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Gratulálunk!

Komlósi Ildikó operaénekesnő, Békésszentandrás szülötte és 

díszpolgára, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére, 

páratlanul népszerű és nemzetközileg is rendkívül sikeres, az 

operaéletet számtalan lenyűgöző alakításával gazdagító, amellett 

kivételesen színes koncertrepertoárt is magába foglaló, ragyogó 

énekművészete elismeréseként 2016. március 15-én Kossuth-díjat 

kapott.

Az elismerést Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán 

Viktor miniszterelnök társaságában az Országházban.

"Köszönöm mindenkinek, aki erre a hatalmas kitüntetésre 

méltónak tartott és jelölt. Köszönök minden támogatást a 

férjemnek, a fiamnak, a testvéreimnek, a sógornőmnek, az 

é d e s a n y á m n a k ,  a  t a n á r a i m n a k ,  a  b a r á t o k n a k  é s 

Békésszentandrásnak, ahol születtem. Természetesen a kollégákat 

is meg kell említeni, mert nagyon sokat jelentenek: csapatként 

dolgozunk egy fontos ügyért, azért, hogy a közönség valamit 

kapjon, vigye magával és emlékezzen rá" - fogalmazott Komlósi 

Ildikó.

Az elismeréshez szívből gratulálunk! (a képen édesanyjával)

Bagi Erika

GYERMEKNAP 2016.

Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat június 4-én, szombat délután 
rendezvényünkre a Bencsik Mihály Sporttelepre.

Támogatók jelentkezését szívesen fogadjuk!

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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Hunyadi János Katolikus
A helyesírás a nyelvi műveltség tükre

Március 18-tól 20-ig nyelvi kalandtúrára indultunk. Tartalmas, 
izgalmas három nap áll mögöttünk. Nagy viadal volt, mindenki 
bizonyítani akart.
Ifjú nyelvészeink egyik legnagyobb seregszemléjére került sor 
március 18-án, Békéscsabán a Lencsési Általános Iskolában. 
Tanulás, verseny és játék együtt. Határainkon túli magyar 
iskolákból is neveznek diákok, tehát a verseny nemzetközi. Ez a 
nyelvÉSZ.
Minden évben több ezer diák jelentkezik, hogy játékos, néha tréfás, 
mégis elgondolkodtató nyelvi fejtörőket megoldva bizonyítsa, 
hogy anyanyelvének felkészült használója. 
A feladatlap kitöltésére 45 perc állt rendelkezésre, majd a tanárok 
hozzáláttak a dolgozatok javításához. 
Az iskola – szokásához híven – jó házigazdaként igyekezett a 
megye kis nyelvészeinek és a vendégeknek a kedvében járni, így 
hangulatos műsorral és táncházzal is kedveskedtek. 
Az eredményhirdetés 16.30-kor kezdődött, ahol az első nyolc 
helyezést elért tanulókat szólították ki. Gugolya Bence (7.a) a 
megye harmadik legjobb nyelvésze lett. A munkája és kitartása 
meghozta gyümölcsét. Társai is ügyesen szerepeltek.
Juhász Gergő 4.a 26. hely
Pásztor Klaudia 6.a 16. hely
Bobvos Dorina 6.a 20. hely
Liszkai Leila 6.a 29. hely
Egri Gergő 7.a 25. hely
Kalmár Vanda 7.a 24. hely
Hegedüs Dorina 8.a 21. hely
Miknyik Judit 8.a 30. hely
Pribelszki Johanna 8.a 15. hely

Köszönjük az önkormányzatnak, hogy biztosította számunkra a 
tanyagondnoki buszt, valamint Rágyanszki Györgynek, hogy 
elszállította a tanulókat a versenyre.

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Békés 
megyei döntőjére ismét Békéscsabára utaztunk, március 19-én. 
Most a helyszín a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola volt.
Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepélyes megnyitó, 
ahol a verseny szervezője, Baukó Tiborné köszöntötte a 
résztvevőket, mutatta be a versenyt felügyelő bizottság tagjait, 
ismertette a verseny menetét. 
A megnyitó után tollbamondással kezdődött a megmérettetés, majd 
a nem könnyű feladatlap kérdéseire kellett írásban válaszolniuk a 
versenyzőknek.

Az eredmény még várat magára, így döntőseink – Gugolya Bence 
7.a, Hegedüs Dorina és Pribelszki Johanna 8.a – még 
izgulhatnak/izgulhatunk tovább az eredményhirdetésig. 
A verseny cél ja :  népszerűsí teni  az  igényes  í rásbel i 
nyelvhasználatot, fejleszteni a nyelvi kreativitást.

Utolsó állomásunk helyszíne a budapesti Műszaki Egyetem 
központi épülete volt. Március 20-án vasárnap itt mérhette össze 
tudását 126 iskola 405 tanulója. A verseny különlegessége a 
helyszín maga is, hisz az általános iskolások a hatalmas egyetemi 
előadókban írják meg a tesztet. A feladatsor felöleli az anyanyelvi 
műveltség minden területét, így a helyesírást, a nyelvhelyességet, a 
leíró magyar nyelvtant, a szólások és közmondások anyagát, a népi 
hagyományokat, versismeretet és általános műveltséget is 
feltételez, a logikára építve. 
Eredmények:
Liszkai Leila 6.a 19. hely
Kalmár Vanda 7.a 9. hely
Gugolya Bence 7.a 11. hely
Bondor Bíborka 12. hely

Köszönjük Dr. Bondorné Kondor Editnek, hogy elszállított 
bennünket a versenyre!
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Általános Iskola hírei
Valamennyi versenyző diákunkra büszkék vagyunk. A versenyek 
feladatai igazi erőpróbát jelentettek. Büszke lehet mindenki, akik 
megmérette tudását. Gratulálunk nektek!
A verseny közben átélt izgalom, valamint a verseny utáni izgalom 
természetes dolog: kiértékeljük, megbeszéljük a feladatokat – 
vajon a legjobb formánkat adtuk, a legjobb megoldások jutottak 
eszünkbe és ami a legfontosabb, mindent megtettünk, amire 
képesek vagyunk? 
Minden versenyzőnek köszönöm a kitartását, a munkáját, a 
nyolcadikos tanítványaimnak kívánom, hogy a középiskolájukban 
is érjenek el hasonló szép eredményeket, legyenek a magyar nyelv 
ápolói, nyelvőrei!

Baginé Dorogi Anikó

Nagyváradon jártunk

Tantestületünk régi vágya vált valóra március 29-én, a tavaszi 
szünet utolsó napján, kirándulni indultunk. Régen voltunk már így 
együtt, az iskolán kívül, ezért mindenki nagy érdeklődéssel várta 
ezt az utazást. 
A kora reggeli indulás után viszonylag hamar Nagyszalontára 
értünk. Elsőnek Arany János szülőházát kerestük fel, ami sajnos 
nem maradt fenn. A régi ház helyén egy olyan épület áll, melyben 
tájház és könyvtár is található. Ezen kívül az Arany János 
Művelődési Egyesület központja is. Ezt követte a Csonka 
toronyban található Arany János Emlékmúzeum, mely a híres költő 
személyes tárgyaival van tele.

