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A szalagot Domokos László, Závogyán Magdolna és Hévizi Róbert vágták át.                    Fotó: Babák Zoltán

Amikor egy ház elkészül, az mindig örömet okoz, mert otthont, melegséget ad és összeköt valamit, valakiket.

A mi Tájházunk is ilyen. Otthont ad az elmúlt korok világának, melegséggel és szeretettel tölti el az idelátogatókat 

és összeköt közösségeket.

Bár hosszú idő volt az a tíz év, amíg készült, de megérte a fáradozást. Lett egy hely, amely bemutatja, hogy milyenek 

voltunk, milyenek vagyunk.

Büszkén ajánljuk figyelmükbe a házat és a néprajzi gyűjteményt.

A múlt velünk él!

Békéssy János Helytörténeti

és Hagyományőrző Egyesület

Átadásra került
a Békésszentandrási Néprajzi Gyűjtemény
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REFORMÁTUS  HÍREK

„Dícsérjétek az Urat” (150. zsoltár)

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

2017. július 30-án vasárnap du. 16.00 órakor
a békésszentandrási református templomba

a Kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar

hangversenyére

Műsor: klasszikus vonós zenekari művek
Közreműködik: a Békésszentandrási Dalkör 

A zeneműveket ismerteti Róbert Gábor művészeti vezető
Áhítatot tart Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész

Belépés ingyenes,
önkéntes adományokat köszönettel elfogadunk

hittanos táborunk javára

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” (Zsoltárok 34:9)

Kedves hittanos tanítványaim, kedves szülők!

Szeretettel hívunk titeket

2017. július 31-től augusztus 4-ig

hétfőtől péntekig hittanos hetünkre

a református parókiára 8.00-16.00 óráig.

Költségek, támogatás: a tábor ingyenes, önkéntes 
adományokat pénzben, élelemben, segítő munkában szívesen 
veszünk.
Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, 
beszélgetés, játékok, kézműveskedés, finom étkezések. 
Vasárnap, 6-án 9.00-kor záró istentisztelet. 

Részvétel, jelentkezés folyamatosan. Minél elébb kérjük, de 
utolsó pillanatban is lesz még néhány férőhely. Rövid ide 
látogatókat is szívesen fogadunk. A táborba a református 
hittanosokon kívül barátaikat, családtagjaikat, érdeklődőket 
is örömmel várjuk. (Tel: 20-243-5392)

Reméljük, minél több emberrel lehet nagyon szép 
élményekben részünk Jézus szerető közelségében!

Várunk Benneteket!

Szeretettel:

