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Hunyadi János Katolikus

Atlétika többpróba verseny
Szarvas, 2016. május 11.

Körzeti Diákolimpia zajlott Szarvason. Iskolánk tanulói II-III-IV. 
korcsoportban indultak. 6 fős csapatok versenyeztek, minden 
v e r s e n y s z á m o t  e g y é n e n k é n t  p o n t o z t a k .  A z  e g y é n i 
összpontszámok adták a csapatpontokat.
Az egyéni és a csapat első helyezettek jutottak tovább, a megyei 
atlétikaversenyre, Békéscsabára.
Csipai Márk fölényes pontkülönbséggel nyerte a III. korcsoportos 
fiúk egyéni többpróba versenyét.

Egyéni és csapat eredményeink:
II. korcsoport (2005/2006.)

60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 4x100 m váltófutás
20. Turna Emese 227 pont
24. Kondacs Bíborka 198
27. Csipai Nóra 186
28. Szécsi Emese 179
32. Rontó Fanni 131
33. Demcsák Mariann 121
Csapat összpont: 989 pont
Csapathelyezés: 5. hely

  6. Kopasz Péter  287pont
11. Petrás Bene 263
21. Csekő Dávid 240
22. Romhányi Dominik 239
24. Kóris György 229
Csapat összpont: 1360 pont
Csapathelyezés: 3. hely

A II. korcsoportos fiúk 3. helyezést értek el

III. korcsoport (2003/2004.)
60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m futás

   3. Sztricskó Janka 522 pont
   6. Szopka Renáta 489
 13. Szécsi Lili 415
 21. Paraszt Tünde 359
 26. Gazsó Adél 336
 29. Laczi Alexandra 307
Csapat összpont: 2121 pont
Csapathelyezés: 2. hely

  1. Csipai Márk 601 pont
  6. Fazekas Bence  491
21. Szilágyi Dániel 414
24. Nagy Botond 388
28. Bali Benjamin 362
30. Radics Attila 336
Csapat összpont: 2256 pont
Csapathelyezés:  3. hely

A III. korcsoportos lányok 2., a fiúk 3. helyezést értek el

IV. korcsoport (2001/2002.)
100 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés, 800 m futás

   7. Boros Vivien 477 pont
 11.  Miknyik Judit 460
 13. Hatvani Nikoletta 437
 23. Nyemcsok Edina 317
 29. Erdei Helga 265
 30. Bondor Bíborka 254
Csapat összpont: 1956 pont
Csapathelyezés  4. hely

   9. Romhányi Roland 654 pont
 10. Légrádi Patrik 634
 11. Tasi Kristóf 634
 14. Dóda Dominik 611
 25. Mészáros János 514
 37. Szijjártó Patrik 365
Csapat összpont:  3047 pont
Csapathelyezés:  4. hely

Minden versenyzőnek gratulálunk!
Sztankovits Lászlóné 

testnevelő

Következő lapzárta:
2016. július 4.

(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Általános Iskola hírei

Karate
Radics Attila, iskolánk 7. osztályos tanulója, ebben a tanévben is 
szép eredményeket ért el korosztályában, mind az Országos 
Diákolimpián, mind a Magyar Bajnokságon. Versenyeire kitartóan 
készült, a felkészülését Lipták Tibor és Ruzsinszki György edzők 
segítették.
Az elmúlt év eredményei időrendi sorrendben.
2015. 09.12. Horvátország Zágráb Open 4. helyezés
2015. 09.20.  Budapest Open 4. helyezés
2015. 10. 11. Budapest Magyar Hontoro Karate Szövetség 

Reménységek Tornája 1. helyezés
2015. 11. 07. Szigetszentmiklós Országos Diákolimpia 1. 

helyezés
2015. 11. 28. Budapest Magyar Hontoro Karate Szövetség 

Reménységek Tornája 2. helyezés

2016. 02. 14. Budapest Magyar Hontoro Karate Szövetség 
Reménységek Tornája 1. helyezés

2016. 03. 06. Budapest Magyar Hontoro Karate Szövetség 
Reménységek Tornája

 14-16 éves korosztályban 3. helyezett
 12-13 éves korosztályban 1. helyezett
2016. 04. 02. Mogyoród Magyar Bajnokság 4. helyezés
2016. 04. 24. Szeged Magyar Hontoro Karate Szövetség 

Reménységek Tornája 1. helyezés

Attila eredményeihez gratulálunk, jövőben is kitartást és sok sikert 
kívánunk!

Sztankovits Lászlóné
testnevelő

A körzeti Diákolimpiát fölényesen megnyerő Csipai Márk, kiváló 
versenyzéssel az 5. helyen végzett a megyei versenyen, három 
békéscsabai és egy gyulai versenyző tudta megelőzni.

5. Csipai Márk
III. korcsoport (2003/2004.)
60 m futás 8,40 mp 181 pont
kislabdahajítás 45,40 m 121
távolugrás 436 cm 116
600 m futás 1:48,50 mp 175
Egyéni összpont: 601 pont

Gratulálunk Márkó!
Sztankovits Lászlóné 

testnevelő

Diákolimpia - Megyei atlétika többpróba verseny
Békéscsaba, 2016. május

Táncvizsga

Ebben a tanévben már hetedik alkalommal került sor a SZILVER 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, iskolánkban szervezett 
táncóráinak vizsgabáljára. Mint eddig minden évben, most is „telt 
házas előadáson” mutatták be az alsós osztályok, mit tanultak 
Makan Zsuzsi táncpedagógus vezetésével a táncórákon.
 A nyitótánc a negyedik osztályosok bécsi keringője volt, gyönyörű 
ciklámen színű ruhákban, a tánciskola jóvoltából. Majd az elsősök 
következtek, akik vidám gyermektáncokat adtak elő.  A 
másodikosok és a harmadikosok már gyakorlott táncosként, 
standard és latin lépésekkel szórakoztatták a kicsit elfogult 
közönséget. Az osztályok műsorát a Vértessy Táncsport Egyesület 
versenyzői tették még színesebbé. Köztük iskolánk korábbi 
tanulói: Bencsik Noémi párjával, s Melich Krisztián és Petrás Kíra 
verseny koreográfiáikkal, valamint a lányok a Candyman és Lady 
Gaga formációkkal.
A műsor végén a művészeti iskola képviseletében jelen lévő, László 
Csaba mondott köszönetet Zsuzsinak és a gyerekeknek, egész éves 
munkájukért és a színvonalas vizsgaműsorért.

RJ
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Sulivarázs

Minden közösségnek megvannak a maga hagyományai, ünnepei. A 
mi iskolánkban az egyik ilyen hagyomány a "sulivarázs" és a 
körülötte zajló esemény sorozat. Hunyadi nap, a kishegyesi 
testvériskola küldöttségének látogatása, pedagógusnap.
Ebben a tanévben május 28-án tartottuk a gálaműsorunkat. A 
program két részből állt, az egyik egy hivatalos díjátadó az aktuális 
tanév kimagasló teljesítményeiért, míg a másik rész egy "jutalom 
játék" a szülőknek, vendégeknek, magunknak.
Díjazottak:
- a katasztrófa védelmi csapat:
Hegedüs Dorina
Pribelszki Johanna
Bata Luca
Pásztor Klaudia 
Demcsák Noémi

- Egri Gergő
- Juhász Gergő
- Gugolya Bence
- Nyemcsok Edina
- Miknyik Judit
- Radics Attrila
- Csípai Márk
- Ficzere Ferenc
- Szekeres Zoltán

Gere Éva
Bohák János

Nagy Gáborné
Rágyanszki György
Már második alkalommal tiszteltünk meg felnőtteket is ezzel az 
elismeréssel, ami a sokat segítő, bennünket támogató szülőket, 
segítőket illetheti meg. Nagy Gáborné és Rágyanszki György 
voltak azok, akik önzetlenül és kéretlenül, szívesen segítettek 
ebben az évben.

Gratulálunk minden díjazottnak!

Rövid szünet után folytatódott az este, melyben egy képzeletbeli 
utazáson vehettek részt a jelenlévők.

Magyar népmesék a 6. osztályosok előadásában

Este pedig terített asztal várta a pedagógusokat, nyugdíjasokat, óvó 
néniket, bölcsiben és a kultúrában dolgozókat, hogy együtt 
ünnepeljük a június első vasárnapján esedékes "pedagógus napot".
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A természettudomány és a matematika versenyeredményei

Legnagyobb iskola i  hagyományunk a  Paraszt  Lajos 
matematikaverseny lebonyolítása évről évre. Paraszt Lajos tanár úr 
emlékét őrizzük ezzel és egyben összemérjük tanulóink 
matematikai logikáját, felkészültségét is. Nagy motiváló hatás az 
is, hogy a tanár bácsi unokái nem feledkeznek el rólunk, és igen 
szép könyvjutalmat ajánlanak fel a legjobbaknak. Ezúttal is 
köszönjük szépen a támogatást.
Eredményeink:

1. osztály: 2. osztály:
I. Kovács Sára I. Szegvári Szabolcs
II. Mezei Laura II. Farkas Zsombor
III. Zsigmond Imre III. Barna Réka

3. osztály: 4. osztály:
I. Pozderka Zsombor I. Szító Miklós
II. Farkas Csanád II. Pálinkás Hunor
III. Turna Emese III. Bondor Benedek

5. osztály: 6. osztály:
I. Vámosi Gergő I. Aszódi Viktória
II. Petrás Bene II. Pásztor Klaudia
III. Miklósi Zsolt III. Fazekas Bence

7. osztály: 8. osztály:
I. Egri Gergő I. Ficzere Ferenc
II. Oncsik János II. Bene Martin
III. Babák Zoltán III. Hegedüs Dorina

Fizika
Az Öveges József országos fizikaverseny megyei fordulójába 
jutott Ficzere Ferenc és ott 5. helyet érte el, Hegedüs Dorina pedig 
8. lett. Eredményeikhez gratulálunk és a középiskolai életükhöz 
sok sikert kívánunk.

