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REFORMÁTUS  HÍREK
Beszámoló a Református 

Hittantáborról

Istennek hála, az idén is megtarthattuk aug 1-5-ig a református 
hittantábort, melyen több hittanos diák, barátaik, és vendégek 
vettek részt. Sokan segítették  önkéntes munkával, adományokkal 
táborunkat, melyért ezúton is szeretnénk mindenkinek köszönetet 
mondani, áldást kívánunk életükre. A hét folyamán bibliai 
foglalkozások, közös éneklések, játék, finom étkezések adták a nap 
programját, melyet színesített a focitáborosokkal való találkozás, 
az Idősek Otthonába való látogatás, és szerdán a mezőgyáni 
hittanosok és lelkészük 45 fős látogatása, vendégfogadása. A mi 
hetünk is edzőtábor volt-, hit és szeretet edzőtábor. Márpedig hitre 
és szeretetre nagy szükség van az életben. Biztos vagyok benne, 
hogy mindenkinek sikerült önmagához képest lényegesen előre 
lépni a hét folyamán. A bibliai foglalkozások címe ez volt: 
"Megtérések a Bibliában". Így kísértük figyelemmel a Bibliában 
Saul, a samáriai asszony, az etióp kincstárnok, a filippi börtönőr, a 
tékozló fiú és András apostol megtérését.
Sokan manapság nem is tudják mi a megtérés. Márpedig megtérés 
nélkül sokkal szegényebb az életünk, és megtérés nélkül nincs is 
örök életünk! A megtérés egy nagy változás az ember életében, 
amikor korábban hátat fordított Istennek, Jézusnak, s aztán egyszer 
mégis megfordul az ember Jézus felé. Ezután az lesz a fontos, amit 
Isten tart fontosnak. Az életünk során sok mindenre vágyakozunk, 
szomjazunk: szeretetre, elismerésre, sikerre, élvezetekre. De 
nagyon sokszor hiába próbálja az ember oltani az ilyen jellegű 
szomját, nem sikerül. Ezért mondja Jézus, hogy Ő is kínál nekünk 
vizet, mint a samáriai asszonynak, de aki "abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többet meg nem szomjazik." (János 4) 
Vagyis, ha mi Jézus szerint, Őbenne való hittel, Rá figyelve éljük az 
életünket, akkor olyan teljes életet kapunk, hogy már nem hiányzik 
más élvezet vagy siker hajhászás. Megtérni sohasem késő, de 
mindig sürgős. A tékozló fiú története tanít minket, hogy bármi 
rosszat is tettünk, de ha őszinte bűnbánattal Istenhez térünk, Ő 
megbocsát. Jézus mondja: aki énhozzám jön, semmiképpen nem 
küldöm el. A Mennyei Atya nemcsak azt akarja, hogy mi 
megtérjünk, hanem hogy nagy örömmel örüljünk mások 
megtérésének, megjavulásának, Jézus hitre jutásának is.
A hét témája mindannyiunkat elgondolkodtat: Hogy állunk a 
megtéréssel? Mi hiányzik ahhoz, hogy elforduljunk a 
hiábavalóságoktól, ideiglenes értékektől, az örökkévaló Istenhez és 
értékeihez forduljunk? Hívd imában Jézus segítségét, és kérd, hogy 
tegye teljessé a Te megtérésedet is!

Dr. Dobos Ágoston

Kertbarát köri beszámoló
A békésszentandrási kertbarátok február végén, március elején 
kezdik összejöveteleiket. Növényvédelem, metszés majd 
palántanevelés egy-egy délután programja, jóízű vacsorával, 
kellemes beszélgetéssel.
A Művelődési Ház szervezte játszóházakban is részt vesz néhány 
tagtársunk.
Május 7-én nagyon szép kiránduláson vettünk részt. A program a 
Gödöllői kastély meglátogatása volt, de megnéztük a turai tájházat, 
ahol a hímző szakkör tagjai sok szép mintát kaptak.
A gyönyörű környezetben felújított máriabesenyői Bazilikában 
felejthetetlen beszámolót hallhattunk.
A június 4-i Gyermeknapon a gyümölcs és zöldség, valamint a 
bodzaszörp nagyon ízlett a szépszámú gyerekseregnek.
Június 9-én szalonnasütést rendeztünk, melyre Dr. Dobos Ágoston 
református tiszteletes úr meghívására a Parókia udvarán került sor. 
A tiszteletes úr hegedű kíséretével népdalokat énekeltünk.
Az ez évi Aratónapon is  képviselte a Kertbarát  Kör 
Békésszentandrást Ezüstszőlőben július 9-én. Csülkös bablevest és 
kelt tésztából készült lekváros kiflit, túrós lepényt tálaltunk. 
Cserépedényekben, szőttessel letakarva vittük a zsűri elé. „Tálalás” 
díjat kaptunk.
Sajnos a Kardosi Civil Parádén nem tudtunk részt venni. Majd 
jövőre.
Zárom eddigi beszámolómat.
Az augusztus, szeptemberi hónapok mozgalmasnak ígérkeznek. 
Ezekhez is kérem a tagság odaadó segítségét.

Szűcs Elekné 
Kertbarát Kör elnök
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Holló képében...
...nem repülhettünk Hollókőre, így aztán beszálltunk a tanyabuszba 
és hipp-hopp megérkeztünk erre a mesés helyre. Első utunk a híres 
várba vezetett, ahol minden szintet bejárva megállapítottuk, hogy a 
kiállításoknál csak a panoráma szebb a vár fokáról nézve. A 
Világörökség részét képező falu látványa is lenyűgöző. Alkalmunk 
nyílt sok kis házba betekinteni. Közelebbről szemügyre vehettük a 
fazekasság, a fafaragás, a sajtkészítés és a tésztasütés fortélyait. A 
sorból a Posta Múzeum sem maradt ki. Fotósétánkat Hatvanban 
folytattuk. A város főtere virágpompával fogadott bennünket. 
A kikapcsolódás mellett egy ilyen út az ötletszerzést is szolgálja. 
Láttunk olyan játszóteret, amilyet szeretnénk megépíteni a Tájház 
udvarán. A virágok elhelyezéséhez is kaptunk tippeket. Ezek 
megvalósítását fogjuk támogatni a Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány által. Köszönjük Rágyanszki György 
gépkocsivezető munkáját. 

