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REFORMÁTUS  HÍREK
Különös gyógyító anyák napja 

Békésszentandráson a Református 
Egyházban

Anyák napja általában az örömtől való meghatódottság ünnepét 
juttatja először eszünkbe. Békésszentandráson az óvodában, 
iskolában, sok családnál bensőséges, örömteli anyák napi kedves 
pillanatokat élhettünk át. Pedig az anyák napjához sokszor a 
legfájdalmasabb érzések és emlékek is kapcsolódhatnak. Ezekre ki 
ad gyógyulást? Hiszem, hogy Istennél erre is van megoldás és 
békesség. Május 7-én a református istentiszteleten így figyeltünk 
egy ilyenkor ritkán említett témára, a bűnbánatból fakadó 
gyógyulásra és vigasztalásra. Dávid király híres 51. zsoltára a 
bűnbánó és gyógyuló, vigasztaláshoz jutó ember nagy lelki 
vezetője. Imádkozzunk mi is a zsoltáros szavaival:
„Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért 
igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben 
születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő 
igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts 
meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, 
mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és 
megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat 
vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Tiszta szívet teremts 
bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! Ne vess el 
orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg újra 
szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy 
taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek 
hozzád.” (Zsolt. 51,6-15)
Az anyák napja különlegessége másrészt ezután következett: 
Olyan vendégek jöttek hozzánk, ahol más és talán még nagyobb 
anyák napi szomorúságok voltak a szívek mélyén: eltűnt 
(meggyilkolt?) fiú emléke, meghalt(meggyilkolt?) anya emléke, 
távoli talán soha nem látható anya emléke. A Fóti Gyermekváros 
kiskorú migráns otthonából 5 fiatal jött el hozzánk 4 kísérővel. 
Talán először hívta meg őket egy keresztyén gyülekezet, és 
valószínűleg először ültek a templompadjainkban bibliai tanítást 
hallgatva emberek távoli afrikai és ázsiai országokból. A 

www.5fish.mobi honlapon a világ 6 ezer nyelvén található 
keresztyén tanítás egy részéből is kaptak anyanyelvi ízelítőt a 
vendégek, és válaszoltunk a hittel kapcsolatos kérdéseikre. A 
keresztyén vendégfogadást finom ebéddel, kirándulással az 
Arborétumban, a Szarvasi Kamarazenekar koncertjével tehettük 
még emlékezetesebbé. Köszönjük a vendéglátást segítők 
adományait. Jézus Krisztus megbízott minket, hogy tegyünk 
tanítvánnyá minden népeket. Számunkra kiváltság, hogy a 
lelkiismereti és vallási szabadság tiszteletben tartásával e krisztusi 
engedelmességben járhattunk, és láttuk vendégeink örömét, 
felszabadult vidámságát.

Biciklis hittanos zarándoklatot tartottunk Nagycsütörtök 
délelőttjén. Öcsödre látogattunk el, időnként meg-megálltunk, és a 
Bibliából felolvastuk a Nagyhét eseményeit. Napunk egyik 
különlegessége volt, hogy korábbi hittanoktatónk, Péntek Albert - 
az öcsödi ref. lelkésznő férje- fantasztikus pizza vendégséggel 
fogadott minket a gyülekezeti teremben Jézus vacsorázó képe alatt. 
Jól tette, aki eljött, köszönjük a vendéglátást, legyen életünk egésze 
vidám és hálás zarándoklat Krisztus megváltó ajándékáért. Életünk 
zarándokútján is meg- megállva a Bibliát olvasva, Istenhez 
fordulva éljük át megújító erejét.                        Dr. Dobos Ágoston

Április 8-án a Körös Művelődési Ház adott helyet a Bánattánc című 

előadás első két bemutatójának. A musicalt Tóth Mariann szerző, 

jelmeztervező rendezte, aki a kunszentmártoni Szent Anna 

Katolikus Óvoda vezetője. Zeneszerző, zenei rendezvő Turcsányi 

Lajos. Díszlettervező Smutáné Dobos Edit. A zenés mesejátékot az 

óvoda nevelőtestülete, valamint a jelenlegi és volt növendékeinek 

előadásában láthattuk. A földi világot figyelemmel kíséri egy 

Tündéri világ. Mikor a Tündérek azt tapasztalják, hogy anya 

kapzsiságból vezérelve megátkozza négy leánygyermekét, mert 

jövedelmezőbb lett volna négy fiúgyermeket felnevelnie, 

büntetésből elviszik tőle őket Tündérországba. A Földön megáll a 

természet, nem teremnek a fák, nincsenek gyümölcsök és lányok 

nélkül nem lesz élet az élet. Az immár felnőtt fiúk a lányok 

keresésére indulnak, és keresés közben rájönnek, hogy teremteni a 

szívük szeretetével tudnak. Ahogy a figyelmünk, ott van a lelkünk 

melege! Figyeljünk tehát befelé, és engedjük meg magunknak, hogy 

szívünkbe költözzön a szeretet! – olvashattuk a beharangozóban. És 

valóban ezt láthattuk a színpadon komoly fény- és hangtechnikával 

fűszerezve. A téli hónapok lázas készülődésének meg volt a 

gyümölcse, az előadás megható és tanulságos volt. Köszönjük, 

hogy először láthattuk Békésszentandráson és reméljük még több 

musical és színdarab elevenedik meg színpadunkon.

Benedek Erika

Gyermekmusical a szeretetről
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Bölcsődei hírek

Beíratkozás

A kisgyermekek nevelése a család joga és kötelessége. A bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmény a családi nevelés értékeit, hagyományait 
és szokásait tiszteletben tartva és azokat erősítve vesz részt a 
gyermek nevelésében. A kisgyermek egyedi, megismételhetetlen, 
mással nem helyettesíthető individuum, egyéni szükségletekkel 
rendelkező, fejlődő személyiség. Különleges bánásmód illeti meg.
A bölcsődei nevelésben a korosztály életkori sajátosságaiból 
adódóan meghatározó a kisgyermeknevelő szerepe, aki a 
személyiségén keresztül hat a kisgyermekre és a családra. A 
napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra 
épüléséből fakadó ismétlődések, tájékozódási lehetőséget, 
stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események 
sorában, növelik a kisgyermek biztonságérzetét. A bölcsődei 
nevelésben figyelembe kell venni a kisgyermek spontán érésének, 
egyéni fejlődésének ütemét, a pillanatnyi fizikai és pszichés 
állapotát és kompetenciáját. A fejlődés ütemét mindig magához a 
kisgyermekhez viszonyítva kell megítélni. Ezért fontos, hogy a 
bölcsődébe járó kisgyermek mindegyike egyéni szükségleteihez 
igazodó mértékben részesüljön érzelmi biztonságot nyújtó 
gondoskodásban és támogatásban. Különös figyelmet kell 
fordítani a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermek 
társas és érzelmi kompetenciájának fejlesztésére.
2017. április 19-20-án volt a bölcsődei beíratkozás. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy 17 család 18 kisgyermekének felvételét 
igényelték a szülők. Vannak, akik már szeptembertől és vannak 
akik csak jövő év elejétől szeretnék megkezdeni a beszoktatást.
A jelenlegi bölcsiseink beíratkoztak az óvodába és szeptember 1-
jén kezdik meg az óvodai életet. Akik szeptember után töltik be a 
három évüket és megbízhatóan szobatisztává válnak addig, ők 
2018 januárjában mennek át az oviba.

