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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
Dimbes-dombos Kishegyes, megint meglátogattunk!

Az idei látogatásunk szintén testvértelepülésünk Iskolanapja 
alkalmával, november 17- 19.-én történt. 
28 általános iskolással és 4 – évek óta visszajáró- középiskolással 
érkeztünk a késő délelőtt folyamán az Ady Endre Kísérleti 
Általános Iskola elé, ahol már népes és izgatott gyermeksereg várt 
bennünket néhány kolléga kíséretében. A viszontlátás örömével 
ugrottak egymás nyakába a gyerekek, hiszen a legtöbben már 
találkoztak egymással Békésszentandráson vagy Kishegyesen. A 
kapcsolat azóta is megvan, hála a sokat szidott facebooknak. (Lám, 
annak is lehetnek előnyei.) Csak 4 gyermeknek kellett bemutatni a 
vendéglátóját. Szemérmes ismerkedés után szombaton már 
barátokként jelentek meg a tornateremben, ahol a barátságos 
mérkőzések zajlottak. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a 
péntek még nem ért véget!
Este a helyi Művelődési Központban zajlott a mi Sulivarázsunkhoz 
hasonló gálaműsor, az idén a mosoly jegyében. Játékos, 
megmosolyogtató, kacagtató vagy a kiskamasz világában 
komolyan elgondolkodtató műsorszámokkal készültek az iskola 
tanulói, aprók és nagyobbak és még nagyobbak. Mivel a 
vendégfogadó gyerekek közül sokan fel is léptek, így az 
ismerkedésre az este adott lehetőséget. Nem kérdeztük meg 
másnap, kinek milyen hosszúra nyúlt az éjszaka, de biztosan nem 
túl korai lefekvéssel végződött. 

Szombaton pedig már kilenc órára a tornateremben volt találkozó, 
hiszen fel kellett készülni a mérkőzésekre, be kellett melegíteni. A 
barátságos kézilabda mérkőzést a helyiek, a két focimeccset pedig a 
mi diákjaink nyerték meg. A „vérre menő” harc után a szombati nap 
hátralévő része szabad volt mindenki számára. 
Vasárnap délelőtt szó szerint könnyes búcsú után indultunk haza, a 
szívünkben tele szeretettel. Azzal, amit ott kaptunk, és azzal, amit 
adhattunk.
Végezetül hagy osszak meg egy élményt a Kedves Olvasókkal! 
Topolyáról Kishegyesre egy régi betonút vezet, amire ráhajtva 
olyan érzése van az embernek, mintha vasúton menne, mert szinte 
„zakatolva” haladunk végig rajta. Huszonöt éve járok a 
gyerekekkel ide, és hosszú éveken át, amikor erre az útra 
rákanyarodtunk, hangos örömujjongásban törtek ki. 2007-től volt 
néhány év. ami után szinte újra kellett ezt az érzést elplántálni 
bennük. Most újra hallottam ezt az örömujjongást. Bátortalanul, 
félve, hogy mit szólunk mi kísérők hozzá, de hallottam. Nagyon jó 
volt hallani. Remélem, legközelebb még hangosabban fogom, 
fogjuk! Ígérem, nem szólunk rájuk, hogy csendesebben örüljenek, 
mert ez az öröm a mi örömünk is, hiszen ezért az érzésért 
dolgozunk mindannyian. 

Molnárné

Kedves Vendég a Bölcsődében
Szép zúzmarás reggelre ébredtünk. A táj a télre emlékeztet, amikor 
a Mikulás szánnal érkezik.
A bölcsődés gyerekek nagy izgalommal várták ezt az eseményt. A 
csengettyűszó hallatán éneklésbe kezdtünk, melyre a Mikulás két 
Krampusszal belépett a csoportba.

„Fehér havas utakon lassan lépeget,
Megzörgeti ablakod vajon ki lehet?

Mikulás, Mikulás jöjj be hozzánk már,
Minden bölcsis kisgyermek szívdobogva vár!”

Az apróságok meglepetten és csillogó szemekkel fogadták Őket.
A Krampuszok név szerint szólították a Mikuláshoz a 
kisgyermekeket, akitől kicsit félszegen vették át a csomagot. 
Ezekről a pillanatokról fénykép készült.
A vendégekkel még közösen is énekeltünk és mindenki boldogan 
nézegette, forgatta a szép piros csomagocskáját.
Köszönjük szépen a szülőknek és a helyi nyolcadikosoknak, hogy 
ilyen varázslatossá tették a legkisebbek Mikulás napját!

A bölcsőde dolgozói
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"Jön már itt a Mikulás..."

,,Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás..."

Körte csoport

Kis-katica csoport

Süni csoport

Karácsonyi vásár
a Békésszentandrás Fő u. 53. szám alatti

Csipai Boltban.

Ne menjen távolabb, ha helyben is megveheti az ünnepi 
készülődéshez szükséges dolgokat!

Időt és pénzt takarít meg, ha nálunk vásárol!

A megszokott árukészlet mellett a karácsonyi bevásárláshoz 
széles áruválasztékkal, karácsonyi  kellékekkel  -  

díszcsomagolók, masnik, díszgyertyák, asztali díszek, égősorok, 
ajándéktasakok,  karácsonyfa díszek nagy választékával -  

ajándéktárgyakkal, játékokkal állunk rendelkezésre kedvező 
árakon.

Egyedi gravírozás rövid határidővel megrendelhető.

Fenyőfa árusítás!

Elérhetőségünk telefonon: 66/218-230.

Minden kedves vásárlónknak
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket

és Boldog Új Évet kívánunk.

Tájékoztatjuk a vásárlókat, hogy

2017. január 1-jétől március 31-ig
Vasárnaponként ZÁRVA tartunk!

Következő lapzárta: 2017. január 6. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik: konyvtar@bekesszentandras.hu
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Gondozási Központ Hírei 
November 12-én ünneplik világszerte a Szociális Munkások 
Napját. Hazánkban, ahol az emberek közel egyharmada küszködik 
olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel, 
tizenhárom éve köszöntik a szakterület dolgozóit. 2017-ben az e 
területen tevékenykedő munkatársaink legnagyobb örömére 
november 12 munkaszüneti nap lesz. 
November 15-én délelőtt ismét gyermekzsivajtól volt hangos az 
otthon. Ellátogattak hozzánk az ovisok, Márton napi műsorral 
kedveskedtek az időseknek a Süni csoport gyermekei és az óvó 
nénik. Sok vidám dalt és verset adtak elő, majd ajándékokkal is 
meglepték a néniket, bácsikat. Köszönjük szépen! 

November 27-én a templom előtti téren - a hagyományokhoz hűen - 
ismét feldíszítették a szép nagy adventi koszorút. Elkezdődött a 
várakozás, a felkészülés Karácsonyra, Jézus megszületésére. A 
Gondozási Központ dolgozói Egriné Rácz Anita és Turcsányi 
Lajos vezetésével zenés, verses műsort állítottak össze és adtak elő. 
Az első vasárnapot megelőző hetekben közös próbák voltak, 
melyek jó hangulatban teltek el! Vasárnap nagy izgalommal 
készültünk az előadásra, ahová elkísértek bennünket, sőt még 
szerepeltek is a gyermekeink! Nagyon nagy élmény volt!
A Kis Oviban rendezett régi idők játékaiból összeállított kiállításra 

a tanyabusz segítségével elvittük az időseket, ahol szívesen 
nosztalgiáztak, mesélték egymásnak az elmúlt idők emlékeit. A 
Karácsony közeledtével, igyekszünk az otthonban is ünnepi 
hangulatot teremteni. A különböző dekorációk, fényfüzérek 
segítségével ünneplőbe öltöztetjük a szobákat, a teraszon egy 
hatalmas koszorún naponta kiírjuk , hogy hány nap van még 
Karácsonyig. Gondoskodunk a lelkek felkészítéséről is, részt 
veszünk majd egy hajnali szentmisén az idősekkel, fogadjuk a 
református hittanos gyermekeket, majd Karácsonyi szentmise is 
lesz az időseknek. Idézet az adventi műsor köszöntő soraiból: 
" Most Advent elején még nehéz átéreznünk annak a csendes éjnek 
a csodáját,  ahová tartunk készületünk során. Eltéríti 
gondolatainkat, túlkiabálja a belső hangot a csillogó és zajos világ, 

ami az ünnepre készül egy hónapon át. Túl tudunk-e látni a 
fényfüzéreken a bölcső felett álló csillagig? Meghalljuk-e a hangos 
vásári zene mögött az újszülött gyermek csendes szuszogását? 
Nem könnyű feladat, de fel lehet rá készülni! Erről szól az adventi 
idő!" 

Gondozási Központ dolgozói

Cifra kalács

Hozzávalók: 40 dkg finomliszt
 0,7 dl langyos tej (70 ml)
 150 g natúr joghurt
 1 tojás
 csipet só
 4 púpos ek kristálycukor (vagy ízlés szerint)
 5 dkg puha vaj
 3 dkg friss élesztő
 2 ek cukrozatlan kakaópor
 1-2 ek tej
Tetejére: 1 tojássárgája

 1 tk kristálycukor

 1 tk tej
Elkészítése:
A langyos tejbe beleteszünk 1 evőkanál cukrot és belemorzsoljuk az 
élesztőt. Félretesszük és hagyjuk felfutni.
A liszthez hozzákeverjük a maradék cukrot és a sót. Hozzáadjuk a 
tojást, a puha vajat és a joghurtot, valamint a felfutott élesztőt. Lágy, 
rugalmas tésztát dagasztunk. Takarjuk le konyharuhával és meleg 
helyen kelesszük duplájára.
A megkelt tésztát osszuk 3 egyenlő részre.
Az egyikbe gyúrjunk bele 2 evőkanálnyi kakaóport és 1-2 
evőkanálnyi tejet. (Annyi tejet adjunk hozzá, hogy a tészta lágysága és 
rugalmassága megmaradjon.) A kakaós tésztát két részre osztjuk.
Az egyik világos tésztát és az egyik kakaósat enyhén lisztezett 
felületen nyújtsuk ki téglalap alakúra. A kakaós tésztát tegyük rá a 
világos tésztára, kicsit együtt is sodorjuk át majd a hosszabbik 
oldalánál kezdve tekerjük fel.
A másik 2 tésztát is nyújtsuk ki, de ezúttal a kakaós kerüljön alulra. Ezt 
is tekerjük fel. A 2 tésztát kissé kihúzzuk, hogy hosszabb legyen, mint 
a sütőforma. A 2 szálat fonjuk össze, majd tegyük bele a sütőpapírral 
kibélelt kalácsformába.
A tojássárgáját a cukorral és a tejjel keverjük el és kenjük meg vele a 
kalácsot. 20 percet pihentessük még a tésztát, közben melegítsük elő a 
sütőt 180 fokra.
A forró sütőbe téve kb. 30 perc alatt süssük szép pirosra.
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Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Bazsamári libája…..