Bődi Mária 
az Alapítvány nevében

Tiszaföldváron jártunk
Meghívást kaptunk a Tiszaföldvári Hímző Szakkörtől, hogy 
vegyünk részt kiállításukon, amit örömmel el is fogadtunk. A 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesület hímző szakköréből 
hatan vettek részt ezen a rendezvényen, ahová bármilyen népi 
hímzéssel lehetett nevezni. Munkájukat oklevéllel és egy kupával 
jutalmazták a szervezők.
Gratulálunk a résztvevőknek, további jó munkát kívánunk.

Balla Edit

Gyöngyfűzés

Szeptember 7-étől (szerda) újra indul a

GYÖNGYFŰZŐ tanfolyam
a Körös Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében!

Találkozzunk minden szerdán 16-18 óráig!

Szeretettel várjuk az érdeklőket!

Szervezők
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Gondozási Központ Hírei
2016. július 13-án megnyitottuk a régi szobák kiállítását, melyet a 
Körös Művelődési Házzal  közösen rendeztünk meg. Nagy sikere 
volt az időutazásnak!
Július 19-én, a ,,04 Az Életért Alapítvány” képviseletében Bezzeg 
László látogatott el hozzánk és felelevenítettük az újraélesztéssel 
kapcsolatos "tudományunkat". Készségesen és szakszerűen 
magyarázta el a teendőket, majd gyakoroltunk az ambu babán. 
Köszönjük a segítségét! 

Újraélesztés gyakorlása az ambu babán

Mint minden évben, most is nagy izgalommal vártuk 
intézményünkbe a csángó magyar gyermekeket. Szép, általunk 
még sosem hallott énekekkel kedveskedtek az idős embereknek, 
akik könnyes szemmel hallgatták a műsorukat. Ezután vacsorával 
vendégeltük meg őket. 

A csángó gyermekek hozzánk is ellátogattak

Két éve nyertünk egy udvari kemencét, amely köré szívesen 
üldögélnek az idősek, úgynevezett "kemence programokat" 
szervezünk számukra. Eddig gondot jelentett az árnyékolás, 10 óra 
után már nagyon meleg volt ott. Különböző felajánlásokat kaptunk, 
ezeknek köszönhetően megvásároltuk a szükséges anyagokat, 
majd az önkormányzat szakemberei megépítették a tetőt. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult udvarunk egy szép színfoltjának 
elkészítéséhez! 
A református gyerekek hit és szeretet táborának tagjai Dr. Dobos 
Ágoston lelki pásztor és felesége vezetésével meglátogatottak 
bennünket, majd  műsorral kedveskedtek az időseknek. Köszönjük 
szépen!

Elkészült a tető

Hűsölés az újonnan épített tető alatt

Augusztus 10-én szerdán ismét gyerekhangoktól volt hangos az 
idősek otthona! A családsegítő szervezésében közel 30 gyerek 
érkezett hozzánk jó kedvvel, traktorral. Színvonalas műsort adtak a 
nyugdíjasoknak, majd pattogatott kukoricával és limonádéval 
kínáltuk meg őket! Közös képeket készítettünk, majd  ismét 
traktorra szálltak és mentek Körös partra fürödni. 
Örülünk, amikor a szürke hétköznapok során a gyermekek 
vidámságot varázsolnak az  intézmény falai közé.

Gondozási Központ
dolgozói

Táborozó gyerekek voltak nálunk
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Találkoztunk
2016. június 18-án (éppen az idei végzősök ballagása is erre a napra 
esett) volt az öt éves évfordulója annak, hogy általános iskolai 
osztályunk végleg búcsút mondott az eltöltött nyolc felejthetetlen 
évnek és egymásnak is – az iskolapadban.
Az osztály magja a ballagás után is évente rendszeresen találkozott, 
kisebb élménybeszámolókat tartva, így nem volt kérdés, hogy a 
hagyományokhoz híven, illetve köszönhetően a remek kis 
közösségünknek, sort tudtunk keríteni a találkozóra, emléket 
állítva az évfordulónak.
Július 9-én osztályfőnökünk, Molnár Józsefné Ica néni 
jelenlétében kezdődött meg a késő délutáni találkozó. Az „Osztály, 
vigyázz!” elhangzása után ismét megköszöntük azt, amit már eddig 
rengetegszer: hogy négy éven keresztül második anyukánkként 
szeretett és terelgetett minket, noha ez nem alakult mindig 
felhőtlenül, de érettebb fejjel már tudjuk, hogy mindig a javunkat 
akarta szolgálni.
Az egyéni beszámolók, csoportos beszélgetések, majd a régi napló 
alapos szemügyre vétele után bejártuk az iskola termeit, az egykori 
természettudományos, majd rajztermet, ahol, természetesen, jöttek 
elő az újabb és újabb emlékek. Ica néni kezdeményezésére, 
stílusosan az egykori osztálytermi ékességeink, a szorzótábla és a 
matematikai képleteket összefoglaló táblázatok előtt készítettünk 
képet is, nem tagadván és ezzel demonstrálva, hogy mindig is a 
matek volt a kedvenc tárgyunk, na meg persze a legnagyobb 
erősségünk is…
Nagyon jól esett számunkra, hogy nem csak mi, hanem Ica néni is 
lelkesen készült a találkozó délutánjára. Magával hozta a rengeteg 
képet és DVD-t, felölelve a nyolc év nevesebb eseményeit: a 
legendás és sok felkészüléssel járó farsangokat, a fergeteges 
osztálykirándulásokat, és nem utolsó sorban minden tavasz 
hagyományos ünnepét, a Sulivarázst, de bőséggel akadtak 
úgynevezett hétköznapi életképek is. Régen nem örültünk, mikor 
tanáraink hirtelen előkapták a fényképezőgépet, ma már viszont, 
kijelenthetem, öröm volt ezeket visszanézni. 
Sajnos sokan nem tudtak eljönni külföldi tartózkodásuk, vagy 
nyári elfoglaltságuk miatt, de jó volt érezni azt, hogy ők is ugyan 
olyan szeretettel készültek volna visszatérni közénk. Bízom benne, 
hogy a tízéves osztálytalálkozónak már a teljes létszámmal tudunk 
nekivágni és felidézni az akkor számított még régebbre 
visszanyúló emlékeket.
A jelenlévőknek nagyon köszönöm a segítséget, és bízom benne, 
hogy mindenki legalább olyan jól érezte magát, mint jómagam.