Bölcsődék Napja

Idén április 21-én ünnepeltük az első magyarországi bölcsőde 
megnyitásának 165. évfordulóját, amely jól példázza, milyen nagy 
hagyományokra tekint vissza a bölcsődei kisgyermeknevelői 
hivatás.
Ez a nap számunka munkaszüneti nap. A bölcsődénk zárva volt és 
mi, a dolgozók ellátogattunk a Szegedi Vadasparkba. A hideg, 
havas napok után nagyon kellemes kiránduló időben sétálgattunk 
ebben a gyönyörű parkban.
Itt mi is megtapasztalhattuk, hogy Szeged az ország legnaposabb 
települése.
A Szegedi Vadaspark Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, 
és a legnagyobb területű is egyben. Elsősorban veszélyeztetett 
fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél-
amerikai állatokat bemutató része. Számunkra is hatalmas élmény 
volt az egzotikus álatokkal való találkozás. A vidám séta után a 
belvárosba is ellátogattunk és megcsodáltuk a Dóm tér épületeit. 
Miután kellemesen elfáradtunk egy jóízűt ebédeltünk. Nekünk, 
akik nap, mint nap együtt dolgozunk nagyon jó volt kiszakadni a 
mindennapokból és sok élménnyel gazdagabban tértünk haza.
Köszönjük az Önkormányzatnak a lehetőséget, a Gondozási 
Központnak, hogy számunkra biztosították a járművet és 
Rágyanszki Gyurinak, hogy elvitt minket erre a kirándulásra! A 
haza úton már a jövő évi kirándulást tervezgettük.

a bölcsőde dolgozói

Születésnapi köszöntés

Május 19-én ünnepli Magócs Noel 2. születésnapját,
ebből az alkalmából sok-sok szeretettel köszöntik

szülei és nagyszülei Békésszentandrásról.
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GONDOZÁSI  KÖZPONT
Farsang óta nagyböjt lévén nem rendeztünk semmilyen 
ünnepséget, így már nagyon vágytak az idősek egy kis programra. 
Nagycsütörtökön felelevenítettük az utolsó vacsora napját, a 
Gecsemáné kertben a tanítványoktól vett búcsút, a harangok 
elnémulását.
Tavaszköszöntő műsort szerveztünk munkatársaink gyermekei 
közreműködésével. Hrncsjár Annácska köszöntő verssel, Egri 
Vivien fuvola játékával, a Farkas gyerekek Csanád és Zalán húsvéti 
locsoló verssel, Rágyanszki Bálint a Támad a tanya című 
költeménnyel, míg Egri Aliz csodás énekhangjával örvendeztette 
meg a hálás közönséget.

Nagy izgalommal készülődtünk ebben az évben is a fáklyás 
felvonulásra. Gondoskodtunk az épület dekorálásáról is, színes 
szélforgókkal díszítettük a kerítést. Szerettük volna valamivel 
megvendégelni a felvonulókat, sokat beszélgettünk a régi május 
elsejékről is. Ekkor jött az ötlet, hogy újságpapír tölcsérbe 
csomagolt pattogatott kukoricát kínálunk majd. Este 7 óra után meg 
is érkeztek a felvonulók, a menet elején egy traktoron ülve fújták az 
ismerős dallamokat a Szarvasi Fúvószenekar tagjai. Megálltak az 
otthon előtt, az idősek örömmel hallgatták a zenét, mi addig 
szétosztottuk a pattogatott kukoricát. Vidáman vonultak tovább a 
sportpályára.

2017. május 3-án meghívást kaptunk a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Idősotthonok Szépkorú, de Ifjúszívű Lakóinak XIX. 
Kulturális és Sportversenyére. Érdeklődve vártuk a rendezvényt, 
hiszen nem voltunk még ilyen jellegű programon. Békés megyeiek 
lévén a kunszentmártoni idősek otthona vezetőjének kívánságára 
kerültünk a meghívottak közé. Az időseink által készített 

"kézműves munkák kiállításán" is részt vettünk, ahol a zsűri 
véleménye alapján elhoztuk a különdíjat. Szívesen emlékezünk 
majd a Kunszentmártonban eltöltött  napra!

Május első vasárnapján köszöntjük az Édesanyákat , 
Nagymamákat. E szép nap emlékezetessé tétele alkalmából a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos 
tanulói adtak ünnepi műsort, Molnárné Hürkecz Karolina 
vezetésével. Köszönjük szépen, nagyon megható volt! A tanyabusz 
segítségével a lakásukon élő házi gondozottak is láthatták a 
gyermekek előadását. A műsor végén finom limonádéval 
kedveskedtünk a jelenlévőknek.

Az alábbi verset azoknak az Anyukáknak, Nagyiknak küldjük, 
akiknek távol élnek gyermekeik és nem volt alkalmuk 
felköszönteni.

Gondozási Központ
dolgozói

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
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HÍREI
DSIDA JENŐ:

ÉDESANYÁM KEZE

A legáldottabb kéz a földön,

a te kezed jó Anyám

Rettentő semmi mélyén álltam

közelgő létem hajnalán;

A te két kezed volt a mentőm

s a fényes földre helyezett

Add ide, - csak egy pillanatra

Hadd csókolom meg kezedet!

Ez a kéz áldja, szenteli meg

a napnak étkét, italát.

Ez a kéz vállalt életére

Gyilkos robotban rabigát,

Ez tette éltünk nappalokká

A nyugodalmi perceket.

Add ide, - csak egy pillanatra

Hadd csókolom meg kezedet!

Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,

Ha éjsötétbe dőlt a föld,

Hányszor csordult a bánat könnye,

Amit szememről letörölt,

Hányszor ölelt a szent kebelre,

Mely csupa, csupa szeretet!

Add ide, - csak egy pillanatra, -

Hadd csókolom meg kezedet!

Lábam alól, ha néha-néha

El is tévedt az igaz út,

Ujjaid rögtön megmutatták:

Látod, a vétek szörnyű rút!

Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy egykor

Feledni bírnám ezeket!. . .

Add ide, - csak egy pillanatra

Hadd csókolom meg kezedet!

Oh, hogy így drága két kezeddel

Soká vezess még, adja ég.

Ha csókot merek adni rája

Tudjam, hogy lelkem tiszta még.

Tudtam, hogy egy más, szebb hazában

A szent jövendő nem veszett!

Add ide, - csak egy pillanatra

Hadd csókolom meg kezedet!

A legáldottabb kéz a földön,

A te két kezed, jó Anyám!

Mindenki áldja közeledben:

Hát én hogy is ne áldanám?!

Tudom, megáldja Istenünk is,

Az örök Jóság s Szeretet!

Némán, nagy, forró áhítattal,

csókolom meg a kezedet!

Köszöntöttük a tavaszt…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2017. 
április 22-én „Tavaszváró” rendezvényt szervezett a Körös 
Művelődési Házban. Megtisztelte ünnepségünket Dankó Béla 
országgyűlési képviselő, Sinka Imre Békésszentandrás 
polgármestere és dr. Strassburger Gyöngyi jegyző. Köszöntötte a 
jelenlévőket Oláh Géza elnök úr. Kultúrműsorunkban színvonalas 
műsort adtak a Kondorosi Rózsa Pávakör, a békésszentandrási 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület, a Szentandrási Dalkör tagjai. A 
szakácsaink ízletes birkapörkölttel, asszonyaink pedig rántott 
szeletet körettel tálaltak fel, amit jóízűen elfogyasztottak. A 
délutáni órákban a csabacsűdi barátunk húzta a talpalávalót. 
Köszönjük társadalmi munkájukat azoknak, akik az elő- és 
utómunkálatokban részt vettek. 
Nyári rendezvények környékünkön:
- Szarvas-Ezüstszőlő Aratónap 2017. július 8.,
-Betyárnap – Kondoros 2017. július 15.
Háromnapos kirándulás az egyesület szervezésében a Vértes és 
környékére.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket községünkből és a környékbeli 
településekről  egyaránt .  Érdeklődni:  20/561-9442-es 
telefonszámon.
Oláh Géza Tóth Mihályné
elnök szervező

Kondorosi Pávakör műsora

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk

Békésszentandrás lakosságát
2017. június 1-jén (csütörtök) 17 órára

a trianoni megemlékezésre.

