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A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda hírei

„Itt a farsang, áll a bál” – hirdette a Fabóné Pálinkás Ibolya által 
készített felirat 2017. február 25-én a Művelődési Ház színpadán. 
Ekkor volt a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola farsangi 
bálja.
A délután műsorvezetőjeként Balláné Tóth Krisztina üdvözölte a 
megjelenteket. Majd igazgató úr Molnár Imre Zoltán köszöntő 
szavai után a délután főszereplői: a 8. osztályosok nyitották meg 
bécsi keringővel az idei rendezvényt.
Minden évben eljön a pillanat, amikor megmérettetnek, szeretteik 
előtt táncolnak. Kétségekkel és kételyekkel kezdtek neki a 
próbáknak, többen megkérdőjelezték, hogy egyáltalán képesek-e 
megfelelni a keringő követelményeinek. Dolgoztak kitartással, 
lelkesedéssel, de ellentétek is tarkították munkájukat. Mi, 
pedagógusok tudjuk, hogy a próbák adta izgalmak, feszültségek a 
sikeres szereplést követően eloszlanak, s a diákok később már csak 
a tapsra emlékeznek, amikor a közönség előtt sikeresek voltak.
Minden lány gyönyörű volt, s minden fiú igazán kitett magáért. 
Akik farmerban, sportcipőben járnak, erre az alkalomra magas 
sarkút és szép keringőruhát viseltek, a fiúk inget, nyakkendőt. 
Ehhez az alkalomhoz az ilyen megjelenés illik, ez adja az igazi 
varázsát a délutánnak. De jelenti azt is, hogy tanítványaink 
nemsokára elballagnak, maguk mögött hagynak valamit.
A táncot Mucha Nikoletta álmodta meg, s tanította be a 
gyerekeknek. 
Ezután a Csibeavatóra került sor! Az ötödikesek esküt tettek, hogy a 
felsős diákközösség tagjai immár. A Rocky zenéjére táncolva 
bemutatták, hogy felnőttek az őket körülvevő feladatokhoz, s ne 
bánjanak velük kesztyűs kézzel. Nagy tapssal jutalmazta őket is a 
közönség. A diákközösség tagjait szintén Szitó Mónika tanította. A 
diákok bebizonyították, hogy a zene valóban jelen van az 
életükben, így volt ez a múltban is, így lesz a jövőben egyaránt. A 
látványos koreográfia tetszett a közönségnek.
A 8. osztályosok meglepetés száma következett, melyet már 5. 
osztályos korukban bemutattak. Akkor is nagy sikert arattak, most 
is: béreslegényekként táncoltak.  
A délután zárásaként a 8. osztályosok búcsúdala következett: 
dalban, képekben, mozgással, jelnyelvvel elevenítették meg 
Demjén Ferenc Felnőtt gyermekek című számát.
Az egyéni és csoportos jelmezesek ötletesek és viccesek voltak. A 
tombolahúzás alkalmával sok szép tombolatárgy került 
kisorsolásra. Köszönjük a szülőknek, támogatóknak a felajánlott 
nyereményeket. 
A jó szervezés eredménye, hogy a büfé és a belépő bevétele pozitív 
anyagi támogatást jelent az osztályoknak.
Köszönjük a szülők összefogását, a segítséget, valamennyi 
pedagógus munkáját!

Baginé Dorogi Anikó

Versmondó találkozón voltunk

Térségi versmondó találkozón vettünk részt február 24-én délután 
Öcsödön. Óvodánkat két gyermek képviselte: Szító Katalin és 
Pinczehelyi Balázs. Az eseményeket képekben mutatjuk be.
Dicséretet érdemelnek szép helytállásukért. Köszönet a felkészítő 
óvodapedagógusnak és a szülőknek, akik segítették a részvételt.

Zsűri értékelése idején kézműveskedtünk

Megvendégelés

A jutalmak átadása
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Télbúcsúztató a bölcsődében
A télűző tavaszváró farsangot mi is megrendeztük a bölcsődében. A 
bölcsődei csoportokban nagyon fiatalok a gyermekek, sok a két év 
alatti és emiatt mi felnőttek is nagy izgalommal vártuk ezt a jeles 
napot. Hogyan fognak ezek az apróságok jelmezbe öltözni? 
Minden várakozáson felülmúlt a gyermekek viselkedése! Minden 
jelenlévő gyermek és dolgozó is beöltözött és nagyon élvezték a 
bulit. Énekeltünk, verseltünk, táncoltunk és nagyon jól 
szórakoztunk. A szülők jóvoltából hatalmas zsúrt is rendeztünk, és 
egy szépen megterített, hosszú asztal mellé ültettük a gyerekeket. 
Volt ott minden féle finomság. Mindenki találhatott magának 
kedvére valót. Kovácsné Margitka és Szécsiné Éva által finom 
házilag készített fánk is került az asztalunkra. A lakoma után színes 
léggömböket kaptak a gyerekek és vidáman dobálták, kapkodták 
azokat. Mire eljött az ebédidő mindenki fáradtan hagyta magát 
átöltöztetni és étkezés után senkit nem kellett noszogatni, hogy 
aludjon.

ÚJRA MEGNYIT!

2017. március 20-án, hétfőn

a ,,SAROK” ABC 

Békésszentandrás,
Szent Imre u. 20. sz. alatt.

Áruválaszték:

- friss békésszentandrási kenyér
- péksütemények
- mirelit: zöldségek
 fasírtok
 húsok
 tészták
- jégkrémek
- üdítők
- sörök
- friss zöldségek

A megszokott régi bőséges árukészlettel és akciós 
árainkkal várjuk régi és új vásárlóinkat!

Üzemeltető:

,,Melis” ABC-Pékség
(ELI-NETT Kft.)
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Farsangoltunk
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2017. év 
február 25-én este 6 órától rendezte farsangi ünnepségét az István 
király úti klubházban, melyet nagy előkészület, szervezés előzött 
meg. Igyekeztünk, hogy jelentős létszám biztosítsa a jó 
hangulatunkat (80 fő). Menü: birkapörkölt vagy sült körítéssel. A 
jelenlévőket Oláh Géza elnök úr köszöntötte. A talpalávalót a 
csabacsűdi barátaink húzták, hogy rendezvényünk színvonalas és 
emlékezetes legyen. Dalkörünk jelmezbe öltözve dalolták mókás 
műsorukat, majd befejezésül a 10 éves évfordulóra Oláhné Erzsiket 
költött több versszakos csasztuskát. Nagy tapssal jutalmazta a 
vacsorázók közönsége.
Napi események is tarkították rendezvényünket.
Köszöntöttük névnapján Oláh Géza elnök urat, valamint Pásztor 
M á t y á s  s z a k á c s u n k a t ,  a k i k  m e g h a t ó d v a  f o g a d t á k 
figyelmességünket (ideértve a szülinaposokat is).