Bagi Ivett

Fiúk balról jobbra: Tasi Norbert, Rába István, Pásztor Dávid, 
Taskó Dávid, Pakai Ádám, Csabai Norbert, Benedek Martin
Lányok balról jobbra: Benedek Berta, Turcsányi Luca, Szabó 
Alexa, Bagi Ivett, Krizsánszki Imola és Molnár Józsefné

A ballagó osztály névsora (2003-2011):
Ambrus Lili, Bagi Ivett, Bene Dániel, Benedek Berta, Benedek 
Martin, Bordács Linda, Brusznyiczki Bettina, Csabai Norbert, 
Herceg Anita, Kanti Eszter, Kondacs Krisztián, Kovács Gyula, 
Krizsánszki Imola, Major József, Ondok Dalma, Pakai Ádám, 
Pásztor Dávid, Rába István, Szabó Alexa, Szabó Barna, Székely 
László, Tasi Norbert, Taskó Dávid, Turcsányi Luca, Turgyán Alex

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.

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!



6 2016. augusztus

X. Sport- és Vitamin-nap
A reggeli hűvös idő ellenére ismét nyári időben sikerült 
megrendezni a X. Sport-és Vitamin-napot, ami most egynapos 
programmal várta az érdeklődőket augusztus 13-án. A Bethlen 
Gábor Alap támogatásával testvértelepüléseink Kishegyes 
(Szerbia), Körösfő-Nyárszó (Románia) és Visk (Ukrajna) 
képviselői is ellátogattak hozzánk. 
Már pénteken felállították a civil szervezetek sátraikat, így szombat 
reggel nyugodtabb körülmények között kezdődhetett a 
főzőverseny. Először a hagyományokhoz híven a Szarvasi 
Rezesbanda Zenekar ébresztette a község lakosságát, majd Sinka 
Imre polgármester és Gaál Roland Járási Hivatalvezető köszöntötte 
a részvevőket és nyitották meg a rendezvényt. A délelőtt folyamán 
sárkányhajózásra került sor, ahol három csapat mérte össze 
teljesítményét: Orosháza, Szarvas-Kecskemét és a csángó 
gyermekek. A verseny jó hangulatban és eredményesen zárult. A 
Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület bemutatója is sok 
érdeklődőt vonzott. A Gondozási Központ sátrában egész nap 
vérnyomás, vércukorszint, testsúly és testtömeg indexmérés 
történt. Mellettük vitéz Sinka Brigitta sakkmester várta a sakkozni 
vágyókat az elmúlt évekhez hasonlóan. 
Ebéd után a főzőverseny eredményhirdetése következett, amelyet a 
testvértelepülések képviselőiből összeállt zsűri ismét nagyon 
szakszerűen értékelt: íz, illat, kinézet alapján. majd meghallgattuk 
Rózsa Viktória amatőr énekest, akit a várva várt Csocsesz 
előadóművész követett. A Jókai Színházból ismerős vendégektől - 
Nagy Róbert, Liszi Melinda és Gábor Anita – operett és musical 
slágereket adtak elő. Tombolasorsolásig helyi csoportok 
mutatkoztak be: Szentandrási Dalkör tagjai énekeltek és a Vértessy 
Tánc-Sport Egyesület táncosait láthattuk. Ezen a héten voltak 
vendégeink a csángó gyermekek Moldvából és az ő táncukat 
csodálhattuk meg. Majd mi is kipróbálhattuk egy Táncház 
keretében. A nap sztárvendége Vikidál Gyula volt, aki leginkább az 
István, a király című rockopera Koppányaként vált ismertté. A Next 
– Tunyogi Péter Emlékzenekar műsora után megnéztük a 
tűzijátékot és a Körös Party Band zenekar hajnalig „húzta” a talp 
alá valót. 
Reméljük mindenki jól érezte magát és talált magának megfelelő 
programot a X. Sport- és Vitamin-napon. Mindenkinek köszönjük 
a segítséget, a támogatást, aki hozzájárult a nap sikeres 
megrendezéséhez, lebonyolításához.

Benedek Erika

Képek a 16.oldalon.

Eredmények:

Főzőverseny:
1. Békéssy János Helytörténeti Egyesület - székely káposzta
2 .  M o z g á s k o r l á t o z o t t a k  S z a r v a s i  E g y e s ü l e t é n e k 
Békésszentandrási Csoportja – paraszt pörkölt kolbásszal, 
uborkasalátával
3. Kertbarát Kör - lecsó

Különdíj:
Kunszentmártoni Halhatatlan Rettenhetesek – halászlé

Legszebb sátor
Nyugdíjas Egyesület

Támogatóink:
Art-Kelim Kft., Argomex Kft. – Kozák János, Avon, Bagi Tüzép, 
Bagi András, Balláné Tóth Krisztina, Bencsik Istvánné, Békéssy 
János  He ly tö r t éne t i  é s  Hagyományőrző  Egyesü le t , 
B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a , 