Helyszín:
Nemzeti Összetartozás Emlékpark

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata



6 2017. május

Szülőfalunk születésnapján
A Békéssy János Helytörténeti Egyesület szervezésében 
emlékeztünk meg községünk önállóságának, beiktatásának 
ünnepére a Jubileumi Emlékháznál. Először Székely Mariann 
olvasta fel szülőfalunk szülöttének, „Szécsi István: A Föld, hol 
egykor bölcsőm ringott” című versét. Majd Fekete-Rekényi János, 
a Művelődési Bizottság tagja, a szarvasi Benka Gyula Evangélikus 
Általános Iskola pedagógusa mondta el emlékező gondolatait: 
„Elgondolkodtak már azon, hogy mi is a szülőföld?
Vannak az életben magától érthető és értendő dolgok, melyeket 
csak ritkán, vagy épp magától érthetősége miatt egyáltalán nem 
definiálunk. Használjuk, bekerül a mindennapi szókincsünkbe, 
hivatkozunk rá, ám csak ritkán gondoljuk végig a jelentését.
Önök például elgondolkodtak már azon, hogy mi is a szülőföld?
Szabó Zoltán, Baumgarten-díjas magyar író, falukutató 1942-ben 
megjelent Szerelmes földrajz című prózájában a következőképp 
határozza meg a szülőföld 
fogalmát:
"Az első élmény a hazáról 
igen egyszerű, közvetlen, 
békés és türelmes. Hegyek 
hajlásának bizonyos szöge, 
egy víztükör, egy patak 
csobogásának zenéje, egy 
közeli utcasarok, felhők 
vonulása a síkság fölött, egy 
darab táj, melyet egy ablak 
kerete bezár, s melyben 
csupa ismerős és hozzánk 
h a s o n l ó  e m b e r e k 
mozognak; körülbelül ennyi 
az egész. /.../ Nincs köze 
hozzá  se  érdeknek ,  se 
érdemnek, csak szeretetnek. 
/.../ A tájak nem harcolnak, 
hanem teremtenek, nem 
v e t é l k e d n e k ,  h a n e m 
ihletnek; jó lenne időnként 
figyelni rájuk."
Mi a mai napon emlékezni és ünnepelni gyűltünk össze. 1330. 
április 18-án került sor Békésszentandrás község beiktatására, 
vagyis 687 évvel ezelőtt ezen a napon született meg az a település, 
amely sokunknak élete egy részét, vagy akár egészét jelenti. A 
korabeli oklevelekben tárolódó száraz sorok olyanok, mint 
bárkinek a születési anyakönyvi kivonata. Adatok, tények, 
megállapítások, végkövetkeztetés és bizonyíték: bizonyítéka annak, 
hogy a születési anyakönyvi kivonatban megnevezett személy/az 
oklevélben említett település él, létezik, hozzátesz valamit a 
világhoz.
Persze mikor születésnapja van az embernek, olyankor nem a 
születési anyakönyvi kivonatát szokta tanulmányozni, mintegy 
önazonosságát megerősítendő, hanem a születése óta eltelt idő 
eseményeit idézi fel, veszi számba. Azt hiszem így vagyunk ezzel mi 
i s ,  i t t  é s  m o s t  m e g j e l e n t e k ,  a z  e g y k o r  v a g y  m o s t 
Békésszentandráson született, Békésszentandráson élő polgárok, 
kiknek így vagy úgy, de eszükbe jut ez a nap.
Emlékezünk, átgondoljuk a 687 év alatt történteket, objektív, 
történelmi évszámmal, nevekkel, eseményekkel leírható tények 
idéződnek fel tudatunkban. Meggyőződésem, hogy nem az objektív, 
a tudatunkban testet öltő gondolatok kötnek bennünket össze 
igazán, hanem a szubjektív, a lelkünkben képpé álló személyes 
történések kapcsolódási pontjai tesznek bennünket eggyé ezen a 
napon. Azok a lelki képek, emlékek, élmények, melyeknek közös a 
bennünk lévő gyökere, hogy mi is a szülőföld, és hogy mit jelent 
számunkra az, hogy Békésszentandrás a szülőföldünk.

Mert mi is a szülőföld? Nekem, Önöknek, nekünk?
Annak a sok-sok generációnak, akik az elmúlt 687 évben születtek, 
éltek, alkottak, szenvedtek vagy épp boldogok voltak a településen 
és kiknek teste már időközben újra visszakerült az élet-halál örök 
körforgásába. Vagy azoknak, akik nem is itt születtek, csak 
valamilyen okból itt kötöttek ki és mára már Békésszentandrást 
tekintik otthonuknak, esetenként szülőföldjüknek. Mert mi is a 
szülőföld? Emlékek, képek, helyek, hangok (vagy éppen a csend!), 
ízek, illatok, érzések összessége. A Szabó Zoltáni idézetben 
megfogalmazott szülőföldfogalomnak az egyén tudatában történő 
saját és sajátságos leképeződése.
Tudják, számomra mi a szülőföld? Mi jelenti nekem a szülőföldet?
A Holt-Körös partjának szélcsendje és hangnélkülisége egy 
rekkenően meleg júliusi napon a Fehér-rámpánál…
A befagyott holtág hideg, januári tisztasága, a jég simasága és 

áttetszősége, az erre való 
rácsodálkozás az új hídnál, 
a kerékpárút korlátjára 
támaszkodva…
A  L a d á n y i  z ú g á s a ,  a 
Duzzasztónál lezúduló víz 
ereje, illata, tajtéka, majd a 
folyó lassú továbbfolyása és 
megszelídülése…
A félelem. Félelem a régi híd 
tetején kuporogva. Az érzés: 
ugorjak, ne ugorjak? Az a 
mélység, ami gyermekként 
sokkal nagyobbnak tűnt a 
híd tetején lévő szegecsek és 
a víztükör között…
A titokzatosság, amely 
mindössze egy szürke kőhöz 
kapcsolódik a parkban, egy 
kőhöz, amire csak annyi van 
rávésve, Lord…
A szabadság mámoros 
érzése, amit az vált ki, hogy 

felkapaszkodhatok a környék legmagasabb kiemelkedésére, a 
Gödény halomra…
Az öröm, az az öröm, amely gyermekként akkor fogott el bennünket, 
ha egy apró, összenyomódott lőszert találtunk a Sistakokban…
A piactér asztalainak kényelmetlensége, amin azért volt muszáj 
üldögélni egy-egy nyári éjszakán, mert úgymond tilos és illetlen…
A strand, a Körös átúszása, a víz esti melege… 
Emberek, tanárok, tanítványok, barátok…
Folytathatnám, folytathatnánk.
De még egy! Egy utolsó! Egy különös! Egy mosoly. Az a mosoly, 
amit nem is Békésszentandráson láthat az ember. Az a mosoly, amit 
egy nagy csoport tagjaként akkor élünk át és meg, amikor a 
Parlamentben az idegenvezető közli, hogy a szőnyeg, amin állunk 
békésszentandrási. A hallgatag, kicsit cinkos, csak általunk értett 
mosoly, az összetartozás mosolya…
És Önöknek? Önök számára mi jelenti a szülőföldet? Engedjenek 
szabad folyást a lelkükben élő képeknek és emlékezzenek! 
Nyugodtan legyen könnyes a szemük vagy bátran húzódjon 
mosolyra az arcuk! Emlékezzünk meg 687 éves szülőföldünkről!
Ám az emlékek sorjázása közben ne feledjük elmondani azt a 
bizonyos hálás félmondatot: Boldog születésnapot szülőföldünk, 
boldog születésnapot Békésszentandrás!”
A jelenlévők befejezésül felkötötték az Emlékház kerítésére régi 
hagyomány szerint a nemzeti színű szalagot, mely az 
összetartozást, a szülőföldünk iránti szeretetünket jelentette.

