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Hunyadi János Katolikus
Rövid hírek

 Nem titok, hogy a TITOK Arany János Magyarverseny II. 
fordulóját 18 felsős tanuló írta meg január 18-án. Az eredményeket 
február elején tudjuk meg.
Január 21-én iskolai Kazinczy „Szép Magyar Beszéd” versenyt 
szerveztünk. A felsős tanulók közül 32 fő jelentkezett a 
megmérettetésre. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi 
nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. A feladat egy 20-25 
soros esszészöveg értő olvasása, s az idegen szöveg bemutatása az 
előírt szempontoknak megfelelően. A zsűri munkáját Oncsik 
Zsuzsanna, nyugdíjas magyartanár segítette.

Eredmények:
5. osztály
I. Szopka Kitti, II. Fabó Amina, III. Marton Annamária
6. osztály
I. Pásztor Klaudia, II. Bobvos Dorina, III. Plentri Titanilla
7. osztály
I. Nyemcsok Edina, II. Bondor Bíborka, III. Árgyelán Kíra
8. osztály
I. Urbán Alexandra, II. Hatvani Nikoletta, III. Bártfai Laura
 Az íróról, költőről, nyelvújítóról elnevezett verseny területi 
fordulóján, Szarvason, február 3-án a járás felsős tanulói, 5-6. 
évfolyamról 12 fő, valamint 7-8. évfolyamról is 12 tanuló 
szerepelt. Iskolánkat a helyi versenyen első helyezést elért tanulók 
képviselték. A zsűri elnöke Dósa Zsuzsa, valamint Varga Viktor 
volt. Az eredményhirdetésen megosztották megszívlelendő 
gondolataikat gyermekek és a pedagógusok felé. 
Szép beszédükkel kiérdemelték a díjakat: Nyemcsok Edina 7. 
osztályos tanuló II. helyezést ért el, Pásztor Klaudia 6. osztályos 
tanuló különdíjban részesült.
A versenyzők tovább fogják ápolni kultúránkat, és remélhetőleg a 
jövőnket is.
A magyar kultúra napján – Himnuszunk születésnapján – a 7. 
osztály tanulói verses-zenés műsorral tisztelegtek Kölcsey Ferenc 
emléke előtt. 
 Móricz örökérvényű regényéből, a Légy jó mindhaláligból 
láthattuk az idei év első színházi előadását január 27-én, 
Békéscsabán. 
Szomorú tény, hogy a mai gyerekek többsége nem igazán olvas. 
Sok esetben a kötelező olvasmányokat közösen megnézzük DVD-
ről, ha készült belőle film. A Jókai Színház a regényt musical 
formájában színpadra tűzte. A mai fiatalokhoz sok esetben már 
csak így juthat el egy-egy regény mondanivalója.
Úgy gondolom, az az 50 tanuló, aki jelen volt, talált magának a 
műből néhány gondolatot, ami segíti szebbé, jobbá tenni az életét. 

Olyan emberi érzéseket közvetített a darab, amelyek a szeretetről, a 
kitartásról, az emberségről szólnak. Szeretnénk, ha az alábbi nemes 
gondolatok lennének döntő befolyással a felnövekvő ifjúság 
életére:
„Hisz jóra születtünk, hisz mind azért vagyunk,  
hogy a világ jobb legyen egy kicsit általunk!”
Megérkezett a hivatalos értesítés a Simonyi Zsigmond Kárpát-
medencei helyesírási verseny területi fordulójáról. Az iskolai 
megmérettetés után 3 diákunk jutott be a megyei döntőre, melyet 
március 19-én rendeznek. Gugolya Bence 7.a, Hegedüs Dorina és 
Pribelszki Johanna 8. osztályos tanulók. 

Szeretettel gratulálunk minden versenyzőnek, további eredményes 
versenyzést kívánunk!

Baginé Dorogi Anikó 

Korcsolyáztunk
Iskolánkból 65 felsős tanuló vágott neki a szarvasi műjégpályának 
január 15-én. Közülük néhányan már mesterien csúsznak, hiszen 
több éve járnak ide gyakorolni a szabadidejükben. A többségnek 
azonban évente csak egy-két alkalommal van kori a lábán, amikor 
az osztályával el tud jönni ide a műjégre. Csetlettünk-botlottunk, de 
szerencsére senkinek nem tört el semmije. Kimelegedve, 
elfáradva, de jókedvűen indultunk haza az egy órás játékból, 
remélve, hogy a mi Körösünk is befagy végre, és tudunk tovább 
gyakorolni.



2016. február 3

Általános Iskola hírei
Versenyszezon az iskolában

Január 20-án megírtuk a Katolikus Iskolák Dugonics András 
Matematika Versenyének második fordulóját.  Hat tanuló: Juhász 
Gergő 4. osztályos, Gugolya Norbert 4. osztályos, Liszkai Leila 6. 
osztályos, Egri Gergő 7. osztályos, Ficzere Ferenc 8. osztályos és 
Bene Martin 8. osztályos tanuló jutott be ide az első fordulóban 
elért 50%-nál jobb eredményével. Ebben a fordulóban már 6-7 
kidolgozást igénylő feladatot kell megoldaniuk. Továbbjutni az 
országos fordulóba az 50%-nál jobb eredménnyel lehet majd.
Február 10-én írjuk az Öveges József Fizikaverseny iskolai 
fordulóját. Hegedüs Dorina, Ficzere Ferenc és Bene Martin 8. 
osztályos tanulók küzdenek meg a megyei fordulóba való 
bejutásért. A verseny 25 elméleti, gyakorlati kérdésből és 3 
számításos feladatból áll. Egész éves felkészítés, gyakorlás előzte 
meg ezt a nagy megmérettetést.

Molnár Józsefné

BÖLCSŐDEI  HÍREK
A bölcsődei levegőztetés fontossága kisgyermekkorban

A levegőztetés a kisgyermek egészséges fejlődésének és 
napirendjének fontos része. Délelőttönként, amikor az időjárás 
megengedi (nincs túl hideg, köd, szél) mindig felöltözünk és 
kimegyünk az udvarra játszani, szaladgálni. Nem is gondolnánk, de 
a friss levegő nem csak a fizikai kondíció fejlődésére hat, de hat a 
tüdő térfogatának növekedésére, ami biztosítja a szervezet számára 
az oxigén dús vért, ami fejleszti az agyat és az értelmi fejlődést 
előreviszi. Tehát az egész szervezetünkre hat, sőt bízunk benne, 
hogy akik rendszeresen mozognak kisgyermekkorukban a 
szabadlevegőn, azok felnőttként is igényelni fogják azt. Fontos, 
hogy a ruházat mindig az időjárásnak megfelelő legyen, és jól 
tudjanak a gyermekek benne mozogni. Voltunk kint a hóesésben is 
és öröm volt nézni a kacagó kicsiket, ahogyan kapkodták a 
számukra eddig ismeretlen hópelyheket. A nagyobbak még 
hógolyót is gyúrtak és próbáltak minket eltalálni. Piros arccal és 
fáradtan ültünk az asztalhoz ebédelni és a radiátorokon sok kis 
kesztyű sorakozott, hogy megszáradjon. Másnap, amikor az 
időjárás nem engedte meg, hogy kimenjünk, akkor a délelőtti torna 
után az előző napi élmények alapján gyermekek a kis ujjaikkal 
hópelyheket festettek egy kék lapon álló kisház köré.
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Farsang az oviban

"Belebújunk maskarába
úgy megyünk a jelmezbálba..."