Vacsora után a jó hangulatot a tombolahúzás törte meg, majd a jó 
kedv sokáig kitartott.
Minden rendezvény elő- és utómunkálatokból áll. Köszönet 
mindazon  t ag ja inknak ,  ak ik  seg í t e t t ék  munkánka t , 
tombolatárgyakkal és jegyvásárlással járultak kiadásainkhoz.
Szervezéseink: meghívást kaptunk csabacsűdi barátainkból 2017. 
március 18-ra (szombat), egy ebédre és közös szórakozásra. 
Tombolatárgyakat szívesen fogadunk.
Továbbá a tiszaföldvári nyugdíjasoktól is kaptunk meghívót 2017. 
március 25-ére (szombat), szintén ebédre és közös szórakozásra.
Jelentkezni a 06-20-561-9442 vagy 06-66-217-328-as 
telefonszámon lehet este.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket. Részleteket telefonon.

Oláh Géza Tóth Mihályné
elnök szervező

120 milliárd forintos k+f és 
innovációs pályázat nyílt meg

Március elsejétől 120 milliárd forint értékben pályázhatnak 
kutatás-fejlesztési (k+f) és innovációs tevékenységek támogatására 
a mikro, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok. 
A vállalkozások számára a „Vállalatok K+F+I tevékenységének 
támogatása kombinált hiteltermék keretében” című pályázati 
felhívásnál 80 milliárd forint uniós fejlesztési forrás érhető el vissza 
nem térítendő támogatásként, és 40 milliárd forint kölcsön 
formájában. A vállalkozások 50-500 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást igényelhetnek, és 25-250 millió forint értékű 
kedvezményes kamatozású kölcsönt. A kölcsön futamideje 
szerződéskötéstől számított maximum 15 év, a kamat 2%/év.
A felhívás célja olyan hazai vállalkozások k+f és innovációs 
tevékenységének támogatása, amelyek jelentős szellemi 
hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, 
szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak 
kifejlesztését eredményezik. A támogatás kísérleti fejlesztésre 
fordítható, illetve lehetőség van eszközbeszerzésre, a fejlesztés 
szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételére is. A vissza nem térítendő fejlesztési forrásokat a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnál, a kedvezményes kamatozású 
kölcsönöket pedig a Magyar Fejlesztési Bank által működtetett 442 
MFB Ponton lehet igényelni.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Sajtóközlemény

Folytatódik az Otthon Melege 
Program

A kormány mindig fontosnak tartotta olyan programok indítását, 
amelyeknek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása 
csökken. 
Az Otthon Melege Program 2014-ben indult, eddig közel 120 ezer 
háztartás energetikai korszerűsítését tette lehetővé mintegy 23 
milliárd forintnyi támogatással.
Az Otthon melege program folytatásaként március 9-én jelent meg 
a családi házak és társasházak komplex fűtéskorszerűsítését, kazán- 
és konvektorcseréjét, illetve a kiegészítő elemek, például 
kémények felújítását, cseréjét támogató pályázat.
A támogatási kérelmeket június 6-tól elektronikus úton lehet 
benyújtani a pályázati portálon keresztül ügyfélkapus 
regisztrációval, egy pályázó legfeljebb 700 ezer forintot kaphat, a 
vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a 
felújítás teljes költségének a 40%-át.
A rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint mintegy 7 ezer 
háztartás fűtésének korszerűsítésére lehet elegendő. A pályázatba 
visszatérítendő támogatását is be lehet vonni legfeljebb 50%-os 
arányban, 10%-os önerő mellett.
A r é s z l e t e s  P á l y á z a t i  Ú t m u t a t ó  m e g t e k i n t h e t ő  a 
futeskorszerusites2017.nfsi.hu oldalon.

Dankó Béla
országgyűlési képvisel
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Gondozási Központ Hírei

Ebben a hónapban farsangi műsorral látogatták meg időseinket az 
ovisok. A Kis Katica csoport gyermekei vidám műsorral csaltak 
mosolyt az arcunkra. 

A farsang kapcsán, a lakóinkkal közösen dekorációkat készítettünk 
szinte minden helyiségbe, hogy szebbé tegyük környezetünket, 
valamint a hasznos időtöltés is fontos szempont volt. 
Ellátogattunk a Körös Művelődési Házba a Munkácsy Mihály 
Képeslap kiállí tást  megtekinteni.  Az idősek szívesen 
nosztalgiáztak a velük egyidős emlékek között, a szentandrási 
képeslapok okozták a legnagyobb örömöt!

Készülünk a közelgő Húsvétra, felelevenítjük a böjti, különösen a 
nagypénteki hagyományokat, régi szokásokat.

Laczkóné-féle pirított leves
Akkor készül, ha krumplistésztát főzünk.

Aprított fokhagymát kis zsíron megpirítjuk. Teszünk rá 
fűszerpaprikát. Ráöntjük a krumpli levet, utána sózunk, ha 
szükséges és felforraljuk. Amit a krumplistésztához kifőztünk 
tésztát, abból teszünk bele ízlés szerint. Esetleg tésztalevéllel lehet 
szaporítanunk. Füstölt kolbásszal lehet ízesíteni. 

Jó étvágyat!

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

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:
Internetezés:230 Ft/óra

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

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

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal
Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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REFORMÁTUS

450 éves születésnapunk!
Február 26-án az összes tiszántúli református egyházközséggel 
együtt 450 évet ünneplő istentiszteletet tartottunk. A közös 
liturgiában Dr. Adorján Gusztáv főgondnok és dr. Fekete Károly 
püspök így köszöntötték a gyülekezeteket:
Kedves Testvéreim!
Négyszázötven esztendővel ezelőtt, 1567-ben, február 26-án 
fejeződött be a Debreceni Zsinat három napos ülése. Ettől az 
eseménytől számítjuk református egyházunk és a Tiszántúli 
Református Egyházkerület alapítását. A II. Helvét Hitvallásnak az 
1567. évi Debreceni Zsinaton történt aláírásával szilárdult meg a 
helvét irányú reformáció Magyarországon, mivel ez a zsinat tette 
meg az első lépéseket egy olyan egyházi szervezet kialakítására, 
amely a helvét reformációhoz csatlakozott gyülekezetek 
életrendjét körvonalazta. Éppen ezért nekünk, tiszántúli 
reformátusoknak kettős hálaadás van a szívünkben a reformáció 
jubileumi évében. Erősítsen bennünket a mai istentisztelet is a 
reformáció felismeréseiben: A bűnös ember egyedül Jézus 
Krisztusban való hit által, Isten ingyen kegyelméből, kizárólag a 
Szentírás alapján és a Megváltó érdeméből üdvözülhet. - Egyedül 
Istené a dicsőség!
Vajon a Békésszentandrási Református Egyházközség hány éves?
Békésszentandrás lakossága a terjedő protestantizmustól nem 
zárkózott el, mert van adat arra, hogy Szentandrás protestáns papja 
1561-ben a Nagyváradon tartott zsinaton megjelent és a zsinati 
határozatokat alá is írta. 
A Debreceni Ref. Nagykönyvtárban elérhetők források az 1567. 
é v i  d e b r e c e n i  z s i n a t r ó l .  D e b r e c e n i  E m b e r  P á l  a z 
egyháztörténetében felsorolta az 1567-ben elfogadott Helvét 
Hitvallást a Makói Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek részéről 
aláírókat… szerepel közöttük Békésszentandrás, de semmi több 
nincs róla feljegyezve.
Tehát a Békésszentandrási Ref. Egyházközség valószínűleg az 
idén több mint 456 éves, de mint a nagyobb egyháztest része, mi is 
most ünnepeltük egyházkerületi 450 éves születésnapunkat!
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se 
dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban 
jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy 
azok szerint éljünk. «Ef. 2,8-10

Bár Egyházközségünk pecsétje és templounk kulcsa későbbi 
keletűek, de mint hivatalos szimbólumok, a mögöttünk levő 450 
évet képviselik.

