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Hunyadi János Katolikus

Állatok világnapja az iskolában

„… vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.”

Az Állatok világnapjának célja az ember és állat közötti barátság 
erősítése. Erre törekedtünk iskolánkban is, amikor október 7-én, 
péntek délután megrendeztük a „Kedvenceink” kiállítást és 
állatsimogatót.
Az idei már a kilencedik alkalom volt. Mint minden évben, most is 
igyekeztünk változatossá tenni rendezvényünket. Míg tavaly 
vetélkedőt tartottunk tanulóinknak, addig az idén fotópályázatot és 
aszfaltrajz versenyt hirdettünk. Az „Én és a kedvenc állatom” című 
pályázatra már napokkal korábban behozták a képeket a tanulók. 
Ezek a fotók az iskolai faliújságot díszítették, így mindenki 
megnézhette őket. Nagyon sok aranyos képet kaptunk, melyekből a 
háromtagú zsűri a második osztályos Kovács Sára fotóját találta a 
legjobbnak.
Az aszfaltrajz verseny helyszíne az iskola kis udvara volt ezen a 
délutánon. Főleg alsó tagozatos gyerekekből álló csapatokat 
vártunk, de szerencsére a felsősök közül is akadt jelentkező a 
feladatra. A rajzok témája természetesen a világnaphoz kötődött. 
Nagyon sok szép, színes alkotást láthattunk, melyekből a három 
legügyesebb csapat került díjazásra.
A délután „fénypontja” természetesen az állatsimogató volt. A 
borongós, hideg idő ellenére sok kedvencet hoztak el a gyerekek és 
a szülők, benépesítve iskolánk kis udvarát. A legkisebb 
ékszerteknőstől egészen a nagytestű kutyákig, sokféle állat volt 
látható és megsimogatható. A szokásoknak megfelelően, idén is 
hirdettünk szépségversenyt a legaranyosabb állatoknak. A legtöbb 
szavazatot Szécsi Robin kutyusa kapta. A gazdit és a kutyát is finom 
falatokkal örvendeztettük meg. Tőlük csak kevéssel lemaradva 
végzett Farkas Zsombor és Csanád három kiscicája, így ők is 
jutalmat kaptak. Természetesen minden részvevő és lebonyolító 
kapott egy kis finomságot, melyet a Békésszentandrás Nebulóiért 
Alapítvány segítségével tudtunk megvásárolni. Köszönjük 
támogatásukat!
Vidám hangulatú, a hideg ellenére is kellemes délutánt tölthettünk 
el így együtt gyerekek, szülők, pedagógusok.
Jövőre is várunk minden állatkedvelőt, tulajdonost és érdeklődőt 
állatok világnapi programjainkra!

„Legyen a zene mindenkié!”

A zene világnapjának életre hívója, Yehudi Menuhin, a nagyszerű 
hegedűművész és pedagógus 1975-ben, az első világnap 
tiszteletére írott köszöntőjében ezt mondta: "Arra szeretnék 
buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek 
sokféle zenei eseményt ezen a napon.”
Mi is csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz. Az iskola megkezdése 
előtt ¾ 8-kor már szólt a zene a tantermekben.  Egy 15 perces műsor 
után minden osztály énekelt egy olyan dalt, mely igazán közel áll 
hozzájuk. A közös nagy éneklés után a gyerekek nagy örömére 
minden szünetben felcsendült a tanulók által kiválasztott kedvenc 
dal.
Remélem ez a hangulatos délelőtt is hozzájárult ahhoz, hogy a 
gyerekek  köze lebb  ke rü l j enek  a  zenéhez ,  h i szen  a 
legcsodálatosabb, ami velünk történhet, történik, a zene hallgatása 
és szeretete. Segít bennünket a kikapcsolódásban, enyhíti a 
bánatunkat, a szomorúságunkat, örömet szerez, boldogsággal tölt 
el, kikapcsol, egyszóval nem lehet élni nélküle. Mindegy, hogy 
milyen stílusú és műfajú, csak értékes legyen, szeressük, segítsen 
az életünkben, vagy „csak” szórakoztasson bennünket.

Balláné Tóth Krisztina

Bolyai matematika csapatverseny

Iskolánkból 4, egyenként 4 fős csapattal indultunk az idei 
matematika csapatversenyen. Évfolyamonként a megyéből közel 
50 csapat mérettette meg magát. Harmadik osztályosoktól 
nyolcadikosig lehet igazi közös munkában megoldani 60 percben 
20-25 feladatot, amelyek sok ismeretet és nagyon jó logikai 
gondolkodást igényelnek. A Bolyongók elnevezésű 7. 
osztályosainknak (Aszódi Viktória, Bobvos Dorina, Liszkai Leila, 
Fazekas Bence) sikerült a megyei 5. helyre beharcolni magukat. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésen, Gyulán nagyon felemelő 
köszöntő műsor után kapták meg jutalmukat. Gratulálunk a nagyon 
szép eredményükhöz. 
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Általános Iskola hírei

Bibiai hét 2016.
Ferenc pápa 2015. március 13-án meghirdette az Irgalmasság 
rendkívüli szentévét, mely 2015. december 8-ával vette kezdetét és 
2016. november 20-ával zárul. Úgy gondoltuk, hogy az idén legyen 
a Bibliai hetünk az „Irgalmasság hete”. Ne csak beszéljünk róla, 
hanem tegyünk is valamit: cselekedjünk jót, segítsünk társainknak, 
emlékezzünk elődeinkre. Ennek szellemében állítottuk össze a hét 
programját.
Alsósaink hétfőtől péntekig napi jótetteikről szóló feljegyzésekkel, 
rajzokkal töltötték meg az emeleti faliújságot. A fényképek 
tanúsága szerint sok jót tettek a hét folyamán. Reméljük, ez máskor 
is így van! A nagyok péntek reggelig alkothattak. Írhattak mesét, 
verset, dalt az irgalmasságról és a szeretetről. Alkotásaikkal a 
novemberi reggeli áhitat alkalmával ismerkedünk meg.
Hétfőn a református egyház lelkésze dr. Dobos Ágoston, és skót 
vendégei látogattak iskolánkba. A felső tagozatosoknak tartottak 
kisebb csoportokban bemutatót Skóciáról, és tettek tanúságot 
hitükről. 
Kedden Rómáról tartott vetítést Molnár Imre igazgató úr. 
Bemutatta a gyerekeknek a város nevezetes helyeit, különös 
tekintettel a vallási nevezetességekre. A Szent Péter bazilika, Szent 
Péter ereklyéje, a szent kapu, a Magyar Kápolna a bazilikában, a 
Sixtus kápolna és sok más jelentős hely szerepelt a fényképeken, 
melyeknek szerepéről és a jelentőségéről is beszélt a gyerekeknek. 
A vetítés után Szent Teréz anya életéről szóló vetélkedőn vettek 
részt a felsősök. A néhány hete szentté avatott Teréz anya élete 
csodálatos példája az emberi irgalmasságnak.
Szerdán vendéget fogadtunk Máté János eleki plébános 
személyében. Nagy örömmel tett eleget esperes urunkkal közös 
kérésünknek, hogy beszéljen a gyermekeinknek az Istennel való 
kapcsolatról, a templomról, az irgalmasságról, az oltárszolgálatról. 
Közvetlen személyisége, humora mosolyt csalt a gyerekek arcára. 
Ugyanakkor a komoly dolgokat a gyermeki lelkeket megérintve 
közelítette meg. 
Sok iskolában hagyomány, hogy nem csak a nyugdíjas 
pedagógusokra gondolnak a nagy események alkalmával, hanem 
emlékeznek az elhunyt elődökre, régi tanítókra, tanárokra is.  
Felsőseink a hét folyamán pár szál virággal tették tiszteletüket a 
helyi temetőben nyugvó pedagógusaink sírjánál.  
Hisszük, hogy ezek a hetek - hittől és felekezettől függetlenül – 
mindenkinek épülésére szolgálnak. Új ismereteket szerezhetnek, s 
az egyetemes emberi értékeket, a szeretetet, a jóságot, az egymásra 
figyelést, a közösséggé válást erősíthetjük diákjainkban.  

Molnárné Hürkecz Karolina

Őszi hulladékgyűjtés

Az idei munkatervbe is beillesztettük a hulladékgyűjtést, mint 
programot. Több érv is szól a gyűjtés mellett. Egyrészről segítünk a 
falunak a nyári munkák során felgyülemlett hulladék 
eltakarításában, másrészt az osztályok pénzt kapnak a gyűjtött 
anyag után, ami segíthet a közösség terveinek megvalósításában, 
harmadszorra pedig közösség formáló ereje is van, hiszen jó együtt 
lenni.
Tavasszal megismételjük!!!

1956.október 23.- 2016. október 23.

