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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete tisztelettel meghívja a lakosságot

2017. március 15- én (szerda) 10 órára
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója 

alkalmából tartandó megemlékezésre

a Kossuth Emlékparkba.

Ünnepi köszöntőt mond

Dankó Béla országgyűlési képviselő.

Békésszentandrás Baráti Szövetsége tisztelettel meghívja 
Békésszentandrás lakosságát

2017. március 15-én 11.15 órakor tartandó

1956-os Emlékmű avatásra,

mely Emlékmű létrejött a Közép és Kelet-európai  
Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány 

közreműködésével.

A műalkotás alkotója:

Borbás Márton szobrászművész

Az ünnepség helyszíne:
Békésszentandrás, Római Katolikus Templom előtti Dísztér. 

Avatóbeszédet mond Rákay Philip

Szitó Imre
BBSZ elnök

Meghívó



2 2017. február

REFORMÁTUS  HÍREK
Ökumenikus esték Békésszentandráson

Istennek hála, a keresztyén testvéri egység tovább gazdagodhatott 
január 16-17-én községünkben a két ima est során.
Az istentiszteletek után a lelkészek, gyülekezeti tagok egymással 
is testvéri légkörben beszélgethettek szeretetvendégség 
keretében. A mi Urunk, Jézus Krisztus már életében, főpapi 
imájában imádkozott ezért is, amikor így szólt a Mennyei 
Atyához:
„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő 
szavukra hisznek énbennem;hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, 
ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk 
legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.Én azt a 

dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek 
legyenek, ahogy mi egyek vagyunk” (János ev. 17,20-22)
Ezen a héten az egész világ keresztyénsége a német keresztyének 
lelki ajánlása kapcsán a reformáció 500. évfordulója alkalmából a 
lelki megújulást és a szétszakadozottság sebeinek gyógyulását 
kereste az alap Ige világosságában Jézusra figyelve:
„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, 
hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és 
azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak 
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” 
(2Korintus. 5,14-15)

Református hittanos mátrai köszönet 
és üdvözlet

2017. január és február havában két egynapos kirándulásra 
mehettek református hittanosaik barátokkal, családtagokkal. 
Köszönjük mindazok segítségét, -Isten áldja meg őket- akik ezt a 
szép élményt lehetővé tették! Zarándok utunk bőséges volt testi-
lelki javakban. A nagy havas túra után a Mátraházi Református 
Üdülőben kaptunk finom ebédet, és itt került sor a „bibliai 
csendespihenőre” Jónás próféta történetével. Útközben is jó bibliai 
beszélgetéseink voltak. A nap bibliai idézete ez volt: 
„Engedelmeskedjetek az Istennek” (Jakab 4:7)

Meghívó

A házasság hete alkalmából Péntek Ágnes öcsödi 
református lelkész, házasság és család lelkigondozó prédikál

és tart előadást

2017. február 15-én szerdán du. 17.00-kor
a református parókián.

Utána szeretetvendégségen tea, sütemény mellett 
beszélgethetünk, imádkozhatunk még együtt az érdeklődőkkel.

Hittanos zarándokok a Kékestetőn

Dr Dobos  Ágoston református  le lkész  prédikál  a 
békésszentandrási róm. katolikus templomban

Szurovecz Vince plébános, pápai káplán és a házigazda Dobos 
Ágoston ref. lelkész a református parókián az imaest elején
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Házasság hete
2017. február 12-19.

Mi is a házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 
Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a 
család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét 
– amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a 
család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. 
Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a 
keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált 
központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a 
köztársasági elnök felesége.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember 
számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli 
szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi 
és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás 
bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt 
közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más 
területén is.
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 
gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, 
bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló 
értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat 
épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok 
felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a 
házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. 
Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és 
házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren 
tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve 
valamilyen ok miatt megszakadt.”
A Házasság Hete Szervezőbizottsága
www.hazassaghete.hu

Békésszentandráson 2016-ban összesen 28 házasságkötés történt. 
Ez a szám 1978 óta a legmagasabb községünkben – tudtuk meg 
Bagi Erika anyakönyvvezetőtől.

BE

Óvodai Hírek

DÍJÁTADÓN VOLTUK!

2016. novemberében hirdetett „Nagykunsági népmesék” címmel 
rajzpályázatot a kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda, 
nagycsoportos korú gyermekek számára.
A pályázati munkák elkészítéséhez 5 nagykunsági népmese adta a 
témát: 
- A furfangos katona,
- A kis kanász,
-  A kis ördög,
- A pusztasági király,
- A szerencsés szegény ember.
Ezeket a meséket többször meghallgatták a gyermekek, 
beszélgettek a mesei élményekről, majd ezek után került sor a 
pályázati munkák elkészítésére.
Több gyermek nyújtott be munkát a megadott határidőig.
A díjazásra 2017.01.31.-én délután került sor, ahol 2 gyermekünk 
részesült díjazásban a szakmai zsűri értékelése alapján.
Rusz Diána bronz fokozatú oklevelet kapott, Nagy Tímea 
különdíjat vehetett át.
Gratulálunk nekik, és felkészítőjüknek: Csikné Andi óvó néninek.

Körös Tanácsadó Kft.
5561 Békésszentandrás Fő út 17.
Telefon: +3620/2653105
e-mail: korostanacsado@szarvasnet.hu

vállalja

mezőgazdasági termelők részére Gazdálkodási napló vezetését, 
kötelező adatszolgáltatások elvégzését.

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:30-12:00
KEDD: 13:00-16:00
SZERDA: 8:30-12:00

A díjazottak: Nagy Tímea, Rusz Diána
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EGYKORON

Pillanatképek Békésszentandrás történetéből

Békés vármegye, Békésszentandrás nagyközség elöljáróságától

982/147. ikt. szám
Tárgy: Működő egyesületek bejelentése
Hiv. szám: 348/1947.

