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Diákolimpia körzeti mezei futóverseny
Szarvas, 2016. április 6.

Kedvezett az időjárás a futóknak, nagyon szép napsütéses időben 
zajlott ezen a délutánon a körzeti futóverseny. Hat iskola 
részvé te léve l  kerü l t  megrendezésre  a  Diákol impia . 
Korcsoportonként versenyeztek a gyerekek, iskolánként 5 fős fiú 
és 5 fős lány csapatok indultak. Az első három egyéni és csapat 
helyezett, érmet kapott. Tanulóink 24 érmet szereztek.

Eredményeink:
I. korcsoport lány 600 m I. korcsoport fiú 600 m
15. Kiss Mercédesz 10. Nagy Dominik
22. Major Zsófia

II.Korcsoport lány 1000 m II. korcsoport fiú 1000 m

  3. Turna Emese    6. Kopasz Péter
14. Csipai Nóra   8. Szécsi Rajmund
21. Szécsi Emese 12. Szabó Kornél
25. Szopka Kitti 13. Farkas Csanád
27. Demcsák Mariann 24. Romhányi Dominik
Csapat: 4. helyezés Csapat: 2. helyezés

Turna Emese - 3. helyezés

Sztricskó Janka - 3. helyezés

III.korcsoport lány 1600 m III. Korcsoport fiú 1600 m

  3. Sztricskó Janka   1. Csipai Márk

  7. Szopka Renáta 10. Bali Benjámin
17. Bata Luca 17. Kalmár Ádám
27. Paraszt Tünde 26. Nagy Botond
28. Szécsi Lili 29. Szilágyi Dániel
Csapat: 3. helyezés Csapat: 3. helyezés

Csipai Márk - 1. helyezés

Romhányi Roland - 1. helyezés

IV. korcsoport lány 1600 m IV. korcsoport fiú 2000 m

  7. Miknyik Judit   1. Romhányi Roland

  9. Kalmár Vanda   7. Tasi Kristóf
12. Hegedüs Dorina   9. Légrádi Patrik
23. Boros Vivien 19. Szekeres Zoltán
26. Hatvani Nikoletta 20. Ficzere Ferenc
Csapat: 4. helyezés Csapat: 2. helyezés

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné

testnevelő
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Bibliai hét 2016. 
Ebben a tanévben Húsvét után szerveztük meg a hagyományos 
„bibliai hét” esemény sorozatát, ehhez az ünnepkörhöz is 
csatlakozva. Idén az apostolok és cselekedeteik voltak a fő téma, de 
más témában is volt feladat. Az alsó és felső évfolyamok külön-
külön versenyeztek, hiszen nem minden feladat volt megoldható a 
kicsiknek.
Hétfőn egy érdekes párosítós feladatot oldhatott meg mindenki, 
ahol az apostolok neve és jelképeinek összeillesztése volt a feladat. 
Az alsóban egész héten egy-egy negyedikes tanuló olvasott fel 
bibliai idézeteket, amihez csütörtökön kaptak feladatokat a 
tanulók.
Kedden a faluban elhelyezett állomásokon mentek végig a 
gyerekek, ahol is különböző feladatokat kellett megoldaniuk. 
Bibliai totó, keresztrejtvény, kép összerakás, betűrejtvény, találós 
kérdések és  „tal lér” keresés várta  a  gyerekeket .  Az 
eredményhirdetésnél az első osztályosok gyűjtötték a legtöbb 
tallért, míg a felsőben hármas holtverseny született, a 6. osztály, a 7. 
osztály, és a 8. osztály együtt állhatott a dobogó legfelső fokára.

Szerdán a kisebbek egy érdekes rajzfilmet nézhettek meg a Bibliai 
történetek közül, míg a nagyobbak a megadott számítógépes 
oldalak linkjei alapján interaktív feladatokkal játszhattak.
Csütörtökön az alsóban a hét folyamán olvasott idézetekhez 
készült színezőkkel, játékokkal, fejtörőkkel foglalkoztak a tanulók 
saját osztályaikban. A felsőben pedig társasjátékot terveztünk, és el 
is játszottuk azokat. A lázas tervezés, vágás, ragasztás láttán mi, 
felnőttek megjegyeztük, hogy mégis tudnak „társasozni” a 
gyerekeink, amit a mai elgépiesedett világban jó volt látni.
Pénteken két csoportban a katolikus templomba mentünk, ahol is 
Csipai Levente tartott nekünk érdekes idegenvezetést. Jó volt ezt a 
sok új információt hallani, hiszen minden helyi iskolásnak illik 
tudnia a saját templomáról.
Köszönöm Levente bácsi és kollégáim segítségét, hogy ez a hét is 
nyújtott ismeretet, tapasztalatot, játékot az iskola aprajának és 
nagyjának.

RNÉ

2 0 1 6 .  á p r i l i s  4 - é n 
tanulmányi kiránduláson 
vett részt a 7-8.osztály. 
Miután odaértünk először 
a  t á p i ó s z e n t m á r t o n i 
Kincsem Lovas parkban 
voltunk, ahol állatokat 
láthattunk, valamint az 
A t t i l a - d o m b o n 
„feltöltődhettünk”. Ezt 
követően Tápióbicskére 
m e n t ü n k ,  a h o l  a 
táp ióbicske i  csa tá ró l 
t a r t o t t a k  n e k ü n k 
beszámolót, valamint az 
öltözetükről is kaptunk 
egy kis ismertetőt, és a 
csata helyszínét is bemutatták. Miután vége lett, ismét buszba 
ültünk és átutaztunk Nagykátára ahol megebédeltünk. A menü 
leves, rizs és rántott húsból volt, valamint egy finom süteménnyel 
zárult. Ismét átvittek minket Tápióbicskére, és ameddig nem 

kezdődött el a csata, a 
vidám hangulatú vásárban 
„ b a z á r o z n i ” l e h e t e t t . 
Körülbelül 17:00 órakor 
elkezdődött a csata, amit 
egy ünnepi beszéd előzött 
meg .  A csa ta  nagyon 
izgalmas volt, ágyúdörgés, 
f e g y v e r l ö v é s e k  é s 
r o b b a n á s o k  i s 
hallatszottak. Majd olyan 
19 óra körül –mikor véget 
ért a csata– elindultunk 
hazafelé.
Ö s s z e s s é g é b e n  v é v e 
n a g y o n  é r d e k e s 
kiránduláson vehettünk 

részt és köszönjük Varsányi Gyuláné tanárnőnek, Baginé Dorogi 
Anikó tanárnőnek és Szító Mónika tanárnőnek, valamint Sinka 
Imre (polgármester) tanár úrnak, hogy megszervezték ezt az 
utazást és el is jöttek velünk erre a programra.

Tápióbicskén voltunk
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„Könyvjelző”
Ebben az évben 5. alkalommal került megrendezésre a felsős 
tanulók „Könyvjelző” vetélkedője. Április 11-én: a költészet 
napján ismét a könyvtárban mérték össze ügyességüket, 
talpraesettségüket, gyorsaságukat a gyerekek. Mi sem bizonyítja 
jobban a verseny népszerűségét, hogy idén az 5. és 6. osztályból 2-2 
csapat is vállalkozott a megmérettetésre. Bemelegítő feladatként 
ismert versekből idéztünk néhány sort; a költő nevét és a vers címét 
kellett kitalálni. A vetélkedő előtt néhány nappal minden csapat 
kapott egy írásbeli tájékoztatót a nevezetes napról. Sok érdekes 
dolgot tudhattunk meg belőle. Pl. azt is, hogy ez a nap nemcsak 
József Attila születésnapja, hanem Márai Sándor is ezen a napon 
született. Vagy pl. azt, hogy április 11-e a magyar költészet napja, 
március 21-én van a költészet világnapja. Ebből a tanulmányból 
villámkérdéseket állítottunk össze. Amelyik csapat jól felkészült, 
tudott válaszolni a kérdésekre. Több érdekes feladat várt még a 
gyerekekre. Képek alapján kellett szólásokat, közmondásokat 
kitalálni .  A „fásítás” elnevezésű feladat  bizonyult  a 
legnehezebbnek szinte mindenki számára. „Fa” végződésű 
szavakat kellett keresni meghatározások alapján. Ki ne tudná pl., 
hogy melyik fával viccelünk – a tréfával.
Mondatokban rejtettünk el neveket. A gyerekek természetesen 
többet találtak, mint amennyire a szervezők gondoltak. Minden 
csapat kedvence volt a puzzle-játék. Egy ma élő személy arcképét 

kellett kirakni. Plusz pontért a nevét is megmondhatták a csapatok. 
Csukás István volt a megfejtés, aki április 2-án töltötte be 80. 
életévét. Felvetődött, hogy hátha ő lesz a legközelebbi író-olvasó 
találkozó vendége. Activity játékunkban az író egy-egy 
regényének címét rajzolták, mutogatták vagy körülírták a 
gyerekek. Jó volt felidézni, hogy a Keménykalap és krumpliorr, A 
nagy ho-ho-ho horgász, Süsü, a sárkány, Mirr-Murr vagy A 
legkisebb ugrifüles – mind Csukás István tollából született.
A gyerekek teljesítményét a zsűri: Benedek Erika és Baginé Dorogi 
Anikó pontozta. A verseny a következő eredménnyel zárult:
1. helyezés: 7.a osztály csapata
2. helyezés: 8.a osztály csapata
3. helyezés:  6.a osztály lánycsapata
Nemcsak az első 3 helyezett csapat kapott ajándékot; mindenki egy 
szép könyvjelzővel lett gazdagabb a verseny végén. Az 
eredményhirdetés után közösen szavaltunk. Olyan verset 
kerestünk, amelyet 5. és 8. osztályos egyaránt ismer. Így Petőfi 
Sándor János vitéz című művének első részére esett a választás. Jó 
volt közösen szavalni!
Kellemes délutánt töltöttünk el a költészet jegyében. Méltóképpen 
megemlékeztünk József Attiláról és költőtársairól. Reméljük, nem 
szakad meg e hagyomány, jövőre újra itt leszünk, és ismét 
vetélkedhetünk április 11-én!