Informatika
A Megyei informatikaversenyt XX. alkalommal rendezték meg 
Orosházán. Ezen iskolánkból 19 alkalommal vettünk részt, mint az 
idén is. Az I. kategóriája a számítógép használat, ahol 
korcsoportonként (5-6. osztály és 7-8. osztály) iskolai fordulóból 
jutunk be a döntőbe. Ezúttal Juhász Gergő 4. osztályos tanulónk az 
ötödikes-hatodikos korcsoportban megyei 6. , Fazekas Bence 6. 
osztályos tanulónk pedig 4. helyezést ért el. Hegedüs Dorina 8. 
osztályosunk pedig korosztályában az 5. lett.  
A III. kategória témája az információkeresés. Itt 3 fordulós 
levelezős iskolai és 1 fordulós körzeti válogatás is megelőzte a 
megyei döntőt. Iskolánkat az 5-6. osztályos kategóriában Bobvos 
Dorina képviselte a döntőn és ott 4. lett, a hetedik –nyolcadikosok 
között pedig Miknyik Judit 8. osztályos lett a megyei 4. helyezett, 
Nyemcsok Edina 7. osztályos pedig megyei 2. helyezést érte el. 
Eredményeikhez gratulálunk és további sikeres versenyzést 
kívánunk nekik.

A 8. osztály tanulóinak a beiskolázása a 2016/2017-es tanévre

Ebben a tanévben is nagyon sűrű 
volt a 8. évfolyam tanulóinak a 
programja. Jövőjüket tekintve a 
l egfon tosabb  fe lada t  annak 
eldöntése volt,  hogy milyen 
irányban szeretnék folytatni majd a 
tanulmányaikat.
A középfokú iskolák már 2015. 
október 20-ig nyilvánossá tették a 
h o n l a p j u k o n  a  f e l v é t e l i 
tájékoztatójukat, amely többek 
között azt is tartalmazta, hogy az 
adot t  tanulmányi  területhez 
szükséges-e a központi írásbeli 
vizsga. Végül is 4 tanuló vett részt 
2 0 1 6 .  j a n u á r  1 6 - á n  e z e n  a 
megmérettetésen, amely során a 
magyar nyelvi- és matematikai 
ismereteikről kellett  számot 
adniuk. Aztán úgy alakult az iskolaválasztás, hogy csak két 
gyermek továbbtanulásához volt szükség erre az eljárásra.
Minden diáknak sikerült időben választania az adott középfokú 
iskolák és azok tanulmányi területei közül.

A  j e l e n t k e z é s i  l a p o k 
továbbításának határideje 2016. 
február 12. volt, mely után a 
találgatás izgalmas időszaka 
következett. Ez a várakozás 
aztán 2016. április 26-ig tartott, 
amikor is minden felvételre 
jelentkező tanulónak meg 
kellet t  kapnia az írásbeli 
t á j é k o z t a t á s t  m i n d a z o n 
középfokú iskoláktól, ahová a 
jelentkezését beadta.
Örömmel vettük tudomásul, 
hogy minden gyermek első 
körben felvételt nyert.
 A 8. évfolyamot befejező 
tanulók közül gimnáziumban 6 
fő, szakgimnáziumban 17 fő és 
szakközépiskolában szintén 6 

fő folytatja majd a tanulmányait.
Remélhetőleg mindenki helyt fog állni a következő iskolájában. 
Tanulmányaikhoz kívánunk sok erőt, kitartást és szorgalmat, amely 
együtt kell, hogy járjon az eredményességgel.                          -Of.-
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Gyermeknap
az oviban

Kecskeméti kirándulás: Planetárium

Agyagozás, korongozás Mariann nénivel

„Foci-nap" a Sortpályán

Az óvodás gyermekek nevében megköszönöm mindenkinek a 
segítségét, aki a szervezésben és a megvalósításban részt vett.

Házi Imréné
óvodavezető

Gratulálunk!

Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 
tárgyjutalomban részesítette Radics Attila rendőr főtörzszászlóst, a 
Szarvasi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, 
velem tettétek meg.” (Mt. 25,40 Jézus híres példázata az utolsó 
ítéletről)

Szeretetszolgálati látogató 
munkatárs keresés 
menekülttáborban

Tíz éve járok havonta egyszer menekülttáborokba prédikálni és 
idegennyelvű Bibliákat vinni. Legtöbbször gyülekezeti tagok, 
jótékony civilek is elkísérnek néhányan. Ők általában a 
látogatáshoz kapcsolódó jótékonysági részben vesznek részt: zene, 
kultúrműsor, kisebb ajándékok átadása, házi sütemény készítés, 
s t b .  M á r  t ö b b e n  v o l t a k  v e l e m  i l y e n  l á t o g a t á s o n 
Békésszentandrásról is korábban, de sokszor nehéz az erre kész 
embereket megtalálni. Ezért ezen a helyen érdeklődöm, ki volna az 
a békésszentandrási lakos, aki szívesen eljönne velem akár csak 
egyszer egy ilyen szeretet látogatásra az én lelkészi látogatásomhoz 
kapcsolódóan Békéscsabára? 
Mi, átlag honpolgárok nem sokat tehetünk a migráns kérdés 
megoldásában. Mégis hiszem, hogy amikor mi Jézus szeretetét, a 
Biblia drága örömüzenetét hirdetjük a migránsok között azoknak, 
akik erre nyitottak és ezt igénylik, a legjobbat és a legtöbbet 
tesszük.
A menekülttáborban nem lehet hittérítő tevékenységet folytatni, 
ezért én kizárólag azokhoz szólok, akiket érdekel a meghirdetett 
keresztyén program. Mindig vannak szép számmal jelenlevők, akik 
számára nagy lelki megnyugvás és erőforrás a keresztyén üzenet: 
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)
Tíz éves tapasztalatom, hogy rendben, békességben, szinte 
katartikus szentségben történtek a lelkészi látogatások, érdemes 
eljönni.
Aki indíttatást érez a csatlakozáshoz, kérem keressen meg. 
Köszönettel, áldáskívánással, szeretettel:

Dr. Dobos Ágoston
békésszenatandrási ref. lelkész

Tel: 20-243-5392
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 „Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő 
sebei által gyógyultatok meg.” (1Péter. 2,24)

Szeretethíd Békésszentandráson
Istennek hála, egy rendkívüli, szép esemény résztvevői lehettünk 
2016. május 19-én a Békésszentandrási Idősek Otthonában: 
Református „Szeretethíd” résztvevői lehettünk!
A magyar reformátusok között a Kárpát-medencében évek óta 
május végén „Szeretethíd” eseményre hívják a gyülekezeteket, 
intézményeket, ami buzdítás arra, hogy önkéntesekkel, saját ötlet 
szerint valamilyen szeretet cselekedetet valósítsanak meg. Mi évek 
óta hittanosokkal kerekes székes kirándulást tettünk, ami az idén 
kibővült még Vereczkey Zoltánné Gyulányi Eugénia 102-ik 
évében élő nyugdíjas színművésznő látogatásával. 
A művésznő, - vagy ahogy kérte hogy hívjuk – Jenci néni hála az 
Úrnak, kitűnő egészségnek örvend. Dobos Ágoston lelkész és 
felesége meghívására jött el Békésszentandrásra, akikhez baráti 
szálak fűzik. Jenci nénit Budapestről a lelkipásztor nagynénje, 
Keck Erzsébet kísérte el vonaton előző nap. A parókia vendég 
fogadásában megpihenve másnap sor került az Idősek Otthona és a 
Református Egyház közös szerevezésében egy irodalmi délelőttre 
az önkormányzati Gondozási Központban szép számú érdeklődő 
előtt. 
Dobos Ágoston lelkész a bevezetőben emlékeztetett arra, hogy a 
mostani „Szeretethíd” napnak az alapja az a Szeretethíd, amit Jézus 
Krisztus hozott létre a menny és a föld, Isten és az emberek 
között:„Bűneinket maga vitte fel testében a fára”- olvastuk az 
aznapi Igében. Ez a szeretet és áldozat indít bennünket is, hogy 
meghaljunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, és a szeretetet 
gyakoroljuk.
A művésznő mindenkit ámulatba ejtett kedves közvetlenségével, 
szeretetteljes szavaival, 102-ik évét messze meghazudtoló fizikai 
állóképességével, és legfőképpen művészi előadásával. Egy órás 
előadásában hallottunk komoly balladákat (Arany: Hídavatás, 
Vörös Rébék), vidám verseket, prózákat (Petőfi: Csokonai, 
Karinthy: Új Zéland). Majd következtek a szerelmes és szeretet 
versek Babitstól, Kaffkától, Szabó Magdától (Kis kadett, 
Gyerekjáték, Lianácska, Cs-betű). Vallásos verseket Adytól 
hallottunk. A hazafias versek zárták a sort: Reményik: Három szín, 
Vörösmarty: Szózat.
Az egyes témákat Dobos Ágoston és felesége hegedű és ének 
betétjei választották el egymástól.
Meleg hangú zárszavában a művésznő azt javasolta a hosszú életre 
vágyakozóknak, hogy: „Nem szabad abbahagyni!” Találjanak 
maguknak valami értelmes elfoglaltságot, passziót, ami élteti őket. 
Ebben jó példát adott nekünk is Jenci néni, aki színművészi 
tevékenységéből nem ment nyugdíjba, hiszen most is vette a 
fáradságot és 102-ik évében az előadói honoráriumot nem kérve, 
szeretetből elutazott hozzánk trolin, metrón, vonaton, autón, hogy 
fiatalítsa, könnyekre fakassza, felvilannyozza a Békésszentandrási 
református templomtorony tövében élőket az Idősek Otthonában.
Délután immár hagyományosan a református hittanosok és néhány 
barátjuk részvételével kisétáltunk az Idősek Otthona lakóival a 
közeli Körös partra. Elgyönyörködtünk a tájban, meghallgattuk a 
régi emlékeket. Volt akit karonfogva, volt akit kerekes székben 
toltunk felváltva, és közben beszélgetve.
A diákok még búcsúzóban találkozhattak a művésznővel, aki mivel 
március 15-én született, és egész életével a magyar hazaszeretetre 
buzdít, Petőfi: Nemzeti dal-ját szavalta el nekik.
Virág Sándorné Györgyike intézményvezető és az Otthon 
munkatársai is nagy szeretettel és komoly munkával járultak hozzá 
a mai nap sikeréhez. Ezúton köszönjük meg minden résztvevőnek, 
segítőnek a szíves közreműködést!
Dobos Ágoston lelkész buzdította a diákokat, hogy mivel ez a 
Szeretethíd nap legfőképpen Isten különleges szeretetére épül: 