Becsüljük meg ezt a drága múltat és lelki örökéséget azzal, hogy 
élünk is vele, folytatjuk, és részt veszünk a vasárnapi 
isteniszteleteken 9 órakor és a szerda 6 órás bibliaórán! Szeretettel 
várunk mindenkit. Ne maradjon üresen a helyed a templomban! 
Szeretettel várunk mindenkit.

A „Házasság Hete” keretében február 15-én Péntek Ágnes öcsödi 
református lelkésznő és leendő házasságterapeuta prédikált 
nálunk. Az alkalmat baráti beszélgetés követte. A lelkésznő most is 
gazdagított bennünket mosolyával, hívő bizonyságtételével, 
tudásával. Facebook fényképe jól ismert és kedvelt sokunk 
számára férjével, Péntek Alberttel együtt. Ők lettek így amolyan 
házasság hete helyi „arcai” számunkra, akikre ezúton is Isten 
áldását kívánjuk.
Február 19-én vasárnap az istentisztelet után szintén a „Házasság 
Hete” alkalmából gyülekezeti filmvetítést tartottunk. „Imával 
nyert csaták” volt a film címe. Az egyik résztvevő házaspár azt 
mondta, hogy ezt a filmet minden békésszentandrási házaspárnak 
meg kellett volna néznie.
Az itt látható internetes linken megtekinthető a film. 
http://www.nicelife.hu/galeria/film/warroom.php
A film az alábbi bibliai idézetet mutatta be izgalmasan, meghatóan 
a családi élet területére alkalmazva: „Mert a mi harcunk nem test és 
vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának 
urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban 
vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy 
ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve 
megállhassatok. Minden imádságotokban és könyörgésetekben 
imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek 
éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért” 
(Ef. 6,12,18)
Mindkét alkalommal finom parókián készült pizza, tea 
szeretetvendégség szolgáltatta az alapot a jó beszélgetéshez. 
Örülünk azoknak, akik részesei voltak az áldásnak, és buzdítjuk a 
többieket, hogy keresve keressék a lelki gazdagodás ilyen 
lehetőségeit.

Egyházi fűrésztanfolyam?!

A Kormányhivatal és a Békésszentandrási Református 
Egyházközség közös szervezésben január 2-től március 7-ig 
motorfűrész kezelő tanfolyamnak adott otthont gyülekezeti 
termünk hétköznaponként.
Ezzel egyik vágyunk is megvalósult: férfiak kitartóan, többen is 
átlépték az istentiszteleti terem küszöbét! Igyekeztünk jó szóval, 
bibliai gondolatokkal, vendéglátással kedves emlékké tenni a 
résztvevők számára ezt a két hónapot. Hátha ők, is mások is jobban 
megérzik, hogy jó az ÚrIsten, és boldog az az ember, aki Benne 
bízik.
A tanfolyamot Farkas Imre vezette, az oktatásban részt vett még 
Gajdos Attila, Fazekas Endre és a kezdő nap csapatépítésében Dr. 
Dobos Ágoston lelkész.
A tanfolyam 13 résztvevője többségében szarvasi, kisebb részben 
szentandrási lakosokból állt.
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A tanfolyam résztvevői és vizsgáztatók a gyülekezeti 
termünkben.

Vizsga fűrészelés a parókia udvaron

Aki fát fűrészel, ültessen is! A tanfolyam hallgatói,- immár 
boldog bizonyítvány tulajdonosok is- emlék tiszafát ültettek a 
templom mögött kivágott száradt tujafa mellett vezetőjükkel, 
Farkas Imre oktatóval.

HÍREK
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

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. március 27. (hétfő) 16 óra

Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Tájékoztatás a 2016. évi adóbevételekről
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
 Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. Beszámoló a községben működő civil szervezetek 
2016. évi tevékenységéről

 Előadók: Civil szervezetek vezetői
 Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság

4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
beszámolója

 Előadó: Kozák János kuratórium elnöke
 Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság

5. Sportegyesületek beszámolói
 Előadók:
 HM Sportegyesület részéről: Koppányi Gábor elnök
 HMSE Sakk Szakosztálya részéről: Nemcsényi Zsolt 

elnök
 Kajak-Kenu Klub részéről: Sinka Péter elnök
 Vértessy Tánc-Sport Egyesület részéről: Korbely 

Györgyné elnök
 Területi Lövész Klub részéről: Lizon János elnök
 Bszta-i Fitt-Form Torna S. E. részéről: Rusz Zoltánné 

egyesületi elnök
 Kézilabda Club részéről: Egriné Kovács Andrea elnök
 Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
fizetendő térítési díjról szóló rendelet módosítása

 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
 Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

Felhívás rágcsálóírtásra

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának célkitűzése a 
településen a folyamatos és korszerű rágcsálómentesítési 
munkálatok biztosítása.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 53/2017. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal 
döntött arról, hogy megbízza a Bogármérnökség Kft. az Integrált 
Rágcsálómentesítési Terv végrehajtásával.
Az Önkormányzat célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben 
csatlakozzon a rágcsálómentesítési akcióhoz.

A Bogármérnökség Kft. lakossági rágcsálóirtási árajánlata:
Lakossági ingatlanok kezelésére szolgáló rágcsálóirtó 
egységcsomag 890,- Ft/db+ÁFA*
Lakossági ingatlanok kezelésére szolgáló rágcsálóirtó 
egységcsomag és visszaellenőrzés 1.390,- Ft/db+ÁFA
Várjuk a lakosság jelentkezését a rágcsálóirtási programba 2017. 
március 17-ig!
*1 db kihelyezhető, figyelmeztető felirattal ellátott papír 
patkányetető doboz 0,5 kg mérgezett csalétekkel, szükséges 
tájékoztatóval kiegészítve. 0,2 kg mérgezett csalétek ~ 10.000 m2 
kezelésére elegendő.
A Bogármérnökség Kft. dolgozói szállítják ki és telepítik az 
egységcsomagokat a lakossági ingatlanokon.
Fizetés: a munkavégzést követően, átutalással, 30 napos fizetési 
határidővel valamint számla ellenében készpénzzel.
Jelentkezni, valamint további információért érdeklődni telefonon 
illetve e-mailen keresztül lehet:
- 218-344/15-ös mellék
- bagi.anett@bekesszentandras.hu
- sonkoly.ildiko@bekesszentandras.hu

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk a lakosságot

2017. március 24-én 17 órára

„…és mégis boldogok vagyunk”
című

kiállítás megnyitójára,

melyen Para Paparazzo Laczkó fényképei

tekinthetők meg.