Katolikus iskolák találkozója
A mezőtúri Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
negyedik alkalommal rendezte meg az április 15-én „Játékos 
komplex tanulmányi versenyét”. Mi második alkalommal vettünk 
részt rajta.
Célja a katolikus iskolák ismerkedése, az összetartozás 
élményének erősítése. Már az első alkalommal is nagyon jól 
éreztük magunkat, - többen mondták, hogy legközelebb is jönnek- 
és így volt ez az idén is. A rendezvény hangulata, a lebonyolítás 
módja, a meleg vendégszeretet mind hozzájárult ehhez. Ebben az 
évben hét katolikus iskola tanulói találkoztak. Most nem vegyes 
csapatok,  hanem az iskolák versenyeztek egymással 
korosztályonként. (1.-2., 3.-4., 5.-6. ) Az állomásokon matematika, 
nyelvi játékok, értő olvasás, angol, természetismeret, hittan,és 
ügyességi feladatok voltak. A két idősebb korcsoport a negyedik 
helyen végzett. Az eredménytől függetlenül minden tanulót 
megajándékoztak a vendéglátók, így mindenki örömmel távozott. 
Igaz, későn értünk haza, mert a rendezvény 5 óra után ért végett, de 
nagyon jól éreztük magunkat.
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Kondoroson is sikeresen szerepeltünk
Április 12-én Kondoroson versenyeztek az alsó tagozat legjobb 
versmondói. Sok éve már, hogy a Petőfi István Általános Iskola 
hívja és várja a környező iskolák diákjait. Az idén is öt iskola 
diákjai mérték össze tudásukat (Kondoros, Kardos, Csabacsűd, 
Örménykút és Békésszentandrás). A pedagógus kollégákkal már jó 
ismerősként köszöntöttük egymást, de a gyerekek között is ismerős 
arcokkal találkozhattunk.
A verseny a szokásos rendben zajlott. Évfolyamonként 12-15 
gyermek mondta el versét a háromtagú zsűri előtt. A kisebbektől 
kedves, vidám szavalatokat hallottunk, a harmadik, de főleg a 

negyedik osztályosok már komolyabb költeményeket adtak elő. A 
felkészítő pedagógusok igen változatosan válogatták a verseket. 
Egyre több a mai, kortárs költő alkotása.
Az idén is szép eredményeket értek el tanulóink. 
Hegedüs Gréta 1. osztály: 2. hely
Barna Réka 2. osztály: 2. hely
Szító Stefánia 2. osztály: 3. hely
Juhász Gergő 4. osztály 1. hely
Büszkék vagyunk a tanítványainkra és az őket felkészítő 
pedagógusainkra. Gratulálunk!

Versmondás Szegeden
„Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva,
a személyes példa vonzásában,
az abszolút értékek erőterébe helyezve
növekedhet az ember”
Don Bosco

Szegeden, a Dóm tövében, ahol az egyházmegye szíve dobog, 
április 15-én első alkalommal vettünk részt a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete által 
meghirdetett versmondó versenyen. 
2016 az Irgalmasság éve, ehhez a témakörhöz kapcsolódva / az 
irgalmasság testi és lelki cselekedetei/ kellett a verseket 
kiválasztani. 
Dr. Kozma Gábor SZEGEPI főigazgató szavai a megnyitón 
szeretettel és biztatással szóltak a versenyzők, valamint a felkészítő 
pedagógusok felé.
A döntőre az egyházmegyéből 61 tanuló érkezett. Iskolánkat a 3-4. 
osztályos kategóriában Egri Aliz és Juhász Gergő, az 5-6. 
osztályban Fabó Amina és Pásztor Klaudia, a 7-8. osztályos 
kategóriában Nyemcsok Edina és Miknyik Judit képviselte.

A magas versenyzői szám miatt, három korcsoportban, három zsűri 
előtt történt a versmondó verseny. A megmérettetésen a 
versválasztást, a beszédfonetikai eszközök alkalmazását, valamint 
a közönségre, illetve a zsűrire gyakorolt hatást értékelték. 
A versenyt követően - még a zsűri tanácskozott - a csodás tavaszi 
napsütésben, a "napfény városában" egy nagy sétát tettünk, 
ismerkedve néhány szegedi nevezetességgel. 
13 órakor kezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol a zsűri 
elnöke, valamint egy-egy hitoktató értékelte a szavalatokat. 
Néhány "szösszenet" az elhangzottakból:
„Mély gondolati tartalmú verseket hallhattunk.
Értitek, élitek a verseket.
Egy-egy gyémántdarabot hoztatok, lenyűgöztétek a zsűrit.
Hallhattunk ugyanazon verseket, de másként érintettek meg 
benneteket, a lelketeket.”
Igen, egy lélekemelő napot hagytunk magunk mögött.
A megmérettetés eredménye:
Juhász Gergő 4.a Különdíj
Nyemcsok Edina 7.a I. helyezés
Miknyik Judit 8.a II. helyezés
A tanulóink ismét öregbítették iskolánk hírnevét. Gratulálunk!

Baginé Dorogi Anikó
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Rovásírás versenyen voltunk

Idén másodjára került megrendezésre a rovásírásverseny Öcsödön. 
Békésszentandrásról fél 10-kor indultunk a megnyitóra, ami az 
öcsödi József Attila Általános Iskolában volt. Innen elvonultunk az 
iskola Juhász Béni utcai épületébe, ahol a verseny zajlott. Ott rövid 
tájékoztató után megkezdtük a feladatok megoldását. Miután 
befejeztük az átírást és elindult a kijavítási folyamat, minket 
először egy kis megvendégeléssel vártak. Ezután különböző 
programok következtek, volt faégetés, szalmafonás, íjászat, 
valamint szabadtéri játékok. Amint kijavították a verseny-
feladatlapokat megkezdődhetett az eredményhirdetés. A versenyen 
nyolcan indultunk és a társaság fele díjjal távozhatott a versenyről.  
Senki sem ment haza üres kézzel ugyanis mindenki kapott egy 
emléklapot és egy kézzel készített karkötőt, ami igazán 
emlékezetessé teszi ezt a megmérettetést.
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói 
közül a 3-4.-es korosztályban:
Lestyán-Goda Nándor 3. helyezést, 
Pálinkás Hunor 2. helyezést,
az 5-6.-os korosztályban
Szabó Kornél 1. helyezést,
és a 7-8.-os korosztályban
Csik Krisztina 1. helyezést ért el.
Ezen kívül Lestyán-Goda Nándor különdíjban részesült. Rajtuk 
kívül még részt vett a versenyen: Demcsák Mariann és Juhász 
Gergő 4. osztályos, valamint Bártfai Laura és Péterfy Petra 8. 
osztályos tanulók.
Nagyon jól éreztük magunkat, és itt szeretnék köszönetet mondani 
Farsang Miklós tanár úrnak a tanításban és felkészítésben, 
valamint Rábáné Fazekas Erika tanárnőnek és Molnár Imre Zoltán 
tanár úrnak (iskolánk igazgatójának), hogy elvittek minket a 
versenyre.  Remélem, minél többen tanulják meg a rovásírást, mert 
szerintem ez egy olyan kincs, amivel már nem sokan rendelkeznek. 

Csik Krisztina

Anyák napja

Már mondhatjuk, hagyomány iskolánkban, hogy az anyák napi 
ünnepséget a templomban rendezzük meg. Idén a második és 
negyedik osztályosok köszöntötték műsorukkal az édesanyákat, 
majd minden gyerek egy-egy szál virággal kedveskedett 
anyukájának és nagymamájának. 