„Úgy szeretette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16) 
ezért legyenek minden nap találékonyak, és gondoljanak ki valami 
szeretet cselekedetet minden napra. A mostani beszámoló pedig 
ösztönözzön minden kedves olvasót, hogy lelje örömét a szeretet 
változatosságában, gondoljon ki valamilyen szeretet cselekedetet, 
és Istentől kérve hozzá az erőt, hozzon mosolyt, lepjen meg, 
idézzen elő örömkönnyeket, fakasszon hálaimát mások életében!

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

Új nyitvatartási rend
a Fő u. 53. szám alatti

Iparcikk Boltban!

2016. júniusától minden hétvégén – szombaton és Vasárnap
is – egész nap folyamatosan nyitva tartunk

reggel 8-tól délután 17 óráig.

A megszokott árukészlet mellett – 
melyek: műanyag-, vegyi-, papíráru, mosó-tisztítószerek, 

illatszerek, édesség, ásványvíz, szódavíz, harisnyák, zoknik,  
díszcsomagolók, tasakok, faliórák,  elemek, ajándéktárgyak, stb. 

– a nyári szezonban árusítunk 
különféle strandcikkeket, pl.: úszógumi, matrac, karúszók, 

napozógyékény, 
műanyag gyermekjátékokat, pl.: vízipisztoly, kismotor, 

homokozójáték,
grill-partikhoz: egyszer használatos tányérokat, poharakat, 

evőeszközöket, grill alutálcákat, faszenet, grill-gyújtófolyadékot, 
asztali és leszúrható fáklyákat, szúnyogriasztókat stb.

Egész nyáron kapható virágföld, műanyag virágedények, ládák.

Továbbra is kedvező árakkal, széles áruválasztékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat. 

Időt és pénzt takarít meg, ha nálunk vásárol!

Telefonos elérhetőségünk: 66/218-230.
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Osztály vigyázz!

Osztály vigyázz! Hangzott a megszólítás 2016.05.22-én, amikor a 
Szentesi-úti iskola volt diákjai 41-es létszámmal köszöntötték 
meghatóan, D. Kiss Sándor tanár bácsit és D. Kiss Sándorné tanító 
nénit: Bencsik Imre, Bolyán Ferenc, Csekő Anna, Csekő Julianna, 
Csekő Lajos, Csík Károly, D Kiss Annamária, D Kiss Éva, D Kiss 
Ilona, D Kiss Sándor, Farkas Béla, Farkas Gyula, Farkas János, 
Farkas János, Farkas Rozália, Fazekas Ferenc, Fazekas Feri, 
Fazekas Judit, Fazekas Katalin, Korvin Katalin, Kovács Ida, 
Kovács József, Kovács Rozália, László Erzsébet, Lénárt Dezső, 
Lénárt Zoltán, Marton András, Nagy Erzsébet, Nagy Imre, Nagy 
Károly, Nagy Mária, Pitron István, Szilágyi Ernő, Szilágyi Eszter, 
Szín István, Szűcs Balázs, Tóth Anna, Tóth Éva, Tóth Ferenc, Tóth 
István, Tóth Mária.
A D. Kiss házaspár annak az iskolának volt tanítója, amelyet nagy 
lakossági  összefogással  1938-ban kezdtek épí teni  a 
békésszentandrási tanyavilágban. 1940-ben egy egytantermes, 
szolgálati lakással egybeépített iskolában kezdődött meg a tanítás. 
D Kiss Sándor 1948 szeptember 1-től, tanító néni 1951 október 15-
től látta el a 8 osztályos, alsó és felső osztályra tagozódó iskola 
feladatát. Az iskola, a körzetesítéskor 1966-ban szűnt meg.
A találkozó csodálatos időutazás volt a résztvevők számára. 
Felelevenedtek a közel 50-60, vagy még ennél is régebbi emlékek. 
Fantasztikus volt már a nevek ízlelgetése is. A felismerés, hogy ki 
mikor járt, hol lakott, / amit korabeli térkép is segített/ mennyit 

gyalogolt naponta az iskoláig. Az emlékek pedig jöttek-jöttek 
sorba, hol vidámak, hol szomorúak, a mindenki életét oly 
meghatározó gyerekkorból. Meséltek a tanítási órákról, a hangos és 
önálló órákról, a tanyavilágot összekovácsoló színielőadásokról, a 
bálról ahol a gázlámpa világított, ahol a fahordóból a sört csapolták, 
vagy az aggregátorról, amivel még a tanyavilágban is áramot 
lehetett csiholni. Vagy az először látott mozgóképes filmvetítés 
élményéről. A lányok büszkén mutatták a kis kiállításra elhozott 
féltve őrzött hímzéseket, ballagási tarisznyát, varrásokat, amiket 
tanító nénitől sajátítottak el. De szóba kerültek a barkácsolások a 
fúrás, faragás pl: a virágkaró míves elkészítése is. A pályaművek, 
amelyre mindenki oly nagy gonddal készült, vagy az egész 
országot bebarangoló tanulmányi kirándulások. A sok-sok 
csodálatos emlék, a gyerekkori csintalanságok, amelyre csak ennyi 
év után derült fény, de a megszépítő idő is hozzájárult, hogy egy 
feledhetetlen nap volt. A vissza-visszatérő mondatok emlékére, 
hogy megkaptam azt a tudást, amire építhettem, hogy becsületes 
lettem, hogy megálltam a helyem az életben, - ennek elismeréséül a 
41 volt diák aláírásával; hitelesített DÍSZOKLEVELET 
adományozott D. Kiss Sándorné és D. Kiss Sándor tanítóknak. 
Áldozatos munkájukat ennyi év távlatából szívből köszönjük.

A találkozó szervezői

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a hagyománykedvelőket

2016. július 13-án 17 órakor kezdődő

„Régi szobák”
kiállítás megnyitójára.

Helyszín:
Körös Művelődési Ház nagyterme

A kiállítás megtekinthető:
július 13-20-ig 8-16 óráig

a Könyvtár nyitvatartási idejében.

Felhívás
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák
a XX. század bármely korának régi szobáját, tárgyait, 

berendezését. Mutassuk meg a fiataloknak az elmúlt korok 
szépségeit, hagyományait.

A bútorok elszállításánál segítséget nyújtunk.
Tel.: 66/218-660 – Könyvtár.
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Gondozási Központ hírei
A nyári szünidő közeledtével a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola diákjai ugyanolyan lelkesedéssel szerepeltek nálunk, mintha 
nem lenne a nyakukon a vakáció.
Műsorukban az idei tanév alatt megtanult mondókák és táncok 
váltották egymást. A végére tartogatták számunkra a legjobbat, ahol 
is pillanatnyi technikai szünet után kismacskákká avanzsáltak és 
egy összetett koreográfiát tekinthettek meg az idősek és dolgozók 
egyaránt. A műsor után megvendégeltük és megajándékoztuk őket 
az itt készült apró virágokkal. A gyermeki természet igen kíváncsi 
így körbenéztek az épület szinte minden szegletében egy kisebb 
idegenvezetéssel egybekötve. A műsort ezúton is köszönjük a 
felkészítő pedagógusoknak és természetesen a gyerekeknek.

Meglátogatták intézményünket a Szent László úti óvoda Katica 
csoportos gyermekei. Vidám nyárköszöntő műsorukkal mosolyt 
csaltak időseink arcára. Köszönjük, hogy itt voltak nálunk!