Idén ünnepeltük az '56-os forradalom 60. évfordulóját. A 7. osztály 
tanulói és osztályfőnökük Molnár Józsefné méltó módot talált arra, 
hogy ne felejtsük el ezt a napot. A műsor prózai részletei 
felelevenítették a történelem eseményeit, míg az eljátszott 
jelenetek képet mutattak az akkor történt drámai eseményekről. 
Érdekes és szomorú volt látni az eddig csak könyvben olvasottakat, 
és elgondolni, hogy még élhetnek emberek, akik igazán átélték ezt a 
kort.
A szép műsorért köszönet illet gyereket, felnőttet.
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2016.10.22. - ÖSSZEFOGÁS GYERMEKEINKÉRT, AZAZ 
EGY SIKERES JÓTÉKONYSÁGI BÁL MARGÓJÁRA

„Minden pillanatban két út van előttünk; ezek közül ki kell 
választanunk az egyiket, és nem tudjuk, merre vezet a másik” MI 
már tudjuk, hogy mi a jót választottuk.
Bár nem a legszerencsésebb körülmények között, de néhány év 
kihagyás után sikerült ismét jótékonysági bált rendeznünk, mely a 
szülők, és a sok segítő támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. 
Van úgy, hogy emberek sokaságai állnak ki egyetlen cél érdekében, de 
van, hogy csupán egy kisebb csoport akarja megmutatni mire képes. 
Most mi szülők voltunk azok, akik a közvetlen környezetüknek 
szerettünk volna hasznára lenni, mert vannak ügyek, melyekért 
mindig érdemes összefogni, és mindig érdemes támogatni! A 
jótékonysági bálunk középpontjában mindannyiunk számára 
legfontosabbak a GYERMEKEINK állnak.
Mi SZMK-s szülők e szép célért együtt terveztünk, döntöttünk, időt és 
energiát nem kímélve mentünk, meggyőztünk, egyre több szülő és 
támogató csatlakozott hozzánk, gyűjtöttünk, adtunk, készültünk, 
izgultunk… és egy mérhetetlen nagy összefogásról tettünk 
tanúbizonyságot! MINDENKIT ÓRIÁSI KÖSZÖNET ILLET, aki 
bármilyen formában részese volt ennek a CSAPATMUNKÁNAK, 
akár a bálon való részvételével, tombolával, anyagi és egyéb 
támogatással, segítségével, vagy épp tombolajegy vásárlásával járult 
hozzá a bál létrejöttéhez és ilyen nagy sikeréhez.
A jótékonysági bált a Szülői Munkaközösség elnöke nyitotta meg. 
Köszöntéseit követően, tolmácsolta Barabás Hunorné igazgató 
asszony valamint Dankó Béla országgyűlési képviselő úr üdvözletét. 
A bál fő mottójával, egy Böjte Csaba idézettel folytatódott a bevezető, 
ezzel is megköszönve a sok támogatást, segítséget mely 
elengedhetetlen volt az összefogás sikerességéhez: 
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el 
valami jót tenni, s meglátja milyen sokan odaállnak mellé.”
Az este programjainak ismertetését követően, Nyemcsok Edina 
iskolánk diákja verssel köszöntötte a megjelenteket, majd Dobos 
Ágoston lelkész úr asztali áldást mondott. A vacsorára marhapörkölt, 
savanyúság, és a szülők által készített finomabbnál finomabb 
sütemények kerültek terítékre. Eközben egy humoros Totóval 
igyekeztünk mindenkit játékra invitálni, melynek győztes csapatait 
(szám szerint kettőt) tortával jutalmaztunk. A fantasztikus hangulatról 
az egész este folyamán STEMPEL LÁSZLÓ gondoskodott. 
Most is beigazolódott, hogy ha így együtt teszünk egy közös célért, 
még többet biztosíthatunk iskolánk diákjainak. Mindennek a titka a 
sok apró kis lépésben rejlik – ha mindenki csak egy kicsit tesz hozzá, 
ha így EGYÜTT TESSZÜK - azzal ilyen nagyot tudunk alkotni! Nem 
csak az összefogás, hanem az eredményül kapott báli bevétel pedig 
önmagáért beszél, PÉLDAÉRTÉKŰ lett! 
Támogatóink voltak, a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
diákjainak szülei, a tantestülete és dolgozói valamint a hozzátartozók 
mellett, a teljesség igénye nélkül:
AGRÁR Zrt, AGROTA-ALCSIRED KFT  - SZŰCS JÓZSEF, Albiná 
Pékség Kft, Argomex Kft - Kozák János, Art-Kelim Kft - Czuczi Ernő, 
Aszódi Jánosné Julika néni Tápbolt, BAGI ANDRÁS, Bagi Tüzép 
Kft, Bagi Optika, Bakula János – FUJI Labor, Bencsik Ágota, Bencsik 
Istvánné, Boglárka virágüzlet – Csík Judit, Bolu-Tex Kft, Borháló, 
Békésszentandrási Gyógyszertár –Tóthné Dr. Szabó Ágnes, 
Békésszentandrási Kertbarát Kör, Békésszentandrási Kézilabda 
Club, Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata, Budapest Corvinus Tájépítészeti Kar 
(Szarvas Arborétum), Cervus-Gast Kft Kugyela Zsolt és Kugyela 
Balázs, Cervinus Teátrum, Cipó Kft Szarvas, Citó-Trade Kft, Coop 
Műszaki Bolt – Kun Jánosné, Cuki Cukrászda, Cziglédszky 
Marianna, Csilla Dohánybolt – Borgulya Zita, Csücsök Csárda – 
Bobvos János, Dankó Béla országgyűlési képviselő úr, Darabosné 
Megyeri Rozália kozmetikus, Eli-Nett Kft – Melis Pékség, Éden Werk 
Kft – Szklenárné Sonkoly Magdolna, Filip András, Fit Life Team, 
Farkas Anikó, Gallicoop Zrt, Gazdabolt, Farkas-Sinka Pálinkafőzde, 
Goda Bolt – Lestyan Goda Mihályné, Gold Nail – Gazsó Adrienn - 

Sinka Krisztina és Bartus Beatrix, Gondozási Központ, Goods 
Market, Har-Pol Bt – Bencsik Imre, Hévízi Róbert – Pergament 
Papírbolt, Hot-Squash Klub, HUNGARO-FOOD 2009 Kft – 
Gyekiczki János, Hunyadi Mátyás Labdarugó Egyesület, Horváth 
János, Hús –és Hentesáru üzlet – Rusz Zoltán és Rusz Róbert, Kajak-
Kenu Club, Kaméleon Kozmetika, Kató-Fotó Optika,  Kiss Imre 
zöldségkereskedő, Korr-Nix Bt – Csípai Bolt, Körösparti Nyár Kft, 
KÖRÖS-AQUA KFT – FABÓ ISTVÁN, Körös Művelődési Ház 
dolgozói, Körös Tanácsadó Kft, K&H Bank, Lancsa Autóiskola – 
Lancsa Pálné Böbe óvó néni, Lénárt Zoltánné – Irisz virágüzlet, 
LIGET-MIX Kft – Kiss László, Liszkai Italdiszkont, Martós Lajos ev. 
Szarvas, Mezőmag Kft – Gazsó János, Mini-magyarország 
Makettpark – Bukovinszky Béla, Nagy Magyarország Fogadó – Dr 
Olasz Imre, Nagy Tünde fodrász, Nemcsényi Zsolt képviselő, 
Nyugdíjas Egyesület – Kugyela Mihály, Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesülete – Tóth Mihályné Margit néni, 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 
Csoportja – Köteles József, Oláh Géza és családja, Oláh Györgyi és 
családja, ORYZA Kft – Reile Márton, Pákozdi Élelmiszerbolt, 
Pálfalvi Szilvia, Pálus Anikó, Pálus Erika, Pálus István, Patkós Ildikó 
kozmetikus, Peca Sport – Hegedűs László, Péterfy Árpád, Pisont 
András és családja, Röfi Bolt – Dr Olasz Imréné dr, Rónyai Szabolcs, 
Rózsa Sörkert – Bukovinszky Béla, Schmieder Jánosné kozmetikus, 
Sovány Ilona, Sowengo, Szabó Imre Szotek és Farkas Borbála, 
Szarvas i  Mozi ,  Szarvas  Coop Zr t ,  Szarvas  és  Vidéke 
Takarékszövetkezet, Szarvas Fish Kft – Müller Péter, Szarvasi 
Gyógy-Termál Kft – Szent Klára Gyógyfürdő, Szarvasi Kenyér Kft – 
Hunya Zoltán, SZARVASI MOZARELLA Kft, Szarvasi Vas-
Fémipari Zrt, Szécsi Balázs és családja, Szécsi Viola, Szirén, SZÍTÓ 
IMRE Szarvas, Talizmán Játékbolt, Tapétabolt – Négy Évszak, 
Tessedik Sámuel Múzeum, Tessedik Sámuel Vadásztársaság, Tóth 
István órás, TÓTH ZOLTÁN és CSALÁDJA, Turcsányi Lajos, Tóth 
Mihályné, Útonálló Zabáló – Horváth Tibor, Valencsik Mihály 
élelmiszer üzlet, VARGA ILDIKÓ és CSALÁDJA,  VARGA 
LÁSZLÓ és CSALÁDJA, Vitamin Zöldségbolt, Virág Sándor 
képviselő, Vértessy Társastánc Egyesület, Young-Hús Kft – Kohut 
Zsuzsanna, Zöld Sas Vendéglő, Zsapír Bt – Zsapka György..és még 
sorolhatnánk a sok-sok segítséget, támogatást.
Még egyszer KÖSZÖNJÜK valamennyi szülő, segítő munkáját, 
támogatását, és mindenkit arra biztatunk, hogy a következő 
alkalommal is csatlakozzon e szép nemes célhoz! 
A Szülői Munkaközösség a teljes bevételét az iskolai diákjaira kívánja 
fordítani, ahogy tettük ezt eddig is. Összefogásunk eredményeként, 
most még többre leszünk képesek. Számos célt, feladatot tűztünk ki 
magunk elé, melyből most a legfontosabb teendőként az udvari/ 
kültéri játékok vásárlását, valamint padok beszerzését (ülőhely, és 
táskák elhelyezésére) fogalmaztuk meg elsőként. Ezen túlmenően, 
lehetőségeinkhez mérten számos egyéb területet kívánunk támogatni. 
Bár köztudott, hogy a korábbi helyi/házi versenyek évközi, és év végi 
díjazásai is a közös SZMK forrásból történtek, anyagi keretünk 
bővülésével, még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az alábbiakra:
- kiemelkedő tanulmányi, sport-eredmények, szakmai versenyek,
– házi versenyek jutalmazása,
- valamennyi sportág adott évben legjobb teljesítményt nyújtóinak 
díjazása,
- tanulmányi versenyek nevezési díjainak térítése, támogatása - 
közösségépítő programok, kirándulás szervezése,
- kerékpártároló hosszú ideje húzódó megvilágításának megoldása 
stb.
Tesszük együtt a dolgunkat tovább. Mi hisszük, hogy ez csak a 
kezdete valaminek és sok sikeres folytatása következik majd! 
Köszönettel a gyermekek és a szülők nevében:
Egriné Kovács Andrea  Farkasné Sinka Dóra
Szülői Munkaközösség elnöke Szülői Munkaközösség
    elnök-helyettese
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Gondozási Központ Hírei 
Ismét eltelt egy hónap kedves olvasók! Beköszöntött a hideg, 
csípős november! Kevesebbet leszünk a szabadban, a kertben és így 
kevésbé tudunk egymásra figyelni. Legyünk idős, egyedül élő 
szomszédaink iránt fokozottan figyelmesek! Jelezzék a Gondozási 
Központban, ha rászoruló, magányos idős van környezetükben! Az 
otthonban is beköszöntött az ősz, vége a szabadtéri, kemence 
programoknak. Jó behúzódni a szobák kellemes melegébe. Ha ősz, 
akkor halottak napja, ha halottak napja, akkor emlékezés! A 
vallásos idős emberek részére Főesperes Úr szentmisét mutatott be, 
ahol elhunyt hozzátartozóikért, lakótársaikért imádkoztunk. 
November 2-án a társalgóban gyűltünk össze, ahol az elmúlt egy 
évben meghalt idősekért égtek a mécsesek. Képeiket felidézve, 
sírjukat meglátogatva emlékeztünk rájuk. Nyugodjanak békében, 
emléküket megőrizzük! Ebben a hónapban van Márton napja, így 
az e naphoz kötődő népszokásokat mi is felelevenítjük, várjuk az 
ovisokat, akik versekkel, mondókákkal idézik majd fel a Márton 
napot. 