A kiállítást Dr. Dobos Ágoston nyitja meg.

Helyszín: Könyvtár Galéria

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Fába vésett emlékek

In memoriam Klimaj János fafaragó művész

Az idő kereke forog. Kegyetlenül forog. Már egy éve annak, hogy 

Klimaj János népi fafaragó művészünk itt hagyott bennünket. 

Olyan csendben ment el, amilyen szerényen élt és dolgozott. 

Számára a családja és a fafaragás jelentette az életet. Sokan 

ismerték, sokan ismertük. Nemcsak azért, mert egy barátságos és 

közvetlen ember volt, hanem azért is, mert munkáival, alkotásaival 

sok helyen találkozhatunk Békésszentandráson. Kültéri és beltéri, 

kisebb és nagyobb méretű faragványok hirdetik munkáját. Sajnos 

2016. márciusától nemcsak hirdetik, hanem emlékeztetnek is Rá! 

1996-ban a Millecentenárium tiszteletére készítette a 

székelykaput, amely mellett és alatt elhaladva naponta sok 

szentandrási embernek kíván szerencsés utat, majd fogadja haza 

érkezését. A Körös-völgyi Kerékpárút első szakaszának 

díszkapuját, az akkori közlekedési miniszter avatta fel és több száz 

lelkes helyi lakos boldogan tapsolta meg a szalag átvágását. Azóta 

sokan megcsodálták ezt  a  gyönyörű alkotást ,  amely 

munkásságának egyik kiemelkedő darabja. 450 munkaórát 

fordított rá és a szimbólumok sokaságát tüntette fel rajta. A 

tölgyfából készült zsindelyes tetőszerkezetű kapu oszlopain 

ékrovásos díszítéssel faragott rozetták és tulipánok találhatók. A 

Békés megyében fellelhető motívumokból 8 féle rozetta látható a 2 

oszlopon, szimmetrikusan elhelyezve. Kedvenc motívuma a 

tulipán a magyarságra utal és az állandó fejlődést, a felemelkedést 

szimbolizálja. Szerette Békésszentandrást és ezt a székelykapun 

meg is jelenítette. Nemcsak helységnevünk feliratával és 

címerével, hanem a kapu felső sarkaiban elhelyezett nap 

részleteivel is, ami a hagyományok szerint kérés a Teremtőtől, 

hogy a településre mindig süssön a nap.

Néhány év múlva ismét egy jelentős ünnepség-sorozat került 

megrendezésre Békésszentandráson. Államiságunk ezer éves 

évfordulóját a Millenniumot ünnepeltük. Több tucat kulturális 

program valósult meg településünkön, melyet egy Emlékbizottság 

koordinált. Ennek a csapatnak tagja volt 

Klimaj János is, aki ötleteivel, segítő 

m u n k á j á v a l  h o z z á j á r u l t  a 

rendezvénysorozat sikeréhez. Alkotásaiból 

kiállítást szerveztünk, ahol a településen 

élők megismerhették munkásságát. E 

programsorozat kapcsán kiemelkedő 

munkája a Millennium tiszteletére 

elkészített Szent István szobor volt, mely 

2000 őszén készült el. Elkészítése nagy 

kihívás volt számára, mert a 2,5 méter 

magas és 70 cm átmérőjű monumentális 

alkotás anyaga puhafa volt és nagysága 

miatt annak tökéletes kiszáradása sem 

történt meg. Ezt még tovább nehezítette, 

hogy a zárt helyen, a Könyvtárban lett 

elhelyezve. De megoldotta a feladatot! 

Sűrűn látogatta a könyvek közt strázsáló 

nagy királyt, és az utómunkálatokkal 

tökéletesítette az óriási faragványt.

Ezeken túl kopjafákat is faragott, amelyek köztereinket díszítik, de 

olyat is, amely a temetőben áll. Az aradi vértanúk emlékére, az 

áldozatok tiszteltére készült emlékoszlopoknál minden évben 

megállunk és emlékezünk. Emlékezünk tiszteletünk jeléül is azért, 

hogy erőt merítsünk a jelenkor feladatainak megoldásához. 

Személy szerint jómagam is többször meglátogattam. Csodáltam 

azt a kézügyességet, amivel megáldotta a jó Isten. Szerencsés 

vagyok, hogy dolgozhattam vele több alkalommal is. Utolsó közös 

munkánk a Nemzeti Összetartozás Emlékparkba megálmodott 

Turul madár és az alatta található obeliszk volt. Emlékszem amikor 

elkészült, a madár csőrét rövidnek találtam. Nem vitatkozott, 

perceken belül elkészítette a kívánt méretet és jót mosolygott a 

bajusza alatt. Ilyen ember volt Ő. A békességet kereste és odaadó 

munkájával, az embertársai felé mutatott szeretetével kivívta azt, 

amit nemcsak ember kap meg. Ez az iránta érzett tisztelet és 

megbecsülés.

2001-ben az akkori Képviselő-testület 

Békésszentandrásért kitüntető díjjal 

ismerte el tevékenységét. Amikor átvette, 

csak ennyit mondott: Köszönöm szépen! 

Tudják, nem vagyok a szavak embere, 

inkább faragok. És faragott! Nagyon sok 

ajándéktárgy került a háztartásokba. Az 

önkormányzat is számtalanszor kérte 

segítségét. Testvértelepüléseinket, a 

m a g y a r o r s z á g i  S z e n t a n d r á s o k o n 

megtalálhatóak Klimaj János alkotása, 

melyeket mindig büszkén adtunk át.

Az idén lett volna 70 éves. Sajnos nem élte 

meg, de munkáival, alkotásaival örökre 

beírta magát Békésszentandrás és a népi 

iparművészet történetébe.

Isten veled, János!

Ismerői és tisztelői nevében:

