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Hunyadi János Katolikus

DIÁKOLIMPIA

2015/2016 tanévi Táncsport Diákolimpia versenytánc szakág 
országos döntőjén június 4-én, Szentesen, iskolánk tanulói: Petrás 
Bene és Kondacs Jázmin Bíborka - Páros Standard (Angol 
keringő, Tangó, Bécsi keringő, Quickstep) és Latin (Szamba, 
Chachacha, Jive, Rumba) kategóriákban is III. helyezést értek el.  
Gratulálunk!

PIHI tábor 2016.

Ebben az évben már kilencedik alkalommal rendeztük meg a „pihi 
tábort”. Sok évvel ezelőtt azért találtuk ki, hogy ne kelljen 
kilométereket utazni egy kis éjszakai mulatságért, ami az 
osztálykirándulások része. Így két éjszakára és 3 napra beköltözünk 
a parkba, amit köszönünk, Sinka Imre polgármester úrnak, és 
Kurján Sándornak a szolgáltató szövetkezet elnökének. Idén 35 fő, 
4 osztálytól, hetedik osztályig jelentkezett. Sátrakat állítottunk, 
tüzet raktunk, és elkezdődött a játék. Első este bátorság próbán 
vettek részt a gyerekek, sötétben labdáztunk, paprikás krumplit 
főztünk. Másnap az ébresztő és a reggeli torna után mindenki 
elfoglalta magát, majd az ebéd után igazán „pihentünk”. Este 
rókavadászat indult, majd a várva-várt számháború következett. 
Harmadik nap reggeli után tábor bontás következett. Igazán jól telt 
ez a néhány nap, és a sikerhez hozzátartozik, hogy talán megtört a 
rontás, ugyanis NEM ESETT AZ ESŐ!!!!!
Köszönöm a két ifi (Bodonyi József és Molnár Mihály) segítségét, 
valamint két kolléganőm (Molnár Józsefné és Szitó Mónika) 
jelenlétét, nélkülük nem ment volna. 

RnÉ

Évzáró képekben

Szabó Alexa gyönyörű hangjával és a „Nézz rám, Istenem!” 
című dallal nyitotta meg az év utolsó ünnepségét

Az első osztályosok a vakáció vidám hangulatát varázsolták 
elénk színes esernyőjükkel”
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Általános Iskola hírei

Kitűnők lettek

1. osztály: Kertész Kíra és Kovács Laura
2. osztály: Erdei Tamás, Barna Réka, Farkas Zsombor, Szító 

Stefánia

3. osztály: Farkas Csanád, Pozderka Zsombor 4. osztály: Juhász Gergő, Pálinkás Hunor,

5. osztály: Kalmár Ádám, Vámosi Gergő 6. osztály: Fazekas Bence
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Hunyadi János 
Katolikus Általános 

Iskola hírei

Kitűnők lettek

7. osztály: Egri Gergő, Kalmár Vanda

FELHÍVÁS
A Békésszentandrási Református Egyház Közössége 
emléktábla állítását tervezi egykori, nagytiszteletű lelkészük 
MARJAY GÉZA emlékére és tiszteletére. Így kívánnak 
emlékezni a békésszentandrási református hitéletben és a 
község kulturális és oktatási életében végzett kiváló 
munkájáról.
Kérik a lakosságot, hogy akik támogatni kívánják 
elképzelésüket, azok a Békéssy János Helytörténeti 
Egyesület  53900021-12002133-00000000 számú 
bankszámlájára utalják át vagy fizessék be adományaikat. A 
közleményben legyenek szívesek feltüntetni: Marjai Géza 
emléktáblájára.

Minden támogatást köszönettel vesz az egyházközség.

Megemlékezés a 
kuláküldözés áldozatairól

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
Péter-Pál napján, június 29-én tartott megemlékezést a 
Kuláküldözés Áldozatainak tiszteletére. Bencsik Viktória 
„Csorcsán Szűcs Imre: Vadruca költ káka tövén” című versével 
nyitotta meg az ünnepséget. A községháza előtt lévő kopjafánál 
Virág Sándor, képviselő úr mondott megemlékező beszédet, 
melyben kiemelte a korszak megpróbáltatásait, és emlékezett az 
üldözöttekre és áldozatokra. Majd a megjelent érdeklődők 
koszorúkkal fejezték ki tiszteletüket és a Himnusz eléneklésével 
zártuk a megemlékezést. Köszönjük Szedlák Eleonóra 
közreműködését.

Helytörténeti Egyesület

Következő lapzárta:
2016. augusztus 5.

(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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REFORMÁTUS  HÍREK
„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” 
(Zsoltárok 34:9)

Kedves hittanos tanítványaim, kedves szülők!
Szeretettel hívunk titeket

2016. augusztus 1-5-ig (hétfőtől péntekig) 

hittanos hetünkre
a református parókiára 8.00-16.00 óráig.

Költségek, támogatás: a tábor ingyenes, önkéntes adományokat 
pénzben, élelemben, segítő munkában szívesen veszünk.
Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, beszélgetés, 
játékok, kézműveskedés, finom étkezések, vasárnap, 7-én 9.00-kor 
záró istentisztelet. Vendégeink lesznek más ref. fiatalok is szerdán 
nagyobb csoporttal. Étkezés: tízórai, uzsonna a parókián, ebéd az 
iskola éttermében. Akik amúgy is ott ennének, kérjük, jelezzék, 
hogy őket ne jelentsük be még egyszer.
Részvétel, jelentkezés folyamatosan. Minél elébb hasznos, de 
utolsó pillanatban is lesz még néhány férőhely. Rövid ide 
látogatókat is szívesen fogadunk. A táborba a református 
hittanosokon kívül barátaikat, családtagjaikat, érdeklődőket is 
örömmel várjuk.
Reméljük, minél több emberrel lehet nagyon szép élményekben 
részünk Jézus szerető közelségében!

Várunk Benneteket!