Gondozási Központ dolgozói

Márton-napi libacomb
Hozzávalók:
-libacomb
-só, bors
-fokhagyma
-kakukkfű

A combokat jól megmossuk. Ezután mindkét felét alaposan 
bedörzsöljük sóval, majd egymás mellé tesszük őket egy tepsibe. A 
combok köré szórunk egy kevés kakukkfüvet, ízlés szerint szeletelt 
fokhagymát, és egy kevés vizet öntünk alá. Kacsasütő zománcozott 
tálban előmelegített sütőben, közepes lángon puhára pároljuk.(az 
idő függ a liba korától!!) Amikor már kellően megpuhult szép 
pirosra sütjük. Közben a zsírjával többször meglocsoljuk. 
Tálaláskor párolt lila káposztát és libazsírban sült burgonyát 
tálalunk hozzá.

Márton-napi ludaskása
Hozzávalók:
-libaaprólék (nyak, zúza, szárny)
-rizs-sárgarépa-zöldség-paszternák (el is hagyható)
-zeller
-vöröshagyma
-2-3 gerezd fokhagyma
-petrezselyemzöld
-só-őrölt fekete bors
-húsleveshez használt fűszerek ízlés szerint
-libazsír

Az aprólékot jó alaposan megmossuk. A zöldségeket megpucoljuk 
és feldaraboljuk. Az aprólékból és a zöldségekből szép lassan 
húslevest főzünk, amikor a hús teljesen puhára főtt, külön tálba 
tesszük a zöldségeket és az aprólékot. A levest teljesen hagyjuk 
kihűlni, majd a tetejéről a zsírt leszedjük, majd ízlés szerint 
feldaraboljuk s zöldségeket, majd a húst is feldaraboljuk hozzá. 
Egy edényben felhevített libazsírban a vöröshagymát üvegesre 
pároljuk, ezután hozzáadjuk a jól lecsepegtetett rizst. Jól 
összekeverjük, és addig pirítjuk tovább még a rizs üveges lesz. 
Ekkor felöntjük két merőkanál húslevessel és kevergetve addig 
főzzük, még teljesen felszívja a levest. Ez után annyi levest öntünk 
rá, hogy ellepje. Ízlés szerint ízesítjük sóval és őrölt fekete borssal. 
Szép lassan főzzük, és közben többször megkeverjük. Ha még túl 
kemény a rizs, viszont a levet már elfőtte, akkor apránként pótoljuk 
levessel. Amikor már majdnem teljesen puha a rizs, hozzáadjuk a 
feldarabolt zöldségeket és a húst, majd óvatosan összeforgatjuk. 
Teljesen puhára főzzük, majd megszórjuk apróra vágott 
petrezselyemzölddel. Tálaláskor ízlés szerint, még reszelt sajttal is 
megszórhatjuk a tetejét.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!!

Következő lapzárta:
2016. december 5.

(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Református Hírek
Istennek hála, az elmúlt hónapban is részesei lehettünk kiemelkedő 
szép eseményeknek. Örülünk azoknak, akik részt vettek a 
programjainkban, köszönjük mindazoknak, akik segítettek, 
áldoztak ezekért. Bíztatunk mindenkit, jöjjönek gyülekezeti 
alkalmainkra, érezzék meg az Istennek engedelmes és rá figyelő 
élet áldásait.
okt. 10.: Tizenkét skót fiatal látogatott el hozzánk magyarországi 
hiterősítő – missziós- útjuk során. Az iskolában tanórákon 
beszéltek színes és játékos módon országukról, és személyes 
hitükről Jézus Krisztusban. Skót táncház közben bibliai 
pantomimot adtak elő. Templomunkban zenés istentiszteletünkre 
számos diák eljött, és a jó hangulatot bizonyította, hogy alig akart 
mindenki hazamenni. Imádkozzunk, hogy egyszer a mi fiataljaink 
is elmehessenek hit továbbadó, hit erősítő missziói útra! Hiszen 
Jézus szava ma is érvényes ránk nézve is: „Menjetek el, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet!” (Máté 28:19) „Lesztek nekem 
tanúim…a föld végső határáig” (Ap. csel. 1:8)
szept. 24, és okt 22. Két kisebb csoporttal Debrecenbe 
látogattunk el a „Kálvinista Rómába”. Megnéztük Magyarország 
szépen felújított legnagyobb református templomát, a debreceni 
Nagytemplomot. Jártunk a tornyában is, a híres Rákóczi harangnál. 
Látogatást tettünk a történelmi Debreceni Református 
Kollégiumban. Színes napunkba belefért még az egyetemi tér, a 
Nagyerdei Stadion és nyári hittantáborunk vezetőinek 
meglátogatása is. Vigyük tovább a reformátusság nagy lelki 
örökségét: anyanyelven, minél érthetőbbé tenni a Bibliát! Olvassuk 
naponta Isten drága, hozzánk szóló szavát, kutassuk az Ő akaratát, 
hiszen „a teljes Írás Istentől ihletett” (2. Tim. 3:162)
Okt 30. A harangöntés neves szakembere, Gombos Miklós ezen a 
napon nálunk járt, hogy szemrevételezze harangfelújításunk 
további teendőit. Köszönjük azok adományát, akik már azt 
eljuttatták hozzánk, és bátorítottak, hogy merjünk belefogni a 
nagyobb horderejű munkába. Aki még ezt nem tette meg, kérjük, 
járuljanak hozzá, hogy harangjaink továbbra is hirdethessék Jézus 
szavát szép csengésükkel: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, ..és megnyugvást találtok lelketeknek” (Mt. 11:28)
November 9-én szerdán gyülekezeti szeretet közmunka 
eredményeképpen idén is átalakítottuk a parókia nagytermét téli 

istentiszteletek tartására alkalmas formában. A szorgos segítő 
kezek hadd buzdítsanak másokat is legközelebb részvételre, 
másrészt pedig ezúton is hívogatunk nagy szeretettel mindenkit 
vasárnap 9 órás istentiszteleteinkre, és az azokat követő 
szeretetvendégségekre, immár fűtött helyiségben. Természetesen, 
lehet otthon is imádkozni, lehet otthon is rádióban, tévén 
istentiszteletet  hallgatni ,  nézni.  Mégis,  ha valakit  a 
kényelemszeretet, a főzés és a családi ebéd mindenek felett 
valósága, munkamánia, mások nem szeretése vagy más hasonló 
dolgok tartanak otthon, akkor azon jó volna változtatni. A 
Tízparancsolat ide vonatkozó része ma is érvényes, és áldásul 
szolgál annak, aki megtartja: „Emlékezzél meg a nyugalom 
napjáról, és szenteld meg azt” (2. Mózes 20) Szívleljük meg Pál 
apostol szavait is: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, 
testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket 
élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e 
világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy 
megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző 
és tökéletes.” ( Róm. 12,1-2)
Áldás, békesség adassék mindnyájunknak bőségesen Istentől!
Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

Látogatásunk a Debreceni Református Kollégiumban. Háttérben 
olvasható a híres, ma is megszívlelendő jelmondat: „Orando et 
laborando” – imádkozva és dolgozva! 