Egy rövid szalontai séta után Nagyvárad következett. A város a sok 
újítás és építkezés ellenére megőrizte századfordulós báját. A 
Fekete Sas palota és a Vár most is átalakítás alatt áll, így csak 
kívülről láthattuk őket, viszont mindenért kárpótolt a Római 
Katolikus Bazilika csodálatos épülete. Ez a legnagyobb barokk 
stílusban épült templom Romániában. Monumentális méretű, két 
oldalsó hajója és két templomtornya van. Itt található Szent László 
hermája, amely nagy királyunk koponyacsontjának egy darabját 
őrzi. A Püspöki Palotával és a Kanonok Sorral szerves egységet 
alkotnak. Az épület megtekintése, és egy rövid ima után a Szent 
Kapun keresztül távoztunk, majd a templom előtt álló Szent László 
szobornál közös kép is készült.
Rövid szabad program és kissé kései ebéd következett, majd egy 
séta a megújuló városban. Ezután hazaindultunk, hiszen másnap 
már iskola, tanítás volt. A kirándulás alatt végre volt időnk egy 
kicsit beszélgetni egymással, jól éreztük magunkat.
Reméljük, lesz még lehetőségünk ilyen jó hangulatú kirándulásra.

ÚSZÓVERSENY

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda két második 
osztályos tanulója 2016. március 9-én úszóversenyen vett részt 
Szarvason. Barna Réka az 50 méteres mellúszásban, Major Zsófia 
pedig a szintén 50 méteres hátúszásban szerezte meg az első 
helyezést. Edzőik, Gácsi Ágnes és Zalán Csaba javasolták őket erre 
a megmérettetésre.

Gratulálunk a szép eredményhez és további sikeres versenyzést 
kívánunk!

Néptáncbemutató és táncház

Békésszentandráson a Körös Művelődési Házban 2016. május 
0013-án 16  órától

A bemutatót tartja, és a táncházat vezeti:

Dr. Berecz István, kétszeres Aranysarkantyús néptáncos, 2012-ben 
a Fölszállott a páva c. népzenei-néptáncos vetélkedő szóló tánc 
kategóriájának győztese, a FONÓ Budai Zeneház népzenei 
művészeti vezetője.
Közreműködik: a Naszály Zenekar
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődő gyermeket és 
felnőttet!
A belépés díjtalan!
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
hírei

Versmondó verseny az alsó tagozaton
A tavaszi versenyidőszak egyik fontos eseménye az alsó tagozaton 
a versmondó verseny. Minden verset kedvelő, szépen szavaló 
tanuló jelentkezhet erre a megmérettetésre. 
Az idei tanévben is több mint harmincan mérhették össze tudásukat 
március 16-án. A gyermekek évfolyamonként versenyeztek. Az 
első osztályosoknak ez volt az első ilyen szereplése, hiszen ők még 
tavaly óvodások voltak, a negyedikesek viszont már tapasztalt 
szavalóként álltak a többiek és a zsűri elé. Mi, tanító nénik, az idén 
is sok szép verset hallgathattunk meg tanulóink előadásában. 
Voltak köztük hosszabbak és rövidebbek, humorosak és 
komolyabb hangvételűek, bátran és kissé bátortalanabbul 
előadottak. Összességében nagyon szépen felkészültek a tanulók 

erre a versenyre, mindenkinek nagy dicséret jár érte, még ha nem is 
ért el helyezést!
Eredményeink a következők:
1. évfolyam:  3. évfolyam:
1. Hegedüs Gréta 1. Csjáki Réka
2. Mezei Laura Amira 2. Egri Aliz
3. Kovács Sára 3. Kovácsik Márton
2. évfolyam: 4. évfolyam:
1. Barna Réka 1. Juhász Gergő
2. Dubovecz Tünde 2. Kondacs Jázmin Bíborka
3. Szító Stefánia 3. Rontó Fanni

Ezt az iskolai versenyt 2016. 04. 12-én követi a területi, mely a 
szokásoknak megfelelően Kondoroson kerül megrendezésre.
Reméljük, tanulóink az idén is olyan eredményesen fognak 
szerepelni, mint az elmúlt években!

Alsós munkaközösség

GÓLYA-GÓLYA….
A magyar ember szereti a gólyákat. Úgy 
vettem észre, hogy a Békésszentandrási 
lakosok nem csak szeret ik,  hanem 
megpróbálnak tenni azért, hogy minél több 
költő pár megtelepedjen településünkön. 
H o g y  m i r e  a l a p o z o m  e z t  a 
megállapításomat? Arra, hogy évek óta 
fokozott figyelemmel tekintenek e nemes 
madár minden helyi megjelenésére. Legyen 
szó sérült, beteg madár megsegítése, itt 
maradt őszi kisgólyákért való aggódás, vagy 
fészekrakás gondjainak megoldása, az 
embereket foglalkoztatja a téma. Erre 
bizonyíték a nem csak hozzám érkezett 
megkeresések, hanem a hivatalokhoz és más madárszerető 
lakosokhoz intézett érdeklődések is.
Az utóbbi években ennek a hozzáállásnak köszönhető, hogy immár 
öt gólyafészeknek van lakója. Sajnos a legújabb letelepítéssel 
kudarcot vallottunk. Az igazsághoz az azért hozzá tartozik, hogy 
nem a helyi lakosok hibájából. Történt ugyanis, hogy tavaly nyáron 
a Hunyadi-Melis György utca sarkán a gólyák megpróbáltak 
fészket kialakítani. Ezt több lakos kérésére jeleztük a Nemzeti Park 
illetékeseinek, akik azt a választ adták, hogy a tél-tavasz folyamán 

fészektartót fognak kihelyezni. Március 
elején felhívtam a Nemzeti Parkot, ahol 
közölték, hogy 9-én van tervbe véve a 
kihelyezés. Ami sajnos nem történt meg! 
Amikor erre rákérdeztem, azt a választ 
kaptam, hogy a  szakemberek úgy 
értékelték, hogy ez „csak” egy játszófészek 
a gólyáknak. Ráadásul az ott lévő 
fészekmaradványt is megszüntették. 
Elmondásuk szerint, ha a madár idén is 
próbálkozik, akkor majd lépni fognak. 
Ennyi.
A kedves Olvasóra bízom, hogy mi a 
véleménye erről. Az enyémet inkább nem 

írom le. Köszönöm szépen a helyi madárvédők hozzáállását, 
higgyék el, többek közt Bagi Erikával, amit csak lehetett 
megtettünk. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy azért 
mert láttam már gólyát nem vagyok szakértő, viszont szerethetem 
őket és talán aggódhatok is értük. Remélem, hogy az ideérkező 
gólyák otthonra találnak településünkön, és mit sem sejtenek arról, 
hogy az illetékesek (nem a helyi lakosok) nem mindig az Ő 
oldalukon állnak.