Hévizi Róbert
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Munkácsy Mihály születésnapján
Február 20-án Munkácsy Mihály születésnapján nyílt kiállítás a 
Könyvtár Galériájában. A festő géniusz szinte minden 
festményéről készült képeslap és a Munkácsy Emlékház jóvoltából 
községünkben is bemutathattuk. A kiállítást kiegészítette Hévizi 
Róbert képeslapgyűjteménye Békésszentandrásról.
A tárlatot Ogrincs Pálné a Békéscsabai Postások Nyugdíjas Klub 
elnöke nyitotta meg, aki 40 éves postai alkalmazotti munkája révén 
vezette be a hallgatóságot a magyar képeslapkiadás történetébe.
„A magyar képeslapkiadás 1896-ban, a millennium évében 
kezdődött. 1896-ig csak két alkalmi levelezőlap jelent meg, de a 
kiadóik ismeretlenek. Az egyiket 1891-ben adták ki a temesvári dél-
magyarországi ipari- és mezőgazdasági kiállításról, a másik 1895-
ben jelent meg Kis-Czellről, a király látogatása alkalmából.
1896-ban megjelent egy 32 lapos sorozat a millenniumi Ezredéves 
Kiállításra, amelyeknek a témái a következők voltak: millenniumi 
kiállítás, budapesti látképek, tájképek, történelmi jelenetek és 
életképek, Horvátország és Szlavónia. Ezzel elindult a tömeges 
képeslap terjesztés. A kor ismert festői és illusztrátorai készítették a 
levelezőlapokat, az eredeti akvarellek közül 14 darab található a 
budapesti Postamúzeum gyűjteményében. A képeslapok nyomatai 
színes fametszetek és litográfiák. A lapok bal oldalán a magyar 
korona képe van, a címzési oldalának felirata: ,,Magyar Királyi 
Posta Levelező-Lap”. A millennium évében több magánkiadó is 
megjelentetett képeslapokat, de Eisler G. sorozata volt az első, 
amely nem a kiállítást választotta témául, hanem ,,Üdvözlet 
Budapestről” felirattal a magyar népi kultúrát. A levelezőlap gyors 
elterjedéséhez hozzájárult a praktikusság, az olcsóság és a 
vasúthálózat kiépítése.
Elsők között ábrázolták a fővárost és a legnagyobb településeket, 
hegyi és tengeri üdülőhelyeket, fürdőket és turisztikai 
látványosságokat. Budapestről több mint 1800 fajta képeslap 
készült, de a legrégebbi tájlap közé az 1892-es fiumei és az 1893-as 
nagyszebeni képeslap tartozik. A XX. század első évtizedeiben 
mintegy 60 gyógyfürdőről és üdülőhelyről készült képes 
levelezőlap.
Az 1948-as államosításkor megszűntek a magán képeslapkiadók. A 
60-70-es években monopolhelyzet  alakult  ki ,  mert  a 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adott csak ki képeslapokat. 
1970-ben a Kartográfiai Vállalat is csatlakozott a kiadáshoz. A 
rendszerváltás után visszaállt az államosítás előtti szabad piaci 
verseny.”

Munkácsy Mihály, a nagy magyar festő művei képeslapokon is 
megőrződtek. Tumpek Zoltán budapesti magángyűjtő anyagából 
válogatott a békéscsabai Munkácsy Emlékház egy kamaratárlatra 
valót a Munkácsy festményeit ábrázoló postai lapokból és ezek 
kerültek bemutatásra. 
Tumpek Zoltán 25 éve az Országházban dolgozik, első képeslapjait 
2000-től a munkahelyéről kezdte gyűjteni. Steindl Imre gyönyörű 
épülete a legelső kiadott képeslapok közé tartozhatott. Az egyik 
tabló az Országházban látható Munkácsy festményt, a 
Honfoglalást mutatják kiállítása helyszínén, ami ma a 
miniszterelnöki fogadóterem. 1893-ban készült a kép. Eredetileg 
nem ide szánta Munkácsy, de az üléstermekben hatalmas – 459 cm 
magas és 1855 cm széles - mérete miatt nem tudták elhelyezni. E 
festmény kapcsán kerültek Tumpek Zoltán érdeklődési körébe a 
Munkácsy Mihályról munkáiról készült képeslapok. 
Az 1890-es évekből egy osztrák kiadású Correspondenz-karte 
díszmagyarban ábrázolja Munkácsyt. Nagy számban nyomtatták a 
leghíresebb festményeiről készült lapokat. Még Kínában is adtak ki 
belőlük. Külön tablón mutatják be a debreceni múzeumban látható 
Ecce Homo és a Krisztus Pilátus előtt, nagy vallásos vásznairól 
készült képeslapokat. E tablón szerepel a Koppay József által 1921-
ben a múzeum alapítójáról, Déri Frigyesről festett képről árusított 
képeslap is. 
Munkácsy pályája párhuzamos a vizuális kultúra folyamatos 
átalakulásával, például szoros munkakapcsolatban állt a 
fotózással. Az 1880-as években hatalmas sikereket értek el 
kiállításai, amelyeket Sedelmeyer képkereskedő remek üzleti 
érzékkel menedzselt .  Minden bizonnyal a Munkácsy 
festményekről készült képeslapok is elsőként kerültek forgalomba.
Majd  Hév iz i  Róber t  ve t t e  á t  a  szó t  é s  muta t t a  be 
képeslapgyűjteményét, mely 1914-től napjainkig ábrázolja a 
község nevezetes épületeit,  utca részleteit különböző 
összeállításokban. Felfedezhetjük a Köröst és a Duzzasztót is több 
időszakból.
Köszönjük szépen a Munkácsy Emlékház művészeti vezetőjének, 
Mészáros Zsuzsannának ezt a lehetőséget, hogy bemutathattuk a 
173 évvel ezelőtt született Munkácsy Mihály kultuszát 
képeslapokon. Köszönjük Hévizi Róbert gyűjtőmunkáját, mellyel 
hozzájárult helytörténeti és helyismereti tudásunkhoz és 
megosztotta velünk – akár személyes élményein keresztül – 
községünk múltját, jelenét.                                       Benedek Erika

A kiállítást Ogrincs Pálné és Hévizi Róbert nyitotta meg. Nézelődés
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EGYKORON

Pillanatképek Békésszentandrás történetéből

A református oktatásról

A szentandrási oktatástörténet 295 éves múlttal rendelkezik. Az 
1719-es újratelepítést követően három év múlva a református 
gyülekezet lelkésze Liszkay János lett, aki a tanítással is 
foglalkozott. a vallás oktatásán túl írni, olvasni és számolni is 
tanította a gyerekeket és az érdeklődő felnőtteket.
Az egyház önálló tanítót 1744-től alkalmazott Ölyvedi András 
személyében. Több mint száz éven keresztül a vegyes osztályokat 
egy tanító oktatta. 1861-től a megemelkedett tanulói létszám miatt 
már szükségessé vált két tanerő alkalmazása. Így lehetőség nyílt 
arra, hogy a vegyes osztályból kialakíthatták a külön fiú és leány 
osztályokat. A munkaköri leírás szerinti feladat a következő volt: 
,,az osztatlan I-VI. osztály, s kívánatra az ismétlősök oktatása, 
továbbá az orgonista kántori és az egyházjegyzői teendőknek a 
másik tanítóval felváltva teljesítése, egyházi énekkar szervezése és 
vezetése, az ünnepi legátusok ellátása kanonikus órákon, s a lelkész 
akadályoztatása esetén az istentisztelet végzése, egyház társadalmi 
munkában a lelkésszel együtt ténykedés.”
Az itt leírt feladatkört olyan kiváló tanítók töltötték be, akik 
nemcsak a szentandrási oktatásnak, hanem a helyi közéletnek is 
kimagasló alakjai voltak:
- 1861-1905: Nyíri Bálint
- 1863-1903: Zih Károly
- 1903-1928: Szentmiklóssy Gyula
- 1906-1938: László Béla
- 1929-1948: Györgyjakab Endre
- 1939-1948: Lengyel Jenő
Az iskola mellett iskolaszék működött, melynek elnöke a 
mindenkori református lelkész volt. A kiváló pedagógusok mellé 
párosulva jelentős településfejlesztő munkát végeztek. 
Kiemelendő itt Darabos Sándor és Marjay Géza tevékenysége.
Darabos Sándor vezetésével 1906-ban a református egyház új 
iskolát épített, melyben két tanterem és két tanítói lakás volt. Ezzel 
megoldódott az oktatásban dolgozó tanítók elhelyezése is.
A református egyház keretében működött a Református Népkör, 
ahol pezsgő kulturális és társadalmi élet folyt. Jelentős részt 
vállaltak a néptanítók a Népkör életéből: színjátszó kört vezettek, 
kórust dirigáltak.
Ezt a gazdag kincsestárat szüntették meg egy tollvonással 1948-
ban, amikor az iskolát és a hozzá szervesen kapcsolódó Népkört 
államosították.
Az alábbiakban közlök három dokumentumot, melyet a Debreceni 
Református Kollégiumban működő Tiszántúli Református 
Egyházkerület Levéltárában találtam. Egy levél Zih Károly 
tollából, mely 1863-ban íródott, egy kivonat 1903-ból, mely 
Szentmiklóssy Gyula választásáról szól és egy alapítványi alapító 
levél 1910-ből.