A kisovisok is maskarába bújtak, és kis műsorukkal a tél elűzésére törekedtek

A Katica csoportban,

a Körte csoportban.

a Süni csoportban,

A gyerekeket bűvész szórakoztatta
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Részlet a Gondozási Központ
Szakmai Programjából

„A Gondozási Központ elsődleges programja az idősek „értékeinek” 
megőrzése, a hagyományok ápolása, a hasznos időtöltés biztosítása. 
Az idősek otthonába költöző nyugdíjasok élete gyökeresen 
megváltozik, kapcsolataik átalakulnak, egy új környezethez kell 
alkalmazkodniuk. Az integrált intézmény itt nagy előnyt jelent, 
hiszen a nappali ellátás, az étkeztetés vagy a házi segítségnyújtás, 
tanyagondnoki szolgáltatás keretében már kapcsolatban lehetünk, 
ismerhetik a gondozókat, idős társakat. A különböző programokra, 
rendezvényekre a tanyabusszal rendszeresen elhozzuk az 
otthonukban élőket is, sőt az érdeklődő „külsős” nyugdíjasok is 
jöhetnek. Fontos a hozzátartozók gyakori látogatása. A látogatók 
fogadásának rendjét csak az étkezések idejére korlátoztuk. 
Lehetőség van a gyakori eltávozásra, akár az otthonába, akár a 
családhoz. Érezniük kell, hogy nem égett fel minden híd mögöttük.
A hasznos időtöltés szakmai programunk sarkalatos pontja. Egy 
unatkozó idős ember izolálódik, megkeseredik, befelé fordul. 
Akinek nincs célja és nincsenek sikerei, az nem látja élete értelmét.
 Heti foglalkoztatási terv alapján történnek a napi foglalkozások, az 
idősek, és a fogyatékkal élők számára egyaránt. Ezek során 
igyekszünk derűssé tenni az olykor unalmas órákat. A különböző 
kézműves foglalkozásokat a gondozók körültekintő, átgondolt 
előkészülete után végzik a gondozottak. Népszerűek azok a 
tevékenységek melyek a kezek ügyességének, érzékelésének 
megtartására irányulnak. Ezek lehetnek: kézimunkák, hajtogatások, 
szabadon rajzolás, festés, szövés. A lábak erősítésére sokszor 
elegendő a megfelelő séta, kísérő segítségével. A labdajátékokat, 
akár kerekesszékben is lehet végezni. A mozgásukban gátolt 
fogyatékkal élőknek, speciális tornára van lehetőségük. Szükség 
esetén az egyéni foglalkozásokra is gondot fordítunk, ágyban és 
székről használatos „kerékpárokkal” segítjük mozgásukat. Fontos a 
folyamatosság és rendszeresség.
Külön figyelmet fordítunk a nehezen mozgó ellátottakra. Még nincs 
szükség kerekesszékre, de hosszabb távot nem tudnak gyalogolni, és 
a kerékpározás is veszélyes számukra. Az intézménybe való napi 
bejutásukat a tanyabusz teszi lehetővé.
A manuális elfoglaltságokon túl, -melyre nem mindenki képes-, 
nagy hangsúlyt fektetünk a tornára. Gyógymasszőrünk egyéni és 
csoportos tornákkal, játékos gyakorlatokkal biztosítja az ízületek 
karbantartását. Ez a lehetőség a házi gondozottaknak is adott, őket 
otthonukban keresi fel. A járóképes nyugdíjasok az István király úti 
jól felszerelt egészségcentrumban kapnak egyéni kezelést.
Az egészség megőrzése érdekében másik nagyon fontos program a 
Kálvin úti só szoba rendszeres használata. Az új épületszárny 
megépülése óta van erre lehetőségünk, nagyon kedvelt az ellátottak 
körében. Ezt a szolgáltatást bárkinek ingyen biztosítjuk, nyitva áll a 
kapunk az érdeklődők előtt.
A hagyományok ápolása szinte kötelező egy idősek otthonában. 
Igyekszünk az öregjeink által ismert népi szokásokat, énekeket, 
meséket, játékokat feleleveníteni, megőrizni. A hagyományok 
ápolásában segítségünkre vannak a civil szervezetek, akik szívesen 
jönnek és segítenek programjaink megvalósításában. A népdalkör, a 
kézműves egyesület, az óvoda hagyományőrző csoportja és a 
néptáncos gyermekek rendszeresen ellátogatnak hozzánk.
Az ebédlőben régiség sarkot alakítottunk ki. Az ott kiállított tárgyak 
a múltról mesélnek, személyes emlékeket idéznek fel az idős 
emberekben. Az intézménybe ellátogató gyermekek - számukra 
ismeretlen tárgyakat - eszközöket nézhetnek meg. Ezen túl a 
programunk célja a gyerekekkel megismertetni és megtanítani a 
lassan feledésbe merülő kézműves szakmákat. A kosárfonás, a 
csuhéból és kukoricacsutkából készült játékok, a töklámpások, a 
szalmabábuk készítése, a grillázs, a lakodalmi perec, a kemencében 
sült tepsis sütemények készítése, mind felejthetetlen élmény az 
idősek és a gyermekek számára egyaránt.
A generációk a mai rohanó világban eltávolodnak egymástól, nem 

tisztelik eléggé a fiatalok az időseket, a nagyszülők nem értik meg a 
gyerekeket. Olykor hatalmas űr tátong közöttük. Minden alkalmat 
megragadunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz őket. Az 
óvodásokon túl, az általános iskolások is rendszeresen ellátogatnak 
hozzánk. A jövőben terveink között szerepel a tinédzserek bevonása 
is. Próbálkoztunk a „nagymama-unoka” találkozókkal, ahol 
szerettünk volna segíteni az egymásra találásban. Sikereink 
elmaradtak, de nem adjuk fel, próbálkozunk a jövőben is.
A komolyzenét kedvelők számára közel egy évtizede évi két 
alkalommal koncertet szervezünk a Szarvasi Kamarazenekar és 
tehetséges szentandrási fiatalok közreműködésével. Ezeken a 
rendezvényeken- a népszerűségnek köszönhetően - nagyon sokan 
vesznek részt az ellátottaink mellett a község lakói közül is.
A kultúra napján fotókiállítást rendeznek községünkben a Körös 
Művelődési Házban. Évek óta mi is kiállítunk képeket, tablókat. 
Portrékkal, az intézmény 40 éves fejlődését bemutató „életfa 
megalkotásával”, a „mosolyalbum” kiállításával mutattuk meg 
kincseinket. 
A nyugdíjasok, az egyedül élők sajnos célpontjai a betöréseknek, 
lopásoknak. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya és a helyi rendőrök felvilágosító előadások megtartásával 
igyekeznek elkerülni a bűneseteket. Örömmel adunk helyt ezeknek az 
előadásoknak.    
Az elmúlás, a halál életünk velejárója. Egy idősek otthonában még 
gyakrabban találkozhatunk ezzel a ténnyel. Természetesen megviseli 
a lakókat és a dolgozókat egyaránt egy idős ember elvesztése.
 Mindent megteszünk azért, hogy az elhunytak körüli teendők során 
tiszteljük halottainkat. Az utolsó napokban lehetőséget biztosítunk a 
hozzátartozók állandó jelenlétéhez, ezért is fontos az elkülönítés a 
betegszobában. Az intézménybe való beköltözéskor egy nyilatkozat 
segítségével megkérdezzük a leendő lakót, hogy élete utolsó óráiban 
mit-hogyan szeretne. Kemény kérdések ezek, de úgy látjuk, hogy 
szinte megnyugszanak, amikor előre mindent elmondhatnak és 
elrendezhetnek. A hozzátartozók olykor kellemetlenül érzik magukat, 
mert sokszor itt szembesülnek először az idős hozzátartozójuk 
temetés körüli „kívánságaival”. Egy bölcs ember még életében 
gondoskodik a haláláról is ….
A kórházakkal ellentétben mi az elhunyt elszállítása után „nem 
csomagoljuk össze a holmiját” azonnal, nem fertőtlenítünk és 
leltározunk. Kegyeleti okokból, amíg a temetés nem történik meg, 
addig mindent úgy hagyunk. Egy gyertya jelzi az éjjeliszekrényén, 
hogy valaki elment közülünk. A betegség, az elmúlás elfogadása 
könnyebb egy vallásos idős ember lelkének. Ezekben a nehéz órákban 
a lelkipásztorok segítik a hozzátartozókat.
Fontos eleme tehát programunknak a hitélet gyakorlásának 
biztosítása. A bentlakók 60%-a vallásos, beköltözése előtt 
rendszeresen járt templomba. Az új foglalkoztató helyiség 
megépülése során egy ökumenikus imasarkot is megvalósítottunk. A 
különböző felekezetű vallások jelképei kerültek ide, szemléltetve és 
segítve ez által a szentmisék és istentiszteletek bemutatását.
Lehetőség van a csoportos és egyéni hitélet gyakorlására. A 
lelkipásztorok rendszeres látogatására szükségük van az időseknek. 
Nagy sikernek könyveljük el, az addig szunnyadó vallásos érzületük 
itt lángol fel ismét.
Megemlékezünk minden ünnepről, a névnapról, születésnapról. A 
község rendezvényeire a tanyabusz segítségével elszállítjuk az 
időseket. A nyugdíjasokon túl fontosnak tartjuk a dolgozók jó 
munkakörülményeinek biztosítását. Az új épületszárny megépítése 
után kulturált körülmények között fürödhetnek, öltözhetnek, zárható 
öltözőszekrényeket biztosítottunk számukra. A mosókonyha tágas, 
világos, elegendő hely van a tiszta ruhák szárítására, vasalására, 
varrására.”
A fenti program leírásával célunk, intézményünk bemutatása! Nyitva 
áll a kapunk az igénylők előtt!