Járási Főjegyző úr
Szarvas

Fenti számú és tárgyú rendeletére jelentésemet az alábbiakban 
teszem meg:
1. /  Békésszentandrási  Vadásztársaság .  Székhelye: 
Békésszentandrás. Tisztikarának névsora és lakcíme: elnök: Bagi 
József Szent András ucca 11. hrsz., vadászmester: V. Csipai Ferenc 
Szent Imre út 35. hsz., jegyző: Gazsó Ferenc Imre Prohászka ucca 
32., pénztáros Győri Antal Imre Darabos Sándor ucca 4. hsz., 
ellenőr Dombovári János Szabadság út 27. Választmányi tagok: 
Csipai Ferenc Szent István út 23., Gazsó János Széchenyi út 4. hsz., 
Sinka Albert Hunyadi út 28. hsz., Számvizsgáló Fabó Emánuel 
Szent Erzsébet út 6. hsz., Ábel Zakariás Kossuth Lajos út 3. hsz., 
Nagy György Szent Gellért út. 38. hsz.
2./ Magyar Nők Demokratikus Szövetsége. Székhelye: 
Békésszentandrás. Tisztikarának névsora: elnök Molnár Pálné 
Szent Gellért ucca 34. hsz., jegyző Laczkó Györgyné Hunyadi 
Mátyás ucca 38. hsz., gazdasági titkár Bohák Jánosné Dózsa telep, 
pénztárnok Gruber Éva Szent László út 2. hsz., ellenőr Durcsánski 
Jánosné Arany János ucca 5. hsz., Csató Jánosné Toldi Miklós ucca 
16. hsz.
3./ Békésszentandrási Népkör. Székhelye: Békésszentandrás 
Kálvin ucca 9. hsz. Tisztikarának névsora: elnök Györgyjakab 
Endre Kálvin János út 12. hsz., alelnök Lengyel Jenő Kálvin János 
ucca 10. hsz., jegyző Nemes János Szentesi út 2. hsz., pénztárnok 
Virág Károly Stefánia sor 8. hsz., gondnok Juhász Imre Lehel ucca 
3. hsz., könyvtáros ifj. Fekete András Kálvin ucca 5. hsz., ellenőr 
Csonki Lajos Bethlen Gábor ucca 4. hsz.
4./ Békésszentandrási Iparoskör. Székhelye: Békésszentandrás, 
Széchenyi ucca 9. hsz. Az egyesület tisztikarának névsora: elnök 
Katona Antal Kálvin ucca 15. hsz., alelnök Bencsik Mihály Szent 
László út 4., pénztárnok Sárkány Pál Széchenyi út 3. hsz., gondnok 
Tóth István Széchenyi út 1. hsz., ellenőr Csipai Elek Tompa Mihály 
út 8. hsz., pincegazda Csonka Pál Szent László út 5. hsz., jegyző 
Bontovics Imre Kálvin út 7. hsz., könyvtáros Bontovics Károly 
Ady Endre ucca 3. hsz.
5./  Békésszentandrási Méhészegyesület .  Székhelye: 
Békésszentandrás Hunyadi ucca 4. hsz., Tisztikarának névsora: 
elnök G. Mrena János, IV. külk. 28. hsz., alelnök Aszódi István 
Széchenyi ucca 23. hsz., alelnök Bontovics Ferenc Piactér 3. hsz. /: 
hadifogoly :/, gondnok Mrena Vince IV. külk. 32. hsz., titkár E. 
Csipai Ferenc Szent István út 23., pénztárnok Lóránt Gyula Szent 
Imre ucca 1. hsz., jegyző Halász Péter Szent László út 17. hsz., 
könyvtáros Egri János Álmos ucca 1/1., ellenőr Egri György I. kk. 
38. hsz.
6./ Békésszentandrási ,,Dr. Dunay Alajos” Katholikus Kör. 
Székhelye: Békésszentandrás Szent István ucca 16. hsz., elnök 
Borbás Pál Hősök tere 2. hsz., alelnök Mrena Ferenc Deák Ferenc 
ucca 8. hsz., gondnok Kiss Mihály Széchenyi ucca 33. hsz., 
pénztáros Pintér Ádám Szent István ucca 18. hsz., könyvtáros 
Kozák István Wesselényi ucca 8. hsz.
7./ Magyar Kereskedők Országos Központi Szövetségének 
békésszentandrási fiókegyesülete. Székhelye: Békésszentandrás 
Széchenyi ucca 9. hsz. Az egyesület tisztikara: elnök Nemes János 
Szentesi út 2. hsz., alelnök Bencsik Mihály Prohászka út 26. hsz., 

jegyző Halász Péter Szent László út 17. hsz. Pénztárnok: Bokros 
Albert Szent László 23. hsz., ellenőr Csonki Lajos Kálvin ucca 5. 
hsz.
8./ Békésszentandrási Kisgazdák Köre. Az egyesület székhelye: 
Békésszentandrás Szabadság út 10. hsz., tisztikarának névsora: 
elnök Aszódi István Széchenyi út 23. hsz., alelnök Mrena Ferenc 
Deák Ferenc út 8. hsz., jegyző Tóth Péter Szent Erzsébet ucca 40. 
hsz., pénztárnok V. Csipai János Szent Imre ucca 38. hsz., gondnok 
Aszódi Imre Szent Imre út 2. hsz. pincegazda: Csipai István 
Kálvária tér, ellenőr Kozák Imre Kálvin ucca 18. hsz, könyvtáros 
Tóth Péter Szent Erzsébet ucca 40.
9./ ,,Hunyadi Mátyás” Sport Egyesület. Az egyesület székhelye: 
Békésszentandrási Széchenyi út 9. hsz. Az egyesület tisztikarának 
névsora: díszelnök Bagi Lajos Bethlen Gábor út 11. hsz., elnök 
Csonki Lajos Kálvin ucca 5. hsz., társelnök Virág Sándor Hunyadi 
ucca, ügyv. elnök Gazsó János Széchenyi út 4. hsz., alelnök K. 
Kovács Pál Hunyadi út 1. hsz., Deák Sándor Prohászka út 22. hsz., 
id. Katona Antal Kálvin út 15. hsz., Bencsik György Kálvin ucca 
20. hsz., Tóth István Széchenyi út 1. hsz. Pénztárnokok Fazekas 
Lajos Szent László út 13., Bagaméri Sándor Darabos Sándor ucca 
10. hsz., főtitkár Kozák János Prohászka út 14., titkár Gazsó Imre 
Prohászka út 28. hsz., jegyző Bencsik Imre Prohászka ucca 51. 
hsz., intéző Sárkány Lajos Széchenyi út 3. hsz., helyettes intéző 
Széchi Antal Szent Gellért út 12. hsz., ellenőrök Sinka József, Szent 
András tér 3. hsz., Kiss Imre Bethlen Gábor ucca 28. hsz., háznagy 
Dávid István Kálvin ucca 3. hsz., könyvtáros Bohus István Szent 
László út 1. hsz., számvizsgáló Sárkány Pál Széchenyi út 3. hsz., 
Virág József Szentesi út 14. hsz., Csonka Pál Szent László út 5. hsz.

Kelt Békésszentandráson 1947. évi június hó 11-én

dr. Molitorisz Pál
h. főjegyző

Közreadta: Hévizi Róbert

Következő lapzárta:

2017. március 3. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik: 
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

programja 2017 februártól
Köszönjük az eddigi segítségüket, továbbra is kérjük személyi 
jövedelemadójának 1 %- val támogassák Egyesületünket. 
Adószámunk: 18386042-1-04