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Békésszentandrási 
Kézművesek Egyesülete hagyományteremtő Márton-napi 
játszóházat rendezett november 11-én délután. Vendégünk volt a 10 
éves Szentandrási Dalkör, akik a naphoz kapcsolódóan mécsesekkel 
vonultak be és dalokat énekeltek a gyermekek nagy örömére. Ezután 
kezdődött a kézműves foglalkozás, ahol gipsz és mézeskalács libát 
díszíthettek, ajtó vagy ablakdíszt készíthettek spatulából, és a 
kezüket körberajzolva libát  formálhattak.  A szokásos 
megvendégelés sem maradt el, mert a dalkör tagjai finomabbnál 
f inomabb süteményekkel  kedveskedtek  a  szépszámú 
gyerekseregnek. Elmondhatjuk, hogy jól sikerült a játszóházunk és 
reméljük jövőre ez is bekerül a programjaink közé valamilyen 
formában.

Mikulás az állatok között

Ezzel az előadással vártuk együtt a Mikulás megérkezését az 
óvodásokkal és alsósokkal december 1-jén a művelődési házban. 
Megtudhattuk, hogyan segítik az állatok a hosszú útjára indult 
Mikulást, és még a foghúzásban is jeleskednek. A nagyszakállú 
segítője a Manó az előadás után sok-sok meghajtogatott lufival 
kedveskedett a gyermekeknek. Sajnos nem tudunk sok ilyen és 
hasonló rendezvényt szervezni, így ezúton is köszönjük a 
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány támogatását.

Márai hatodszor!

A Márai-program VI. pályázatának köszönhetően, 100.000 Ft 
értékben 42 db könyvtári dokumentum érkezett a Könyvtárba.
A használói szokások alapján a könyvtárak egy felkínált listából 
válogathatták össze a maguk csomagját. Most elsősorban 
gyermekek számára rendeltünk. Néhány könyvcím a csomagból 
ízelítőül:

- Vasgyúró Palkó
- Orrfújós mese
- A pormanó felbukkan
- Karácsonyi vándorok
- 100 magyar népmese

Továbbra is szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat 
Könyvtárunkba és rendezvényeinkre!

Benedek Erika
intézményvezető

Kedves Olvasó, Régi és Új Előfizetőnk!

A Szentandrási Híradó jövő évi számait is kényelmesen olvashatja otthonában,

ha előfizet újságunkra.
Az előfizetés díja 2.145 Ft/év.

Előfizetni a Könyvtárban lehet 2017. január 10-ig.



6 2016. december

Óvodatörténeti és játéktörténeti
Egyik szemünk sír a másik nevet. Nevet, mert nagy élmény volt 
megszervezni ezt a kiállítást és rengeteg jó embert ismertünk meg, 
sír, mert a kiállítás apropója sajnos az, hogy bezárt a Kis Ovi. Biztos 
sokakban felmerült a kérdés, minek küzdenek még, hiszen már 
úgyis bezárt, nincs mit tenni. Igen sajnos bezárt, de mindenképpen 
szerettünk volna méltóképpen elbúcsúzni a Kis Ovitól, úgy ahogy 
azt megérdemli, egy több, mint 64 évre visszatekintő intézmény. 
Úgy gondoltuk, hogy egy óvodatörténeti- és játéktörténeti 
kiállítással emlékeztünk meg az elmúlt 64 évről. 

November 26-án egy napsütéses délután nyitottuk meg a kiállítást, 
ami ezt követően még egy hétig megtekinthető volt. Nagyon sokan 
eljöttek, ami azt jelzi sokaknak fontos volt ez az intézmény.

Szívszorító és megható volt  látni sokak szemében a 
könnycseppeket, ezért már megérte a sok munka és fáradozás. 
Feltörtek a régi emlékek, nosztalgiáztunk.

A m e g n y i t ó n  a  k i á l l í t á s  h á z i a s s z o n y a ,  B ő d i  E t i 
visszaemlékezéseket olvasott fel, melyet szeretnénk az olvasókkal 
itt is megosztani.  Elsőként fogadják szeretettel Hartay Jánosné 
Jutka óvó néni visszaemlékezését.
Szeretettel köszöntöm a kiállítás megnyitóján résztvevőket, a 
támogatókat, a szervezőket!
Sajnálom, hogy nem lehetek itt, ezért fogadják el tőlem ezt a néhány 
gondolatot. 1989-2008-ig, 19 évig jártam a Kis Oviba, illetve 
dolgoztam itt a Szent Erzsébet úti Óvodában.
Mit adott nekem ez a sok év?
A hivatásom csúcsát, sikereket, szeretetet, szép napokat, családias 
nyugodt alkotó légkört.
Mitől volt családias? Testvérek sora iratkozott be ide, mondogatták 
is a dajka nénik: itt mindenki rokon, vagy szomszéd. Két csoporttal 
kezdtük. Volt úgy, hogy hatvan gyermek járt ide.
Az óvodai nevelés jellemzője az érzelemdús, családias légkör, az 
óvó-védő gondoskodás, amely biztosítja a sokoldalú fejlesztést. A 
testi – lelki szükségletek kielégítése elsődleges. Megfelelő 
igényességgel, megfelelő szakmai felkészültséggel, a pedagógiába 
vetett hittel szereztük meg a tekintélyt a szülők előtt.
A Nyitott óvoda hagyományőrző, környezetvédő programmal azt is 
jelentette, hogy egyre több rendezvényen vettek részt a szülők. Az 
ünnepek, ünnepélyek nem jöhettek létre a szülők segítsége nélkül. 
Anyagi segítséget az évről-évre megrendezett Ovi Bál hozott. Az 
eszközöket bővítettük, a kellemes esztétikus környezet kialakítására 
ebből a pénzből tudtunk költeni. Az apróbb vásárlásokból lett új 
függöny, terítők, játékok; már egyre nagyobb dolgokra is telt. 
Udvari játékokat, mászókákat vehettek birtokukba a gyerekek. A kis 
közösségből adódott, hogy a gyermekek és felnőttek között igen 
erős érzelmi kapcsolat alakult ki. Derűs, boldog gyermek csak 
érzelmi biztonságban nőhet fel. 2005-re bekövetkezett a leépítés, 
kényszernyugdíjazás, egyre kevesebb gyermek, csoportösszevonás. 
Újabb nyugdíjazás. Három felnőtt maradt a hétből. Napjainkban 
pedig bekövetkezett a legszomorúbb döntés, a bezárás.
Köszönet a kiállítás rendezőinek, lehet nézelődni, emlékezni, 
felidézni az élményeket.
Kívánok mindenkinek ilyen szép nyugdíjas éveket, hívnak, várnak, 
tartom a kapcsolatot úgy a munkatársakkal, mint a szülőkkel.
Hartay Jánosné Jutka óvó néni
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kiállítás a Kis Oviban
S z e r e t e t t e l  í r t a  m e g 
visszaemlékezését az egykori Kis 
Ovis, Lázár Andrea.
,,Kedves Óvó nénik, Dajka nénik 
és Kis Ovis Társaim, kedves 
Jelenlévők!
Andrea Spiro vagyok, de talán 
Lázár Andrea néven jobban 
ismernek odahaza. Néhány héttel 
ezelőtt volt óvodás társam Szécsi 
Viola azzal a kéréssel fordult 
hozzam, hogy írjak néhány sort 
K i s  O v i s  e m l é k e i m r ő l . 
Köszönettel fogadtam ezt a 
felkérést, de mennyi időnk is van 
erre? :)
Ami a Kis Oviról elsőnek az 
eszembe jut, az épület; ahogy 

bekanyarodtam az utca sarkon, mindig ott állt, mindig mosolygott 
rám az ablakokba helyezett dekorációkon keresztül. Hívogatott, 
gyere be! Azután ahogy lenyomtam a kiskapu nyikorgó kilincsét, 
már alig vártam, hogy a folyosó ajtóhoz érjek, és végre bent legyek.
Odabent a hosszú folyosó fogadott. Az a folyosó, amikor 
kiscsoportos voltam, mindig a másik végén ülő nagyokat néztem. 
Milyen jó nekik, ők mindent meg tudnak csinálni önmaguk, 
gyorsabban öltözködnek, hamarabb kint lesznek az udvaron, vagy 
segíthetnek kitolni a kocsit az edényekkel a dajka néninek. Én is 
nagy akartam lenni. Amikor végre a nagycsoportos fogasok mellett 
állhattam, a kicsikre irigykedtem. De jó nekik, ők még itt 
maradhatnak az oviban néhány évig.
A csoportszobákban - és gondolom mindannyian így emlékszünk- 
volt öröm, boldogság, nevetés, barátság, és persze vita, sírás is. De 
a leglényegesebb dolog az volt, hogy a felnőttek szerettek, vártak 
rám, megöleltek, megsimogattak. Olyan volt belépni a Kis Ovi 
csoportszobáiba, mintha otthon az egyik szobából a másikba 
mentem volna át. Csak ahhoz a másik szobához kétutcányit kellett 
gyalogolnom.
Hogy mire emlékszem?
A barátságokra, amit ott kötöttem. A szeretetre, amit ott kaptam. 
Arra a sok mindenre, amit ott tanultam. És a forgódobra a nagy 
diófa alatt, a mászókán fejjel lefele lógva eltöltött órákra, a 
traktorgumiban való bújócskára, az orgonabokrok közötti 
kukucskálásra, az ebédes kocsi kerekeinek zajára, a hosszú séták 
utáni versenyfutásra a Szt. Erzsébet utca sarkától az óvodáig. Arra, 
amikor farsang napján az óvó nénik megengedték, hogy ráálljak az 
asztal tetejére, és az első alkalomra amikor végre én is a 
hazajárósok között álltam, hogy egyedül menjek haza.
Na persze a csínytevésekre is! :) Amikor Manci óvó néni 10-szer 
elmondta, hogy az alma még nem érett, senki ne vegye le a fáról - és 
a bokorban elbújva ettük a zöld gyümölcsöt, amíg a fülünknél fogva 
húzott ki onnan bennünket. Vagy amikor Szitó Imre bácsi és Juliska 
néni jött panaszkodni, hogy néhányan célba dobáshoz használjuk a 
kamrájuk kisablakát és kezében felmutatta a bizonyítékot, az óvoda 
udvarán lehullott szilvát. Az orgonára, amit letörtem, hogy óvó 
néninek adhassam, még akkor is, hogy tudtam aznap nem dicsérnek 
meg.
Az első napra, amikor nem nyitottam be a kapun, mert már iskolába 
kellett mennem. Végre én voltam az, iskolatáskával a hátamon, akit 
az ovisok a kerítésen keresztül csodáltak. Én mégis inkább a másik 
oldalon szerettem volna lenni.
Ez az érzés mindig elkapott, amikor elsétáltam az óvoda mellett. 
Örömmel köszöntem be az udvarra, ha láttam, hogy kint vannak a 
gyerekek és az óvó nénik. Be kell valljam, arra vártam, hogy 
visszakiállítsanak és behívjanak látogatóba. És éppen az volt, amit 