dr. Virág Sándorné intézményvezető
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Házasság hete 2016.
Ki volt már református esküvőn? Aki volt, bizonyára emlékszik a 
szertartás egyik legszebb részére, amikor a házaspár a lelkipásztor 
után mondja házassági eskü szövegét. De vajon ki emlékszik, hogy 
pontosan hogy is van az eskü szövege? Hadd álljon itt most ez teljes 
terjedelmében:

Én...esküszöm az élő Istenre 
aki Atya Fiú Szentlélek
Teljes Szentháromság
Egy Örök, Igaz Isten,

hogy ....-t,
akinek most Isten színe előtt kezét fogom, 

szeretem. 
Szeretetből veszem el őt/ megyek hozzá, 

Isten törvénye szerint feleségül. 
Hozzá hű leszek. 

Vele megelégszem, 
Vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. 

És őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem 
boldogtalan állapotában, hitetlenül el nem hagyom, 

hanem teljes életemben, holtomig vagy holtáig hűséges 
gondviselője/segítőtársa leszek. 

Isten engem úgy segítsen!
Ámen.

A házasság hetében, február 7-14 között több szó is esik a 
házasságról a médiákban és itt nálunk az egyházközségben is. 
Szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, hogy minél több Istennek 
tetsző házasság legyen Békésszentandráson is. 
Adjunk hálát azokért, akik hűségesen megtartották fogadalmukat. 
Akik még közöttünk élnek, kérdezzük meg őket, hogyan segítette 
meg őket Isten az egymáshoz való szeretetben? Szép esemény volt, 
amikor néhány éve egy nevezetes évfordulóján a házaspár kérte, 
hogy istentiszteleten újból hadd kapjanak lelkészi áldást. Bizony, 
nemcsak a szomorú évfordulókról, hanem az örömteli 

évfordulókról is emlékezzünk meg, és hozzuk hálás szívünket el a 
templomba.
Akik még nem kötelezték el magukat templomi esküvőn, biztatjuk 
őket, hogy gazdagítsák közös életüket az Isten segítségét kérve 
kitartásért. Merjék elmondani az Úrasztalánál a házassági szent 
f o g a d a l m a t .  K é r j e n e k  á l d á s t  t e m p l o m i  e s k ü v ő n 
szeretetkapcsolatukra. Nagy öröm volt az elmúlt években, hogy két 
házaspár is, gyermekük keresztelőjére készülve először a házassági 
fogadalmat is elmondta, megérett bennük az Istennek tetsző 
elköteleződés.
Akik nem tudták megtartani e szép fogadalmat, azoknak hirdetjük a 
Bibliából az Isten szavát: „Nem akarom a bűnös ember halálát, 
hanem hogy megtérjen útjáról és éljen.” (Ezékiel 33). A 
házasságtörés, a válás bűn, rossz, nem Isten akarata. Minden 
megromlott kapcsolathoz két ember kell. Nincs ártatlan válófél. 
Mindenkinek meg kell bánni bűneit. Viszont komolyan kell venni 
Isten kegyelmét, és feloldozását: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden 
gonoszságtól” (1. János 1) Jézus szava ma is gyógyít: „Én sem 
vádollak téged, eredj el, és többé ne vétkezzél” (János 8) 
Akik pedig még csak álmodoznak arról, hogy egyszer talán lesz egy 
szerető vőlegényük, vagy menyasszonyuk, és szép esküvőjük, azok 
ne mondjanak le erről az álomról, mert ez egy szép, Istentől való 
terv. „Kérjetek, és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek, és 
megnyittatik nektek” (Máté 7). „Keressétek először Isten országát 
és igazságát, és mindez megadatik nektek” (Máté 6: 33)
Imádkozzunk, hogy Békésszentandráson is, szeretteink, 
ismerőseink körében is minél több Istentől megszentelt és áldott 
házasság virágozzon!
A házasság hete alkalmából február 14-én vasárnap délután 3-kor a 
református parókián filmvetítést tartunk beszélgetéssel, 
szeretetvendégséggel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

REFORMÁTUS  HÍREK

Stratégia, pályázatok, fejlődés
Fórumra hívta az érdeklődőket 

2016. február 1-jén a Körösök 

V ö l g y e  Vi d é k f e j l e s z t é s i 

E g y e s ü l e t .  H o d á l i k  P á l 

egyesületi elnök köszöntője után 

tájékoztató hangzott el a 2014-

2020-as LEADER program 

k e r e t é b e n  k é s z ü l ő  H e l y i 

F e j l e s z t é s i  S t r a t é g i a 

k i d o l g o z á s á r ó l ,  m e l y n e k 

végleges kialakításához kérték az 

érdeklődők segítségét. Zsurzsucz 

Edina munkaszervezet-vezető, 

e lőadásában  vázo l t a  a  fő 

célkitűzéseket, a fejlesztési szükségleteket majd bemutatta a 

beavatkozási területeket és ismertette a tervezett intézkedéseket és 

a cselekvési tervet. A szép 

számban megjelent vállalkozók, 

gazdálkodók, önkormányzati és 

c i v i l  v e z e t ő k  v a l a m i n t 

magánszemélyek érdeklődve 

hallgatták a szépen összeállított 

előadást, majd javaslataikkal, 

hozzászólásaikkal színesítették 

is azt. A találkozó befejező 

részében  a  2014-2020-as 

Vidékfe j lesz tés i  Program 

p á l y á z a t i  l e h e t ő s é g e i r ő l 

hal lhat tak az érdeklődők. 

Egyöntetű vélemény volt, hogy 

érdemes a pályázati lehetőségek megjelenését figyelni, mert a 

jövőbeni fejlődés legfontosabb záloga lehet.              Hévizi Róbert
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Emléküket megőrizzük mindörökké
A d o n i  h ő s ö k  e m l é k é r e 
tartottunk megemlékezést 2016. 
január 12-én. A tiszteletadás 
k e z d e t é n  B e n e d e k  E r i k a 
e g y e s ü l e t ü n k  t i t k á r a 
köszöntötte a jelenlévőket, akik 
a Községháza nagytermében 
foglaltak helyet. Titkárunk 
elmondta, hogy már több mint 
egy évtizedes múltra tekint 
vissza a Donnál harcoló magyar 
katonáknak emléket állító 
rendezvény. Ezt követően az 
e s e m é n y t  b e m u t a t ó 
dokumentumfilm levetítésre 
került sor, amely hűen tükrözte 
azokat a nem minden napi 
k ö r ü l m é n y e k e t  é s 
megpróbáltatásokat, melyet a messzi távolba vezényelt katonáknak 
kellett elviselni. Megható pillanatokat éltek át a jelenlévők, amikor 
a harcokat megjárt idős emberek könnyes szemmel emlékeztek 
vissza a tragikus eseményekről. Ezt követően Hévizi Róbert 
egyesületünk elnöke mondta el megemlékező gondolatait, 

melyben kiemelte,  hogy a 
m a g y a r  k a t o n á k  a  d o n i 
harcokban hősiesen helyt álltak. 
Ezek után a veszteségeket 
t a g l a l t a ,  a m e l y  m i n d e n 
tekintetben óriási volt. A 130 ezer 
halott, eltűnt és sebesült szinte 
minden települést érintett. Így 
B é k é s s z e n t a n d r á s t  i s ! 
V i s s z a e m l é k e z é s é t  e g y 
h a d s e r e g p a r a n c s b ó l  v a l ó 
idézettel zárta. A megemlékezés 
a Hősök szobránál ért véget, 
elhelyeztük a tisztelet virágait és 
koszorúi t ,  majd  mécsesek 
gyújtásával emlékeztünk a 
hősökre. 
Végezetül elnökünket idézzük: 

„A jövőben is szeretnénk megtartani ezt a megemlékezést, 
visszaemlékezni az ott harcolókra hálával és megbecsüléssel, az 
áldozatok emlékét pedig megőrizzük tisztességgel, mindörökké!”