Helytörténeti egyesület



2017. május 7

„Miénk, miénk lesz a győzelem…”
A Helytörténeti Egyesület április 27-én délután ismét 
megemlékezésre hívta a község lakosságát. Bencsik Viktória 
köszöntötte a jelenlévőket az 1735. évi szentandrási kurucfelkelés 
alkalmából, majd Székely Mariann „Fölszállott a páva” című 
verset olvasta fel. Ezt követően, Benedek Erika, az egyesület 
titkára mondta el emlékező gondolatait, melyből idézünk:
„Kedves Emlékezők!
Én is köszöntöm a jelenlévőket a békésszentandrási kurucfelkelés 
évfordulója alkalmából. Néhány nappal ezelőtt a Jubileumi 
Emlékháznál községünk önállóságára, beiktatására emlékeztünk. 
Most is egy jeles eseményt idézünk fel községünk történelméből, 
amely ugyan nem végződött dicsőséggel, de hálával gondolunk 
azokra, akik 1735 áprilisában fegyvert fogtak az elnyomó uralom 
ellen. … A felkelés viszonylag rövid ideig tudta magát tartani a 
túlerővel szemben és mint tudjuk leverték. A harc szervezőit, 
irányítóit, sőt egyes esetekben az egyszerű résztvevőit is, elfogatta 
a császári udvar. Az elfogadottakat rövidített bírósági eljárás alá 
vonták és legtöbbjüket kegyetlen halállal kivégeztették. Csaknem 
egy teljes éven keresztül folytak a vizsgálatok, valamint a hozott 
ítéletek végrehajtása. A császári hatalmat kiszolgáló bíróság által 
legbűnösebbnek talált 4 vezető ellen még az akkori időkben is 
feltűnő kegyetlen halálnemet választottak ki: fejüktől kezdve 
kerékbe törette őket az ítélet, majd pedig az így összetört testet 
négyfelé vágni parancsolta a bírói ítélet és a négyfelé vágott 
testeket Nagyvárad, Arad, Sarkad és Békésszentandrás 
helységekben felállított akasztófára kellett kifüggeszteni – 
elrettentő például a lakosság felé. Ezenkívül még mintegy 12 
halálos ítéletet hoztak és hajtottak végre. Ezeket az ítéleteket 1736. 
április 4-én Budán, a Szent György téren, végre is hajtották az 
elítélteken. Emlékét egy tábla őrzi. Így ért véget ez a dicsőséges 
megmozdulás, mely ha el is bukott, mégis az elkövetkező századok 
alatt lelkesítőleg és buzdítólag hatott a nem egyszer hasonló 
elkeseredésben és elnyomatásban élő magyar népnek.
Községünk lakosai azóta is méltósággal adóznak a felkelés és 
vezetőik előtt. 1949-ben Termelőszövetkezet vette fel Péró nevét, 
azóta is van ilyen utca, sőt Sebestyén János utca is. 
Majd 1960. április 24-én itt avatták fel Vértessy Mihály szobrát, 
mely Mihály Árpád alkotása. Itt ezen a téren 800-an gyűltek össze, 
hogy megemlékezzenek a szentandrási kurucfelkelésről. Ebből az 
alkalomból ünnepi gyűlést tartottak a Művelődési Házban és egyik 
határozatukban ezt a teret Szent András térből Vértessy Mihály 
térré változtatták. Ekkor avatták fel Cs. Pataj Mihály öt részből 
álló olajfestményét, mely azóta is őrzi és emlékeztet minket őseink 
tettére, az összefogásra. A festmény darabjai az évek alatt ketté 
váltak, egy része a Polgármesteri Hivatal nagytermében, a másik 
része a művelődési házban kapott helyet. Amikor a 2010-ben 

felújították a hivatal nagytermét, sajnos a két képet levették és a 
könyvtár raktárába került. Mindig fájó szívvel néztem ezeket a 
csodálatos alkotásokat, amikor a raktárba léptem. De nagyon 
örültem, amikor 2015-ben felújításra került a művelődési ház 
parkettája és a festés is elkezdődött. Így alkalom és lehetőség nyílt, 
hogy ismét együtt láthassuk őket, a kiáltvány aláírásától, a harcon 
keresztül, a bukásig. Ezek a gyönyörű képek ma is a lendületet és az 
összefogás erejét példázzák. És hirdetik Vértessy Mihály szobrán 
látható mondatot:
'Miénk, miénk lesz a győzelem, mert jó az ügy mely fölfegyverze 
minket,
mert a jó ügynek végre győzni kell.'
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Az emlékezés végén az egyesület elhelyezte koszorúját és halk 
zeneszó mellett még sokáig beszélgettünk a történtekről.

Helytörténeti egyesület

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás 
lakosságát

2017. május 28-án  (vasárnap)
18 órakor

a HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő megemlékezésre.

Helyszín: Hősök szobra

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke 
előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Békésszentandrás lakosságát

2017. május 23-án (kedd) 16.30 órára

Kultúrházi Kávéházunkba.

Előadó: Pintér István történész, alezredes

Téma:
Románia orvtámadása
és Bukarest elfoglalása

Helyszín:
Körös Művelődési Ház

emeleti terme

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők
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A Településüzemeltetési
Közel egy éve kezdte meg működését Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési 
Intézménye. A havilap hasábjain korábban már megjelent az 
intézménnyel kapcsolatos általános tájékoztató, azonban a 
mögöttünk álló időszak fontosabb elvégzett feladatairól, és az idei 
évi tervekről eddig nem adtunk közre ismertetőt. 
Az intézmény 2016. június 1. napjától kezdődően látja el a 
településüzemeltetési feladatokat Békésszentandráson. Az elmúlt 
évi üzemeltetési feladatokat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosított forrás keretei között kellett 
megszervezni és végezni, melyek mellett több aktuális feladat, 
beruházás megvalósítása is feladat volt, úgymint 

 a sporttelepi fedett színpad villamos energia ellátását 
szolgáló földkábel kiépítése,

 a kajak-kenu club új csónaktároló épületének 
nagytömegű földmunkái,

· a volt gyakorlókert területén felállítandó üvegház 
alapozása,

· a tájház nyitott folyosójának oldalszegése, betonozása,
· a katolikus temető melletti területen felhalmozott föld 

elszállítása, a közterület tereprendezése.

Piactéri fakivágás

Az intézmény alaptevékenysége között feladataink közé tartozik a 
közutak, közterületek, zöldterületek karbantartása, üzemeltetése. 
Év végéig sikerült javítani a forgalmas gyűjtő-, lakó- és 
kiszolgálóutak, valamint a kerékpárút külterületi szakaszának 
állapotán, 86 tonna (35,5 kb) melegaszfalt bedolgozásával. A 
belterületi meghordott, úgynevezett javított földutakra 146 tonna 
(81 m3) 0-20-as frakciójú kohósalakot terítettünk ki, mely javított a 
közlekedési körülményeken. Szerencsésnek mondható a település, 
mert több, biztonságos játszótérrel is rendelkezik, az ott lévő 
eszközök, térhasználati elemek mindegyike felújításra került a 
múlt évben. A téli időszakban elkezdtük, majd az idei évben 
folytattuk az elhanyagolt önkormányzati ingatlanokon a szükséges 
mértékű gallyazásokat, fakivágásokat valamint a gépi 
gallyaprítást. A munkákat a Szt. László utcán, a Kossuth utca és a 
Szt. András utca egy részén, a piactéren, a külterületi kerékpárút 
mellett, valamint az azzal szomszédos erdős területen, továbbá a 
Kenderföldi üdülőpart Fő út melletti közúti területein végeztük. Az 
előállított mulcs kiválóan alkalmas sétányok kialakítására, de akár 
virágágyások, sziklakertek terítésére is, gyomelnyomó, 

nedvességmegtartó céllal. E tulajdonságokat kihasználva 
alkalmaztuk és fogjuk a jövőben is használni a mulcsot a 
közterületek, zöldterületek dekorálására. Az intézmény 
Békésszentandrás, Hősök tere 1. alatti központi telephelyén van 
lehetőség zsákos kiszerelésű mulcs megvásárlására, korlátozott 
mennyiségben.

Posta előtti közút javítás

Itt kell szót ejteni arról, hogy a település egyéb területein, a közcélú 
villamos hálózat védőövezetébe nyúló ágakat az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. által megbízott társaság végezte. Munkájukat 
érheti kritika, ugyanakkor tudni kell, hogy a villamos hálózat 
vezetékeit veszélyes mértékben megközelítő, vagy elérő ágak 
eltávolítása közös érdek, hiszen csak így kerülhetők el az 
üzemzavarok, valamint az áramütéses balesetek. A hátrahagyott 
ágak, gallyak összegyűjtését – jóval a tavaszi metszési munkák 
befejezését követően – május végéig össze fogjuk gyűjteni 
mindenhol, ahonnan eddig nem vitte el a lakosság és használta fel 
saját célra. Ez nem azt jelenti, hogy az intézmény feladata lenne az 
ilyen jellegű hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása, csupán az 
önkormányzati ingatlanokon (közterületek, közutak, közterek) 
hátrahagyott,  hasznossá  tehető  anyagot nem hagyjuk kárba 
veszni.

