aki sírt, megijedt, volt akinek 
„tátva maradt” a szája volt, aki tapsolt örömében.  Énekeltünk, 
verseltünk, majd a Mikulás a krampuszok segítségével kiosztotta a 
meglepetéseket.  A csomagokat boldogan szorították kis kezükkel 
és rögtön kutatták, hogyan juthatnának hozzá a finomságokhoz. 
Ezeket a felejthetetlen pillanatokat próbáltuk megörökíteni a 
szülők számára fényképeken keresztül. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a szülőknek a támogatásukat, amivel ezt a szép 
ünnepet még emlékezetesebbé tehettük, valamint az általános 
iskola tanulóinak közreműködését! A bölcsőde dolgozói 

Gondozási Központ hírei
Mint minden évben, idén is az időseinkkel együtt készítettük az 
ünnepi dekorációt, s közben kicsit ráhangolódtunk a közelgő 
karácsonyra. Minden helyiségünket ünnepi díszbe öltöztettünk: 
advent első vasárnapjára elkészült az adventi koszorú, társalgónk 
téli pompába burkolózott, ablakainkba és bejáratainkba kigyúltak a 
fények.
A külső terek sem maradtak kopaszon, a mikulásunk felült a 
biciklijére, a teraszon egy kivilágított hóember köszönti a 
látogatókat, házőrző kutyánk felöltötte a mikulás sapkát, a falon 
pedig egy hatalmas zölden világító fenyő hívja fel a figyelmet arra: 
itt az ideje, hogy a szívünket is díszbe öltöztessük!
A sok munka mellett programokra is maradt idő, ellátogattunk a 
rendhagyó téli kézműves kiállításra, ahol megcsodálhattuk a 
békésszentandrási és környékbeli kézművesek gyönyörű 
alkotásait, emellett Bartus Beatrix Éhes Élet című grafikáit is 
megtekintettük. A képek mondanivalója mélyen megérintette 
időseinket,  a régmúltban átélt  eseményekről hosszan 
beszélgettünk.

Kézműves kiállításon

Bartus Beatrix - Éhes élet c. kiállításán

Idén nemcsak a gyerekhez látogatott el a Mikulás. Intézményünkbe 
december 7-én érkezett, nyolcadik osztályos fiúk, lányok piros 
ruhát öltve énekelve ajándékokat hoztak lakóinknak. Köszönettel 
tartozunk nekik, hogy jelenlétükkel mosolyt csaltak az idősek 
arcára.
Tervezzük még, hogy a tanyabusz segítségével a vallásos 
időseinket elvisszük egy-egy hajnali misére, hiszen az advent a 
lélek felkészítését is jelenti.
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak áldott, békés 
karácsonyi ünnepet! Töltsenek el minél több időt családjuk 
körében!

Gondozási Központ dolgozói
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REFORMÁTUS  HÍREK
Karácsony méltó megünneplése és folytatása

Az elmúlt évben Nepálban járva meghökkentő volt számomra 
újból szembesülni a bálványimádás mai valóságával. A hindu és 
buddhista vallás istenként tisztelt szobrai, alakjai előtt naponta 
hozzák meg áldozataikat a vallásos hívek a legváltozatosabb 
módon: hangáldozat, illatáldozat, ételáldozat, illatáldozat, 
véráldozat, pénzbeli áldozat. 
Felmerül a kérdés: na és mi van idehaza? Van-e bálványimádás 
Békésszentandráson? Első hallásra talán meghökkentő a gondolat. 
„Hogyan lenne? Mi nem vagyunk bálványimádók!”- mondjuk. 
Valóban? Mi is tulajdonképpen a bálvány? Véleményem szerint 
mindaz bálványnak számít,  amit Isten elé helyezünk 
értékrendünkben. Ha valamit vagy valakit nagyobbra tartunk, mint 
Istent, az bálvánnyá válik a mi életünkben. 
Ősi hitvallásunk, a Heidelbergi Káté így tanít erről: 95. kérdés: 
Micsoda a bálványozás? Felelet: Az, ha az ember az egy igaz Isten 
helyett, vagy őmellette, aki az ő Igéjében magát kijelentette, valami 
mást képzel vagy tart istennek, s az ő bizalmát abba helyezi.
Neked, kedves Olvasóm, van-e bálványod? Engedd, hogy Isten 
előtt elcsendesedve a Szentlélek segítsen őszinte válaszadásban.
„Én az Úr vagyok a Te Istened ne legyen más istened rajtam kívül” 
(2 Mózes 20:2)- így szól a Tízparancsolat első Igéje.
Isten szeret bennünket, és vágyik a mi viszont szeretetünkre. 
Szeretetből teremtett minket, szeretetből gondoskodik rólunk, 
szeretetből adta Jézus Krisztust, aki a kereszten meghalt 
bűneinkért. Szeretetből rendelte Isten, hogy „aki hisz Őbenne 
(Krisztusban) az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Ugyanakkor tudtunkra is adta Isten, hogy egyik legfontosabb 
kötelességünk az Ő viszont szeretete: „Szeresd az Urat teljes 
szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből” (Márk 
12:30). Ha valakit nagyobbra tartunk, mint Isten, felborul a helyes 
rend, és ami, vagy aki Isten fölé vagy elé kerül a mi életünkben, az 
valójában megkárosítja vagy tönkreteszi az életünket, és mi is a mi 
„bálványunkat”.
Kerülhet Isten elé akármilyen nemes és értékes, szép eszme vagy 
személy, annak nem lesz jó vége. Van, ahol egy szeretett 
elfoglaltság, egy szokás, vasárnapi ebéd, családi együttlét, kedves 
vendégség, vagy szeretett gyermek, családtag kerül Isten elé. Hidd 
el, ha értékrendedben Isten az első, és a nagyon szeretett személy, 
tevékenység, vagy tárgy „csak” második, harmadik helyre kerül, 
akkor áll helyre az életed, és akkor lesz jó szeretett személyednek 
az élete is.
Ha itthon, Békésszentandráson –más békés megyei helyiségben is 
valószínűleg - vasárnap délelőtt kimegyünk az utcára, az üzletekbe, 
kocsmákba, temetőkbe, piacra, kertekbe, földekre, műhelyekbe, 
bizony sok emberrel találkozunk. A templompad meg üres az 
istentiszteleten. Mindenkinek van mindig valami kifogása, és 
indoka, hogy miért választotta az Isten tiszteleténél inkább a más 
elfoglaltságot. Vannak kivételes esetek, elismerem. De amikor az 
válik nagyon kivételessé, amikor megszenteljük istentisztelettel a 
vasárnapot, az már Isten lekicsinylése. Valamit mindig 
fontosabbnak tartunk. Nem kellene ennek így lenni. Hidd el, ha 
Isten az első, minden jobb lesz.
Karácsonykor Isten adott ajándékot nekünk. Ünnepeljük méltón a 
karácsonyt azzal, hogy mi is a legnagyobb tiszteletet, bizalmat, 
imádatot adjuk neki. Karácsonykor, amikor Isten legnagyobb 
ajándékára Jézus Krisztusra emlékezünk, adjuk mi is Istennek a 
legnagyobbat: saját életünk felajánlását, és tegyünk mindent Isten 
után, amit eddig elé helyeztünk.
„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 
hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róm. 8,32)
„Itt állok jászolod felett, ó Jézusom szerelmem,
Eljöttem, elhoztam Neked, amit kezedből nyertem:

Vedd elmém, lelkem és szívem, 
Hadd adjam Néked mindenem,
Hogy társam légy e földön!” (329. dicséret, Református 
Énekeskönyv)
Békésszentandrás, 2015. december 7.

Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:

 Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

(Ézs. 9,5)

Református ünnepi istentiszteleti rend

Sok szeretettel hívunk mindenkit alkalmainkra!
Az istentiszteletek a Parókia nagytermében lesznek megtartva

2015. December
6, 13, 20-án vasárnapokon 9.00. órakor: Adventi istentiszteletek. 
Utána kézműves ajándék készítő foglalkozás gyermekeknek.
20-án az istentiszteleten közreműködik a Szentandrási Dalkör.

Istentisztelet után karácsonyfa díszítés
23. Szerda 9 óra

Hittanosok főpróbája, idősek meglátogatása
24.Szenteste, Csütörtök  du. 3. óra 

Családias istentisztelet gyerekeknek, fiataloknak, 
családtagoknak, egyedülállóknak. Versek, énekek, ajándék!

25. Péntek, Karácsony 1. napja. de. 9 óra 
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet, majd szeretetvendégség

(26. Szombat, Karácsony 2. napján istentisztelet nem lesz)
28. Vasárnap, de 9 óra

Hagyományos istentisztelet. 
31. Csötörtök du. 5. óra 

Óévzáró istentisztelet Úrvacsorával.
2016. Január
1. Péntek  9 óra 

Újév-kezdő istentisztelet Úrvacsorával.
Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást 

a lelkipásztortól lehet kérni.

Áldott, békés, boldog ünnepeket kívánunk szeretettel!
Dr Dobos Ágoston ref. lelkész, felesége és a Presbitérium

Vidám adventi szeretetvendégség és kézműveskedés a 
parókián istentisztelet után november 29-én
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Művészpár a Tessedik Múzeumban
A kortárs művészeket bemutató sorozat évzáró kiállítására került 
sor 2015. november 21-én Szarvason, a Tessedik Múzeumban. 
Roszik Zoltán igazgató úr köszöntője után az ünnepélyes megnyitó 
kellemes gitárzenével kezdődött. Ezt követte két portréfilm. 
Először Lous Stuijfzand holland képzőművész, majd a 
békésszentandrási születésű Lóránt János Demeter Munkácsy-
díjas, érdemes művész életével és munkáságával ismerkedtünk 
meg. A nagyterem falait és a galériát a művészpár képei díszítik. A 

kiállításon Lous Stuijfzand kisplasztikáiból is láthatunk egy 
nagyszerű válogatást. Különleges élményben volt részünk, amikor 
Lóránt Demeter fényfestő produkciójában gyönyörködtünk. Ő az 
édesapja által festett Strand című képet varázsolta el ezzel az új 
technikával. A gazdag kiállítás egy hónapig látogatható a Tessedik 
Múzeumban.

Bődi Mária

Lórán János Demeter: Tűzpiros Ferrari Lous Stuijfzand: Összefogódzás

Meghívó
Szervusz Barátunk!
Az elmúlt esztendőben téli sétát tettünk a Hrncsjár-tanyán 
nyaraló gyerekekkel és barátaikkal.
Tegyük ezt most is jókedvvel, vígsággal! Külön szeretettel 
hívjuk a Sportegyesületek tagjait kapcsolódjunk ki együtt, 
tegyünk egészségünkért!
Indulás: 2015. december 29. (kedd) 10 órakor a Piactértől 
gyalogosan
Cél: Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum megtekintése, Horváth 
Mariann múzeumpedagógus segítségével. 

- Öltözz melegen, rétegesen, kényelmes cipőbe!
- Uzsonnával, meleg teával várunk mindenkit.
- Hozd el testvéredet, barátodat is!
Az ovis-aprónépet is hívjuk szüleikkel együtt!
- Reggelizz bőségesen, a hátizsákodban legyen tea!
Hazaérkezés: Piactér, délután 3 óra körüli időben.
Várunk szeretettel!

2015. decemberében Áldott Karácsonyt kíván Dorogi Marika 
néni és Hrncsjár András, Dínó bácsi.
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ÖNKORMÁNYZATI

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. december 17. (csütörtök) 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 Képviselő-testület 2016. évi munkaterve
Előadó: Csépainé Tóth Gabriella jegyző helyettesítésével 

megbízott szociális ügyintéző
3. Bejelentések

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

Sinka Imre sk. polgármester

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

240/2015.(VI.08.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda tanulóit.

241/2015.(VI.08.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosít 60 m3 tört 
betont a Békésszentandrás, 3949 hrsz.-ú ingatlanon történő 
szórt burkolat kialakítása érdekében, a Keresztháti üdülősor 
egy részének oltóvíz biztosítása érdekében, akkor, ha a 
Körös Agrár Kft. hozzájárulását adja a terület közcélú 
igénybevételéhez. 

242/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Rusz 
Mihály képviselő urat választja meg.

243/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat.

244/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
emberi  erőforrások minisztere ki írása alapján, 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár közösségi nagytermének 
parketta cseréjére, továbbá 100 db tárgyalószék és 8 db 
tárgyalóasztal beszerzése érdekében.

245/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az YCB 428 forgalmi 
rendszámú Komatsu markológép javítási munkálatait a 
mellékelt szállítói árajánlatban szerepeltek alapján 
kivitelezteti a Work-Metall Kft által.

246/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kollégiumi villamos 
energia felhasználás ellentételezése érdekében vállalja, 
hogy a fenntartó által kifizetett villamosenergia költség 
értékben nyílászárókat cserél a helyi általános iskola udvar 
felőli bejáratain. Továbbá úgy dönt, hogy villamos almérőt 
épít be a közmunkaprogram mezőgazdasági programeleme 
megvalósítását szolgáló önálló villamos áramkörbe a 
költségek elszámolhatósága érdekében.

247/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a fedezetet 
140 m3 mart beton beszerzésére, mellyel a helyi útalapok és 
javított földutak karbantartását fogja elvégezni.

248/2015.(VI.22.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete vállalja a Füzesi üdülősor útburkolat 
felújításához 1.905.000 Ft biztosítását, mellyel kiegészíti az 
üdülőingatlanok anyagi támogatását, melyet felajánlottak 
az útviszonyok javítására. 

249/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Hévizi 
Róbert képviselő urat választja meg.

250/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a napirendi pontokat. 

251/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lejárt határidejű 
határozatokról, valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

252/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Szociális, 
Jogi és Ügyrendi Bizottság 2015. június 2. napján és 2015. 
június 22. napján megtartott ülésén, az átruházott 
hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóját.

253/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nagyközség 
közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót a 
melléklet szerint elfogadja.

254/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Település-
üzemeltetési Csoport 2015. I. félévben végzett munkájáról 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

255/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  a  Te l e p ü l é s f e j l e s z t é s i , 
Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság 
javaslata alapján utasítja a Település- üzemeltetési 
csoportot a mellékletben meghatározott munkák 
elvégzésére.
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HÍREK
256/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának 
főző-tálaló konyhájában megüresedett közalkalmazott 
szakács álláshely meghirdetését és 2015. augusztus 1-jétől 
történő betöltését a mellékelt pályázati kiírás alapján.

257/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gondozási 
Központ  szakács  munkakörben foglalkoztatot t 
munkavállalója a szakács képesítés megszerzésének 
tandíját, melynek időarányos összege 52.000 Ft, öt havi 
részletekben fizethesse vissza 10.400 Ft/hó összegben.