Dobos Ágoston lelkész
Dobos Ágostonné Erős Dóra

hitoktató

Másfél évtized margójára
Június az iskolai ballagások és a tanév lezárásának ideje, és persze a 
búcsúzkodásé. A nyolcadikosok kirepülnek, s velük együtt évről évre a 
szülők, szülőtársaim is. Ez a június számomra mégis más, mint a 
korábbiak. Nem csak a családi események, ballagásaink miatt, hanem 
még valami másért is. Sok év után elköszönök.
A legidősebb gyermekem óvodába íratásával indult szülői 
munkaközösségi „pályafutásom” a Hunyadi János Általános Iskola és 
Óvoda kis-óvodájában cc másfél évtizede, majd folytatódott a 
nagyoviban, végül az iskolában, mely időközben Katolikus Általános 
Iskola lett. Rövid időt leszámítva szinte végig a szülői munkaközösség 
vezetőjeként tevékenykedtem, szülőtársaim támogatásával.
Tettem, tettük ezt abban az időben is, amikor még nem volt elterjedve a 
„Facebook”. Hiszem és tudom, hogy annál valóságosabb volt az évről 
évre változó kis-közösségünk! Öröm volt tenni, együtt dolgozni. Bár 
nem posztoltuk a programokat mikben részt vettünk, vagy amikért 
tettünk, de mindig összefogtunk és ott voltunk. Mindig tudtuk (és 
tudjuk ma is), hogy számíthatunk a másikra, és azt is tudták a 
szülőtársak és gyermekeik is, hogy bármikor számíthatnak rám 
(továbbra is)!
Hosszú idő, változatos, olykor igen nehéz időszak, sok teendő, de 
elmondhatom, hogy örömmel tölt el, hogy részese voltam, hogy 
tehettem. Megszámolni nem lehet, hány szülővel dolgoztam együtt az 
évek alatt, hittek bennem, hálás vagyok bizalmukért. Köszönöm segítő 
támogatásukat, melyek nélkül nem működött volna! Köszönet 
mindazoknak, akik bármilyen módon segítették munkámat.
Nem voltak könnyű évek, sokszor anyagiakkal küzdöttünk, melyek 
sok esetben a lehetőségeinknek erős korlátokat szabtak, de mindig jött 
egy új, egy még újabb ötlet, amivel átlendülhettünk a nehézségeken. 
Tudom, nem mindig volt népszerű egy-egy döntés, amit fel kellett 
vállalni, de utólag beigazolódott, hogy szükség volt rájuk, és elértük 
vele a várt eredményt, s biztosítani tudtunk vele valami pluszt 
gyermekinknek. Külön öröm volt számomra, amikor egy-egy 
munkánk során gyermekeink közül többen is segítkeztek, kivették ők is 
a részüket belőle.
Előfordultak olykor nézeteltérések is, hiszen különbözőek 
elképzeléseink, sőt habitusunk is, de igyekeztünk minden esetben a 
többség akaratát képviselni. Amit csak tudtunk, a tőlünk telhető 
módon, igyekeztünk szülő társaimmal a célok, teendők közé besorolni, 
és lehetőség szerint meg is valósítani (bár sokszor hosszabb időbe telt, 
különböző akadályok miatt). De harcoltunk, mert tudtuk, hogy a 
központban mindig a számunkra legkedvesebbek, a gyermekek álltak.
Nem kívánom a sok év munkáját, eredményeit, elvégzett feladatait 
felsorolni, hisz nem szokásom, nem is teszem. Csupán zárásként, 
köszönetet kívánok mondani minden egykori és jelenlegi 
szülőtársamnak mindezekért! Legyünk rá büszkék, hogy tettünk ezért, 
minden egyes évet és önzetlen munkát köszönök. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy ilyen igazán szép cél érdekében 
dolgozhattam. A legnehezebb helyzetekben sem futamodtunk meg, 
hanem együtt cselekedtünk!!
Leköszönök és elköszönök… már csak egy kedves kötelességem van, 
átadni a stafétát! ó érzéssel tölt el, hogy egy sokkal jobb anyagi J
helyzetben lévő munkaközösséget hagyok, mint amilyen helyzetben 
egykoron voltunk, tele új lehetőségekkel, ötletekkel. A kisovi 
bezárásával, a korábbi suli-báli bevételi forrás újra visszatért, melynek 
megrendezése, támogatottsága, és bevétele újabb, sokkal tágabb 
lehetőséget nyitott meg, folytatásával pedig tovább bővíthető a 
gyermekek programja, szórakoztatása, kikapcsolódási palettája.
Kívánok mindenkinek nagyon jó munkát, sok örömet hozzá, s szép 
eredményeket, sikereket. Ez persze nem jelenti azt, hogy teljesen hátat 
fordítok, hiszen továbbra is segíteni, támogatni fogom a gyermekeket, 
illetve a szülőket, amennyiben lehetőség és szükség lesz rá. Vannak 
még folyamatban lévő munkáim, melyeket természetesen végig 
viszek, de a stafétát ezennel átadom.
Búcsúzóul: „A szeretet a jóért való küzdelem leghatalmasabb 
fegyvere… Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több 
áramlik rád vissza.”(G.C,S.F)

Köszönettel: Egriné Kovács Andrea
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Búcsúzás a bölcsődétől
„Bölcsődésből, óvodás lesz!

Óvodásból, iskolás.
Akármilyen nagy a világ,
Ez mindenütt így szokás.

Ne görbüljön szája senkinek sírásra,
Így búcsúzunk: a viszontlátásra!”

2017. június 9-én, pénteken délelőtt rendeztük meg a bölcsődések 
ballagását. Reggel mindenki ünneplőruhában, vidáman és 
izgatottan érkezett. A ballagók egy kis műsort adtak elő az év 
folyamán tanult mondókákból, dalokból. A gyermekek egy napját 
és a műsort is videó kamerával rögzítettük, hogy a szülők is 
részesei lehessenek majd az eseményeknek. Fotókon is 
megörökítettük a felejthetetlen pillanatokat. Nagyon élvezték az 
apróságok a nem mindennapi eseményt és nagyon izgatta őket a kis 
ballagó batyu tartalma. A műsor után az ünnepi asztalhoz ültek, 
ahol a szülők által hozott finomságokat fogyasztották el. Amikor 
megteltek a pocakok, kimentünk az udvarra játszani. Új kerti 
játékokkal bővült a játékkészletünk. Nagyon megörültek a 
csemeték a talicskának, fűnyírónak és labdáknak. A nagy 
hancúrozás után jól esett nekik a délutáni pihenő.
Köszönjük a Szülőknek, hogy együttműködésükkel ilyen 
emlékezetessé tették ezt a napot! Köszönjük az egész évi 
támogatásukat és kívánunk mindenkinek kellemes nyarat!