Erdei iskola
E r d e i 
b i b l i a i s k o l a 
részesei voltunk 
hittanosokkal, 
s z ü l e i k k e l  a 
R e f o r m á t u s 
Egyházközség 
szervezésében 
Mátraházán a 
r e f o r m á t u s 
üdülőben festői 
környezetben 
június 3-4-én 
Dobos Ágoston 

lelkész és felesége Erős Dóra hitoktató vezetésével. Köszönjük 
mindenki segítségét, külön az Önkormányzat kisbusz támogatását. 
Utunk során végig vettük Jézus nyolc boldog mondását, amelyből 
most egyet idézünk: "Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az 
Istent meglátják". A Biblia szava mindig megkérdez minket, 
felébreszti lelkiismeretünket: Szeretnél-e igazán boldog lenni? 
Hogyan akarod ezt elérni? Hiszel-e a boldogságnak abban az 
útjában,  amit  Jézus ajánl? A hited mellet t  mennyire 
engedelmeskedsz a valós életben annak, amit Krisztus mondott 
nekünk? Engedj a Szentlélek szavának!
A Biblia iránt komolyabban érdeklődőek számára rejtvény 
kérdésünk: Hol olvashatók Jézus boldog mondásai, és hogyan 
szólnak ezek? A megfejtéseket névvel, címmel ellátva 
egyházközségünk email címére, postaládájába, vagy személyesen 
a  l e l k i p á s z t o r n a k  l e h e t  e l j u t t a t n i .  ( E m a i l : 
dobos.agoston@szarvasnet.hu)

FELHÍVÁS
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…és én megnyugvást adok nektek” 
(Máté 11:28)

„Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek.„ (Jelenések  3:20) – szól Jézus 
hozzánk ma is.

Erről a hívásról szól minden egyes harangszó templomainkban. 
Ha a harang mesélni tudna…! Mi mindenről szólhatna! És milyen 
sokat jelent nekünk is a harangszó! Életünk nagy eseményeit 
j u t t a t j á k  s o k s z o r  e s z ü n k b e  a  h a r a n g o k .  N e k ü n k , 
békésszentandrásiaknak, a békésszentandrási református templom 
harangjai felekezeti hovatartozástól függetlenül sokat jelentenek, 
bizonyára Önöknek is.
 Éppen ezért hívunk most minden jó szándékú embert közös 
összefogásra harangjaink érdekében: Harang felújítási nagy 
munkák és kiadások előtt állunk. A régi harangműködtető szerkezet 
elavult, nagyon gyakran elromlik és balesetveszélyes. Az új, 
korszerű harangműködtető és felfüggesztő szerkezet előzetes 
szakértői felmérés szerint 1.7. millió Ft-ba kerül. Ebből 300 ezer Ft 
egyházmegyei segélyt kapunk abban az esetben, ha a költségek 
többi részét az egyházközségünk közadakozásból és tartalék 
alapjából fedezi.  Több mint tizenhárom éve esedékes a felújítás, 
már akkor indokolt volt a munka a szakértő szerint, azóta keresünk 
olyan pályázatot, amely ezt a munkát fedezné, de nem találtunk. 
Ezért döntött Presbitériumunk úgy, hogy megragadjuk most az 
egyházmegyei segítséget, és önerőből, valamint remélhetőleg 
jelentős közadakozásból felújítjuk harangjainkat. 
Tisztelettel kérjük, hogy jó szívvel járuljanak Önök is hozzá, hogy 
szépen zengjenek a harangok a békésszentandrási református 
templomban! Adományaikat a lelkipásztornak a lelkészi 
hivatalban, a vasárnap 9. órás istentiszteleteken, ill. presbitereknek, 
gyülekezeti munkásoknak adhatják oda, ezen kívül postai csekken, 
valamint banki átutalással juttathatják el. A Békésszentandrási Ref. 
Egyházközség számlaszáma: 53900021-13000055
Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk! A Presbitérium nevében 
köszönettel, szeretettel: Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész (email: 
dobos.agoston@szarvasnet.hu, Tel: 243-5392)

A békésszentandrási református harangok. A nagyobbik harangon, 
melyet Marjay Géza nagytiszteletű úr készíttetett,  Jézus szavai 
olvashatók a Bibliából: "Légy hű mindhalálig és neked adom az élet 
koronáját" (Jelenések 2:10)
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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

Gondozási központ hírei
Mint minden évben idén is elbúcsúztak tőlünk a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjai. Ötletes 
jelmezekkel és a hagyományos ballagó dalokkal dobták fel a bent 
lakók és az itt dolgozók napját. Sok sikert kívánunk nekik a 
jövőben!

Elkezdték 50 órás közösségi szolgálati munkájukat a középiskolás 
diákok nálunk. Júliusban nagyon sok hasznos dologban fogják 
tudni segíteni a munkánkat. Kerti munkákban, kiránduláson, 

kulturális eseményen és nem utolsó sorban az idősek körében 
tölthetik el a következő hónapot. Köszönjük, hogy idén is minket 
választottak.

2016. 06.26-án képviseltük Békésszentandrást Szerbiában-Kispiacon 
a VIII. Nemzetek főzőversenye határok nélkül gasztronómiai 
rendezvényen. Több kategóriában lehetett nevezni: leves, pörkölt és 
grill. Mi marha lábszár pörköltet krumplival, káposztasalátával és egy 
pohár sört vittünk a bírák elé. Eredményhirdetéskor a pörkölt 
kategóriában az első helyezést vehettük át. Nagyon jól éreztük 
magunkat.                                                      Péterfy Árpád és családja

Elődeink ételei
Nyögvenyelő

Egy kiló krumpli, egy tojás, öt deka zsír, fél kiló liszt, húsz deka juhtúró 
és két deci tejfel kell hozzá. A krumplit meghámozzák, és nyersen 
finomra reszelik. Hozzákevernek két deka meleg zsírt, egy egész tojást 
és annyi lisztet, hogy rendes keménységű galuskatészta legyen belőle. 
Vizezett deszkáról késsel sós vízbe apró galuskákat szaggatnak, ezt tíz-
tizenkét percig főzik. A vízből kiszedve meleg vízzel leöblítik, és forró 
zsírba rakják. Elmorzsált juhtúróval összekeverik, és tejfellel 
meglocsolják. A tészta készítésekor gyorsan kell dolgozni, mert 
különben megbarnul.