258/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy iroda használati 
lehetőséget a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 
a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l  “ C ”  é p ü l e t é b e n ,  a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységhez 
kapcsolódó ügyfélszolgálat biztosítása érdekében, éves 
105.000,- Ft használati díj ellenében.

259/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának 
azon módosítását, mely az önkormányzat tulajdonrész 
vásárlási döntése alapján indult cégbírósági bejegyzés 
érdekében szükséges.

260/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati bejelentésre történt 
rendőrségi eljárás lezárásáról szóló tájékoztatót a soron 
következő zárt ülésre napolja el.

261/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az István király út 50. 
szám alatti épület tetőszerkezetének (széldeszka) 
felújításához szükséges faanyag megvásárlását bruttó 
100.000 Ft összegben biztosítja.

262/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a IX. Sport és 
Vitamin Nap költségeiről szóló 231/2015. (V.28.) sz. 
Képviselő-testületi határozatában foglalt összeget bruttó 
4.415.560 Ft. szerint módosítja.

263/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a IX. Sport és 
Vitamin Nap vendéglátó egységének üzemeltetésére Tímár 
Nándor (5540 Szarvas, Vágóhíd u. 1/1.) egyéni 
vállalkozóval köt szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal.

264/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő–testülete a IX. Sport és Vitamin Nap 
tombolatárgyainak beszerzésére 100.000 Ft keretösszeget 
határoz meg a 2015. évi költségvetés dologi kiadások 
előirányzat terhére.

265/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Futó Zoltán (5200 
Törökszentmiklós, Kertész u. 4.) és Daru Szilvia (3200 
Gyöngyös, Warga László u. 24.) kérelme és anyagi 

áldozatvállalása mellett hozzájárul az önkormányzat 
tulajdonát képező Békésszentandrás, 2847 hrsz.-ú 
ingatlanon lévő csatorna zárttá tételéhez, egyben ezen 
ingatlannak a kérelmezők általi  használatához, 
gondozásához.

266/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíztelep 
bővítés tervezési ajánlatait elbírálja. 

267/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem idegeníti el 
Ambrus András és Ambrus Balázs (5561 Békésszentandrás, 
Kisfaludy u.  10.)  részére  a  tula jdonát  képező 
Békésszentandrás, 3534 hrsz. alatti ingatlant, ugyanakkor 
hajlandó azt bérbe adni jelképes 10,- Ft/év bérleti díjjal.

268/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
95/2015. (V.26.) számú határozatát, mely értelmében 
elfogadja a sürgősségi ügyelet működéséhez szükséges 
OEP finanszírozás összegen felüli, május havi hozzájárulás 
biztosítását.

269/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt Egyedi 
Előfizetői Szerződést megköti a Cost Consulting Kft.-vel, 
illetve a Prim Telekom Kft.-vel fennálló szerződést 
felbontja.

270/2015.(VI.29.)  sz .  Képviselő- tes tület i  határozat :  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, az Ozirisz Vendéglátó Kft.-
vel fennálló üzemeltetési szerződést 2016. június 30-ig 
meghosszabbítja.  Tárgyalásokat kezdeményez a 
szolgáltatóval a hosszú távú tervek egyeztetése céljából.

II. A két ülés között elfogadott rendeletek:
9/2015. (VI.30.) Önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 

által teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódó behajthatatlan 
követelések elengedéséről

10/2015 .  (VI .30 . )  Önkormányzat i  rendele t  Egyes 
önkormányzati rendeletek deregulációjáról

11/2015. (VI.30.) Önkormányzati rendelet A 2015. évi igazgatási 
szünet elrendeléséről

12/2015. (VI.30.) Önkormányzati rendelet A település folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
rendeletének hatályon kívül helyezéséről

13/2015. (VI.30.) Önkormányzati rendelet A település szilárd 
hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 21/2013. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Következő lapzárta:

2016. január 6.
(szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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SZENT  ANDRÁS -
November 28-án tartottuk községünk 20. jubileumi rendezvényét. 
Délelőtt ünnepi szentmise hangzott el a katolikus templomban, 
majd délután a Hunyadi János Általános Iskola egykori 
igazgatójára, Greksza Györgyre emlékeztünk és avattuk fel 
emléktábláját az iskola bejáratánál.
A megújult művelődési házban folytatódott az ünnepi műsor, ahol 
először a Gődény Színkör mutatta be előadását „Magyar Csillagok 
II.” címmel. A Bődi Mária által írt darab Mátyás király korába 
repített vissza minket és fordulatos humorral derítette jókedvre a 
nézőket. Köszönjük a szereplőknek - Nemcsényi Zsolt, Virág 
Sándor, Dr. Kanti Attila, Bagi Erika, Dr. Kantiné Szín Mária, 
Gyulai Mária, Sinka Petra, Hévizi Róbert, vitéz Szécsi Mátyás Pál, 
Hancsák József -, köszönjük a rendezőnek, Bődi Máriának, a 
narrátornak, Bődi Etelkának, hogy időt, energiát feláldozva igazi 
kulturális élményt nyújtottak. Izgatottan várjuk a következő 
előadást!
Az ünnepség levezetője két fiatal hölgy, Bezzeg Ramóna és 
Székely Alexandra voltak, akik tisztelettel köszöntötték a 
megjelenteket, meghívott vendégeket és testvértelepülésünk, 
Kishegyes delegációját. Először Gaál Roland a Szarvasi 
Járáshivatal vezetője köszöntötte a megjelenteket. Majd 
községünk polgármestere, Sinka Imre „Aranyosi Ervin: Lelki 
béke” című versrészlettel utalt a korunkat meghatározó rohanó 
világra és tekintett vissza a 2015-ös évre. Kiemelte, hogy a strand 
környékén történtek a legnagyobb változások, így felsorolta 
többek között a kiszolgáló épületet, a megújult kajakház épületét, a 
sportpálya gyepének felújítását. De utalt az árnyékos pillanatokra 
is, amikor hirtelen elhunyt Sinka József a kajak klub elnöke, aki 
méltó névadója lett Vízitelepünknek. Emlékére néhány 
másodperces néma felállással emlékeztünk. Kihangsúlyozta és 
megköszönte a civilszervezetek, sportegyesületek munkáját, 
mellyel öregbítették községünk nevét, és önzetlenül segítették, 
támogatták az önkormányzat munkáját. Reményét fejezte, hogy ez 
továbbra is így marad.

A nap hátralévő részében kitüntető díjak átadására került sor.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 467/2015. (XI.12.) Képviselő-testületi határozatával úgy 
döntött, hogy „Békésszentandrásért Pedagógiai Díjat” adományoz 
Sinka Imréné részére.
Sinka Imréné sz. Tomonyiczka Katalin 1939. december 5-én 
született munkás szülők gyermekeként Békésszentandráson. 
Édesapját, a II. világháborúban elveszítette, árván nevelkedtek. Az 
általános iskolát helyben végezte, majd Szarvason és Szegeden 
tanult. Tanítói végzettsége mellé, magyar-történelem szakos 
diplomát szerzett. 1959. július 18-án házasságot kötött, családot 
alapított. A gyermekei nevelése mellett 40 évig dolgozott a helyi 
általános iskolában. Szakjának nem csak helyi, hanem járási 
szinten is munkaközösség vezetője volt. Pályájának utolsó 6 évét 
megbízott, majd megválasztott igazgatóként töltötte a Hunyadi 
János Általános Iskolában. Munkáját, eredményeit elismerés 
övezte. 
- 1977. június 5-én Miniszteri Dicséretben részesült.
- 1982. június 1-jén Kiváló Munkáért oklevelet vett át a 
minisztériumban.
- 1995. június 1-jén, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 
kitüntetés tulajdonosa lett, melyet Göncz Árpádtól vett át a 
Parlamentben.
- Legnagyobb eredményének a 40 évig tartó tanítást tekinti. 
Gyermekei és unokái szeretete, valamint a volt tanítványok, 
kollégák tisztelete teszi széppé és boldoggá életét.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 466/2015. (XI.12.) Képviselőtestületi határozatával úgy 
határozott, hogy „Békésszentandrásért Kitüntető Díjat” 
adományoz Hévizi Róbert részére.