Major Attila
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Óvodai hírek

Víz Világnapja - hajtogatott hajókat tettünk vízre

Locsolkodás Húsvéti játszóház - Közös munkálkodás a szülőkkel

Húsvéti játszóház - Katica csoport köszöntő műsora

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

Húsvéti készülődés a Szent Erzsébet úti oviban
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Nyuszi ül a fűben…
„Ákom, bákom, berkenye, 
szagos húsvét reggele, 
leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot!”

A bölcsődében is készültünk a gyermekek kedvenc tavaszi 
ünnepére, a Húsvétra.  Már hetekkel előtte locsoló verseket 
mondogattunk és tavaszi dalokat énekeltünk. Többször 
átbeszéltük, hogyan locsolkodnak a fiúk és mivel kínálgatják utána 
a lányok őket. Nagy örömünkre az egyik szülő jóvoltából hozzánk 
is ellátogatott a Nyuszi és az udvarunkban elrejtett néhány 
meglepetést. A kis bölcsődések vidáman, mosolygós arccal 
kutatták fel a fűben a gyönyörű mézeskalács nyuszikat és tojásokat. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk és így nagyon kellemesen telt el 
a délelőtt. Ez úton is szeretnénk megköszönni Csernus Tímeának, 
hogy széppé és izgalmassá tette számunkra ezt a napot!

a bölcsőde dolgozói

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének
programja 2016. áprilistól

Véradás 2016. május 13-án /péntek/ a Művelődési Házban 8 – 11.30-ig.
Augusztus 5-én /péntek/ helyszín a plakátokon.
Köszönjük az eddigi segítségüket, továbbra is kérjük személyi 
jövedelemadójának 1 %-val támogassák Egyesületünket. 
Adószámunk: 18386042-1-04
Program: 2016. április 16-án /szombat/ „Tavaszköszöntő” rendezvényt 
szervezünk a helyi Művelődési Házban. Gyülekező: 10.45-ig. 
Bejelentésre kocsit tudunk biztosítani. 
11-12-ig kultúrműsorunk: Köszöntő, a Tiszaföldvári Őszidő 
Nyugdíjasklub néptánc műsora, Szentandrási Dalkör népdalai, vers, 
mesemondás.
12 – 13 óráig ebéd. Birkapörkölt, előzetes bejelentésre sült.
Költsége 1.500.- Ft/fő. 13 órától a Csabacsűdi barátaink fognak 
szórakoztatni.  Tombolatárgyakat köszönettel  elfogadjuk. 
Előkészülethez segítséget kérünk. Jelentkezni és befizetni, 11-én 
/hétfő/ 13 – 17 óráig és 14-én /csütörtök/ 13 – 17-ig. Jelezni telefonon 06 
20 561 9442. 
KÉRJÜK JELENTKEZZENEK IDŐBEN!
 Április 28-án /csütörtök/16 órától Küldöttgyűlést tartunk. A tagságot a 
küldöttek képviselik, akik személyre szóló meghívót kapnak.
A Dalkör várja énekelni szerető asszonyokat és férfiakat!
Május 12-én /csütörtök/ 14 órától ORVOS-BETEG találkozó. Szt. 
László úti Orvosi rendelő, Dr. Fabó Ferenc rendelőjében. Gyógyászati 
segédeszközök kiírása, majd helyben történő kiszállítása. Gyógycipők: 
felnőttcipők 5.000.-Ft/pár, gyermekcipők 4.000.-Ft/pár. Gerincfűzők, 
térd, boka- csuklóvédő, támbot, mankó, járókeret, szoba WC, WC 
magasító, fürdőkád ülőke /befordítható,fix/,  beltéri kerekesszék, 
bejelentésre elektromos moped. TAJ kártya szükséges, közgyógy 
igazolványra a felsorolt eszközök ingyenesen kiírathatók. Rendel: Dr. 
Tőkés Imre ortopéd szakorvos. Vegyék igénybe szolgáltatásunkat.

Éves kulturális program:
Július 20 – 22-ig 3 napos kirándulás szervezése várható.  Sárospatak és 
környéke. A korábbi években a kiránduláson résztvevők részére 
részletes programot küldünk. Őszi 1 napos kirándulás, Október 8. 
Idősek Világnapja. December 14./szerda/ Karácsonyi ünnepség.
Hétfői napokon 18.30 - 20 óráig Gyógy – Jóga torna foglalkozás a Fő 
utca 22-ben./ volt Pártszékház/.Szerdai napokon 18 órától 19 óráig 
könnyített torna foglalkozás szintén a Fő u. 22-ben./ volt Pártszékház/. 
Érdeklődni a 06-30-477-2396 telefonszámon.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: gyógy 
masszázs, méregtelenítés, talpmasszás, állapotfelmérés, kezelések, 
mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, mozgásszervi és 
egyéb fájdalmak csillapítására. 
Bejelentkezés a 06-70 23 03 123-ös, 06 20 953 9695-ös telefonszámon. 
Ügyfélfogadás: Hétfő du. 13 -17 óráig. Telefonszám, ügyfélfogadás 
ideje alatt a 06 66/218-060, más időpontban a 06-20/ 561-9442.
Tagdíj 2016-ben 1.000.- Ft/fő/év. 
Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás végett szíveskedjenek behozni.  
Állami támogatás lakás akadálymentesítésre /nyomtatvány 
kitöltésében segítünk/, gépkocsi szerzés igénylése /2015. szeptember 
30-ig/, méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli segélykérelem 
/házastárs elhalálozása esetén/, fogyatékossági, nyugdíj ügyek 
intézése.
Házi tészta 25 dkg 250.-Ft rizs 1 kg 250.- Ft és gyógy krémek 700.-Ft/ 
tégely folyamatosan kapható.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, várjuk 
jelentkezéseiket.
A Vezetőség nevében
 Oláh Géza Tóth Mihályné
 elnök szervező
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Gondozási Központ Hírei
Intézményünkben igyekszünk változatos programot szervezni az 
időseknek, azonban színházi előadást még nem tekinthettünk meg. 
2016. április 7-én Bődi Mária segítségével igazi színházi 
élményben volt részünk. Megtudhattuk a Gődény Színkör 
megalakulásának történetét, szerepléseit, a színdarabok születését, 
érdekes információkhoz jutottunk a jelmezekről, a zenéről, a 
háttérről és bemutatta a szereplőket is. DVD lemezen 
megtekinthettük a " Magyar csillagok II." című előadást, mely 
Hunyadi Mátyás korába repített minket vissza. Láthattuk az akkori 

híres palotákat, az ítélkezést, a vidéki magyar életet. Kirajzolódott 
előttünk Pelsőczy Tamás alakja, aki egykor híres diplomata is volt. 
A történet jól végződött, mint a mesében a király igazságot 
szolgáltatott. Néhány képen láthattunk még háttérfelvételeket és 
egy 1940-ben készült fotót, az akkori színjátszókról. Az idősek 
több szereplőt felismertek!
Köszönjük szépen Bődi Marikának az értékes előadást!