mindig megtettek nem hiszem, hogy tudták, mennyit jelentett 
nekem. Ahogy megint lenyomtam a kapu kilincsét, újra Kis Ovis 
lehettem. Teljesen mindegy, hogy akkor már gimnáziumba jártam. 
Azokban az években sokat kérdezte Manci óvó néni és Erika óvó 
néni is, eldöntöttem-e, hova megyek tovább az érettségi után? Már 
akkor határozott elképzelésem volt, hogy az ő nyomdokaiba lépek. 
Hiszen ők voltak, akiknek az elsők között elújságoltam, hogy 
felvettek az Óvónőképzőbe. Tehát nincs mese, még legalább 3 évig 
nem szabadulnak meg tőlem, mert biztos hozzájuk jövök majd 
gyakorlatra. A főiskolai gyakorlatok alatt megint sokat tanultam a 
Kis Oviban dolgozó óvó - és dajka néniktől. Megmutatták, és teljes 
szeretettel adtak át nekem az évek tapasztalatait, már mint leendő 
munkatársuknak. Mint ahogyan évekkel azelőtt óvodásukként, 
felnőttként is a javamat akarták. Végre megtudtam, miért örök 
fiatalok ők - a gyerekek szeretete, nevetése a csodaszer.
Azóta több, mint 20 év telt el, és a mindennapokat most már a világ 
másik végén, az Amerikai Egyesült Államokban élem. Több 10 ezer 
kilométer választ el szeretteimtől, szülőfalumtól, így a Kis Ovitól is. 
De minden nap, ahogy átlépem az itteni óvoda küszöbét ahol 
dolgozom, ugyanaz az érzés fog el, mint annak idején óvodás 
éveimben - haza jöttem. Remélem én is olyan emlékeket hagyok a 
gyerekek szívében, mint amiket én őrzök a Kis Ovis óvó nénikről. 
Mert bevallom, nem könnyű - ahogy itt mondják: ,,Fill their shoes."- 
a cipőjüket betölteni.
Az ablakok nem mosolyognak már, a kapu sem nyikorog, az óvoda 
bezárt. De az emlékek mindannyiunk emlékezetében, szívében 
megmaradnak. Amikor gyermekeinknek a saját gyermekkorunkról 
mesélünk, biztos vagyok benne, hogy a Kis Ovis évek történetei is 
előkerülnek. 
Kívánok hát mindenkinek csodás emlékezést! Ne feledjétek, Kis 
Ovisnak lenni csodálatos!’’
A megnyitó zárásaként felavattuk az emléktáblát, ami 
mindannyiunk örömére örökké őrzi majd a Kis Ovi emlékét.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki megtisztelte 
jelenlétével a kiállítást, a megnyitón közreműködőknek, akik 
kölcsönadták féltve őrzött régi játékaikat, és akik bármilyen 
formában támogatták, hogy ez a kiállítás létrejöhessen. 
Egy korszak lezárult, továbbléptünk, de sosem felejtünk el Kis Ovi!

Kis Ovisok Szülei
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SZENT  ANDRÁS -
Községünk névadójának ünnepén, november 26-án szombaton a 
délelőtti szentmisét követően a „Kis Ovis voltam, vagyok, lehettem 
volna” kiállítás megnyitójára és a Régi idők játékainak 
bemutatójára került sor. Majd a művelődési házban 16 órakor 
kezdődött az ünnepi műsor. Először Sinka Imre polgármester 
mondott rövid visszatekintést és várakozásnak nevezte a 
mögöttünk álló néhány évet, amit az M44-es út megépítése jelent 
községünknek. Majd Gaál Roland a Szarvasi Járási Hivatal 
vezetője, Mohácsi Zoltán Kishegyes Helyi Közösségének vezetője 
és Haász Tibor Simonyifalva polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket. A kitüntetések átadása előtt Egriné Rácz Anita 
népdalokat énekelt. 

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 á n a k 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  a 
339/2016. (XI.14.) határozat 
alapján Dr. Paljak János 
részére Békésszentandrásért 
Kitüntető Díjat adományozott, 
m e l y e t  S i n k a  I m r e 
polgármester úr adott át.
Dr. Paljak János Szarvason 
született 1949. szeptember 19., 
édesanyja révén szentandrási 
származású. Az általános 
iskola alsó tagozatát még 
osztatlan tanyasi iskolában 
végezte, majd a Szarvasi Vajda 
P é t e r  G i m n á z i u m  e l s ő 
matematika-fizika tagozatos 
osztályában érettségizett 

kitűnő eredménnyel. A pályaválasztás egyértelmű volt számára, 
hivatásként az állatorvoslást választotta és 1973-ban kapott 
állatorvos-doktori diplomát Budapesten az Állatorvostudományi 
Egyetemen. A Szarvasi Állami Tangazdaságban gyakornokként 
megismerkedett az akkor legmagasabb szintű állattartási 
technológiákkal, a fertőző betegségek megelőzésének módszereivel 
és a nagy létszámú állatállományok gyógykezelésének 
lehetőségeivel. A megfelelő szakmai jártasság elsajátítása után 
Békésszentandrásra került, körzeti állatorvosi állásba és emellett 
ellátta az akkori Zalka Máté Termőszövetkezet sertés, 
szarvasmarha és juhállományait is. 1979-ben járási-városi 
főállatorvosnak nevezték ki Szarvason, mint az első függetlenített 
járási-városi főállatorvost, nagynevű és általa nagyon tisztelt dr. 
Domán Imre utódjaként.
1981-ben ál lategészségügyi  igazgatási  és  szervezési 
szakállatorvosi diplomát kapott, két éves képzés után. Majd újra 
visszakerült Békésszentandrásra, a Zalka Máté MGTSz üzemi 
állatorvosa lett.
Részt vett a Békés Megyei Állatorvosi Kamara megszervezésében, 
valamint a kamarai gyógyszerforgalmazás megindításában.
1990-1994 közötti önkormányzati ciklusban Békésszentandrás 
alpolgármesterének választották. Bencsik Imre Polgármester 
Úrral és az akkori képviselő testületi tagokkal ismerkedtek a 
demokráciával és a település vezetésének napi gondjaival. A 
Képviselő-testületben végzett munkáját mindig nagy szaktudással 
és lelkiismeretesen végezte. 1996-tól a Szarvasi Gallicoop Zrt. 
főállatorvosa, ahol a termési integráció tenyészpulyka, és 
végtermék állományainak állategészségügyi ellátása, az integrált 
termelés állategészségügyi feladatainak összehangolása, 
szervezése tartozik feladatai közé. Az immáron húsz éve végzett új 
típusú munka mellett nincs lehetősége állatorvosi magánpraxis 
végzésére, de kapcsolata Békésszentandrással és az itteni 