Békésszentandrási Gyógyszertár, Békésszentandrási Kézilabda 
Club, Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Bölcsőde 
dolgozói, Boglárka Virágüzlet, Borgulya Zita, Bo-Lu Tex Kft., 
Borháló Borkereskedés, Cervus Gast Kft. – Kugyela Balázs, Cito 
Trade Kft., Csángó gyerekek Moldvából, Csekő Zoltán – 
Streetburger, Csabacsűdiek Baráti Köre, Darabosné Megyeri 
Rozália, EuroAszfalt Kft., Fazekas Ferencné, Farkas Péter 
(gravírozás), Gazsó Adrienn, Gallicoop Zrt., Gazsó János, Gazsó 
József – Öntözéstechnika, Gondozási Központ dolgozói, Gulyás 
Gyöngyi, Herbária Szaküzlet - Gyomaendrőd, Hegedűs László, 
Hot-Drink Kft., HungaroFood Kft. – Gyekiczki János, Hunyadi 
Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club, Hunyadi Mátyás 
Sportegyesület, Ipartestület, Írisz Virágbolt – Lénárt Zoltánné, 
Kertbarát Kör, Korr-Nix Bt., Körös Aqua Kft. – Fabó István, Körös 
Agrár Kft. – Oláh Géza, Kozák Zoltán, Kiss Imre – zöldséges, 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, Kaméleon 
Fodrászat, Kugyela Balázs, Lénárt Zoltán, Lestyán Goda Mihály, 
Major Imre, Major Attila, Melis Pékség, Misúr Csaba , 
Mozgáskorlá tozot tak Békésszentandrási  Egyesülete , 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Békésszentandrási 
Csoportja, Nagy Péter, Nagy Tünde, Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesület, Pálus István, Pálinkás Jánosné, Paljak János, 
Pákozdi Lajos, Patkós Ildikó, Penta Drink Kft., Pergamen 
Papírbolt, Polgármesteri Hivatal Dolgozói, Röfi Bt., Szarvas Cipó 
Kft., Szentandrás Sörkert, Szarvas-Fish Kft., Szarvas Coop Zrt., 
Szarvasi Polgárőr Egyesület, Szentandrási Dalkör, Szécsi Balázs, 
Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, Varga László és 
családja, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, vitéz Sinka Brigitta 
sakkmester, Young-Hús Kft.

Át nem vett tombolatárgyak:

KÉK A37 ajándékcsomag
PIROS A47 bogrács

PIROS A72 pohárszett
RÓZSASZÍN A77 kenubérlet

SÁRGA 58 madáretető
SÁRGA 00198 szőnyeg

SÁRGA 00360 evőeszköz
SÁRGA 00953 szőnyeg

SÁRGA 00955 asztaldísz
SÁRGA 00979 100 kg-os vágósertés

SÁRGA 01237 kenyérpirító
SÁRGA 01598 slag+csatlakozó

SÁRGA 01729 mérleg

Következő lapzárta:
2016. szeptember 5.

(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Ott, ahol a napraforgó napra forgó, a tanyán 
játszani együtt jó!

Idén már sokadszorra jöttek össze a Hrncsjár-tanyán kicsi és 
nagyok, hogy együtt élvezzék a nyári együttlét örömét.
Változatos programok színesítették a júliusi hetet. Volt játékos 
biblia, fogadtuk a Mályvavirág Alapítvány képviselőjét. A 
rendőrség közreműködésével játékosan sajátítottuk el a közlekedés 
aranyszabályait. Járt nálunk a ZÖLD JÁRAT, azaz két fizikus 
szórakoztató kísérleteket mutatott be és fölhívták figyelmünket a 
környezet védelmére. Meglátogattak minket a GONDOZÁSI 
KÖZPONT idős lakói, akik éppen aratás lévén, személyes 
emlékeiket osztották meg velünk az egykori nyári betakarítási 
munkákról. Ajándékokkal leptek meg sokunkat a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportjának tagjai. Eljött közénk a 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 
Csoportja és TEKEBAJNOKSÁGOT szerveztek. Üdítő színfoltja 
volt hetünknek Rosta Géza bácsi, aki egészen a Dunán-túlról hozta 
el mókás gyermekdalait, mi több, hangszeres kíséretébe magunk is 
bekapcsolódtunk.
Köszöntöttük sportoló kiválóságainkat, példát állítva 
mindenkinek, beszélgettünk kitűnő eredményeikről. Hiszen igaz a 
mondás, hogy ép testben ép a lélek is.

Mindezeken kívül íjászkodtunk, fociztunk, röplabdáztunk. 
„Katona” Tamással katonásdit játszottunk a napraforgó táblában. 
Ápolva falunk hagyományait, ismerkedtünk a szőnyegszövés 
mesterségével. Begyújtottuk a tábori kemencét, ahol finom 
kenyérlángos sült minden gyermek számára. A szabad tanyai 
együttlét alkalmat adott a haszonállatok megfigyelésére, melyek 
egykor sok tanyai porta elengedhetetlen színfoltjai voltak. A 
csoportjátékok, a beszélgetések, a pihenés is fontos része volt a 
tábornak.
A szervezők és a szülők nevében a legbüszkébbek mégis arra 
vagyunk, hogy sok apró óvodás és kis iskolás tekert hűségesen a 
nyári melegben, napról-napra a tanyára fáradhatatlanul és 
örömmel.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítő közreműködését!
Támogatóinknak pedig, hogy hozzájárultak a nagy létszámú 
gyermekcsapat tanyai táborozásához!
Kelt.: Békésszentandrás, 2016. júliusában.

Hrncsjárné Dorogi Mária és Hrncsjár András
szervezők

Osztálytalálkozó

Kevesen voltunk, de nagyon jól éreztük magunkat, sajnálhatják, 
akik lemaradtak a találkozóról. 

Szervezők

Beleszerettem a fizikába - vendégeink Hartlein Károly és Tóth 
Pál fizikusok

Élénk figyelem- vendégünk volt Bartus Beatrix 
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Békéscsabára, a Csaba Parkba, a szeptember 16-18-én megrendezésre kerülő Nagy Csabai Házipálinka-kóstoló és Pörköltölő 
fesztiválra. Ahol különleges pálinkákkal (párlatokkal), nagyszerű programokkal várnak mindenkit, az ország legnagyobb kerti 
partijára.