Szent András Április 26-án '863
Mélyentisztelt Nagytiszteletű Esperes Úr!
Kegyes pártfogóm!
Folyó hó 23-án a szent-andrási rectori lakba költözvén 
Nagytiszteletű Esperes Úr jóváhagyása mellett hivatalomat 
ezennel megkezdtem Szent-Andráson. Az ide mellékelt iskolai 
bizonyítványomat – mely a postai késedelmezés miatt csak a 
napokban jutott el hozzám – ezennel van szerencsém Nagytiszteletű 
Esperes Úr kegyes pártfogómnak, oly alázatos tiszteletem mellett 
megküldeni, miszerint az alsóbb iskolai bizonyítványaim 
megszerzése végett, személyesen szándékozom az illet helyre 

elmenni, mit pedig a mostani halmozott foglalatosságaim miatt, 
minden igyekeztem dacára is meg nem tehetem.
Melyek után magamat nagybecs pártfogásába ajánlott vagyok 
Szent-Andráson.
Nagytiszteletű Esperes Úr kegyes pártfogómnak öröktisztelő 
alázatos szolgája és pártfogoltja.

Zih Károly
Szentandrási rector

Kivonat
A békésszentandrási ev. ref. Egyház presbitériuma 1903. évi 
Szeptember hó 8-án tartott gyűléséből
Elnök lelkész előterjeszti, hogy egyházunk fitanítói rectroi állására 
a Néptanítók Lapja 34. számában a pályázat meghirdettetett, a 
következő tartalommal: Pályázat a békésszentandrási ev. ref. 
egyházban nyugdíjaztatás folytán megüresedett fitanítói-orgonista 
állásra. Tanítói javadalom: két szobás lakás mellékletekkel, 
melyeket belsőleg önköltséges alapon köteles tisztán tartani, 18 
kishold föld, adóját az egyház fizeti, évi hozambére 500 koronára, 
26 köböl búza, 26 köböl árpa, de ezek helyett most 6 évre terjedő 
érvényességgel évnegyedenként előre 624 korona készpénz adatik, 
s ennek esetleges állandósítása ellen a megválasztott kifogást nem 
tehet.113 korona 60 fillér készpénz 2 és ½ öl kemény tüzifa 
beszállítva. A polgári ismétlősök oktatásáért ez idő szerint 100 
korona évi díj jár. Kántor-orgonista javadalom: a kántori stóla 
mint egy 50-60 korona.
Kötelesség: az osztatlan I-VI. elemi osztály és az ismétlősök 
oktatása, azonban később az utóbbinak, továbbá az orgonista-
kántori és az egyházjegyzői teendőknek a másik tanítóval felváltva 
teljesítése, egyházi énekkar szervezése és vezetése, kertészet, 
gyümölcsészet tanítása az ünnepi legátusok ellátása, canonicus 
órákon és a lelkész akadályoztatása esetén az isteni végzése, 
egyháztársadalmi munkában a lelkésszel együtt ténykedés, a tervbe 
vett építkezés alatt szerényebb lakással kell beérnie, s ha nőtlen, 
feleségül csak protestáns vallású nőt vehet, másként állásáról 
lemondottnak tekintetik. Az iskolaszék fenntartja a jogot, hogy 
megválasztottat időközben is, a másik iskolába helyeztesse át. 
Személyes jelentkező előnyben részesül. Költözködési és 
utiköltségre nem számíthat. Felszerelt kérvények szeptember 5-ig a 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás szeptember 15-ig 
elfoglalandó.

Határozat
A presbitérium komoly tanácskozás után Szentmiklóssy Gyula 
Nagyrévi tanító urat, ki előzőleg a templomban énekét és 
orgonázási képességét bemutatta, a felőlle beszerzett kedvező 
ajánlatok figyelembe vételével egyházunk fitanítójául egyhangú 
határozattal megválasztotta, s mint községünkben időzőt a 
gyűlésbe beszólítván, miután előtte a pályázati hirdetmény egész 
tartalma felolvastatott. Elnökség felhívta, hogy nyilatkozzék az 
iránt: kész-é az állás elfogadására az ismert feltételek 
betartásának ígérete mellett.
Szentmiklóssy Gyula tanító úr a bizalmat szívből jövő szavakkal 
megköszönvén az állás elfogadására magát felajánlotta, azzal 
ígérettel, hivatalos teendőiben, úgymint magán, úgymint 
társadalmi érintkezésében buzgó törekvése lesz a közbizalomnak 
állandóan megfelelni s állását itt a lehetséghez képest mielőbb 
elfoglalni.
A Presbitérium szintén kifejezést adott azon óhajának, hogy állását 
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Emlékezés az áldozatokra
Február 24-én délután a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 
alkalmából tartot tunk megemlékezést .  A Községháza 
nagytermében Hévizi Róbert, egyesületünk elnöke köszöntötte az 
érdeklődőket, majd átadta a szót Szenes Jánosnak, a Szarvasi 
Történelmi Emlékút Közalapítvány elnökének, aki egy részletes 
történelmi visszatekintésben idézte fel azokat az időket, melyek 
nagyon sok áldozatot követeltek. Hallhattunk a proletárdiktatúra 
túlkapásairól, a véres bosszúkról és a kegyetlenkedésekről. Ez 
utóbbi kapcsán főleg a Lenin fiúk tetteit emelte ki a szónok. Ezt 
követően részletesen kitért az 1944-es szovjet jelenlétre, mely 
során nemcsak gyilkosságok és megnyomorítások voltak, hanem 
sűrűn előfordult ártatlan nők megbecstelenítése is.
Nem maradtak ki az 50-es évek sem. Szenes János mondandóját 
felolvasásokkal színesítette, melyek a történeteket még hitelesebbé 
tette és még közelebb hozta a hallgatósághoz. Külön kitért azokra 
az esetekre, melyek békésszentandrásiakat érintett. Előadását és 
egy településünkhöz kapcsolódó megrázó történet felolvasásával 
zárta, mely után az arcokra a döbbenet ült, a szemekben megcsillant 
a könny és torokszorító volt a fájdalom.
Néma csendben, elgondolkodva vonultunk ki a kopjafához, ahol 
elhelyeztük az emlékezet és tisztelet koszorúit, virágait és 
mécseseit.