Katasztrófa védelmi verseny sorozat 2016.

Az idei évben iskolánkból 2 csapat indult a megmérettetéseken, a 
"Dobre"-a lányok csapata és a "Tripla" a fiúk csapata. Az első 
forduló a területi verseny volt, melyet Gyomaendrődön rendeztek 
meg. Ebben a fordulóban a lányok nyertek, míg a fiúk lettek a 
másodikak, ezáltal mindkét csapat részt vehetett a békéscsabai 
megyei döntőn. Békéscsaba, a Csaba Park is a Dobre csapatnak 
hozott sikert, ismét első helyen végeztek. Az iskola fiú csapata a 
második helyet szerezte meg két pont különbséggel. Az országos 
döntőbe csak a megye legjobbjai juthattak, így a fiúk nem mehettek 
tovább,
A döntőre, amit Budapesten a Városligetben rendeztek, 
csapattársainkkal együtt szombaton korán reggel indultunk. A sok 
induló és a sorsolás miatt csak a második körben versenyeztünk. 
Így volt idő kipihenni az utazást, valamint belenézni az előttünk 
indulók köreibe. 11 állomáson kellett teljesíteni a különböző 
feladatokat, az egyik állomásnál pedig Pintér Sándor 
belügyminiszter várt bennünket, fogott velünk kezet és sok sikert 
kívánt. 21 általános és középiskolás csapat mérte össze külön-
külön tudását az elméleti és gyakorlati feladatok területén. Az 
eredmény hirdetéskor tudtuk meg, hogy hála a sok készülésnek és 
gyakorlásnak mi vagyunk az ország második legjobb általános 
iskolás csapata. 
Sok gyakorlás, nehéz felkészülési időszak van mögöttünk, de mind 
megérte.
Köszönet a sok fáradozásért Gere Éva tanárnőnek, és Bohák János 
tűzoltó alezredesnek.
Dobre csapat: Bata Luca, Demcsák Noémi, Hegedüs Dorina, 
Pásztor Klaudia, Pribelszki Johanna
Tripla csapat: Babák Zoltán, Egri Gergő, Jordán Lajos, Kiss Dávid, 
Nagy Imre

Hegedüs Dorina, Pribelszki Johanna
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XVII. Ovi-Bölcsi Buli
2016. április 22-én tavaszi hagyományainknak megfelelően, a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 
szülői munkaközössége idén is megrendezte szokásos, éves zenés-
táncos gyermekmulatságát.
Először a Szegedről érkező Csiga Duó „Tavaszmentés 
Meseországban” című interaktív előadásával szórakoztatta a 
gyermekeke t .  Műsorukba  fo lyamatosan  bevonták  a 
nézőközönséget. Többek között megtanulhattuk, hogy Csigabiga 
szereti a csokifagyit, elutaztunk Meseországba és utaztunk a 
Csigavonaton is. Programunk második részében a Tessedik 
Néptánc Együttes tagjainak előadásában Kárpát-medencei 
táncokból tekinthettünk meg egy csokrot. Az előadást követően a 
táncosok által vezetett táncházba lehetett bekapcsolódnia 
színpadon a kicsik és nagyok legnagyobb örömére.
A szünetben a szülők által készített finomabbnál finomabb 
süteményeket, üdítőt lehetett vásárolni. Rendezvényünk 

zárásaként pedig a korábbi évek hagyományainak megfelelően a 
tombolatárgyak kiosztására került sor.
A rendezvény bevétele az óvodások és a bölcsődések javát 
szolgálja. Ebből az összegből finanszírozzuk a szezonális 
játszóházakat, a kirándulások, az ünnepségek költségeit, valamint 
ebből sikerült az óvoda öltözőszekrényeinek cseréjét is megoldani. 
Az óvodában az elmúlt évi ellenőrzés során több udvari játékunk 
nem felelt meg az előirt szabványi előírásoknak, ezért az idei évben 
az óvoda részéről az udvari játékok bővítését tervezzük. 
Szeretnénk, ha gyermekeink változatosabb mozgáslehetőségek 
között ügyesednének, erősödnének, terhelhetőbbé válnának, nőne 
fizikai teherbírásuk, állóképességük.
Mindenki, aki jelenlétével, adományával támogatta az Ovi-Bölcsi 
Bulit ezen nemes cél megvalósítását segítette elő. Köszönjük a 
támogatást!
A Szülői Munkaközösség nevében:              Farkasné Sinka Dóra

Csiga Duó műsora

Költészetnapi könyvtári verselésünk

Kisovisok kirándultak a Körös-Maros Nemzeti Parkba

Nagy ovi minden csoportja saját 
virágágyást készített
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Bölcsődék napja

Nyílt nap a bölcsődében
Április 12-én, a felhívásunknak megfelelően Nyílt napot tartottunk 
az intézményünkben, ahol az érdeklődők meglátogathattak 
bennünket. Ismerkedtünk, játszottunk, kézművesedtünk. Az 
„öreg” bölcsisek eleinte kíváncsi tekintettel nézegették a 
látogatókat, de hamar megbarátkoztak és vidáman folytatták a 
tevékenységüket.  A vendég kisgyermekek miután körbenéztek 
kipróbálták a játékainkat, majd szívesen ültek az asztalhoz és 
ragasztották a papírvirágokra a színes krepp gombócokat. A közös 
tízórai után felöltöztünk és megmutattuk az udvarunkat is, ahol 
mindenki jókedvűen szaladgált, csúszdázott, motorozott, 
biciklizett .  Közben a gyermekek felügyelete mellett 
kisgyermeknevelők beszélgettek a szülőkkel a bölcsőde életéről. 
Úgy tapasztaltuk, hogy sikeres volt ez a délelőtt hiszen a 
beiratkozás során 15 család jelezte szándékát, hogy a közeljövőben 
igénybe fogja venni szolgáltatásunkat. Így a szépen felújított 
bölcsődénkre és a munkánkra továbbra is nagy szükség lesz.

Yetik Éva

Még jobb anya közelében

Anya segíts!

1852. április 21-én nyílt az első bölcsőde Pesten és 
ennek emlékére 2010. óta ezen a napon gondozás 
nélküli nappal ünnepelünk.  Ekkor a bölcsődék 
zárva tartanak, de a dolgozók programot szerveznek 
maguknak, mondhatjuk „csapatépítés” folyik.  Ezen 
a jeles napon mi a Körös-Maros Nemzeti Park 
Körösvölgyi Látogatóközpont  és Állatpark 
megtekintését tűztük ki célul. Kerékpárra 
pattantunk és bekarikáztunk Szarvasra ezen a szép 
napfényes napon. Az Anna-liget 26 hektáros területe 
a Csáky-kastéllyal csodálatos látvány. Tettünk egy 
nagy sétát a park területén, ahol  megtekintettük  
Dél-Tiszántúlon egykor honos állatait: nyuszt, borz, 
nyestkutya, gímszarvas, őz, dámszarvas, vaddisznó, 
róka, vízi szárnyasok, európai bölény. Ez a 
gyönyörű környezet a sok érdekességgel nekünk 
felnőtteknek is nagy felüdülés volt. A túra végén 
elfogyasztottuk a magunkkal hozott elemózsiát és 
jót  beszélget tünk,  nevetgél tünk.  Nagyon 
kellemesen telt el ez a „szabadnap”, jó volt 
kizökkenni a mindennapokból és feltöltődni a 
folytatáshoz. Így még több energiával folytathatjuk 
a munkánkat. Köszönjük a szülőknek, hogy 
lehetővé tették nekünk ezt a pihenőnapot!

Baloghné Márti Együtt uralkodunk
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Gondozási Központ
hírei

Április 27-én köszöntöttük intézményünk társalgójában az 
Édesanyákat, Nagymamákat, Dédikéket.
Műsorunk elején Egri Aliz harmadik osztályos tanuló előadásában 
Mentovics Éva versét hallhattuk, majd Virág Sándorné 
intézményvezető köszöntője hangzott el.
"..az Édesanyák akkor is jelen vannak, ha nem mutatkoznak. 
Figyelő tekintetük nem számon kér, hanem óvni próbál. És ha a 
felnőtt-gyermek mégis bukik, az anya erős kézzel felsegíti. Önöket 
ünnepeljük, akik úgy adnak a gyermekeiknek, hogy közben nem 
gondolkodnak, mennyit fognak ebből visszakapni."
Ezután következett Aszódiné Nyéki Valéria, aki egy "dalcsokrot" 
nyújtott át az ünnepelteknek. Csodálatos hangja műsorunk 
fénypontja volt! Tóthné Nagy Erika szavalatával ért véget az Anyák 
Napi megemlékezés. A műsort meghatóvá tette az a néhány 
Édesanyáról szóló vers zenei aláfestéssel színesített bejátszása. A 
taps, az elmorzsolt könnycseppek jelezték, hogy mindenkinek 
nagyon tetszett a műsor! Köszönjük a szereplőknek a felkészülést!
Április 30-án, a hagyományokhoz hűen, a fáklyás felvonulók 
megálltak a Gondozási Központ előtt. Szeretettel vártuk őket, 
délután már szalagokkal, lufikkal díszítettük fel a Kálvin utcai fákat 
és sok munka után elkészült a parkolónkat díszítő sziklakertünk is. 
A konyha dolgozói finom sós sütit sütöttek, így meg tudtuk kínálni 
a felvonulókat!