HÁZIPÁLINKA-KÓSTOLÓ: csak olyan pálinka kerülhet a pohárba, amelyet csak mi tudunk beletölteni, 
mások nem. Vessen egy pillantást a környékre az egyedi, megismételhetetlen, a tájak ízjellemzőit 
magánviselő pálinkák (párlatok) segítségével.
PÖRKÖLTÖLŐ: három nap, három féle pörkölt fő a vállalkozó szellemű csapatok bográcsaiban. Péntek: 
sertéspörkölt. Szombat: marhapörkölt. Vasárnap: csirkepörkölt.
PROGRAM: Tóth Gabi, Honeybeast, Belga, Blackbirds, Freddie, Magashegyi Underground, Compact 
Disco, Pady and the Rats, Charlie, Express zenekar és még sokan mások.
MOBIL APPLIKÁCIÓ: mobiltelefon, mint helyszíni programszervező. Az első fesztivál, koccintó 
társkereső applikációval. 
ARANY KÓSTOLÓ JEGY: az olcsó szórakozásért, csak elővételben kapható. (Jegyelővétel)

www.hazipalinkakostolo.hu

Kirándulás a Bodrog mentén!
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
szervezésében 3 napos kiránduláson vettünk részt a Sárospatak és 
Sátoraljaújhely és környékén.
Első állomásunk Szabolcs község volt, ahol a honfoglaló magyarok 
földből és fából épített erődítményét láthattuk, melyek 10-12 méter 
magasak voltak. Előtte Szabolcs vezér szobra volt. Mudrány kúrja 
a vidéki nemesi élet mindennapjait, lakáskultúráját mutatta be.
Bodrog kisfalu egyik pincészetében borkóstolási és borvásárlási 
lehetőség volt.
Szállásunk a Református Egyház Szakmunkásképző Iskola 
Kollégiumában volt. Másnap Sárospatakon a Kerámia üzembe 
tettünk látogatást, ahol gyönyörködtünk termékeikben és végül a 
csoport minden tagja ajándékba egy Pataki tálat kapott, amit hálás 
szívvel fogadtunk. Sátoraljaújhelyen libegővel felmentünk a 
hegyre és gyönyörködtünk a tájban, majd lefelé jövet magunkba 
szívtuk az ózondús levegőt. Utána a belváros nevezetességeivel 
ismerkedtünk, majd fagyiztunk. Határmenti község Pácin a 
későkori kastélymúzeumban korunk faragott bútorai voltak 
kiállítva. Bodrogkeresztúron nagy látvány volt a Magyar Motorok 
Múzeuma. Csodáltuk a motorok fejlődés történetét, amit hosszasan 
ismertetett az üzemeltető. Nyíregyházán az Állatpark és 
Óceánáriumban jártunk. /utóbbi az Indiai-óceán élővilágát 
bemutató óriási akvárium/. Tele élményekkel gazdagodva tértünk 
haza.

Tervezett programok: szeptember 15. /csütörtök/ 14 órától Orvos-
beteg találkozó.
/Gyógyászati segédeszközök kiírása./
Várható 1 napos kirándulás Makó és környékére. Október 8-án 
Idősek Világnapjának szervezése, melyre szeretettel várjuk 
sorstársainkat, valamint a hozzátartozókat.
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KEZDŐDIK A MEGYEI FOCIBAJNOKSÁG
Eseménydús volt a két bajnokság közötti időszak a Békés Megyei 
Labdarúgó Szövetségnél is és a bajnokságban induló csapatoknál 
is.
Megyei szinten problémát jelentett, hogy több csapat is 
visszalépett a bajnoki küzdelmektől vagy egyéb okok miatt nem 
vállalták a magasabb osztályban való szereplést. Többszöri 
egyeztetés és változtatás után alakították ki a bajnoki osztályok 
beosztását, illetve az Országos és Megyei Kupának a menetrendjét.
Ezek  u tán  nézzük mi  tör tén t  az  e lmúl t  he tekben  a 
Békésszentandrási Hunyadi háza táján.
A felnőtt csapat a tavalyi szezonban kiegyensúlyozott, jó 
teljesítményt nyújtott. Sokáig harcban állt a bajnoki cím 
megszerzéséért, de a hajrában a Lökösháza csapata meg tudta 
tartani minimális előnyét, ami azt jelentette, hogy a „Varga fiúk” a 
második helyet szerezték meg. A kiírás értelmében ez feljogosította 
a csapatot, hogy a 2016/17-es bajnoki évben magasabb osztályban 
folytassa a szereplést. Komoly fejtörést okozott a vezetésnek, hogy 
mitévő legyen. A kérdés eldöntésére még közgyűlést is 
összehívtak. A döntés a megyei II. osztályban való indulást hozta. 
Egyrészt azért, mert így a hazai mérkőzéseken nagyobb az esély a 
győzelmek megszerzésére, mely során a kilátogató szurkolók is jót 
szórakozhattak. Másrészt problémát jelentett, hogy az I. osztályban 
való induláshoz biztosítani kellett volna egy U-16-os korú 
utánpótlás csapatot, amivel a Hunyadi nem rendelkezik.
A játékos állományban változás alig van. Két játékos Sonkoly 
Lajos és Sovány Pál távozott. Ők a jövőben az újra alakuló 
csabacsűdi csapatot fogják erősíteni. Egy játékos érkezett, Bódai 
Nándor Szarvasról. A cél valamely dobogós hely megszerzése. Az 
ellenfelek többségében a régi vetélytársak. A megszűnő tavalyi 
bronzérmes Medgyesegyháza, valamint a kieső Dombegyház és 
Mezőberény helyére a III. osztályból érkezett a Csorvás, a Doboz 
és a Békéscsabai Atletico csapata.
A bajnokságon túl meghirdetésre kerültek a kupák is. Az Országos 
Kupában a költségkímélés és a hétközi munkahelyi elfoglaltságok 
miatt nem nevezett a csapat. Így maradt a Békés Megyei Kupa, ahol 
az első fordulóban erőnyerő volt az együttes. 
A második fordulóban a Csabacsűd-Gádoros győztesével fognak 
játszani.
Reméljük, hogy a most induló bajnokság hasonló sikereket hoz, 
mint a tavalyi.