1962. augusztus 3-án született Békésszentandráson. Az általános 
iskolát Békésszentandráson, ezt követően a gimnáziumi éveket a 
Vajda Péter Gimnáziumban végezte el. 
1984-ben Szarvason, növénytermesztési üzemmérnöki, 1990-ben 
vetőmagtermesztési szaküzemmérnöki diplomát, 1997-ben 
Kereskedő boltvezetői bizonyítványt szerzett. Szegeden, 2007-ben 
történelem szakos tanár, majd 2009-ben bölcsész szakon végzett. 
2015-ben, néhány napja eredményes Közművelődési szakvizsgát 
tett. 1986-ban házasságot kötött, mely 25 éve után tragikusan ért 
véget, 2011-ben özvegy lett. Két lánygyermekük született, Mariann 
és Bianka. 
1998 óta tagja a Képviselő-testületnek. 1999 óta alapító elnöke a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek, 
amelyben számos emlékhely kialakításánál, hagyományőrző 
programok szervezésénél, és helytörténeti előadásokon vett részt.
2000-től elnökségi tagja a nagymúltú Hunyadi Mátyás 
Sportegyesületnek. 2013-tól elnöki posztot tölt be, ahol irányítása 
alatt azóta megtörtént a Sporttelep teljes felújítása. 
1997-től tagja az Ipartestületnek, közel tíz éve az Ellenőrző 
Bizottság elnöke. 
2006-tól 2010-ig községünk alpolgármestere volt.
2007-ben az ő kezdeményezésére jött létre a helyi Civil Egyeztető 
Fórum, melynek azóta is koordinátora.
A település határain túl is számítanak rá: 2007-től elnökségi tagja, 
2011-től elnöke a Körös-szögi Civil Fórum Egyesületnek. 
Elnökségi tagja a Körösök Völgye Leader Egyesületnek, ahol a 
strandon található színpad és kiszolgáló épület létrehozásában 
szerzett döntő érdemeket.
A legjelentősebb érdemei a kulturális területen nyilvánultak meg:
- Millenniumi Emlékbizottság elnökeként két év alatt 40 rendezvény 
lebonyolítása fűződik nevéhez: kiállítások, ünnepségek, András-
kereszt állítása.
- A Kossuth Emlékbizottság Elnökeként a Kossuth Emlékpark 
megálmodója a domborművel.
- A Jubileumi Emlékbizottság Elnökeként is emlékezetes kiállítás-
sorozatokat szervezett. Az Újratelepítési Emlékmű és a Jubileumi 
Emlékház létrehozásában is fontos szerepet játszott.
Elképzelései alapján 2010-ben elkészült a Trianoni Emlékhely, 
mely később a Nemzeti Összetartozás Emlékparkja nevet kapta.
Kezdeményezésére indult el a Vitamin-nap, az Ének a Körösben, és 
a Kultúrházi Kávéház rendezvények is.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 468/2015. (XI.12.) Képviselő-testületi határozatával úgy 
döntött, hogy „Békésszentandrás Sportjáért Kitüntető Díjat” 
adományoz Bodonyi Dóra részére.

Bodonyi Dóra 2008-tól 2013-ig versenyzett egyesületünkben és 
ezen idő alatt is nagyon sok szép eredményeket ért el és szerzett 
dicsőséget Békésszentandrásnak, itt lett Ifjúsági Európa-bajnok. 
2013-tól Szolnokon versenyez, de nem szakadt el egyesületünktől, 
mindig is szentandrási maradt. Idei évben kiemelkedő nemzetközi 
eredményeket ért el. Koppenhágában felnőtt Világkupát nyert K1 
1000 és K1 5000 méteren. Az U23 Világbajnokságon K1 500 
méteren Világbajnok, K4 500 méteren harmadik lett. A felnőtt 
Világbajnokságon K2 1000 méteren harmadik helyezést ért el. 
Ilyen kiemelkedő sporteredményt szentandrási versenyző még 
sohasem ért el. Teljesítményét a klub elnöksége az idén alapított 
Sinka József-díjjal ismerte el.



2015. december 11

NAP  -  2015
A legjobb sportolók 2015-ben: 

- kajak sportágban – Ficzere Ferenc, Csépai Barnabás, Szekeres 
Zoltán

- sakk sportágban – Csík Balázs Béla
- kézilabda sportágban – Petrás Viktória

- labdarúgás sportágban – Borgulya János
- kerékpár sportágban – Kanti Dorottya

- karate sportágban – Radics Attila
- sportlövő sportágban – Lizon János

- társastánc sportágban – Melich Krisztián, Petrás Kíra

A díjak átadása után a hagyományos karácsonyi kézműves kiállítás 
megnyitója következett a könyvtár galériájában. Ismét 
elmondhatjuk, hogy sikerült méltó módon megünnepelnünk a 
község névadójának neve napját Békésszentandráson és igazi 
jubileumi ünnepség volt.

Benedek Erika
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

sikeres, boldog új évet kívánunk! 

Köszönjük támogatóinknak

a 2015-ös évben nyújtott 

segítségüket!

Békésszentandrási Hunyadi

Mátyás Kajak-Kenu

és Szabadidő SK

Minden parti új rekord
Immáron ötödik alkalommal került sor a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület által rendezett 
Hagyományőrző Szimultánra. Az András-napot megelőző 
délutánon vitéz Sinka Brigitta sakkmester adott randevút a 
sakkozást szerető közönségnek. Az idei alkalom azért is volt fontos, 
mert a Guinness rekord felállítása óta ilyen formában most 
találkozhattunk Bici nénivel. A szimultánon megjelentek a helyi 
iskolában működő sakkszakkör tagjai is, akiknek nagy örömöt 
jelentett a sakkmesterrel való találkozás. Köszönjük Csipai 
Leventének és Csipai Dánielnek, hogy ezt lehetővé tették a 
gyermekek számára.
A jó hangulatban eltelt délutánt természetesen új rekorddal zártuk. 
2015. november 27-én a rendezvény zárásakor 13.815 lejátszott 
partit tudhatott magának a sakkmester. Köszönjük szépen Bici 
néninek hogy ismét eljött közénk egy újabb élményt adva 
mindenkinek, aki részt vett a pénteki sakkdélutánon.

Hévizi Róbert

Köszönet
Ezúton mondok köszönetet Hévizi Róbert képviselő úrnak, Dr. 
Gazsó Ferenc úrnak, Sinka Imre polgármester úrnak, Molnár Imre 
Zoltán igazgató úrnak. Valamint volt kollégáknak, tanítványoknak, 
mindazoknak, akik a férjem emléktábla avatásán megjelentek, 
hozzájárultak és kifejezték tiszteletüket.