Gondozási Központ dolgozói

Hájas tészta

Hozzávalók:
1 liter tej
10 dkg élesztő
1 db tojás
só
cukor
1,5-2 kg liszt
60-80 dkg darált háj

Elkészítés:
A lisztet, sót, tojást egy kelesztő tálba rakjuk, majd a tejbe cukor 
hozzáadásával felfuttatjuk az élesztőt. Hozzáadjuk a felfuttatott 
élesztőt a liszthez, majd összegyúrjuk. Lefedve megkelesztjük. Ha 
megkelt, kinyújtjuk és a háj egyharmadával megkenjük, és 
összehajtogatjuk a tésztát. 30 percet letakarva pihentetjük, 
kinyújtjuk, majd megint megkenjük a maradék háj felével és 
összehajtogatjuk. Ezt 30 perc pihentetés után újra megismételjük. 
Ha pogácsát készítünk, akkor kb 2 cm vastagra nyújtjuk, egy éles 
kés  segí tségével  rácsot  vagdosunk a  tész tára ,  majd 
pogácsaszaggató segítségével kiszaggatjuk. Zsírozott-lisztezett 
tepsibe helyezve, felvert tojással lekenve készre sütjük.
Ha szilvalekváros papucsot készítünk, akkor vékonyabbra 
nyújtjuk, mint a pogácsát, kb 
fél cm-re és négyzetekre 
f e l v á g j u k  a  t é s z t á t .  A 
szilvalekvárt a négyzetek 
közepébe rakjuk, és a tészta 
két sarkát egymásra hajtjuk. 
Zsírozott-lisztezett tepsibe 
tesszük,  felvert  tojással 
lekenve készre sütjük.
A legfinomabb akkor, ha 
kemencében sütjük.

A hosszú élet titka

A Gondozási Központ legidősebb lakója Bagi Pálné, Bontovics 
Erzsike néni április 12-én ünnepli 95. születésnapját. Ebből az 
alkalomból látogattunk hozzá és tettünk fel néhány kérdést. 
Megtudhattuk Tőle, hogy 7-en voltak testvérek és még hárman 
mindig tudják segíteni egymást. 1941. február 22-én kötött 
házasságot Bagi Pállal és 3 gyermekük született, akik sajnos már 
nincsenek közöttünk. Sokáig gyermekei nevelésével és a 
háztartással foglalkozott. Majd a szarvasi Öntözési Intézet 
munkatársa lett, ahonnan nyugdíjba vonult. Mindig is nagyon 
fontos volt számára a család. Arra a kérdésre, hogy mi a hosszú élet 
titka úgy válaszolt: soha nem hagyja el magát, mindig 
tevékenykedett és a család: 6 unoka és 7 dédunoka szeretete élteti 
őt. Születésnapja alkalmából a szerkesztő bizottság nevében 
kívánunk még sok-sok szép évet családja körében!

Benedek Erika
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ÖNKORMÁNYZATI

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. április 25. (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 2015. évi költségvetési rendeletének 
módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének beszámolója
Előadó: Sinka Imre polgármester

4. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

5. Bölcsőde beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Yetik-Takács Éva intézményvezető

6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményének beszámolója
Előadó: Molnárné Juhász Eleonóra intézményvezető

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának részéről
Előadó: Tóth Tamásné intézményegység-vezető

 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálata részéről
Előadó: Albelné Benkő Beatrix családsegítő

 Védőnői Szolgálatának részéről
Előadók: Dr. Kantiné Szín Mária intézményegység-vezető
          Kovács Lászlóné védőnő
          Gazsó Noémi védőnő

7. A nagyközség egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
Előadók: Dr. Prikidánovits Anita gyermekorvos

     Dr. Gémes Etelka fogszakorvos
     Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
     Dr. Fabó Ferenc háziorvos
     Dr. Olasz Imre háziorvos

8. T á j é k o z t a t á s  a  2 0 1 5 .  é v i  k ö z m u n k a p r o g r a m 
végrehajtásáról
Előadó: Sinka Imre polgármester

9. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

90. születésnap

Otthonában köszöntöttük 
Rácz Gusztávné Emike nénit 
90. születésnapja alkalmából. 
B é k é s s z e n t a n d r á s 
Nagyközség Önkormányzata 
nevében köszöntötte őt Dr. 
S t r a s s b u r g e r  G y ö n g y i 
t e l epü lé sünk  j egyző je , 
v a l a m i n t  B a g i  E r i k a 
anyakönyvvezető. Jegyző 
asszony átadta részére a 
Magyarország Kormánya 
által megküldött emléklapot, 
valamint nagyközségünk 
a j á n d é k á t ,  l e r ó v a 
tiszteletünket az ünnepelt és 
szép kora előtt. 

Kívánunk Emike néninek 
e g é s z s é g b e n  é s 
bo ldogságban  e l t ö l t ö t t 
hosszú éveket  szeret tei 
körében.

Bagi Erika

„Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik, 

soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent, 
ami bele esik, magával ragadja, 
valahová, amit az ember úgy hív, 

hogy „örökkévalóság”!
Wass Albert
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HÍREK

Az összefogás ereje

Az önkormányzat meghívására március 15-én délelőtt emlékezni 
gyűltünk össze a Kossuth Emlékparkban. A jelenlévőket 
ugyanolyan esős idő fogadta, mint 168 évvel ezelőtt. A műsor 
először gyönyörű népdalokat hallhattunk Szabó Alexa 
előadásában, majd Hévizi Róbert képviselő úr emlékezett vissza a 
szabadságharc és forradalom előzményeire, szereplőire és 
felelevenítette a nap fontos eseményeit, állomásait. Hangsúlyozta, 
hogy az összefogás ereje akkor is milyen hatalmas volt és mai 
korban is csak így együtt, közösen tehetünk a haladás jegyében. Az 
ünnepi beszédet követte Szabó Kornél klarinét szólója, aki Kossuth 
nótákkal örvendeztetett meg minket. A műsor végén „Juhász 
Gyula: Március idusán” című versét Rába István tolmácsolásában 
hallgattuk meg. Az ünnepség zárásaként elhelyeztük koszorúinkat 
és elénekeltük a Himnuszt. Az időjárás miatt kicsit elázva, de 
sikerült méltó módon emlékeznünk nemzetünk történelmének 
egyik legdicsőbb, legnagyszerűbb fejezetére.