Program: 2017. február 25-én/szombat/ 18 órától birkavacsora a 
klubban.
Sültet is lehet rendelni. Részvételi díj: 1.500.-Ft/fő. Előkészülethez 
segítséget kérünk. Tombolatárgyakat köszönjük. Jelentkezni és 
befizetni ügyfélfogadási napokon /hétfő/ 13 – 17 óráig vagy 16-án 
(csütörtök) 13-16 óráig. Más időpontban telefonon 06 20 561 9442. 
KÉRJÜK, JELENTKEZZENEK IDŐBEN!
Április 22 /szombat/: „Tavaszköszöntő” rendezvényt szervezünk a 
helyi Művelődési Házban. Gyülekező: 10.45-re. Bejelentésre 
kocsit tudunk biztosítani. 11 – 12-ig kultúrműsorunkban: köszöntő, 
Szentandrási Dalkör népdalai, vers, mesemondás, Csabacsűdi 
citerások. 12 – 13 óráig ebéd. Birkapörkölt. Előzetes bejelentésre 
sült. Költsége: 1.500.-Ft/fő. 13 órától a Csabacsűdi barátaink 
fognak szórakoztatni. Tombolatárgyakat köszönettel elfogadjuk. 
Előkészülethez segítséget kérünk. 
Április végén Küldöttgyűlést tartunk /előkészület alatt áll/.
A Dalkör várja énekelni szerető asszonyokat és férfiakat!
Májusban 15 órától ORVOS-BETEG találkozó (időpont a 
következő programban). Szt. László úti Orvosi rendelő, Dr. Fabó 
Ferenc rendelőjében. Gyógyászati segédeszközök kiírása, majd 
helyben történő kiszállítása. Gyógycipők: felnőttcipők 5.000.-
Ft/pár, gyermekcipők 4.000.-Ft/pár. Gerincfűzők, térd, boka- 
csuklóvédő, támbot, mankó, járókeret, szoba WC, WC magasító, 
fürdőkád ülőke /befordítható,fix/, beltéri kerekesszék, bejelentésre 
elektromos moped. TAJ kártya szükséges, közgyógy igazolványra 
a felsorolt eszközök ingyenesen kiírathatók. Rendel: Dr. Tőkés 
Imre ortopéd szakorvos. Vegyék igénybe szolgáltatásunkat.
Éves kulturális program:
Júliusban 3 napos kirándulás szervezése várható. Vértes és 
környéke, sok látnivalóival. (Szállás és étkezés Csákváron.) Őszi 1 
napos kirándulás. Idősek Világnapja és a Karácsonyi Ünnepség 
megszervezése.
Hétfői napokon 18.30 - 20 óráig Gyógy – Jóga torna foglalkozás a 
kollégium szállásadó klubtermében. A könnyített torna is ugyanitt.
Érdeklődni a 06 30-477 2396 telefonszámon.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: 
gyógy masszázs, méregtelenítés, talpmasszás, állapotfelmérés, 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. 
Bejelentkezés a 06-70-23-03-123-ös, 06-20-953-9695-ös 
telefonszámon. 
Ügyfélfogadás: Hétfő du. 13 -17 óráig. Telefonszám, 
ügyfélfogadás ideje alatt a 06 66/218-060, más időpontban a 06-
20/561-9442. Tagdíj 2017-ben 1.000.- Ft/fő/év. 
Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás végett szíveskedjenek 
behozni.  Állami támogatás lakás akadálymentesítésre 
/nyomtatvány kitöltésében segítünk/, gépkocsi szerzés igénylése 
/2017. március 31-ig/, méltányossági nyugdíjemelés, rendkívüli 
segélykérelem /házastárs elhalálozása esetén/, fogyatékossági, 
nyugdíj ügyek intézése.
Házi tészta 25 dkg 200.-Ft, rizs 1 kg 250.- Ft és gyógykrémek 800.-
Ft/ tégely folyamatosan kapható.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.
A Vezetőség nevében

Oláh Géza    Tóth Mihályné
elnök     szervező

Új pályázatok nyílnak a 
vállalkozások számára

Januá r  25 - tő l  ú j r a  pá lyázha tnak  a  mik ro - ,  k i s -  é s 
középvállalkozások egyebek mellett eszközvásárlásra, új 
technológiai rendszerek kialakítására, megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák alkalmazására, a megpályázható összegek 
pedig magasabb lesznek.
Két pályázat kerül kiírásra.
A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítésére elnyerhető vissza nem térítendő forrás 25 és 500 millió 
forint között lehet, a rendelkezésre álló keretösszeg 18 milliárd 
forint. A vissza nem térítendő támogatásból lehetőség nyílik új 
eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítására, az ehhez kapcsolódó gyártási licenc, 
know-how beszerzésére, megújuló energiaforrást hasznosító 
technológiák alkalmazására, infrastrukturális és ingatlan-
beruházásokra, valamint információs technológiafejlesztésre is.
A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 
beruházásainak támogatására megjelenő felhívásnál pedig 5 és 40 
millió forint közötti összeg nyerhető el. A kapacitásbővítő 
beruházások támogatására kiírt pályázati felhívás esetében 21 
milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a vállalkozások. A 
támogatás új, modern eszköz- és gépparkok beszerzésére, 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására, 
információs technológia-fejlesztésre vagy akár honlapkészítésre is 
fordítható.

Dankó Béla országgyűlési képviselő
Sajtóközlemény

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu

Év eleji tennivalók, feladatok
Hatályosság nem egyenlő az érvényességgel!

Azok az őstermelők, aki 2016. január 1-jét megelőzően váltották ki 
igazolványukat (ez volt a papíralapú, barna színű igazolvány) és azt 
még 2016-ban nem cserélték le, de továbbra is fontos volt számukra 
a jogfolytonos őstermelői jogviszony, 2016. december 31-ig ki 
kellett váltaniuk az új típusú (ideiglenes, illetve kártyaalapú) 
igazolványukat. Tehát hiába érvényesítette a 2017. illetve 2018. 
évre a régi típusú igazolványát, hatálya – a törvény erejénél fogva – 
2016. december 31-ével megszűnt, vagyis ezek az igazolványok 
2017. január 1-től nem használhatók.
Fontos, hogy az új igazolványon feltüntetett hatályosság nem 
egyenlő az érvényességgel! Az őstermelői igazolvány, továbbra is 
csak az adott évre szóló betétlappal együtt érvényes!
Azok az őstermelők, akik 2016. január 1-jét követően váltottak ki 
őstermelői igazolványt, vagy 2016-ban cserélték le korábbi 
papíralapú, barna színű igazolványukat, amennyiben nem 
rendelkeznek a 2017-re érvényes értékesítési betétlappal, úgy azt az 
őstermelői jogviszony folytonosságának sérülése nélkül 2017. 
március 20-ig igényelhetik. A mezőgazdasági őstermelői 
igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (6)  
bekezdése alapján a 2017. március 20-ig igényelt betétlap 
visszamenőlegesen, 2017. január 1-től hatályos. Az új típusú 
igazolványt, és az igazolvánnyal már rendelkező, de betétlapot 
érvényesítő ügyfél is a bejelentett, és érvényes lakcímkártyával 
igazolt állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
megyei kamarai ügyintéző szervezeténél, falugazdászánál 
kérelmezhetik.

Dr. Kulcsár László NAK megyei elnök közleménye
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Himnuszunk
Községünkben minden évet a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
rendezett programokkal kezdünk. Január 20-án, pénteken hívtuk és 
vártuk a kultúra szerető lakosokat először Dr. Aszódi Imre 
szülőházánál, ahol Bődi Mária, a Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi tagja köszöntötte a 
jelenlévőket:

Bődi Mária ünnepi megnyitója dr. Aszódi Imre szülői házánál

„Tisztelt Ünneplő Közönség!