Emléktábla avatás
Október 30-án úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát az újborért, a 
betakarított termésért, Isten gondviseléséért, és a Reformációért. A 
Reformáció 500-ik évfordulója lesz jövőre, az idén indult a jubileumi 
emlékév, melynek méltó kezdése volt ünnepi istentiszteletünk, melyet 
tábla avatás követett korábbi két lelkipásztorunk, Marjay Géza és 
Mészáros László lelkészek emlékére. Erősítse az emléktábla bennünk 
a Biblia szavait: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten 
igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek 
hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
…Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak 
lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt 
örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra.” (Zsid. 13, 7-
8,17)
Az emléktábla avatáson Bődi Mária mondott emlékező beszédet, aki 
személyesen is ismerte Mészáros László tiszteletes urat:
„Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves vendégeink!
Két jelentős egyházi személyre, Marjay Gézára és Mészáros László 
tiszteletes urakra, az első világháború centenáriumára és a reformáció 
500 éves jubileumára emlékezünk a mai napon. Mindezek arra 
késztették gyülekezetünket, hogy egy emléktáblával tisztelegjünk 
őseink, hőseink és lelkészeink emléke előtt. A tiszteletes urak gazdag 
életművéből csak néhány momentumot szeretnék kiemelni ebben a 
rövid emlékbeszédben. 
Marjay Géza katonaként bejárta az Isonzó halálvölgyét le egészen 

Doberdóig. Később Galiciában nem csak egy éjszakát töltött, ahol 
többek között Gyóni Gézával együtt szemtanúja volt, hogy miként lesz a 
szép piros vitézből csak fekete csontváz. Megrendülten nézte azokat a 
katonákat, akik a zászlót vitték mindhalálig, s elhulltak érte mind egy 
szálig. Mai szemmel nézve furcsa, hogy e fenti sorokat egy pap úgy 
folytatja, hogy átok arra, ki ezt felejti. De gondoljunk csak bele, a 
lövészárkok poklában, az apokaliptikus élmények hatására a ne ölj 
parancsa és még a többi is hihetetlenül átértékelődik. Marjay Gézát az 
Úr kiváló szellemei képességei mellett írói vénával is megáldotta. Az ő 
verssorai olvashatók a hősi emlékművünkön 306 elveszett fiatal élet 
utolsó üzeneteként.
Isteni kegyelemnek tartotta, hogy sebesüléséből felépülve 1919-től 30 
éven át szolgálhatott gyülekezetünk élén. Híveit jól ismerő, kiváló 
prédikátor, hiteles és tekintélyes ember volt. Sokat tett az akkoriban 
még meglévő kisebb-nagyobb felekezeti ellentétek megszüntetéséért. 
Ehhez kiváló partner volt Dunai Alajos esperes-plébános a katolikus 
részen. Marjay Géza templomi szolgálatai mellett közösséget is 
alkotott. Megszervezte a református leányegyletet, melynek tagjai a 
második világháború idején segélycsomagokat készítettek és 
érvédőket kötöttek a fronton harcoló katonáknak. Fő feladatai közt 
szerepelt a felekezeti oktatás felügyelete, valamint a magas szintű 
hitoktatás.
Marjay Gézát nyugdíjazása után méltó lelkész követte Mészáros 
László személyében, aki 25 évig állt gyülekezetünk szolgálatában. Az 
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Az 50-es és a 60-as évek egyház üldöző politikájából adódóan többször 
megfenyegették a tiszteletes urat, besúgók figyelték és kellő helyen 
jelentették is tevékenységét. De ő nem hátrált meg, Istenben bízva tette, 
amit tehetett, és amit éppen lehetett. Hitet erősítő útjain járta az akkor 
még meglévő tanyavilágot, megtartotta a biblia- és a hittan órákat. 
Tanított és nevelt bennünket, mondván, hogy nem elég csak magyarnak 
lenni, de keresztyénné is kell lennünk, hogy megmaradjunk. 
Színvonalas ünnepségeket rendezett anyák napján, a reformáció 
emlékére és karácsonykor itt a templomban. Sokszor magam előtt 
látom őt, amint bevonul, nem bejön, hanem méltóságteljesen bevonul a 
templomba, vállán a palást, mintha ráöntötték volna, összekulcsolt 
kezében a biblia, bajusza alatt mosolyogva bólint a híveknek és 
szeméből öröm sugárzik, hogy ismét együtt lehetünk Isten színe előtt. 
Közérthető prédikációi, a halottakat búcsúztató vigasztaló szavai 
elevenen élnek emlékeinkben.
Nagytiszteletű úr volt mindkét lelkész, nem az életkorukból adódóan, 
hanem az életművük nyomán. Komolyan vették a Debreceni 
Református Kollégium jelmondatát: Orando et laborando. Imádkozva 
és dolgozva. Az imádkozás csak a kezdet, ha azt becsületes munka nem 
követi, akkor nem sokra jutunk, mert a hit cselekedetek nélkül halott, 
amint azt Jakab apostoltól tudjuk. 
A reformáció jubileumával kapcsolatban egy személyes élményemet 
szeretném elmondani. 1987-ben, az akkor 470. évforduló alkalmából 
gyülekezetünk néhai gondnokával, Kovács Zoltánnal ellátogattunk 
Svájcba. Genf hatalmas katedrálisában megilletődötten álltunk Kálvin 
széke előtt, aztán elsétáltunk az 1917-ben felavatott reformáció 
emlékművéhez. Ez a monumentális építmény Illyés Gyulát egy 
nagyszerű vers megírására ihlette, melynek kezdő sora így 
hangzik:143-at léptem, ez a hossza a szoborsornak. Szép, komótosan 
lemértem én is, de nekem 148-ra jött ki. Számunkra az igazi élmény az 
volt, hogy a reformátorok, akik koruk szellemóriásai, úgymint Béza, 
Knox, Farel és Kálvin mellett az őket támogató 6 európai uralkodó 
között a mi Bocskai Istvánunk is ott áll. Egy sövénysor, kis vizesárokkal 
elválasztja a szobrokat a látogatóktól, ezért nem tudtuk megközelíteni 
a fejedelmünket sem. Gondban voltunk, hogy helyezzük el a 
nemzetiszín szalagunkat, a szél is fújt, elsodorhatja a sövényről. 
Kisvártatva alaposan bevizeztük a kulacsunkból és így súlyánál fogva 
átdobva a sövényen a fejedelem köpenyét súrolva a lába előtt landolt a 
szalagunk, tiszteletünk jeléül a békésszentandrási gyülekezet nevében. 
Jó érzéssel foglaltuk imába hálánkat az akkori 470 évért és azokért, 
akik ama nemes harcot megharcolták, futásukat elvégezték, a hitet 
megtartották és végezetre eltétetett számukra a dicsőség koronája, 
melyet megad nékik az Úr, úgy, mint Marjay Gézának és Mészáros 

László nagytiszteletű uraknak is. Igaz emlékük legyen áldott és példa a 
következő nemzedékek számára!”
Végül dr. Dobos Ágoston lelkipásztor és Arnóczy Ferencné a 
presbitérium tagja leleplezték táblát, majd szeretetvendégséggel zárult 
ez a szép ünnepség.

Helytörténeti Egyesület hírei

Október 14-én műszaki átadásra került a leendő békésszentandrási 
néprajzi gyűjteménynek helyet adó épület, vagyis a tájház. Hévizi 
Róbert elnök úr az épület 2007 óta történt változásait és a 
helyiségek funkcióját mutatta be, Rusz Mihály építész pedig 
műszakilag átadta az épületet.

Ezt követően a vitéz Horthy István Duzzasztóműnél emlékeztünk a 

kubikosokra és ádáz munkájukra. A jelenlévők között volt az 
öcsödi Jordán Ambrus bácsi (bal szélen), aki szintén kubikosként 
dolgozott ifjú éveiben. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

60 év eseményeire emlékeztünk

Október 23-án a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartottuk 
megemlékezésünket az 1956-os forradalom és szabadságharc 
kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának 
nemzeti ünnepe alkalmából.
A Cervinus Teátrum művészei dr. Dózsa Zsuzsa, Csasztvan 
Zsuzsanna és Varga Viktor korabeli börtönjegyzőkönyvekből 
idéztek és versekkel, dalokkal tették méltó módon emlékezetessé 
az ünnepet.
Megemlékezésünket a Himnusz eléneklésével zártuk. Majd az 
önkormányzat, a civil szervezetek és pártok helyezték el 
koszorúikat a Hősök szobránál. 

Be

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2016. november 28. (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 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester

3. A 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztató
Előadó: Sinka Imre polgármester

4. A Start mintaprogram 2017. évi tervezete
Előadó: Sinka Imre polgármester

5. Tájékoztatás a Szent András Szociális Szövetkezet 2016. 
évben végzett munkájáról
Előadó: Kurján Sándor elnök

6. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség

Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja a lakosságot

az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására.