Greksza Györgyné
és családja

Emléktábla
Greksza Györgynek

Az érdeklődők szép számú csoportja gyűlt össze november 28-án 
kora délután a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
bejáratánál. Greksza György egykori igazgató úr emléktáblájának 
avatásán a család tagjain túl megjelentek a Képviselő-testület 
tagjai, az egykori kollégák és diákok, a kishegyesi vendégeink, a 
jelenleg tantestület tagjai, és számos érdeklődő, akik megtisztelték 
a rendezvényt. Az eseményt színvonalas kulturális program vezette 
fel, amelynek érdekessége volt, hogy a család tagjai közül először 
Greksza György dédunokája, Nyemcsok Edina mondta el nagyon 
szépen Bornemissza Endre Kötődések című versét. Ezt követően 
keresztfia, Hevesi Imre gitárral kísért ének produkcióját hallhattuk. 
Az igazgató életútját és munkásságát Hévizi Róbert az emléktábla 
állítás ötletgazdája ismertette, majd egykori diákélményeit 
elevenítette fel, így is megemlékezve az egykori iskolavezetőre. 
Ünnepi beszédet Dr. Gazsó Ferenc nyugalmazott szociológus, 
nagyközségünk díszpolgára mondott. Szépen felépített beszédében 
rávilágított azokra az oktatást érintő szociológiai követelményekre, 
melyeket Greksza György az új központi iskola megvalósításával 
teremtett meg Békésszentandráson. Külön öröm volt számára, 
hogy ebben ő is, mint művelődési miniszterhelyettes is segítséget 
tudott nyújtani. Az emléktábla leleplezését követően koszorúkkal 
és virágokkal tisztelegtek a jelenlévők Greksza György emléke 

e l ő t t ,  a k i  a 
Békésszentandr
áson eltöltött 35 
éves pedagógiai 
m u n k á s s á g a 
során 8 évig 
igazgatóhelyett
esként, 20 évig 
igazga tóként 
tevékenykedett.
Közreműködött 
a  k o l l é g i u m 
létrehozásában, 
a  tornaterem 
felépítésében és 
a 14 tantermes 
ú j  i s k o l a 
megvalósításá-
ban.

Az 
emléktáblánál 
koszorút 
helyez el fia, 
Greksza 
György
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Mezőtúri sikerek
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesületének hímző szakköre 
2015. december 27-én Mezőtúron egy kiállításmegnyitón vett 
részt. Erre a kiállításra erdélyi munkákkal lehetett nevezni, amit 
szakértő zsűri véleményezett. Nagyon büszkék vagyunk 
hímzőinkre, hiszen ez alkalommal is több díjat hoztak el. Petrás 
Ernőné Sindelné Kovács Anna és Szűcs Elekné különdíjban, 
Szilágyi Eszter pedig fődíjban részesült.
Az egyesület nevében nagy örömmel, tisztelettel és szeretettel 
gratulálunk nekik, és természetesen gratulálunk azoknak is, akik 
ezen a megmérettetésen részt vettek. További jó munkát, örömteli 
alkotást kívánunk mindannyiójuknak!

Szabó Edit

Szűcs Elekné különdíjban részesült torockói hímzése

Kiszorultak életünkből a 
ráérős dolgok

Talán ez is lehetne a címe a kiállításunknak, amit 2015. november 
28-án nyitottunk meg a Könyvtár Galériájában, hiszen a mai világra 
ez a jellemző, életünkből valóban kiszorultak a ráérős dolgok. Az 
olyanok, amikor van idő hosszasan elücsörögni valami mellett, 
órákig munkálkodni egy kézimunkán, közben együtt lenni 
másokkal.
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülte idén 11. alkalommal 
rendezte meg hagyományos karácsonyi kiállítását, ahol közel 30 
alkotó mutatta be munkáját. Így hát a címben szereplő megállapítás 
ránk, békésszentandrási kézművesekre nem igaz. Hímzőink 
minden héten egy alkalommal összeülnek, tecnikákat, apró titkokat 
,,lesnek” el egymástól.
,,A szép kézimunkákat többnyire ősszel meg télen készítették a nők, 
hiszen akkor volt erre idő. És ebbe a szürkeségbe, a sötétségbe 
visszalopták a színeket. A nap árnyalatait, a világos, erős tónusokat. 
Erre ma is szükség van, hiszen ősszel és télen csupa sötét színűek a 
ruhák, még az esernyők is sötétek. Pedig minden kultúra 
hagyományos viselete tele van színnel. Színterápia és fényterápia 
helyett lehet tehát hímezni, festeni, színes fonalakból kötni, 
horgolni… Aki rákap az ízére, annak lelki szükségletté válik” – 
hangzott el a megnyitón. – Mert minden darab, amit a saját 
kezünkkel készítünk, belőlünk egy darab. Benne van az időnk, a 
munkánk, az erőfeszítésünk, az örömünk, és néha még a vérünk is.
A megnyitót a Kecskeméti Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanulói – Ecseri Ádám (zongora), Ecseri Roland 
(ének), Friderikusz Péter (cselló), Szabó Alexa (ének) – tették 
színesebbé. Két ismert versre Ádám írt zenét, amit a közönség nagy 
tapssal jutalmazott.
Ezzel a kiállítással kívánunk mindenkinek örömteli Adventet, 
szeretteik körében eltöltött karácsonyt.
Köszönjük az alkotóknak, hogy eljöttek és megmutatták 
munkáikat. Köszönjük a megnyitón résztvevőknek, hogy 
érdeklődéssel vannak munkáink iránt. A tárlat 2015. december 18-
ig tekinthető meg.
Krúdy Gyula szép gondolatai közel száz évesek, de nem vesztették 
érvényüket: ,,A női kézimunkáról már régen az a véleményem, 
hogy ez olyasmi, mint a becsületrend a rendjelek között. S talán 
éppen azért, mert napról napra kevesebben lesznek azok a modern, 
nagyvárosi nők, akik kézimunkázás ábrándjait életük kiegészítő 
részének tartják – mint anyáink, akik sokszor menekedtek a 
kézimunkázás árva világába. Sokat tudnék írni a női kézimunka 
okosságáról, megnyugtatásáról, sőt boldogságáról is, mert hiszen 
még ismertem azokat a magyar nőket, akik akkor is kézimunkáztak, 
ha nagyon szomorúak voltak, vagy ha nagyon boldogok voltak.”

Sze
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FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!

2016. január 22-én (péntek), a Magyar Kultúra Napján ismét 
megrendezzük a hagyományos Tél-Fény fotókiállításunkat a 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. A fotók mérete A/5-ös, 
A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet. Személyenként maximum 5 db 
felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét 
megadni. Beküldési határidő: 2016. január 15., péntek. A képeket 
a konyvtar@bekesszentandras.hu e-mail címre is kérjük elküldeni.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.

A rendezőség

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2016. január 12-én (kedd) 16.15 órára

a DONI KATASZTRÓFA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Helye: Hősök szobra 

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

Lottózónk a hagyományos játékok mellett új fogadóbarát 
környezettel várja a Tipp-mixelni vágyókat.
Nézzen be hozzánk, próbáljon szerencsét!

Továbbra is értékesítünk cserepes virágokat, selyemvirágokat, 
illetve száraz- és selyemkoszorúkat.

ÍRISZ Virágbolt és Lottózó

Nyitva tartás:

hétköznap 8-12 óráig; 13-17 óráig
szombaton 8-14 óráig

Áldott karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet kíván 

Olvasóinak

a 20 éves

Szentandrási Híradó 

Szerkesztő Bizottsága!

Köszönjük!
Ezú ton  sze re tnénk  megköszönn i  a 
gyermekek és szüleik nevében megköszönni 
Vasadi Lászlónak és Ferenczy Mihálynak, 

hogy közreműködésükkel ismét megvalósították a kicsik álmát és 
házhoz vitték a csomagokat. Köszönet érte!