Siratói út kátyúzása

Az intézmény életében a 2017. évet tekintem a megalapozott 
tervezés évének. Míg a 2016. év az „örökségek” éve volt, addig az 
idei évben, az önkormányzat költségvetése készítésé során már 
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volt lehetőség átgondoltan, az önkormányzat teherbíró 
képességére is figyelemmel fejlesztési javaslatokat is 
megfogalmazni.
Az intézmény életében fontos előrelépésnek tartom, hogy a 
j óváhagyo t t  kö l t s égve té s  a l ap j án  l ehe tővé  vá l ik  a 
településüzemeltetésben és a közfoglalkoztatásban dolgozók (több 
mint 80 fő) munkahelyi körülményeinek javítására, a gazdasági 
központ épületének felújításával és megfelelő kapacitású, 
különnemű vizesblokkok kialakításával. Több nagyértékű tárgyi 
eszköz beszerzésére is mód nyílik idén, az új eszközökkel 
elvégezhetők lesznek az önkormányzati épületek alapvető 
karbantartási, felújítási munkái, illetve jobb minőségben lesznek 
kivitelezhetőek mélyépítési munkák. 
Az intézmény használatába adott erő- és munkagépek egy része 
már most is igénybe vehető bérmunka útján. Célom, hogy a 
közeljövőben legyen lehetősége az intézménynek kertgondozási 
munkák (fűnyírás, gallyazás, fakivágás) vállalására is, lakossági 
megrendelés alapján.

Temető melletti tereprendezés

Az önkormányzat költségvetése több, szintén önkormányzati 
intézmény telephelyén szán feladatot számunkra, melyek 
elsősorban felújítási, kisebb részben beruházási munkák lesznek. 
A közhasználatú területek egy része meg fog újulni 2017-ben. 
Komplex felújítás fog történni a posta környezetében, autóleálló 
készül az Ady E. utca egy részén, csapadékvíz elvezetés kerül 
kiépítésre, megújulnak a járdaburkolatok, növekszik a 
virágágyások terülte, illetve megtörténik az intézmény 
munkájaként a szemközti buszöböl burkolása is. A település másik 
frekventált helyeként a piactér környékén is várhatóak előremutató 
változások. El fog készülni a piac melletti autóleálló, ősszel pedig 
új fák kerülnek telepítésre a piac területén, mert néhány év múlva a 
kiöregedett fák kivágása elkerülhetetlen lesz. Az út túloldalán meg 
kívánjuk oldani a kerékpártároló és a buszvárók csapadékvíz 
elvezetését, illetve utóbbiak alsó burkolattal való ellátását a teljes 
alapterületen. 

Kisebb területekre korlátozódó, önkormányzati forrásból 
megvalósuló munkát fog jelenteni számunkra a

 Rákóczi utcán, a Bagi Tüzép Kft. telephelye melletti árok 
rekonstrukciója,

 Szt. László u. 2. szám előtti útpadka megerősítése és az 
árok rekonstrukciója,

 sporttelepi fedett színpad és az új kiszolgáló épület közötti 
térburkolat kialakítása,

 volt zöldhulladék lerakó felszámolása,

 szennyvíztelephez vezető burkolt út kátyúzása.

Mindezek mellett az intézmény feladatát fogja képezni rövidesen a 
2017-2018.évi közmunka program megvalósításával kapcsolatos 
szinte minden feladat, a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével. 
Közterületen a földmedrű árkok karbantartása mellett zárt 
csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció fog megvalósulni a 

 Szt. László utca mindkét oldalán (Szt. Gellért – István 
király u. között)

 István király utca járdátlan oldalán (Szt László – Ady E. u. 
között)

A közúti területekre kiterjedően 

 melegaszfaltos kátyúzás,

 javított földút kialakítás (Szedres, Árpád és Zrínyi utcák 
részlegesen)

 útpadka megerősítés (szegélyburkolattal),

 kerékpárút betonburkolat javítása
fog történni.

Tovább folytatódik a kézi csomózású perzsa szőnyeg készítés a 
közfoglalkoztatási szövődében, mely mellett helyi sajátosságként 
ismét készülni fog 3000 db kiselemes térburkoló elem, a 
közterületek burkolásához.  A mezőgazdasági program lehetővé 
teszi továbbra is zöldségfélék, fűszerpaprika, stb. megtermelését, 
illetve baromfi tartást is. Ezen kívül meg fog újulni a Bethlen Gábor 
utcai volt rendőrlakás, ahol a kertészetben dolgozók tudják majd 
megfelelő körülmények között végezni a munkájukat, 
szükségleteiket. 

Új csónaktároló földmunkái

Az év eddigi részében közreműködött az intézmény a

 sporttelepi új csónaktároló körüli földvisszatöltésben, 
tereprendezésben, járda javításban,

 Keresztháti bekötőút kohósalakos kátyúzásában, 
kétoldali padkanyesésében,

 Siratói üdülősori út zúzottköves kátyúzásában, 
helyenkénti terítésében, padkaszedésében.

 
A mostaninál jóval részletesebb, számadatokkal is kiegészített 
beszámolót a június havi soros Képviselő-testületi ülésen fogok 
adni az intézmény eddigi munkájáról.

Tóth András
intézményvezető

Intézmény hírei
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ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI

Fáklyás felvonulás

Az önkormányzat április utolsó napján rendezte meg a 
hagyományos felvonulást, mely a Piactértől indult a Szarvasi 
Fúvószenekar kíséretében. A zenekar tagjai Lénárt Zoltán traktorán 
ülve fújták a ritmust. A felvonulók fáklyákkal, lufikkal vonultak a 
Kálvin utcán, a Gondozási Központ előtt már vártak minket az 
idősek és a dolgozók előre elkészített újságpapírba csomagolt 
pattogatott kukoricával kínálták meg a felvonulókat. A Bencsik 
Mihály Sporttelepen a gyermekek felkötötték a szalagokat és 
lufikat a májusfára, majd erős apukák segítségével felállították a 
hagyományokhoz illően a májusfát és meggyújtották a tábortüzet. 
Végezetül a Talléros Zenekar táncházba hívta a jelenlévőket. Balla 
Lili vezetésével négyféle táncot ismertünk meg és a tánc után még 
sokáig beszélgettünk a tábortűz melegénél. Köszönjük a 
közreműködők segítségét, akik nélkül nem sikerült volna folytatni 
hagyományainkat.

BE

Felvonulók a Szarvasi Fúvószenekar vezetésével

Táncház a tábortűz mellett Balla Lili irányításával

90. születésnap

A napokban újabb polgárral bővült a szépkorúak tábora. 
Otthonában köszöntötte Szabó Jánosné Rózsika nénit 90. 
születésnapja alkalmából Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében Sinka Imre polgármester úr, Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző asszony, valamint Bagi Erika 
anyakönyvvezető. 
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet 
érdemelnek.
E nemes alkalom kapcsán örömmel nyújtotta át polgármester úr és 
jegyző asszony az ünnepeltnek az önkormányzat ajándékkosara 
mellett Orbán Viktor miniszterelnök születésnapi köszöntő 
oklevelét is, további jó egészséget, családja körében eltöltött 
boldog perceket kívánva!

Isten éltesse sokáig Rózsika nénit!
Bagi Erika

"Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom

Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kíván néktek dalom,

Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék."