 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány nevében 
lovag dr. Aszódi Imre író szülőházánál. A neves író, költő 
emléktábláját 10 évvel ezelőtt avattuk fel. Azóta minden évben itt 
kezdjük a Magyar Kultúra Napi megemlékezésünket, tisztelegve 
Himnuszunk és kultúránk előtt.
Az Aszódiak ágas-bogas családfája sok tehetséges embert adott a 
hazánknak. Közülük is kiemelkedik az 1921-ben született Aszódi 
Imre, aki a szentandrásiak méltó példaképe lehet. Hitét, 
tisztességét, tudását és bátor kiállását 56 eszméiért az azt követő 
súlyos 6 évnyi börtön se tudta megtörni. Hányatott sorsában 
felesége, Melinda asszony volt az, aki hűségével, szeretetével igaz 
lelki társa volt a meghurcolt írónak. 
Munkásságát szépprózája, versei, történelmi drámái és meséi őrzik 
15 kiadott kötetben. Méltó elismerés volt számára a Magyar 
Kultúra Lovagja kitüntetés 2004-ben. A helyi képviselő-testület 
2006-ban az akkor 85 éves Aszódi Imrét a Békésszentandrásért 
Kitüntető Díjjal jutalmazta volna. Sajnos a díjátadás előtt 2 
hónappal az író elhunyt. Így csak a posztumusz elismerést vehette 
át a családja.
Lovag dr. Aszódi Imre emléke előtt tisztelegve az ő soraival 
s z e r e t n é m  m e g n y i t n i  a  M a g y a r  K u l t ú r a  N a p j a 
rendezvénysorozatát. 
„Mindnyájan ünnepi fényre vágyunk újra,
mert ez nagy ünnep, ha veri és fújja
is ablakunk az alföldi hó,
túljutottunk eddig már sok veszélyen,
és a hamar sötétedő téli éjben
győzni visz bennünket a Jó.”

Majd elhelyeztük koszorúinkat a Kultúra Lovagja emléktáblájánál.

A program a Könyvtár Galériájában folytatódott a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulói a magyar nyelv 
szépségét méltatták műsorukban. A „Valahol Európában” című 
musicalből hallhattunk egy dalt Juhász Gergő előadásában, mely 

mindenkit magával ragadott és a jelenlévők együtt szavalták el 
Himnuszunkat, mely szintén megható pillanatokat jelentett.

A 8. osztály ünnepi műsora

Ezt követően a hagyományos Tél-Fény fotókiállítás megnyitójára 
került sor, mely Szabó Alexa egy népdal énekével kezdődött és 
Benedek Erika intézményvezető gondolataival folytatódott.

Szabó Alexa énekével kezdődött a kiállításmegnyitó
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születésnapján

Benedek Erika, a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg a fotókiállítást

„Kedves Fotóbarátok! Kedves Jelenlévők!
A Magyar Kultúra napja alkalmából szeretettel köszöntök én is 
mindenkit! 
Minden nemzet életében vannak jelentősebb események, 
ünnepnapok, amikor a mindennapi, szokásos, sürgető dolgainkat 
hátrahagyjuk, és felöltöztetjük lelkünket, elménket, szívünket, hogy 
fejet hajtsunk szóban, dalban, művészeti alkotásban azok előtt, akik 
voltak, akik valami igen őszintét, nagyon hittel telit tettek, alkottak, 
szóltak és mertek. 
Nehéz a mindennapokba ünnepet varázsolni. A mindennapokból 
való kiszakadás, a megállás és töprengés, a szépre, az újra, az 
elgondolkodtatóra való rácsodálkozás egyre kevesebb időt kap 
életünkben. Erre nagyon jó példa a Tél-Fény fotókiállítás, mely 
küldetésével elmélyít, gondolatot ébreszt, ezáltal ünnepet varázsol 
a hétköznapokba.
Akarnunk kell megismerni nemzeti kultúránk alapjait, s nem iskolai 
muszájból, hanem öntudatból!  
A tudomány, a művészetek nem létezhetnek, azt érteni, élvezni és 
művelni képes emberek nélkül. Értő közönség nélkül a tudományos 
eredmények, az alkotások, a könyvek, a hangversenyek, a színházi 
előadások elvesznek, vagy létre sem jönnek. Meg kell becsülnünk 
alkotásainkat: tárgyi emlékeinket, amelyek értékes lenyomatai az 
elmúlt koroknak." 
Egy globalizálódó világban, információrobbanás korszakában 
élünk, amikor a médiából, az internetről egy általános értékzavar, 
sokszor fejtetőre állított értékek vesznek körül minket. Ebben a 
helyzetben kapaszkodókra van szükség, igazodási pontokra, hogy a 
helyes értékrendet fel tudjuk állítani. Azt mondják: „A fa a szél, a 
szélvihar támadásaira gyökereivel válaszol”. Nekünk is ebben az 
értékzűrzavarban, vagy az értéktelenség zűrzavarában fontos 
visszanyúlnunk gyökereinkhez.
A Tél-fény fotókiállítás immár 17 éve a Magyar Kultúra napjának 
meghatározó eseménye községünkben, a fényképek az elmúlt 
esztendő legszebb és legértékesebb pillanatait örökítik meg. Ebben 
a hideg, borongós időben melegséget, fényt hoznak a szívünkbe.
Mit jelent számomra ez a kiállítás, ezek a képek! Nekem ünnep, 
kultúra és érték!
Ha a kép elé állok a színek, a formák együttes hatása ünnep a 
szemem számára.
A fotó művészet a kimondhatatlan és leírhatatlan tolmácsa, egy kép 
többet ér ezer szónál.

17 éve szinte minden kiállítás részese voltam. 10 éven keresztül 
figyeltem, ahogy Bődi Mária szakértelemmel, precízen elrendezi a 
képeket. Sokat tanultam tőle, köszönöm! 
Engedjék meg, hogy a fényképek és alkotóik közül néhányat 
kiemeljek a teljesség igénye nélkül.
A 17 év alatt a fotóbarátok megmaradtak, jöttek újak, néhány fiatal 
fényképe időnként fel- fel tűnik – tavaly Bontovics Máté, most 
Kepenyes Tamás. A képek minősége, a fotózás szemlélete nagyon 
sokat fejlődött és egyre több, úgymond, művészi fényképek 
születnek. Van, aki komolyan kezdett vele foglalkozni és 
tanfolyamot végzett. Turcsányi Lajos képeit már évek óta 
csodálhatjuk.
A Gondozási Központ csapata ismét valami különlegeset, újat 
találtak ki. Kontrasztok segítségével mutatják be az intézmény 
hétköznapjait.
Bődi Mária, Szécsi Viola képei a jókor, jó helyen pillanatát 
ragadják meg és örökítik meg. 
Paljak János természetfotói még mindig csodálatosak. Erdei 
Zoltán tájképei ismét messzi helyekre visznek minket. A fényképek 
között a helyi nevezetességeink az András-keresztet, szőnyeggyárat 
és a szarvasi fahíd, Vízi színház is helyet kapott, ugyanúgy, mint a 
távoli tájak, számunkra egzotikus környezet. Nagy Erika fotói a 
természet furcsaságait örökítették meg. Bontovics Máté égi, 
éjszakai jelenséget kapott lencse végre. Révész Júlia képei a nem 
mindennapira, megszokottra hívják fel a figyelmet.
Fényképet gyűjteni annyi, mint a világot gyűjteni. Most a Tél-Fény 
fotókiállításon 18 alkotó és közösség 100 fényképe mutatja be a 
világot, hozza közelebb számunkra.
Köszönjük a fotóbarátoknak, hogy egy-egy percre megálltak, 
megörökítették ezeket a pillanatokat. Köszönjük a jelenlévőknek, 
hogy eljöttek és kiszabadultak a hétköznapokból, hogy együtt 
ünnepelhessünk.
Minden alkotónak kívánok jó egészséget és ebben az évben is sok 
megörökítendő élményt, amelyet jövő évi kiállításunk alkalmával 
várunk szeretettel.
Köszönöm a figyelmüket, a kiállítást ezzel megnyitom!”