GRATULÁLUNK!
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Mozgáskorlátozottak Egyesületének hírei
2 0 1 2 .  é v  m á s o d i k  f e l é b e n  a  B é k é s s z e n t a n d r á s i 
Mozgáskorlátozottak Egyesületében az egészségmegőrző program 
keretében 6-8 fő létszámmal kezdődött a jóga oktatás heti 1 
alkalommal.
Egy kis ismertető a jóga eredetéről és jótékony hatásairól:
A jóga ősi indai gyógyító művészet az egészséges élet tudománya. 
Bölcsek, nők és férfiak figyelték meg a természetet, az égitestek 
mozgását, az évszakok változását. Tanulmányozták az állatok 
mozgását, emberek életét és eljutottak egy olyan gyakorlat 
rendszerhez, amely az egészséges életet szolgálja.
A jóga egyéb technikáihoz a hatha jógán keresztül közeledhetünk 
leginkább. Ez a legelterjedtebb jógairányzat a világon, amelyből 
számos kisebb-nagyobb iskola és stílus alakult ki.
A hatha jóga célja az egyensúly megteremtése és fenntartása. 
Egészséges test, nyugodt lélek, éber tudat – harmónia a 
mindennapokban.
Jótékony hatásai:
- A test különböző pozitúrái, az ászanagyakorlás során célunk az 
erőnlét és a hajlékonyság fokozása, a koordináció és az 
egyensúlyérzék fejlesztése, az ízületek teljes átmozgatása, a 
megrövidült izmok nyújtása, gerinc karbantartása, ezáltal egy 
funkcionálisan egészséges test elérése. A gyakorlással eddzük a 
keringési rendszert, fokozzuk az erőnlétet, kialakítjuk a helyes 
légzést,  optimalizáljuk a hormonrendszer működését, 
karbantartjuk az idegrendszert. Mindez fizikai egészséget, mentális 
felszabadultságot, szellemi nyitottságot és lelki könnyedséget, 
vagyis egy kiegyensúlyozott, boldog létállapotot eredményez és 
alapját képezi a relaxációs és tisztítógyakorlatok illetve a meditáció 
gyakorlásának.
- Harmonizálja a test energiáit, a vérkeringést, az idegrendszer és a 
hormonrendszer működését.
- Oldja az energetikai blokkokat, méregtelenít és fiatalít
- Fejleszti a koncentrációs képességet, erősíti a belső egyensúlyt.
- Nyújtja, lazítja és erősíti az izmokat.
- Edzi az ereket és az idegeket.
- Javítja a testtartást, korrigálja a tartáshibákat.
- Növeli a test és a tudat rugalmasságát, fokozza a hajlékonyságot.
- Elősegíti az egészség megőrzést, segíti a gyógyulást.

Az egészségünk megőrzése mégis abban rejlik, hogy a testi 
adottságainkat figyelembevéve a mozgást, a mi esetünkben a jógát 
hogyan tudjuk beépíteni a mindennapi életünkbe. A rendszeres 
gyakorlás meghozza az eredményt.
Egészséges testet, nyugodt lélek, éber tudatot – harmóniát.

2016. áprilisában heti 1 óra időtartamban könnyű tornát 
indítottunk.
Cél, az egészségmegőrzés!
A mai emberek egyre kevesebbet foglalkoznak egészségükkel, 
pedig korunk talán egyik legfontosabb feladata az ellen, hogy 
megtanítsuk mindenkinek, hogy az egészséges életmód mennyivel 
szebbé és jobbá teheti életünket.
Az élet túl rövid ahhoz, hogy betegesen éljük le!
- A könnyű torna alkalmazásával sok mozgásszervi megbetegedés, 
illetve a gerincproblémák és a csontritkulás is megelőzhető.
A mozgásforma űzése folyamán a szervezet a természetes 
mechanikai energiát használja fel mint gyógyító erőt, a különböző 
mozgásszervi megbetegedések javítására.
- A torna segít kikapcsolni, stressz oldással kilazítja a feszült 
izmokat, ízületeket.
- A hasizmok megdolgoztatásával segíti a bélmozgást, támogatja az 
emésztést.

Polyák Antalné Gabi
gyógymasszőr tornaoktató
Mobil: 30/477-2396

Tóth Mihályné
szervező

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:
Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal, minden további oldal: 100 Ft
Faxfogadás: 200 Ft/oldal
Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas
30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal
Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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Békés Megyei Önkormányzat hírei

Ősztől épül az M44 középső, 
leghosszabb szakasza

Ősszel kezdődik az M44-es gyorsút Tiszakürt-Kondoros közötti 
szakaszának kivitelezése, az erről szóló pályázat már megjelent a 
Közbeszerzési Értesítőben. A közel 62 kilométer hosszú út csak 
külön szintű csomópontokkal rendelkezik majd, 2x2 forgalmi 
sávos, osztott-pályás gyorsút lesz. A munkaterületet várhatóan 
októberben adják át a kivitelezőnek. 
Az összesen 111 km hosszú M44 gyorsforgalmi út építése három 
ütemben valósul meg: a 40 kilométer hosszú Kecskemét - 
Nagykőrös – Tiszakürt, a 62 kilométer hosszú Tiszakürt – 
Kondoros és a 18 kilométer hosszú Kondoros – Békéscsaba – 
országhatár szakasz. A középső, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés 
megyét átívelő, Tiszakürt Kondoros közötti leghosszabb szakasz 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési felhívás már megjelent. 
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezés 2016 év 
végén megkezdődhet. 