Csíksomlyó,
Erdély gyöngyszeme

Ha PÜNKÖSD, akkor CSÍKSOMLYÓ.
Ez a keresztény zarándokhely jut eszébe sok-sok magyarnak az 
ünnep hallatán. A zarándoklaton évről-évre nagyszámú magyar 
ember vesz részt Erdélyben. A Gondozási Központ lakóinak és az 
idős beteg embereknek sajnos ez a lelki élmény már aligha adatik 
meg, ezért a témában beszélgetést tartottunk az otthonban.
A Pünkösd  ke re sz t ény  ünnep ,  a  Ka to l ikus  Egyház 
születésnapjaként tartják számon. Ezért zarándokolnak és 
imádkoznak az emberek különböző JELES helyekre, így 
Csíksomlyóra is. Ősi misztériumok színhelye ilyenkor a 
KEGYTEMPLOM, amelyet a 15. században a Ferences rendi 
szerzetesek építették, SARLÓS BOLDOG ASSZONY tiszteletére. 
Ez a búcsú napja. Legértékesebb kegytárgya Szűz Mária, a 
gyermek Jézussal. A templomhoz három kápolna tartozik, 
gyönyörű környezetben. A Bazilikához tartozó Ferences rendi 
kolostorban működik a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
Gyermekvédelmi Központja, Böjte Csaba szerzetes vezetésével. 
Ez évben is lezajlott a Csíksomlyói búcsú, a televízión keresztül mi 
is részesei lehettünk. Békésszentandrásról minden évben utaznak 
ki zarándokok az eseményre. Fotókat nézhettünk az idősekkel, a 
mindenképpen különleges napokról. Ha képletesen is, ám ott 
lehettünk a székelyek, a csángók, a külhoni magyarok, az 
anyaországiak, a gyökereiket kereső magyarul már nem beszélő 
fiatalok között a szentandrásiakkal.
Minden alkalommal szívszorító érzés lehet a százezres tömeg 
együttléte, a legnagyobb keresztény találkozási pont ÉS 
MAGYAR. A legigazabb a személyes jelenlét, mégis fényképek, 
zene és beszélgetés kapcsán közelebb kerülhettünk az otthon 
lakóival és vendégeikkel együtt a helyhez. A hely CSÍKSOMLYÓ, 
mely lelki békét és a magyarságunk felemelő érzését sugározza 
mindenki számára, minden PÜNKÖSDI BÚCSÚN. 
Békésszentandráson, 2016. Pünkösd havában
Jó egészséget kívánva:

Hrncsjárné Dorogi Mária

Elődeink Ételei
Elfelejtett finomság – A GÖRHE

Hozzávalók:
Tej: 1 liter
Ízlés szerint cukor vagy édesítőszer
Kukoricadara
Darált mák
Porcukor
Szilva vagy áfonya lekvár

Elkészítés:
1 liter édesített tejbe híg tejbegrízhez hasonló mennyiségű 
kukoricadarát főzünk, néhány percnyi kavarás után lefedjük. 
Langyos állapotban tányérra merjük, megszórjuk darált mákkal és 
porcukorral. A szélére lekvárt kanalazunk. A néhány perc alatt 
elkészült GÖRHE frissen feladva a legfinomabb és laktató 
finomság. Lisztérzékenyek is fogyaszthatják!
A hozzávalók megvásárolhatók a Szentandrási boltokban!
Jó étvágyat!
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

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. június 27. (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 nagyközség közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló

Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány
3. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről

Előadó:  Hévizi Róbert bizottsági elnök
4. Bejelentések

Sinka Imre, polgármester

90. születésnap

Otthonában köszöntöttük Dr. Boruzs Gyuláné Jutka nénit 90. 
születésnapja alkalmából. Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében köszöntötte őt Sinka Imre polgármester 
úr, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Polgármester út átadta 
részére a Magyarország Kormánya által megküldött emléklapot, 
valamint nagyközségünk ajándékát, leróva tiszteletünket az 
ünnepelt és szép kora előtt. 
Jutka néni aktív életében óvónőként, óvodavezetőként dolgozott. 
Boldogan mutatta meg nekünk bizonyítványait, okleveleit, illetve 
az arany- és gyémánt diploma átvételekor kapott kitüntetését. 
Kívánunk Jutka néninek egészségben és boldogságban eltöltött 
hosszú éveket.                                                                 Bagi Erika

Túrmezei Erzsébet
A legnagyobb művészet

A legnagyobb művészet tudod-e mi?
Derűs szívvel megöregedni.
Tenni akarnál, s tétlen maradni.
Igazad van mégis hallgatni.
Soha nem lenne reményvesztett
csendben hordozni a keresztet.
Irigység nélkül nézni másra,
Ki útját tetterősen járja.
Kezed letenni az öledbe,
S hagyni, hogy gondod más viselje.

M E G H Í V Ó

Trianoni megemlékezés

Június 3-án a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban emlékeztünk a 
96 évvel ezelőtti eseményekre. Először Hrncsjár András József 
Attila: Isten járás című versét szavalta el, majd Hévizi Róbert 
képviselő úr mondta el emlékező gondolatait. Mint hangsúlyozta „a 
trianoni békeszerződésről elmondható, hogy erőszakos diktátum 
volt, melyet egyoldalúan kényszerítettek Magyarországra, és 
amely végül megtagadta mindazon elveket, melyek nevében 
megszületett. Annak ellenére, hogy a területüket gyarapító 
országok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, 
önálló nemzetállamok létrehozása volt, a békekonferencián 
valójában az a cél vezérelte őket, hogy Magyarország területéből 
minél nagyobb részt szerezhessenek meg. Nemzetállamok helyett 
soknemzetiségű országok jöttek létre, ahol a kisebbségbe szorult 
magyarság ugyanolyan diszkriminatív bánásmódban részesült, 
mint amivel korábban a Monarchia alatt éppen az akkori többségi 
magyarságot vádolták, csupán a szerepek fordultak meg. A béke a 
térség stabilitása szempontjából is káros volt, hiszen a győztes-
vesztes ellentét kiélezése megszabta azokat a kényszerpályákat – 
Magyarország a revízió útjára lépett, a megalakuló kisantant pedig 
a megszerzett területek görcsös védelmére rendezkedett be – 
melyek mentén Közép-Európa később egy újabb világháborúba 
sodródott.” Ezt követően elhelyeztük az emlékezés koszorúit és a 
himnusz eléneklésével zártuk megemlékezésünket. Külön öröm 
volt, hogy az általános iskolások is megjelentek és együtt 
emlékeztünk a majdnem száz éves történelmi eseményre.           BE
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Gyermeknapi zsongás

Június első napjaiban a változékony időjárás miatt kissé 

b izonyta lanok  vol tunk  a  Gyermeknap  he lysz ínének 

megválasztásában. Pénteken már a napsütés reményében nem 

változtattunk az eredeti elképzelésen és másodjára is a Sporttelep 

fövenystrandján kezdtük el az előkészületeket. Június 4-én, 

szombaton délutánra minden készen állt a gyermekek és családok 

fogadására. A színpadi előadásokat a Dalma Dance Club legkisebb 

helyi táncosai kezdték, majd Tengeri Attila különböző 

hangszereivel ismerkedtek a gyermekek. A Lendület Aerobik 

Egyesület bemutatója is nagy sikert aratott. Ezt követően egy bohóc 

nevettette meg őket. A Csikós Egyesület bemutatója és a lovagolás 

is sokaknak szerzett örömet. Közben a Polgármesteri Hivatal 

sátrában nagy volt a sürgés forgás, készülődött a 2000 db 

palacsinta, a 300 db hot dog és az Élelmiszerbank jóvoltából a 

kakaós csiga, majd kiosztásra került sok jégkrém. A Kertbarátok 

sátrában bodzaszörp és zöldség-gyümölcs várta a gyermekeket, a 

vitéz Sinka Mátyás Alapítvány Sinka Jánosné, Pannika néni 

irányításával ismét grillázs darabkákkal ajándékozott meg kicsiket 

és nagyokat. A mozgáskorlátozottaknál kipróbálhatták a lengőtekét 

és szendvicseket fogyaszthattak. A kézműveseknél agyagoztak, só-

liszt gyurmából virágokat és papírból ceruzatartót készíthettek.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden magánszemélyeknek, 

civil szervezetnek, intézmények dolgozóinak, szülőknek, 

segítőknek, hogy munkájukkal, adományaikkal hozzájárultak a X. 

Gyermeknap sikeres megrendezéséhez. Az időjárás is látta az 

elégedett gyermeki mosolyokat és elkerülte a Körösparti zsongást.

Képek a 20. oldalon

A szervezők nevében

Benedek Erika

Köszönetünket fejezzük ki: 

Polgármesteri Hivatal dolgozói, Bölcsőde dolgozói, Gondozási 

központ dolgozói, Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, 

Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, Békésszentandrás 

Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, Szarvas és Vidéke 

Takarékszövetkezet, Körös-szögi Hagyományőrző Csikós 

Egyesület, Dalma Dance Club, Lendület Sport – és Szabadidő 

Klub, Kézművesek Békésszentandrási Egyesülete, Kertbarát Kör, 

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 

Csoportja, Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesülete, vitéz 

Sinka Mátyás Alapítvány, Albelné Benkő Beatrix, Balláné Tóth 

Krisztina, Dr. Kanti Attila, Dr. Kantiné Szín Mária, Sinka Jánosné, 

Pákozdi Lajos, Lestyán Goda Mihályné, Eli-Nett Kft., Almási 

Erzsébet, Bencsik Istvánné, Erdősi Sándor, Szarvas Coop Zrt., 

Taskó József, Bohák András, Varga László, Oláh Géza, Csipainé 

Pintér Mária, Kiss Imre, Csücsök Csárda, Nemcsényiné Csekő 

Tünde, Tóth Zoltán, Major Imre, Szent András Szociális és 

Foglalkoztató Szövetkezet, Young-Hús Kft., Alföldvíz Zrt., Perga-

Duó  Bt . ,  Sza rvas i  Tűzo l tópa rancsnokság ,  Sza rvas i 

Rendőrkapitányság, Magyar Élelmiszerbank Egyesület.