A kiállítás megnyitó a megvendégeléssel, a beszélgetésekkel és a 
szavazással ért véget.

A látogatók nagy érdeklődéssel tekintették meg a szebbnél 
szebb fotókat

Be
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

90. születésnap

Otthonában köszöntötte Lengyel Imréné Pannika nénit 90. születésnapja alkalmából 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Jegyző asszony átadta az ünnepelt részére a 
Magyarország Kormánya által megküldött emléklapot, valamint nagyközségünk ajándékát, 
leróva tiszteletünket az ünnepelt és szép kora előtt. 
Kívánunk Pannika néninek egészségben és boldogságban eltöltött hosszú éveket.

Bagi Erika

Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik,

soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent,
ami bele esik, magával ragadja,
valahová, amit az ember úgy hív,

hogy „örökkévalóság”!

Wass Albert

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete értesíti a lakosságot, hogy

2017. február 27-én (hétfő) 16 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Községháza nagytanácskozó terme
Napirend: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-

tervezet tárgyában

Tisztelettel várjuk a lakosságot!
Sinka Imre polgármester

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: 2017. február 27. (hétfő) kb. 17 óra, a 

közmeghallgatást követően
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. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet 
elfogadása. Előadó: Sinka Imre polgármester

3. Tájékoztatás a 2016. évi adóbevételekről.
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
4. Beszámoló a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi 

tevékenységéről. Előadó: Benedek Erika igazgató
5. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottság 2016. évi 

beszámolója. Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő
6.  Bejelentések

Sinka Imre polgármester

Nagyadózók újévi köszöntése

Községünkben évek óta hagyomány, hogy minden év elején 
köszönete t  mondunk a  legtöbb adófor in to t  bef ize tő 
vállalkozásoknak. Az idén január 20-án fogadta az 50 legnagyobb 
adózó vállalkozás képviselőit, egyéni vállalkozót a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében Sinka Imre polgármester úr, Fabó István 
alpolgármester úr, valamint Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző.
Polgármester úr köszöntőjében kiemelte, hogy az általuk fizetett 
adóbevételek képezik az alapját az önkormányzati működésnek. 
Megköszönte a megjelenteknek, hogy településünkön működtetik 
vállalkozásukat, megteremtve annak alapjait, hogy településünk 
tovább tud haladni. Örömét fejezte, hogy évről évre egyre többen 
fogadják el a meghívást erre a rendezvényre, s így módjában áll 
személyesen is köszönetet mondani a sok munkáért és segítségért, 
hiszen nem csak adófizetőként tekintenek rájuk, hanem 
munkáltatóként is. Polgármester úr jegyzőasszonnyal és 
alpolgármester úrral karöltve egy-egy üveg pezsgővel köszönte 
meg a megjelent vállalkozások képviselőinek és vállalkozóknak 
befizetett adóforintjaikat, kívánva, hogy vállalkozásaik továbbra is 
jól működjenek, s ezáltal több adóforint kerüljön befizetésre. Az 
első három nagyadózó a HYDRO POWER CONSULTING KFT, a 
Cervus Plus Kft., valamint a Körös Agrár Mg. Szolg. KFT. 

Bagi Erika
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Vállalkozók bálja
Az Ipartestület immár 27. alkalommal rendezte meg hagyományos 

bálját január utolsó szombatján. Először a szervezők nevében 

Hévizi Róbert az Ipartestület Felügyelő Bizottságának elnöke 

nyitotta meg a bált, és az 1876-os ipartestületi alapszabályra hívta 

fel a figyelmet, amely meglepő módon semmit sem változott, 

vagyis megegyezik a jelenkori célkitűzésekkel. Majd Nagy Mihály 

László a Vállalkozók Országos Szövetségének Békés megyei 

elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Ezt követően a Tisztes Iparos 

kitüntetés átadására került sor. A békésszentandrási Ipartestület és a 

helyi Önkormányzat közösen tisztes iparosi kitüntetést 

adományozott Ambrus Zoltán bádogos mester részére.

Ambrus Zoltán 1969-ben jelentkezett bádogos tanulónak a Szarvasi 

Vas és Fémipari Szövetkezetnél, ahol a szakma megszerzése után 

évtizedekig dolgozott, majd 1982-ben kisipari működési engedélyt 

váltott. Az évek folyamán öt bádogos tanuló szakmájának 

elsajátításában közreműködött. A településen és környékén sok 

szép és igényes munka példázza szakértelmét:

- szarvasi Zenepavilon,

- kecskeméti Katona József Színház bejárati része.

Az Ipartestületnél nyolc évig szervezte a kispályás labdarúgó-

bajnokságot, mely nagyon szép eredményeket hozott. A Hunyadi 

Sportegyesületnek 5 évig elnöke volt. A Békésszentandrási 

Ipartestületben a társadalmi tisztsége felügyelőbizottsági tag.

Az Ipartestület alapító tagjaként és felügyelő bizottság tagjaként 

1990-től napjainkig végzi társadalmi tevékenységét. 20 éves 

vállalkozói tevékenységéért jubileumi ezüstgyűrűt kapott, majd 

2014-ben megkapta az IPOSZ kitüntető címet.

Mindig igyekezett becsülettel szolgálni a szülőfaluját 

vállalkozóként és közéleti emberként egyaránt.

Sajnos családi okok miatt Ambrus Zoltán nem tudott részt venni a 

bálon, de Fabó István alpolgármester úr és Bobvos János, az 

Ipartestület elnöke gratulált a kitüntető címhez és munkájához 

további sok sikert, erőt, egészséget kívántak.

A bál a Vértessy Tánc-Sport Egyesület műsorával folytatódott, 

majd a hangulatot a Cervinus Teátrum művészei fokozták: Nádházy 

Péter és Bardon Ivett.

Az ízletes birkavacsorát a hajnalig tartó mulatozás követte.