(Tóth Árpád)
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Kirándulás a Mátra aljába a Föld Napján
Az esztendő 16-ik hete nem sok jót ígért időjárás vonatkozásában, 
hiszen Nyugat és Észak Magyarországon igazi telet sejtetően 
behavazott, ami ilyenkor április utolsó harmadában, szokatlan. 
Bődi Mária (nagyon profi idegenvezető) határozottan közölte, 
hogy minden rendben lesz, szép lesz, mehetünk. Valóban így lett, 
köszönet érte mindenkinek (sofőrnek, utaskísérőnek - nem 
mondhatok idegenvezetőt, hiszen sem Ő sem Mi nem vagyunk 
idegenek és minden lelkes résztvevőnek).
Tiszta időben az első hivatalos megálló Kápolna, a 48-as Tavaszi 
Hadjárat egyik csatájának emlékhelye.
1999. február 27-én a kápolnai csata 150. évfordulóján az egykori - 
a Tarna folyón átívelő legnagyobb, háromnyílású, kőkorlátos - 
kőhíd kicsinyített változatára helyezték el Sebestyén Sándor 
szobrász bronz szoborkompozícióját. A csata ennek a Tarna-hídnak 
a birtoklásáért folyt, sajnos magyar vereséggel ért véget, de a 
dicsőséges tavaszi hadjáratban győzelmeink sorozata követte. A 
szobor melletti hársfák (Három Hársak) alatt - melyeket a XVIII. 
század végén ültettek - imádkozott Kossuth a csatában elesett 
hősökért, a legenda szerint.
A következő megálló, a kapcsolódó, Gazsó János által baráti 
alapon szervezett borkóstoló miatt hosszabbra sikeredett, de 
egyáltalán nem bántuk meg, Feldebrő volt.
A feldebrői templom jelentőségét az adja, hogy a honfoglalás után 
épült és ötvözi a keleti és a nyugati keresztény építészet elemeit. A 
11. században épült templom (román stílusú) és altemplom 
építéséről nincsenek írott emlékek. Az építtető királyi rangú 
személyiség lehetett, talán Aba Sámuel, aki uralkodása előtt 
építtette a templomot, majd halála után ide temették el.

A feldebrői templom

Az altemplomba lépcsőn lehet lejutni. A húsz méter hosszú hajót 
szokatlan tagolású, zömök, kezdetlegesen faragott, erőteljes 
oszlopkötegek osztják ketté. Ezek tartják az épségben megmaradt 
kőboltozatot, amin a bizánci stílusú freskó maradványok 
láthatóak. Nyugatias vonásuk arról tanúskodik, hogy a bizáncias 
formavilág Itálián átszűrve jutott el Feldebrőre. A kelet felé eső 
szentélyben látható Krisztus, az evangélista szimbólumok és  
angyalok között, a hajóban próféták és apostolok, valamint Káin és 
Ábel jelenete lelhető fel.
Nyugati irányba sírkamra található, a sír végénél egy-egy oltár 

maradványait tárták fel. A felső templommal, kis ablakokkal van 
kapcsolatban, melyek jó akusztikát biztosítanak felfelé. A 
templomot lelkes vezető mutatta be, fényképezni nem lehet, a 
mellékelt képek az internetről származnak, mert a helyszínen 
vásárolható kiadvány, képekben szegényes.
Közvetlenül a templom mellett található Gecse István Hárs 
Pincészete, ahol lilahagymás zsíros kenyérrel, szeletelt sajttal, 
pirított dióval és 11 féle debrői bor (nagy örömömre, benne sok 
édes) kóstolási lehetőségével vártak minket.
Folytatásban Tarnaszentmária településen ma is működő katolikus 
templomot  nézhet tünk meg.  Valószínűleg fe jedelmi 
temetkezőhelynek épült, így Magyarország legrégibb és legkisebb, 
ma is működő temploma. Az épület külsejében a X. századi 
templomot híven idézi. A Mária Út része.
Fáradt vándorként érkeztünk Sirok településre a Hunor étterembe, 
ahol a Palóc Útként, ízelítőt kaptunk a helyi ízekből, az ebéd 
elfogyasztása után erőre kapva, meglátogattuk a Kisnánai Várat.
A kisnánai vár a későközépkori magyar nemesi rezidenciák egyik 
legszebb emléke. Története jól mutatja a földesúri lakóhelyek 
fejlődését és átalakulását. Kisnána a Mátra vidék többi 
településéhez hasonlóan az Aba nemzetség birtoka volt. A 13. 
század elején az Aba nemzetségből született meg a Kompolti 
család, ennek egyik ágán Kompolti Péter szerezte meg Nána 
birtokát. Péter az utolsó Árpád-házi uralkodók és Károly Róbert 
alatt hatalmas vagyonra tett szert, és magas udvari méltóságokat is 
betöltött, királynéi tárnokmester volt. Vagyona lehetővé tette, hogy 
várat építsen, valószínűleg ő emeltette Domoszló határában álló 
Oroszlánkő várát.
A vár tövében álló szlovák parasztház 1880-90 között épült, 1971-
ben a várromok régészeti feltárásakor restaurálták, ettől az évtől 
számítják a tájház alapítását és megnyitását is. A tájház berendezési 
tárgyai a korabeli paraszti életvitelt mutatják be, szabadkéményes 
konyha tüzelőpadkával, fűtetlen tisztaszoba vetett ággyal, 
menyasszonyi kelengyével, a hátsó szobában csonkakúp alakú 
kemence ülőpadkával.
A 2010-11-ben megvalósuló projekt során az építők megerősítették 
a várfalakat, és megtörtént az Öreg-torony kicsinosítása is, ahol 
kiállítótermek várják a látogatókat, valamint egy pompás 
panorámát kínáló toronyterasz. Az egykori kőtár helyét befedték, 
ahol szabadtéri rendezvények is tarthatóak. A bortrezor mellett 
kialakítottak a pincerészben egy többcélú rendezvénytermet is. Az 
országban harmadikként itt csodálkozhatnak a régmúltra a 
látogatók a kronoszkóp segítségével, mely azt mutatja meg, milyen 
lehetett több száz éve a vár, ezt vetítés keretében nézhettük meg.
Nagyon sok élményt és magyar történelmi ismeretet nyújtó 
kirándulás utolsó állomása a Domoszlói Bánszky Pince. Itt 
hagyományos, de fiatalos vendéglátás mellett ízelítőt kaptunk a 
szőlőtermelés és borkészítés olyan kisüzemi módszeréről, melynek 
célja igény szerinti borral ellátni a helybeli lakosságot. A 
lehetőséget megkaptuk és éltünk vele, hogy ízlelés után feltöltsük 
saját bor készleteinket.
A tartalmas és fárasztó utazás után jól esett hazatérni és végig 
gondolni, hogy Magyarország sok értékes gyöngyszeme vár még 
felfedezésre, de ezekből egyik, mindenképpen Békésszentandrás, 
ahol sok teendőnk van még.
A Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány nevében:

Dr. Paljak János
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Akikre büszkék vagyunk

Április 21-én ezzel a címmel nyílt 
kiállítás a Könyvtár Galériájában. 
Már hagyomány, hogy községünk 
születésnapjához kapcsolódóan 
h e l y t ö r t é n e t i  j e l l e g ű 
eseményekből nyílik tárlat. Ez 
alkalomból Hévizi Róbert, mint 
ö t l e t g a z d a  é s  a  k i á l l í t á s 
megálmodója mutatta be saját 
gyűjteményéből a Szent András-
naphoz köthető díjazottakról 
készült képi dokumentumokat. A 
k é p e k e n  a  k i t ü n t e t e t t e k 
mindennapi környezetben és 
legtöbbször munkájuk közben 
láthatók. A kiállítást Sinka Imre 
polgármester nyitotta meg, aki 
örömét fejezte ki, hogy a község 
születésnapján a névnapjához 
kapcsolódó tárlatot tekinthetünk meg. Kiemelte, hogy milyen 
méltó is ez egyben, hiszen minden egyes díjazott valamilyen 

kiemelkedő tevékenységet 
végzett a község életében és 
kívánta sok hasonló személlyel 
bővüljön a jövőben a névsor. 
1996 novembere óta ünnepeljük a 
Szent András-napot, de az 1994-
ben kitüntetett Bencsik Imre 
polgármester is közéjük tartozik. 
A több, mint 20 év alatt összesen 
47 kitüntetett, 5 díszpolgár és 1 
tiszteletbeli polgár a kishegyesi 
Czékus Gyöngyi kapta meg az 
elismerést. A megnyitó után, a 
megvendégelést követően a 
jelenlévők sokáig beszélgettek és 
emlékeztek  az  e l te l t  évek 
k i e m e l k e d ő  s z e m é l y e i r e , 
eseményeire.