Gyermeknapon vett részt a 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi 

Egyesület
Békésszentandrási Csoportja

Szervezetünk évek óta részt vesz és színfoltja a gyermeknapon az 
általunk szervezett lengőtelek versen. A Békés Megyei 
Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához benyújtott 
pályázatunk eredményeként anyagi támogatásban részesültünk, 
melyet a gyermeknap színvonalasabbá tételére költöttünk és tudtuk 
felhasználni. Az anyagi támogatásból különböző szendvicseket az 
egészséges étkezés figyelembe vételével készítettünk.
Cukormentes üdítő italokat, ásványvizet és pattogatott kukoricát 
tudtunk felkínálni a gyermekek fogadására alkalmával. A csoport 
tagsága és a magam nevében tisztelettel megköszönöm a Békés 
Megyei Önkormányzatnak az anyagi támogatást.
A lengőteke versenyben az igények miatt szerveztünk gyermek 
kategóriát és felnőtt kategóriát.
Gyermek kategóriában:
I. Szabó Kornél 35 pont
II. Bodonyi József 22 pont
III. Szoboszlai György 21 pont
Felnőtt kategóriában:
I. Kötelesné Horváth Györgyi 31 pont
II. Urbancsok Lászlóné 26 pont
III. Szécsi Jánosné 25 pont
Tisztelettel megjegyzem, a felnőtt kategóriában a hölgyek jobban 
tudták a golyót irányítani, így mindhárom helyezést a hölgyek 
vitték el.
Végezetül tisztelettel megköszönöm a segítőinknek az évek óta 
végzett fáradtságos munkát, a résztvevőknek az érdeklődést, 
kedvességüket, köszönöm! 2017-ben is várjuk a tisztel 
résztvevőket!

Köteles József
csoportvezető
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„Átbogozott élet”
A művelődési házban május 17-én szőnyegkiállításra került sor. 
Szegváriné Piri néni saját készítésű szőnyegeit szerettük volna 
bemutatni. Egész élet munkája tükröződik a szép szőnyegekben. 
Nagyon köszönjük a megnyitón megjelenteknek, hogy 
jelenlétükkel szebbé tették egy idős néni napjait. Sokan voltunk a 
megnyitón és sokan megnézték a kiállítás ideje alatt. Köszönjük a 
művelődési ház dolgozóinak a segítséget, hogy ez a kiállítás 
létrejöhetett. Hrncsjárné Marikának a szép, megható megnyitót, 
melyben ismertette a hosszú élet útját. Jó érzés volt látni, amint 
előjöttek a régi dolgok, felelevenedtek a szőnyeggyári emlékek. 
Ebben segítségre voltak a régi és új szőnyeggyári dolgozók. Jó volt 
látni volt tanulói és régi szomszédjai körében kinyílt boldog 
perceket, melyeket az emlékek idéztek elő. Megtekintette a 
kiállítást Nagy Béláné, akinek külön köszönet, hogy Szarvasról 
kifáradt és egy szép gondolattal tette még emlékezetesebbé a 
kiállítást. Szarvasról, Dunakesziről is voltak látogatóink, akik 
nagyon hálásak voltak, hogy itt lehettek. Köszönjük a tv stábnak, 
hogy megörökítette az utókor számára. Köszönjük mindenkinek a 
melengető szavakat, úgy érezzük nem volt hiába ez a kiállítás, sokat 
jelent ez egy idős 91 éves megtört néninek.
Köszönjük

Fia és menye

Hrncsjárné Dorogi Mária megnyitó beszédéből idézünk:
„Kedves Jelenlévő Érdeklődők!
Ebben az esztendőben harmadik alkalommal jöttünk össze, hogy 
megemlékezzünk a Békésszentandrásnak világhírnevet hozó 
szőnyeggyári dolgozókról, akik 1924-től folyamatosan végzik ezt a 
gyönyörűséges munkát. … Az Arany János utcában egykor lakó 
Patkósné Kiss Emi néni már a harmincas években bedolgozó volt, 
legendásan, szépen dolgozott. A bedolgozó asszonyok a szövés 
mellett gyerekeket neveltek, mostak-főztek, kertet műveltek. Mégis 
többnyire a határidőket betartva, hónapról-hónapra szebbnél-
szebb munkákat produkáltak. Patkósné nyaranta a gangon szőtt, 
ami nem volt egyedi jelenség a faluban. Lányain kívül azonban, a 
szomszéd kislány Győri Pirike is gyakran a szövőszéke körül 
leselkedett, aki a gang árnyékolását szolgáló hajnalicska 
futószárain kötötte az első csomókat. Kiss Á… gyakran elzavarta a 
kis „csitrit”, mert félt, hogy belerondít a szőnyegbe és azt akkor is 
nehéz volt rendbe hozni. Ám Szegváriné Pirike néni már 14 éves 
kora előtt az Édesanyja nevére perzsázott. 
De a bátyjának boltja volt Homokon, így Ő is kereskedőnek tanult a 
HANGYA szövetkezetnél. Pirike néni is ott lakott, ott dolgozott és ott 
is ment férjhez. A szövőszéket persze ott sem hagyta el. A gyermekei 
születése időszakában Szentandráson élt, itt volt közös üzemi és 
bedolgozó. Kereskedőnek tanultam, de a szőnyeghez mentem 
férjhez, mondta minap a 91 éves Pirike néni. A mintarajzolást is 
kitanulta, hétvégente a gyárból adtak ki neki mintát rajzolni, amit ő 
nagy szenvedéllyel és pihenésképpen művelt. Volt, hogy egyedi 
kérésre szőtt otthon, volt Pesten összeköttetése és busszal vitte föl a 
kész szőnyeget. Mint ezek a gyönyörű kiállított munkák példázzák 
Pirike néni egész életét végigkísérte a szövés, szőtt ameddig ereje 
engedte. Ismerte a Bagi testvérek munkásságát, a nővére dolgozott 
Gelb Ignácznál…. A Pirike néni dolgos keze által szőtt és itt kiállított 
remekművek kapcsán most gondoljunk a sok-sok szorgalmas 
asszonykézre, akik évtizedeken át alázattal és szorgalommal 
végezték ezt a munkát. Gondoljunk azokra a vezetőkre is, akik 
szervezték, irányították a termelést. Az elmúlt év júniusában 
második alkalommal koszorúztuk meg a szőnyeggyár falán lévő 
emléktáblát. Ott még megtisztelt minket jelenlétével Nagy Béla 
bácsi, az üzem egykori emblematikus vezetője. Tudom, hogy a 
szőnyegszövés ügye volt élete legfontosabb feladata. Alázattal és jól 
kereskedett, elnöksége idején vált igazán világhírűvé a szentandrási 
perzsa és torontáli szőnyeg. Sokat tett a kultúra és sport 
támogatásáért is. A múlt évi koszorúzást követően néhány hét múlva 
Ő is eltávozott körülünk, emlékezzünk rá szeretettel!.....”

Nem mondhatom el…
Vegyünk két pedagógust. Egyikük 
iskolát igazgat a Vajdaságban, 
t ö r t é n e t e s e n  K i s h e g y e s e n . 
Másikuk feladván tanári állását 
K u n s z e n t m i k l ó s o n , 
versösszeállításokkal járja a 
Kárpát-medence településeit, 
iskoláit.
„Mit üzenhet ma két versmondó a 
hallgatóságának, amikor úgy dönt, 
hogy többnyire klasszikus költők 
i s m e r t  s z ö v e g e i b ő l  k é s z í t 
összeállítást? Talán azt, hogy a 
nyolcvan, száz éve megélt és 
megírt szövegek még ma is aktuálisak? Vagy arról szeretne 
beszélni, hogy a „full HD”, a „flashmob” és a „3D” korszakában 
is érdemes lehet beülni egy órácska verstolmácsolásra?” – teszik 
fel a kérdést a „Nem mondhatom el – Ismerős versek” című 
műsorukkal kapcsolatban a legismertebb közösségi portálon 
Hajvert Ákos és Tóth Péter Radnóti-díjas versmondók. 

Május 27-én Békésszentandráson 
választ kaphattak mindazok, akik 
ellátogattak a Művelődési Házba és 
meghallgatták előadásukat. A 
többek között József Attila, Radnóti 
Miklós, Domonkos István, Faludy 
György, Nemes Nagy Ágnes, 
Arany, Petőfi, Kányádi versekből 
összeállított műsorban fellelhető 
keserédes humor, öröm, bánat, 
társadalomkritika, megbánás és 
kétségbeesés, szeretet és remény. 
Akik ott voltunk, mindannyian 
kiemelkedő kulturális élménnyel 

gazdagodtunk. 
Akik pedig lemaradtak, azokat augusztus 29-én 20 órától 
szeretettel várják az előadók a Szarvasi Vízi Színházba, hogy 
mindenki megkaphassa a választ az általuk feltett kérdésekre.