Székely Értéktár – Békés megyei 
közreműködéssel

Tamás Sándor Kovászna megyei elnök, Zalai Mihály Békés 
megyei elnök, Hegedűs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár 
Bizottság elnöke és Szabó Ákos, Hargita megye képviselője múlt 
héten Kolozsváron döntött arról, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat közreműködésével a Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemen alakul meg július végén a Székelyföldi Értéktár. 
A cél az, hogy Székelyföld kiemelkedő értékeit dokumentálják, 
megőrizzék, széles körben megismertessék és népszerűsítsék.
Békés Megyei Önkormányzat szeptember elején először rendez 
megyenapot, amelyen a Székelyföldi Értéktár is bemutatkozik. A 
Székelyföldi Értéktár Bizottság első ülését ünnepélyes keretek 
között Székelyföldön tartják az ősz folyamán, ahol több 
székelyföldi értéket beemelnek az értéktárba.

Megyegyűlés Orosházán

Tájékoztatókkal kezdődött a Békés Megyei Önkormányzat 
K ö z g y ű l é s é n e k  o r o s h á z i  ü l é s e .  A B é k é s  M e g y e i 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság múlt évi tevékenységéről, a Békés 
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője 
Békés megye munkaerőpiaci helyzetéről, a KLIK Békéscsabai 
Tankerületének vezetője a megye oktatási helyzetéről, a 

szakképzési centrumok vezetői a szakképzési helyzetről, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyi illetékese a 
migráció megyei helyzetéről informálta a testületet. A Békés 
megyei nemzetiségi önkormányzatok: a szlovák, a roma, a román 
és a német nemzetiségi önkormányzat is tájékoztatást adott múlt 
évi munkájáról. 
Módosította a testület Békés Megye Integrált Területi Programját.  
Korábban a hátrányos helyzetű mezőkovácsházi és sarkadi 
kistérség élvezett  előnyt a pályázatok terén,  most a 
legiparosodottabb orosházi és szarvasi kistérség számára két 4 
milliárdos lehatárolásról döntött a testület, valamint arról, hogy a 
gyulai, a gyomaendrődi, a békési és szeghalmi kistérségnek is – 
amennyiben elkészülnek a döntés szakmai alátámasztásához 
szükséges dokumentumok – területi lehatárolásokat hoznak majd 
létre.
A Békés Megyei Értéktár Bizottság 2015. évi és idei első félévi 
munkájáról is hangzott el beszámoló. Az új tagokkal újraszervezett 
megyei értéktár bizottság alakuló ülésén döntött a szakemberekből 
álló nyolc albizottság létrehozásáról. Az albizottságok javaslatára a 
megyei értéktárba 11 új értéket emeltek be a jelenlegi 11 érték és 2 
hungarikum mellé. A megyében eddig 43 önkormányzat hozta létre 
települési értéktárát és állította fel helyi értéktár bizottságát, a 
települési értéktárakban összesen több mint 450 helyi érték 
szerepel.

Önkormányzatok szerepe a 
vállalkozásfejlesztésben

A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már 22 éve foglalkozik 
mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő 
vállalkozásoknak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához, 
kamata mindössze 4,9%. 2015. év végén merült fel ötletként, hogy 
a BMVA és a települési önkormányzatok összefogásával kedvező 
kamatozású hiteleket lehetne kiajánlani békés megyei kezdő-, kis- 
és középvállalkozásoknak. Három önkormányzat döntött eddig 
úgy, hogy segítené a helyi vállalkozásokat, ezek: Újkígyós, 
Szeghalom és Orosháza.
A kamattámogatás mértéke 1,4% és 3% között lehet, a 
támogatásban részesülő vállalkozó így akár 1,9%-os kamatra is 
vehet fel hitelt.

FIGYELEM!

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár
nyári szabadság miatt

július 25-től július 29-ig 
ZÁRVA.

Nyitás:
augusztus 1-jén, hétfőn 8 órakor.
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Kézműves hírek
Korongozunk

Megkezdődött a Körös Művelődési Ház és Könyvtár valamint a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete által szervezett 
fazekas szakkör a művelődési házban, ahova keddenként lehet 
ellátogatni az alkotásra vágyóknak, akik szeretnék elsajátítani a 
korongozás művészetét. Az első alkalommal már szép edénykék 
készültek, melyeket a tanfolyam végén ki is fogunk égetni, és viheti 
mindenki haza alkotását.
Örömmel vettük az érdeklődést, a legkisebbtől a felnőttig. 
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit! Érdeklődni, időpontot 
egyeztetni a könyvtár telefonszámán lehet: 66/218-660.
A tanfolyam időpontja: augusztus 31-ig minden kedden 9-15 óra 
között előre megbeszélt időpont szerint.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!                                   Balla Edit

Vérvétel Békésszentandráson
Vérvételre lenne szüksége?
Ne várakozzon feleslegesen!
Cukorbeteg? Kismama?
Nem szeret várakozni, sorban állni?
Hívjon, házhoz is megyek, de lehetőség van arra, hogy Kálvin u. 20. 
szám alatti üzletemben kényelmes körülmények közt történjen a 
vérvétele!
Akár otthonában, vagy munkahelyén
Ugyan itt lehetőség van továbbá:
- infúziós kezelésre,
- sebkötözésre,
- inzulin beadásának megtanítása, vagy rendszeres beadása, vércukor 
szint ellenőrzése,
- hivatalos ügyekben való segítés,
- orvoshoz való eljutásában segítés
Térítéses vérvételi szolgáltatás! Önnek csak egy érvényes 
laboratóriumi beutalóra van szüksége, a többit bízza rám! 14 éves 
kor felett! Levett minták (vér, vizelet) laboratóriumba szállítása, lelet 
visszajuttatás! 
Mindezeket A SZOLGÁLTATÁSOKAT IGÉNYBE VEHETI 
2016.08.15 REGGEL 7:00-TÓL
Elérhetőségeim 06-30/2672524, www.anitaotthonapolas.hu, 
Facebook: anita otthonápolás

Árlista
Vérvétel: 1000 Ft
Infúziózás: 1500 Ft/alkalom
Sebkötözés: 500 Ft
Inzulinbeadás: 500 Ft
Katétercsere: 500 Ft/alkalom
Injekciózás: 500 Ft/alkalom
Otthonápolás: 1000 Ft/nap

XIII. Szentandrási Kézilabda Kupa
Apáti Nagy Ferenc emléktorna

2016.08.06. Szombat

HELYE:
BÉKÉSSZENTANDRÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÉZILABDA PÁLYA

HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN EGYKORI JÁTÉKOST, 
VOLT CSAPATTÁRSAT, A TESTÜLETI TAGOKAT!