A 2016/17-es megyei II. osztályi bajnokság sorsolása:
  1. ford.  11. 26.  13:00  B. Hunyadi - Atletico Békéscaba
  2. ford.  08. 21.  17:30  Újkígyós – B. Hunyadi
  3. ford.  08. 27.  17:30  B. Hunyadi - Sarkadkeresztúr
  4. ford.  09. 03.  16:30  Sarkad – B. Hunyadi
  5. ford.  09. 10.  16:30  B. Hunyadi - Kunágota
  6. ford.  09. 17.  16:00  Gyomaendrőd – B. Hunyadi
  7. ford.  09. 24.  16:00  B. Hunyadi - Lőkösháza
  8. ford.  10. 01.  15:00  Békés – B. Hunyadi 
  9. ford.  10. 08.  15:00  B. Hunyadi - Doboz
10. ford.  10. 16.  15:00  Battonya – B. Hunyadi
11. ford.  10. 22.  14:30  B. Hunyadi – Bcs MÁV
12. ford.  10. 30.  13:30  Bucsa – B. Hunyadi
13. ford.  11. 05.  13:30  B. Hunyadi - Csorvás
14. ford.  11. 12.  13:30  Okány – B. Hunyadi
15. ford.  11. 19.  13:00 B. Hunyadi – Csanádapáca

A tavaly átszervezett ifjúsági bajnokságban a Hunyadi fiataljai jól 
teljesítettek. Az I. osztályba kerülés és az ott megszerzett 10. 
helyezés bravúrnak számított. Az idei esztendő azonban nem ott 
folytatódik ahol abba maradt. Varga László sajnálattal mondta, 
hogy a gyér játékos létszám és a játékosok fiatal kora azt a döntést 
eredményezte, hogy a II. osztályba kérjenek besorolást.

A csapat sorsolása a következő:
  1. ford.  08. 28.  10:00  B. Hunyadi – Békéscsabai MÁV
  2. ford.  09. 04.  11:00  Kétegyháza – B. Hunyadi 
  3. ford.  09. 11.  10:00  B. Hunyadi - Elek
  4. ford.  09. 18.  15:00  Atletico Békéscsaba – B. Hunyadi
  5. ford.  09. 25.  11:00  B. Hunyadi - Mezőmegyer
  6. ford.  10. 02.  10:00  Nagyszénás – B. Hunyadi 
  7. ford.  10. 09.  11:00  B. Hunyadi - Csorvás
  8. ford.  10. 16.  10:00  B. Hunyadi - Újkígyós
  9. ford.  10. 30.  11:00  Kamut – B. Hunyadi 
10. ford.  11. 03.  13:30  Békéscsabai MÁV – B. Hunyadi
11. ford.  11. 06.  11:00  B. Hunyadi - Kétegyháza
12. ford.  11. 13.  13:00  Elek – B. Hunyadi
13. ford.  11. 20.  11:00  B. Hunyadi – Atletico Békéscsaba

Bár június elején még úgy tűnt, hogy mindkét együttes az I. 
osztályban fog játszani, azonban ez a játékosok számára továbbra is 
csak álom maradt!
A mérkőzésekre várjuk a szurkolókat! Hajrá Hunyadi!

-zi-rt



2016. augusztus 11

KÉZILABDA - TORNAGYŐZELEM
Augusztus első szombatján ismét megrendezésre került a kézisek 
nyári felkészülési programjának évek óta meghatározó részét 
képező Apáti-Nagy Ferenc Emléktorna, azaz a XIII. 
Szentandrási Kézilabda Kupa. Egy rögtönzött, jó hangulatú 
szuper-rangadóval indult a nap, ahol a lelátogató és mozogni vágyó 
kicsik és nagyok is beálltak, s a csata végén még büntetőpárbajt is 
vívhattak egymással. A nyitómérkőzés játékvezetésére ebben az 
évben is Gazsó Istvánt kértük fel, akinek ez úton is hálásan 
köszönjük segítségét, aktív részvételét.
Végszóra megérkezett a vendég Nagyszénás és Kondoros csapata 
is, így körmérkőzésekkel folytatódott a nap.  Az eddig 
ellenfelekként küzdött Szentandrásiak, most összefogva egy 
csapatot alkotva harcoltak a legnagyobb kupáért. Akinek kedve 
volt csatlakozhatott a hazaiak játékosaihoz, így még 
emlékezetesebb játékban volt részünk. Mivel csapatunkból számos 
játékos távozott külföldi munkák, vidéki tanulmányok és egyéb 
elfoglaltságok miatt, így elegendő számú felnőtt játékos hiányában 
utánpótlás és ifi korú fiatalokkal, sőt sok évvel ezelőtti 
csapattársakkal kiegészülve „nosztalgiázva” játszottunk. Sem az 
időjárásra, sem a jó hangulatra nem lehetett panasz, sportszerű és jó 
mérkőzések zajlottak.  Bár az elején még kicsit nehezen indult be a 
gólgyártásunk, de 20 perc után kezdtünk magunkra találni:
1. Békésszentandrás – Nagyszénás 16 – 14 (7 – 9)
2. Békésszentandrás – Kondoros 14 – 6  (6-1)
3. Kondoros – Nagyszénás 15 – 18 (8-10)