A szülők
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Polgárőr Mikulások

A Szarvasi Polgárőr Egyesület tagjai két településen, Szarvason és 
Békésszentandráson látnak el szolgálatot. Így a Polgárőr Mikulások is 
két helyre érkeztek meg, péntek délután Békésszentandrásra a Szent 
László utcába, ahol kerékpárosokat és gyermekeket mikulás 
csomaggal ajándékoztak meg. A csomagokba jól láthatósági mellényt, 
szaloncukrot és a rendőrség közbiztonsági szórólapjait helyezték el. 
Polgárőrök a 100 csomag szétosztásával a biztonságos kerékpározásra 
h í v t á k  f e l  a  f i g y e l m e t .  A c s o m a g o k  á t a d á s a  e l ő t t  a 
megajándékozottaktól a mikulások megkérdezték, mi a kerékpárok 
teljes felszereltsége. Megnyugodhattunk a megkérdezettek nagyjából 
tisztában voltak a pontos felszereltséggel, még ha a jelenlévő 
kerékpárok nem erről tanúskodtak. Mindenki megígérte, hogy pótolja 
a hiányosságokat. A mikulások megjelenését mindenki örömmel 
fogadta, integettek nekik, fényképezték őket, a kamionosok hangos 
dudálással fejezték ki tetszésüket. Sikerült egy kis örömöt, kellemes 
hangulatot vinni a hétköznapok szürkeségébe. A Polgárőr Mikulások 
szombat reggel ígéretükhöz híven, Szarvason a Spar áruház mellett 
osztogatták a 100 csomagot. Hasonló fogadtatásban volt részük, mint 
pénteken Békésszentandráson, tetszett a gyerekeknek, felnőtteknek, 
kamionosaknak. A polgárőr tapasztalat viszont szomorú volt, mert 
sokkal hiányosabbak voltak a kerékpárok Szarvason, mint 
Békésszentandráson. A csomagok szétosztása után a mikulások 
Szarvas belvárosában közbiztonsági szóróanyagot osztogattak a 
lakosság körében. Reméljük nem csak szórakoztató, de hasznos is volt 
a mikulások látogatása.
Köszönjük támogatóinknak a mikuláscsomag osztásához való 
hozzájárulásukat: 
Lestyan Goda Anna, Goda Élelmiszer Bolt és vásárlói, Sinka Imre 
polgármester, Virág Sándor önkormányzati képviselő, Kiss Imre 
építési vállalkozó, Éden-Werk Kft. és az egyesület saját anyagi 
forrásból.

Szarvasi Polgárőr Egyesület és Békésszentandrási csoportja

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

évadzáró programja
„Tegnap harangoztak
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok,
Gyémánt havat hoznak.”
Békés, boldog, szép karácsonyt!

Tisztelettel meghívjuk, 2015. december 17-én (csütörtök) 11 órai 
kezdettel a Körös Művelődési Házban tartandó karácsonyi 
ünnepségünkre.

Gyülekező: 10.30 – 10.45-ig Bejelentésre kocsit tudunk biztosítani.
11.00 – Ünnepi gyertyagyújtás. Himnusz. Köszöntő.
Szentandrási Dalkör, Csabacsűdi Hagyományőrzők műsora
12.30-tól ebéd (gulyásleves)
14 órától a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Ált. Iskola 
tanulóinak karácsonyi műsora.
Befejezésként énekel a Szentandrási Dalkör. 
Tombolahúzás. Tombola tárgyakat köszönettel elfogadunk.

Szeretettel várunk minden sorstársunkat a karácsonyi 
rendezvényre!
(Gyerekeket nem tudunk fogadni.)

A Karácsonyi Kézműves Kiállítás megtekinthető a Könyvtár 
Galériában.
A gyógymasszőri szolgáltatás folyamatos. Jelentkezni: 06-70/230-
3123
Tervezett programok: 2015. december 28-tól 2016. január 24-ig 
ügyfélfogadás szünetel. Ügyfélfogadás kezdete 1016. január 25-én 
(hétfő), 13-17 óráig. Február 6-án farsangi önköltséges 
birkavacsora. (Részletes programot adunk ki.)
Tagdíj 2016-ban is 1.000 ft/fő. Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet 
szíveskedjenek behozni. Méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli 
segélykérelem. Fogyatékossági és egyéb szociális ügyek. Orvos-
beteg találkozó várható áprilisban.
Akció: rizs 250 ft, házitészta 25 dkg 250 ft, gyógykrémek 700 
ft/tégely.
Az Egyesület felszerelése továbbra is igénybe vehető.
Minden kedves tagunknak.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az 
egyesület vezetősége nevében:

Oláh Géza – elnök  Szalai Antalné – titkár
Tóth Mihályné – szervező  Sinka Jánosné – gazd. vez

Szaloncukor akció!
Gesztenyés, meggyes, vajkaramellás, rumos-diós, 

rumos-puncsos, csoki-tejszínes, tiramisu, kókuszos, 
zselés, eper-tejszínes ízesítésű szaloncukor kapható 

890 Ft/kg-os áron.

Pákozdi Élelmiszer
Béke u. 10/a. 

06-70/322-4030
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Békés Megyei Önkormányzat hírei

Ünnepel Békés megye

Békés megye újraszervezésének 300. évfordulója tiszteletére a 
Békés Megyei Önkormányzat rendezvénysorozatot indított, amely 
több programból áll. Múlt pénteken emléktábla avatással, kiállítás 
megnyitóval és díszközgyűléssel emlékeztek az újraszervezésre.
A megyei önkormányzat célja az, hogy az évforduló kapcsán 
nyomot hagyjon a lelkekben, az elmékben, tisztelegjen a múlt előtt 
és előremutasson a jövőbe. Bár Békés megye bizonyítottan nyolc 
évszázada létezi,  300 éve a török hódoltság nyomán 
elnéptelenedett, szinte lakatlanná vált. Gyula 1566-os eleste után a 
nemesi vármegye szervezete gyakorlatilag megszűnt. A földek 
parlagon hevertek, pusztává vált a hajdan termő terület. Azonban 
egy maroknyi, új hazát kereső „úttörő” a nehézségektől sem tartva 
újra benépesítette a megyét.
Az újraszervezés „fizikális” nyoma az a Bánfi Gábor szobrász-
restaurátor által készített emléktábla, amit a megyeháza falán dr. 
Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, az Országgyűlés 
korelnöke és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke avatott 
fel. Az ünneplők ezután Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális 
Központban vettek részt egy kiállítás megnyitóján. A tárlatot 
korábban a Munkácsy Mihály Múzeumban már láthatták az 
érdeklődők, „A Szent Koronába visszakebelezett Békés megy 
török utáni helyreállításának háromszázadik évfordulója” 
alkalmából összeállított kiállítást az ünnepség alkalmából 
költöztették ideiglenesen Békésre.