EGY ÚJABB NAP A KÉZILABDÁÉRT!

MINDEN SPORTBARÁTOT ÉS SZURKOLÓT IS 
SZERETETTEL INVITÁLUNK!

TÖLTSÉK VELÜNK IDÉN IS EZT A NAPOT!
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete

Beszámoló az Egyesület 2015. évi tevékenységéről
Tisztelt Tagjaink!
Nyugdíjas Egyesületünk 2015. évi tevékenységéről beszámolómat az 
alábbiak szerint teszem meg.
Taglétszámunk a 2015 évben 120 – 130 fő között mozgott, figyelembe 
véve tagok korára való tekintettel tagjaink száma az elmúlt időszakban 8 
fővel csökkent. Számosan elhaláloztak és kevesen léptek be az 
egyesületbe. Figyelembe véve azt is, hogy a külső körülmények 
változóban vannak nem a helyi lehetőségek csökkenése okán, hanem jogi 
változásokból adódóan. Egyesületünk vezetése igyekszik követni a 
változásokat, de ezen változások követése már nem a mi korunkhoz 
igazodnak.
Egyesületünk a 2015. évben is tevékenységét a közgyűlés által elfogadott 
éves rendezvény terv alapján végezte, mely tevékenységi tervet négy 
negyedévre megbontva írásban ismertetjük tagjaikkal. Minden héten 
szerdai napokon 14-16 óráig ügyfélfogadást tartunk, ezt a feladatot az 
ügyvezető testület végzi éves beütemezés alapján, kivételt képez a 
decemberi és januári hónap az ünnepekre való tekintettel
Ezen rendezvények az év folyamán a következők voltak:
2015. január 11. Doni megemlékezés, 22 Magyar Kultúra Napja, február 
16 Farsangi birka vacsora megrendezésére került sor, mely igen jó 
hangulatban zajlott le. 25-én megemlékezés a kommunizmus áldozatiról, 
művelődési házban Kulturális Kávéház rendezvénye vettünk részt. 2015 
március o3 Nőnapi megemlékezés a szarvasi SZIRÉN klubban 
vendégeskedtünk, Nőnapi megemlékezés tea délutánt szerveztünk, 
március 14-én a Nagyközségi ünnepségen vettünk részt, 18-án színház 
látogatáson vettünk részt szarvason, 2015 április 13-ánszinházi előadáson 
vettünk részt, április 17-én Szentandrás beiktatási napján emlékeztünk a 
jubileumi emlékháznál csekély érdeklődés mellett, április 27-én a Kurucz 
lázadás megemlékezésén vettünk részt. Május 5-én anyák napi 
ünnepségen jártuk a művelődési házban, május 27-én beszámoló 
közgyűlést tartottunk melyen megvitattuk az egyesület vezetőségének 
beszámolóját a 2014 évi tevékenységről és gazdálkodásról, jóváhagytuk a 
pénzügyi beszámolót.  Május 31-én a Magyar Hősök emléknapján 
koszorúzáson emlékeztünk az emlékműnél. Június 04 a Nemzeti 
Összetartozás Emlékparkban koszorúztunk az állampolgári esküt tevő 
külföldiekkel együtt. .Június 21-én a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
évzáró bemutatóján jelentünk meg. Június 28-n megnéztük a Simon Fiala 
Kajak-Kenu Emlékverseny eseményeit .Július 12 egészség megőrzési 
előadást szerveztünk tagjaink részére amelyen 18 fő tagunk vet részt. 
Július 24-re unokás fürdőzést szerveztünk a szentesi Liget fürdőbe 
melynek utazási költségét az egyesület fizette. Augusztus 8-10. 
nagyközségi Sport és Vitaminnap megrendezésén vettünk részt sátrat 
állítottunk, főztünk a szarvasiakkal közösen, melyet jó ízűen 

elfogyasztottunk. Augusztus 20-án Nagyközségi szervezésben rendezett 
ünnepségen való részvétel. Szeptember 2-án a Kertbarátok regionális 
kiállításának megnyitóján voltunk és megtekintettük a kiállítást is. 
Október 1-jén megemlékezés az aradi vértanúkra koszorúzás keretében, 
Szeptember 26 egyesületi megemlékezés az idősek napjára meghívott 
vendég Sinka Imre polgármester Úr, aki átadta az elismeréseket és 
köszöntötte tagjainkat. Az egyesületben végzett tevékenységük 
elismeréseként részesült elismerésben Bencsik Erzsébet, Dankó Pálné 
(Katika) Kugyela Mihály tagunk.
Ezen ünnepségünk színvonalasabb megtartásához a Polgármester Úr 
tanácsára támogatási kérelmet nyújtottunk be a Békés Megyei 
önkormányzat Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához 
szeptember 14-én az Egyesület Idősek Napi ünnepség megszervezésének 
költségei részbeni fedezetére 30.000 Ft értékben pályázat útján. Köszönet 
érte a megyei Önkormányzatnak. Október 8-án színházlátogatás Szarvas 
Művelődési Ház bérletes előadás. Október 15 Kubikosok napja 
megemlékezés a Művelődési Házban utána koszorúzás a Duzzasztónál, 
valamint az átadásra került erőmű megtekintése. Október 20-án SZIRÉN 
meghívás Idősek napi megemlékezésre.
Október 23 Nemzeti ünnep nagyközségi rendezvényen történő részvétel, 
koszorúzás. November. 22 Egyesületi András napi birkavacsora az 
egyesület szervezésében. November 28. Nagyközségi András napi 
ünnepségen történő részvétel. December. 17 Karácsonyi ünnepség az 
egyesület szervezésében teadélután keretében.
Számviteli beszámoló (kimutatás E Ft)

I. Bevételek 307 E Ft
II. Kiadások 278 E Ft
III. Maradvány    29 E Ft

Bevételek:
egyéb bevételek 192 E Ft
tagdíj     87 E Ft
támogatások 105 E Ft
Kiadások:
közhasznú tevékenység: 192 E Ft
anyagi jellegű kiadások: 161 E Ft
egyéb kiadások:     2 E Ft
Összes kiadások: 163 E Ft
Eredmény:    29 E Ft
Támogatások helyi önkormányzat: 60 E Ft

Békésszentandrás, 2016 május 25.