A kiállítás május végéig látogatható.
BE

,,Édesanyám virágosat álmodtam,
Napraforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám te meg fényes nap voltál,
Napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.”

Anyák napjára készültünk
2017. május 5-én délután a könyvtár galériájában vártuk az 
alkotókat, hogy olyan csodákat készíthessünk, melyekkel 
vasárnap, Anyák napján mindenki meglephesse édesanyját, 
nagymamáját, dédijét.
A Körös  Műve lődés i  Ház  és  Könyv tá r,  va lamin t  a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete szervezésében 
játszóházunkon többféle ajándéktárgyat lehetett készíteni: 
tojástartóból virágtartó virággal, kézlenyomatból szivecskés virág, 
szeretet-befőtt, üdvözlőlap, margaréta.
Aki itt volt, jól érezte magát, szépeket alkotott, és reméljük szebbé 
tettük az Anyák napi köszöntést.

Be

Sakk hírek
A XI. Orosházi Nyílt Gyermek Sakkbajnokságban a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola sakk-szakkörös gyerekei a népes 
mezőnyben az alábbi helyezéseket érték el:
II. korcsoport fiú
Farkas Csanád 2. helyezés - 5 pont
Bagdi Nándor 7. helyezés - 4 pont
II. korcsoport lány:
Sinka Emma 5. helyezés - 2,5 pont
I. korcsoport lány
Szító Stefánia 6. helyezés - 3,5 pont
Sinka Sára 11. helyezés - 2,5 pont
I. korcsoport fiú
Zsigmond Imre 12. helyezés - 3,5 pont
Gratulálunk a nagyon ügyes szereplésért!
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TÁNCOS HÍREK
Versenyzőinknek áprilisban is mozgalmas és sikeres hónapjuk volt.
Április 1-jén Pécsre utaztak a C Tíztánc Országos Bajnokságra ahol 
mindkét párosunk a döntőbe jutott: Halmai Dániel- Bencsik Noémi 
5., Melich Krisztián- Petrás Kíra 7. lett.
Rendeztek Klubközi versenyt is itt Balázs Dominik - Kondacs 
Jázmin Bíborka képviselte egyesületünket: Junior I. D standard 2. 
hely, latin 2. hely. A páros versenyzett junior II-es korcsoportban is 
standard táncokból szintén az ezüst érmet sikerült megszerezniük.
Április 8-án a IV. Fulldance Kupán Tápiószentmártonban is szép 
eredmények születtek: Halmai Dániel – Bencsik Noémi C ifi 
standard 1. hely, Melich Krisztián – Petrás Kíra C ifi standard 5. 
hely, latinból is döntősök lettek 7. hely.
Április 9-én a Szabadidősport Országos Bajnokságra három 
párosunk nevezett. Bencsik Bence- Lipcsei Laura standard 
táncokból 5. hely, Bartolák Levente – Sass Júlia 6. hely.
Április 23-án Székesfehérváron volt verseny: Balázs Dominik - 
Kondacs Jázmin Bíborka Jun. I. D. latin 4., standard 2. hely, Junior 
II. D standard 3. hely.
Április 29-én a Bem Kupán indult Balázs Dominik - Kondacs 
Jázmin Bíborka és három szépen ragyogó éremmel tértek haza: 
Junior I. D standard 1., latin 2., Junior II. D standard 1. hely.

Gratulálok a párosoknak!
Két fellépésünk is volt:
- 16-án „Minden, ami Szarvas” rendezvény sorozaton léptek fel 
táncosaink.
- 22-én a Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesületének 
Tavaszköszöntő  rendezvényén lépett fel három párosunk.

Korbely Györgyné

K É Z I L A B D A
A két átlövő váratlan kiválásával a megye legfiatalabb csapataként 
vágtak neki a felnőtt mezőny visszavágóinak kéziseink. Hullámzó 
játékkal, de sok szép pillanattal gazdagodtak mind a játékosok, 
mind a lelkes szurkolók. A kezdeti vereségek ellenére minden 
alkalommal sikerült talpra állni, és jó játékkal előrukkolni, még ha 
időszakosan is, ami ebben az igen komoly mezőnyben ilyen fiatal, 
tartalékos csapattal, igazán nagy teljesítmény! 
Az e lső  megméret te tések új ra  a  csapatépí tésről ,  az 
összecsiszolódásról szóltak, többen most kezdenek beépülni, és a 
korábbinál sokkal meghatározóbb szerepet kell vállalniuk. A 
legtöbb esetben így igen megilletődött volt a kezdés, de sikerült 
minden esetben megtalálni a megfelelő játékot, bár még kevésnek 
bizonyult a pontszerzéshez:
Békésszentandrási KC – Kondorosi NKK 17-24
Kétsopronyi Rákóczi SE – Békésszentandrási KC 29-25
Békésszentandrási KC – Sarkadi KE 25-31

Minden meccsben benne volt a küzdés, a győzni akarás, így végül 
meglett a sok munka eredménye, és egy óriási bravúrral legyőzte 
a csapat a második helyen állomásozó, egyik éremesélyesnek 
tartott Mezőberényt a saját otthonában! Szinte végig 
magabiztosan vezetve, minden poszton a maximumot nyújtva, 
időnként 6-8 góllal is vezetve, nagy-nagy meglepetésre elhoztuk 
mindkét pontot!  Mindezt úgy, hogy még további két felnőtt játékos 
nem tudott rendelkezésre állni, de a csapategység még ezt is képes 
volt legyőzni!  
Mezőberény – Békésszentandrás 25 – 26 (félidőben: 9 – 15)
Fizikailag is kemény küzdelem volt, számos sérülést szerzett a 
csapat, de a lényeg a győzelem: „A seb beforr, a fájdalom elmúlik, a 
dicsőség örökre megmarad...” (E.W.S).

Ezzel a bravúrral visszakerült a felnőtt csapat ismét a 
középmezőnybe, a 6. helyre, melyre nagyon büszkék vagyunk!

A győztes csapat tagjai: Géci Brigitta és Lólé Emília (kapusok), 
Ambrus Réka, Olasz Éva, Farkas Csenge, Bezzeg Xénia, Polónyi 
Bettina, Szín Réka, Bata Boglárka, Egriné Kovács Andrea 
(játékos- edző).
Hátralévő igen nehéz mérkőzések:
05.19.Péntek 18:15  JALTE Békéscsaba  - Békésszentandrás
05.20. Szombat 10:30 Békésszentandrás – Nagyszénás
05.27. Szombat 10:00 Békésszentandrás - Felföld I. SE Újkígyós
05.28. V. 15:00 Füzesgyarmat - Békésszentandrás 
Utánpótlás csapatunk visszavágóira 05.14-én és 05.28-án kerül sor 
Békésen. HAJRÁ!
„Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért érdemes.” 
(K.R.)                                                                                       -  a  -