állattartó lakossággal nem szakadt meg. 
Saját belső elhatározásának eredménye, hogy saját, családi 
költségén kiadhatta az első fotókönyvét Békésszentandrásról 2014-
ben, „Békésszentandrás a Nagy Vizek és a Szőnyeg hazája” 
címmel. Ezúton is hatalmas köszönettel tartozik Lóránt János 
barátjának, aki segített a szerkesztésben és nagyon sokat javított a 
szín és harmónia látásmódján. Köszönettel tartozik Fazekas 
Andrásnak és családjának a szerkesztésben nyújtott segítségükért 
és a konkrét nyomdai munkáért. Két év távlatából elmondhatja, 
hogy a könyv fogadtatása megért minden anyagi, szellemi, fizikai 
erőfeszítést. Káprázatos felvételeivel gyakran találkozhatunk a 
Tél-Fény Fotókiállításokon is. Állatorvosként a folyamatos 
átszervezések és lehetőségek következményeként végig járta a 
ranglétra minden állomását és sikeresnek, elfogadottnak 
mondhatja magát. Ez elképzelhetetlen lenne számára stabil családi 
háttér nélkül, ami így volt gyerekkorában és így van ez jelenleg is. 
Felesége és két felnőtt diplomás fiai sok segítséggel és türelemmel 
viselik és elviselik a sok munkát és távollétet.
A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
Kuratóriuma aktív szakmai és közéleti tevékenységéért javasolta 
Dr. Paljak János állatorvost a Békésszentandrásért Kitüntető 
Díjra.
Majd Rába István előadásában 
Wass Albert: Te és a világ című 
írásából a „Gazdagság és 
szegénység” című részletet 
hallgattuk meg. 
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 á n a k 
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  a 
341/2016. (XI.14.) határozat 
alapján dr. Virág Sándorné 
részére „Békésszentandrásért 
K i t ü n t e t ő  D í j a t ” 
adományozott, melyet Fabó 
István alpolgármester nyújtott 
át.
Dr. Virág Sándorné, született 
Sinka Anna Györgyi 1961. 
m á j u s  4 - é n  s z ü l e t e t t . 
Békésszentandráson. 1967 és 
1975 között végezte általános iskolai tanulmányait a helyi 
általános iskolában, majd 1979-ben a békéscsabai egészségügyi 
szakközépiskolában érettségizett. 1980-1982-ig a budapesti István 
Kórházban felnőtt szakápolóként és szülésznőként dolgozott. 1982. 
szeptember 4-én lett az akkori Öregek Napközi Otthona vezetője. 
1982. október 23-án kötött házasságot Virág Sándorral és két fiú 
gyermekük született.
Vezetése alatt 1986-ban átköltözött az intézmény a Széchenyi utcai 
épületből a jelenlegi Kálvin utca 10 szám alá, melyet azóta is, szinte 
minden évben folyamatosan bővítenek. 1991-ben új épületszárny 
hozzáépítésével alakítottak ki egy századagos főzőkonyhát és két új 
lakószobát 8 férőhellyel. 1993-ban az István király úton, a 
nyugdíjas klub épületében kialakították a helyben étkezés 
lehetőségét, ahol ma már 40 fő nappali ellátása biztosított, és 2008 
óta egészségcentrumként is működik. 1999-ben az önkormányzat 
tulajdonába került a Kálvin úti épület, így megnyílt az út a 
pályázatok előtt. Ennek eredményeként 2001-ben közel tíz millió 
forintos beruházás révén újabb épületszárnnyal bővült az 
intézmény: vizesblokkok, orvosi-és betegszoba, valamint 
mosókonyha került kialakításra. 2003 őszén egy impozáns, fedett 
levegőző terasszal tették még szebbé a főbejáratot. 2007-ben a 
bezárt főzőkonyha helyén két új lakószoba lett kialakítva, így 16 
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főről 24 főre nőtt a bennlakók száma. 2009-ben egy új szolgáltatást, 
a tanyagondnoki ellátást indították el, miután pályázati úton egy 
tanyabuszt nyert az önkormányzat. 2010-ben ismét egy új 
épületszárnnyal gazdagodott a Gondozási Központ a 28 milliós 
pályázati támogatás eredményeként, ahol só szoba, foglalkoztató 
akadálymentes fürdőszoba és a dolgozók részére öltöző, fürdő 
került kialakításra..2013 óta a főző-tálaló konyhában helyben 
készítik az idősek reggelijét, vacsoráját. 
Megyei szinten többször elismerték munkáját. Először 1987-ben 
Gyulán vehette át Kiváló munkájáért járó díjat, majd 2008-ban a 
Szociális Munka Napján elismerő oklevélben részesült.
2002-2006-ig elvégezte az általános szociális munkás szakot a 
Wesley János Lelkészképző Főiskolán, Budapesten, majd itt 
szakvizsgát is tett az idősek szociális ellátása témacsoportban. 
2013-ban felvételt nyert a szociális szakvizsga elnöki 
névjegyzékébe.
Dr. Virág Sándorné 34 éve vezeti a Gondozási Központot, mely 
intézmény egyik fontos lüktető ereje községünknek. Jelenleg közel 
300 fő ellátott és 30 fő munkavállaló tartozik az irányítása alá. A 
lakosság részéről az intézmény iránt érzett szeretetet mutatja, hogy 
2014-ben egy internetes játék eredményeként egy udvari kemencét 
nyertek, mely köré szívesen építik azóta is programjaikat óvodások, 
iskolások bevonásával.
Igyekszik jó kapcsolatot ápolni az idősekkel, a hozzátartozókkal, a 
fenntartóval, egyházakkal, a különböző hatóságokkal és a helyi 
intézményekkel, civil szervezetekkel.
A sok év tapasztalata alapján a régi értékek megőrzése mellett 
fontosnak tartja a megújulást, és sokszínű programok révén az 
idősek hétköznapjait és ünnepeit próbálja megszépíteni 
munkatársaival karöltve.
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
javasolta Békésszentandrásért végzett munkájáért a kitüntető 
díjra.
Ezt követően a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola növendéke, 
Szabó Kornél játszott klarinéton.

A sportolói kitüntetések átadása közötti kulturális műsorban 
láthattuk a Dalma Dance Club apróságainak kacsatánc és 
nyuszitánc bemutatóját, majd a Vértessy Tánc-Sport Egyesület 
gyakorlott táncosaitól: Melich Krisztián – Petrás Kíra C osztályos 
versenyzők standard és Petrás Bene –Rózsa Bettina D osztályos, 
Balázs Dominik – Kondacs Jázmin Bíborka E osztályos 
versenyzők latin táncokat mutattak be. A műsor zárásaként a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola alsósai a Rózsaszín 
párduc” című koreográfiát adták elő, melyet Balláné Tóth Krisztina 
és Balla Lili készítettek elő.
Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a műsorban szereplő 
gyermekeknek, fe lnőt teknek, hogy szebbé te t ték az 
ünnepünket.

Zárásként a Karácsonyi Kézműves Kiállítás megnyitójára került 
sor a Könyvtár Galériájában.

BE

Dalma Dance Club tagjai: Laczi Enikő, Hegedüs Gréta, Nagy 
Bianka, Csernus Liliána, Nagy Tímea, Molcsán Izabella, Rusz 
Diána, Kovács Sára, Klimaj Dorka Kata, Oláh Zsófia Csenge
A csoport vezetője: Líbor Nikolett

Vértessy Tánc-Sport Egyesület standard bemutatója: Melich 
Krisztián és Petrás Kíra

Rózsaszín Párduc szereplői: Friedmanszki Fanni, Hegedüs Gréta, 
Mezei Laura, Kovács Sára, Kertész Kíra, Egri Alíz, Turna Emese, 
Balla Lili

NAP  2016.
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Karácsonyi kézműves kiállítás
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete idén 13. alkalommal 
rendezte meg hagyománnyá vált karácsonyi kiállítását, ahol a 
kézművesek bemutatták alkotásaikat.
Az idén két helyszínen mutatkoztunk be. A könyvtár emeletén 
hímzések láthatók. Ide hívtuk vendégül hímző barátainkat 
Mezőtúrról és Tiszaföldvárról. A szakkörünket már több éve hívják 
vendégül kiállításaikra, rendezvényeikre, így elérkezett az idő, 
hogy most nálunk mutatkozzanak be ők. Örülünk, hogy ilyen szép 
számmal tudtak eljönni közénk.
A másik helyszín a könyvtár aulája, ahol a már megszokott 
kézműves termékekben gyönyörködhettek a résztvevők.
Kiállításunkat Bődi Mária, a Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriumának tagja nyitotta meg.

Tisztelt vendégeink, kedves látogatók!
Immár 13. alkalommal rendezzük meg az adventi kiállításunkat. Ez 
a mostani rendhagyónak mondható, mert a Mezőtúri Népi 
Díszítőművészeti Szakkör és Tiszaföldvári Városi Népi 
Díszítőművészeti Szakkör alkotói a vendégei a Békésszentandrási 
Kézművesek Egyesületének.
Kiállításunk annyiban is rendhagyó, hogy a földszinti térben 
láthatók a helyiek alkotásai. Kerámiák, képek, foltvarrás, 
gyöngymunkák és az elmaradhatatlan szőnyeg. Új alapanyagokkal 
is találkozhatunk, mint például a műanyag és a papír. Ez utóbbiból 
még adventi koszorút is láthatunk. Itt nem csak nézelődni, hanem 
vásárolni is lehet egész adventben. A megvett ajándékokat a varrók 
jóvoltából az általuk készített táskákban, szatyrokban haza is lehet 
vinni.
Az idén a hímzésé a főszerep a kiállításon, nézzük most meg 
közelebbről is ezeket a csodákat A hímzés a tárgyi népművészetünk 
egyik legősibb ága. Mi magyarok méltán lehetünk büszkék arra, 
hogy az európai uralkodók legrégebbi királyi palástja a miénk, 
melyen a legenda szerint Boldog Gizella, az első királynénk is 
dolgozott a veszprémi apácákkal együtt. Ez a csodálatos alkotás 
ma a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. Éppen 100 éve, 1916-
ban, lV. Károly koronázásán volt legutóbb használatban. 
A palást egyes indamotívumai itt-ott felfedezhetők a kiállított 
hímzéseken is. Az életfa, a madár és a virágok, mint ősi 
díszítőelemek, a magyar népi kultúrában több helyen is 
felismerhetőek.
Elég, ha a székelykapukat, a tulipános ládákat, a fazekasok 
munkáit és a faragott használati tárgyat említem. 
Ezek az alkotások bizonyos tájegységekhez kötődnek, úgymint 
kunsági, békési, matyó, kalotaszegi és így tovább. Az itt élők a saját 
világukat jelenítették meg a munkáikon, gondoljunk csak a 
kalocsaira, ott a paprika minden darabjukon, vagy a halasi csipke 
a 3 halról ismerszik meg.  Ez nem az elkülönülést, a bezárkózást, 

nem a ma használatos szegregációt, hanem a hovatartozást jelenti, 
mely büszkeséggel tölti el az ott lakókat, hogy nekik milyen szép 
alkotásaik vannak. 
Korábban minden háznál szőttek, fontak, hímeztek, varrtak, hogy a 
stafírung meglegyen mire, a lány férjhez megy. Mára már ezek a 
szokások átalakultak, de helyükbe létrejöttek a kézműves 
szakkörök. Ezek olyan alkotó közösségek, melyek jellemformálóak, 
megvédenek az elmagányosodástól, feladatot adnak, tanítanak és 
gyönyörködtetnek. Az alkotás öröme megszépíti a tagok életét. 
Egyszer egy írókás mintát rajzoló nénitől megkérdeztem, hogy 
honnan tetszik tudni, azt, hogy mi a következő minta. Onnan kedves, 
hogy ezt így szoktuk-hangzott a válasz. Ez az egész lényege, a 
megtartás, az őrzés, a továbbadás úgy, ahogy azt kapták.
Ady Endre örökbecsű soraival szeretném megnyitni ezt a rangos 
kiállítást.

,,S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni

Az ember Szépbe-szőtt hitét,
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”

Ezután a 10. születésnapját ünneplő Szentandrási Dalkör 
szórakoztatta a jelenlévőket. Végül a kiállítókat köszöntöttük 
emléklappal, apró ajándékkal, valamint a három szakkör vezetőjét: 
Arany Jánosnét (Tiszaföldvár) és Csider Irént (Mezőtúr) és Petrás 
Ernőnét (Békésszentandrás). A nézelődés és beszélgetés közben 
finom süteménnyel kínáltuk vendégeiket.