Tisztelettel:
Kugyela Mihály elnök

Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesületének programja
2016. július – augusztus - szeptember hónapra

Július 14. (csütörtök): Kerek dombi unokás fürdőzés. Indulás: 08 
órakor a szokott helyekről. Fürdő belépő: 800 Ft/fő. Útiköltséget az 
egyesület fizeti.
Július 15. (péntek): Kolonics Emléknap Koszorúzás 20.00 kor.
Július 23. (szombat): KARDOSI FALUNAP és XIV, KÖRÖS-
SZÖGI CIVIL NAPOK. Helye: Kardos község. Részletes program 
plakátokon. Jelentkezni a Civil Fórum Egyesületnél. Egyesületünk 
20 fővel jelentkezett. 2 garnitúra sörpad igénnyel. 20 db Támogató 
jeggyel (300 Ft/db).  A Gondozási Központ 1 db busszal 9 főt tud 
elvinni és vissza hozni. Indulás: július 23-án 08 órakor a Gondozási 
Központtól.
Augusztus 13. (szombat): X. Sport és Vitaminnap Helye: 
Sporttelep. Főzünk krumplipaprikást és sátrat állítunk. Részletek: 
plakátokon
Augusztus 16. (kedd): Szentesi unokás fürdőzés. Indulás: 8 órakor 
a szokott helyekről. Fürdő belépő: 1000 Ft/fő. Útiköltséget az 
egyesület fizeti

Augusztus 20. (szombat): Szent István- nap. Helyszín: Római 
Katolikus Templom előtti dísztér
Szeptember 15. (csütörtök): Kerékpártúra Körös-Maros Nemzeti 
Park látogatás. Indulás: 9 órakor az Új hídtól.
Szeptember: Idősek Világnapja, birkavacsora. Helye: Idősek 
Klubja. Ideje: szeptember 24. (szombat) 19.00 órától. Jelentkezni 
szeptember 12-ig lehet.  Vacsora ára: helyben fogyasztva 
egységesen: 1500 Ft/fő. Elvitelre csak résztvevőknek. 1100 
Ft/adag. Süteményt, ajándékot szívesen fogadunk. Jelentkezni a 
fenti határidőig! Csak Eleknénél a 06 20 332 9658 telefonon lehet. 
Zenél: ez legyen meglepetés.
Október 1.  Idősek Napja - Önkormányzati rendezvény
A programokhoz jó szórakozást kívánunk a vezetőség 
nevében!

Békésszentandrás 2016. július 4.
Kugyela Mihály elnök
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TÁNCOS HÍREK
Egyesületünk a korábbi évekhez híven az idén is megszervezte 
tánctáborát. Az időpont választás jó volt június 20-24-ig, nagyon 
sokan el tudtak jönni.
Ebben az évben ötvenhat gyermekünk volt az öt évestől a tizenhét 
évesig minden korosztály képviseltette magát. Elfoglaltuk a Körös 
Művelődési Házat erre az egy hétre. Négy csoportban folyt a 
szakmai munka Makan Zsuzsanna vezetésével. A szülők is ott 
voltak, és amiben csak tudtak
segítettek, a háttérben sokat  tettek azért, hogy a gyerekek  
kellemesen töltsék el ezt az egy hetet.
Jó volt velük lenni, látni milyen jól érzik magukat. Köszönjük az 
együtt töltött időt és reméljük, hogy jövőre is ilyen sokan leszünk.

Évzáró Bemutatónkat 25-én szombaton tartottuk. Nagy örömünkre 
telt ház volt, sokan megtisztelték
jelenlétükkel  rendezvényünket. Műsorunkban formációk és szóló 
táncok váltakoztak.
Természetesen az idén is volt új formáció, meglepetés formáció, és 
szülői tánc.
Most sem maradt el a torta, a babgulyás és a sütemény sem.

Köszönjük TÁMOGATÓINK segítségét!
Köszönjük a táncosoknak és felkészítőiknek ezt a kellemes 
délutánt!

Korbely Györgyné
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Ezüstérmet nyertek a labdarúgók
Befejeződött a Békés megyei labdarúgó bajnokság II. osztályának 
küzdelmei. A végig nyílt versenyben az utolsó fordulóban dőlt el, 
hogy a Békésszentandrási Hunyadi focistái a második helyen 
végeztek, mellyel ezüstérmet szereztek. Az együttes kiváló 
eredményt produkált, melyet a harminc mérkőzésen megszerzett 
75 pont fémjelez. A 98-33-as gólarány is dicséretes. A házi 
gólkirályi címet Virág Imre érdemelte ki 26 góllal a 5 gólos 
Borgulya János előtt.
Jelenleg az átigazolási időszak zajlik. Reméljük, hogy a csapat 
együtt marad és további szép sikereket érnek el a játékosok a 
békésszentandrási sport dicsőségére. A kiszivárgott hírek szerint – 
bár egy osztállyal feljebb léphetne az együttes – a jövőben is a 
másodosztályban folytatja szereplését.

Eredmények:
26. forduló: Medgyesegyháza – B. Hunyadi 1-1 (0-0)
Gól: Borgulya J.
27. forduló: B. Hunyadi – Sarkad 3-2
Gól: Sajben G., Virág I., Koppányi P.
28. forduló: Kunágota – B. Hunyadi 5-4
Gól: Virág I. (2)., Lovas A., Sajben G.