A Vértessy Tánc-Sport Egyesület latin formáci bemutatója

Az idei esztendőben Ambrus Zoltán bádogos mester kapta meg a 
Békésszentandrás Tisztes Iparosa címet, melyet a Képviselő-
testület is támogatott. A hagyományoktól eltérően, egy sajnálatos 
betegség miatt nem a Vállalkozók bálján, hanem az azt követő 
elnökségi ülésen vette a díjat és a hozzátartozó emléklapot a 
kitüntetett.
Gratulálunk és további sikeres munkában eltöltött éveket és jó 
egészséget kívánunk!

Az Év Iparosa 2016
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális 
Egyesületének programja

2017. február-március hónapra

Február: 18 (szombat): Egyesületi birkavacsora.
Kevés jelentkező okán elmarad!
Március: 11 (szombat): Nőnapi megemlékezés, teadélután 14,00 
órától az Idősek klubjában.
Süteményt, ajándékot szívesen fogadunk
Március: 23 (csütörtök): Gyopárosi fürdőzés. Indulás 8,00 
órakor a szokott helyekről.
Belépő díj: 1 200 Ft/fő Jelentkezés: Eleknénél a fenti telefonon.
Útiköltséget az egyesület fizeti.  
II negyedévi küldött értekezlet Március 29-én (szerda) 14 
órától. Meghívót küldünk.
Minden rendezvényünkre a Sziréneseket szívesen fogadjuk!
A programokhoz jó szórakozást kívánunk az egyesület vezetői 
nevében
Tisztelettel:                                                                       vezetőség

A Békéssy János Helytörténeti Egyesület 2017. január 13-án 
délután szeretettel várta az emlékezőket a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. Először Pintér Claudia egy Illyés Gyula verssel 
teremtette meg a hangulatot, majd egyesületünk elnöke, Hévizi 
Róbert mondta el emlékező gondolatait:
„Tisztelt Emlékezők!
Köszöntöm Önöket, hogy a rendkívüli téli időjárás ellenére 
eljöttek, hogy együtt emlékezzünk. Kérem, engedjék meg, hogy 
tiszteletünk jeléül a doni magyar hadműveleteket felidézzem.
A 2. magyar hadsereg 1942. július 6. és 10. között érte el a Don 
vonalát, és megkezdődtek a hídfőcsaták a három nagyobb és 5 
kisebb orosz hídfő ellen. Ezek az oroszok korábbi visszavonulása 
során maradtak szovjet kézen, a 
Don folyó nyugati partján. A nyár 
folyamán zajló hídfőcsaták végére, 
1942. szeptember közepére a 
magyar haderő összesen 25 ezer 
fős veszteséget szenvedett. A több 
mint 10%-os veszteség ,,fejében” 
viszont csak a korotojaki hídfőt 
s i k e r ü l t  v i s s z a f o g l a l n i u k 
(augusztus 28-án). A magyar 
katonák legyengülve, élőerőben 
a l a p o s a n  m e g f o g y a t k o z v a 
rendezkedett be védelemre a Don 
partján.
Ráadásul közben megszületett a 
szovjet-amerikai kölcsönbérleti 
szerződés (1942. június 11.), 
aminek hatása, vagyis a jelentősen 
jobb színvonalú orosz felszerelés 
bevetése és fokozata a magyarokra nehezedő nyomást. 1942. 
augusztus 20-án repülőbalesetben meghalt Horthy István, ami 
megint csak baljós előjelnek tűnt. A Don mentén magyarok által 
védendő arcvonal hossza jóval meghaladta a hadsereg létszáma 
által indokoltat: az ekkorra már jelentősen meggyengült 
hadseregnek kb. 200 km-nyi frontot kellett védenie, amelyen két 
erős szovjet hídfő is volt. A -30-40 fokos hideg és a felszerelésbeli 
hiányosságok harccselekmények nélkül is súlyos veszteségeket 
eredményeztek. A sztálingrádi hadművelet részeként 1943. január 
12-én indult meg a szovjet ,,gőzhenger” a magyar arcvonal-
szakaszon. Másnap, január 13-án Jány vezérezredes korlátozott 

célú ellentámadást indított Uriv tehermentesítésére, de a kegyetlen 
hideg és az időközben beérkezett szovjet erősítések miatt a kezdeti 
térnyerés után a magyar-német csapatok elakadtak. a szovjet 
páncélos ékek és a sítalpakon közlekedő gyalogság megkerülte az 
urivi hídfő északi (Sztorozsevoje) és déli (Gyevica) védőkörletét, és 
nyugati irányba haladt tovább. Január 14-én, a reggeli órákban a 
szovjetek teljesen körülvették Gyevicát, a 35. gyalogezred I. és II. 
zászlóaljának lőszere elfogyott, ekkor Vécsey Béla alezredes 
feltűzette a szuronyokat és saját felelősségére elrendelte a sikerrel 
járó kitörést, ugyanekkor törtek ki Sztorozsevojéból az egri 14-esek 
is, akik a losonci 23-asokkal együtt nagy veszteségeket 
szenvedtek….

A 2. hadsereg személyi vesztesége 
1943. január-február folyamán kb. 
50 ezer hősi halott, kb. 50 ezer 
sebesült és kb. 26 ezer hadifogoly 
volt. A nehézfegyverzet 100 %-a 
pusztul t  e l ,  a  te l jes  anyagi 
veszteség közel 70%-os volt, az 
anyagi veszteség összegszerűen 
367 millió Pengőt tett ki. A magyar 
2. hadsereg maradványai 1943. 
április 24-május 30. között tértek 
haza Magyarországra, bár a 
n é m e t e k  re n d e l k e z é s é re  – 
ellentételezésként – két újabb 
megszálló könnyűhadosztályt 
kellett biztosítani.
A honvédek doni helytállását 1943-
ban vitéz nagybányai Horthy 
M i k l ó s  f o g a l m a z t a  m e g  a 

legszebben, amikor Adolf Hitler kirohanására így reagált: ,,Hogy a 
magyar hadsereg hogyan verekedett, azt majd a hadtörténet fogja 
megállapítani, és meg kell várni majdani történelmi vizsgálódások 
eredményét, azután lehet végleges ítéletet alkotni (…) Egy 
hadsereg, amelynek száznegyvenhatezer halottja és harmincezer 
sebesültje volt, semmi esetre sem viselkedet gyalázatosan.”
Emlékezzünk rájuk tisztelettel! Isten óvja álmukat!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
A megemlékezésünk végén elénekeltük a Himnuszt és 
koszorúinkat elhelyeztük a Hősök szobránál.

Helytörténeti Egyesület

A doni hősökre emlékeztünk

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja Békésszentandrás lakosságát

2017. február 24-én (péntek) 16.15 órára

a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja

alkalmából.

Helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal előtti kopjafánál

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!
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Gyermeksakkverseny
2017. január 8-án került megrendezésre a korosztályos 
sakkverseny Békésszentandráson, 25 gyermek részvételével. A 
megrendezett megmérettetésen a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola sakk-szakkörös gyerekei és a Szlovák Általános 
Iskola diákjai ültek a táblákhoz. A korosztályok szokás szerint 
együtt versenyeztek, de értékelve már külön lettek. A korábbi 
évektől eltérően egy külön csoportban versenyeztek a 2009-es 
születésű, azaz a legfiatalabb versenyzők.