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 

Egyesület
tisztelettel meghívja Békésszentandrás lakosságát

2016. február 25-én (csütörtök)

16.15 órára

a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja

alkalmából.

Helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtti kopjafánál

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk

Békésszentandrás lakosságát

Nagy Sándor Gondolatok című 

első önálló kiállításának megnyitójára.

Időpont: 2016. március 4. (péntek) 17 óra

Helyszín: Könyvtár Galéria
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

M E G H Í V Ó

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

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2016. február 29. (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról 
Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetének beterjesztése (II. forduló)
Előadó: Sinka Imre polgármester

3. 2015. évi adóbevételek alakulása
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

4. A Körös Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója
Előadó: Benedek Erika igazgató

5. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 2015. évi 
beszámolója
Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő

6. Tájékoztatás a Település-üzemeltetési Csoport 2015. évben 
végzett munkájáról
Előadó: Brachna Pál csoportvezető

7. Bejelentések

Békésszentandrás, 2016. február 9.
Sinka Imre

polgármester

Vállalkozók újévi köszöntése

Községünkben évek óta hagyomány, hogy minden év elején 
köszönete t  mondunk a  legtöbb adófor intot  bef izető 
vállalkozásoknak. Az idén január 29-én fogadta az 50 legnagyobb 
adózó vállalkozás képviselőit, egyéni vállalkozót a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében Sinka Imre polgármester úr, Fabó István 
alpolgármester úr, valamint Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző.
Polgármester úr köszöntőjében kiemelte, hogy a 358 cég és egyéni 
vállalkozó, több mint 60 millió forint iparűzési adót fizetett be a 
település kasszájába. Az általuk fizetett adóbevételek képezik az 
alapját az önkormányzati működésnek. 
Megköszönte a megjelenteknek, hogy településünkön működtetik 
vállalkozásukat, megteremtve annak alapjait, hogy településünk 
tovább tud haladni. Megjegyezte, továbbra is számít a 
vállalkozások, vállalkozók által befizetett adóforintokra 2016-ban 
is. Örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre többen fogadják el a 
meghívást erre a rendezvényre, s így módjában áll személyesen is 
köszönetet mondani a sok munkáért és segítségért, hiszen nem csak 
adófizetőként tekintenek rájuk, hanem munkáltatóként is, de civil 
szervezetek vezetőiként is. Utalt arra, csak úgy mehetünk előre, ha 
együtt egy célért tudunk dolgozni, ezért a településért. 
Polgármester úr jegyzőasszonnyal és a képviselő urakkal karöltve 
egy-egy üveg címeres borral köszönte meg a megjelent 
vállalkozások képviselőinek és vállalkozóknak befizetett 
adóforintjaikat, kívánva, hogy vállalkozásaik továbbra is jól 
működjenek, s ezáltal több adóforint kerüljön befizetésre, hogy 
virágozzon településünk. (Településünkön az iparűzési adó 
jelenleg 1,7 %.) 
Az első három nagyadózó a Körös Agrár Mg. Szolg. KFT, a 
HYDRO POWER CONSULTING KFT és a Cervus Plus Kft. 

Bagi Erika

Következő lapzárta:

2016. március 4.
(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu

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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Január utolsó szombatján a hagyományokhoz híven a vállalkozók 
tartották táncos rendezvényüket. Ismét sokan gyűltek össze a 
művelődési házban, ahol először Hévizi Róbert, az Ipartestület 
Felügyelő Bizottságának elnöke nyitotta meg a bált, majd Sinka 
Imre polgármester köszöntötte a vendégeket.
Ezt követte a Tisztes Iparos kitüntetés átadása. A békésszentandrási 
Ipartestület és az Önkormányzat közösen tisztes iparosi kitüntetést 
adományozott Pálus István részére.

„Pálus István Békésszentandráson született, 1958. június 13-án. 
Édesanyja Fazekas Julianna, édesapja Pálus István. Általános 
iskolai tanulmányait Békésszentandráson végezte 1964-1972 
között. Utána Szarvason a 611. sz. szakmunkásképző intézetben 
kőműves szakmát tanult. Szakmai oktatója édesanyja testvére 
Fazekas Ferenc kőműves mester volt. 1975-ben szakmunkásvizsgát 
tett, majd a szarvasi Vas- Fémipari építőrészlegénél helyezkedett 
el. 1980-tól a Budapesti Horgászcikk Készítő és Értékesítő 
Vállalatnál végzett bedolgozói munkát. Emellett 1980-tól kőműves 
kisiparosként tevékenykedett. 1985-ben bedolgozói jogviszonyát 
megszüntette, és önálló bérfuvarozó kisiparosként dolgozott 
tovább, majd 1986-ben megalakult a „TRANSZPORT” Fuvarozó 
GMK. 1990. február 26. óta pedig, mint egyéni vállalkozó folytatta 
a teherfuvarozást, kiegészítve mezőgazdasági tevékenységgel, 
amely a mai napig fennáll. Kitartása, szorgalma a vállalkozók 
körében is példaértékű. A békésszentandrási ipartestület alapító 
tagja. Jelenleg a szervezet Felügyelő Bizottságának tagjaként 
tevékenykedik.” – hangzott el a méltatásban.

Az ünnepi pillanatok után a műsor következett, ahol először a 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület tagjai mutattak be standard és latin 
táncokat. Majd a Szarvasi Muslincák dalcsokrát hallgathattuk meg, 

akiket tangóharmónikán kísért Olasz Imre, Olasz Éva és Olasz 
István. Az ízletes vacsora után az Apropó együttes szórakoztatta a 
vendégeket hajnalig.
Elmondhatjuk, hogy 26. alkalommal is jó hangulatban telt el a bál.

BE

Köszönjük a lakosságnak 
és a vállalkozóknak!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves békésszentandrási 
lakosnak, hogy anyagi segítségével hozzájárult a Körös 
Művelődési Ház nagyterem parkettájának felújításához. A 
lakossági befizetések összege 395 e Ft volt, mely az 1 milliós 
összköltség jelentős részét képezte. Az elmúlt időszak eseményei 
valamelyikén láthatták az eredményt, mely által a nagyterem 
megszépült és vonzó környezet várja a kedves vendégeket, 
látogatókat és mozogni vágyókat.
Köszönjük mindenkinek az anyagi segítséget! Most is 
bebizonyosodott, hogy az összefogás milyen pozitív dolgokra 
képes és együtt tehetünk egy jó ügy megvalósításáért. Kérjük, 
vigyázzunk rá, hogy sokáig élvezhessük ezt a közösségi teret, 
hiszen az egyetlen nagyobb helyiség községünkben, ami 
különböző rendezvények lebonyolítására alkalmas.