Benedek Erika

TISZTELT RENDSZERETŐ 
SZENTANDRÁSIAK!

Szeretettel várjuk a Békésszentandrásiak jelentkezését az 
országosan meghirdetett 6. TE SZEDD! szemétszedési akciójára. A 
cél  ismét  az ,  hogy t isztábbá,  ezál ta l  szebbé tegyük 
lakókörnyezetünket. Sajnos sokan vannak olyanok, akik mit sem 
törődve a környezetszennyezéssel, közterületet csúfítva eldobálják 
fölöslegessé vált szemetüket. A belterületen a szemét összeszedése 
az Önkormányzat közreműködése által megoldott, a külterületen 
viszont ez a probléma még megoldásra vár. Amennyiben Ön is 
szeretne csatlakozni ehhez a nemes cselekedethez, és 2016. április 
30-án szombaton ráér, találkozzunk reggel 9 órakor a „Fehér 
–rámpánál”.
A TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
Hazánk legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalma idén is 
csatlakozott a Tisztítsuk meg Európát! (Let's Clean Up Europe) 
nevet viselő nemzetközi kezdeményezéshez. Az összeurópai 
akcióban évről évre a magyar önkéntesek a legaktívabbak. 2014-
ben egyedül teljesítettük az európai uniós elvárást 4 évre előre a 
szemétszedés résztvevőinek tekintetében, tavaly pedig mi adtuk a 
szemétgyűjtési helyszínének és résztvevő önkéntesek több mint 
felét az összeurópai kezdeményezéshez.
A szemétszedéshez a kesztyűt és a zsákokat a szervező biztosítja, az 
összegyűjtött hulladékot pedig el is szállítják.

Legyünk minél többen és 
bizonyítsuk be azt, hogy mi 
e g y  o l y a n  k ö z ö s s é g 
vagyunk,  akik t isztán 
s z e r e t i k  l á t n i 
településünket, és ezért 
hajlandóak cselekedni is!

Tisztelettel:
Major Attila

06 20 590 60 40

Fáklyás felvonulás
A hagyományokhoz híven

május 1-je előestéjén megrendezésre kerül

a fáklyás felvonulás,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a lakosságot!

Április 30-án (szombat) 19 órakor
gyülekező a Piactéren,
és innen indul a felvonulás

a Bencsik Mihály Sporttelepre,
ahol májusfa állítás és tábortűz vár az érdeklődőkre.

Mindenkit szeretettel várunk!

Részletek a plakátokon!

Ajánlja fel adója 1%-át!

Magyar Katolikus Egyház  0011
Magyarországi Református Egyház 0066

Az idén az alábbi civil szervezetek 
fogadhatják:

Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány
 9059473-1-04

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
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BÉKÉS MEGYEI 
ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Ünnepi megyegyűlés
a Wenckheim-kastélyban

Közösen ünnepelt a Békés Megyei Önkormányzat és Szabadkígyós 
Község Önkormányzata az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 168. évfordulóján.  A megemlékezés keretében 
hatan Elnöki elismerést vehettek át.
A szabadkígyósi polgármesteri hivatal előtt lévő Kossuth-szobornál 
gyülekeztek a megemlékezők, akik a koszorúzás után a 
Wenckheim-kastélyba igyekeztek az ünnepi megyei közgyűlésre. 
Az épület patinás díszterme zsúfolásig megtelt, az ódon falak 
meghitt hangulatot kölcsönöztek a rendezvénynek. Zalai Mihály, a 
Békés Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: aki nyitott szívvel képes 
az ünnep elé állni, azt az összetartozás érzésével ajándékozza meg 
március 15-e. Balogh József, Szabadkígyós polgármestere a 
Wenckheim-családról beszélt, arról beszélt, hogy a kastély egykori 
tulajdonosai, lakói hogyan segítették a forradalmat. Az ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés 
törvényalkotásért felelős alelnöke beszédében elmondta: bár 1848 
óta 168 év telt el, céljaink hasonlóak. Az egyén szabadsága a nemzet 
függetlensége nélkül elképzelhetetlen, és kevés ország tett annyit a 
szabadságért, mint Magyarország. 
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított Elnöki 
elismerés kitüntető díjat a március 15-ei ünnepség keretében adják 
át már évek óta. A megyei önkormányzat célja a kitüntetéssel az, 
hogy elismerje azon magánszemélyek vagy közösségek 
tevékenységét, akik Békés megyében hosszú ideje - legalább 10 éve 
- kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az élet bármely 
területén, vagy egy cselekedettel a megye jó hírnevét öregbítették. 
Ezúttal hatan vettek át elismerést: Ivanics János a szakképzésben, a 
tanulóképzésben, a szakember utánpótlásban kifejtett szakmai 
munkája elismeréseként, id. Litauszky Zoltán az életmentés, a 
betegellátás területén végzett kimagasló szakmai tevékenységéért, 
Kuti Árpádné Romvári Éva a betegek ápolásában, az ápolók 
ok ta tásában  végze t t  munká jáé r t ,  Mar ton  Gerge ly  a 
katasztrófavédelem, az iparbiztonság területén huzamosabb időn 
keresztül teljesített kiváló szolgálatáért, Sziszák Katalin a szociális 
és gyermekvédelmi ellátás keretében végzett magas színvonalú 
munkájáért és Telekné Furák Mónika a bűnmegelőzés területén 
végzett példa értékű szakmai tevékenysége elismeréseként.
A megemlékezés fényét a Baligáné Jankov Gyöngyvér, Katkó 
Ferenc és Balázs Csongor által összeállított ünnepi műsor emelte. A 
rendezvény zenei közreműködője a Tótkomlósi Fúvószenekar volt, 
míg a koszorúzásban a Békés Megyei Károlyihuszár és Honvéd 
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai segédkeztek.