„Egy. kettő, három, négy.
Te kis cipő hová mégy?

Kip-kop kopogok, 
Óvodába indulok.”

Megemlékezés
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
Péter-Pál napján, június 29-én tartott megemlékezést a 
Kuláküldözés Áldozatainak tiszteletére. A megjelentek koszorúval 
fejezték ki tiszteletüket.

ELADÓ
Összkomfortos családi ház 5,3 m Ft-ért eladó a Szentesi úton. 

Érd.: 06-70/322-4030
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Gondozási Központ hírei
Az Idősek Otthonában – folytatva az eddigi hagyományokat – 
június 10-én szombaton ismét érdekes műsorral vártuk az 
érdeklődőket. 
A medgyesegyházi „Cups and Dance„ tánccsoport lépett fel nem 
minden napi pohár bemutatójával. 
Szép számmal gyűltünk össze a társalgóban. A meghívón 
meghirdetett – pohárral való zenélés – sok érdeklődőt vonzott.
Érdekes, színes előadást láthattunk. Ismét bebizonyosodott, hogy 
nem kell sok a jó hangulathoz. Néha elég pár pohár és a gyerekek 
mosolya.

 Pomponokkal, szalagokkal tették még színesebbé bemutatójukat.

 A műsorban aktívan részt vehettek a jelenlévők is. Volt olyan idős 
néni, aki fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel mutogatta el a 
„Nád a házam teteje” című dalt többször is.
A műsor végén süteménnyel és hűtött limonádéval kínáltuk meg 
vendégeinket. Itt talán abba is hagyhatnánk írásukat, ha a 
vendégség közben nem tudtunk volna meg pár dolgot erről a 
tánccsoportról.
Legalább 14 gyermek alkotja a teljes csoportot. Változó korú fiúk 
és lányok szánják rá szabadidejüket, hogy gyakorlással töltsék azt. 
Meleg, családias légkörben zajlanak ezek a próbák. Sokszor nem 
máshol, mint a vezetőjüknél Csótiné Kuzma Csillánál, aki 
egyébként az együttes megálmodója és alapítója. 
Szinte versengenek a gyerekek, hogy bejuthassanak a csoportba. 
Lehetsz bárki, jöhettél bárhonnan, ha belépsz ide, családtagként 
kezelnek. Kerítést festesz, medencét takarítasz, de csak azért, hogy 
aztán kipancsolhasd a többiekkel együtt. 
Ha kell vonatra szállnak , buszoznak, autóznak, hogy mások is 
részesüljenek ebből a melegségből.
Bár a csoport teljes létszámmal ritkán jön össze, mindig akad annyi 
gyerek, aki a hétvégéjét rászánja az utazásra. 
Sok helyen felléptek már, díjat is nyertek, de úgy gondolom minden 
díjnál többet ér a közösség ereje. 
Ők csak így mutatkoznak be: „Egy kreatív látvány tánccsoport 
vagyunk tele mosollyal!”
Jó ezt látni! Szeretnénk, ha nálunk is lenne valami hasonló. Vagy 
talán van is…….?!

Poharas bemutató

Nem tétlenkedtünk ezt követően sem, a ”Szeretethíd „jegyében a 
református hittanos gyermekek Dr. Dobos Ágoston vezetésével 
egy vidám közös sétára invitálták lakóinkat.
Fontosnak tartjuk a generációk találkozását, hiszen manapság 
ritkán van alkalmuk a gyerekeknek idős emberek közelében lenni. 
Jó volt látni, ahogy segítőkészen és kedvesen kísérték az időseket.
A református hittanos gyerekek még egy ízben szórakoztatták 
lakóinkat: egy kedves bibliai jelenetet adtak elő Erős Dóra 

hitoktató vezetésével, Dr. Dobos Ágoston hegedűjátékával kísérve. 
Köszönjük szépen!