Gondozási Központ dolgozói

Aszódiné Nyéki Valéria csodálatos hangjával elbűvölte az 
ünnepelteket

Egri Alíz egy kedves verset szavalt el

ELŐDEINK ÉTELEI
A falu idős embereinek elbeszéléseiből tudjuk, hogy régen itt a 
faluban is termesztettek csicsókát, azaz édes burgonyát.
A kiskertben, a kert sarkában van a helye, ahol más, igényesebb 
növényeket valami ok miatt nem lehet megtermelni. Hazánk 
klímája minden vidéken megfelel  a csicsóka sikeres 
termesztéséhez, jó szárazság és fagytűrő (- 30 °C is kibír).
Íme, egy könnyen elkészíthető régi recept csicsókából. Jó étvágyat 
kívánunk hozzá!

Csicsóka fasírt

Hozzávalók:
50 dkg csicsóka
2 tojás
Só
1 késhegynyi őrölt kömény
1 marék zsemlemorzsa
1 kis fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
Késhegynyi pirospaprika

Elkészítés:
A megtisztított csicsókát finomra reszeljük, hozzáadjuk a tojásokat, 
a sót, az őrölt köményt, a zsemlemorzsát. Kevés zsírban 
megfonnyasztjuk a kockákra vágott vöröshagymát, majd a zúzott 
fokhagymát, és ezt is a csicsókához keverjük a pirospaprikával 
együtt.
Kis fasírtokat formázunk belőle (kerekre vagy kolbász formájúra), 
és zsírban nem túl barnára megsütjük.

Felhívás
Békésszentandrás Baráti Szövetsége egy településünket bemutató 
kiadvány elkészítését tervezi, melyhez kéri az olvasók és a lakosság 
seg í t ségé t .  Aki  rende lkez ik  rég i  képes lappa l ,  mely 
Békésszentandrás részletét mutatja be, kérjük, hogy jelezze a 
Pergamen papírboltban.
Segítségüket előre is köszönjük!

BBSZ vezetősége

Darázs Keverő 2000 Kft.
Jászberény

MEGYNITOTTA ÚJ TAKARMÁNY ÜZLETÉT
Békésszentandrás, Bethlen G. u. 6. sz. alatt

Kínálatunkból:
- tápok, takarmány keverékek minden állat részére

- koncentrátumok
- szemes termény minden fajta és KORPA

- vitaminok, ásványi anyagok
- kutya- és macskaeledelek

Kiváló minőség és KIMAGASLÓ ÁRAK!!

PB gázpalack is cserélhető.
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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. május 30. (hétfő) 16 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt 

határidejű határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

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

2. A Gondozási Központ beszámolója
Előadó: dr. Virág Sándorné intézményvezető

3. Falugazdász tájékoztatója
Előadó: Demeter Péter falugazdász

4. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Hévizi Róbert bizottsági elnök

5. Beszámoló a Szent András Szociális Szövetkezet eddig 
elvégzett munkájáról és a további tervekről
Előadó: Kurján Sándor elnök

6. Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről
Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok

7. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

95. születésnap

A Gondozási Központban köszöntöttük Bagi Pálné Erzsike nénit 
95. születésnapja alkalmából. Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében köszöntötte őt Dr. Strassburger Gyöngyi 
településünk jegyzője, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. 
Jegyző asszony átadta részére a Magyarország Kormánya által 
megküldött emléklapot, valamint nagyközségünk ajándékát, leróva 
tiszteletünket az ünnepelt és szép kora előtt. 
Kívánunk Erzsike néninek egészségben és boldogságban eltöltött 
hosszú éveket.

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

90. születésnap

Otthonában köszöntöttük Németh Jánosné Marika nénit 90. 
születésnapja alkalmából. Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében köszöntötte őt Dr. Strassburger Gyöngyi 
településünk jegyzője, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. 
Jegyző asszony, a Magyarország Kormánya által megküldött 
emléklappal, valamint nagyközségünk ajándékával rótta le 
tiszteletét az ünnepelt és szép kora előtt. 
Kívánunk Marika néninek egészségben és boldogságban eltöltött 
hosszú éveket szerettei körében.

Bagi Erika
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HÍREK

Faültetés Békésszentandráson

Nem is tudjuk igazából, hol is kezdjük el. Talán ott, hogy 2015. 
november 4-én megszülettünk. Édesanyánk reggel 8 órakor már 
szerető karjaiban tartott minket. Most itt ülünk, Békésszentandráson 
„Messzi Mami” ölében – tudjátok, azért hívjuk őt Messzi Maminak”, 
mert mi Pesten élünk Anyával, Apával, és a békésszentandrási mama 
és papa tőlünk messze lakik.
Mikor áprilisban hazajöttünk, mert gyakran látogatjuk meg az itteni 
rokonokat, nagyon nagy meglepetés ért minket. Anya és Apa 
felöltöztetett minket, és babakocsival elindultunk valahova. Azt 
hittük, csak a szokásos sétára indulunk, nem sejtettünk semmit. 
Egyszer csak azt vettük észre, hogy rengeteg ember vesz minket 
körbe. És volt egy csomó gyerek, kicsik és nagyobbak is. Egy bácsi – 
később tudtuk meg, hogy ő a polgármester volt – azt mondta, minden 
gyerek kap egy fát Békésszentandrástól. Azért kapja, mert ez a bácsi, 
és egy csomó másik bácsi és néni is, nagyon büszke arra, hogy mi 
megszülettünk. És arra is büszke, hogy kötődünk Szentandráshoz. 
Ezért adott nekünk egy igazi, élő fát.
Anya és Apa elültette ezeket a fákat. Ott állnak a Hunyadi utcában. 
Még kicsik, mint mi is vagyunk. De egyszer megnőnek. Mi is 
megnövünk egyszer. De az a fa mindig a miénk marad. Bármikor 
elmegyünk mellettük, megsimogatjuk őket. Gyönyörű ajándékot 
kaptunk. A fák, mint tudjuk, tovább élnek mint az ember. De azt 
hiszem, majd a mi fiaink, és unokáink is tudni fogják, hogy azok a fák a 
mieink. És ők is mindig megsimogatják őket, ha elmennek mellettük.
Köszönjük Békésszentandrás Önkormányzatának, hogy gondolt ránk, 
és ajándékot adott nekünk. És tudom, hogy Anya, Apa, Mama, Papa, 
Dédi és minden itteni rokonunk is nagyon hálás ezért. Ha egyszer 
nagyok leszünk, megháláljuk. Azzal, hogy mindenkinek elmondjuk: 
Békésszentandrás a legszebb hely a világon!
Köszönjük!

Kun Máté, Kun Szabolcs

A hagyományokhoz híven április 30-án este 19 órakor 
gyülekeztünk a Piactéren, ahol a szarvasi Kozák Lajos 
Fúvósszenekar néhány tagja már zeneszóval várta a felvonulókat. 
Már második alkalommal Lénárt Zoltán traktorja segítségével 
sikerült még színvonalasabbá tenni rendezvényünket. A szép 
számú felvonulók tömege a Gondozási központ előtt megállt az ott 
lakók örömére, akik évről évre várják ezt az estét. Most a dolgozók 
finom sós süteménnyel kínálták meg mindenkit, majd tovább 
sétáltunk a Sporttelepre. Zeneszó mellett a gyermekek 

meggyújtották a tábortüzet és feldíszítették a májusfát, melyet 
néhány erős férfi felállított. Ahogy a nap lement megnézhettük a 
várva várt tűzzsonglőr bemutatót, melyet szentesi fiatalok adtak 
elő. Végül Dankó Ervin diszkója szórakoztatta a jelenlévőket késő 
estig. Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a 
hagyományőrző rendezvény létrejöttéhez.

Képek a 20. oldalon
Benedek Erika

TeSzedd!