Helytörténeti Egyesület

Az emlékezők

Szenes János idézte fel a régi idők eseményeit

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

mielőbb foglalná el, s ezután őt Elnök lelkésszel együtt melegen 
üdvözölvén, áldás kívánatok között, s a legjobb reménnyel várja 
mielőbb, és állandóan vissza egyházunkba.
Nyiri Bálint Darabos Sándor
egyházi jegyző ev.ref. lelkész, elnök
 Nyilas János gondnok

Alapító levél
A békésszentandrási ref. egyház keretében lévő ,,békésszentandrási 
református egyházközség és Népkör szegény sorsú iskolás 
gyermekek segélyezésére szolgáló alapítvány”-ra vonatkozóan.
1. Az alapítvány célja: szegény sorsú iskolás gyermekek 
segélyezése.
2. Az alapítványi vagyon áll 100, azaz egyszáz korona készpénzből, 
melynek kamatai szegény sorsú iskolás gyermekek évi 
segélyézesére fordítandók. A tőkét a tiszánti református 
egyházkerületnek az alapítványok kezeléséről és felügyeletéről 
szóló szabályrendeletben előírt kölcsönzési szabályzatnak 
módozatai szerint, jelzálog bekebelezése mellett, kölcsönképpen az 
egyházközség tagjainak lehet kiadni,  vagy ha így az 
gyümölcsözhető nem volna a helybeli takarékpénztárnál vagy a 
békésszentandrási községi hitelszövetkezetnél kell azt, a 
szabályrendelet 27 §-ban előírt korhatár kitüntetésével elhelyezni. 
A vagyon megfelelő kezeléséért és gyümölcsöztetéséért a 
presbitérium a felelős.
3. Az alapítványi vagyon évi tiszta hozadékát minden évben ki kell 
adni, az egyházközséghez tartozó szegény, munkaképtelen szülők 
iskolás gyermekeinek egyenlően, vagy a szükséghez képest 
felosztandó arányban. Segélyben nem részesülhet olyan iskolás 
gyermek kinek szülei vadházasságban élnek vagy egyháziatlan 
érzületűek.
Ez az alapító levél csak a tiszántúli református egyházkerületek 
alapítványi szabályrendeletében előírt jóváhagyás után lép 
hatályba.
Kelt Békésszentandráson 1910. aug. 13.
Darabos Sándor Dorogi Károly
ref.lelkész gondnok

Szentmiklóssy Gyula
egyházi jegyző

Előttünk:
László Béla
Katona János

Jóváhagyatott a békés-bánáti ref. egyházmegye 1910. szeptember 
28-29. napján Hódmezővásárhelyen tartott gyűlésének 225. sz. 
végzésével.

Hévizi Róbert



2017. március 13

Táncos hírek
Március 4-én került megrendezésre Baján a  D 8 Tánc Országos 
Bajnokság, ahol párosunk Balázs Dominik és Kondacs Jázmin 
Bíborka próbálhatták ki tudásukat. A nemrég korosztályban és 
kategóriában is feljebb lépett páros, most Junior I. D kategóriában 
versenyezhetett, frissen tanult koreográfiájukkal. A nehézségek 
ellenére az előkelő negyedik helyet szerezték meg az Országos 
Bajnokságon. Gratulálunk a párosnak.

K É Z I L A B D A
Javában folyik az edzésmunka a kézilabdások háza táján, melybe 
idén is becsempészésre kerül egy-egy edzőmérkőzés, valamint egy 
„felkészülési torna” is vár a lányokra a bajnokság visszavágói előtt. 
A tavaszi fordulók a megszokottól eltérően, valamivel később, 
április elején kezdődnek. A Szentandrásiak várhatóan szabad 
hétvégével kezdenek, első összecsapás Kondoros ellen lesz 
várhatóan április 7-én. Végleges sorsolás még nincs, egyeztetések 
alatt áll, az ütemterv az alábbiak szerint alakul majd:
1) április 8/9  Békésszentandrás – Kondoros 
2) április15/16 Kétsoprony – Békésszentandrás
3) április 22/23 Békésszentandrás – Sarkad
4) április 29/30 Mezőberény  - Békésszentandrás
5) május 5/6/7 Békésszentandrás – Nagyszénás (várhatóan 

átcsoportosításra kerül a ballagási hétvége 
miatt)

6) május 13/14 Füzesgyarmat – Békésszentandrás
7) május 20/21 JALTE Békéscsaba – Békésszentandrás
8) május 27/28 Békésszentandrás – Felföld I. Újkígyós
A felnőtt csapat a 6. helyről folytatja a küzdelmeket, minden 
nehézség ellenére, kitartással, elszántan, ahogy tette eddig is. 
Utánpótlás visszavágóira, az ifi kupára vonatkozóan még 
nincsenek pontos információk, előre láthatóan a felnőtt bajnokság 
végén kerül rá sor.
Továbbra is számítunk a sportszerű és kitartó szurkolásra, 
támogatóink segítségére. mert mindezek erősítenek bennünket, 
serkentenek, és „szelet adnak szárnyaink alá”.
KÖSZÖNET ÉRTE!!                                                                -  a  -

Településünkön több mint egy évtizede, hogy díjazzuk azokat a 

sportolókat, akik szakágukon belül a legjobb teljesítményt 

nyújtják. 2008-ban a kick-boksz szakosztály Kovács Ákost jelölte 

erre a címre, amit természetesen az akkori Képviselő-testület 

elfogadott.

Az azóta eltelt időben Ákos tovább folytatta a harcművész sportot 

és később ökölvívásra váltott. A sportágváltás oly annyira jól 

sikerült, hogy napjainkra már profi versenyző lett. Február 8-án 

Pápán egy rangos ökölvívó bemutatón megmérkőzhetett a nálánál 

magasabban jegyzett Harcsa Norberttel középsúly kategóriában. A 

gálát az m4 sporttelevízió élő adásban közvetítette.  A 8 menetre 

tervezett összecsapást kevesen gondolták, hogy Ákos végig bírja. 

Ezt a riporterek is elmondták a kezdéskor. Aztán változott a 

közvetítő állásban a hangulat, mert Kovács Ákos fizikálisan jól 

bírta a megpróbáltatásokat és az ütéseket is nagyon jól állta. Néha 

még meg is lepte ellenfelét visszaütéseivel.

A mérkőzést végig öklözte a két versenyző és elmondható, hogy az 

egykori szentandrási versenyző remekül helyt állt. Kemény 

akaratos stílusa sok szép eredményt hozhat neki.

Ezúton gratulálunk a teljesítményéhez és további sikeres sport 

pályafutást kívánunk!

-zi-rt

Hajrá Ákos!

Kovács Ákos (fekete alsóban) hősiesen állta az ütéseket, nem 
tudta őt padlóra küldeni Harcsa Norbert.
Pápa, 2017. február 8.
Fotó: Szabó Gábor - Origo
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2017. február 6-án Gombos Edit és Skulecz János szülőknek 
LEVENTE,

február 8-án Ugyan Hajnalka és Virág 
Sándor szülőknek PANNA utónevű 

gyermeke született.