Áprilisban közbeszerzés 
várható az M44-es gyorsút 

tekintetében
Dankó Béla, Békés megyei útügyi biztos, Gajda Róbert, Békés 
megyei kormánymegbízott és Vantara Gyula, megyei fejlesztési 
biztos tartott tájékoztatót arról, hogy valószínűleg áprilisban 
megjelenik a közbeszerzési értesítőben az M44-es gyorsút 
Tiszakürt-Kondoros közötti  61,4 kilométeres szakasz 
kivitelezésére szóló pályázati kiírás.
Gajda Róbert arról tájékoztatott, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. 2016. március 17-én benyújtotta a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Ellenőrző Főosztályára a tender minősítését, így az 
előkészületek utolsó szakaszához ért az említett szakasz.
Dankó Béla útügyi biztos kiemelte azokat a kormányhatározatokat, 
melyek az M44-es utat érintik, elmondta, hogy a Kormány a 2015. 
január 10-i határozatával meghatározta a központi költségvetésből 
finanszírozott kiemelt közúti beruházásokat, melyben a Békés 
megye számára oly fontos út is szerepel, a határozat alapján a 
kiemelt beruházások előkészítési és építési feladatainak 
végrehajtásához szükséges források biztosításáról gondoskodik a 
Kormány, ez 2015. évben 11 milliárd forintot, 2016. évben 13 
milliárd forintot, 2017. évben 13 milliárd forintot, a 2018. évben 
273 milliárd forintot, a 2019. évben 350 milliárd forintot és 2020. 
évben 90 milliárd forintot jelent.
Az útügyi biztos tájékoztatása szerint a 2015. október 30-i 
kormánydöntés meghatározta a gyorsút fogalmát, mely 
kategóriába az építendő M44-es út is tartozni fog. A gyorsút egy 
2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi utat jelent. Emellett Dankó Béla 
kiemelte, hogy a Kormány Európai Beruházási Bankhoz fordult 
hitelkérelmével, a Bank a 2020-ig tartó időszakban kész 
Magyarország közúti infrastruktúrájának fejlesztéséhez 500 millió 
euró összegű hitelkeretet biztosítani. A hitel segítségével többek 
k ö z ö t t  a z  M 4 4  g y o r s f o r g a l m i  ú t  K e c s k e m é t 
(M5)–Nagykőrös–Békéscsaba közötti szakasza valósulhat meg.
Vantara Gyula, fejlesztési biztos a sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a gyorsforgalmi utak építése nemcsak a megyeszékhely és a 
főváros közötti közlekedés tekintetében kiemelkedő fontosságúak, 
hanem a megye többi lakója számára is, hiszen hosszú távú cél, 
hogy a polgárok fél óra alatt elérjék valamelyik autópályát. A 
fejlesztési biztos kiemelte, hogy az M44-es megépítése 
nélkülözhetetlen a megye gazdasági fejlesztéséhez.
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Helytörténeti hírek

A Békéssy János Helytörténeti 

és Hagyományőrző Egyesület 

tisztelettel meghívja Önt és 

kedves ismerőseit

2016. április 18-án 

(hétfő) 16.30 órára a 

Község beiktatásának 

alkalmából rendezett 

megemlékezésre a 

JUBILEUMI

EMLÉKHÁZHOZ.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

,,Miénk, miénk lesz majd a győzelem, mert jó az ügy, mely 
fölfegyverze minket, mert a jó ügynek végre győzni kell.”

(Vértessy Mihály községi bíró)

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja

Békésszentandrás lakosságát,

2016. április 27-én (szerda) 16.30 órára

a szentandrási kurucfelkelés
alkalmából rendezett ünnepségre.

Helye: Vértessy tér

Kerékpártúra Furugyba

Kedves békésszentandrási lakosok!
Kedves gyerekek és felnőttek!

Május 14-én, szombaton mindenkit szeretettel hívunk 

egy kirándulásra Furugyba, ahol rövid pihenő után 
indulunk haza.

Indulás 9 órakor a Piactrérről.
Érkezés kb. 13 órakor ugyanide.

Mindenki hozzon magával vizet és uzsonnát.

A program rossz idő esetén elmarad.

Helytörténeti Egyesület
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Betoppantam egy szobába,
Rátaláltam egy ibolyára.
Betoppantam magyar szívvel,
Megöntözlek rózsavízzel.

Kézművesek húsvétja
A fent említett és hasonló mondókákat tartalmazó színes kártyával 
fogadtuk a húsvéti játszóházba érkezőket.
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Kézművesek 
Egyesülete 2016. március 24-én tartotta hagyományos húsvéti 
játszóházát. Ez alkalommal is színes programokkal vártuk az 
érdeklődő gyermekeket, szülőket. Hagyomány már és 
elmaradhatatlan része rendezvényünknek Molnár-Bohák Mónika 
Ifjú Népművész vezetésével a tojásfestés, a mézeskalács díszítés, 
ami ezúttal egy tulipán forma volt. Készült még hóvirággal díszített 
üdvözlőlap, lepkés ablakdísz, csipeszből nyuszi pálca, lepkés-
virágos-gombos ceruzatartó, Kovács Lászlóné vezetésével 
foltvarrással filctojás, gipszből tojástartó, vesszőből ajtódísz, 
valamint fából-fűből-raffiából nyuszifészek, Szécsi Balázs ötlete 
alapján és segítségével. A finom teát ezúttal sem hagytuk ki, hiszen 
a nagy munkában mindig megszomjaznak az alkotók.
Köszönjük önkéntes munkáját Galucz Annamáriának, Szabó 
Alexának.
Továbbá köszönjük Komár Ella, Rónyai Gabriella, Sinka Pálné, 
Székely Marianna, Turna Lajosné közfoglalkoztatottak segítségét.
Bízunk benne, ezúttal is jól érezte magát mindenki, akik bőséges 
alkotásaikkal tértek haza.

Sze

Szécsi Balázs vezetésével készül a ,,fészek”

Ajtódísz készül Galucz Annamária segítségével

Gyöngyfűzés
Minden szerdán 17-19 óráig

GYÖNGYFŰZŐ tanfolyam
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében!

Részvételi díj 1.300 Ft/fő

Szeretettel várjuk az érdeklőket!

Szervezők

Már ötödször!
A Márai-program V. pályázatának köszönhetően, 200.205 Ft 
értékben 93 db könyvtári dokumentum érkezett a Könyvtárba.
A használói szokások alapján a könyvtárak egy felkínált listából 
válogathatták össze a maguk csomagját. Az olvasók a Márai-
könyvek darabjaival a felnőtt és gyermekkönyvtárban egyaránt 
találkozhatnak. A program keretében érkező könyveket egy-egy 
matricával megjelöltük, hogy az adott példány mely forrásnak 
köszönhetően került a könyvtár tulajdonába. Néhány könyvcím a 
csomagból ízelítőül:

- Szegedi Katalin: Álomcirkusz
- Erwin Moser: Fantasztikus Jóéjt mesék
- 50 mókás mese
- Nyírő József: Életet tanultunk
- Magyar Zoltán: Érmelléki népmondák

Továbbra is szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat a megújult 
gyermek- és ifjúsági könyvsarkunkba!