Békésszentandrás ebben az évben is csatlakozott az országosan (sőt 
az Unió országai is) 6.alkalommal megrendezésre kerülő TeSzedd- 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért rendezvényhez. Az akció 
Hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Azért  kerül 
megrendezésre, hogy közösen megtisztítsuk a környezetünket. 
Mert sajnos még mindig sok olyan ember van, akit nem érdekel a 
jövő nemzedéke. Mert talán nem is tudják, hogy a szemeteléssel, 
illegális szemétlerakással az Ő életüket nehezítik majd meg. Nem 
beszélve a látványtól és a benne rejlő sok veszélyforrástól. A cél az, 
hogy minél több ember lássa be azt, hogy ne szemeteljen, mert az 
nagyon rossz példa. A környezettudatos gondolkodásmód ma már 
sokaknak természetes. 
Békésszentandrás Képviselő-testületének kezdeményezésére az 
idén tavasszal is megkezdődött a szervezés. Most az időjárás is 
kegyes volt hozzánk, így április 30-án reggel, két helyszínen 
megkezdődött a takarítási akció. Az egyik csapat a szentesi úton 
lévő volt hulladéklerakó környékén tevékenykedett. Volt dolguk 
bőven, mivel még ma is sokan helyezik el illegálisan a rekultivált 
területen a szemetüket. A másik lelkes önkéntesekből álló társaság 
pedig a főút Öcsöd irányába tartó szakaszát igyekezett 
megtakarítani elsősorban az autókból kidobált szeméttől. 
A rendezvény végére több mint száz zsák szemetet sikerült 
összeszedni. Bízom abban, hogy tettünk valamit a jövőnkért, 
gyermekeinkért. Délben az Önkormányzat támogatásával és 
Köteles Józsi bácsi csapata segítségével, szendviccsel tudtuk 
megvendégelni a résztvevőket. Köszönet érte. És köszönettel 
tartozunk azon civil szervezeteknek, magánszemélyeknek, akik 
fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a meghirdetett 
programon.

Major Attila

Síppal, dobbal…..
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Anyák Napjára készülve
Anyukámat meglepem,
de kicsi a tenyerem
Nem fér bele annyi virág
amennyire szeretem.
Kis kezemmel mit adhatok?
csak az egész világot;
vagy tán, ami ennél is több,
e néhány szál virágot.
Cser Gábor

Sok szép szál színes virággal örvendeztethették meg a gyermekek 
édesanyjukat Anyák Napja alkalmából, hiszen játszóházunkban 
ilyet is lehetett készíteni.
Április 23-án a Körös Művelődési Ház és Könyvtár a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesületével közösen Anyák 
Napi játszóházat szervezett, ahol több kedves ajándékot lehetett 
készíteni. Így a virágokon túl készültek virágtartók üvegből, 
különböző szivecskés ablakdíszek, tulipános doboz, pillangós 
hűtőmágnes gipszből. A helyi Kertbarát Kör finom falatkákkal és 
teával kínálta a gyermekeket, nagy-nagy köszönet érte a tagoknak! 
Továbbá köszönjük a munkáját Komár Ella, Rónyai Gabriella, 
S i n k a  P á l n é ,  S z é k e l y  M a r i a n n ,  T u r n a  L a j o s n é 
közfoglalkoztatottaknak.
A gyerekek nagy örömmel vitték haza az elkészített alkotásokat, 
reméljük megszépült vele az otthoni családi ünnep.

Balla Edit

Készül a csipkével díszített üveg virágtartó

Népszerű volt a tulipános ajándékdoboz is

100 év emlékére
Az idei év második Kultúrházi Kávéházát április 21-én az I. 
világháború emlékére rendeztük. Meghívott előadónk Pintér István 
történész, alezredes volt Hódmezővásárhelyről. Régi ismerősünket 
"Przemysl három ostroma 1914-15-ben" című könyvének 
bemutatója alkalmával üdvözöltük. Megtudhattuk, hogy az 
erődrendszer orosz kézre került és összességében azonban három 
ostromról volt szó, amit a könyv részletesen ismertet. A könyv 
magyar, német, orosz,francia és angol forrásokat ütköztet és 
természetesen tartalmazza a Hadtörténelmi Levéltárban tett 
kutatásokat is. A könyvet fiával, ifj. Pintér Istvánnal írta, aki szintén 
jelen volt az előadáson és képekkel segített illusztrálni az 
eseményeket. Akinek felkeltettük érdeklődését, a könyv a 
könyvtárban olvasható, kölcsönözhető.

BE

A fejedelemre emlékeztünk
Május eleji Kultúrházi Kávéházunkban a Rákóczi szabadságharc 
eseményeit elevenítettük fel Hévizi Róbert előadásában, aki 
részletesen ismertette a harcokat. Majd Bődi Mária tartott képes 
beszámolót, aki utazásai során sok Rákóczihoz kapcsolódó helyre 
eljutott. Így láthattuk a borsi szülői házat, a várakat: Füzér, 
Boldogkő, Regéc, Rozsnyó, Vaja, Szerencs, Zólyom és Kassán 
elhelyezett sírját. Köszönjük az előadóknak ezt az estét, mellyel 
méltó módon fejeztük ki tiszteletünket az utolsó erdélyi fejedelem 
előtt.

BE
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Mozaikok Egyesületünk 
életéből

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2016.április 

16-án „Tavaszköszöntő” rendezvényt szervezett a Körös 

Művelődési Házban. Megtisztelte ünnepségünket Dankó Béla 

országgyűlési képviselő, Sinka Imre Békésszentandrás 

polgármestere, valamint a Simonyifalva küldöttsége. Köszöntötte a 

jelenlévőket Oláh Géza elnök úr. Kultúrműsorunkban a 

Tiszaföldvári Őszidő Nyugdíjas Klub néptánc műsora, a 

Szentandrási Dalkör népdalai, vers és mesemondás szórakoztatta a 

közönséget. A szakácsaink ízletes birkapörkölttel, asszonyaink 

pedig rántott szeletet körettel tálaltak fel, amit jóízűen 

elfogyasztottak. A délutáni órákban a csabacsűdi barátaink húzták a 

talpalávalót. Köszönjük társadalmi munkájukat azoknak, akik az 

elő- és utómunkálatokban részt vettek. Ezen az ünnepségen adtuk át 

szakácsunknak, hálánk jeléül a több éves társadalmi munkájáért 

e l i s m e r é s ü n k e t ,  m e l y e t  N E A p á l y á z a t b ó l  s i k e r ü l t 

megvalósítanunk.

További programunk: május 12-én /csütörtök/ Orvos-beteg 

találkozó a Szent László úti Dr. Fabó Ferenc rendelőjében. 

Gyógyászati segédeszközök kiírása, helyben történő kiszállítása. 

Részletes tájékoztató a kiadott programunkban.

A tiszaföldvári Őszidő Nyugdíjas Klub műsora

Oláh Géza elnök úr az asztaloknál is szívelyesen köszönti a 
megjelenteket

Tisztelet és megbecsülés
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Békésszentandrási 

Csoportja március 12-én tartotta a Nemzetközi Nőnapot a hölgy 

tagjai számára 51 fő vett részt, ebből 40 fő hölgy.

Nőnapi köszöntőt a csoportvezető mondott, üdvözölte a hölgyeket 

és a meghívott vendégeket. Részt vett dr. Strassburger Gyöngyi 

jegyzőasszony, Hévizi Róbert önkormányzati képviselő úr, akik 

szintén köszöntötték a hölgyeket, elmondták nőnapi gondolataikat.

Férfi társak köszöntötték a hölgyeket egy szál virággal.

A csoport egy szerény ebéddel megvendégelte a résztvevőket.

Ezt követően baráti beszélgetéssel töltöttük a délutánt.

Megragadom az alkalmat, és tisztelettel megköszönöm 

jegyzőasszonynak és Hévizi Róbert képviselő úrnak, hogy 

elfogadták meghívásunkat és együtt tölthettük a jó hangulatú 

délutánt.

Köszönjük a Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságának az anyagi támogatását, mellyel még 

szebbé tettük ezt a délutánt.

Köteles József

csoportvezető

Köszönet a szakácsnak a finom pörköltért

A közös ünneplés
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Becsüljük értékeinket
A Jubileumi Emlékháznál gyűltünk össze április 18-án, hogy 
emlékezzünk a község beiktatásának napjára. A Szent Andrásról 
elnevezett birtokot Ákos mester az 1320-as évek végéig 
birtokolhatta, utána az Uzvásáry család nyerte királyi 
adományként. Az új birtokosok ellen a szomszédok olyan váddal 
léptek fel, hogy Szentandrás a szomszédos Fehéregyháza falu 
tartozéka. Ekkor kérelemmel fordultak Nagymartoni Pál 
országbíróhoz, hogy a határok felújításával állapítsák meg a jogos 
tulajdonost. 1329. november 20-án az országbíró kérte az aradi 
káptalant, hogy határozzák meg a nevezett falubirtok határait és 
tulajdonjogát. A határjárásról 1330. április 18-án az aradi 
káptalan jelentést írt a királynak, melyben kimondja, hogy 
Szentandrás nem tartozik Fehéregyházához és beiktatja az 
Uzvásáry család számára. 2006 óta ezen a napon a Békéssy János 
Helytörténeti Egyesület megemlékezést tart, melyet most 
Nemcsényi Zsolt ünnepi gondolatai tettek teljessé. Az esemény 686 
éve történt, azóta sok víz lefolyt a Körösön és községünkben is sok 
szép épület, maradandó alkotás született, amelyet méltán meg kell 
őriznünk és becsülnünk a következő generációk számára is – 
mondta a képviselő úr. Rónyainé Gyurcsik Ildikó gyönyörű verse 
és Egriné Rácz Anita szép éneke is tovább fokozta az emelkedett 
hangulatot. A Szózat eléneklése után a jelenlévők egy-egy darab 
nemzeti színű szalagot kötöttek az épület kerítésére, amely már 
évek óta hagyomány. Reméljük jövőre is így lesz!