A jó hangulatú, vidám verseny végén minden gyerek emléklapot és 
csokoládét kapott.

Eredmények:

2009. lányok: 
1. Styecz Laura
2. Vitális Viktória
2009. fiúk: 
1. Babecz Áron 100%
2. Rontó Balázs
3. Kondorosi Gergő
4. Harsányi Botond
2008. lányok: 
1. Lestyan-Goda Vanda
2. Szító Stefánia  
3. Virág Viola
2008. fiúk: 
1. Zsigmond Imre 
2. Misúr Csaba Marcell
3. Opauszki Milán
4. Szebeni Barnabás
2006-2007 lányok: 
1. Pósa Réka 100%

2006-2007 fiúk: 
1. Farkas Csanád 
2. Bagdi Nándor 
3. Szécsi Rajmund 
4. Szító Miklós 
2004-2005 lányok: 
1. Plentri Panna
2. Koszkócsák Dzsenifer
2004-2005 fiúk: 
1. Tóth Szabolcs 100%
2. Kovács Kornél
3. Pósa Levente
2002-2003 lányok: 
1. Mravík Gabriella
2. Huszárik Nelli

Bagi Erika

K É Z I L A B D A 
Vidéki tanulmányok és egyéb elfoglaltságok miatt folyamatosan 
változik, újul a felnőtt és utánpótlás keretünk egyaránt. Ennek 
ellenére mindkét vonalon sikerült tisztesen helyt állnunk az őszi 
fordulóinkban, sőt többen mindkét csapatunk rendelkezésére 
állnak, meghatározóak. Őszi utánpótlás csapatunk: 

Álló sor: Polónyi Bettina, Bezzeg Xénia, Ambrus Réka, Bata 
Boglárka, Szín Réka, Egriné Kovács Andrea (edző), Dorogi 
Mónika, Olasz Éva, Árgyelán Kíra.
Guggolnak: Bata Luca, Sztricskó Janka és Szécsi Lili.

A karácsonyi pihenő után pár hete már javában folyik az alapozás 
időszaka. Egyre keményebb munka vár a lányokra a márciusi 
bajnoki rajtig. Természetesen edzőmeccsek is beiktatásra kerülnek 
a programba, hogy valós paraméterek között is tudjunk készülni, 
illetve fontos, hogy fel tudjuk mérni hol tartunk.
Ahogy az utóbbi években megszokottá vált, ez a szezon sem marad 
sajnos változások nélkül. Emiatt ismét nem vagyunk most sem 
könnyű helyzetben, de igyekszünk minél többet dolgozni. 
Megyünk előre, ahogy tudunk, igyekszünk kihozni mindenből a 
maximumot. Bízunk a jó folytatásban, segítőink, szurkolóink 
támogatásában.                                                                           - a -

Sakk hírek
A Békés Megyei Diákolimpia sakkcsapatversenyén, az I-II. 
korcsoportban a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola alsós 
leánycsapata (Szító Stefánia, Sinka Emma és Sinka Sára) 
ügyesen helytállva az V. helyen végzett. Emmának és Sárának ez 
volt az első versenye.  További szép sikereket!

Bagi Erika
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40 éve történt

Akikre büszkék vagyunk
1977. február 16-án a Békésszentandrási Szőnyegszövő 
pávakörének tagjai lehetőséget kaptak, hogy a Ki mit tud? országos 
elődöntőjének harmadik televíziós adásában a nyilvánosság elé 
lépjenek. (A nevezést életkorhoz kötötték, ezért a versenyen a 
csoportból sajnos nem vehették részt azok, akik a felső korhatárt 
már betöltötték.)
Hosszú volt az út odáig. 1976 - járási válogató Szarvason, majd a 
békéscsabai Jókai Színházban a megyei döntő, melyet egy korábbi 
Ki mit tud?-os, a jódliszámmal felfedezett Forgács Gábor vezetett, 
- és aki nagyon szurkolt nekünk. Eredményhirdetés - 
továbbjutottunk az országos megmérettetésre. A következő forduló 
Budapesten volt, ahol egy üres színházterem színpadán - 
elsötétített nézőtér előtt - kellett előadnunk a műsort. A szervezők 
azt mondták, hogy a kulisszák mögött ott vannak azok az 
illetékesek, akik eldöntik, hogy a produkció alkalmas-e televíziós 
bemutatásra. Végül megérkezett a döntés, mehetünk az élő adásba.
Havas, locs-pocs idő volt, amikor az előadás előtt három nappal 
megérkeztünk a Pataky István Művelődési Központba, az adás 
helyszínére. Ismerkedés a körülményekkel, a színpaddal, a stábbal, 
végül civil ruhás próba. Már késő délután volt, amikor szállásunkra 
- az akkor patinás Volga szállodához - értünk. Az autókból 
magunkhoz vettük a gondosan kikeményített, vasalt fellépő 
ruhákat, a recepción megkaptuk a szobakulcsokat, majd szóltak a 
portán, telefonáltak – menjünk vissza, mert a kamerák miatt ruhás-
színpróbára is szükség van. Három napon keresztül oda-vissza 
utazgattunk, kamera próba, beállítás, és mivel a mi számunkkal 
indult az elődöntő, gyakorolni kellett azt is, hogy Horvát János 
műsorvezető hogyan és honnan lépjen a színpadra, melyik oldalról 
a legoptimálisabb, hogy nyíljon szét a sor, a zenekarunk helye hol 
legyen stb. 
A zsűri összetétele önmagáért beszélt: Major Tamás színművész - a 
zsűri elnöke, Szinetár Miklós rendező, Pernye András 
zenetörténész, Vásárhelyi László koreográfus zsűritagokkal.
Nagy izgalommal készültünk az esti előadásra, számtalanszor 
kötöttük újra meg újra a kötények masniját, a kendőket, egyforma a 
„smink”? a szoknyák hossza?, segítőink a batyuk nagyságát is 
ellenőrizték, az öltözőben minden kész, mehetünk.
A fel lépés  perceire  nehéz visszaemlékezni ,  annyira 
koncentráltunk, hogy tisztán szóljanak a summás dalok, pontosak 
legyenek a lépések, a formáció tökéletes legyen. A műsorvezető – a 
produkciót követően feltett - kérdéseinek egy részét ismertük, 
azonban a batyuk tartalmának „vámvizsgálatáról” előzetesen nem 
volt szó))
Az elődöntő előtt egyikünk sem szerepelt a televízióban, négy 
évtizeddel ezelőtt ez nagydolog volt. Akkor, amikor a színes 
televízió ritkaságnak számított, nem volt HD minőség, világháló, 
csak végtelen igyekezet, összetartás és bizonyítani akarás, hogy 
megmutathassuk, a pávakörünk mennyire más, mint akkoriban az a 
köztudatban élt. Mi nem álltunk és énekeltünk egyhelyben a 
színpadon, a koreográfiának megfelelően tánclépésekkel 
különböző formációkat mutattunk be, ami így sokkal élvezetesebb 
és elfogadhatóbb volt számunkra (a pávakör tagjainak túlnyomó 
része a fiatalabb korosztályhoz tartozott), de az idősebbek is 
szívesen tanulták az újabbnál újabb lépéseket. 
Az azóta eltelt évek alatt többször felmerült bennünk, hogy milyen 
jó volna megnézni azt a bizonyos elődöntőt. 36 év telt el, amikor is 
futótűzként terjedt a hír, hogy a youtube-on látható a pávakör Ki mit 
tud?-os szereplése. Hogy milyen érzés volt ennyi év után meglátni a 
felvételt – elmondani nem lehet. A 70-es években nem ismételték az 
adásokat (csupán egy csatorna volt), nem lehetett a net-ről letölteni, 
nem készült egyetlen fénykép sem – talán eszünkbe sem jutott. 
Érdekes és izgalmas volt látni magunkat fiatalon, jókedvűen, 