Balla Edit

A mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör munkái

Egy részlet a tiszaföldvári Népi Díszítőművészeti Kör 
tagjainak munkáiból
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

ÉRTESÍTÉS

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata ebben az évben is szociális célú tüzelőanyag 
támogatást nyújt a lakosság részére.
A kérelmezők a barnakőszén támogatás igénylésére vonatkozó 
kérelmeiket 2016. december 1. napjától 2016. december 20. 
napjáig nyújthatják be a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 
(5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) 4. sz. irodájában.
A kérelemben foglaltak valódiságát a Polgármesteri Hivatal 
környezettanulmány keretében vizsgálhatja.
Békésszentandrás, 2016. november 30. 

Sinka Imre sk.
polgármester

90. születésnap

Otthonában köszöntötte Kis Istvánné Veronka nénit 90. 
születésnapja alkalmából Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében Sinka Imre polgármester úr, valamint 
Bagi Erika anyakönyvvezető. Polgármester út átadta részére a 
Magyarország Kormánya által megküldött emléklapot, valamint 
nagyközségünk ajándékát, leróva tiszteletünket az ünnepelt és szép 
kora előtt. 
Kívánunk Veronka néninek egészségben és boldogságban eltöltött 
hosszú éveket.

Bagi Erika

„A napok esőcseppek, az időben elperegnek,
Halovány árnyaként lanthangú szeleknek.

Nem tudjuk, merre nyit az élet sorsüveg ablaka,
Lényeg, hogy az ember maradjon önmaga.”

(Tóth Ervin)

A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2016. június 1. napjával létrehozta a Békésszentandrási 
Településüzemeltetési Intézményt (BTI). Az alapító által 
elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján az intézmény 
az alábbi feladatokat köteles végezni:

 Vízkárelhárítási feladatok ellátása a vonatkozó 
jogszabályok és tervek figyelembe vételével,

 A település bel- és külterületi belvízelvezető rendszerének 
üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellátása,

 Piaci tevékenység,
 Közutak üzemeltetése, karbantartása,
 Köztemető fenntartási és üzemeltetési feladatok,
 Zöldterületek fenntartása,
 Önkormányzati fenntartásban lévő telephelyek 

karbantartása.
Az intézmény, okiratban meghatározott alaptevékenysége mellett 
2016. augusztus 15-től felel a 2016-2017. évi közmunka program 
megvalósításáért, végzi annak szakmai irányítását a kapcsolódó 
adminisztrációs feladatokkal együtt, egészen 2017. február 28-ig.
Vezetőként elsődleges célom, hogy az intézmény működési 
területén látszódjon a jó gazda gondosságával történő 
munkatervezés, és megvalósítás. Vezetői megbízatásom idején el 
kívánom érni, hogy nullára redukálódjon az intézmény 
feladatkörébe tartozó, de nem kellő odafigyelésből adódó lakossági 
panaszok száma. 
Az intézménnyel történő kapcsolatfelvételre az alábbi 
elérhetőségeken van mód:

 Személyesen: 5561 Békésszentandrás
   Hősök tere 1. „B” épület

00 00 30 30
   (H – P: 7  – 12  és 12  – 15 
   közötti időszakban)
 Telefonon:  66/400-532
 Elektronikus formában:  bti@bekesszentandras.hu

Tájékoztatni kívánom a Tisztelt Lakosságot, hogy minden írásos 
jelzést iktatunk, ezért nem fordulhat az elő, hogy valamely kérés 
megválaszolatlanul, vagy elvégezetlenül marad. Számítani kell 
arra, hogy nem minden kérést tudunk rövid időn belül teljesíteni, 
mert vagy a szükséges szabad kapacitás, vagy az anyagi forrás 
hiánya akadályozza azt. Ugyanakkor az önkormányzati támogatás 
és forrás biztosítása esetén ütemezetten, de minden kérést 
teljesíteni fogunk, ami a feladatkörünkbe tartozik.

Tóth András
intézményvezető

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
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A mai rohanó világban a közösségi portálok eléggé megkönnyítik a 
kapcsolatfelvételt, illetve -tartást az ismerősökkel, barátokkal, 
rokonokkal, az internet azonban nem tudja pótolni a személyes 
találkozások varázsát. Az egykori osztálytársakkal is teljesen más, 
sokkal hangulatosabb és közvetlenebb, egy kötetlen és laza 
beszélgetés, egy nosztalgikus buli pedig jó hatással van 
mindenkire.
Mi, akik 35 éve léptünk ki a mai nevén Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola kapuján, éppen most vagyunk túl egy ilyenen. Az 
1981-ben végzett egykori 8. B. osztály diákjai november 11-én 
gyűltünk össze a Nyugdíjas Klubban. A 26 nevet tartalmazó 
címlistánkat 18 helyen tudtuk frissíteni, ami három és fél évtized 
távlatából szemlélve, figyelemre méltónak tekinthető. Miként 
örömteli tény az is, hogy az egykori osztályfőnökeink közül ketten 
tölthették velünk a tartalmas délutánt. Hál' Istennek, Csikós 
Györgyné Évi néni és Greksza Györgyné Csöpi néni is jó 
egészségnek örvend, a sors akaratából csupán a betűvetésre 
bennünket megtanító dr. Kóczy Miklósné Kati néni nem lehetett 
közöttünk. Sírján koszorút elhelyezve jeleztük, hogy róla sem 
feledkeztünk meg az idő múltán, és három egykori társunkról, 
Győri Erikáról, Gulyás Erzsiről és Szécsi Jancsikáról is ilyen 
módon emlékeztünk meg.
Miután vacsorára elfogyasztottuk az Aszódi Böbe által helyben 
készített finom ételeket, beszámoltunk egymásnak arról, mi 
minden történt velünk amióta elballagtunk az iskolából. Akadtak 
olyan osztálytársak, akikkel most először találkozhattunk. A 
fe lvázol t  egyéni  tör ténetek  közöt t  tapasz ta lha t tunk 
csodálatraméltó életutakat, de olyan megélt eseteket is, amik 
többünket megroppantana, mások azonban tovább tudnak lépni 
rajta.
Meg kell vallani, hogy lehettünk volna 18-nál is többen, de akadnak 
olyanok, akik külföldön élnek, dolgoznak (Hegedűs Ildi, Somogyi 
Zoli), másnak helyi munkája (Fazekas Pisti) nem tette lehetővé a 
részvételt. Két társunk réges-régen elköltözött a környékről, így 

őket nem sikerült felkutatnunk (Dombóvári Zoli, Tóth Magdi), 
többeknek (Csonki Robi, Házi Veca, Rusz Mari) pedig vélhetően az 
időzítés nem volt megfelelő.
Az osztálytalálkozó – ami mindannyiunk számára egyfajta 
időutazás volt – kiváló hangulatban telt, ez is közrejátszott abban, 
hogy a jövőben eltekintünk a hagyományos ötéves időszakoktól, és 
már 2018 januárjában újból összejövünk. Remélhetőleg még az 
ideinél is többen!

Az 1981-ben végzett 8. B. osztály tagjai
Álló sor (balról): Nemcsényi Tibor, Szabó János, Bencsik Zoltán, 
Sinka Zoltán, Varga László, Babák Imre, Bakulya Mihály Varga 
András.
Ülnek: Csipai Ildikó, Csernus Ilona, Benka Katalin, Huszárik 
Erzsébet, Csernus Ilona, Csikós Györgyné osztályfőnök, Greksza 
Györgyné osztályfőnök, Aszódi Erzsébet, Ficzere Ágnes, Bula 
Edit.
Később érkezett, ezért hiányzik a képről Hangya Anikó és Petrás 
Endre                                                             Fotó: Turcsányi Lajos

Volt, akivel 35 év után találkoztunk ismét

Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
évadzáró programja

„Tegnap harangoztak
Holnap harangoznak
Holnapután az angyalok
Gyémánt havat hoznak.”
BÉKÉS, BOLDOG, SZÉP KARÁCSONYT!

Tisztelettel meghívjuk, 2016. december 14-én (szerda) 11 órai 
kezdettel a Körös Művelődési Házban tartandó karácsonyi 

ünnepségünkre.
Gyülekező: 10.30-tól 10.45-ig. Bejelentésre kocsit tudunk 

biztosítani.
 11.00 – Ünnepi gyertyagyújtás, Himnusz. Köszöntő.
  A M e s t e r s z á l l á s i  n y u g d í j a s o k  é s  a 

Békésszentandrási dalkör műsora.
 12.30-tól ebéd (gulyásleves).
 14.00-tól a Békésszentandrási Hunyadi János 

K a t o l i k u s  Á l t a l á n o s  I s k o l a     
tanulóinak karácsonyi műsora.

Befejezésként közös éneklés. Tombolahúzás.
Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.

Szeretettel várunk minden sorstársunkat, tagjainkat karácsonyi 
rendezvényünkre. (Gyerekeket nem tudunk fogadni.)
A Karácsonyi Kézműves Kiállítás megtekinthető a könyvtár 
galériájában.

A gyógy masszőri szolgáltatás folyamatos.
Hétfői napokon 18.30-tól 20.00-ig gyógytorna, jóga foglalkozás.
Szerdai napokon 18.00-tól 19.00-ig könnyített torna foglalkozás.
A kollégiumba áttevődött.
Érdeklődni a 06-30/477-2396-os telefonszámon.

2016. december 20-tól 2017. január 28-ig az ügyfélfogadás 
szünetel. Ügyfélfogadás kezdete: 2017. február 6-án (hétfő) 
13.00-tól 17.00-ig.

Február 25-én önköltséges birkavacsora (részleges programot 
adunk ki).
A tagdíj 2017-ben is 1000 Ft/fő/év.
Orvos-beteg találkozó 2017 májusában várható.
Akció: Rizs 250 Ft, házi tészta 25 dkg 250 Ft, gyógy krémek 800 
Ft/tégely.