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2016. május 29-én (vasárnap) 16 órakor

a HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Helyszín: Hősök szobra

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

281 éve történt
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület április 27-
én tartotta hagyományos megemlékezését Vértessy Mihály mellszobra 
előtt. A felkelés kirobbanásának 281. évfordulóján Bencsik Viktória 
Kitti ismertette röviden az 1735-ös kurucfelkelés eseményeit, s annak 
előzményeit – az alábbiakban ebből olvashatnak részletet.
„A lázadás eleinte az elégedetlenkedők közötti beszélgetésekkel 
kezdődött, ebben a szerbek és a magyarok is kifejtették véleményüket. 
Olaj volt  a tűzre,  amikor 1734 nyarán Vértessy Mihály 
békésszentandrási bíró kiállt a térre, és azt kiabálta „gyertek fiaim, 
legyetek az én katonáim!”. Elkezdődött a szervezkedés, de 1735 
tavaszáig csak a szövetségesek keresése, és a leendő vezér felkérése a 
téma.
A szervezkedők magyar, pontosabban békésszentandrási vezetői 
Vértessy Mihály, Sebestyén János, Pásztor András, Szilasi István 
voltak, akik 1735. április 27-én meghirdették a fegyveres ellenállást, 
kikiáltják a kurucvilágot, több faluban megindul a toborzás. Még arról 
is beszéltek, hogy Rákóczi is visszatér kurucaival a felkelés 
támogatására. Nem tudhatták, hogy Rákóczi április 8-án Rodostóban 
meghalt.
A toborzás melléjük állítja az elégedetlenkedőket, mintegy ezer paraszt 
és polgár fogott fegyvert. A seregek vezetésére Pérót szerették volna 
megnyerni. Péró ígérgetett, vonakodott, de végül is – pedig még írásban 
is elkötelezte magát – nem állt a felkelés élére, mert közben 1735. május 
3-án az ugyancsak szerb származású Thököly Ránkó aradi 
várparancsnok elfogatta, mert tudomást szerzett a felkelésben való 
szerepéről.
A legjelentősebb összecsapásra május 9-én Erdőhegy mellett került sor, 
ahol az egyesített királyi erők szétkergették a felkelőket, körülbelül 
ötszáz felkelő halt meg a csatában. Menekülés közben meghalt a 
lázadás legfőbb vezetőjének tekintett Vértessy Mihály bíró is. Május 
közepére a még megmaradt lázongókat is leverték, a lázadás vezetőit 
elfogták. A királyi erők vezetője, Orczy István megpróbálta a helyzetet 
további véráldozatok nélkül rendezni, május második felében 276 
kegyelemlevelet osztogatott ki a hűségre visszatért lázadók között.
A bécsi udvar viszont elhatározta, hogy példát statuál. Augusztusban 
vizsgálóbizottságot hoztak létre, a vádlottakat Budára rendelték. A kor 
szokásai szerint a vádlottakat kegyetlen kínvallatásnak vetették alá, 
nem kímélve ezzel a már 80 éves Pérót sem. Ilyen körülmények között a 
beismerés garantált, nem csoda, hogy a vallatás gyötrelmeibe hatan 
belehaltak.
Végül Sebestyént, Pásztort, Szilasit és Pérót kerékbetörésre, lefejezésre 
és felnégyelésre ítélik, nyolc felkelőt lefejezésre, további 68 felkelőt 
hosszabb-rövidebb sáncmunkára. Az ítéleteket a budai vár piacán 
hajtják végre 1736. április 4-én, a felnégyeltek testeket 
Békésszentandrás, Sarkad, Arad és Nagyvárad határában akasztófára 
szegezik.”
A rövid múltidézést követően Sinka Pálné olvasta fel a Pérónak emléket 
állító „Rebillis ének Péró lázadásáról” című históriás éneket. A 
megemlékezés zárásaként koszorút helyeztünk el, majd közösen 
elénekeltük a Himnuszt.

Helytörténeti Egyesület
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Kubikos kiállítás 
megnyitójára

2016. április 18.

„A kubikos kifejezést a német „kubikmeter” (köbméter) szó első 
tagjából  eredeztet ik .  A szegedi  Tömörkény Is tván a 
következőképpen ír a kubikosokról: „ Ha hívják a kubikost, 
megindul, s megy amíg oda nem ér, ahol az okosok úgy találták ki, 
hogy az anyaföldet el kell hordani egy helyről másra. Elmegy 
hazulról. Hogy három heti lesz-e a munka, vagy fél esztendei, az 
mindegy. Ő az az ember, aki mindenét magával viszi. A talicskában 
van egy zacskó tarhonya, kis készségben só és paprika, amely 
fűszerszámok nélkül útnak indulni nem tanácsos, továbbá 
szalonna, a pálinkás butykos, azok tetején a gyékény meg a suba, 
meg feljebb az ásó meg a lapát, a talicska nyelére akasztva a 
bogrács. A bicska, a dohány, a pipa és a masinatartó a zsebben van. 
Ez ama készség, amiben a kubikos ember akár több hónapos 
távollétre is elindul. Nem nagy fölszerelés, de neki elég.”
A hivatásos kubikosság XIX. sz. közepétől a Tisza szabályozásának 
megkezdésétől alakult ki 1-2 évtized alatt. A kubikosság létrejöttét 
egyfelől az ínség, másfelől az árvizek okozta csapások is sürgették. 
Az árvíz, ami eddig csak szenvedést hozott, vagy a növekvő 
iparosodás, a vasút soha nem látott lehetőséget adott: 
kenyérkeresetet a kialakuló kubikosságnak. Az ország szinte 
minden területén szükség volt kubikmunkára, leginkább a folyók 
mentén, hiszen itt folyt a legádázabb küzdelem a vizekkel. 
Legfőképpen Békés megye – Körösök mente – a Tisza menti 
Szolnok, Szentes, Csongrád, Hódmezővásárhely, Szeged és 
környéke (Tápé és Dorozsma) és a Jászság szolgáltatta a legtöbb 
kubikost. A kubikolás emberi erővel végzett munka volt: a paraszti 
szerszámokat (ásó, lapát, csákány és talicska) a lehető 
legtökéletesebbre fejlesztették. Több fajta kubikos talicska létezett, 
de végül az ún. szentesi típusút szabványosították. Ez a típus 
könnyebb, mint a többi. Súlyelosztása kedvező: az összsúly 70%-a 
jut a kerékre, csak 1/3-át kell emelni. A hazai folyószabályozási 
munkák majd 100 évig tartottak.
Az 1950-es évekig a földmunkák nem igen voltak gépesítve: a kézi 
munka olcsó volt. A gépesítés a klasszikus kubikos szakma végét 
j e l e n t e t t e .  A z é r t  1 9 4 5  u t á n  m é g  n é h á n y  n a g y o b b 
munkalehetőséghez jutottak: háborús károk helyreállítása, nagy 
beruházások (halastavak, csatornaépítések, katonai és polgári 
repterek építése, metróépítés).
A XX. sz. második felének nagy árvizeikor már nem lehetett hallani 
róluk: szerszámaik, talicskáik más funkciót kaptak.” – hangzott el 
Hévizi Róbert kiállításának megnyitó beszédében.

Jordán Ágnes néprajzos

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!

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk
Békésszentandrás lakosságát

2016. június 3-án (péntek)

15 órára
a trianoni megemlékezésre.

Helyszín:
Nemzeti Összetartozás Emlékpark

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Békés Megye Pálinkája 2016

A Békés Megyei Önkormányzat számára fontos az értékek 
megőrzése. Értéktár túrákat szervez, gyűjti értékeit, védi a 
hungarikumokat és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megyei 
értékeket minél többen és minél többfelé megismerjék. E 
törekvésnek megfelelően a megyei önkormányzat múlt évben egy 
új kezdeményezést indított útjára: minden évben Békés Megye 
Pálinkája címet adományozza egy pálinkafőzdének. A 
meghirdetett versenyen Békés megyei kereskedelmi pálinkafőzdék 
vehetnek részt az általuk készített különböző fajtájú pálinkákkal. 
Ezek közül a szakmai zsűri választotta ki az idei nyertest, ez egy 
lepotica szilvából készült pálinka, amit a békéscsabai Árpád 
Pálinka nevezett a versenyre.