Benedek Erika
intézményvezető

Vállalkozók bálján
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Soltész Miklós is gratulált a 

kitüntetetteknek

A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából 
tartandó díszünnepségét idén Mezőberényben rendezte. Az 
összejövetelen öten vehettek át elismerést.
A Békés Megyei Önkormányzat minden évben a december 18-i 
nemzetiségek napjához kapcsolódóan díszünnepséget szervez, 
ezen esemény keretében vehetik át az arra érdemesek a közgyűlés 
által alapított Nemzetiségi díjat. Az elismerés létrehozásával a 
megyei önkormányzat célja az volt, hogy a soknemzetiségű Békés 
megyében a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének, identitásának 
megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet végző, 
különböző nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek. Ebben 
az évben öten részesültek a kitüntetésben, akiknek Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, és Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkár adta át a díjjal járó oklevelet és plakettet.
Elismerésben részesült: Borgula Györgyné a szlovák kultúra 
közvetítéséért, Hack Ferenc Mihálynét a német hagyományok 
ápolásáért, Hevesi József a lengyel-magyar kapcsolatok 
támogatásáért, Horváth Rudolf a cigányzene népszerűsítéséért, 
Zombai Károlyné a román kulturális értékek megőrzéséért.

2016 január: mérföldkő Békés megye 
fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. 
A Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közösen 
szakemberek segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, 
javaslatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretösszegei felhasználásának megalapozására a megyei 
önkormányzat elfogadta a megyei Integrált Területfejlesztési 
Programot  ( ITP) ,  e l fogadta  a  pályázatok ér tékelés i 
szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési keretet 
és az ehhez kapcsolódó indikátorvállalásokat. Fórumsorozatot 
tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási székhelyet, a 
hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi rendszert 
alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a települések 
projektjeinek kidolgozását, fejlesztését.
2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, szám 
szerint tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milliárd forint. A 
pályázati felhívások minden esetben 100%-os támogatási 
intenzitással bírnak, nem igényelnek az önkormányzatoktól 
önrészt. A többi felhívás megjelenése folyamatosan várható. A TOP 
keretében Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, 

Békéscsaba Megyei Jogú Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll 
rendelkezésre. Alapvető változás a 2007-2013-as területfejlesztési 
pályázatokhoz képest az, hogy a mostani pályázatok megyei 
szinten, megyei forráskeretből, alulról építkező ötletek alapján 
kerülnek megvalósításra.
A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat feladatai 
közé tartozik a kiválasztási rendszerben való részvétel. Az Irányító 
hatóság döntéseit megalapozó Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) 
feladata, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beérkező 
pályázatokat véleményezze. A DEB-nek két tagja van, az Irányító 
Hatóság (IH) és a megyei önkormányzat képviselőjéből áll. 
Kizárólag az a kérelem támogatható, amelyet a DEB támogatásra 
érdemesnek ítél. A megyei önkormányzat emellett – a 
megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a 
pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és már nem csak 
a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz 
kapcsolódóan egyéb feladatokban is. A Békés Megyei 
Önkormányzat mindeddig 47 településsel kötött együttműködési 
megállapodást a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.
2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek nyílnak 
meg az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, fontos, 
hogy a rendelkezésre álló keretből minél több forrást tudjanak 
lehívni és felhasználni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve 
vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gazdaságélénkítést és 
ezzel a munkahelyteremtést célozza. A legfontosabb célkitűzés: 
fejlődő pályára állítani Békés megyét.

Több mint 100 érdeklődő a nyílt 
napon

Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések 
polgármestereit, települési vezetőit, területfejlesztési szakembereit 
a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt napon részletek hangzottak 
el a TOP első tíz pályázati felhívásáról, valamint bemutatkozott a 
megyei önkormányzat 15 fős szervezeti egysége, amelynek tagjai a 
pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmentben és egyéb 
tevékenységek ellátásában közreműködnek a jövőben. 
2015 .  december  23-án  megkezdődöt t  a  Terü le t -  é s 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati 
felhívásainak közzététele. A fórum meghirdetésekor tíz, a Békés 
Megyei Integrált Területi Program forrásainak felhasználására 
vonatkozó pályázati felhívás jelent meg, ezeket részletezték a 
kollégák, próbáltak olyan fontos és hasznos információkat 
megosztani az érdeklődőkkel, amelyek általánosságban érintik a 
településeket, majd a résztvevők részéről felmerülő kérdéseket is 
megválaszolták. 
A fórum nagy érdeklődés mellett zajlott, a regisztrációk alapján 
több mint száz polgármester és szakember fogadta le a megyei 
önkormányzat meghívását, és vett részt a nyílt napon.  Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
kiemelte: akkor lennénk elégedettek, ha Békés megye a források 
lehívásában az ország öt legjobb megyéje között szerepelne.
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Farsangoltunk …. állt a bál!
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2016. február 
6-án tartotta farsangi ünnepségét az István király úti Klubházban. 
Ünnepségünket megtisztelte Sinka Imre nagyközségünk 
polgármestere és kedves felesége. Rövid köszöntő után a 
Szentandrási Dalkör műsora szórakoztatta a jelenlévőket. 
Népdalokat énekeltek, Farkas Alajosné Marika „Mi van a 
kemencében?” című elbeszélést mondta el, majd Lázár Józsefné 
Margitka édesapja (30 évig tagja volt szervezetünknek) emlékére -  
aki eltávozása előtti napokban is verselte - a „Valahogy” című 
versét szavalta.
Minden rendezvény szervezése és munkái nagy előkészületet 
kíván. Köszönjük azoknak, akik a rendezvény elő- és 
utómunkáiban társadalmi munkájukkal hozzájárultak 
rendezvényünk  megta r t á sához .  Tombola tá rgyakka l , 
jegyvásárlással segítette a rendezvényünk sikerét.
Tervezett programunk: április 16. (szombat) Tavaszköszöntő 
rendezvényt szerezünk a helyi Művelődési Házban. Önköltséges 
ebédet tervezünk, majd a csabacsűdi barátaink fogják szórakoztatni 
a jelenlévőket. Április végén Küldöttgyűlést tartunk. A tagságot a 
küldöttek képviselik, akik személyre szóló meghívót kapnak. 
Május 5-én (csütörtök) 14 órától Orvos-beteg találkozó a Szt. 
László úti orvosi rendelőben. Gyógyászati segédeszközök kiírása 
majd helyben történő kiszállítása. (Kedvezményt kapunk). Jóga 
foglalkozás továbbra is az Egyesületünk tevékenysége alá tartozik, 

technikai okok miatt a Fő út 22. (volt Pártszékház) épületében 
folytatódik. Jelentkezni: 06-30/477-2396-os telefonszámon.
Az egyesület nevében gratulálunk Pálus István vállalkozónak, aki 
megkapta az év vállalkozója elismerést! Mi is köszönettel 
tartozunk neki, hiszen minden évben támogatja karácsonyi 
ünnepünket.

Oláh Géza Tóth Mihályné
elnök szervező

Nagykarácsony napján nagy hóeső esett, / Hangos húsvét napján Duna 
megáradott, / Piros pünkösd napján rózsa megvirágzott –mutatja be 
egy népdalunk az év nagy ünnepeit. Közülük is kiemelkedik a húsvét. 
Jelentőségét mutatja, hogy hosszú készülődés előzi meg, amit a régiek 
szigorúan be is tartottak. Még a hónapnevek is a húsvéthoz igazodtak: 
az egykori kalendáriumok februárt böjtelő, márciust böjtmás havának 
nevezték.
Február 9. hamvazószerda. Karnevál herceg diadalmenete mára 
halottasmenetté változik. Európában a farsangot jelképező figurát 
kivégzik. Rendszerint máglyán égetik el. Ebben a farsangot lezáró 
rítusban mind a halál (a telet jelképező bábu), mind a megtisztulás 
mozzanata (a „gyászolóké”) tetten érhető. 
Mi a hamvazkodás?
II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény 
homlokát hamuval kenjék meg e napon. Nyilvánvaló, hogy a hamu, a 
bűnbánat és a gyász sokkal régebben tartozik össze.
A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szertartáson a 
pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával a keresztet 
rajzol a hívek homlokára. Ez aztán az évkör, az egész élet benne van!
A hamvazás a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi 
jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra 
figyelmezteti az embert: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá 
leszel!” A népi hiedelem szerint a hamvazkodásnak tisztító, gyógyító 
hatása van, és távol tart minden bajt és gonoszt.
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.  Profánnak 
tűnik talán felemlegetni, hogy dédanyáink hamuval tisztították az 
edényeket, ez volt a legjobb súrolószer. A földbe trágyaként keverték a 
hamut, meséinkben pedig a szegénylegény el sem indult szerencsét 
próbálni hamuban sült pogácsa nélkül.
A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje. 
Előfordult, hogy a templomból hazatérők összedörzsölték homlokukat 
az otthon maradottakéval, hogy a fejfájás őket is elkerülje. A 
hamvazószerda és a nagyböjt első vasárnapja közti három nap neve 
"semmihét" vagy  "csonkahét".  A hamvazószerda utáni csütörtököt 
nevezték "kövércsütörtöknek" vagy "zabálócsütörtöknek", mert e 
napon ismét szabad volt húst enni, hogy elfogyasszák a farsangi 
maradékot.