MINDEN KEDVES SORSTÁRSUNKNAK KELLEMES 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN 
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE NEVÉBEN:

 Oláh Géza Szalai Antalné
 elnök titkár

 Tóth Mihályné Sinka Jánosné
 szervező gazd.vez.
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Áldott, békés Karácsonyt!
A pihenő, lassan álomba merülő természet, a letisztult, egyre 
gyakrabban ködbe, zúzmarába takarózó táj egy dolgos, termésben 
és eredményekben gazdag esztendő végére készülődik. Az erdei, 
mezei vadak ilyenkor már csapatokba verődve járják a határt, s 
azok a madarak, melyek itthon maradtak, együtt keresik 
táplálékukat és összebújva őrizgetik az éltető meleget.  A korán 
lenyugvó nap és az egyre hosszabb télies esték hűvöse talán 
bennünket, embereket is egyre közelebb terel egymáshoz. 
Megnő  i l yenkor  a  f ény  e re j e ,  j e l en tősége  Ti sz t e l t 
Békésszentandásiak! Megnő, hiszen a napsugár, ami nyáron 
természetes volt, most ajándék. Ragyogása ajándék, melege pedig 
szép emlékek kincsestára. A hamarosan fellobbanó gyertyák, 
mécsesek talán ezt a ragyogást, ezeket az emlékeket is 
visszaidézhetik közénk esténként, ám fényük mégis más, üzenetük 
mégis több ezeknél. 
Az adventi várakozás, a Megváltó eljövetelének reménysége a 
külső fényekről egyre inkább magunkra, a bennünk pislákoló 
érzésekre vonja figyelmünket. Mindeközben, az adventi koszorú, 
majd a karácsonyfa bűvös fénykörében körénk gyűlnek mindazok, 
akiket szeretünk, akikkel megosztjuk életünket, érzéseinket. S, 
amíg a természetben a meleg és a táplálék, addig az emberi 

hajlékokban a szeretet és a boldogság az, amely ünnepet, valódi 
ünnepet hozhat.
Megtartó, ezredéves támaszként mellettünk álló magyar 
keresztény hagyományaink, hitünk egyik legszentebb ünnepe, 
figyelmünket a betlehemi jászol felé is fordítja ilyenkor. 2016 évvel 
ezelőtt ott megfordult a világ. Megfordult, hiszen a teremtő ige 
testté lett, megfordult, mert a Megváltóban reménységet, erőt 
kapott az emberiség.
Jól tudom, hogy ma is sokan ezen erő és reménység híján, talán 
megtörten és épp reménytelenül állnak az Advent és a Karácsony 
fényfüzérei között. 
Forduljunk feléjük! Adjunk nekik hitet, reményt, jó szót, törődést, 
akár magányosan, akár nélkülöző, ám mégis családias körben 
köszönt rájuk az ünnep!
Mondják, hogy Karácsonykor adni a legszebb, legjobb érzés… 
Tartsuk ezt szem előtt úgy, hogy érezzük: mi is kapunk, lélekben, 
hitben gyarapodunk mindeközben.
Engedjék meg, hogy ezen gyarapodás, érzelmi feltöltekezés 
jegyében kívánjak most Békésszentandrás minden lakosának 
áldott, békés Karácsonyt.

Dankó Béla országgyűlési képviselő

Megvan az M44 kivitelezője
Békés megyei országgyűlési képviselők és polgármesterek közös 
sajtótájékoztatón jelentették be, hogy hivatalos döntés született az 
M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti, 61,4 
kilométeres szakaszának kivitelezőjéről.
Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került az említett 
útszakasz kivitelezője. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
megbízásából, a NIF Zrt. beruházásában valósul meg az M44 
Tiszakürt-Kondoros 
szakasz építése, mely 
három ütemben valósul 
meg, összesen 145,68 
milliárd Ft összegben.
A sajtótájékoztatón részt 
v e t t  D a n k ó  B é l a 
o r s z á g g y ű l é s i 
k é p v i s e l ő ,  m e g y e i 
útügyi biztos, Vantara 
Gyula országgyűlési 
k é p v i s e l ő ,  m e g y e i 
fejlesztési biztos, illetve 
d r .  K o v á c s  J ó z s e f 
o r s z á g g y ű l é s i 
képviselő, Gajda Róbert 
kormánymegbízo t t , 
valamint Szarvas Péter, 
B é k é s c s a b a  v á r o s 
polgármestere és dr. 
Görgényi Ernő, Gyula 
város polgármestere. 
A résztvevők közösen 
nyilatkoztak arról, hogy 
történelmi jelentőségű beruházás előtt áll Békés megye, mely már 
hosszú évek, évtizedek óta várat magára. Azonban mindannyian 
kiemelték, hogy a gyorsforgalmi út megépítése egy lehetőség, egy 
szükséges fejlesztés a megyében, azonban csupán az út megépítése 
nem elégséges. Ezt a lehetőséget turisztikai és gazdasági 
fejlesztésekre kell kihasználni, mely a megye jövőjét jelenti majd.
Dankó Béla országgyűlési képviselő köszönetet mondott a 

jelenlegi Kormánynak, amely az ország gazdaságának 
előremozdítását célzó intézkedéseivel tette lehetővé, hogy az M44-
es út hazai költségvetési forrásból megvalósulhasson.
Az M44-es megépítése összességében három szakaszban valósul 
meg. Kecskemét–Nagykőrös és Tiszakürt között 31 kilométeren, 
Tiszakürt és Kondoros között 61,4 kilométeren és Kondoros és 
Békéscsaba között 17,6 kilométeren. Ebből a Tiszakürt-Kondoros 

szakasz kivitelezése 
indul meg elsőként, 
melyből 37 km épül meg 
Békés megyében. 
A  k i v i t e l e z é s i 
munkálatok az időjárás 
függvényében 2017 
elején kezdődnek meg, 
m a j d  2 0 1 9  I I I . 
negyedére fejeződnek 
be. Az M44 további 
szakaszai pedig 2022-ig 
készülnek el.
A z  M 4 4 - e s 
g y o r s f o r g a l m i  ú t 
Tiszakürt-Kondoros 
közötti nyomvonalán 
2×2 forgalmi sáv, 4 
külön szintű csomópont, 
44 alul- és felüljárót, 
C s e r k e s z ő l ő n é l  é s 
Kondorosnál egyszerű, 
Szarvasnál komplex 
p i h e n ő  k e r ü l 

kialakításra. A Körös folyó felett egy 450 m hosszú acél ívhíd épül, 
díszvilágítással.
Az új út koronaszélessége 22,5 méter lesz, egy sáv szélessége 3,5 
méter, míg az elválasztó sáv 2,5 méter széles lesz, emellett 3-3 m 
széles padka épül mindkét oldalra.

Dankó Béla országgyűlési képviselő
Sajtóközlemény
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Egykoron

A békésszentandrási iparosság története
Így évvégén, a karácsony havában egy ideillő témáról szeretnék 

megemlítést és történeti visszatekintést tenni. Békésszentandráson 

több mint száz éves hagyományként működik az, hogy karácsony 

másnapján találkoznak a falu iparosai és kereskedői. Ilyenkor az 

ünnepi szentmise a szentandrási elhunyt és élő iparosokért szól. 

Azokért az emberekért, akik évtizedeken át a lakosság 

szolgálatában álltak és állnak ma is. Szervezetük az Ipartestület, 

amely komoly múltra tekint vissza. Sorozatom mostani részében 

ezen szervezetnek a rövid történetét kívánom bemutatni.

Békésszentandrási Iparosok

A békésszentandrási Ipartestület története több mint 140 éves 

múltra tekint vissza. Egykoron az iparosok és kereskedők önkéntes 

társulásai a céhek voltak. Csak azon mesterek űzhettek ipari 

foglalkozást, kereskedelmi tevékenységet, akik a céh tagjai közé 

tartoztak. A céheket 1872-ben számolták fel, átalakítva azokat 

ipartestületekké. 

Az 1876-ból származó írásos emlékek arról tanúskodnak, hogy két 

ipartársulás is létezett. Az egyik alapszabálya így kezdődött: 

Szt.András községben fennállott céhek helyébe alakult, egyesült 

ipartársulat, a másik pedig: Szt.András községben lakó különböző 

mesterségű iparosok II. ipartársulása. Mindkét szervezetnél a cél a 

társulati tagoknak vagy hozzátartozóiknak a segítése, ha 

rászorulnak betegség vagy munkaképtelenség esetén. Mind ezek 

mellett kikapcsolódási lehetőséget is szolgáltattak tagjaiknak. 

Klubot működtettek, ahol a társalgáson túl, szigorú szabályok 

betartásával szabad volt kártyázni. Az Olvasó Egylettel 

együttműködve könyvtári szolgáltatást is végeztek. 

A szervezetek tisztségviselői az elnök, az alelnök, a jegyző, a 

pénztárnok és a három fő számvevők voltak. A legfőbb szervként a 

választmány működött, mely a tisztségviselőkön túl 12 választott 

tagból állt. Ők vitték a napi ügyeket, a feladatokat az alapszabály 

határozta meg. Fontos kérdésekről a Közgyűlés döntött, mely 

évente egyszer rendes ülés tartott, és ha szükséges volt, akkor 

rendkívülit hívtak össze. Ez a működési forma volt a jellemző az 

1920-as évekig.

1925-ben Békésszentandrási Iparoskör néven alakult egy új 

szervezet, mely 1927-ben egyesült az Olvasó Egyletet magába 

olvasztó Békésszentandrási Ipartársulással.

Az egységes Iparoskörnek az alapszabály szerint a célja és hivatása 

volt a község iparosainak és az iparérdekeket pártolóknak 

találkozóhelyet biztosítani, ahol a kikapcsolódáson túl törekedtek 

az iparügyeknek az ipartörvény keretein belül való előmozdítására.

A két világháború között pezsgő élet folyt a testületben mind a 

szakmai, mind a kulturális élet terén. A Békésszentandráson 

működő tanonciskola szakoktatói feladatait, a gyakorlati képzést 

és a vizsgáztatást a helyi tanítók segítségével a mesteremberek 

végezték. Jelentős kulturális munkát végeztek a község 

szórakoztatása végett: bálokat rendeztek, színdarabokat adtak elő. 

Székházzal rendelkeztek, melyben otthont adtak az iparosok által 

támogatott helyi sportegyesületnek is.

Ezen időszak kiemelkedő vezetői voltak: Bagaméri Imre 

bognármester,  Győri  Antal  gépészmester,  Bődi Imre 

asztalosmester, Kovács István sütőmester, Hali József 

kovácsmester, Katona Antal gépészmester. A tagság létszáma jóval 

meghaladta a százat, volt amikor 150 fölé emelkedett. Több száz 

kötetes könyvtára volt és saját lapot is kiadott, Iparos Újság 

címmel.