I. adventi gyertya meggyújtása 2016. november 27-én
(vasárnap) 16.30 óra,

II. adventi gyertya meggyújtása 2016. december 4-én
(vasárnap) 16.30 óra,

III. adventi gyertya meggyújtása 2016. december 11-én
(vasárnap) 16.30 óra,

IV. adventi gyertya meggyújtása 2016. december 18-án
(vasárnap) 16.30 óra.

Helyszín:
Katolikus Templom előtti dísztér

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Szombaton (iskolai időszakban): 10.00-12.00 óráig

Elérhetőségünk:
Békésszentandrás, István király u. 16., tel./fax: 66/218-660

e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
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Közösségi tervezés 
Békésszentandráson

A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája a Békéssy 
J á n o s  H e l y t ö r t é n e t i  é s  H a g y o m á n y ő r z ő  E g y e s ü l e t 
együttműködésével közösségi tervezési folyamatot indított október 
10-én a helyi művelődési házban. A négy alkalomból álló 
műhelymunka során megpróbáltuk a település kulturális 
fejlesztéseinek irányait alulról építkező módon, közösségi alapon 
szerveződve meghatározni. A program egyrészt a közreműködők 
szakértelmén, másrészt a helyi aktivitáson alapult. Célunk volt 
olyan projektötletekig eljutni, melyek a következő időszak 
kulturális célú fejlesztési tevékenységeit meghatározhatják. Ezek 
között fontos szerepet kap majd a hamarosan átadásra kerülő tájház, 
melynek közösség által támogatott, fenntartható működtetése a cél.
A program széleskörű társadalmi részvételre épített, melybe bárki 
bekapcsolódhatott valamilyen intézmény, szervezet, piaci szereplő 
képviselőjeként, vagy magánszemélyként egyaránt. Fontos volt, 
hogy a település jövője minél több polgár közös ügye legyen! A 
tervező közösségben részt vevők aktív munkájukkal, 
gondolataikkal hozzájárultak, hogy a negyedik találkozó végére ez 
az összefoglaló mondanivaló fogalmazódjon meg:

Békésszentandrás jövőképe
Békésszentandrás – gyöngyszem a Körösök ölelésében
Békésszentandrás összetartó, rendezett település, ahol a helyi 
emberek közösen akarnak tenni a köz érdekében, lelkes 
lokálpatrióta közszereplők tevékenykednek a településért. 
A 44-es elkerülő út megvalósul és a kornak megfelelő 
infrastruktúra hálózat is kiépül. 
A helyi adottságokra, értékekre épülő gazdaság fellendül. Ebben 
fontos szerepe van a kertészetnek, a helyi termékek piacának és 
feldolgozásának, valamint a turizmusnak. Ennek köszönhetően új 
munkahelyek jönnek létre. 
A kiszámíthatóság, a biztos megélhetés, helyben tartja a fiatalokat 
így növekszik a lakosság létszáma. 
A gyermekközpontú nevelés, oktatás sokrétűen alapozza meg a 
gyermekek környezettudatos viselkedését és értékalapú jövőjét. 
A helyi hagyományok ápolása révén a generációk egymásra 
találnak.
A helyreállított műemlék épületekben, a korszerű közösségi 
terekben és az itt található Körös ölelte természeti környezetben 
élményközpontú kulturális- és aktív sportélet folyik. 
A sportolási lehetőségek széles köre egészséges életmódra nevel, 
emellett kiváló eredmények születnek. 
A turisztikai fejlesztések révén a település Európai üdülőfaluvá 
válik.
Szeretnénk, ha ez így lenne és megvalósulna:

Helytörténeti Egyesület

FELHÍVÁS
Kedves Fotóbarátok!

2017. január 20-án (péntek), a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából ismét megrendezzük a hagyományos Tél-Fény 
fotókiállításunkat a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
Galériájában.
Nevezni bármilyen témájú képpel lehet. A fotók mérete A/5-
ös, A/4-es vagy A/3-as nagyságú lehet. Személyenként 
maximum 5 db felvételt tudunk kiállítani.
Kérjük a képek címét, valamint a fotós nevét és elérhetőségét 
megadni.
Beküldési határidő: 2017. január 16., hétfő.
A képeket a konyvtar@bekesszentandras.hu e-mail címre is 
kérjük elküldeni.
Előre is köszönjük a szép felvételeket.
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EGYKORON
Napjaink egyik fontos gazdasági kezelése az M44-es út megépítése. 
Nemcsak új üzemek idetelepítése miatt, hanem a közlekedés 
zavartalansága és gyorsasága végett is. Így volt ez nyolcvan évvel ezelőtt is 
amikor a jelenlegi, Békésszentandráson áthaladó út gondolata, majd 
megvalósítása történt meg. Ezzel a nagy jelentőségű eseménnyel az 
egykori szarvasi újságok az alábbi híreket közölték:

Szarvasi Közlöny, 1936. január 19.

Szarvas erőteljesebb bekapcsolódása a Duna-
Tiszaköz felé

Kecskemét-Tiszaug-Kunszentmárton-Szarvas-Békéscsaba új országúti 
összeköttetést kap
A kereskedelemügyi miniszter rövidesen törvényjavaslatot terjeszt a 
képviselőház elé a kormány útépítési programjának végrehajtásáról. A 
törvényjavaslatban Szarvast is érintő útépítési tervet vettek be. Kecskemét 
és Békéscsaba között új utakat építenek, illetőleg a meglévő utakat átépítik 
és kötik össze. A tervek szerint az új út Tiszaug-Kunszentmárton és 
Szarvas érintésével vezetne Békéscsabáig. A terv ellen Szentes és 
Csongrád élénken tiltakoznak, mert sérelmesnek tartják az új út 
vonalvezetését.

Szarvasi Közlöny 1936. július 12.

Betonutat készítenek Szarvas és Békésszentandrás 
között

A közigazgatási helyszíni bejárást július 15-én tartják meg Szarvason
A szarvasi és békésszentandrási lakosoknak régi vágya teljesül rövidesen. 
A kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter elhatározta, hogy 
Kecskemét-Békéscsaba közötti állami közút Szarvas és Békésszentandrás 
közötti állami út környék legrosszabb útja. Hatalmas kockakövekből van 
kirakva, amik már rég nem voltak javítva és így hepehupássága folytán az 
autó- és kocsi közlekedést nagyban megnehezíti. De az út keskenysége is 
régi panasztárgya és hisszük, hogy az út átépítésével ez is megoldásra 
kerül. Az útszakasz bejárásának idejét július 15-ére tűzték ki és azt Szarvas 
községházánál tartják meg fél 10 órától.

Szarvasi Hírlap 1936. december 18.

Tavasszal megépül a szarvas-szentandrás betonút
Hosszas fáradozások után, immár megvalósulás előtt áll a szarvas 
szentandrási útnak betonúttá való átépítése és a régi elhasznált, s bizony a 
közlekedésnek csak szükségből megfelelő kockakő burkolat kicserélése.
Mint olvasóink tudják ezen út létesítéséhez községünk is 80 ezer pengő 
hozzájárulást szavazott meg, s sikerült a vármegye és az állam 
hozzájárulásával a kérdést végre dűlőre vinni. A probléma a tavasszal vált 
éretté, amikor Szarvas község óhaját magáévá tette az államépítészeti 
hivatal főnöke, Ritter Sándor kir. műszaki tanácsos, közúti kerületi 
felügyelővel együtt hozzáfogtak az anyagi kérések rendezéséhez. Sikerült 
az anyagi fedezetet megtalálni, s szeretett képviselőnk dr. Tóth Pálnak 
érdeme az, hogy a kereskedelmi minisztérium magáévá tette a szép 
gondolat. Az út nagyjelentőségű, mert Bécs-Budapest-Szegedi 
interkontinentális útba köt bele, s a Románia felé irányuló forgalom erre 
terelése várható a kiépítésével. Nem fogják mellőzni az átkelő forgalomnál 
községünket, s nem lesz esős időben életveszélyes a Szentandrásra utazás, 
a keskeny, meredek, kopott kockaköveken.
Végig 6 méter széles betonút épül, amely az orosházi út torkolatától egész 
a szentandrási szövetkezeti malomig húzódik, 8 km hosszban, s a 
szentandrási belsőségben a rossz kanyarulatok kiküszöbölésével és telek 
kisajátításokkal új modern nyomvezetést kap.
A munkálatok költsége előreláthatólag 500-600 ezer pengő körül fog 
mozogni, s 5 éves hitelezéssel lesz megépítve. A versenytárgyalási 
hirdetmény már meg is jelent, s január 14-én délelőtt 10 óráig kell az 
ajánlatokat benyújtani. A döntés után, előreláthatólag áprilisban meg is 
kezdődhetnek a munkálatok.

Szarvasi Közlöny 1937. május 2.

A múlt héten megkezdték a szentandrási út 
betonozását

Két gép végzi a munkát 
A Békésszentandrás-Szarvas közötti műút munkálatai hatalmas iramban 
haladnak előre. Az út Békésszentandrás felőli részének alapmunkálatai 
annyira előrehaladtak, hogy a múlt héten már hozzáfoghattak a 
betonozáshoz is. Két hatalmas gépet vittek Békésszentandrásra, amelyek 
közül az egyik az anyagot keveri, a másik pedig a munkások által 
eligazított masszát döngöli egyenesre. A döngölőgép az első nap működött 
megfelelően, ezért kijavították és azóta élénk gyorsasággal készítik a 
betonutat. Az utat legelőször Békésszentandrás községétől Krebs Zoltán 
szarvasi kertész telepéig fogják elkészíteni. Ami által a gazdasági 
tanintézet mintakertészetén át megindulhat kerülővel a két község között a 
közlekedés. A betonozó gépek munkáját állandóan nagy érdeklődéssel 
szemlélik kiránduló szarvasiak is.

Szarvasi Közlöny 1937. július 25.