Református séta

Református kiselőadás

Június 15-én a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 8. 
osztályos „bolondballagói” látogattak el hozzánk. Vidám 
búcsúzójuk mosolyt csalt az arcokra, felidéződött lakóink 
fiatalsága is, melyről azután hosszasan beszélgettek. Apró 
ajándékkal, és az idősek jókívánságaival távoztak a gyerekek.

Bolondballagók
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Sütkérezés

Idei kemencés programunk is elkezdődött: célunk a határon túli 
/erdélyi, vajdasági/ ételek megismertetése. 
Ennek jegyében erdélyi juhtúrós puliszkát készítettünk lakóink 
nagy örömére. Közben sok régi történetet hallhattunk a háborús 
időszakról, amikor jobb híján ez az étel volt az emberek gyakori 
eledele. Jóízű étel mellett, jóízű beszélgetés kerekedett a kemence 
körül.
További nyári programjainkra is várunk mindenkit szeretettel!

Virág Sándorné

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2017. augusztus 4-én

Bencsik Márta szalma - és csuhéfonó

Népi Iparművész kiállításának megnyitójára
a Könyvtár Galériájába.

Részletek a plakátokon!

Mindenkit szeretettel várunk!

FIGYELEM!
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár

nyári szabadság miatt

július 24-28-ig ZÁRVA. 

Nyitás július 31-én, hétfőn 8 órakor.

KÖRÖS KÖRÜL TISZTASÁG
GYERMEKRAJZ-PÁLYÁZAT

A KÖRÖS KÖRÜL KAMRA RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET

A KÖRÖS ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM 
TÉMÁBAN 

6 ÉS 10 ÉV KÖZÖTTI GYERMEKEK SZÁMÁRA.

Pályázni maximum 2 db saját, kézzel készített alkotással lehet.

Rajzban megmutathatod, hogyan látod a Köröst és környezetét, 
mit tennél a környezet megóvása érdekében.

A pályázatra szabadon választott grafikai vagy festészeti 
technikával készült, A/4-es méretű hajtás és törésmentes eredeti 

munkáidat várjuk, akár helyi lakos vagy, akár itt nyaralsz.
A pályamunka hátlapjára írd fel olvashatóan neved, korod és 

lakcímed.

Leadási határidő 2017. augusztus 4.

A rajzokat a Körös Művelődési Ház és Könyvtárában
tudjátok leadni,

cím: 5561 Békésszentandrás, István király u. 16.

Eredményhirdetés
2017. augusztus 12. Sport- és Vitamin-napon

Díjazás:
1.helyezett 5.000,-Ft
2.helyezett 3.000,-Ft
3.helyezett 2.000,-Ft
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Múlt  nélkül
Hol eső esett, hol verőfényesen sütött a nap június 25-én vasárnap. 
Azonban semmi nem akadályozta azt a lázas készülődést, amely a 
délutáni néprajzi gyűjtemény zavartalan átadása érdekében történt. 
Tájházként emlegettük egy évtizeden keresztül – és szerintünk így 
is fogjuk hívni – azonban a Magyar Tájház Szövetség a 
Békésszentandrási Néprajzi Gyűjteményt támogatta. Az indok az 
volt, hogy az építkezés során a megvalósult építkezési fázisok 
közül néhány nem felel meg, mert nem volt korhű. Gondoltak itt a 
betonozásra és a vakolásra. Továbbá az sem volt megnevezve, hogy 
melyik szentandrási házat kívántuk lemásolni.
A délelőtt folyamán elkészültek az utolsó simítások, az oromra 
felkerült a kereszt, felállítottuk a sátrakat.
Ebéd után 14 órakor kimentünk a katolikus temetőbe és 
megkoszorúztuk névadónk, Békéssy János síremlékét a 18. 
születésnapunk alkalmából. Az öreg diófa alatt rövid 
visszaemlékezést tettünk. Felidéztük azokat a pillanatokat, 
amelyek az alakuló ülésen történtek. Hosszú utat jártunk be azóta. 
Sok szép eredményt értünk el, de tevékenységünk jelentősége a 
tájház megépítésében és berendezésében mutatkozik meg.
A szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy az átadás a 
születésnapra esett. Gyorsan peregtek a percek és egyre közelebb 
kerültünk a délután 3 órához. Az érdeklődők egyre többen voltak, 
már ülőhely is alig akadt. A könyvtárban próbáltak az egykori 
pávakörösök, egy másik helyiségben pedig a mostaniak, a 
Dalkörösök. Tíz perccel 3 előtt rázendítettek a kondorosi citerások, 
remek hangulatot teremtve ezzel. Majd elérkezett a kezdés ideje. 
Néma csend lett, melyben Székely Marianna részletet mondott 
Petőfi Sándor: A gólya című verséből. Ezt követően Benedek Erika 
egyesületünk titkára köszöntötte a vendégeket, majd Sinka Imre 
polgármester szólt az egybegyűltekhez.
A köszöntőt követően a kulturális blokk következett. A műsorban 
felléptek az egykori szőnyeggyári pávakörös lányok, asszonyok 
közül néhányan. Nagy dolog volt ez, mert az 1977-es Ki mit tud óta 
most álltak össze újból erre a jeles alkalomra. Summás dalokat 
énekeltek, melyeket mintegy folytatva a jelenlegi Szentandrási 
Dalkör egészített ki.