M.K.
Fotó: Kormos Ferenc
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Megőrizni a lángot
Beszélgetés Berecz István kétszeres Aranysarkantyús táncossal

Május közepén táncházba vártunk kicsiket és nagyokat a 
Művelődési Házba, melyet a „Fölszállott a páva” népzenei 
tehetségkutató első sorozatának győztes szóló táncosa, dr. Berecz 
István vezetett.
István a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola igazgatója, 
Molnár Imre Zoltán meghívására érkezett településünkre, hogy 
megmutassa fiataljainknak a tánchagyomány szépségeit.
Bemutatójában szatmári, válaszúti és kalotaszegi táncokat 
láthattunk tőle, s előkerült az egyik legszebb népi hangszer, a 
pásztorfurulya is, majd a lelkes ifjúság néhány tánclépést is 
megtanulhatott tőle.  A délután során a Naszály zenekar működött 
közre.
Akik láttak már színpadon, vagy ott voltak a Művelődéi 
Házban tartott bemutatón és táncházban, láthatták, hogy teljes 
szívedből műveled a tánchagyományt. A családi környezet, 
édesapád (Berecz András ének- és mesemondó, a szerk.) 
mestersége mennyire vetítette elő azt, hogy népzenével, 
néptánccal fogsz foglalkozni?
Nem volt tévénk, bölcsőde helyett pedig Zsuráfszkyék 
próbatermébe jártam, mert édesanyám a Kodály Kamara és a 
Budapest Táncegyüttesben táncolt. Édesapa pedig vagy énekelt 
vagy zenét hallgatott. Hogy a népzene, s  a tánc ma is így kikapcsol, 
gondolom abban visszaköszönnek a gyermekkor boldog emlékei. 
Legtöbben a „Fölszállott a páva” c. műsorból ismernek, sokak 
kedvence lettél a verseny alatt. Milyen változást hozott az 
életedbe az ott elért siker?
Ennek köszönhetem mostani munkahelyemet, a Fonó Budai 
Zeneház népzenei művészeti vezetői posztját, valamint azt, hogy 
nem kell a civil végzettségemmel, a joggal foglalkoznom. 
Mikrofon került elém, és ha bár papírom se táncból, se néprajzból 
nincs, afféle szószóló lettem. Meg rengeteg kedves barátságot, 
ismeretséget, emlékezetes turnékat, fellépéseket, az emberek 
megtisztelő és megható figyelmét, szeretetét.
A tavalyi gyerek pávában kipróbáltad magad a zsűri tagjaként. 
Milyen volt a másik oldalon lenni? Mennyire nehéz mondjuk 
kritikát megfogalmazni a kicsiknek, kell-e egyáltalán ilyet 
tenni?
Talán inkább a pedagógusaiknak. Egyébként meg a gyerekek is 
elfogadják a kritikát, sokkal egészségesebbek a természetes 
reakcióik, mint a felnőtteknek. Nem játsszák meg magukat, sírnak, 
de kisírják magukat és túl vannak rajta, nem őriznek haragot hosszú 
időkön át. Muszáj is kritikát megfogalmazni, mert ha mindenki 
nagyon jó, akkor miért csak egy jut tovább?! Amúgy nyakatekert 
helyzet, mert tényleg sokszor összehasonlíthatatlan helyzetekben 
kellett dönteni, valamint mindenki meglepetésére olyan magas 
színvonal volt, hogy már az első középdöntőn nem tudtuk melyik 
ujjunkba harapjunk.  
Tudomásom szerint sokat jársz a határon-túli magyar 
területeken, többek közt testvértelepülésünkön, Kishegyesen 
is. Látsz-e különbséget a néphagyomány őrzésében ott, s itt, s 
ha igen, miben nyilvánul ez meg?
Itthon a szakmai elvárások nagyobbak, mint a határon-túli 
mozgalomban, határon túl pedig a közösségmegtartó ereje 
nagyobb. Eredeti funkcióját mintha jobban betöltené, lévén az 
embereknek a magyarsághoz való tartozásuknak kifejezője. 
Mintha tisztább érzelmek fűtenék emiatt ezekeket az embereket. És 
ezt megható látni. 
Gyakran mondod, hogy a néptánc az, amiben a nő még nő s a 
férfi férfi. Miben látod az okát annak, hogy a klasszikus női-
férfi szerepek összekeveredtek?  
A nyugati világ egyéni szabadságokra építő eszmerendszere 
túlideologizálja önmagát, az egyéni szabadságjogok odáig 
fetisizálódnak, hogy minden más értéket felülírnak. És ennek 

hatalmas propagandája van, ez az „értékrend” mutatkozik meg a 
fiatalok által nézett-hallgatott filmekben, videoklipekben, 
zenékben. A férfiak nőiesednek, a nők férfiasodnak, és az új 
szerepben senki nem boldog, mert nem találja magát benne. 
Nyilván nem, hiszen több százezer éves rendet próbál 
megbolygatni. 
Kicsit más téma. Különböző kulturális magazinokban 
gyakran felfedezhetjük az öcséd, Mihály nevét is, aki kiváló 
zongorista.  Milyen érzés őt színpadon látni mondjuk Kocsis 
Zoltán oldalán? Minden testvérednek van valami művészi 
hajlama?
Mindegyiknek van valami: Marcikának nagyon jó beszédkészsége 
van, humora, színészetre alkalmas személyiség lehetne. Kata is, ők 
is jók zenéből. Kata kórusban énekel, Marcika trombitál, és elég jól 
énekel. De Miska születése óta a saját útját járja. Állhatatos és 
kitartó. És gyerekkora óta olyan öntudatosan halad a saját útján, 
hogy hihetetlen látni közelről. Nagyon nagy öröm és büszkeség 
közelről végignézni. 
Sokaknak szereztél örömet azzal, hogy ellátogattál hozzánk 
Békésszentandrásra. Hogy érezted itt magad?
Csodálatos volt ezt az egészséges gyermek- és fiatal nemzedéket 
együtt látni. Van még életerő, van még jókedv, vannak még 
természetes arckifejezések, nem csak a szelfigörcs a szájszélén. 
Nagyon kívánom Békésszentandrásnak, hogy tudja megőrizni a 
lángot ezekben a drága kis emberekben a nevelés során, akár a világ 
ellenében. 
Bízunk benne, hogy így lesz. Neked pedig adjon a Jóisten sok 
erőt, kitartást s jókedvet, hogy még sokáig lehess a 
néphagyomány szószólója s felnövekvő táncosok példaképe!

M.K.
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Hősök Napja
„Az jó hírért névért s az szép tisztességért 
ők mindent hátra hadnak, 
Emberségről példát, vitézségről formát 
mindeneknek ők adnak,..”/Balassi/

15 éve emlékezünk a XX. századi világháborúk magyar hősi 
halottaira, a harcok, bombázások áldozataira, a holocaust során 
elhurcoltakra, és a meggyilkoltakra, valamint 1956. hőseire, 
áldozataira. A Helytörténeti Egyesület május utolsó vasárnapján 
emlékezni hívta a lakosságot. Először az egyesület elnöke, Hévizi 
Róbert köszöntötte a jelenlévőket, majd Erdei Helga szavalta el 
„Kovácsi József: Hálatelten” című versét. Ezt követően Benedek 
Erika mondta el emlékező gondolatait, melyből idézünk: „Tisztelt 
Jelenlévők! Tisztelt Emlékezők!
„Nem sírni jöttünk ma e szent szoborhoz, az emlékezés az mi 
minket ide késztet” - kezdődik B. Szabó István „A tizenhetesek 
szobránál” című verse, melyet 1936-ban írt a Nagy Háborúban hősi 
halált halt honvédek emlékére. Már a harcok alatt is felmerült, hogy 
a hátországban hogyan tudnának megemlékezni és emléket állítani 
a fronton életüket vesztett katonáknak. 
Eleink, akik a kor szellemének megfelelően, ezért különböző 
indokok alapján létre hozták a mai nap megemlékezésének 
lehetőségét, három törvényt alkottak.
Az elsőt még 1917-ben, az első világháború végjátéka előtt, a 
másodikat Trianon után néhány esztendővel 1924-ben, a 
harmadikat pedig – megerősítendő a korábbi törvénykezést és a 
rendszerváltás után hamarosan feléledő közakaratot – 2001-ben 
fogadta el a Magyar Országgyűlés.
A megemlékezés végén elhelyeztük koszorúinkat és elénekeltük a 
himnuszt.

Helytörténeti Egyesület

Amikor az álom valósággá válik…

2017-ben új aszfaltburkolatot 
kap a 44105-ös utunk!

2016. június 8-a minden szentandrási számára egy fontos dátum: 
ekkor jelentette be Dankó Béla országgyűlési képviselő úr, hogy a 
Hunyadi – Kálvin – Szentesi utak új aszfaltburkolatot kapnak 
2017-ben. Ez a beruházás az említett utak 2,6 km-es, belterületi 
szakaszát foglalja magába, a jelenlegi 5,39 méteres szélességében, 
útpadka rendezéssel bruttó 370 millió forint értékben.
Régóta küzdöttünk, hogy ezek az útburkolatok felújítására sor 
kerülhessen, ez eddig sajnos nem sok sikerrel, bár többször kaptunk 
ígéretet, de mindig csak a kátyúzásig terjedt ki a felújítás. Először 
közel két éve kerestük fel Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, 
aki a térségünk útügyi biztosa is, hogy együtt próbáljunk mindent 
megtenni az utak felújításának érdekében.
Több budapesti út, hosszas megbeszélések, fáradtságos munka van 
a hátunk mögött, de minden perc megérte, mert a hazai 
finanszírozású 2017-es útfelújítási program keretén belül sikerült 
elérnünk, hogy Békésszentandráson megvalósulhasson egy ekkora 
volumenű beruházás, amely a település szempontjából nagy 
jelentőséggel bír.
Bízunk benne, hogy az út elkészülte után Békésszentandrás 
közlekedése biztonságosabbá és komfortosabbá válik. Köszönjük 
képviselő úr közbenjárását és támogató hozzáállását.
Mi továbbra is azért dolgozunk, hogy Békésszentandrás minél 
élhetőbb település legyen.

Barna Antal, Hévizi Róbert, Nemcsényi Zsolt, Rusz Mihály
önkormányzati képviselők

Társasjátéknapok a Könyvtárban!

Várunk szeretettel MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN!
Hozd magaddal kedvenc játékodat és a barátaidat is!