Inkább a has fakadjon, mintsem az étel maradjon! - tartották, mert 
másnap a böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot 
elfogyaszthassák.
Hamvazószerda mozgó ünnep. Húsvét előtt negyven nappal van, bár a 
számolást úgy kell elvégezni, hogy a vasárnapokat kihagyjuk.
 Sok évszázada már, hogy a böjti időszakra eső első vasárnap előtti 
szerdán  kezdődik  a  nagyböj t  időszaka .  Így  va ló jában 
hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem 
negyvenhat nap telik el. A 40 mégis 40, mert a vasárnap nem böjti nap.
Miből állt a böjt?
Régen arra törekedtek, hogy az ételeket hamvazószerdáig 
elfogyasszák: „Inkább a has fakaggyon, mincsen az a kicsi étel 
megmaraggyon”  A hamvazósze rdá ra  köve tkező  napo t 
csonkacsütörtökként említik, ilyenkor lehetett elfogyasztani a farsangi 
ételek maradékát. Nagyanyáink idejében zsíros edényeket ekkor 
elmosták, s csak húsvétkor vették elő azokat. A kamra kulcsát a kútba 
dobták-persze csak jelképesen. Valójában a legmagasabb szekrény 
tetejére rejtették. Húst és zsíros ételt a böjt ideje alatt egyáltalán nem 
ettek. Zsírral sem főztek. Böjt idején nem a húsos fazékban, hanem 
külön edényben, olajjal vagy vajjal főztek.  Böjti étel volt a korpából 
készült savanyú leves.
A nagyböjti bűnbánati idő még a lányok és menyecskék egyszerűbb, 
sötétebb színű ruhájában is kifejezésre jutott. Esküvőt nem tartottak, 
tilos volt a dalolás, a fütyülés, a tánc, a muzsikaszó Ez az időszak a 
maga csendességével alkalmat adott a haragosoknak kibékülésre. Az 
ország több vidékén végezték a negyvenölést, ami abból állt, hogy aki 
tartotta, csak egyszer evett egy nap.
Régen a böjti napokon csak kenyéren és vízen éltek, később délig nem 
étkeztek. Később tovább enyhült, az ételek fajtáját és az étkezés 
számát tekintve is. Manapság hamvazószerdán és nagypénteken 
tartanak a katolikusok szigorú böjt, azaz: tilos a hús, a nap folyamán 
egyszer szabad jóllakni, de összesen három alkalommal szabad enni.
A böjt több mint az evészet korlátozása, a bűnbánat, a megtisztulás, az 
áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, ekkor különös 
figyelmet fordítanak a szegények megsegítésére is.

Tánczos Erzsébet - www.netfolk.blog.hu

Böjti szokások



12 2016. február

A kultúra és a sport elismeréseként
A Szent András-nap óta eltelt majdnem három hónap. Ez idő alatt 
Hévizi Róbert újabb kitüntető díjat is átvehetett. Ebből az alkalomból 
k é r t e m ,  h o g y  v á l a s z o l j o n  k é r d é s e i m r e .  E l ő s z ö r  a 
„Békésszentandrásért Kitüntető Díj”-ról kérdeztem.
B.E: Először is a Szentandrási Híradó olvasói nevében gratulálok 
ehhez a díjhoz! Mit éreztél, amikor tudomást kaptál róla?
H.R. Rendkívül jó érzés volt, hogy gondoltak rám azok, akik ajánlottak 
erre a díjra és azok is, akik érdemesnek tartottak rá. Ez egy olyan 
elismerés, amelyre méltán büszke vagyok és tovább inspirál a 
feladatok útján.
B.E: Az ünnepségen, a kitüntetés átvétele után néhány gondolatot 
mondtál a jelenlévőknek. Kérem, ismételd meg újra az olvasóinknak 
is.
H.R.: Ez a díj nem csak nekem szól, hanem mindazoknak, akik e mögé 
a gondolatok mögé felsorakoztak. Ezt a munkát a társaimmal, a 
különböző egyesületeken, csoportokon belül együtt végezzük és az ő 
érdemük is. Ennek összefogása és koordinálása az én igazi feladatom.
B.E.: A méltatásban nagyon sok kulturális eseményt, helyszínt 
felsoroltak, amelyek a nevedhez fűződnek. Ezek közül melyikre vagy 
a legbüszkébb?
H.R.: Nehéz ebben rangsort állítani. Minden egyes kulturális munka 
számomra fontos volt. Büszke vagyok, hogy az évek során a 
különböző csoportokkal sikerült maradandó köztéri alkotásokat 
létrehozni, melyek Békésszentandrás múltjához köthetők és 
megemlékezések helyszínei lettek.
B.E.: Van-e olyan ezek közül, amelyik emlékezetes és kapcsolódik 
hozzá az olvasókkal is megosztható történet?
H.R.: Mindegyik alkalommal történtek emlékezetes pillanatok. Talán 
a Jubileumi Emlékház elkészítését megelőző salgóbányai ún. 
zománctáborhoz köthető, ahol a kiállítandó zománcképek készültek. 
Számunkra egyrészt ez egy teljesen új technológia volt, másrészt 
fantasztikus hat napot töltöttünk el ott és nagyon sok értékes képet 
készítettünk. Külön öröm volt számomra, hogy néhány alkotásom 
közül egy felkerült az Emlékház falára. Emlékezetesen volt a 
Millenniumi Emléksorozat is. Például az András-kereszt formájának 
meghatározásánál is számtalan variáció volt, de a mostanit egy 
véletlen pillanat ihlette. Második nekifutásra sem sikerült a 
lektorátussal elfogadtatni a terveket. Lóránt János Demeter, aki a 
kereszt megálmodója volt, mérgében a kandallója előtt két hasított 
fadarabot összeerősített és elvitte a lektorátusnak, akik nagyon 
megörültek. Azért ilyen az András-kereszt formája és az íve. Az 
Újratelepítési Emlékmű megalkotása is szép emlék számomra és 
sorolhatnám bármelyiket.
B.E.: A másik „szerelem” a sport, a foci. A Magyar Kultúra Napja 
alkalmából, január 22-én egy neves díj részese lehettél. Mi ez a díj és 
miért kaptad?
H.R.: Valójában több évre visszavezethető ez is. Hiszen 1976 óta 
vagyok tagja a Hunyadi Sportegyesület nagy családjának. Játékosként 
minden ranglétrát végigjártam és szakvezetőként 16 évet töltöttem el. 
Békés megye Labdarúgásáért kitüntető díjat vehettem át azon a jeles 
napon. Az utóbbi években egy gála keretében adják át sportolóknak, 
edzőknek és szakvezetőknek. Az elmúlt hároméves elnöki munkám 
elismeréseként kaptam. A Bencsik Mihály Sporttelepen történt óriási 
volumenű, 20 milliós beruházás miatt, melyben szintén sokan 
segítettek, elnökség, vezetőség tagjai és a kivitelezők is.
B.E.: Szeretnélek megkérdezni további elképzeléseidről?
H.R.: Remélem, egy nagy álom válik valóra és a helytörténeti 
egyesülettel meg tudjuk valósítani a Tájház befejezését és átadását az 
idén. Bízom benne, hogy a hosszúra nyúlt beruházás végén, - hiszen 
nulla forinttal indultunk – hála a sok támogatónak sikerrel járunk és 
elkészül az a ház, ahol bemutathatjuk a község múltját érintő 
hagyományokat és néprajzi emlékeit.
B.E: Az olvasóknak elárulhatjuk, hogy a közművelődés területén új 
feladatokat látsz el a közeljövőben. Gratulálok az új munkahelyedhez! 
H.R.: Köszönöm. A kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazgatójaként Kondoros kulturális életét 
kell koordinálnom, ami nemcsak a város, hanem a két település ez 
irányú területén is új lehetőségeket nyithat.