Pompás betonút köti össze Szarvast 
Békésszentandrással

Az útépítő vállalat teljesen megfelelt kötelességének az útépítés során
Évtizedek óta állandó panasza volt a községbeli lakosságnak, hogy a 
Szarvas-Békésszentandrás közötti útszakasz keskenysége és rosszasága 
miatt közlekedés életveszélyes. Két kocsi alig tudta kikerülni egymást a 
keskeny úton, nagy esőzések idején, különösen pedig akkor vált 
veszélyessé ez az útszakasz, amikor autóbuszjáratot vezettek be 
Kunszentmárton-Szarvas között. A széles autóbuszok nem térhettek le az 
útszéli keskeny földrétegre, mert onnan nem tudtak volna a nagy sár miatt 
visszajutni a durva kövezetre, és így a gyalogosok és lovas kocsik, mint a 
sárba szorultak le mellőle. A régi panaszokat most azután orvosolták. Az 
állama szarvasiak többszöri panaszára, dr. Tóth Pál  korm.-főtanácsos, 
országgyűlési képviselőnk közbenjárására elhatározta az út betonná való 
átépítését, amelyet a Magyar Útépítő R.T. kapott meg. Kora tavasszal 
hozzá is fogtak az útmunkálataihoz és állandó munkával sikerült is azt a 
kikötött határidőre elkészíteni. A vállalat az út munkálataiért minden 
dicséretet megérdemel, mert a szakértők véleménye szerint az út kitűnően 
sikerült. Mérnökeinek hozzáértésénél pedig talán csak megértésük, a 
munkásság iránti szeretetük volt nagyobb. A szarvasi és környékbeli 
munkásság sokáig meg fogja emlegetni humánus érzéseiket és minden 
alkalommal megnyilvánult jóindulatukat. Az út kész. A városban az út 
szélének kövekkel való kirakása és a bejárók, valamint átjárók munkálatai 
folynak. Kár, hogy ismét árkokat húznak az út mentés, mennyivel szebb 
lett volna az útszélek kimélyítésével a vízlevezetést megoldani. Más 
városokban sincs csatornázás, mégis ároknélküliek a főbb útvonalak. 
(Orosháza, Mezőtúr, Szentes stb.) A városháza előtt is azelőtt mennyivel 
szebb volt a kirakott sétány a mostani árok helyén. De talán egyszer 
minden megoldódik, ha előbb nem úgy a nagy csatornázás idején. De áll az 
út és Szarvas és környéke nagy örömmel szemléli a szép munkát.

Szarvas és Vidéke 1939 július 14.

Jövőre megépül az állami betonút Öcsöd-
Békésszentandrás közötti szakasza is

A 415. sz. Kecskemét-békéscsabai állami közút Kondoros-Békéscsaba 
közti szakaszának az építése erősen folyik s az eddigi tervek szerint az idén 
el is fog készülni. Befejezett tény, hogy az út Szarvas-Kondoros közötti 
szakaszát is átépítik a koratavasszal. Most arról értesülünk, hogy még 
1940-ben sor kerül eme igen fontos tranzverzális út Öcsöd-
Békésszentandrási szakaszának betonburkolattal való átépítésére is. Az 
államépítészeti hivatal u. i. már munkába vette ezen útszakasz terveit is, sőt 
ez ügyben mára a közeli napokban, pontosan f. hó 25-én délelőtt 10 órakor 
Öcsöd község községházánál a közigazgatási helyszíni bejárást is 
megejtik az érdekelt birtokosok bevonásával.
Ennek a két útszakasznak a Szarvas-Kondoros és az Öcsöd-
Békésszentandrás közöttinek az átépítésével Békéscsabától egész Öcsödig 
készen lesz az út s minden remény meg van arra, hogy az pár év alatt 
teljesen kiépül s megifjodottan fogja teljesíteni tovább felmérhetetlen 
becsű nemzeti szolgálatát.

A korabeli újságokból kiollózta: Hévizi Róbert
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„MERT EGY NÉP AZT MONDTA: ELÉG VOLT!”
Fotók, korabeli újságok, az 56-os események kronológiai 
áttekintése és a közeljövőben felállítandó emlékmű terve várta az 
érdeklődőket október 21-én, pénteken délután a Könyvtár 
Galériájában. A HéRo sorozat 9. állomása volt ez a kiállítás, amely 
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére készült.
Egy augusztus 20-ai családi látogatás adta az ötletet. Párommal, 
Tolnai Tímeával a Budapesten élő keresztanyjához utaztunk, 
amely találkozás alkalmával került elő a fiók mélyéről egy boríték, 
melyben 1956-os újságok és a fővárosi eseményeket megörökítő 
fotók voltak. A keresztapa, a békésszentandrási születésű Nagy Pál 
készítette a képeket illetve tette el az újságokat. Pali bácsi sajnos 
már nem él így csak a képek és a dokumentumok maradtak meg, a 
hozzá kapcsolódó történetek, szóbeli kiegészítések örökre 
elvesztek. Azonban ami megmaradt, az sem kevés. Már ott 
megfogalmazódott a gondolat, hogy az esemény 60. évfordulójára 
kiállítást készítek. Több elképzelés futott át bennem, végül egy 
történelmi áttekintés formálódott és véglegesedett.  A 
középpontban az október 23. és november 4. közötti időszak állt. 
Pali bácsi 21 fotóját, melyek ki lettek nagyítva, ide illesztettem be, 
mert ekkor készültek. A kiállítást az előzmények, az 50-es évek 
Rákosi korszaka vezette be, a záró része pedig a forradalmat követő 
Kádár korszak volt, egészen 1989-ig, Nagy Imre és társai 
újratemetéséig. A kiállítás része és érdekessége volt még a 
hamarosan felállításra kerülő békésszentandrási 1956-os 
emlékmű. Az átadást 2017. március 15-re tervezzük. Külön öröm 
volt számomra, hogy a megnyitóra felkért barátaim első szóra igent 
mondtak.
Felvezetőként Kozma Ferenc nagyszerű előadásában hallhattuk 
Márai Sándor: Mennyből az angyal című versét, mellyel 
megteremtette azt az érzelmi hangulatot, ami végig tapasztalható 
volt a megnyitó során.

Az emlékezők

Emlékező beszédét Pécsváradi Antal, a szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium történelem szakos tanára mondott. 
Kiemelte 1956 jelentőségét, melyet 1848-hoz hasonlított. 
Elmondta, hogy ez a két évszám a külföldi történelemkönyvekben 
is szerepel. Majd visszatekintett, azokra az időkre, amikor még 
nem volt szabad beszélni 1956-ról. Megnyitóbeszédének végén 
reményét fejezte, ki, hogy a 60 évvel ezelőtti események nem 
voltak hiába valóak, a mai kor számára. Valóságos történelmi 
időutazás volt, melyet nagy érdeklődéssel hallgatott minden jelen 
lévő.

Dr. Lóránt Gyula, barátja Nagy Pál, valamint feleségeik 
társaságában

Szép pillanatok következtek, amikor a fotókat készítő Nagy Pál 
egykori barátja, Dr. Lóránt Gyula lépett a mikrofonhoz. 
Visszaemlékezésében felidézte gyermek és ifjúkori barátságukat, 
amely sosem szűnt meg.
Majd felidézte azt az 1957 februári budapesti találkozásukat, 
amikor ő megtekintette ezeket a képeke, de az ígéretét meg nem 
szegve, csak most mondta el.

Emlékező beszédet Pécsváradi Antal, a szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium történelem szakos tanára mondott

A k iá l l í t á s  megny i tó  zá ró  részekén t  Sz í tó  Imre ,  a 
Békésszentandrási Baráti Szövetség elnöke mutatta be a már 
említett emlékmű tervét és elmondta azt a folyamatot, amely a 
sikeres pályázathoz kapcsolódik.

Számomra nagy élmény volt, hogy együtt lehettem olyan 
emberekkel, akik meghívásomat elfogadva eljöttek és azonosulni 
tudtak egy kiállítás mondanivalójával és így együtt, méltóképpen 
tudtunk megemlékezni a 60 évvel ezelőtt események hőseiről, 
áldozatairól.

Tisztelettel és köszönettel:
Hévizi Róbert
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Idősek napi 
megemlékezés

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2016. 
október 18-án tartotta Idősek Napi megemlékezését a Körös 
Művelődési Házban 140 fővel.
Ünnepségünket levezette Benedek Erika intézményvezető. 
Köszönet érte. Oláh Géza elnök úr köszöntötte a jelenlevő 
sorstársainkat és a csabacsűdi vendégeinket. Egy perces néma 
felállással emlékeztünk meg elhunyt tagjainkról. Kellemes 
szavakkal elmondta, hogy az idős korosztály a hazáért, családjáért 
dolgozott, küzdött és a gyermekei, unokái szeretete és tisztelete 
éltetik időskorukban is. Kulturális programunk a Csabacsűdi 
Hagyományőrző Énekkar és a citera zenéje, valamint a 
Szentandrási Dalkör műsora tette kedvessé e szép ünnepet.
Az ebéd birkapörkölt vagy sült volt körettel. Délután közös zenés 
szórakozást szerveztünk a csabacsűdi zenészekkel, majd 
tombolahúzás következett. Köszönet minden résztvevőnek, akik az 
elő és utómunkálatokban segítettek. A Pásztor fiúknak, akik 
szabadságuk terhére tudták vállalni e finom ebéd elkészítését.
A dalkör tagjai meghívást kaptak több idősek otthonába, így a 
szarvasi Bethlen Gábor úti, valamint a Mótyói klubba. 
Dalcsokrunkkal együtt énekelve, majd elbeszélgetve töltöttük 
időnket.
Lázasan készülődtünk a Szent Márton-napi játszóházra a 
művelődési házba a dalkör és a gyerekek, valamint az intézmény 
által meghívottakkal. Meghívást kaptunk a kertbarátok által 
szervezett vacsora kultúrműsorába és az András-napi kézműves 
kiállítás megnyitójára is. December elején még a 10 éves évfordulót 
is megünnepeljük szűk keretek között és készülünk a Szent 
Karácsony ünnepére, amit december 14-én tartunk. Szerepelünk az 
adventi gyertyagyújtás második vasárnapján a templom téren.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az orvos-beteg találkozó november 
24-én 14 órától lesz. Lehetőség lesz: gyógyászati segédeszközök 
kiírására, gyógycipők felnőtteknek, gyermekeknek, ortopéd orvos 
által vizsgált és kiírt recept alapján. Egyesületünk keretein belül 
kérjük, vegyék igénybe szolgáltatásunkat. Ingyenes minden 
korosztálynak, helyben történő kiszállítás, és bejelentésre házhoz is 
kimennek és beszállítják, majd visszaviszik. Gyógyászati eszközök 
kiszállítása 3 hét, gyógycipőké 2 hónap. 
Érdeklődjenek a 06-20/561-9442-es vagy este a 06-66/217-324-es 
telefonszámon.