Megyegyűlés – közrendről, 
közbiztonságról tájékozódtak a 

képviselők

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének áprilisi ülésén 
fajsúlyos napirendi pont volt a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság beszámolója, amelyből nem csak a megye 
közrendjének és közbiztonságának múlt évi alakulásáról 
tájékozódtak a képviselők, de a Véda közúti intelligens 
kamerahálózattal kapcsolatban is megtudtak érdekességeket.
Részletes és átfogó képet kaphattak a képviselők a rendőrség 
összefoglalójából. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok, 
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány kiemelte: korábbi 
jó eredményeiket megszilárdították, a bűnügyi fertőzöttség tovább 
csökkent, Békés megye az országos rangsorban minden területen 
kiemelkedő, kedvező helyen áll. 
Dr. Halmosi Zsolt rendőrségi vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, 
az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettese az új ellenőrzési pontokról elmondta, hogy 12 fajta 
szabálysértést képesek dokumentálni. Hozzátette: a VÉDA senkire 
sem jelent veszélyt, aki betartja a közlekedés szabályait, a rendszer 
célja, hogy javuljon a közlekedés biztonsága.

TeSzedd! – mi is szedtük!

A Békés Megyei Önkormányzat is csatlakozott a TeSzedd! – 
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz. Kollégáink 
Békéscsabán, a Békési út melletti zöldövezetet tisztították meg a 
szeméttől.
Magyarország 2014-ben csatlakozott a TeSzedd! akcióval a „Let's 

Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, 
amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében 
szerveznek meg évről évre. A cél az, hogy közösen tisztítsuk meg 
szűkebb és tágabb környezetünket. Az akció ma Magyarország 
legnagyobb önkéntes mozgalma, már hatodik alkalommal 
„szeméttelenítik” környezetüket a programhoz csatlakozók. Idén 
több mint százezer résztvevő közreműködésével, több mint 
másfélezer helyszínen zajlik az akció. Három napon át kesztyűben, 
zsákkal a kézben járják azokat a területeket, amelyek leginkább 
rászorulnak a megtisztításra. 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke, Tolnai Péter alelnök, a közgyűlés képviselői és az 
önkormányzati hivatal dolgozói is „tavaszi nagytakarítottak”. 
Békéscsabán, a Békési út melletti kerékpárút szélén, majd az 
országút mentén szedték össze az elszórt, elhagyott szemetet. Több 
zsáknyi hulladék gyűlt össze: papírokat, üdítős flakonokat, 
zacskókat, cigarettacsikkeket gyűjtöttek be.
„Az első szemétszedésünk sikerrel zárult, így nem kérdés, hogy 
jövőre ismét kesztyűt húzunk, és megtisztítjuk Békés megye egy kis 
szegle té t  a  szemét tő l  magunkér t ,  ember társainkér t , 
környezetünkért.”

Együttműködés Székelyfölddel

Az elmúlt hónapok tárgyalásai alapján körvonalazódni látszik az a 
12 pontos együttműködés, amelynek részleteiről hétvégén 
egyeztetett Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, Tamás Sándor, Kovászna megyei és 
Borboly Csaba, Hargita megyei elnök.
Hosszú egyeztető folyamat után állt össze az a 12 pontos javaslat, 
amit Zalai Mihály elnök vitt el Székelyföldre, és amelyről 
egyeztetést folytatott a két megyei elnökkel: Tamás Sándorral és 
Borboly Csabával. A tervezet tartalmazza többek között turisztikai, 
egészségügyi együttműködés lehetőségét, diákcsere programot, 
kulturális adatbázis létrehozását, közös pályázati lehetőségeket 
közvetlen brüsszeli forrásokra, területfejlesztési tapasztalatcserét, 
a Böjte Csaba által létrehozott gyerekotthonok megsegítésének 
lehetőségeit.
A tervezet részletes kidolgozása után elindulhat a közös munka, 
amely az érintett megyék számára kölcsönösen előnyös, 
ugyanakkor erősíti a kapcsolatokat, a testvérmegyei és városi 
barátságok mellett pedig a gazdasági kapcsolatok is erősebbé 
válhatnak.
Zalai Mihály elnök mindkét megyei elnököt meghívta - 
székelyföldi kulturális csoportokkal együtt – a szeptember 3-i első 
megyenapra.
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2016. április 3-án Daróczi Gábor és Vereb 
Tünde szülőknek PÉTER, április 13-án 
Molnár János és Rácz Katalin szülőknek 
JÁNOS utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Lénárt Dezsőné ln.: Rab Ilona /1925/ 2016. április 1-jén,
Andrikó János /1935/ 2016. április 2-án,
Szabó Imre /1954/ 2016. április 2-án,
Valach Mihály István /1942/ 2016. április 7-én,
Hrncsjár Józsefné ln.:Gazsó Emerencia /1933/ 2016.április 9-én
Major Józsefné ln.: Tóth Emília /1975/ 2016. április 15-én,
Bencsik Imréné ln.: Győri Ilona /1942/ 2016. április 21-én
hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

„Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk a csillagok között a legfényesebb Te vagy.
Utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.”

Gazsó István
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja, felesége,
gyermekei,

unokái, dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS

Csabai Antal
halálának 1. évfordulójára

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet.
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.

Nehéz az életet élni nélküled,
felejteni téged soha nem lehet.”

Szerető családja

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

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
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LABDARÚGÁS
Tovább tart a menetelés

Nagyszerű formában játszik a Békésszentandrási Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgó csapata a Békés megyei II. osztályú bajnokságban. 
25 forduló után csak rosszabb gólaránya miatt szorul a második 
helyre. Az elmúlt hetekben öt mérkőzésből ötöt nyertek meg, kettőt 
kiütéssel. Ezek közül különösen értékes a Békésen aratott győzelem. 
A Mezőberény ellen elért „tízes” azért fontos, mert 45 évet kellett 
várni, hogy revánsot tudjunk venni, ugyanis 1971-ben hasonló 
eredmény született, csak fordítva. Ennek a mérkőzésnek még 
további érdekessége, hogy a 21 éves Dernovics Tamás 6 perc alatt 
klasszikus mesterhármast rúgott.
A hátra lévő öt forduló még sok izgalmat hoz! Reméljük, hogy a 
Varga tanítványok tovább folytatják jó szereplésüket!
Eredmények:
21. forduló: 2016. április 9. szombat
B. Hunyadi SE – Battonyai TK 9 – 2 (3 - 2)
Békésszentandrás, 170 néző. Vezette: Zahorán János
Góllövők: Borgulya J. (2), Kasnyik D. (2), Tóth A. (2), Nagy I., Lós 
I., Rácz A.
Sárga lap: Koppányi P.
Varga László: Eső helyett góleső, megérdemelt győzelem.
22. forduló: 2016. április 16. szombat
Újkígyós FC – B. Hunyadi SE 0 – 3 (0 – 2)
Újkígyós, 100 néző. Vezette: Fehér József
Góllövők: Kasnyik D., Borgulya J., Lós I.
Sárga lap: Lós I.
Varga László: Gyors vezetésünk után nagyon kényelmesre vettük a 
tempót, holott meglettek volna a lehetőségek a további gólszerzésre.
23. forduló: 2016. április 23. szombat
B. Hunyadi SE – Bucsa SE 4 – 1 (2 – 1)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Modes Ottó Péter
Góllövők: Virág I. (2), Koppányi P (2).
Sárga lap: Légrádi A.
Varga László: Megérdemelten nyertünk a lelkes Bucsa ellen.

24. forduló: 2016. április 30. szombat
Békési FC – B. Hunyadi SE 1 – 3 (0 – 3)
Békés, 150 néző. Vezette: Korbely Péter
Góllövők: Borgulya J., Koppányi P., Lós I.
Sárga lap: Sonkoly L., Kis L., Sajben G., Kasnyik D.
Varga László: Jó első félidő után a másodikban visszaesett a csapat 
és ez majdnem megbosszulta magát. A győzelem nem forgott 
veszélyben.
25. forduló: 2016. május 7. szombat
B.  Hunyadi  SE –  Mezőberényi  FC 10  -  0  (2  –  0 ) 
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: László István Sándor
Góllövők: Dernovics T. (3), Borgulya J. (2), Lós I. (2), Lovas A., 
Sajben G., Kovács N.
Sárga lap: Kis L.
Varga László: Magabiztos győzelem, az eredmény a vendégekre 
nézve hízelgő.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság élmezőnyének 
állása a 25. forduló után:
1. Lőkösháza 25 22 2  1 86 – 15 68
2. B. Hunyadi 25 22 2  1 86 – 22 68
3. Medgyesegyháza 25 19 4  2 73 – 25 61
4. Sarkad 25 13 5  7 61 – 45 44
5. Sarkadkeresztúr 25 13 1 11 45 – 50 40
6. Kunágota 25 13 1 11 72 – 65 39

A bajnokság hátra lévő részében még két hazai találkozóra kerül sor. 
Május 21-én Sarkad, június 4-én Csanádapáca csapatait fogadjuk. 
Mindkét mérkőzés 17.00 órakor kezdődik. Várunk minden szurkolót 
és érdeklődőt!