Az egykori Pávakörösök

A kulturális rész a kondorosi citerások hangulatos műsorával 
zárult. Szívmelengető produkciók voltak, melyeket ezúton is 
nagyon köszönünk. Ünnepi avatóbeszédet egykori országgyűlési 

képviselőnk, Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke 
mondott. Kiemelte, hogy az a munka amit a helytörténeti egyesület 
végez, már a XXI. századra jellemző. Nemcsak kutat és gyűjt, 
hanem házat is épít. Elmondta, hogy a megépült tájházat 
működtetni is kell majd, ami további feladatokat ró az egyesületre. 
Megemlítette a szőnyegszövés és a kubikos munka jelentőségét. 
Örömét fejezte ki, hogy az említett foglalkozások eszközei is ki 
lettek állítva egy külön teremben.

A Szentandrási Dalkör

A kondorosi citerások megalapozták a jó hangulatot

Ünnepi pillanatok következtek ezután. Domokos László az Állami 
Számvevőszék elnöke, Závogyán Magdolna az Emberi Erőforrás 
Minisztérium Kultúráért felelős helyettes államtitkára és Hévizi 
Róbert a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület elnöke átvágták a nemzeti színű szalagot. Ezzel 
hivatalosan is átadásra került a két világháború közötti időszakot 
bemutató néprajzi gyűjtemény és az annak otthont adó ház.
Az épületet és a gyűjteményt megáldották az egyházi képviselők is. 
Először Pentaller Attila szarvasi református lelkész, aki Dr. Dobos 
Ágostont helyettesítette. (A békésszentandrási lelkész egy londoni 
missziós úton teljesített szolgálatot az átadás időpontjában.) A 
Római Katolikus egyház részéről Szurovecz Vince pápai káplán,
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Szurovecz Vince pápai káplán, kerületi főesperes is mondott 
áldást

Benedek Erika és Fulajtárné Aszódi Erzsébet díjazottak 
Závogyán Magdolna helyettes államtitkárral

kerületi főesperes volt jelen az ünnepségen.
Az áldásokat követően Hévizi Róbert egyesületünk elnöke lépett a 
mikrofonhoz és vázolta az elmúlt egy évtized eseményeit, majd 
megköszönte a segítséget mindenkinek, akik bármilyen formában 
is támogatták, hogy ez az elképzelés valóra váljon.
Az esemény kiváló alkalom volt arra, hogy elismerések átadására is 
sor kerüljön. Egyesületünk a közelmúltban hozta létre a Békéssy 
Emlékplakettet, amely most került először kiosztásra. Benedek 
Erika kiváló helytörténeti, Fulajtárné Aszódi Erzsébet kiváló 
hagyományőrző munkájáért vehetett át elismerést. A díjakat 
Závogyán Magdolna és Hévizi Róbert adták át.
Ezt követően szót kért Závogyán Magdolna helyettes államtitkár, 
aki többek között az alábbiakat mondta: ,,Ami kincs, az az, ami 
Önökben van, az Önök közösségében, hogy mindezt létrehozták. 
És nem az az idő számít, hogy mennyi idő alatt, hanem az, hogy ezt 
közösen élték meg!”
Az ünnepség végén a nagy számban megjelent érdeklődők 
megtekintették a gyűjteményt, majd hosszasan beszélgettek a 
tájház tornácán és udvarán.