29. forduló: B. Hunyadi – Csanádapáca 4-2
Gól: Borgulya J. (2), Kis L. (2)
30. forduló: Gyomaendrőd – B. Hunyadi 1-0
A bajnokság végeredménye:
1. Lökösháza 30 26 2 2 104-19 80
2. B. Hunyadi 30 24 3 3 98-33 75
3. Medgyesegyháza 30 22 6 2 93-34 72
4. Sarkad 30 16 6 8 73-52 54
5. Sarkadkeresztúr 30 16 1 13 59-60 49
6. Kunágota 30 15 1 14 86-84 45 (-1 p)
7. Békéscsabai MÁV 30 12 5 13 45-58 41
8. Békés 30 11 7 12 91-64 40
9. Bucsa 30 11 6 13 43-52 39
10. Battonya 30 10 7 13 64-84 37
11. Gyomaendrőd 30 10 5 15 49-56 35
12. Okány 30 8 5 17 56-70 29
13. Újkígyós 30 7 2 21 54-111 23
14. Csanádapáca 30 6 4 20 52-82 22
15. Dombegyház 30 6 4 20 39-82 22
16. Mezőberény 30 6 4 20 43-108 22
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Ifjúsági labdarúgó 
bajnokság

Az U-19-esek I. osztályú bajnoksága is befejeződött, melyben a 
Hunyadi ifistái a 9. helyen zárták a versenyt. A hajrában a 
következő eredmények születtek:
9. forduló: Szarvas – B. Hunyadi 6-0
10. forduló: Szabadkígyós – B. Hunyadi 5-2
Gól: Dernovics T. (2)
12. forduló: Csanádapáca – B. Hunyadi 6-1
Gól: Krasznai V.
13. forduló: B. Hunyadi – Sarkad 0-2
A 11. fordulóban szabadnaposak voltak a fiatalok.

A végeredmény:
1. Jamina 12 11 0 1 52-7 33
2. Szarvas 12 10 0 2 51-17 30
3. Csanádapáca 12 8 2 2 52-16 26
4. Sarkad 12 7 1 4 38-19 22
5. Körösladány 12 6 4 2 49-18 22
6. Kondoros 12 6 2 4 26-21 20
7. Szabadkígyós 12 6 1 5 33-26 19
8. Gádoros 12 4 1 7 30-41 13
9. B. Hunyadi 12 3 2 7 22-37 11
10. Tótkomlós 12 3 1 8 24-47 10
11. Dévaványa 11 3 0 8 20-41 9
12. Békés 12 2 2 8 14-47 8
13. Kétegyháza 11 0 0 11 13-87 0

-zi-rt

MEGHÍVÓ
A Hunyadi Mátyás Sportegyesület szeretettel meghívja a 

Sportbarátokat

2016. július 23-án (szombaton) 19 órai 
kezdettel tartandó hagyományos jótékonysági

SPORTBÁLRA.

Helyszín: Békésszentandrási
Bencsik Mihály Sporttelep

Belépő: 2500 Ft/fő

Tombola: 200 Ft
Támogatójegy vásárolható: 1000 Ft.

Zenekar : Csókai Alföldi Fiúk

 
Menü: Marhalábszár és birkapörkölt

Jegyek az alábbi helyen kaphatók:
 Pergamen Papírbolt, Sporttelepi büfében,

 Goda boltban, Sinka Imre (Pisze), 
Juhászné Mrena Mária, Virág Imre.
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KAJAK-KENU
Országos Maraton Bajnokság

Győr, 2016. 05. 20-22.

K-1 női felnőtt 26 km 7. Petrovic Maja
K-1 női ifi U-17-18 18 km 14. Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú U-15 15 km 12. Csépai Barnabás, 23. Ficzere Ferenc
K-2 női ifjúsági U-17-18 18 km 11. Szekeres Tünde-Csontos 
Andrea
K-2 serd. fiú U-15 15 km 15. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
MK-2 gyerek fiú U-12 5 km 17. Kalmár Ádám-Szabó Kornél
K-1 ffi masters 45-49 év 10 km 10. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 55-59 év 10 km 4. Bencsik Imre, 7. Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters 35-39 év 10 km 1. Nagy Károly-Tóth Tibor
K-2 ffi masters 50-54 év 10 km 8. Molnár Mátyás-Barcsik Gábor
K-2 ffi masters 55-59 év 10 km 1. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor

Simon Fiala Emlékverseny

Július 2-3-án már a 46. Simon Fiala Tibor Emlékversenyünket 
rendeztük meg, melyre hagyományosan ismét sokan neveztek. 24 
egyesületből több mint 700 nevezés érkezett a két napos versenyre. 
110 versenyszámot rendeztünk, a tavalyi 100-zal szemben, a 
nevezések száma is emelkedett. Sikerült ismét jó hangulatú 
versenyt rendezni, szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, 
még a vasárnap reggeli kis zápor sem rontotta el a kedvünket.
Népes mezőnyök álltak rajthoz, sok versenyszámban 20-nál is 
többen neveztek. Férfi 200 m-en 46-an indultak, ennyien még 
sosem voltak. 10000 méteren a Simon Fiala kupát Varga Buda, az 
UTE versenyzője nyerte.
A mi versenyzőink kiemelkedően szerepeltek. 12 elő helyezést 
nyertek. Csépai Barnabás 3, Szekeres Tünde 2, Petrovic Maja 4., 
Szopka Renáta 1., Barcsik Gábor 2 számban nyert. A 
csapatversenyben 7. helyezést értünk el, Szarvastól alig lemaradva, 
de Békést megelőztük. Gratulálok a versenyzőknek.
Köszönjük a támogatóinknak az anyagi segítséget, nélkülük nem 
tudtuk volna ilyen színvonalon megrendezni a versenyt.

Fabó István

Simon Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás, 2016. 07. 2-3.