Benedek Erika
intézményvezető
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Nehéz meccsel, igen tartalékosan indult számunkra a tavaszi 
rájátszási szakasz, ahol az egyik dobogóesélyes Újkígyós 
otthonába utaztunk.  A hazaiak nem sok esélyt hagytak, az első 
félidőben eldöntötték a küzdelmet, és papírforma szerinti 
győzelmet arattak. Számunkra a mérkőzés kissé döcögősre 
sikeredett, de így is akadtak szép mozzanatok, amikre építkezni 
lehet, de még sokat kell dolgoznunk, hogy összeérjünk, és több 
rutint szerezzünk ilyen felállásban is. A folytatás sem lesz egyszerű, 
hiszen az éllovas JALTE (Békéscsaba) együtteséhez látogatunk 
majd.
Az utánpótlás csapatunk visszavágói:
2016. április 23. (szombat) Gyomaendrőd Sportcsarnok
09.00. Békési NKTE – Békésszentandrási KC 
11.30. Békésszentandrási KC – Bcs. Belvárosi

2016. május 29. (vasárnap) Békés Sportcsarnok
10.40. Gyomaendrődi NKSE – Békésszentandrási KC
11.30. Békéscsabai ENKSE – Békésszentandrási KC
13.10. Felföldi ISE – Békésszentandrási KC
Mind felnőtt, mind utánpótlás vonalon szinte teljes újjáépítés 
folyik, ami hosszabb időt igényel, de mi küzdünk együtt tovább, az 
alábbiakat szem előtt tarva: 
“Tanuld meg a játékszabályokat aztán már csak játszanod kell – 
persze mindenkinél jobban…” (A.E.) bár  ..„Abban nincs semmi 
csodálatos, ha valaki másnál kiválóbbak vagyunk. Az igazi csoda a 
korábbi önmagunkhoz képesti kiválóbbságban mutatkozik meg..”

Hajrá lányok!
- a -

Március 6-án egy párosunk Halmai Dániel- Bencsik Noémi Komlóra 
utazott a 8 tánc Országos Bajnokságra, ahol az előkelő 9. helyet 
sikerült elérniük.
Március 12-én Nyíradonyba Kelet – Magyarország Területi 
Bajnokságára nevezett két párosunk.
Halmai Dániel- Bencsik Noémi „D” ifi standard 5., latin 6. hely
Melich Krisztián – Petrás Kíra „C” osztályos párosunk standard 
táncokból 6, latin táncokból a 7. helyen végzett.
Március 15-én Szentesen volt verseny. Négy párosunk vett részt és 
nagyon szép eredményeket értek el.
Bartolák Levente- Sass Júlia latin 1. hely, standard 2. hely
Bencsik Bence- Lipcsei Laura latin 3. hely, standard 2. hely
Sonkoly Ákos- Baráth Luca latin 6. hely, standard 5. hely
Szító Miklós – Dorogi Bianka latin 6. hely, standard 6. hely

Szító Miklós - Dorogi Bianka páros

Március 19-én Szegeden volt verseny, három párosunk indult.
Bartolák Levente- Sass Júlia Gyermek II. kezdő latin 1. hely, standard 
2. hely
Bencsik Bence- Lipcsei Laura Gyermek II. kezdő  latin 3. hely, 
standard 1. hely

Melich Krisztián - Petrás Kíra páros

Sonkoly Ákos- Baráth Luca Junior I-es korcsoportban indult latin 3. 
hely, standard 3. hely
Gratulálok a párosoknak!                                         Korbely Györgyné

KÉZILABDA

TÁNCOS HÍREK
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LABDARÚGÁS

Versenyben az I. osztályért
Véget ért a téli szünet a Békés megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokságban. A focisták januárban és februárban teremben és a 
szabadban készültek fel az előttük álló nagy feladatra. A remek őszi 
szereplés lehetőséget adott arra, hogy a dobogós hely megszerzésén 
túl a magasabb osztályban való szereplés is célként fogalmazódjon 
meg.
A tavaszi szezon megkezdése előtt, jelentős változás történt az 
egyesület vezetésében. A 2016. február 21-ei tisztújító közgyűlésen 
többen nem vállalták a további munkát, így új sportvezetők kerültek 
kinevezésre. Elnöknek választotta a közgyűlés Koppányi Gábort, 
elnökségi tagoknak pedig ifj. Virág Sándort és Varga Lászlót. 
Változás történt a Felügyelő Bizottságban is. Juhászné Mrena Mária 
elnöklete mellett a tagok Juhász Attila és Rusz Zoltán lettek. Ezúton 
is eredményes jó munkát kívánunk az új vezetőségnek.
A bajnokság folytatása rögtön egy csúcsrangadót hozott, amikor a 
Hunyadi az élen álló Lőkösházára látogatott. Csapatunk taktikus, 
érett játékkal megérdemelten hozta el mind három pontot. Ezt 
követően már éllovasként fogadtuk a sereghajtó Dombegyház 
gárdáját. A hátsó pályán lejátszott mérkőzésen magabiztos 
győzelem született. A 18. fordulóban azonban visszacsúsztunk a 
második helyre, mert a gyulai műfüves pályán megrendezett 
találkozót elveszítettük a Sarkadkeresztúr ellen. Azonban a 
folytatás feledtette ezt a kis kisiklást, mert előbb hazai pályán a 
Békéscsabai MÁV csapatát, majd idegenben Okányt győzték le a 
szentandrási focisták.
Eredmények:
16. forduló: 2016. február 27. szombat:
Lőkösháza KSK – B. Hunyadi SE 0 – 1  (0 – 0)
Lőkösháza,  170 néző. Vezette: Barta Tibor 
Gólszerző: Rácz A.
Sárga lap: Sonkoly L., Kasnyik D., Sajben G., Lós I., Lovas A.
Varga László: Elismerésem a játékosainknak, nagyot küzdöttek. 
Tipikus egygólos mérkőzés volt, amiből ma mi jöttünk ki 
győztesen. Fegyelmezett és szervezett játékunk eredményezte a 
sikert.
17. forduló: 2016. március 12. szombat:
B. Hunyadi SE – Dombegyház NSE 4 – 2 (3 – 0)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Petrovszki György
Gólszerző: Borgulya J. (2), Virág I. (11-esből), Lovas A.
Sárga Lap: Sajben G., Koppányi P.
Varga László: Egy jó első félidő után a másodikban teljesen 
visszavett a csapat és majdnem nehézzé tette a mérkőzést.
18. forduló: 2016. március 19. szombat:
Sarkadkeresztúri SE – B. Hunyadi SE 1 – 0 (1 – 0)
Gyula, 50 néző. Vezette: Fekete Zoltán
Sárga lap: Sonkoly L., Virág I., Rácz A.
Varga László: Ez a játékvezetés hetek óta a Békésszentandrást 
sújtja. Nem tudom mit kell még nyújtani. A hazaiak megérdemlik 
a dicséretet.
19. forduló: 2016. március 26. szombat:
B. Hunyadi SE – Békéscsabai MÁV SE 4 – 1 (0 – 1)
Békésszentandrás,  170 néző, Vezette: Szelezsán György
Gólszerzők: Virág I., Kasnyik D., Tóth A., Walfisch (öngól)
Sárga lap: Lós I.
Varga László:Jó játékkal magabiztos győzelmet arattunk a 
sportszerű MÁV felett.