énekelve, többször meg kellett nézni a felvételt, hogy lássuk is. 
Jó volt ehhez a közösséghez tartozni, sokszor unalomig gyakorolni 
a lépéseket, a formációt, a dalokat, mert olyan értékeket, kincseket 
tudhattunk a magunkénak, amely nem csak nekünk, de a bennünket 
néző közönségnek is megmelengette a szívét, egy töredék a 
múltból, mely a „fényéből” számunkra negyven év után sem 
veszített.
Kodály Zoltán gondolata kifejezi mindazt, amit nekünk az a 
pávakör jelentett:
„… az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből 
kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára 
kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. 
Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy részét… Fejleszti a 
közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában minden emberben 
meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel 
aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” 
Köszönet a koreográfusnak: Gyurján Józsefnek, Nagy Bélának a 
Szőnyegszövő HNSZ akkori elnökének, Laczkó Józsefné Julika 
néninek és mindazoknak, akik segítségével részesei lehettünk 
ennek az élménynek.
Tisztelettel gondolunk a pávakör és a citerazenekar elhunyt 
tagjaira, jó egészséget kívánunk az emlékezőknek.               G.Cs.J.

A Pávakör fellépése egy helyi rendezvényen

Békés Megyei II. osztályú labdarúgó 
bajnokság

16. ford. 03.04., szombat 14.30 Hunyadi SE – Aletico Bcs.
17. ford. 03.11., szombat 14.30 Hunyadi SE – Újkígyós
18. ford. 03.18., szombat 15.00 Sarkadkeresztúr – Hunyadi SE
19. ford. 03.25., szombat 15.00  Hunyadi SE – Sarkad
20. ford. 04.01., szombat 16.30  Kunágota – Hunyadi SE
21. ford. 04.08., szombat 16.30  Hunyadi SE – Gyomaendrőd
22. ford. 04.16., vasárnap 17.00 Lőkösháza – Hunyadi SE
23. ford. 04.22., szombat 17.00  Hunyadi SE – Békés
24. ford. 04.29., szombat 17.00  Doboz – Hunyadi SE
25. ford. 05.06., szombat 17.00  Hunyadi SE – Battonya
26. ford. 05.13., szombat 17.00 Békéscsabai MÁV–Hunyadi SE
27. ford. 05.20., szombat 17.00  Hunyadi SE – Bucsa
28. ford. 05.27., szombat 17.00  Csorvás – Hunyadi SE
29. ford. 06.03., szombat 17.00  Hunyadi SE – Okány
30. ford. 06.10., szombat 17.00  Csanádapáca – Hunyadi SE
Szeretettel várjuk szurkolóinkat.
Hajrá Hunyadi!
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Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református

Egyház

,,04 az Életért” Alapítvány köszöni az eddigi 
támogatásukat, és továbbra is várja felajánlásaikat!

Címünk: Szarvas Mentőállomás, 5540 Szarvas, vasút u. 44.
Adószám: 19059387-1-04

Számlaszámunk:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 53900014-13002136

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület javára!

Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány javára!
Adószám: 18395552-1-04

Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával 

támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04

Előre is köszönjük!

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási 
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04 
adóigazgatási számra.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
járuljon hozzá a

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő
Sport Club működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás működését,

Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!

Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.

Adószámunk: 18370339-1-04

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a 

VIZÉZ SINKA MÁTYÁS ALAPÍTVÁNY javára!

Adószám: 18394843-1-04

Együtt a SZENTANDRÁSI GYERMEKEKÉRT!
Köszönjük

Ha támogatni szeretné személyi jövedelemadója 1%-ával  a 

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
működését, az alábbi adószámra teheti meg felajánlását:

18384600-1-04

Támogatásukat egyesületünk vezetősége, tagjai és táncosai 
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa Ön is a

Békésszentandrási Kézilabda Club
működését, tevékenységét.

Adószámunk: 18383647-1-04

Felajánlásukat előre is hálásan köszönjük!

Kérjük, ajánlja adója 1%-át a FITT-FORM TORNA 
SPORTEGYESÜLET javára.

Adószámunk: 18394142-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át!
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2017. január 30-án Béres Gábor és Roszik Melinda szülőknek 
FANNI,

Brhlik János és Zahorecz Mónika 
szülőknek HUNOR JÁNOS utónevű 

gyermeke született.

Elhaláloztak

Babák János /1944/ 2017. január 1-jén,
Fabó Emánuelné ln.: Házi Mária /1940/ 2017. január 9-én,
Szitó Pálné ln.: Bagi Rozália /1958/ 2017. január 10-én,
Szegvári Pálné ln.: Győri Piroska /1925/ 2017. január 11-én,
Kökény József /1954/ 2017. január 13-án,
Zelenka László /1943/ 2017. január 18-án,
Molnár Lajos 1938/ 2017. január 19-én hunyt el.

Megemlékezés

„Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes.”

Egri Mihály halálának egy éves évfordulója alkalmából.

Köszönetnyilvánítás

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni – nélküled!”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
feleség, édesanya, nagymama 

Varga Sándorné sz. Mrena Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

„Az Ő szíve pihen, a miénk vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

Szegvári Pálné született Győri Piroska

temetésén megjelentek.

A gyászoló család

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
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Kultúrházak Éjjel-Nappal

Intézményünk is kapcsolódott az országos felhíváshoz és február második hétvégéjén mi is programokkal vártuk a lakosságot. 11-
én, péntek délután Kultúrházi Kávéházunkban a magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjára, Arany Jánosra emlékeztünk 
születésének 200 éves évfordulója alkalmából.

Szombat délután a kicsiket és szüleiket vártuk farsangi játszóházunkba, ahol készíthettek fakanál bábot, ajtó-ablakdíszt 
spatulából, papír „kalózcsengőt” és a gyerekek egyik kedvence az arcfestés sem maradt el. Megvendégeltük a jelenlévőket az 
alkalomhoz illően farsangi fánkkal és teával.

Benedek Erika
intézményvezető