Tóth Mihályné
szervező

A MÚLT EMLÉK, A JÖVŐ 
TITOK, A JELEN AJÁNDÉK

1976. június 5-én 53 szentandrási kisdiák befejezte az általános 
iskolai tanulmányait. Az akkori szombat délelőtti ballagási 
ünnepségünkön nem is gondoltunk arra, hogy másnaptól mi lesz. 
Eszünkbe sem jutott, hogy többé nem kell ebbe a suliba jönni, hogy 
itt véget ér egy boldog közösség élete, mert szeptembertől már új 
helyen, új társaságban folytatjuk. Mindenki tovább tanult. 
Gimnáziumokban, szakközépiskolákban, szakmunkásképzőkben. 
Eleinte még heti kapcsolatban voltunk. Hétvégenként találkoztunk, 
beszélgettünk. Aztán egyre ritkábbak lettek a randevúk. Az új 
társaságok új barátságokat, új kapcsolatokat hoztak.
De ez így van rendjén! Valójában ezért ígérik meg a ballagók, hogy 
időközönként általában 5 évenként találkoznak. Így történik ez, az 
1976-ban végzett nyolcadikosokkal is, akik azóta hol osztály-, hol 
évfolyam találkozó keretében összejönnek régi iskolájukban és 
elmesélik egymásnak, hogy mi történt velük az előző összejövetel 
óta.
Legutóbb október 15-én tartottuk a 40 éves találkozónkat. Együtt a 
két osztály. Huszonhárman jöttünk el, tizennégyen az „a”-ból és 
kilencen a „b”-ből. Jelenlétével megtiszteltek bennünket Győri 
Isvánné és Horváth Károlyné tanító nénik is.
Sokfélék lettünk! Sokfelé vitte az osztálytársakat az élet. Vagyunk, 
akik itthon maradtunk, vannak, akik elkerültek az ország más 
részébe és vannak, akik más országban élnek és dolgoznak. 
Beszélgettünk, nosztalgiáztunk és jókat nevettünk. 40 évvel 
fiatalabbnak éreztük magunkat. Úgy tűnt, mintha tegnap lett volna 
a ballagás.
Pedig nem, sajnos nem! Jó pár évvel idősebbek lettünk. Az idő eltelt 
és volt, akiket magával ragadott. Őket elvitte örökre. Hét 
társunknak és ballagtató osztályfőnökeinknek, Susányi Isvánnénak 
és Tiba Józsefnénak csak az emlékét tudtuk megidézni. Emlékükre 
gyertyát gyújtottunk, így emlékeztünk.
Az idő rohant és lassan búcsút intettünk az iskolának. Azonban a 
találkozó ezzel még nem ért véget.
A Zöld Sas kisvendéglőben, egy finom vacsora elfogyasztása után 
még sokáig együtt voltunk.
Kellemes, jó hangulatú program volt. Kár, hogy többen nem tudtak 
eljönni. Reméljük, majd legközelebb! Hisz öt év múlva ismét 
megrendezzük. Addig is csengjen a fülünkben az a bölcs 
közmondás, amit Horváthné Erzsike néni mondott: „A múlt emlék, 
a jövő titok, a jelen ajándék.” Élvezzük hát a jelent, hogy legyen 
igazi ajándék!

Az évfolyamom nevében, Hévizi Róbert.
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Szabó András és Győri Nikoletta 2016. október 8-án kötött 
házasságot.

Születések

2016. október 11-én Bobvos Imre és 
Bagi Petra szülőknek IMRE

november 4-én 
Frankó Norbert és Csabai Alíz szülőknek 
HANGA utónevű gyermeke született.

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
Békésszenta., Arany János utcában családi ház irányár 8.5 Mft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

Csokonai Vitéz Mihály

November
„Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,
A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése
Házba zárt szívünknek kedvetlenedése..”

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület tisztelettel meghívja a sakkszerető 

közönséget 2016. november 25-én (péntek) 

14 órára az István király úti Klubba,
ahol megrendezésre kerül

vitéz Sinka Brigitta sakkmester 
hagyományőrző sakk szimultánja.

Mindenkit szeretettel várunk!
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LABDARÚGÁS
Továbbra is a második helyen

Folytatja kiváló szereplését a Békésszentandrási Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgó csapata a megyei II. osztályú bajnokságban. 
Tizenkét lejátszott mérkőzés után a második helyen állnak a 
listavezető Békés mögött, négy ponttal lemaradva. Mivel egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszottak a Varga fiúk, úgy ez még 
kevesebb is lehet a szezon végére. A jelenlegi tudósítás egy 
vereséget és három győzelmet tartalmaz. A 10. fordulóban a 
gólzáporos battonyai vendégszereplésen a szerencsével sem 
álltunk hadilábon. A mérkőzés elején szerzett két gyors hazai gól 
nagyon rossz hatással volt, majd a félidő vége felé kapott harmadik 
csak fokozta ezt. A második játékrészben egy frissebb és 
határozottabb Hunyadi jött ki a pályára és a félidő közepére 
felzárkózott egy gólra. Levegőben lógott az egyenlítés, de egy 
újabb battonyai találat ismét kétgólos előnyt jelentett. Ezt követően 
még egyszer közelebb kerültünk a hazaiakhoz, de a végén 
bebiztosította győzelmét a Battonya. Érdekes és izgalmas 
mérkőzés volt, melyen nem mindig úgy alakultak a dolgok, ahogy 
az a szabálykönyvben le van fektetve. A következő fordulóban 
hazai pályán győzött a Hunyadi a Békéscsabai MÁV ellen. A 
könnyűnek ígérkező összecsapás igen szorosra sikeredett. 
Elsősorban a vendégvezetés miatt, másodsorban pedig a nehézkes 
játék miatt. Ez után a találkozó után jogos volt a szlogen: csak a 
három pontnak örülhettünk. Nem úgy a következő meccsen, ahol 
nemcsak eredményesen, de tetszetősen is futballozott a Hunyadi. 
Bucsán minden tekintetben kitűnt, hogy a Körös-parti alakult az 
osztály egyik legjobb csapata, méltán foglalnak helyet a tabella 
élmezőnyében. A tizenharmadik fordulóbeli hazai mérkőzés az 
eredményt tekintve könnyűnek mutatkozik. Jobban is játszott a 
csapat ellenfelénél, csak a gólok maradtak el sokáig. Az első a 80. 
percben esett, azonban azt követően beindult a henger. Kiváló 
hajrát nyújtott a csapat és az eredményességen túl megmutatkozott 
a két együttes közötti erő különbség is.
EREDMÉNYEK
10. forduló: 2016. október 16. vasárnap
Battonya – B. Hunyadi 5-3 (3-0)
Battonya, 120 néző: Vezette: Sechna
Góllövők: Virág I. (2), Koppány P.
Kiállítva: Borgulya J. (második sárga lap után)
Nagy I. (szövegelésért)
Varga László: A megye kettő színvonalát meghaladó mérkőzésen, 
szikrázóan kemény csatában a Battonya jól használta ki a 
helyzeteit. Erélytelen játékvezetés.
11. forduló: 2016. október 22. szombat
B. Hunyadi – Békéscsabai MÁV 3-2 (3-1)
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Czirbuly
Góllövők: Virág I. (2), Sajben G.
Varga László: Ezt a győzelmet kiszenvedtük.
12. forduló: 2016. október 30. vasárnap
Bucsa – B. Hunyadi 1-4 (0-2)
Bucsa, 120 néző. Vezette: Bálint Z.
Góllövők: Koppányi P. (2), Virág I. (2)
Varga László: Ma színvonalas játékot mutattunk, győzelmünk úgy 
érzem, hogy megérdemelt.
13. forduló: 2016. november 5. szombat
B. Hunyadi – Csorvás 4-0 (0-0)
Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Tóth I.

Góllövők: Kis L., Koppányi P., Kovács N. (11-esből), Kiss T.
Varga László: Majdnem minden kimaradt, de a csapat az utolsó tíz 
percben, de a csapat az utolsó tíz percben egy fergeteges  offenzíva 
keretében magabiztossá tette a győzelmet.

A megyei II. o. állása
1. Békési FC  13 10  1  2  42-15  31
2. Békésszentandrás  12 9  –  3  37-16  27
3. Lőkösháza  13 8  3  2  37-17  27
...

A Hunyadinak még három mérkőzése van hátra az őszi szezonból. 
Bízunk a csapat további jó szereplésében és az előkelő helyezés 
megszerzésében.