B.E.: Köszönöm a beszélgetést! További jó egészséget és az új 
munkahelyedhez sok sikert kívánok az olvasók nevében!
H.R.: Köszönöm szépen, magam és munkatársaim nevében. Nem 
győzöm hangsúlyozni, ha csapatban dolgozunk minden könnyebb és 
jobban megy.

Benedek Erika

KÉZILABDA
Január elején elkezdődött a felkészülést a tavaszi folytatásra. 
Jelenleg az alapozási időszak tart, mind felnőtt, mint utánpótlás 
vonalon. Mindkét csapat nagy örömünkre teljesen együtt van, bár 
több játékos vizsgaidőszak illetve államvizsga előtt áll, sőt sérült 
játékosban sincs hiány, így a helyüket esetleges kihagyásuk, 
hiányzásuk esetén igen nehéz lesz majd pótolni. Ennek ellenére 
célunk változatlan,  mint az őszi  időszakban, azaz a 
középmezőnyben maradás. Nagyon nehéz lesz, de eltökéltek 
vagyunk. A közel 3 hónapos felkészülési időszak közepén járunk 
még, heti több alkalommal készülünk a márciusi rajtig, tennivaló 
akad még bőven.
A 2015/2016 évi megyei női bajnokság tavaszi idénye 2016. 
március 27.-én kezdődik, és június 5-ig tart. A fordulók pontos 
kezdési időpontjai még egyeztetés alatt állnak. 
A mérkőzések az alábbiak szerint várhatóak:
03.26-27  FELDÖLDI ISE – Békésszentandrási KC
04.09-10  JALTE – Békésszentandrási KC
04.16-17  Békésszentandrási KC – OKÁNYI KSK
04.23-24  Kondorosi NKK - Békésszentandrási KC
04.30-05.01  Békésszentandrási KC –Kétsoprony SE
05.07-08  Nagyszénási SE - Békésszentandrási KC
05.14-15  Békésszentandrási KC – Orosházi NKC
05.21-22  Békésszentandrási KC – Sarkadi KSE
05.28-05.29  Békésszentandrási KC – Füzesgyarmat
Küzdelmes idény elé nézünk most is, de lelkesen vágunk neki. 
Ősszel már több esetben megmutattuk, mit is tudunk, és reméljük, a 
tavasz úgy sikerül majd, ahogyan szeretnénk. 
„Nem szabad hagynunk, hogy a félelmeink visszatartsanak a 
reményeink követésétől, hiszen egy-egy sikertelenség a sikerhez 
vezető újabb lépcsőfok..”
Számítunk továbbra is minden támogatásra, és szurkolásra! 
HAJRÁ LÁNYOK!

- a -
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Gratulálunk!
Nagy Gáborné Laczkó Ágnes 2010 óta tevékenykedik a gyermek 
labdarúgásban. Először önkéntes segítőként, majd egyesületi 
ügyintézőként a gyermekek mellett. 2013-tól polgármester úr és az 
egyesületi elnök úr felajánlására hivatalosan is ezt a tevékenységet 
végezheti. Időközben elvégezte a MLSZ Grassroots -programjának 
szervezői tanfolyamát, melyet munkája során kiválóan tud 
alkalmazni. A MLSZ, és az OTP MOL Bozsik Programjának két 
változata van, az egyik az egyesületek, a másik az intézmények 
részére lett létrehozva. Jelenleg a gyermek labdarúgás egyesületi, 
intézményi és Diákolimpiai eseményeit koordinálja, szervezi és 
óvodás csoporttal is dolgozik. Továbbá az egyesületi 
adminisztrációs feladatokat is ellátja a játékosok körül.
2015 októberében Telkiben, harmadmagával Békés megyéből 
átvehettek egy díjat, amellyel az eddigi munkájukat ismerték el. 
2016. január 22-én pedig a Megye Labdarúgóinak meghívottjai 
előtt kaptak elismerést munkájukért. Moravszki Gábor tótkomlósi, 
és Szél Csaba csorvási kollégákkal nagy megtiszteltetés volt 
számára bemutatkozni. A Díjátadó gála házasszonyának kérdésére: 
-Hogyan jut el egy nő egy ilyen elismerésig? - a következőt 
válaszolta:
„- Először szükséges ehhez az úthoz két focizó fiú gyermek, akik 
leviszik a családot a pálya szélére. Szükséges egy jó 
Sportegyesület, és egy jó egyesületi vezetés. Szükséges egy jó 
polgármester, aki bizalmat ad. Szükségesek a kollégák, akikkel nap 
mint nap, évről évre együtt küzdünk, sírunk, és nevetünk. 
Szükségesek a Szülők, akik rám merik bízni kicsi gyermekeiket, és 
természetesen a gyermekek, akiket terelgethetünk, vezetgethetünk 
egy szép út elején. Végül, de nem utolsó sorban szükségesek a 
szponzoraink, és a megyei, országos sportvezetők, akik segítenek a 
mindennapokban. Én a magam részéről ezt az elismerést egy 
csapatnak köszönhetem, mindazoknak, akik támogattak, és akik 
gátolni próbáltak, hisz általuk is erősödhettem. Köszönöm!”

Labdarúgó sorsolások
A békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 2015/16-os 
idényének tavaszi sorsolása

16. ford.: 2016. 03. 6. (vasárnap) 14.30 Lőkösháza – Hunyadi SE
17. ford.: 2016. 03. 12. (szombat) 14.30 Hunyadi SE – 

Dombegyház
18. ford.: 2016. 03.. (szombat) 15.00 Sarkadkeresztúr – 

Hunyadi SE
19. ford.: 2016. 03.. (szombat) 15.00 Hunyadi SE - Bcs MÁV
20. ford.: 2016. 04. 2. (szombat) 16.30 Okány - Hunyadi SE
21. ford.: 2016. 04. 9. (szombat) 16.30 Hunyadi SE – Battonya
22. ford.: 2016. 04. 16. (szombat) 17.00 Újkígyós – Hunyadi SE
23. ford.: 2016. 04. 23. (szombat) 17.00 Hunyadi SE – Bucsa
24. ford.: 2016. 04. 30. (szombat) 17.00 Békés – Hunyadi SE
25. ford.: 2016. 05. 7. (szombat) 17.00 Hunyadi SE – 

Mezőberény
26. ford.: 2016. 05. 14. (szombat) 17.00 Medgyesegyháza – 

Hunyadi SE
27. ford.: 2016. 05. 21.  (szombat) 17.00 Hunyadi SE – Sarkad
28. ford.: 2016. 05. 28. (szombat) 17.00 Kunágota – Hunyadi SE
29. ford.: 2016. 06. 4. (szombat) 17.00 Hunyadi SE – 

Csanádapáca
30. ford.: 2016. 06. 11. (szombat) 17.00 Gyomaendrőd – Hunyadi 

SE

A Békés megyei I. osztályú U-19-es (ifjúsági) labdarúgó 
bajnokság 2016. évi sorsolása:

1. ford.: 2016. 03. 13. (vasárnap) Kondoros – Hunyadi SE
2. ford.: 2016. 03. 20. (vasárnap) Hunyadi SE – Kétegyháza
3. ford.: 2016. 03. 27. (vasárnap) Gádoros – Hunyadi SE
4. ford.: 2016. 04. 3. (vasárnap) Hunyadi SE – Tótkomlós
5. ford.: 2016. 04. 10. (vasárnap) Jamina – Hunyadi SE
6. ford.: 2016. 04. 17. (vasárnap) Hunyadi SE – Körösladány
7. ford.: 2016. 04. 22. (vasárnap) Békés – Hunyadi SE
8. ford.: 2016. 05. 8. (vasárnap) Hunyadi SE – Dévaványa
9. ford.: 2016. 05. 14. (vasárnap) Szarvas – Hunyadi SE
10. ford.: 2016. 05. 22. (vasárnap) Szabadkígyós – Hunyadi SE
11. ford.: 2016. 05. 28. (vasárnap) Szabadnapos a Hunyadi SE
12. ford.: 2016. 06. 5. (vasárnap) Csanádapáca – Hunyadi SE
13. ford.: 2016. 06. 12. (vasárnap) Hunyadi SE – Sarkad

A Hunyadi Sportegyesület vezetősége és játékosai nagy szeretettel 
várják a labdarúgást kedvelő érdeklődőket!