Csodálatos nap volt! Méltó befejezése a projektnek. Igaz munkánk 
még folytatódik, hiszen szeretnénk a telket bekeríteni, egy 
konyhakertet létrehozni és a mezőgazdasági eszközöket bemutató 
pajtát megépíteni. Van még tennivaló bőven, de az ilyen felemelő 
ünnepségek, az ilyen eredmények erőt adnak ahhoz, hogy 

folytassuk munkánkat. Folytassuk, hogy múltunkat minél 
gazdagabb gyűjteménnyel mutathassuk be. Számunkra az irányt 
Babits Mihály gondolatai adják meg: ,,Múlt nélkül nincs jövő, s 
mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a 
jövőbe.”
Köszönjük támogatóinknak, hogy segítettek bennünket céljaink 
elérésében!

Helytörténeti Egyesület

nincs jövő

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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AZ ÖNKORMÁNYZAT

A Semmelweis-napi ünnepség keretében Sinka Imre polgármester 
úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony és Bagi Erika 
anyakönyvvezető köszöntötte az egészségügyben dolgozókat 
leróva tiszteletüket és nagyrabecsülésüket valamennyi 
egészségügyben dolgozó előtt.  A Semmelweis-nap az 
orvostársadalom és az egészségügyen dolgozók nagy ünnepe. Ezen 
az ünnepen a Semmelweis Ignácra való emlékezés, a magyar 
tudomány kiemelkedő eredményeire, a magyar szellemi élet óriási 
kincstárára világít rá. Az egészségügyi dolgozók valamennyien 
ebből a szellemi örökségből táplálkoznak. 
Semmelweis Ignác Fülöpről, az anyák megmentőjéről nehéz, sőt 
lehetetlen újat mondani.
A világ legismertebb magyar orvosa elmegyógyintézetben, 
méltatlan körülmények között, 47 éves korában halt meg.
Semmelweis hatása nemcsak az egészségügyi intézményekben, 
hanem a mindennapi életben is alapvető! Gondoljunk csak az 
étkezés előtti vagy toalett használat utáni kézmosásra. Igen! 
Semmelweis hatása túl mutat a szoros értelemben vett orvosláson, 
mindennapi közgondolkodásunk részéve vált. Semmelweisnek a 
fertőzés megelőzésére vonatkozó tanítása talán sosem ragyogott 
olyan fényesen, mint manapság.

Zöld Attila: Semmelweis napi köszöntő

Túl mindenen, túl az
ünnepi beszédeken,

hogy épp ma született,
s mentett anyai életet,
hogy lett a mai nap az

ünneped, megpihen egy
pillanatra segítő kezed, és
szemed is picit elmereng,

engedve, hogy a bizonyosság
megerősödjön benned, mert

magadtól sem kérdezted, csak
tetted azt, amit érezted, hogy

tenned kell, nem várva
dicsérő beszédet, csak teszed

nap mint nap, és tenni fogod holnap is,
fáradságot nem kímélve, mert a
segítő jó-szó, az őszinte biztatás,

egy örökbe adott simogatás,
hogy segítek, s majd nem fáj,
hogy visszaadod a szemekbe

a kristálycsillogást, a mosolyt,
hozza az időtlen száguldást,

ekkor érzed, varázserdőben jársz,
és téged is varázslat vesz körül,

felejthetetlenül...

Túl mindenen, túl az
ünnepi beszédeken,
átsejlik egy hang, s

Te nyújtod kezed
csendesen...

Az emlékezők

A Semmelweis-nap 1992. óta minden év július 1-jén megtartott 
ünnepnap Magyarországon.
Az ünnepség – a hagyományokat ápolva – a Békésszentandráson 
több évtizeden keresztül orvosi tevékenységet folytató 
orvosainknak állíttatott emléktáblánál koszorú elhelyezésével 
folytatódott.
Nevezetesen: Dr. Szerényi M. Iván 1894-1972)

  Dr. Kiss József (1906-1975)

  Dr. Fabó Ferenc (1920-1988)

  Dr. Olasz Imre (1930-2004)
Zárásként a Polgármesteri Hivatal nagytermében polgármester úr 
és jegyző asszony vendégelte meg településünk egészségügyi 
dolgozóit, megköszönve lelkiismeretes munkájukat.

Fotó: Rácz István

Semmelweis-nap 2017. 
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HÍREI

Közszolgálati Tisztviselők Napja
2017.