Végeredmény:
1. Békésszentandrás
2. Nagyszénás
3. Kondoros

A játékvezetők Nyári Tamás és Nemes László voltak, köszönet 
együttműködésükért. 
A torna-győztes csapat tagjai: Lólé Emília, Géci Brigitta, 
Ambrus Réka, Olasz Éva, Rohoska Nóra, Bezzeg Xénia, 
Farkas Csenge, Polónyi Bettina, Nemes Ilona, Domjánné 
Kozák Györgyi, Erdélyi Melinda, Bata Luca, Szécsi Lili és 
Egriné Kovács Andrea.
A torna gólkirálynője: Debreceni Edit (Nagyszénás), a torna 
legjobb kapusa: Géci Brigitta (Békésszentandrás), a legjobb 
játékosa: Sutyinszki Piroska (Nagyszénás). A torna legjobb hazai 
játékosa: Olasz Éva lett, aki egy évig az Apáti-Nagy Ferenc 
Vándorserleg birtokosa is. A különdíjas: Ambrus Réka volt. A 
torna Fair Play díjával Kondoros csapatát jutalmaztuk. 
Mindenkinek szívből gratulálunk, további hasonlóan szép 
eredményeket és jó egészséget kívánunk!
Végezetül, de nem utolsó sorban hálásan köszönjük az anyagi és 
egyéb támogatásokat, a különböző segítségeket, és természetesen a 
bíztató szavakat, melyeket kaptunk, ezek nélkül nem jöhetett volna 
idén sem létre:
Támogatóink a teljesség igénye nélkül: Fabó István – Körös Aqua 
Kft, Gazsó János – Mezőmag Kft, Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata, Czuczi Ernő – Art-Kelim Kft, Cito-Trade Kft,  
Lestyan-Goda Mihályné És Családja – Goda Bolt, Dr Olasz Imréné 
Dr – Olasz Bolt, Babák Antal (Tomi Bácsi), Hódsági Ferenc - 
Plasto Ball Kft, Mrena Orsolya –Cuki Cukrászda, Kohut 
Zsuzsanna – Young-Hús Kft Szarvas, Varga László (Laci Bácsi), 

Szeli Lajos Ev Szarvas,  Szécsi Balázs, Szécsi Hajnalka – Bo-Lu 
Tex Kft, Sinka Imre (Pisze Bácsi), Sinkáné Marika, Apáti-Nagy 
Tünde, Apáti-Nagy Mariann, Pisont András, Pisontné Glózik 
Erzsébet, Rusz Róbert És Rusz Zoltán – Húsbolt, Pop Kft – 
Lisztóczki Edina, Pek-Snack – Szijjártó Róbert, Dreher Sörgyárak 
Kft – Farkas Attila, Rubin Borház Gyomaendrőd, Brakszatóriszné 
Lázár Gabriella, Fullajtár György, Elek Móni.

Bízunk abban, hogy aki játszott, aki szurkolt, aki eljött közénk, 
mindenki jól érezte magát. Egy újabb élménnyel, sok emlékezetes 
pillanattal lettünk gazdagabbak, a közös mozgásról nem is 
beszélve.  Hisszük, hogy jövőre ugyanitt ismét találkozunk!  
KÖSZÖNJÜK!! ÉS HAJRÁÁ!!!

„Ha feltétel nélkül elköteleződsz a célod elérése iránt, és ha ez a 
döntésed elég erős, biztos, hogy megtalálod az utat és a módot, 
hogy elérd a célodat!” …hisz egy akadály sem elegendő ok 
parton maradni” 

- a-

A csapat

Játék közben
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Vidék Bajnokság 
Velence 2016. 07. 08-10.

K-1 női V-23 500 m  4. Petrovic Maja
K-2 serd. fiú V-15 500 m  7. Szekeres Zoltán – Ficzere 

Ferenc
K-2 női V-23 500 m  2. Petrovic Maja – Szekeres 

Tünde
K-1 serd. fiú V-15 1000 m 7. Csépai Barnabás
K-1 női V-23 1000 m  3. Petrovic Maja
K-1 női ifj. V-17-18 1000 m  8. Szekeres Tünde
K-2 serd. fiú V-15 1000 m 7. Szekeres Zoltán – Ficzere 

Ferenc
K-1 serd fiú V-15 4000 m  11. Csépai Barnabás
MK-2 gyerek fiú V-12 2000 m  16. Kalmár Ádám – Szabó 

Kornél 
MK-2 gyerek fiú V-12 2000 m  24. Szécsi Robin – Füzesséry 

Richárd
K-1 serd fiú V-15-16 3x200 m (váltó)  

4. Csépai Barnabás – 
Szekeres Zoltán - Ficzere 
Ferenc

Felnőtt Magyar Bajnokság
Szolnok 2016. 07. 14-16.

K-2 női felnőtt    500 m  7. Petrovic Maja – Csontos Andrea
K-2 női felnőtt  1000 m 5. Petrovic Maja – Csontos Andrea
K-2 női felnőtt    200 m  6. Petrovic Maja – Csontos Andrea

Körös – Kupa Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas 2016. 07. 16-17.

K-2 serdülő fiú V-15  4000 m  2. Ficzere Ferenc – Szekeres 
Zoltán

K-1 serdülő fiú V-15  4000 m  5. Csépai Barnabás
K-1 női ifj. V-17-18  4000 m  2. Szekeres Tünde
MK-2 gyerek fiú V-12 2000 m 2. Kalmár Ádám – Szabó Kornél
MK-2 gyerek fiú V-12 2000 m 4. Szécsi Robin – Pálinkás Hunor
MK-2 gyerek fiú V-11 2000 m 6. Füzesséry Richárd – Lestyán-

Goda Nándor
MK-1 gyerek lány V-12 2000 m 4. Szopka Renáta
MK-2 gyerek lány V-11 2000 m  6. Szopka Kitti – Gugolya

          Réka
K-1 női felnőtt  200 m  2. Petrovic Maja
K-1 női felnőtt  1000 m  1. Petrovic Maja 
K-1 női ifj. V-17-18  1000 m  1. Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú V-15  1000 m  4. Ficzere Ferenc
K-1 serd. fiú V-15  1000 m  9. Szekeres Zoltán 
K-2 női ifj. V-17-18  1000 m  3. Szekeres Tünde – Csontos 