-zi -rt

Harcban az előkelő helyezésért
Mint azt korábban már jeleztük a Békésszentandrási Hunyadi SE 
ifjúsági labdarúgó csapata kiérdemelte a megyei I. osztályban való 
szereplés jogát. Fiataljaink határozott hozzá állása azt eredményezte, 
hogy stabil közép csapattá váltak. Hátrányuk az élbolytól nem sok. Bár 
nehéz mérkőzések várnak rájuk a bajnokság hátra lévő részében, de 
egy kis szerencsével igen előkelő helyen végezhetnek!
Eredmények:
03. 12. Kondorosi TE – B. Hunyadi SE 2 – 0 (1 – 0)
03. 20. B. Hunyadi SE – Kétegyházi SE 2 – 0 (0 – 0)
 Góllövők: Kondacs A., Dernovics T.
03. 27. Gádoros SE – B. Hunyadi SE 5 – 3 (2 – 1)
 Góllövők: Pásztor D., Tasi N., Olasz I.
04. 02. B. Hunyadi SE – Tótkomlósi TC 0 – 0
04. 10. Jamina SE – B. Hunyadi SE 4 – 0 (1 – 0)
04. 17. B. Hunyadi SE – Körösladányi MSK 2 – 2 (1 – 0)
 Góllövők: Dernovics T., Ambrus N.

04. 22. Békési FC – B. Hunyadi SE 3 – 5 (2 – 1)
 Góllövők: Pásztor D. (2), Olasz II., Tasi N., Dernovics T.
05. 08. B. Hunyadi SE – Dévaványai SE 7 – 2 (2 – 1)
 Góllövők: Dernovics T. (3), Pásztor D. (2), Ambrus N., 

Olasz I.

Az ifjúsági megyei I. osztály állása a 8. forduló után:
1. Szarvasi FC 21 pont
2. Jamina SE 18 pont
3. Sarkadi KLE 15 pont
9. B. Hunyadi 11 pont

Bencsik János tanítványainak még négy fordulót kell teljesíteni. Ebből 
csak egy lesz itthon. Június 12-én 11.00 órakor Sarkad fiataljai 
látogatnak a Bencsik Mihály Sporttelepre.
Bízunk a jó folytatásban!                                                             -zi -rt
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K É Z I L A B D A
Változatos játék és hullámzó eredmények jellemezték az elmúlt 

heteinket. A hiányzások ellenére az akaraterőnk, a csapategység 

mindenképp biztatóak.

Kondoros – Békésszentandrás 21 – 17.

Sem a múlt heti Okány elleni, sem az őszi Kondoros elleni fölényes 

győzelmet nem sikerült Kondoroson megismételnünk. Gyengén 

kezdtük a találkozót, több hiba csúszott játékunkba, a pálya is kissé 

"lejtett", de ami megpecsételte sorsunkat, hogy a helyzeteinket és 

hétmétereseinket sokszor nem tudtuk gólra váltani. A második 

játékrészben kezdtünk magunkra találni, 2 gólra is felzárkóztunk, 

így nyílttá tudtuk tenni a véghajrát. Ennek ellenére, hiába nyertük 3-

al a második félidőt, összességében ez most kevésnek bizonyult a 

mérkőzés megfordításához, és a pontszerzéshez. 

Békésszentandrás – Kétsoprony 17 -20 (7-9)

A hétvégén dupláztunk, azaz pénteken és szombaton is bajnoki 

mérkőzést kellett játszanunk. Pénteken a múlt heti rossz időjárás 

miatt elmaradt mérkőzést játszottuk, és a jó játékerőt képviselő 

Kétsoprony csapatát fogadtuk. A kemény csata, jelentős fizikai 

fölény ellenére a vártnál sokkal jobban teljesített csapatunk.  A 

kiváló védekezés kimagasló kapusteljesítménnyel párosult, így 

egyenrangú ellenfelei voltunk a vendégeknek.  A szoros első félidő 

után, a második játékrész elején sikerült meglépni a 

Kétsopronyiaknak, amit már nem tudtunk behozni. Ennek ellenére 

mindvégig erős küzdelem zajlott, s ha kicsit higgadtabbak 

vagyunk, még szorosabbá tehettünk volna. Ám így sem 

szomorkodunk, mert aki ott volt, egy igazán jó mérkőzést látott, 

nem beszélve arról, hogy még erősebbé tett minket, a másnapi 

Nagyszénás elleni pályára lépésünkhöz.  

 Nagyszénás – Békésszentandrás 20 – 16 (8-8) 

Az első játékrészben fej-fej mellett haladtunk, egyik csapat sem 

tudott igazán komolyabb előnyt szerezni. A második félidőben 

szélső játékunk még támadó szelleműbbé vált, folyamatos 

változtatásaink is jónak bizonyultak. Valamennyi pályára lépő 

játékosunk helyzetbe tudta hozni magát illetve a társakat. Mindenki 

húzta a csapat szekerét, ki elől, ki hátul. 8 mezőnyjátékosunk is 

betalált az ellenfél hálójába, igazi csapatmunka volt 

A hajrában még három nehéz mérkőzés vár ránk, az élre tört 

Orosháza, a második helyen álló Füzesgyarmat, illetve az egyik 

nagy riválisunk a Sarkad ellen:

2016.05.14. szombat 16:00 Békésszentandrási  KC – 

Orosházi NKC II

2016.05.21. szombat 16:00 Békésszentandrási  KC – 

Sarkadi KE

2016.06.04. szombat 16:00 Békésszentandrási  KC – 

Füzesgyarmat SK

Csapatunk jelenleg a 7. helyen áll, 2 ponttal lemaradva a hatodik 

helyen állomásozó Sarkad csapatától.  A cél továbbra is minél 

jobban helytállni. 

„Az erőfeszítés csak akkor nyeri el méltó jutalmát, ha ez ember 

semmiképp sem adja fel.” (N.H) – hát mi nem tesszük!!! 

  - a - 

TÁNCOS HÍREK
2016. április 16-án Tápiószentmártonba utaztak párosaink. Halmai 
Dániel -Bencsik Noémi "D" ifi standard 4. hely "D" ifi latin 11. hely 
Noémiék indultak a felnőttek között is, itt standardból 5. helyen, 
latin táncokból a középmezőnyben végeztek.
Melich Krisztián - Petrás Kíra "C" ifjúsági standard 8. hely "C" ifi 
latin 6. hely.
Gratulálok a párosoknak!

Korbely Györgyné

Következő lapzárta:
2016. június 3.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Babafa ültetés
Az idén nyolcadik alkalommal került  megrendezésre 
községünkben a „Babaszületés-facsemeteültetés” immár 
hagyományossá vált eseménye, melynek keretében a tárgyévet 
megelőző évben született gyermekek számával megegyező nemes 
facsemetét ültet az önkormányzat a kisgyermekek, a szülők és a 
nagyszülők közreműködésével. Ezúttal a Hunyadi utca - Toldi utca 
és Csokonai utca közötti szakasz jobb oldala - adott otthont a 
faültetésnek. 36 kisgyermek családja kapott meghívót, és a 
szikrázó napsütésben szinte alig volt hiányzó a meghívottak közül. 
Az ünnepséget Sinka Imre polgármester úr köszöntője után Major 
Attila, a Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagja, s 
mint ötletgazda nyitotta meg, majd Dr. Strassburger Gyöngyi 

jegyző asszony és Bagi Erika anyakönyvvezető közreműködésével 
polgármester úr átadta az emléklapokat és a névre szóló bögréket. A 
kisgyermekeket és testvéreiket mézeskaláccsal vendégeltük meg.
Az ünnepélyes megnyitó után vidám hangulatban zajlott a 
faültetés. Az előre elrendezett terepen 36 platánfa kezdte meg 
életét.
A terep rendezéséhez köszönet illeti az önkormányzat valamennyi 
dolgozóját, akik részt vettek a terület előkészítésében, valamint a 
faültetés utómunkálataiban.
Gratulálunk a kedves szülőknek, és további békés családi életet 
kívánunk!

Bagi Erika

Fáklyás felnovulás

Április 30-án verőfényes napsütésben indult a hagyományos fáklyás felvonulás a Piactérről. A Szarvasi Fúvószenekar ismét 
Lénárt Zoltán traktorján kísérte a tömeget. A Sporttelepen meggyújtottuk a tábortüzet és a májusfát állítottunk, majd a szentesi 
tűzzsonglőrök fokozták a tüzes hangulatot és diszkóval zárult az este.