Elhaláloztak

Pálinkás Jánosné ln.: Badár Katalin Mária /1941/ 2017. 
február 7-én,

Dinya Vendelné ln.: Kovács Judit /1934/ 2017. február 7-én 
hunyt el.

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@bodnarugyved.com

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 4 Mft
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 9 M Ft kertes csere 
érdekel 
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Örménykút 20 AK  4424 m2 szántó 1M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Békésszentandrás, Kodály (volt Hámán Kató) u. nagy telekkel 
felújított csalási ház 3,5 M

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet rokonoknak,
szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek,

akik szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk

LÁSZLÓFI JÁNOS

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

Gyászoló család

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

Békésszentandráson kis ház 
ELADÓ!

Telefon: 70/225-6055

Következő lapzárta:

2017. április 3. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik: 
konyvtar@bekesszentandras.hu
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Labdarúgás

A táblázat élén a Hunyadi

A januári hideg időjárás miatt a szokásosnál később kezdte meg a 

felkészülést a Békésszentandrási Hunyadi SE felnőtt labdarúgó 

csapata. Néhány edzést követően január 28-án részt vett az együttes 

a II. Holler Kupán Gyomaendrődön. A megyei II. és III. osztályú 

csapatok számára létrehozott terem labdarúgó tornára 8 csapat 

nevezett. A mérkőzéseket a Varga Lajos Városi Sportcsarnokban 

rendezték meg. A Hunyadi a B. csoportba nyert besorolást, ahol a 

házigazda Gyomaendrőd, a Csorvás és a harmadosztályú Kardos-

Örménykút csapataival vette fel a küzdelmet. A nyitómérkőzésen 

Csorvással 5:5-ös döntetlen született, majd a Gyomaendrődtől 5:1-

es vereséget szenvedtek focistáink. A csoport záró mérkőzésén a 

lelkes Kardos-Örménykút együttesét vertük 10:6-ra. A megszerzett 

4 pont csak a harmadik helyre lett elég. mert a Csorvás jobb 

gólarányt ért el. A rendezvény sajátossága a helyosztó mérkőzések 

előtt lejátszott keretjátékok voltak, mely során egy második 

csoportbeli ellenféllel kellett megmérkőzni. A Hunyadiak az A 

csoportban negyedik helyen végzett Mezőberény jutott, akik erre a 

mérkőzésre megtáltosodtak és 10:4-re legyőzték a már kissé fáradt 

szentandrásiakat. Így a helyosztón a Kardos-Örménykút 

csapatával kellett volna megmérkőzni a 7. helyért, azonban ez az 

összecsapás elmaradt.

Az első helyet a gyomaendrődi Öregfiúk szerezték meg, miután a 

döntőben legyőzték az addig veretlen Békést. A bronzérem a 

csorvásiaknak jutott.

Februárban már a szabadban voltak felkészülési mérkőzések. Az 

első meccsen a kissé tartalékos Hunyadi 2:1-es vereséget 

szenvedett a Csabacsűdtől. Ezt követően a Kardos-Örménykút 

csapatával játszottunk itt is ott is. Mindkét esetben győzelemmel 

vonultak le a játékosaink. Mint ahogy a záró felkészülési 

találkozón, Csabacsűdön is. Varga László vezetőedző elégedett 

volt a felkészüléssel. Nyugodtan várjuk a rajtot – mondta – 

megtettünk és ezután is megteszünk mindent, hogy céljainkat 

elérjük. Ez be is igazolódott a tavaszi rajton. Igaz harmadik 

nekifutásra, de sikerült megmérkőzni a békéscsabai Atletico 

gárdájával. Ők nem biztos, hogy örültek az első találkozásnak, de 

emlékezetes marad számukra is. Gólzáporos összecsapás volt, 

melyen 9:1-es győzelem született. A következő fordulóban az 

Újkígyós csapatát fogadta a Hunyadi és 3:3-as döntetlen született. 

Kár volt ezért a pontvesztésért, de bízzunk az eredményes 

folytatásban.

Eredmények:

16. forduló: március 4., 14.30, szombat

B.Hunyadi – Atletico Békéscsaba 9:1 (4:0)

Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Juhász Lajos (Rakonczás 

Zsolt, Steigler Ádám)

Hunyadi: Légrádi A. – Olasz I., Kovács N., Borgulya J., Lovas A. 

(Kozák B.), Bódai N. (Nagy I.), Sajben G., Rácz A. (Rácz R.), 

Koppányi P. (Péter G.), Dernovics T., Virág I.

Edző: Varga László

Gólszerzők: Virág I. (3), Lovas A. (2), Rácz A., Dernovics T., 

Kozák B., Sajben G.

Varga László: A felkészülésben előrébb tartunk, amit mutat az 

eredmény is. Gratulálok a fiúknak!

17. forduló, március 11., 14.30, szombat

B.Hunyadi – Újkígyós 3:3 (2:2)

Békésszentandrás, 130 néző. Vezette: Tóth Imre (Korbely Péter, 

Tóth Kristóf)

Hunyadi: Légrádi A. – Olasz I., Kovács N., Borgulya J., Lovas A., 

Rácz A. (Kozák B.), Sajben G.,, Bódai N., Koppányi P. (Rácz R.), 

Dernovics T. (Nagy I.), Virág I.

Edző: Varga László

Gólszerző: Virág I. (3).

Sárga lap: Dernovics T.

Varga László: Tompák voltunk ma. A csatársor és a védelmek között 

nagy űrt hagytunk, amit nehéz volt befutni.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása

a 17. forduló után:

1. B. Hunyadi SE 17 13 1 3 57-20 40

2. Békés 17 13 1 3 54-19 40

3. Doboz 17 10 2 5 40-23 32

4. Újkígyós  17 8 4 5 38-38 28

5. Battonya 17 8 3 6 50-39 27

6. Sarkad 17 8 3 6 31-23 27

7. Lőkösháza 17 9 3 4 45-25 26

8. Bucsa 17 7 4 6 33-31 25

9. Gyomaendrőd 17 6 6 5 26-26 24

10. Sarkadkeresztúr 17 7 1 9 44-33 22

11. Csanádapáca 17 7 1 9 30-35 22

12. Okány 17 5 4 8 27-32 19

13. Csorvás 17 5 3 9 40-47 18

14. Kunágota 17 4 1 12 22-61 13

15. Atletico Békéscsaba 17 3 0 14 12-67 9

16. Békéscsabai MÁV 17 1 5 14 18-48 8

A Lőkösháza csapatától 7 büntetőpontot levontak!

-zi-rt



16 2017. március

Tél-Fény fotókiállítás képei
a helyi és az internetes szavazás során:

5. Dr. Lóránt Gyula: Naplemente a Körös parton 6. Kondacs György: Varjak tánca

1. Gondozási Központ – Kontrasztok Fotó: Turcsányi Lajos 2. Kepenyes Tamás: Ősz a német völgyben

3. Bontovics Máté: Nyugalom 4. Bontovics Máté: Naplemente