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 1992. óta 
hazánkban minden év július 1-je a köztisztviselők napja, 2012. 
március 1-jétől a közszolgálati tisztviselők napja.
Az ünnepségen Bagi Erika anyakönyvvezető röviden ismertette a 
község jeles szülöttének, Bagi István főjegyzőnek az életútját, aki a 
II. világháború alatt a községháza iratait, anyakönyveit 
megmentette a pusztulástól. Bagi István élete és munkássága 
például szolgál valamennyi közszolgálatban dolgozónak. 
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az egykori főjegyző fia, Dr. 
Bagi István volt alkotmánybíró, településünk díszpolgára és kedves 
felesége Ildikó asszony.
Folytatásként Bagi Anett köztisztviselő felolvasta az emléktábla 
szövegét, majd Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger 
Gyöngyi jegyző asszony és Dr. Bagi István a főjegyző fia koszorút 
helyeztek az emléktábla alá. 
Sinka Imre polgármester úr köszöntő szavai után Dr. Bagi István 
ünnepi hozzászólásában méltatta édesapja munkásságát, s 
megköszönte a település lakóinak, hogy méltó módon őrzik 
édesapja emlékét.
A program folytatásaként a hivatal nagytermében polgármester úr 
és jegyző asszony virággal és emléklappal köszöntötték az aktív és 
nyugdíjas köztisztviselőket, valamint a közmunkaprogramban 
dolgozókat.

TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI

A Belügyminisztér ium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 2017. június 20-án országos tűzgyújtási tilalmat 
rendelt el az ország teljes területén, amely visszavonásig érvényes.
A tűzgyújtás fontos szabályai: 
1.) Avar, kerti hulladék égetése a tűzgyújtási tilalom időtartama 
alatt tilos.
2.) Szemét, kommunális hulladék, veszélyes hulladék, állati hulla 
égetése egész évben tilos.
3.) Külterületen irányított égetés csak a tűzvédelmi hatóság 
engedélyével végezhető.
4.) Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az 
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres 
körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a 
felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút 
menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is.
5.) Grillezés, szalonnasütés saját ingatlan területén az alapvető 
tűzvédelmi szabályok betartása mellett engedélyezett.
Alapvető tűzvédelmi szabályok:
Szeles időben ne gyújtson tüzet! A tüzet ne hagyja őrizetlenül, 
mindig legyen felkészülve a tűz azonnali eloltására! Az égetés 
befejezése után a helyszínt gondosan vizsgálja át, a parázslást, 
izzást meg kell szűntetni!
Figyelje a híradásokat, mert tűzgyújtási tilalom esetén a szabályok 
változhatnak. A szabályokról, a tilalom időtartamáról tájékozódhat 
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján 
(http://bekes.katasztrofavedelem.hu/), személyesen (5540 
Szarvas, Deák F. u. 7.) vagy telefonon (66/312-733).

MEGHÍVÓ

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat és az Ótemplomi Evangélikus 
Egyházközség szeretettel meghívja Önt és minden kedves 

ismerősét 2017. július 22-én (szombat) a furugyi 

sportpályán rendezendő Furugynapra.

A hagyományokhoz híven most is meghirdetjük a főzőversenyt.
Bármilyen étellel lehet nevezni.

Az alapanyagokat mindenki maga biztosítja.
Nevezési díj nincs.

Program:
9.30 órától ünnepélyes megnyitó

10.00 órától színpadi szórakoztató műsorok, kézműves 
foglalkozás, arcfestés és egyéb programok várják a kicsiket és 

nagyokat egyaránt.
12.00 órától zsűrizés

13.00 órakor eredményhirdetés

Legyenek vendégeink a Szeretetszolgálat bográcsban főtt 
ebédjére!

Szeretettel várjuk!

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat vezetősége

Minden támogatónknak köszönjük a felajánlott hozzájárulást!

Következő lapzárta:

2017. augusztus 4. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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A Békés Megyei Önkormányzat júniusi híreinek összefoglalója

Június elsejétől Takács Árpád a kormánymegbízott

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János javaslatára 
június 1-jei hatállyal dr. Takács Árpádot nevezte ki a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottá Orbán Viktor 
miniszterelnök.  Orbán Viktor kormányfő határozata a Magyar 
Közlöny legfrissebb számában jelent meg. Dr. Takács Árpádot 
február 15-től a kormányhivatal főigazgatói feladataival bízták 
meg, június 1-jétől már kormánymegbízottként folytatja 
megkezdett kormányhivatali munkáját.