Hajrá Hunyadi!
-zi –rt

TÁNCOS HÍREK
Október 9-én a XIII. Ritmo Kupára Mohácsra utazott Halmai 
Dániel-Bencsik Noémi párosunk. "C" ifjúsági standard 
kategóriában a hetedik helyezést érték el. "D" ifjúsági latin 
kategóriában a harmadik helyen végeztek. A páros latinból is 
feljutott "C" osztályba. Október 22-én D Országos Bajnokság volt 
Pécsen itt Petrás Bene-Rózsa Bettina indult. Gyermek II. 
standardből a nyolcadikok, latin táncokból a tizenegyedikek lettek. 
Ugyanezen a napon rendeztek "E" osztályos Klubközi Versenyt is, 
itt Balázs Dominik-Kondacs Jázmin Bíborka párosunk indult és ért 
el nagyon szép eredményeket. Gyermek II. E standard 
kategóriában elsők lettek.  Következett a latin ahol szintén a 
dobogó legfelső fokára állhattak. Indultak junior I.-es 
korosztályban is és szintén nagyon jól szerepeltek. Standard 
táncokból a negyedik, latin táncokból második helyezést értek el. 
Gratulálok a párosoknak és további sikereket kívánok!

Korbely Györgyné

Balázs Dominik-Kondacs Jázmin Bíborka a dobogó legfelső 
fokán
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KÉZILABDA
Igen fordulatos teljesítményekkel folytatódtak az élboly elleni 
küzdelmeink:
Álomszerű játék, mégsem igazi az öröm: Békésszentandrás – 
Mezőberény 19-25 (13-10) Fiatal, igen tartalékos csapatunk nagy 
meglepésre, közel 50 percig bírta tartani magát a bajnoki címre ismét igen 
esélyes, hosszabb cseresorral bíró, jelenlegi éllovas Mezőberény ellen. 
Álomszerű első félidőt produkáltunk, a nagyobb rutinnal és sokkal erősebb 
fizikummal rendelkező vendégekkel szemben. Védelmünk jól működött, 
támadásaink is sorra eredményesek voltak, így a 12. percben mindenki 
meglepetésére, 8-3-ra MI vezettünk. Gólt-gólok követették, de a félidőre 
az előnyünkből 3 megmaradt (13:10). A fordulás után fizikai fölényüket 
még inkább kihasználták a vendégek, egyre durvább lökésekkel, ütésekkel 
törtek meg bennünket, mely a végére elvette erőnket, és a 49. percben 
sikerült átvenniük a vezetést. Míg mi 50 percig uraltuk a mezőnyt, sajnos 
az utolsó perceket a berényiek irányították, és a mérkőzés végére a 
legnagyobb különbség alakult ki a javukra. A játék képe alapján, ezen a 
játéknapon nem volt ekkora különbség a két csapat között, ami számunkra 
mindenképp pozitív. 
A csapat tagjai: Lólé Emília, Petrás Viktória, Petrás Blanka, Rohoska Nóra 
Patrícia, Ambrus Réka, Olasz Éva, Farkas Csenge, Bezzeg Xénia, Szín 
Réka és Egriné Kovács Andrea (j.e.)
Békésszentandrás – Füzesgyarmat 21 – 28 (11 – 12)
A találkozót mi kezdtük jobban, aztán egyre inkább elpártolt tőlünk, no 
nem a szerencse, hanem inkább az igen fiatal játékvezetés …a gyarmatiak 
ezzel könnyen átvehették az irányítást. Ezt követően sem adtuk fel, a 
nyomukban vol tunk,  sőt ,  hétméterest  is  kaptunk,  mellyel 
kiegyenlíthettünk volna, de valami oknál fogva – az ellenfél edzőjének 
bekiabálását követően a két játékvezető egyeztetett – és mégsem lett 

hétméteres, jöhetett az ellenfél újra. Ezt követően jó-néhány gólunkat 
lefújták, és több esetben nem csak egyszer kellett betalálnunk ahhoz, hogy 
gólként érvényesítsék. Mindezek rendkívül megnehezítették 
helyzetünket, ennek ellenére az első félidőben partiban voltunk velük. A 
második játékrészben rengeteg kiállást kaptunk, több alkalommal öten, 
vagy épp csak négyen voltunk a pályán, mellyel éltek is a vendégek. Nem 
vitás egy jobb csapattól szenvedtünk vereséget, de érthetetlen az ilyen 
jellegű támogatás. Hol sérülések, betegségek, hol egyéb elfoglaltságok 
„tizedelik” a csapatot, így egy-egy mérkőzésen igen kevesen vagyunk. 
Most is elfáradtunk a végére, főként fejben a sok érthetetlen döntés miatt, 
mely a támadójátékunkon is mutatkozott, és a végére megnőtt a különbség. 
Felföldi I. SE Újkígyós – Békésszentandrás 33 -23 
Egy gyenge első félidő után feltámadtunk, és méltó ellenfelei voltunk az 
eddig veretlen hazaiaknak. 
Tudtuk, hogy nagyon nehéz szezonunk lesz, hol nyerni tudunk, hol 
veszítünk, hol nagyot játszunk, hol elfáradunk, de kitartunk, és teszünk 
tovább azért, hogy mielőbb beérjen a munkánk gyümölcse. Ha csapatunk 
töretlenül harcol együtt tovább, és sikerül még hosszabb cseresort 
k i é p í t e n i ,  a k k o r  a  k ö v e t k e z ő  s z e z o n o k b a n  m é g  j o b b a n 
megszorongathatjuk az éllovasokat.
„A harcos tudja, hogy a nagy álmok sok kicsiből állnak, ugyanúgy, ahogy a 
nap fénye is milliónyi kis sugárból adódik össze..” 
További programunk a 2016/2017 felnőtt női kézilabda bajnokság őszi 
szezonjában:
2016. november 12. szombat: 16:00 Békésszentandrási Kézilabda Club - 
JALTE Bcs, 2016. november 20. vasárnap: 12:00 Nagyszénási SE - 
Békésszentandrási Kézilabda Club              

  - a -

55 éves a Kajak-Kenu Klub
A Kajak-kenu Klub az idén ünnepelte fennállóságának 55. 
évfordulóját, melyről a november 5-én megtartott évadzáró értekezlet 
és vacsora keretében emlékeztek meg a jelenlévők. Sinka Péter a klub 
elnöke röviden felidézte az 55 év történéseit, az elért eredményeket a 
kezdetektől a napjainkig bezárólag. Külön üdvözölte Csikós Gyuri 
bácsit – szakosztályunk alapítóját – akinek köszönhetjük, hogy 
Békésszentandráson kajak-kenu szakosztály működik.
Az este további részében a klub 2016. évi tevékenységéről, az elért 
eredményekről számoltunk be.
Pálinkás András és Kis Gergely edzők ismertették a 2016-ban elért 
eredményeket, név szerint értékelték a versenyzőket. 2016-ban 14 
versenyen vettünk részt, ezeken 28 db első 14 db második és 12 db 
harmadik helyezést értünk el.
Hivatalos bajnoki pontverseny még nem jelent meg, de a tavalyi 96 
ponttal szemben 135-öt értünk el, így bizonyosan előrelépünk a tavalyi 
45. helyezéshez képest.
Kiemelkedően szerepeltek masters versenyzőink, akik a 
bajnokságokon 5 db első, 2 db második és 3 db harmadik helyezést 
nyertek.
A hagyományokhoz híven egy kupával díjaztuk azokat, akik a 
bajnokságokon pontot szereztek. Ebben az évben szerencsére sokan 
részesültek az elismerésben, összesen 16-an kaptak díjat.
Név szerint: Petrovic Maja, Szekeres Tünde, Csontos Andrea, Kanti 
Anna, Csépai Barnabás, Ficzere Ferenc, Szekeres Zoltán, Kalmár 
Ádám, Szabó Kornél, Füzesséry Richárd, Szécsi Robin, Pálinkás 
Hunor, Lestyán-Goda Nándor, Szopka Kitti, Szopka Renáta és Gugolya 
Réka.
Egy örömteli bejelentésre is sor került az estén. Január 24-én egy 
egynapos kirándulást szerveztünk versenyzőink részére a Mátrába.

A Békés Megyei Sportszövetség nevében Szabó Ágnes egy-egy 
kupával díjazta a legeredményesebb női és férfi versenyzőt, Petrovic 
Maját és Csépai Barnabást.
Öröm és bánat is, hogy szeptembertől Petrovic Maja a Testnevelés 
Egyetemen végzi a tanulmányait, így a versenyzői pályafutását is 
Budapesten folytatja. Sok sikert kívánunk neki és remélhetőleg 
testnevelőként visszatér majd az egyesületünkbe Kis Gergellyel együtt.
Szeptembertől Kis Gergely helyett Szító Ákos foglalkozik a kezdő és a 
gyerekkorú versenyzőkkel, akinek sok sikert kívánunk a munkájához.
Nagy feladat előtt állunk. Az MKKSZ támogatásából 15 millió Ft-os 
pályázatot nyertünk, melynek során egy három beállásos motorcsónak 
tárolót építünk a régi alumínium bódé helyén. Ezenkívül felújítjuk a 
mólókat, a versenyzői móló fölé tető kerül, új burkolatok, 
öntözőrendszer kerül kiépítésre, valamint a csónakház elektronikus 
kamerás védelmet kap.
Hosszas előkészítés, tervezés, engedélyek beszerzése, szerződések 
kötése, sok-sok adminisztratív előírások teljesítése után mára már oda 
jutottunk, hogy kezdhetjük a beruházást. Jelenleg arra várunk, hogy 
leengedjék a Köröst és elkezdhessük a munkát.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, akik vállalták a 
földmunkák elvégzését is és a Körös-Aqva KFT-nek, aki biztosítja 
számunkra a beton mennyiségét. A munkát 2017. április 15-ig kell 
befejezni. Reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és nem 
akadályozza majd a munkát, és jövő áprilisban-májusban már csak 
szépítés, füvesítés, tereprendezés vár ránk.
Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, akik 
pénzzel, munkával, vagy egyéb módon segítettek, hogy 2016-ban is 
eredményesen tudtunk működni.

Fabó István
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