Hajrá Hunyadi!

Hévizi Róbert

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány
 19059473-1-04

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club
 18382983-1-04

Hunyadi Mátyás Sportegyesület 19976550-1-04

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete
 18386042-1-04

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
 18384600-1-04

Békésszentandrási Kézilabda Club 18383647-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át!
Magyar Katolikus Egyház 0011 Magyarországi Református Egyház 0066

Az idén az alábbi civil szervezetek fogadhatják:
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Békésszentandrási Gyermek Sakkverseny
2016. január 23-án került megrendezésre 
Békésszentandráson, a korosztályos 
gyermek sakkverseny, melyen a helyi 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
sakk-szakkörének tagjai, valamint szarvasi 
gyerekek vettek részt. 
A verseny nagyon jó hangulatban telt. 
Köszönjük Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának, illetve Major Attila 
bizottsági tagnak a támogatását.
A szentandrás i  gyerekek ügyesen 
szerepeltek, a versenyen az alábbi 
eredmények születtek:
I. korcsoport (2007-2008)
1. Rácz Márkó 3 pont 
2. Zsigmond Imre 1,5 pont 

2. Misúr Csaba Marcell 1,5 pont
3. Szegvári Szabolcs 0 pont

1. Pósa Réka 2 pont
2. Lestyan-Goda Vanda 0 pont

II. Korcsoport (2005-2006)
1. Kovács Kornél 5,5 pont
1. Pósa Levente 5,5 pont
2. Farkas Csanád 4 pont
3. Szécsi Rajmond 3 pont
4. Bagdi Nándor 2 pont
5. Kiss Dániel Alex 1 pont
6. Szító Miklós 0 pont

1. Plentri Panna 2,5 pont
2. Koszkócsák Dzsenifer 1,5 pont
3. Demcsák Mariann 0 pont

III. Korcsoport (2003-2004)
1. Tóth Szabolcs 4 pont
2. Nagy Imre 1 pont
3. Csonka István 1 pont

1. Huszárik Nelli 2 pont

IV. Korcsoport (2001-2002)
1. Petrás Márta 4 pont
2. Mravik Gabriella 3 pont

Bagi Erika

Szarvasi siker az Egri IX. Országos Ifjúsági 
Szólótáncverseny Döntőjén

A százhalombattai, 
nyíregyházi és szarvasi 
területi elődöntők után 
az elmúlt hétvégén 
rendezték meg Egerben 
az országos döntőt. A 
területi válogatókon 
ö s s z e s e n  1 1 6 
produkciót láthatott a 
neves szakemberekből 
álló zsűri. Szarvason 
volt a legnépesebb a 
m e z ő n y  4 9 
versenyszámmal, ahol 
a szarvasiak közül 
négyen mutatták meg 
tudásukat: Nyemcsok 
Dorka ,  Nemcsényi 
Aliz, Fabó Norbert és 
Oláh Márkó.
Az egri döntőbe 64 

versenyszám jutott tovább, ahol a zsűrinek az volt a feladata, hogy 
szólótáncos címekkel, különdíjakkal ismerje el a legjobbak 
tudását.
Örömünkre a szarvasiak közül Nemcsényi Aliz és Oláh Márkó nem 
csak jelen volt ezen a rangos néptáncos eseményen, hanem 
mindketten címet kaptak: Nemcsényi Alíz gyöngygalléros, Oláh 

Márkó pedig ezüstpitykés táncos címmel érkezhetett haza. A teljes 
országos mezőnyből mindössze 9 leány és 22 fiú mondhatja el ezt 
magáról.
A két fiatal a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és a 
békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola tanulója. 
Tanáraik: Bakró Erzsébet és Hankó Tamás. 
Az elődöntőt követően hatalmas változáson ment keresztül a 
fiatalok kötelező és szabadon választott táncprodukciója, melyhez 
hozzájárultak a békéscsabai tanárok: Mlinárné Körösi Kata, 
Szarka-Gera Sára, Szarka Zsolt, valamint szólótáncos 
tapasztalatait átadhatta ifj. Csasztvan András is. Szükség volt 
azonban a versenyzők egyéni felkészülésére is. Mindketten archív 
filmek segítségével, egyéniségüknek megfelelő motívumkészlettel 
bővítették tudásukat.
Eddigi mérleg:
Patay Krisztina  2004. Különdíj
Ifj.Csasztvan András 2004. Különdíj, és Ezüstpitykés táncos 

cím
Ökrös Dániel 2014. Ezüstpitykés táncos cím
és az idén
Nemcsényi Alíz Gyöngygalléros táncos
Oláh Márkó Ezüstpitykés táncos
Gratulálok a versenyzőknek, és köszönet a felkészítő tanároknak.

Csasztvan András
a Tessedik Táncegyüttest működtető 

Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Révész Norbert és Dolozim Márta 2016. 
január 23-án kötött házasságot.

Elhaláloztak

Lázár Mária /1943/ 2016. január 10-én,
Kocsis Julianna ln.: Kiss Julianna /1933/ 2016. január 20-án,
Cseh Mihály /1933/ 2016. január 22-én,
Sinka Imre /1957/ 2016. január 28-án,
Gergely Imréné ln.: Simon Róza /1928/ 2016. január 30-án
Mrena János /1929/ 2016. január 30-án hunyt el.

„Csak az idő múlik
feledni nem lehet,
szívünkben őrizzük szereteted,
drága emléked”

Megemlékezés

Sinka Gáspár halálának 30. évfordulóján.

Nejed, gyermekeid, unokáid és dédunokáid

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
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
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Békésszentandrás 2,64 ha termőföld irányár 3 MFt

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.

Éjjel – nappali ügyelet

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

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait 
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 
elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot 
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy 
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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A Magyar Kultúra Napja

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja Alkalmából ismét hagyományos programokkal vártuk a kultúra kedvelőit. Először dr. 
Aszódi Imre szülőháza előtt a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 7. osztályos tanulói emlékeztek Kölcsey Ferencre és a 
Himnusz születésére. Köszönjük Baginé Dorogi Anikó felkészítő tanár segítségét, aki évek óta szívén viseli e nap méltó 
megünneplését. Majd koszorúinkat helyeztük el Aszódi Imre emléktáblájánál, mellyel tiszteletünket fejeztük ki a Magyar 
Kultúra Lovagja előtt. 

Végül Hrncsjárné Dorogi Mária tartott előadást a Kubikosság Éve alkalmából a Szeretfalva-Déda-vasútvonal építésén dolgozó 
kubikosokról. Az édesapja által elmondottak alapján tárta elénk a vasútvonal építésének menetét és az ott dolgozók nehéz fizikai 
munkáját. 

Ezt követően a Könyvtár Galériájában Turcsányi Lajos nyitotta meg a XVI. Tél-Fény fotókiállítást, ahol ismét szép számmal 
mutathatták be a fotográfusok a szebbnél szebb, jobbnál jobb lencsevégre kapott pillanatokat. 22 fotós 110 képét csodálhattuk 
meg a paravánokon. Jó fényképezést az idén is!