1949. április 3-án jogilag feloszlatták, működését a szarvasi 

KIOSZ-on belül folytatta, ahol a szentandrási iparosok és 

kereskedők kapcsolata továbbra is fenn maradt. Egyrészt, mert 

működött a KIOSZ helyi Intéző Bizottsága, másrészt pedig volt 

egy olyan hagyomány, amit semmilyen rendszer nem tudott 

megszüntetni. 1882 óta napjainkig, minden karácsony másnapján 

az elhunyt iparosokért szól a szentmise.

1990 augusztusában, az iparosok és kereskedők Békésszentandrási 

Ipartestület néven, a székházat visszakérve, Bobvos János 

kőműves mester vezetésével, 50 fő taggal újjáalakultak.

Hévizi Róbert

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. 
Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni:

 Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” 

(Ézs. 9,5)

 

Református ünnepi 
istentiszteleti rend

Sok szeretettel hívunk mindenkit alkalmainkra!
Az istentiszteletek a Parókia nagytermében lesznek megtartva
2016. December
23. Péntek 9 óra

Hittanosok főpróbája, idősek meglátogatása
24. Szenteste, Szombat du. 3. óra 

Családias istentisztelet gyerekeknek, fiataloknak, 
családtagoknak, egyedülállóknak. Versek, énekek, 
ajándék!

25. Vasárnap, Karácsony 1. napja. d.e. 9 óra 
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet, majd 

szeretetvendégség
26. Hétfő, Karácsony 2. napja. d.e. 9 óra ünnepzáró istentisztelet 

Prédikál: 
Lázár Bulcsú I. évf. hittudományi egyetemista, teológus 

legátus
31. Szombat du. 5. óra 

Óévzáró istentisztelet Úrvacsorával.
2016. Január
1. Vasárnap 9 óra 

Újév-kezdő istentisztelet Úrvacsorával.
Házi istentisztelet tartását és úrvacsoraosztást 

a lelkipásztortól lehet kérni.

Áldott, békés, boldog ünnepeket kívánunk szeretettel!
Dr Dobos Ágoston ref. lelkész, felesége és a Presbitérium
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AZ ÚJ VILÁGREKORD 
14401

November 25-én délután vitéz Sinka Brigitta sakkmester volt a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesülete 
vendége. Immáron hatodik alkalommal került megrendezésre a 
Hagyományőrző Szimultán. Bici néni most is nagy sakkszeretettel 
jött és remek programnak volt a főszereplője. A rá jellemző 
temperamentummal és kedvességgel vezette bábukat a vele 
szemben ülők ellen, akik többnyire a helyi iskola sakkszakkörösei 
voltak. A Csipai Levente által vezetett csapat kitűnően helytállt. A 
kisdiákokat Brigitta néni is megdicsérte és kiemelte, hogy tavaly 
óta nagyon sokat fejlődtek. A gyerekeken túl eljöttek a sakkozást 
szerető érdeklődők is, akik szintén színvonalas partikat vívtak a 
sakk szimultán játék világrekorderével. A program színvonalát 
jellemezte, hogy a közel három óra alatt 24 játszmára került sor. 
Más alkalommal egy játékos két vagy akár három alkalommal is 
asztalhoz ül, most többnyire egyszer sikerült. Ez a játékosok 
felkészültségét dicséri. Erre utal az az adat is, hogy a 24 játszmából 
11 döntetlenre végződött. A többit Bici néni megnyerte.
2015 nyara óta, amióta megdöntésre került a nem hivatalos 
világrekord, minden parti új csúcsot jelent. 14377 volt, amikor 
hozzánk érkezett Brigitta néni. Ezt a rekordot huszonnégy ezren 
döntöttük meg a Szent András-napot megelőző délutánon. A 
végeredmény 14401 lett! A következő szimultánig ez a világrekord. 
Azonban reméljük, hogy ez hamarosan megdöntésre kerül és 
rövidesen megvalósul egy újabb álom, a 15.000 játszma. 
Kívánunk ehhez sok sikert, kitartást és jó egészséget!

Köszönet a lehetőségekért Bici néninek és azoknak is, akik 
támogatták a délután létrejöttét és sikerét!

Helytörténeti Egyesület

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

Vöröskereszt Hírei
2016

A Magyar Vöröskereszt Békésszentandrási Alapszervezete segíti 
az Országos Vérellátó Állomást minden évben a helyi véradás 
lebonyolításában. Szervezetünk létszáma 2016-ban 28 fő.
Idén is 4 alkalommal szerveztünk Békésszentandráson véradást, 
melyeken az emberségességnek köszönhetően szép létszámban 
vettek részt a lakosok, valamint néhány környékbeli lakos is. Nagy 
tiszteletet és megbecsülést érdemelnek, hiszen saját vérüket adják 
beteg embertársaiknak.
Rendszeres véradóink száma 60 fő. 2016-ban az első véradást 
február 5-én tartottuk, 61 fős részvétellel. A következő időpont 
május 13 volt, ahol magasabb létszámmal vettek részt az önkéntes 
véradók összesen 71 fő nyújtotta karját, hogy segíthessen. Az 
augusztus 5-ei véradáson ismételten sokan vettek részt, pontosan 
51 fő. Megbetegedések miatt sajnos a november 15-ére 
meghirdetett véradásra alacsonyabb létszámban jöttek el a 
donorok, de a 45 fős részvétel is igen jónak mondható. Nem lehet 
elégszer megköszönni segítségüket.
A jubiláló véradók tiszteletére és köszöntésére 2016. november 25-
én rendeztünk vacsorát, melyre sajnálatos módon csak a 
meghívottak egy része jött el. A megjelenteket először Győri 
Jánosné Katika a Békésszentandrás Alapszervezet Titkára 
köszöntötte, majd Kinyik Lászlóné a Szarvasi Területi Szervezet 
Elnöke majd településünk jegyzője dr. Strassburger Gyöngyi 
méltatta a jelenlévő vendégeket. Ezt követően Pljesovszki Ágnes, a 
Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének vezetője egy 
vers formájában köszöntötte a véradókat, végül Bencsik Viktória 
Kitti Önkéntes véradók című verset olvasta fel.
A köszöntők után a jubiláló véradóknak elismerésként a 
Vöröskereszt emléklappal és egy kis ajándékkal kedveskedett. Az 
ünnepséget követően a finom vacsora mellett a megjelentek 
kedélyesen elbeszélgettek. A 2016. év folyamán

 10-szeres véradó 6 fő,
 20-szoros véradó 7 fő,
 30-szoros véradó 2 fő,
 40-szeres véradó 2 fő,
 50-szeres véradó 1 fő,
 60-szoros véradó 3 fő,
 80-szoros véradó 1 fő,
 első véradó 9 fő lett.

Jövőre is nagy tisztelettel várjuk a véradásokra a rendszeres és 
új véradókat az alábbi időpontokban:

 2017. február 03.
 2017. május 12.
 2017. augusztus 07.
 2017. november 15.

(Tájékoztató jellegű időpontok, ezért kérjük, az aktuális hónapban 
figyeljék plakátjainkat, felhívásainkat!)

Köszönjük támogatóink a segítségét: Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata, Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói, István Király úti Klub dolgozói, Melis Pékség, Zöld Sas 
Vendéglő, Juhászné Mrena Mária, Sinka Pálné Marika, Székely 
Marianna, Sovány Pálné, Krizsánszki Imola, Farkas Veronika.

Magyar Vöröskereszt
Békésszentandrási Szervezete
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November 19-én Csongrádra, Tánciskolás versenyre utaztak 
párosaink és az alábbi eredményeket érték el.
Baksa Barna – Baráth Csenge standard táncokból 3. hely, latin 
táncokból 8. hely. Bartolák Levente – Sass Júlia standard táncokból 
4. hely, latin táncokból 2. hely. Bencsik Bence – Lipcsei Laura 
standard 7. hely, latin táncokból 5. hely. Furár Dominik – 
Kepenyes-Darida Dóra standard 14 hely, latin táncokból 8. hely. 
Sonkoly Ákos – Baráth Luca standard táncokból 2. hely, latin 
táncokból 1. hely. Szító Miklós – Dorogi Bianka standard 
táncokból 12. hely, latin táncokból 7. hely. Zsigmond Imre – Szító 
Stefánia standard táncokból 13. hely, latin táncokból 11. hely.
November 20-án Hódmezővásárhelyre a XI. Fekete Sas Kupára 
utaztak osztályos versenyzőink.
Junior I. „E” Balázs Dominik – Kondacs Jázmin Bíborka standard 
táncokból első, latin táncokból a második helyezést érte el.
„C” ifjúsági kategóriában Halmai Dániel – Bencsik Noémi 
standard táncokból 5. hely, latinból 12. hely. Melich Krisztián – 
Petrás Kíra „C” ifi standard 10. hely, latin táncokból 7. helyezés.
December 3-án Algyőn X. Forma Kupa és C osztályos Országos 
Bajnokság volt. A klubközi versenyen „érem eső” volt gyermek II-
es párosainknak. Gyermek II. D Petrás Bene- Rózsa Bettina 
standard táncokból első, latin táncokból a második helyezést érte 
el. Indultak a junior I-es korcsoportban is itt is dobogósok lettek, 
mindkét kategóriában a harmadik helyet sikerült elérniük.
Gyermek II. E osztályos párosunk Balázs Dominik – Kondacs 
Jázmin Bíborka a junior I-es korcsoportban indult és standard 
táncokból első, latin táncokból a második helyezést érte el. 
Latinból átjutottak D osztályba.
A C osztályos OB-n Halmai Dániel – Bencsik Noémi standard 
táncokból hetedik lett. Sajnos 
Krisztián és Kíra betegség miatt nem tudott versenyezni.   
December 4-én a Bem Kupán indult Gyermek II. E osztályos  
párosunk. Standardból indultak és a dobogó legfelső fokán 
állhattak. Balázs Dominik – Kondacs Jázmin Bíborka első hely.

Balázs Dominik-Kondacs Jázmin Bíborka a dobogó tetején

Gratulálok a párosoknak!

Meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet 

kívánunk Támogatóinknak, Békésszentandrás lakosságának.

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület

KÉZILABDA
Nagy csatában a mélypontról felküzdve magunkat húztuk be az 

utolsó idegenbeli mérkőzést Orosházán a Nagyszénás csatapa 

ellen. 

Nagyszénás – Békésszentandrás 21 – 26 (14 – 11).