14 2017. május

LABDARÚGÁS
Izgalmas hajrá várható

A tavaszi szezon középső szakaszában sajnos egy nagyon 
eredménytelen sorozatot produkált a Békésszentandrási Hunyadi 
SE  felnőtt labdarúgó csapata a megyei II . osztályú 
bajnokságban.
A legnehezebb ellenfelekkel kellett felvenni a küzdelmet. A 
mérkőzéseken többnyire még jól is játszott az együttes, de a 336 
perces gólképtelenség vereségekhez vezetett.
Mindezek ellenére még semmi nincs veszve, hisz az ellenlábasok is 
veszítettek pontokat és a hátralévő mérkőzéseken is több nehéz 
mérkőzés vár rájuk.
További reménysugár az is, hogy a 25. fordulóban már ismét 
eredményesen játszott a Körös parti csapat.
Eredmények:
22. forduló: 2017. április 16. vasárnap 16.30
Lőkösháza – B. Hunyadi 1 – 0 (1 – 0)
Lőkösháza, 200 néző. Vezette: Juhász Lajos (Belanka Zsolt, Ollé 
Péter)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Olasz I., 
Lovas A., Sajben G., Bódai N. (Rácz A.), Virág I., Lós I., Dernovics 
T. (Rácz R.)
Edző: Varga László
Sárga lap: Bódai N., Olasz I., Lós I.
Varga László: Igazi rangadó volt, a játékvezető a hazaiakat 
segítette. Mindkét csapatnak kijár az elismerés a hősies 
küzdelemért.
23. forduló: 2017. április 22. szombat 17.00
B. Hunyadi – Békés 0 – 2 (0 – 1)
Békésszentandrás, 250 néző. Vezette: Benyovszki Zoltán 
(Petrovszki Péter, Baranya Tamás)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Olasz I., 
Lovas A., Sajben G., Bódai N. (Nagy I.), Virág I., Lós I., Dernovics 
T. (Koppányi P., Rácz R.)
Edző: Varga László
Sárga lap: Kozák B., Koppányi P., Lovas A.
Varga László: Másodok hete nem sikerül semmi. Úgy járunk mint a 
Barcelona, minden labda kifelé pattan.
24. forduló: 2017. április 29. szombat 17.00
Doboz – B. Hunyadi 3 – 0 (0 – 0)
Doboz, 200 néző. Vezette: Petrovszki György (László István, 
Takács János)
Hunyadi: Polyák P. - Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Olasz I., 
Lovas A., Sajben G., (Uhljár Sz.) Bódai N. (Péter G.), Virág I., Lós 
I., Dernovics T. (Rácz R.)
Edző: Varga László
Sárga lap: Lós I., Rácz R.
Varga László: Gyávák vagyunk! Amíg ebben nem változunk, addig 
nem érünk el eredményt.
25. forduló: 2017. május 6. szombat 17.00
B. Hunyadi – Battonya 3 – 1 (0 – 0)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Mihálik Pál (Győri László, 
Hajdú Dávid)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., (Sajben G.), Borgulya 
J., Olasz I., Lovas A., Szabó M., Virág I., Bódai N., Koppányi P. 
(Rácz R.), Rusvai M. (DernovicsT.)

Edző: Varga László
Gólszerzők: Virág I., Rusvai M., Bódai N.
Varga László: Végre megtört a jég! A második félidőben a 
helyzeteink közül hármat sikerült értékesíteni.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság állása a 25. 
forduló után:
1 Békés 25 18 3 4 79 28 51 57
2 B. Hunyadi 25 17 2 6 76 31 45 53
3 Doboz 25 15 4 6 59 28 31 49

A hátralévő fordulókban Békéscsabára, Csorvásra és 
Csanádapácára látogat el a Hunyadi, míg hazai pályán a Bucsa és az 
Okány együttesét fogadja. Bízunk a jó folytatásban és nagyon 
szurkolunk, hogy az eredeti célt megvalósítsák focistáink.
Hajrá Hunyadi!
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Még elérhető a harmadik hely

Az őszi szezont hatodik helyen záró ifjúsági csapat két vereséggel 
kezdte a tavaszi idényt. Ezután egy remek győzelmi sorozat 
következett, mely után elérhető közelségbe került a harmadik 
helyet jelentő bronzérem megszerzése.
Eredmények:
03. 12. B. Hunyadi – Nagyszénás 0 – 2 (0 – 1)
03. 19. Csorvás – B Hunyadi 7 – 3 (3 – 1)
 Gólszerzők: Fogarasi D., Olasz II., Rusvai M.
03. 25. Újkígyós – B. Hunyadi 1 – 2 (0 – 2)
 Gólszerzők: Rusvai M., Pásztor D.
 Sárga lap: Gerhát B., Olasz II., Tasi K.
04. 02. B. Hunyadi – Kamut 6 – 0 (1 – 0)
 Gólszerzők: Fogarasi D. (3), Olasz II. (2), Pásztor D.
04. 09. B. Hunyadi – Békéscsabai MÁV 3 – 1 (2 – 1)
 Gólszerzők: Rusvai M. (2), Fogarasi D.
 Sárga lap: Olasz I., Fogarasi D.
04. 13. Mezőmegyer – B. Hunyadi 2 – 4 (1 – 2)
 Gólszerzők: Rusvai M. (2), Fogarasi D., Olasz II.
 Sárga lap: Fogarasi D.
04. 23. B. Hunyadi – Elek 10 – 3 (5 – 1)
 Gólszerzők: Rusvai M. (8), Tasi K., Pásztor D.
 Sárga lap: Nemcsényi B., Tasi K.
04. 30. Atletico Békéscsaba – B. Hunyadi 0 – 7 (0 – 1)
 Gólszerzők: Rusvai M. (4), Olasz II. (2), Olasz I.
 Sárga lap: Olasz I., Gerhát B.

Az U-19-es (Ifjúsági) bajnokság Közép csoportjának állása a 19. 
forduló után:
1 Nagyszénás 19 13 2 4 50 30 20 41
2 Békéscsabai MÁV 19 12 4 3 60 28 32 40
3 Csorvás 19 11 2 6 94 69 25 35
4 B. Hunyadi 18 10 2 6 87 45 42 32
5 Újkígyós 20 7 2 11 41 50 -9 23
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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

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
Békésszentandrás, Petőfi utcában összközműves bekerített 
építési telek 800.000 Ft.

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Következő lapzárta:

2017. június 6. (kedd)

Cikkeiket interneten is elküldhetik: 
konyvtar@bekesszentandras.hu

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:

Tóth Péter és Baliga Emese 2017. április 29-én 
kötött házasságot.

Születések

2017. április 18-án Kiss Benjámin és 
Darabán Petra: szülőknek 
BENJÁMIN, 

április 24-én Papp Zoltán és Bankó 
Erika szülőknek BENCE MÁTÉ 

utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak:

Balogh István /1957/ 2017. április 21-én,
Rácz Gyula Gusztávné ln.: Tomanyicka Mária /1954/ 2017. 
április 25-én,
Brhlik Jánosné ln.: Kovács Katalin /1958/ 2017. április 27-én,
Pálinkás Márton /1944/ 2017. április 29-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

Gazsó István
halálának

3. évfordulójára

„Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

El nem múló szeretettel emlékszik Rád szerető feleséged, 
gyermekeid, unokáid, dédunokáid,

és minden hozzád közel álló jó barát, rokon.
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„Babaszületés-facsemeteültetés”

Az idén kilencedik alkalommal került megrendezésre községünkben a „Babaszületés-facsemeteültetés” immár hagyományossá vált 
eseménye, melynek keretében a tárgyévet megelőző évben született gyermekek számával megegyező nemes facsemetét ültet az 
önkormányzat a kisgyermekek, a szülők és a nagyszülők közreműködésével. Ezúttal a Hunyadi utca - Csokonai utca és Csücsök Csárda 
közötti szakasz jobb oldala - adott otthont a faültetésnek. 42 kisgyermek családja kapott meghívót, s a változékony idő ellenére nagyon 
sokan tettek eleget a meghívásnak, a kis családok szinte benépesítették a Hunyadi utca ezen szakaszát. Az ünnepséget Sinka Imre 
polgármester úr köszöntője nyitotta, majd polgármester úr Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony közreműködésével átadta az 
emléklapokat és a mézeseket. Az ünnepélyes megnyitó után vidám hangulatban zajlott a faültetés is. Az előre elrendezett terepen 42 
platánfa kezdte meg életét.
A terep rendezéséhez köszönet illeti az önkormányzat és a Településüzemeltetési Intézmény dolgozóit, akik részt vettek a terület 
előkészítésében, valamint a faültetés utómunkálataiban. Köszönet illeti továbbá - a helyszín biztosításáért - a polgárőröket is. 
Gratulálunk a kedves szülőknek, és további békés családi életet kívánunk!                                                                                    Bagi Erika

Kulturális FogyóTúra - Helytörténeti séta

A Közösségek Hete alkalmából helytörténeti sétát szerveztünk Hévizi Róbert, a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület elnökének vezetésével