Andrea

K-2 serd. fiú V-15  1000 m  2. Ficzere Ferenc – Szekeres 
Zoltán

K-1 női felnőtt  500 m  1. Petrovic Maja
K-1 női ifj. V-17-18  500 m  2. Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú V-15  500 m  2. Csépai Barnabás
K-1 serd. fiú V-15  500 m  8. Szekeres Zoltán 
K-1 ffi masters  500 m  2. Bencsik Gábor
K-2 serd. fiú V-15  500 m  3. Ficzere Ferenc – Csépai 

Barnabás
K-2 serd. fiú V-15  500 m  6. Szekeres Zoltán – Szító Dániel 

(Csongrád)
K-2 ffi masters  500 m  1. Bencsik Gábor – Kohut Pál 

(Szarvas)
K-2 női ifj. V-17-18  500 m  3. Szekeres Tünde – Csontos 

Andrea

Pontverseny (8.) 148 pont

Szekeres Tünde a dobogó tetején

Ficzere Ferenc - Szekeres Zoltán 2. helyezést értek el

Kajak-kenu
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Masters Országos Bajnokság
Velence 2016. 07. 23-24

K-1 ffi masters  500 m 54-59. év  1. Bencsik Imre
K-1 ffi masters  500 m 54-59. év  7. Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters  500 m  3. Kovács László – Tóth 

Róbert
K-2 ffi masters  500 m 35-39 év  3. Tóth Tibor – Nagy 

Károly
K-2 ffi masters  500 m 45-49 év  5. Bencsik Gábor – Kohut 

Pál (Szarvas)
K-2 ffi masters  500 m 55-59 év  1. Bencsik Imre – Nikoletti 

Gábor
K-4 ffi masters  200 m 40-44 év  5. Nagy Károly – Tóth 

Tibor - Kohut Pál 
(Szarvas) – Timár István 
(Vért. SE)

K-4ffi masters  500 m 50-54 év  4. Bagamári László – 
Fazekas Gábor - Bencsik 
Imre – Molnár Mátyás

K-1 ffi masters 200 m 55-59 év  1. Bencsik Imre
K-1 ffi masters  200 m 55-59 év  8. Nikoletti Gábor
K-2 ffi szabadidős 200 m  4. Kovács László – Tóth 

Róbert
K-4 ffi masters  200 m 55-59 év  2. Bencsik Imre – Nikoletti 

Gábor - Bencsik Gábor- 
Molnár Mátyás

K-2 ffi masters  200 m 35-39 év  4. Tóth Tibor – Nagy 
Károly

K-2 ffi masters  200 m 45-49 év  5. Bencsik Gábor – Kohut 
Pál (Szarvas)

K-2 ffi masters  200 m 45-49 év  7. Bagaméri László – 
Gyarmati Zsolt

K-2 ffi masters  200 m 50-54 év  9. Molnár Mátyás – 
Fazekas Gábor

K-2 ffi masters  200 m 55-59 év  3. Bencsik Imre – Nikoletti 
Gábor

K-4 mix masters  200 m 45-49 év  2. Bagamári László – 
Gyarmati Zsolt - 
Hanyecz Katalin – 
Vrbovszki Márta 
(Szarvas)

Gyermek – Kölyök – Serdülő Bajnokság
Velence 2016. 07. 28-31.

K-1 serd. fiú V–15–16 3x200 m (váltó) 4. Csépai Barnabás – 
Ficzere Ferenc–Szekeres Zoltán

K-1 serd. fiú V-15 1000 m  6. Csépai Barnabás
K-2 serd. fiú V-15 500 m  4. Csépai Barnabás–Ficzere Ferenc
K-1 serd. fiú V-15 4000 m  11. Csépai Barnabás
K-2 serd fiú V-15 4000 m 9. Ficzere Ferenc–Szekeres Zoltán
MK-2 gy. fiú V-10-11 2000 m 37. Pálinkás Hunor- Lestyán – 

Goda Nándor
MK-2 gy. fiú V-12 2000 m  27. Kalmár Ádám – Szabó Kornél
MK-2 gy. fiú V-12 2000 m  33. Füzesséry Richárd – Szécsi 

Robin
MK-2 gy.lány V-10-11 2000 m 16. Szopka Kitti – Gugolya Réka
MK-1 gy. fiú V-12 4x300 m (váltó) 8. Kalmár Ádám – Szabó 

Kornél - Füzesséry Richárd – 
Szécsi Robin

MK-1 v. gy. V-10-11 4x300m (váltó) 6. Pálinkás Hunor – 
Lestyán-Goda Nándor - Szopka 
Kitti – Gugolya Réka

4. helyezést ért el Csépai Barnabás - Ficzere Ferenc
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Dinya Gábor és Balog Nikolett 2016. július 9-én,
Mátyus Péter Miklós és Bordás Anita Edit 2016. 
július 15-én kötött házasságot.

Elhalálozott

      Tisljar György /1947/ 2016. július 9-én hunyt el.

Megemlékezés

Paraszt Andrásné született Czinkóczki Erzsébet
halálának 1. évfordulójára.

„Édesanyánk elment, örök álomra tért,
nem aggódik többet szeretett gyermekeiért.
Ha élne, minden, mi fáj, mi szívünket tépi,
elpanaszolnánk sorra néki.
Könny hull a szemünkből, a fájdalom könnye,
szívünkben örök az áldott emléke.”

Gyermekei, unokái és dédunokái

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
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Jó fejtörést!

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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Képek a X. Sport- és Vitamin-napról

A Szarvasi Rezesbanda ismét korán indult, hogy zenéjükkel 
felébresszék a község lakosságát és felhívják a figyelmet a 
rendezvényre

Sinka Imre polgármester és Gaál Roland Járási Hivatalvezető 
köszöntötte a jelenlévőket

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosait ismét csodálattal 
néztük

A csángó gyermekek mese- és versmondása, valamint a táncuk 
örömmel töltötte el a jelenlévőket

A testvértelepüléseink – Visk, Nyárszó és Kishegyes – 
képviselőiből összeállt zsűri komoly feladatot kapott a 
főzőverseny értékelésével

Vitéz Sinka Brigitta sakkmester most is nagyon jól bírta az 
egész napos megmérettetést