K-1 ffi felnőtt 10000 m 9. Szabó Tamás
K-2 serd. fiú U-15-16 4000 m 6. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
K-1 serd. fiú U-15 4000 m 1. Csépai Barnabás
MK-2 gyerek fiú U-11 2000 m 7. Szécsi Robin-Füzesséry Richárd
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 3. Kalmár Ádám-Szabó Kornél
K-1 női felnőtt 200 m 2. Szekeres Tünde
K-2 ffi felnőtt 200 m 2. Kovács László-Tóth Róbert
K-4 ffi felnőtt 200 m 5. Kovács László-Tóth Róbert-Nagy Károly-
Badar Gergő
K-1 női felnőtt 1000 m 1. Petrovic Maja
K-1 női ifi U-17-18 1000 m 1. Szekeres Tünde
K-1 serdülő fiú U-15 1000 m 1. Csépai Barnabás
K-2 női felnőtt 1000 m 1. Petrovic Maja-Pomázi Rebeka (Békés)
K-2 női ifi U-17-18 1000 m 5. Szekeres Tünde-Kanti Anna
K-2 serd. fiú U-15 1000 m 6. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
MK-1 szabadidős lány U-12 500 m 1. Szopka Renáta

MK-1 szabadidős fiú U-11 500 m 5. Lestyán-Goda Nándor
MK-1 szabadidős fiú U-11 500 m 5. Pálinkás Hunor
MK-1 szabadidős lány U-11 500 m 3. Szopka Kitti, 4. Gugolya 
Réka
MK-1 szabadidős fiú U-10 500 m 8. Tóth Balázs
MK-1 szabadidős fiú U-9 500 m 8. Szabó Szilárd, 10. Nagy 
Dominik
K-1 női felnőtt 500 m 1. Petrovic Maja
K-1 női ifi U-17-18 500 m 1. Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú U-15 500 m 1. Csépai Barnabás, 4. Ficzere Ferenc
K-1 ffi masters 500 m 1. Barcsik Gábor
K-2 női felnőtt 500 m 1. Petrovic Maja-Pomázi Rebeka (Békés)
K-2 női ifi U-17-18 500 m 6. Szekeres Tünde-Kanti Anna
K-2 serd. fiú U-15 500 m 2. Ficzere Ferenc-Csépai Barnabás, 5. 
Szekeres Zoltán-Sütő Dávid (Csongrád)
K-2 ffi masters 500 m 1. Barcsik Gábor-Kohut Pál (Szarvas)

Pontverseny: 7. Békésszentandrás, 195,5 pont

MK-2 gyerek fiú U-12 korcsoport, 2.000 m, 3. helyezés Kalmár 
Ádám - Szabó Kornél

MK-1 szabadidős lány U-12 korcsoport, 500 m, 1. Szopka 
Renáta
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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.

Jó fejtörést!
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2016.06.12-én Bencsik Katalin és Csekő 
László szülőknek LÁSZLÓ, 2016.06.15-
én Egri Bernadett és Farkas Péter 
szülőknek FANNI, 2016. 06. 21-én Turna 
Katalin és Galambos Gábor szülőknek 
GRÉTA ANNA, 2016.06.30-án Taskó 
Renáta és Aszódi Tibor szülőknek ÁRON, 
2016.07.01-jén Kertész Anikó és Szécsi 
András szülőknek SZÓFIA utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Csik Pálné ln.: Pálinkás Margit /1932/ 2016. június 2-án,
Tóth Lászlóné ln.: Gazsó Rozália /1927/ 2016. június 20-án,
Plentri Pálné ln.: Lácz Mária /1934/ 2016. június 27-én hunyt el.

Köszönetnyilvánítás

„Szeretteim, én már elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet.
A csönd ölel át és a szeretet,
Isten veletek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerető édesanyám, 

nagymamánk
özv. Csík Pálné, szül.: Pálinkás Margit

temetésén megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Fia, menyei és az unokák

,,Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találj odafenn örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban,
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
számunkra Te soha meg nem haltál.”

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. Tóth Lászlóné sz. Gazsó Rozália

szeretett elhunytunk temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Révész Károly
halálának 3. évfordulójára.

„Megpihen a dolgos jó apai szív,
áldás és hála övezi e sírt,
Szerető férj voltál drága édesapa,
Bánatos családodnak most az őrangyala.”

Gyászoló felesége és családja

Megemlékezés

„Sírodhoz vezet utunk,
feledni Téged sohasem tudunk.
Feledni Téged sohasem lehet,
mert Te magad voltál a jóság és a szeretet.
Elmentél Tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz!”

Bordács János
halálának 1. évfordulóján

Gyászoló felesége és családja

Megemlékezés

„Szüleink elmentek, örök álomra tértek,
 nem aggódnak többet szeretett gyermekeikért. 
Hull a könny szemünkből, a fájdalom könnye,
szívünkben örök az áldott emléke.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él, akit emlegetnek.”

Hangyás Károly születésének 93-dik, halálának 25-ödik 
évfordulója és felesége, Csabai Ilona halálának 1. évfordulója 

alkalmából soha el nem múló fájdalommal és szeretettel 
emlékeznek:
Családtagjaik

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



16 2016. július

Hírek képekben

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület által júniusban megrendezett tánctábor népes csapata

Gratulálunk a Simon Fiala Tibor Kajakverseny legeredményesebb hazai versenyzőinek: Csépai Barnabásnak és Szekeres 
Tündének

A ballagó 8. osztályosok: Bártfai Laura, Bene Martin, Boros Vivien, Budai Viktória, Csabai Szabolcs Lajos, Csik Krisztina, Dóda 
Dominik, Fazakas Patrik Gergely, Ficzere Ferenc, Hatvani Nikoletta Melinda, Hegedüs Dorina, Kovács Benjámin, Légrádi 
Patrik Attila, Liszkai Kristóf,  Makai Péter, Mészáros János Róbert, Miknyik Judit, Molnár Imre, Nagy Henrietta, Nemes Petra, 
Péterfy Petra, Pribelszki Johanna, Romhányi Roland, Szécsi Norbert, Szekeres Zoltán, Szijjártó Vivien, Sztricskó Botond, Török 
Máté, Urbán Alexandra Noémi.