Nálunk játszhatsz:

Gazdálkodj okosan!, Kártyajátékok (Uno), Malom, Sakk, Puzzle, Ki nevet a végén, Memória…stb.
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Ipartestületi hírek
Békésszentandrási Ipartestület Éves Közgyűlését 2016. május 7.-

én tartotta, ahol az elnökség beszámolt a 2015. év munkájáról. 

Elfogadták a pénzügyi beszámolót és a 2016. évi költségvetést, 

melyről Bobvos János elnök tájékoztatott. Hévizi Róbert 

Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt a 2015. év pénzügyi 

hátteréről. Közgyűlés a beszámolót és a felügyelő bizottság 

beszámolóját elfogadta, így az Ipartestület 2016. évben 2.214.000 

Ft költségvetéssel működhet. Közgyűlés megvitatta a jövőre 

vonatkozó elképzeléseket. Együttműködni kell a településen 

működő civil szervezetekkel és az önkormányzattal a helyi 

vállalkozók érdekében. Döntött a közgyűlés egy pályázat 

benyújtásáról, a székház felújításáról. A pályázat a vidéki 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére. A VP-6-7. 4 1. 1-16. kódszámú felhívásra a pályázat 

kidolgozása folyamatban van. Szeretnénk köszönetet mondani 

azon vállalkozóinknak, akik vállalták a dokumentum elkészítését: 

Argomex Kft . -nek,  Liget  Mix Kft-nek,  Fabó Is tván 

alpolgármesternek, Hévizi Róbert képviselőnek. A pályázat 

koordinálásáért felelős Bobvos János elnök. Ha a pályázat nyer, 

reméljük a település egy újabb patinás civil házzal gazdagodhat.

A közgyűlés utolsó napirendje azon iparos vállalkozók elismerése, 

akik több éve tevékenykednek a szervezetben, és becsülettel végzik 

vállalkozásukat:

1. Lestyan Goda Mihályné országos kitüntetésben részesült 25 év 

vállalkozásáért - Ezüst gyűrű.

2. Barna Antalné 50 éves tagságáért. 

3. Szécsi Péter 45 éves tagságáért. 

4. Hegedűs László 35 éves tagságáért 

5. Horvát Sándorné 20 éves tagságáért és az ipartestületnél végzett 

munkájáért 

6. Ambrus András 15 éves tagságért.

A közgyűlést egy remek birkapörkölttel zártuk, amelyet Csekő 

Lajos főzött, majd kötetlen beszélgetéssel folytattuk.

Barna Antalné 50 éves tagságáért kapott díjat

Tisztelt iparosok, vállalkozók!

2016. május 26-án IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) 

tisztújító és programalkotó közgyűlést tartott Budapesten. 

Békésszentandrásról küldöttként részt vettem és szeretném 

tájékoztatni az újságon keresztül a megválasztott országos 

tisztségviselők névsorát. Öröm számomra, hogy először sikerült 

Békés megyeit választani felügyelői bizottság elnöki tisztségére 

Tiba Mihály személyében. A körgyűlésen résztvevő ipartestületek 

képviselői újraválasztották az IPOSZ elnöki tisztségében Németh 

Lászlót, az Ajka-Devecser és Térsége Ipartestület elnökét, 

valamint az országos szövetség elnöki pozíciójában megerősítették 

Vörös Bélát, a Vállalkozók Területi Ipartestülete (Tapolca) elnökét.

Az IPOSZ legfelsőbb társadalmi vezetése két új taggal bővült: a 

jelöltek közül Tornyi László aranykoszorús szobafestőmesternek, 

a Kecskemét és Vidéke Általános Ipartestület elnökének és Berendi 

László aranykoszorús fodrászmesternek, a Magyar Országos 

Szakmai Ipartestület (MOSZI) alelnökének szavazott bizalmat a 

közgyűlés – mindketten az IPOSZ alelnöki posztját töltik be. A 

közgyűlés döntése értelmében a Felügyelő Bizottság élére Tiba 

Mihály, a Mezőberény és Körzete Iparosok és Vállalkozók 

Egyesülete elnöke kerül.

Tisztelt olvasók a helyi újságban elkövetkezendő időben többet 

szeretnék megjelenni.

Bobvos János, ipartestület elnöke

Hegedűs László 35 éves tagságáért kapott díjat

Horvát Sándorné 20 éves tagságért és az ipartestületnél végzett 

munkájáért részesült elismerésben
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TÁNCOS HÍREK

Gratulálunk Tóth Mihálynénak a 25 éves áldozatos 
munkájához, amelyet a mozgássérültek szolgálatában végzett!

Egyesületünk táncosainak nagyon mozgalmas volt május utolsó és 
június első hétvégéje.
Május 28-án három órától Szarvason a gyermeknapon léptek fel, 
majd vissza Békésszentandrásra ahol az iskola rendezvényén a 
Sulivarázson szerepeltek osztályukkal.
Este a Sárgulási Bálon táncolt négy párosunk.
Június 4-én Szentesre utaztunk táncversenyre, ahol nagyon szép 
eredményeket értek el.
Délelőtt a Tánciskolás versennyel kezdődött a program.
Szító Miklós – Dorogi Bianka gyermek II. korcsoportban standard 
és latin táncokból is a hetedik helyen végzett
Bartolák Levente – Sass Júlia gyermek II. korcsoportban 
standardból kezdő kategóriában 2. hely, latinból már a haladók közt 
indultak ott az ötödikek helyet érték el.
Balázs Dominik –Valastyán Brenda gyermek II. kezdő latin 
táncokból indultak és hatodik helyen végeztek.
Baksa Barna - Kepenyes-Darida Zoé gyermek I. nagyon kezdő 
kategóriában standard táncokból 2. hely, latinból 1. hely.
Bencsik Bence- Lipcsei Laura Gyermek II. korcsoportban 
standardból 3. hely, latin táncokból 1. hely.
Furár Dominik - Kepenyes –Darida Dóra gyermek II. nagyon 
kezdő kategóriában szerepelt szépen standardból és latin táncokból 
is a második helyen végeztek.
Sonkoly Ákos- Baráth Luca junior I. korcsoportban standard 
táncokból a negyedik lett.
Diákolimpia
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskolát Petrás Bene- 
Kondacs Jázmin Bíborka képviselte. Standard és latin táncokból is 
a dobogó harmadik fokára állhattak egy nagyon erős mezőnyben.
Bencsik Noémi és párja Halmai Dániel a szentesi Horváth Mihály 

Gimnáziumot képviselte ők standard táncokból második, latin 
táncokból az ötödik helyet érték el.
Nagyon szépek ezek az eredmények, hiszen a diákolimpiáról tudni 
kell, hogy itt nem számít ki milyen osztályos /E-s versenyezhet C-
sel is/, itt egy iskolában tanulók versenyezhetnek együtt.
Klubközi Táncverseny
Gyermek II. korcsoportban „E” osztályban Petrás Bene – Rózsa 
Bettina standard táncokból első hely, latinból harmadik helyen 
végeztek.
Halmai Dániel – Bencsik Noémi ifjúsági korcsoportban „D” 
osztályban indult és standardból második, latin táncokból a 
harmadik helyezést érték el. Standardból feljutottak „C” 
osztályba.
Gratulálok a párosoknak!                                   Korbely Györgyné
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K É Z I L A B D A
A Nagyszénás elleni idegenbeli 16-20-as győzelmünk után három 
nagyon komoly mérkőzésünk volt még hátra a véghajrában, a két 
dobogós: Orosháza és Füzesgyarmat, valamint a szintén előttünk 
álló Sarkad ellen.
Nem sokon múlott a nagy meglepetés az éremesélyes Orosháza 
ellen
Békésszentandrási KC – Orosházi NKCII 26 – 29 (félidő: 14 -
14)
Négy felnőtt játékosunk nélkül vágtunk neki a csatának, egyéb 
elfoglaltságaik miatt, sőt az időjárás sem nekünk kedvezett. Így a 
„hazai pályát” ez esetben (is) a szarvasi Alkotmány utcai csarnok 
biztosította számunkra. Mivel mi sosem adjuk fel, így mindezen 
körülmények ellenére is jól dolgoztunk együtt, a vendégek nagy 
nyomása alatt is. Mindenki nagy kedvvel, elszántan játszott, az 
orosháziaknak nem sikerült ellépniük. Mindig erőre kaptunk, ki 
tudtunk egyenlíteni, több alkalommal még előnyt is szereztünk. 
Lelkesedésünk nem hagyott alább, így nem csak az első játékrészt 
zártuk gólegyenlőséggel, hanem még a második félidő 27.-ik 
percében is döntetlen volt az állás. A záró szűk három perces 
véghajrá azonban a vendégeknek sikerült jobban, de lelkes 
játékunkkal és kiváló átlövő-és kapusteljesítményünkkel óriásit 
küzdve, büszkék lehetünk magunkra, nagyon megnehezítettük az 
éllovas vendégek győzelmét! „Amikor, azért harcolsz, amiben 
hiszel, igazán nem lehetsz vesztes..." ( M.A.) 
Békésszentandrási KC – Sarkadi KE 20 – 21 (12 – 9)
Nagy melegben, óriási csatában, 1 góllal maradtunk csak alul 
Sarkad ellen. Az első félidőben összeszedettebben játszottunk, 
szélsőink is remekeltek, így háromgólos előnnyel mehettünk 
pihenőre. A második játékrészben feltámadtak a vendégek, a két 
kiváló átlövővel nem tudtunk mit kezdeni. Támadásunkban is 
nehezebben találtuk az ellenszert, bele-bele hibáztunk, a végén már 
szerencsénk sem volt. 
„Olyan, hogy siker és kudarc, egyszerűen nem létezik. Ami valós, 
az az életed, a tapasztalataid és a kihívásaid - és hogyan birkózol 
meg ezekkel. …” (D.H) 
Békésszentandrás – Füzesgyarmat 17 – 23 (6-15)
Utolsó mérkőzésünket, az ezüstérmes Füzesgyarmat csapatával a 
házi gólkirálynőnk nélkül vívtuk. Kissé álmosan, gyámoltalanul 
kezdtünk támadásban. Védekezésünket folyamatosan váltogatva 
próbáltuk nehezíteni az igen jó játékerőt képviselő vendégek 
dolgát, több-kevesebb sikerrel. Az esőcseppek miatt, a vihartól 
tartva rövidebb szünetet kért az ellenfél edzője, így elég gyorsan 
újra folytatódott a találkozó. Mindez nekünk kedvezett jobban, a 
fordulás után sokkal összeszedettebbek voltunk, több leindítás-és 
átlövés-gólt is szereztünk. 
Bár a nagy hátrányt nem sikerült teljesen ledolgoznunk, de a 
második félidőben 3 góllal felül tudtuk múlni a gyarmati lányokat, 
ami igazán szép teljesítmény. 
Összességében újabb két helyet léptünk előre a tavalyi 
eredményünkhöz képest, 7. helyen zártunk, pont-egyenlőséggel 
Nagyszénás csapatával, de az egymás elleni kétszeres 
győzelemmel a zsebünkben. Külön örömteli, hogy a korábbi 
szezonnál sokkal jobb gólkülönbséget is produkálni tudtunk.