Nem titkoltan pontszerzési ambíciókkal vágtunk neki, ám igen 

álmosan kezdtünk, így nem volt könnyű dolgunk. Játékunk 

hullámzott, melyből a Szénásiak jöttek ki jobban, így három gólos 

hátránnyal kellett fordulnunk. Csapatunk idén is sokszor 

bebizonyította, hogy akár 7-8 gólos hátrányból is képesek vagyunk 

felállni. Nagy elszántsággal, újult erővel vágtunk neki a második 

játékrésznek. Kapuscserénk is jól bevált, jöttek a bravúrok, 

koncentráltabbá vált támadójátékunk is. Szívósan küzdöttünk, 

sikerült kiegyenlítenünk, majd egy fantasztikus hajrát produkálva 

bedaráltuk az ellenfelet, ezzel a 6. helyre léptünk a tabellán. 

Összességében harcosan, keményen küzdöttünk az egész 

szezonban felnőtt és utánpótlás vonalon egyaránt. Méltóan zártuk 

az őszi idényt, és bízunk abban, hogy ez megfelelő erőt ad majd a 

tavaszi folytatáshoz. 

Köszönetet kívánunk mondani, minden kedves segítőnknek, 

támogatónknak, szurkolónknak, tagunknak, akik hittek, hisznek 

bennünk, segítik utunkat, működésünket.

Kívánunk mindenkinek meghitt, békés karácsonyi ünnepet, és 

eredményes, boldog új esztendőt, jó egészséget: a 

Békésszentandrási Kézilabda Club vezetősége, játékosai és 

tagjai.

TÁNCOS HÍREK

Akció! Akció!
Szaloncukor – többféle ízben – 830 Ft/kg,

Konyakmeggy ízű 1600 Ft/kg,
Vadász szaloncukor – többféle ízben 3400 Ft/kg

Kovásszal készült kenyér 230Ft/kg.
Több termékre 10-20-30 % kedvezmény a készlet erejéig!

Béke Élelmiszer
Békésszentandrás, Béke út 10/a

Tel.:70/322-4020
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Második helyen zárta az őszt a Hunyadi
Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a Békésszentandrási Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgó csapata a 2016/17. évi megyei II. osztályú bajnokság őszi 
szezonjában. A befejező szakaszban három győzelmet könyvelhettek el a 
szentandrási fiúk. A Csanádapáca elleni hazai mérkőzésen a helyzetek 
kidolgozásáig nem volt baj, azonban a góllövéssel hadilábon álltak 
játékosaink. Ennek ellenére azért kétszer sikerült bevenni a lelkes 
vendégek kapuját, így megérdemelten íródott a pontok számához még 
három. Ha minden a tervek szerint ment volna, akkor ez lett volna a záró 
forduló. Azonban a nyitófordulótól elhalasztott mérkőzés mellé még 
párosult a november 12-ei okányi vendégszereplés is, mint a nevezett 
időpontban az okányi pálya a nagy esőzések miatt használhatatlanná vált. 
Előbb az Atletico Békéscsaba elleni találkozót kellett volna bepótolni, de 
nem sikerült, mert a békéscsabaiak a november 26-ra kiírt időpontra sem 
jelentek meg. A szövetség döntött, melynek értelmében a három pont 3-0-s 
gólkülönbséggel a Hunyadi javára íródott. További hozadéka az esetnek, 
hogy tavaszi mérkőzést is Békésszentandráson fogják lejátszani. 
Természetesen, ha eljönnek az Atletico focistái. Az őszi szezon utolsó 
mérkőzése már decemberben volt. Okányban könnyed játékkal 
magabiztos győzelmet aratott a Hunyadi. Őszi szezonban második lett a 
csapat, szorosan a Békés nyomában. 
Eredmények:
15. forduló: 2016. november 19. szombat
B. Hunyadi SE – Csanádapácai EFC 2-0 (1-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: György
(Czirok Sándor Zoltán, László István Sándor)
Hunyadi: Légrádi A. – Borgulya J., Kovács N., Kozák B., Lovas A., Kis L. 
(Dernovics T.), Sajben G., Bódai N. (Uhjár Sz), Rácz A. (Nagy I.), Lós I., 
Koppányi P. (Kiss T.)
Edző: Varga László
Góllövők: Rácz A., Lós I.
Varga László: Az edzőmérkőzésszerű bajnokin, ha nehezen is, de győztünk 
és megérdemelten.

14. forduló: 2016. november 12. szombat
Okány KSK – B. Hunyadi SE
Az okányi pálya használhatatlansága miatt elmaradt.
Megismételt mérkőzés: 2016. december 3. szombat
Okány KSK – B. Hunyadi SE 0-3 (0-2)
Okány, 50 néző. Vezette: Zahorán János
(Belicze Bence Péter, Petrovszki Péter)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., Nagy I., Lovas A., Virág I., 
Bódai N. (Dernovics T.), Rácz A., Lós I., Koppányi P.
Edző: Varga László
Góllövők: Kovács N., Virág I., Nagy I.
Sárgalap: Dernovics T., Kozák B.
Kiállítva: Lós I.
Varga László: ,,Az őszi idényből korábban elmaradt mérkőzést a hét végén 
pótolták a csapatok. A tabella 2. helyén álló vendégek nagy csatában 
szerezték meg a 3 pontot.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság őszi végeredménye:

1. Békés  15  12  1  2  48-16  37
2. B. Hunyadi  14  12  0  3  45-16  36
3. Lőkösháza  15  8  3  4  39-21  27
4. Battonya  15  8  3  4  45-29  27
5. Doboz  15  8  2  5  30-22  26

6. Újkígyós  15  7  3  5  34-35  24
7. Sarkad  15  7  2  6  27-22  23
8. Sarkadkeresztúr  15  6 4  5  24-24  22
9. Bucsa  15  6  3  6  29-30  21
10. Gyomaendrőd  15  6  1  8  37-32  19
11. Csanádapáca  15  6  1  8  29-34  19
12. Okány  15  5  2  8  26-31  17
13. Csorvás  15  4  3  8  35-43  15
14. Kunágota  15  4  1  10  22-54  13
15. Atletico Békéscsaba  14  3  0  12  11-50  9
16. Békéscsabai MÁV  15  1  5  9  18-40  8

Középmezőnyben az ifik

Amióta megváltoztatták a Békés megyei ifjúsági bajnoki rendszert, azóta 
nem könnyű kiigazodni benne. A sorsoláshoz képest új időpontok, 
elhalasztott mérkőzések a jellemzők. Így nem csoda, hogy nem sikerült 
teljessé tenni, a bajnoki táblázatot. Még szerencse, hogy a Hunyadi ifistáit 
ez nemigen zavarta, mert az ősz második felében szép eredményeket értek 
el. Értékes döntetlenek és gólzáporos mérkőzések jellemezték a 
találkozókat, melyek közül kiemelkedik a november 20-i meccs. Már az is 
érdekesség volt, hogy egyik csapat sem tudott teljes létszámban felállni. A 
Hunyadi 10, az Atletico 9 játékossal játszotta végig a mérkőzést. A 
szenzációt viszont az eredmény jelentette. A Hunyadi 18-3-ra nyert. 
Abszolút gólcsúcs!

Eredmények:
5. forduló: B. Hunyadi – Mezőmegyer 12-2 (5-1)
Góllövők: Rusvai M. (3), Olasz I. (2), Tasi K. (2), Olasz II., Maczik G., 
Molnár M., Yetik D., Romhányi R.
8. forduló: B. Hunyadi – Újkígyós 2-2 (0-2)
Góllövők: Olasz I., Rusvai M.
9. forduló: Kamut – B. Hunyadi 1-6 (1-2)
Góllövők: Rusvai M. (3), Olasz I. (2), Tasi K.
10. forduló: Békéscsabai MÁV – B. Hunyadi 5-0 (2-0)
11. forduló: Elek – B. Hunyadi 2-2 (1-1)
Góllövők: Rusvai (2)

A téli szünetben a tabella állása

1. Békéscsabai MÁV  11  7  2  2  32-15  23
2. Nagyszénás  12  7  1  4  26-25  22
3. Elek  12  6  2  4  49-39  20
4. Újkígyós  12  6  2  4  31-24  20
5. Csorvás  11  5  1  5  56-45  16
6. B. Hunyadi  10  4  1  4  52-29  14
7. Atletico Békéscsaba  11  4  1  6  37-66  13
8. Mezőmegyer  12  3  1  8  29-47  10
9. Kamut  11  3  0  8  22-44  9

Megérdemelt pihenőre tértek a csapatok. Köszönjük szurkolóinknak az 
egész éves buzdítást. Reméljük tavasszal is sokan kilátogatnak a 
mérkőzésekre, ahol újabb győzelmeknek örülhetünk! Én is megköszönöm 
a kedves olvasók egész éves figyelmét! Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!

Az oldalt összeállította: Hévizi Róbert
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ELHALÁLOZTAK

Molnár Mátyás /1937/ 2016. november 2-án,
Csabai Mátyásné ln.: Szenczi Erzsébet /1938/ 2016. november 8-án,
Nagy András /1953/ 2016. november 9-én,
Nagyné Mészáros Erika Rozália /1972/ 2016. november 10-én,
Rusz Mihály /1949/ 2016. november 13-án,
Farkas Andrásné ln.: Molnár Erzsébet /1944/ 2016. november 20-án,
Mrena György /1925/ 2016. november 25-én hunyt el.

,,Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már hangod.
Egy jajszó nem sok, annyit sem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú útján.
Szíved már nem fáj, a mienk vérzik,
a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
CSABAI MÁTYÁSNÉ szül. SZENCZI ERZSÉBET

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

Fájó szívvel búcsúzik
szerető családja

Temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@szarvasnet.hu
ügyvédi irodájában vállalja

Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
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

Lázár Miklós halálának

5. évfordulója

alkalmából.

„Soha nem felejtünk.” 

Felesége
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Szent András-nap 
2016.

Díjazottak

Dr. Paljak János Békésszentandrásért 
Kitüntető díjat kapott
Dr. Virág Sándorné Békésszentandrásért 
Kitüntető Díjat vehetett át

Az év sportolója sakk sportágban: 
Fulajtár István

Az év sportolója labdarúgás sportágban: 
Virág Imre

Az év sportolója társastánc sportágban: 
Bencsik Noémi és Petrás Bene

Az év sportolója kajak-kenu sportágban: 
Csépai Barnabás

Az év sportolója kézilabda sportágban: 
Olasz Éva

Az év sportolója atlétika sportágban: 
Farkas Csenge