A nap legfontosabb eseménye a Békés Megyei Kormányhivatallal 
közösen szervezett ünnepi megemlékezés volt, ami a házigazdák 
köszöntőivel indult: Izsó Gábor Békés város polgármestere, Gajda 
R ó b e r t ,  a  B é k é s  M e g y e i  K o r m á n y h i v a t a l t  v e z e t ő 
kormánymegbízott  és Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke emelte ki, miért fontos 
emlékeznünk, mit jelent Békés megye életében, történelmében az 
elmúlt háromszáz év, mit köszönhetünk eleinknek, és mit kell 
továbbadnunk az utánunk következő nemzedéknek.
A díszközgyűlés fényét a Békéscsabai Jókai Színház előadása 
emelte. A műsorban kobozon játszott Baligáné Jankov Gyöngyvér, 
és a Belencéres Táncegyüttes fiatal tehetségei énekeltek-táncoltak 
a színpadon. A produkció létrehozásában Tege Antal és a színház 
színművészei működtek közre.
A megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal közös 
eseményének ünnepi beszédét prof. dr. Patyi András, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektora tartotta, aki elmondta, Békés 
megyei lévén erős kötelék fűzi a megyéhez. Szereti Békés megyét, 
az itteni tájat, a Körösöket, szeret hazajönni. 
A 300 évvel ezelőtt történteket dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei 
Levéltár igazgatója idézte fel, beszélt arról, hogyan néptelenedett 
el a megye, és hogyan építették újra Békés megyét az új hazát 
keresők, akik nem féltek a nehézségektől, a megpróbáltatásoktól, 
amik rájuk vártak.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 10-i 
ülésén fogadta el a kitüntető díjakról szóló rendeletét, ebben egy új 
elismerés is szerepel, a Polgárokért díj, amit minden évben egy 
olyan polgármester kaphat, aki legalább egy cikluson keresztül 
töltötte be tisztét, és aki Békés megye történelmi hagyományaira 
építő, települése és a megye fejlődését elősegítő, kiemelkedő 
közéleti tevékenységet végez vagy végzett. Ezt a kitüntetést – 
elsőként - Babák Mihály, Szarvas város polgármestere kapta meg, 
aki munkássága legfontosabb elismerésének tekinti a díjat.
Az ünnepi események sora ezzel nem áll meg, gyerekeket célzó 
programok zajlanak. Hamarosan versmondó versenyen Békés 
megyei, illetve a megyéhez kötődő szerzők műveit idézik fel felső 
tagozatos általános iskolások és középiskolások, a megye 
történelméből műveltségi vetélkedőn adnak számot háromfős 
csapatok, valamint a legkisebbek arról készítettek alkotásokat, 
miért szeretnek Békés megyében élni. A programsorozat 
zárásaként a Békéscsabai Evangélikus Kistemplomban barokk 
zenei koncertet ad a Budapest Saxophone Quartet Bányai Júlia 
énekművész és Kanyó Dávid fuvolaművész vendégszereplésével.



2015. december 17

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések 

2015. november 11-én Nagygyörgy Alex és 
Soós Kitti Barbara szülőknek HANNA

november 11-én Gazsó Gábor és Valóczki Viktória szülőknek 
VANDA ENIKŐ, november 19-én Hegedűs László és Szabó 
Renáta szülőknek ZALÁN és MARCELL, november 20-án 
Horváth Tibor és Bencsik Erzsébet szülőknek DOMINIKA BELLA 
utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Sindel András /1956/ 2015. november 6-án,
Benedek Sándor /1945/ 2015. november 16-án,
Házi Ilona /1971/ 2015. november 17-én,
Hanyecz Józsefné ln.: Csipai Ágnes /1928/ 2015. november 
20-án,
Győri Béla /1956/ 2015. november 23-án,
Fazekas Gábor /1941/ 2015. november 28-án,
Horváth-Papp Imréné ln.: Kalmár Erzsébet /1931/ 2015. 
november 30-án hunyt el.

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

Köszönetnyilvánítás

,,Az elmúlás fáj, de el kell engednünk, akit igazán szeretünk.
Emléke szívünkben megmarad, míg mi is élünk."

Köszönetet mondunk Mindazoknak, kik szeretett halottunk

Benedek Sándor
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkban együtt éreztek velünk és részvétüket 
nyilvánították.

A gyászoló Benedek család

Megemlékezés

Szitó Jánosné szül. Sinka Mária halálának
20. évfordulóján.

„Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis várjuk.

Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha.

Az évek múlnak, de akit szeretünk,
nem feledjük soha.”

Szerető családja

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István király utca sarki ház nagy telekkel 
7,9 M Ft
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, 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 4MFt
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 
7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi 
ház, irányár 10 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Kedves Olvasó,
Régi és Új Előfizetőnk!

A Szentandrási Híradó jövő évi számait is 
kényelmesen olvashatja otthonában,

ha előfizet újságunkra.

Az előfizetés díja 2.145 Ft/év.

Előfizetni a Könyvtárban lehet
2016. január 8-ig.
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Veretlenül a második helyen
Remek őszi sorozatot produkált a Békésszentandrási Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgó csapata a megyei II. osztályú bajnokságban. 
Tizenöt mérkőzésből tizenhármat megnyertek, kétszer pedig 
döntetlent játszottak a Körösparti fiúk. Így veretlenül a második 
helyen állnak a bajnokság félidejében, két pont hátránnyal és 
három pont előnnyel. Az őszi szezon hajrájában két győzelmet 
szerzett a Hunyadi. Előbb Csanádapácán könyvelhettünk el 
magabiztos sikert, majd hazai pályán az egykor szebb napokat élt 
Gyomaendrőd ellen. Utóbbin már érződött a szezonvégi fáradtság. 
ezért az izzadságszagúra sikeredett. Mindezek ellenére a Hunyadi 
jelenleg feljutó helyen tanyázik és a táblázatot nézve a dobogón 
maradásnak nagy az esélye. A feljutásért nagy harc várható 
tavasszal. Reméljük, hogy a csapat akkor is hasonló teljesítményt 
fog nyújtani és lesz miért örülni! A házi góllövő listát Virág Imre 
vezeti 19 góllal. Ezzel a teljesítménnyel a bajnoki góllövőlistán a 
második helyen áll.
A házi listán Öpi után jelentős lemaradással Koppányi Péter áll, a 
második helyen, aki 5 gólt szerzett. A harmadik helyen holt verseny 
van a 4 gólos Tóth Attila, Lós István és Borgulya János között. A 
további találatokon Kiss Tibor (3), Lovas Attila (2), Rácz Attila (2), 
és Kasnyik Dávid (2) osztoztak.

Eredmények:
14. forduló: 2015. november 14. (szombat)
Csanádapácai EFC – B. Hunyadi 1-3 (0-2)
Csanádapáca, 80 néző. Vezette: Mihálik Pál.
Góllövők: Virág I. (2), Kasnyik D.
Varga László: „Megérdemelt győzelmet arattunk egy izgalmas 
mérkőzésen.”
15. forduló: 2015. november 21. (szombat)
B. Hunyadi – Gyomaendrődi FC 1-0 (0-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Benyovszki Zoltán.
Góllövő: Virág I.
Varga László: „A mai mérkőzésen a legfontosabb célunkat, a 
győzelmet elértük.”

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi 
végeredménye:

1. Lőkösháza 15 14 1 0 53-9 43
2. B. Hunyadi 15 13 2 0 46-14 41
3. Medgyesegyháza 15 12 2 1 39-12 38

Harmadik hely a csoportban
Befejeződött az új rendszerű ifjúsági megyei labdarúgó bajnokság 
első szakasza. A Hunyadi fiataljai csoportjukban a harmadik helyet 
szerezték meg. Mivel a hat csoport harmadik helyezettjeinek 
összevetésén is a harmadikok lettek, így ha egy hajszállal is, de 
lemaradtak az első osztályról, mert oda csak a két legjobb került. 
Ezért az ifisták tavasszal a megyei II. osztályban folytatják. Három 
területi csoportot alakítanak ki, ahonnan a csoportgyőztesek 
felkerülnek az I. osztályba. Reméljük, hogy fiataljaink sikerrel 
veszik az új akadályokat!
Az alapszakaszból még adós vagyok a záró mérkőzés 
eredményével. A Kondoros ellen lejátszott mérkőzés végig nyílt 
csatát hozott,  melyet a 83. percben szerzett vendégtalálat döntött 
el.
2015. november 21. (szombat)
B. Hunyadi – Kondorosi TE 1-2 (1-1)
Góllövő: Pásztor D.