Női felnőtt végeredmény:
1. JALTE
2. Füzesgyarmati SE

3. Orosházi NKC II
4. Felföldi ISE
5. Kétsopronyi SE
6. Sarkad KE
7. Békésszentandrási KC
8. Nagyszénási SE
9. Kondorosi NKK
10. Okányi SE

A felnőtt csapat pályára lépett tagjai ebben a szezonban: Lólé 
Emília, Géci Brigitta, Petrás Viktória, Petrás Blanka, Olasz Éva, 
Ambrus Réka, Rohoska Nóra, Kondacs Boglárka, Farkas Csenge, 
Bohák Maja, Polónyi Bettina, Bezzeg Xénia, Dorogi Mónika, 
Lénárt Anett, Szabó Kitti, és Egriné Kovács Andrea (j.e.). 

Sok kis újoncot felavató utánpótlás csapatunk is büszke lehet 
magára, többen közülük első bajnoki megmérettetéseiken 
betaláltak az ellenfelek hálójába, sőt van olyan kis-újoncunk, 
akinek ez már többször is sikerült. Szívből gratulálunk nekik is, és 
bízunk abban, hogy az azóta az edzésmunkánkba becsatlakozott 
fiatalokkal kiegészülve mielőbb még jobban „összeérnek”, s 
további szép eredményeket tudnak majd elérni ebben az igen nehéz 
mezőnyben.

Ifjúsági leány végeredmény:
 1. Felföldi ISE Újkígyós
2. Békéscsaba ENK SE
3. Gyomaendrődi NKSE
4. Békéscsaba Belvárosi
5. Békésszentandrási KC
6. Békési NKTE

Ifjúsági csapat pályára lépett tagjai ebben a szezonban: Polónyi 
Bettina, Bata Luca, Olasz Éva, Ambrus Réka, Farkas Csenge, 
Kondacs Boglárka, Szijjártó Vivien, Hatvani Nikoletta, Dorogi 
Mónika, Árgyelán Kíra, Sztricskó Janka, Szécsi Lili.

Ezúton is köszönjük valamennyi játékosunknak az egész éves 
munkáját, kitartását, a sok szép közös sport-élményt! Köszönjük a 
segítségeket, melyeket a szezon során kaptunk támogatóinktól, 
továbbra is számítunk támogatásaikra. Végezetül, de nem utolsó 
sorban köszönet a szurkolóinknak, akik mellettünk álltak, és 
mindvégig hittek bennünk!

Kis szünet után, elsőként újra a felkészülési tornánkkal indulnak 
a csaták, augusztus első szombatján a

XIII. Szentandrási Kézilabda Kupa – Apáti 
Nagy Ferenc Emléktornával,

ahová ezúton is nagy szeretettel hívunk és várunk
minden kedves sportbarátot!!

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!! 

-a-
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Kézműves gyermeknap
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete játszóházi 
foglalkozással várta az érdeklődőket a gyermeknapon, így ki 
lehetett próbálni a korongozást, valamint készült szárazvirág 
dekorációval ceruzatartó, továbbá só-liszt gyurmából medál, rózsa, 
süni, vagy épp amit az alkotó kitalált.
A gyermeknapon avattuk fel azt a sátrat és sörpad garnitúrát, amit a 
NEA működési pályázatán nyertünk meg, illetve osztogattuk 
szórólapunkat, mely az egyesület munkáját mutatja be, amit szintén 
a NEA működési pályázatából tudtunk elkészíttettetni.
A jövőben is nagy szeretettel várjuk az alkotókat!

Be

Korongozzunk!
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete valamint a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár a nyár folyamán újabb szakkört 
indít. Szeretettel várjuk azon alkotni vágyókat, akik szívesen 

elsajátítanák a korongozás művészetét.
A foglalkozás helye: Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Első foglalkozás időpontja: 2016. június 28., kedd.
A foglalkozásokra keddenként 9-15 óra között lehet jönni, de 

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS szükséges.
Egy-egy munkára kb. 1 óra szükséges.

Jelentkezni a 70/217-1379-es telefonszámon lehet.
A foglalkozás díjmentes.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Gyöngyfűzés
Gyöngyöt fűzök, megmutatom,
Hogyha kész lesz, neked adom!
Láthatsz három sötétkéket,
Kilenc sárgát, öt fehéret,
Piros gyöngyből tizenhatot,
Feketéből három nagyot.
Lila is van, három darab,
Rózsaszínből négy is akad,
Kilenc kicsi narancssárga
Felkerül a hosszú láncra.
Van egy zöld, és ott egy barna,
Elgurulnak jobbra-balra,
Felfűzöm a végső szemet,
Neked adom, tarts a keze
                                   (Bartos Erika verse)

Sikeresnek mondható a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
valamint a Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete által 
szervezett gyöngyfűző tanfolyam. Hétről hétre újabbnál újabb 
mintával ismerkedhettek a jelenlévők, különböző fűzési 
technikával karkötők, fülbevalók, nyakláncok készültek. A nyáron 
szünetet tartunk, de szeptember 7-étől minden szerdán 16.30 órától 
szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Be

Csángó – magyar 
kézműves tábor

A tavalyi év sikerén felbuzdulva a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár valamint a Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 

az idén is megrendezi a csángó gyerekekkel közösen nyári 
egyhetes kézműves táborát, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket.

A tábor ideje:
2016. augusztus 8-12., 9-16 óráig.

Részvételi díj anyagköltségre: 4.000 Ft
Ebéd: 4.000 Ft

Jelentkezés: július 29-ig (péntek),
telefonon: 70/217-1379, 66/218-660
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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
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
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás i.á. 9 MFt kertes 
csere érdekel 
Szarvas, Bem u. 6 szobás polgári ház irányár 16M Ft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Szabó Benjámin és Burai Veronika 2016. május 
3-án,
Zeller Ferenc és Szabó Tímea 2016. május 7-én,
Bencsik Tamás és Kiss Ilona 2016. május 7-én,

Tüske Zoltán és Csipai Andrea 2016. május 21-én,
Sinka Norbert Krisztián és Szenteszki Regina Irén 2016. május 21-
én,
Skulecz János Krisztián és Gombos Edit 2016. május 27-én,
Nyitrai Gábor és Zsadon Anna 2016. május 28-án kötött 
házasságot.

Születések

2016. május 10-én Paróczai Anita és Dudás 
György szülőknek ÁDÁM IMRE,
május 17-én Osztroluczki Ágnes és Gácsi 
Tamás szülőknek ÁRMIN TAMÁS,
május 22-én Vetési Ildikó és Bencsik Róbert 
szülőknek LUCA,
május 24-én Gugolya Anita és Sinka Viktor 
szülőknek LAURA utónevű gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Séllei Sándor /1944/ 2016. május 10-én,
Bártfai Lajos /1958/ 2016. május 13-án,
Turna János /1952/ 2016. május 16-án,
Sinka Sándor Zoltánné ln.: Kemény Katalin /1947/ 2016. 
május 20-án,
Jakus Józsfné ln.: Csontos Mária /1942/ 2016. május 22-én,
Oláh Ferencné ln.: Lengyel Anna /1928/ 2016. május 30-án 
hunyt el.

Darázs Keverő 2000 Kft.
Jászberény

MEGNYITOTTA 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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik,
a halál fájdalmát csak az élők érzik.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BÁRTFAI LAJOS

temetésén megjelentek, sírjára koszsorút, virágot helyeztek, 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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Gyermeknapi zsongás

A Dalma Dance Club békésszentandrási tagozatának 
gyermekei kacsatáncukkal nyitották meg a délutánt

Tengeri Attila interaktív gyermekműsorában különböző 
hangszereket szólaltatott meg a gyermekek segítségével

Május 21-én a magyarországi Szentandrások - Hernádszentandrás, Jászszentandrás, Nemesszentandrás, Rábaszentandrás, 
Tornaszentandrás - huszadik alkalommal találkoztak itt Békésszentandráson.

A Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület bemutatója 
után a kicsik és nagyok is lovagolhattak

A nap különlegessége a vízgömb volt, ami mindig mozgásban 
maradt