20. forduló: 2016. április 2. szombat:
Okány KSK – B. Hunyadi SE 0 - 2 (0 – 2)
Okány 150 néző. Vezette: Szűcs Zsolt
Gólszerző: Koppányi P (2)
Sárga lap: Nagy I., Sajben G., Lós I.
Varga László: Magabiztos játékkal megérdemelten nyertünk. Jó 
játékvezetés.
A Békés megyei II. osztályú bajnokság állása a 20. forduló után:
1.Lőkösháza 20 17 2 1 65 – 13 53
2. B. Hunyadi 20 17 2 1 57 – 18 53
3. Medgyesegyháza 20 16 3 1 57 – 16 51
4. Sarkad 20 11 4 5 42 – 34 37
5. Békés  20 9 4 7 62 – 37 31
6. Kunágota 20 10 1 9 55 – 44 30
7. Békéscsabai MÁV 20 9 2 9 29 – 38 29
8. Sarkadkeresztúr 20 9 0 11 35 – 48 27
9. Újkígyós 20 7 2 11 47 – 70 23
10. Bucsa 20 6 5 9 20 – 32 23
11. Gyomaendrőd 20 6 4 10 33 – 35 22
12. Mezőberény 20 6 2 12 32 – 59 20
13. Battonya 20 5 5 10 44 – 59 20
14. Csanádapáca 20 5 3 12 34 – 51 18
15. Okány 20 4 5 11 36 – 43 17
16. Dombegyház 20 1 0 19 14 – 65 3
A Kunágotától 1 pont levonva.
Bízunk a további jó folytatásban! Hajrá Hunyadi!                    -zi -rt

MEGHÍVÓ
Az elnökség nevében értesítem, hogy a Kajak-kenu Club 

közgyűlését 2016. április 24.-én (vasárnap) délelőtt 10 órakor 
tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Közgyűlés helye: Sportszékház klubterme

Napirendi pontok:
1. Az elnökség szakmai és pénzügyi beszámolója 2015. évi 

munkájáról.
 Előadó: Sinka Péter elnök, Fabó István ügyvezető elnök
2. A közhasznúsági melléklet előterjesztése, elfogadása.
 Előadó: Sinka Péter elnök
3. Felügyelő Bizottság jelentése.
 Előadó: Dr. Hangya István FEB elnöke
4. 2015. évi tervek ismertetése.
 Előadó: elnök, ügyvezető elnök
5. Bejelentések

Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 11 órára 
ismételten összehívom a fenti napirendi pontokkal.
Békésszentandrás, 2016. április 05.
Tisztelettel:

Sinka Péter elnök s.k.
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Csekő László és Bencsik Katalin 2016. 
március 1-jén,
Hegyesi Károly Róbert és Fodor Ildikó 
2016. március 6-án,
Aszódi Imre Gyula és Nyéki Valéria 
Ibolya 2016. március 12-én kötött 
házasságot.

Születés

2016. március 14-én Sárkány János Tamás és 
Rapkovszky Kitti szülőknek SOMA JÁNOS

március 27-én Kovács Gergő és Zagyi Mónika 
szülőknek GEORGINA,

március 28-án Balog Gábor és Győri Anikó szülőknek MÁTÉ 
IMRE utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Balla János /1941/ 2016. március 1-jén,
Püspük Istvánné ln.: Hegedűs Anna /1933/ 2016. március 2-án,
Juhászné Jánosné ln.: Kovács Zsuzsanna /1937/ 2016. március 
8-án hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

,,Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, már egy éve nem 
láthatunk és nem beszélhetünk veled. Egy váratlan percben 
életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte életed.
Az élet múlik, de az emlékek élnek, s amíg élünk, őrizzük 
őket.”

SINKA JÓZSEF
halálának 1. évfordulóján

a kajakosok népes tábora és szerető családja

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára

KLIMAJ JÁNOS
fafaragó népi iparművészt

és a család fájdalmát részvételükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

EGRI MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Gyászhír

Dr. Tőzsér Zsuzsa
településünk volt jegyzője (1991-1996)
2016. március 12-én 62 éves korában

meghalt.
Gyászmise és az urna elhelyezése

2016. április 22-én (péntek) 14 órakor
a Budapest-i Szent István Bazilikában

„Csak hagyd őt elmenni! Lásd őt újra olyannak, amilyennek 
szeretted. Emlékezz a nevetésére, a hangjára és azokra a napokra, 
amikor boldog volt. Képzeld el, amint a napsugarak körülölelik a 

testét, és begyógyítják minden sebét... Örülj örömének, hogy 
hazamehet, és engedd el a kezét...”

(A.O. Esther) 
Bagi Erika

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031
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A tavalyi év őszén településünkről elszármazott most budapesti 
lakos, Kozák Imre hívott telefonon, hogy örömmel készít gobelin 
képet a település jellegzetes részletéről, épületéről. Szívesen 
fogadtuk felajánlását. A téli esték szorgalmas munkájának 
eredménye elkészült. Köszönjük Kozák Imrének, hogy nyugdíjas 
éveiben is szívesen emlékezik szülőfalujára és szeretettel hagyja 
keze nyomát itthon. 
Ezekkel a sorokkal kaptuk ajándékunkat:
>>„Vándor”, ha időzöl a kép előtt gondolj arra, hogy e valaha 
üzemelő szőnyeggyárban Békésszentandrás szorgalmas közössége, 
v i lághírűvé vál t  szőnyegeket  kész í te t t .  Őrizzük meg 
hagyományainkat gondolata alapján készítette és a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár javára köztulajdonba ajándékozta: 
Kozák Imre, 2016.03.10.<<
Kérem, látogassanak el hozzánk és csodálják meg ezt a szép képet.

Benedek Erika

Őrizzük hagyományainkat

Költészet Napja, 2016.

Április 11-én délelőtt a kulturális közfoglalkoztatott kolléganők Verskommandóként járták be településünket és mindenkinek 

egy-egy verset ajándékoztak, melyet néhányan el is szavaltak! Így népszerűsítették a költészetet! Köszönjük nekik!

Délután 17 órától rendeztük Költészet Napi vetélkedőnket. Civil szervezetek és intézmények 3-5 fős csapatai jelentkeztek: 

pedagógusok, bölcsődés gondozók, táncosok, mozgáskorlátozottak, vitéz Sinka Mátyás Alapítvány, védőnők és családsegítők, 

Gondozási Központ dolgozói. Érdekes és izgalmas feladatokat oldottak meg a játékosok a magyar költészet ismert költőiről, 

íróiról. I. helyezést ért el a pedagógusok csapata, II. helyezettek lettek a Gondozási Központ dolgozói, III. helyezést értek el a vitéz 

Sinka Mátyás Alapítvány tagjai. Köszönjük a résztvevőknek, a zsűrinek - Bődi Máriának, Czuczi Ernőnének -, reméljük, jövőre 

ismét találkozunk!