A Békés-megyei U-19, kvalifikáció – 2. csoportjának 
végeredménye:

1. Szarvas 12 12 0 0 104-10 36
2. Kondoros 12 9 0 3 39-15 27
3. B. Hunyadi 12 7 0 5 38-31 21
Szurkolóinknak nagyon szépen köszönjük az egész éves buzdítást. 
Reméljük, hogy tavasszal is sok szentandrási gólnak tapsolhatunk, 
és foci csapataink sikerrel szerepelnek a bajnokságokban!
Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert

Minden kedves támogatónak és szurkolónak áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 

gazdag boldog új évet kívánnak
a Hunyadi SE játékosai és vezetői!
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K É Z I L A B D A 
Szezonzáró felnőtt bajnoki mérkőzésünket a kiváló játékerőt 
képviselő Füzesgyarmattal, mint az egyik bajnok-esélyessel 
vívtuk a szeghalmi csarnokban (38- 21). 
Két kapusunk és irányítónk nélkül kellett nekivágnunk az eleve 
nehéznek ígérkező meccsnek. Fej-fej mellett kezdődött az 
összecsapás, de ahogy telt az idő, már nem igazán sikerült 
hatástalanítanunk a hazaiak két kiválóságát. Főként a megyei 
góllövő lista vezetőjével gyűlt meg sokszor a bajunk. Sorozatban 
lőtte a gólokat, így már az első játékrészben sikerült nekik 
komolyabb előnyt kiharcolni. Ennek ellenére végig küzdöttünk, 
játszottuk, amit tudunk. Átlövésekből, szélről, beállóból is 
eredményesek tudtunk lenni, több hétméterest is kiharcoltunk. 21-
szer sikerült bevennünk az ellenfél kapuját, amire fiataljainkkal 
igen büszkék lehetünk!
Összességében a tavalyi őszi szezonnál jobban sikerült zárnunk az 
évet, így a 7. helyről elszántan készülünk a tavaszi folytatásra. 
A csapat jó részének ezzel nem ért véget még a munka, hiszen 
néhány játékost leszámítva valamennyien utánpótláskorúak, így a 
november végén indult megyei ifjúsági leány bajnokságban is 
é r d e k e l t e k .  „ K i s - ú j o n c a i n k k a l ”  k i e g é s z ü l v e ,  e z  a 
tapasztalatszerzés, összekovácsolódás szezonja, rettentően nehéz 
ellenfelekkel: Gyomaendrődi NKSE, Felföldi ISE, Békéscsaba 
Belvárosi, Békéscsabai ENKSE valamint Békési NKTE. 
Ennek ellenére, lelkesen és izgatottan készültünk, csapaton belül 
többen első megmérettetéseiket várták. Fő célként azt tűztük ki, 
hogy legkisebbjeink is mielőbb megszerezhessék első bajnoki 
góljaikat, ami már meg is valósult:
SZENTANDRÁSI UTÁNPÓTLÁS SIKERREL INDULT a 
2015/2016 évad ifjúsági leány utánpótlás kézilabda bajnoki torna
Békés - Békésszentandrás 7 - 12 (félidő: 1-9)
A torna nyitó-mérkőzését idén mi játszhattuk a vendéglátó Békés 
ellen. „Kis-csapatunk” fele olyan fiatalokból áll, akiknek ez volt az 
első bajnoki pályára lépése. Ennek ellenére minden jel arra utal, 
hogy a rutin és a „kis-újoncaink” lelkesedése sikeres 
kombinációnak bizonyult, igazán jól kiegészítették egymást. 
Összeszedettebb támadójátékkal, stabilabb védekezéssel és kiváló 
kapusteljesítménnyel magabiztos vezetésre tettünk szert már az 
első félidőben. Ezt követően kisebb-nagyobb sérülések miatt 
változtatásokra kényszerültünk, sőt az ellenfél hálóőre is elkapta a 
fonalat, de egy percig sem volt kétség a győzelmünk felől. Külön 
öröm számunkra, hogy mindenki lehetőséghez jutott, és 
valamennyi játékos hozzá tudott tenni ehhez a szép győzelemhez. 
Sőt, többen megszerezték néhány hónapja indult kézilabda 
pályafutásuk első bajnoki góljait is! NAGYON BÜSZKÉK 
VAGYUNK RÁTOK!
A tornanap második összecsapása már sokkal szomorúbban alakult 
számunkra. Meghatározó játékosunk Ambrus Réka komoly 
térdsérülést szenvedett. Ezért a mérkőzés idő előtt sajnálatos 
módon félbeszakadt, úgy, hogy a nagy ijedelemben Réka érvényes 
góljának regisztrációja is elmaradt. Békésszentandrás – 
Békéscsaba Belvárosi Iskola 6 -11. Mindez mély nyomot hagyott 
a fiatal csapattársakban, de még közelebb is hozta a játékosokat 
e g y m á s h o z .  Va l a m e n n y i e n  b í z u n k  R é k a  m i e l ő b b i 
felgyógyulásában, és további megérdemelt sportsikereket 
kívánunk Rékának minél előbb közöttünk, velünk!   
Még egy tornanapunk lesz 13.-án, 3 komoly mérkőzéssel, ahol 
nagyon-nagyon nehéz lesz helyt állni Rékánk nélkül.
Végezetül, de nem utolsó sorban ezúton is hálásan köszönjük 

mindazoknak, akik ebben az évben is segítettek, támogattak 
bennünket, vagy épp szurkoltak értünk. Köszönjük, hogy 
segítenek nekünk, hogy hisznek bennünk. Köszönet a 
játékosoknak a kitartásért, a küzdelmekért és a szép sikerekért! 
Bízunk abban, hogy jövőre hasonlóan szép eredményekről 
számolhatunk be.

Az ünnepek közeledtével ezúton is 
szeretetteljes, meghitt karácsonyt, és 

eredményes, békés, boldog újesztendőt 
kívánunk tagjainknak, támogatóinknak, 

játékosoknak és szurkolóknak, 
családtagjaiknak, s valamennyi 

szentandrásinak.

„ Békességet, boldogságot, csengőszót és 
gyertyalángot! Ajándékba szeretetet, s mindent, 

ami fontos neked!   „

- a  -

Karácsonyi vásár
a Békésszentandrás Fő u. 53. sz. alatti

Iparcikk Boltban.

Ne menjen messzebb, ha helyben is megveheti az 
ünnephez szükséges dolgokat! Időt és pénzt takarít meg, ha 

nálunk vásárol!

A megszokott árukészlet mellett a karácsonyi 
bevásárláshoz széles áruválasztékkal, karácsonyi 

kellékekkel – díszcsomagolók, masnik, díszgyertyák, 
asztali díszek, égősorok, ajándéktasakok, karácsonyfa 

díszek nagy választékával – ajándéktárgyakkal, játékokkal 
állunk rendelkezésre kedvező árakon.

Üzletünkben továbbra is kaphatóak gravírozott 
ajándéktárgyak.

Egyedi gravírozás rövid határidővel megrendelhető.

Elérhetőségünk telefonon: 66/218-230

Minden kedves vásárlónknak meghitt, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk.
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