Szarvason emlékezett Trianonra Lázár János

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a történelmi 
Magyarország közepét jelző szélmalom mellett mondott beszédet a 
nemzeti összetartozás napján.
A trianoni békediktátum 97. évfordulóján tartott megemlékezés az 
Evangélikus Ótemplomban kezdődött, ahol Zalai Mihály megyei 
elnök idézte vissza az 1920-as eseményeket. A résztvevők ezután a 
Történelmi emlékúton Magyarország közepéhez vonultak, ahol 
Lázár János mondta el gondolatait.

Lázár János mondott megemlékező beszédet

Újabb pályázatok kaptak zöld utat

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében újabb 3,625 milliárd forint értékben 32 Békés megyei 
projektről hozott támogató döntést az Irányító hatóság.
Békés megye indikatív TOP kerete a 2014-2020-as programozási 
időszakban 57, 94 milliárd forint. Korábban 8,1 milliárd forintnyi 
pályázat (foglalkoztatási paktum, közlekedésfejlesztés) már 
pozitív elbírálást kapott, május elején született meg 18,3 milliárd 
forint értékben 179 pályázatról támogató döntés. A mostani döntés 
értelmében 3,625 milliárd forint összegben 32 projekt kapott zöld 
utat kilenc felhívásban.

Békés megyei mesterszakácsok Indonéziában

Két Békés megyei mesterszakács Indonéziában töltött két hetet. 
Tímár Attila és Tímár Albin az Indonéz Sommelier Szövetség, 
Magyarország Surabaya-i és Bandung-i tiszteletbeli konzuljainak 
meghívására érkezett Indonéziába, több tartományban és több 
rendezvényen képviselték megyénket.
Nyolc helyszínen főztek magyar ételeket, gyümölcs és zöldség 
szobrászati bemutatót tartottak, Jakartában Gundel palacsintát 
flambíroztak, helyi háziasszonyoknak tartottak „főzőiskolát”, és 
ők is tanultak: tipikus indonéz ételek receptjeivel tértek haza.

Határvadászok Orosházán

Hivatalosan is megkezdte működését a határvadász bevetési 
osztály Orosházán. Papp Károly rendőrségi altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány elmondta, hogy ősszel már a teljes állomány, 315 
fő fog az orosházi laktanyában szolgálni.
A határvadász bevetési osztály legfontosabb feladata a zöldhatár 
védelme lesz. 
Jelenleg 158 főből áll az egység, képzettségük alkalmassá teszi 
őket bármely közterületi járőr-, őr- és csapatszolgálati feladat 
ellátására is, de Magyarország bármely területén bevethető osztály 
jön létre, ugyanis ugyanazzal a képzettséggel és felszereléssel 
rendelkeznek majd, mint a Készenléti Rendőrség bármely bevetési 
osztálya.

Határvadászok                                                Fotó: Zentai Péter

A katasztrófavédelem is beszámolt a 
megyegyűlésen

Nyári szünet előtti utolsó munkaprogram szerinti ülését tartotta a 
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése. A megyegyűlés 
napirendjei között több tájékoztató szerepelt: Tóth Tibor tűzoltó 
dandártábornok, megyei igazgató elmondta: a 2016-os év tűzoltói 
beavatkozások szempontjából átlagosnak tekinthető. Dr. Gaálné dr. 
Maráczi  Gabriel la,  a  Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának főosztályvezető-helyettese a 
megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészség romlását 
kiváltó lehetséges okokról tájékoztatta a képviselőket. A Békés 
Megyei Polgárőrök múlt évi munkájáról Tomán Zoltán szakmai 
igazgató adott tájékoztatást. 
A Békés Megyei Önkormányzat TOP pályázatokkal kapcsolatosan 
elvégzett feladatairól Zalai Mihály elnök informálta a testületet, 
elmondta, hogy elindult a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében a pályázatok beadásának második köre, több 
pályázatot ismét közösen adtak be a települési önkormányzatokkal. 
A közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló rendeletét is módosította, oly módon, hogy 
létrehoztak egy országos színházi díjat, mellyel a Békés megyei 
születésű Sík Ferenc színházi öröksége, munkássága előtt 
tisztelegnek. A „Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért” 
elnevezésű elismerésben olyan rendező vagy társulat részesülhet, 
aki vagy amely sokat tett a magyar drámákért, az ősbemutatók 
megszületéséért. 
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Jó fejtörést!

VÉRADÁS

Értesítjük a régi és új véradókat, hogy 2017. augusztus 7-én (hétfő) 8-12 óráig
a Körös Művelődési Ház nagytermében a Vöröskereszt véradást szervez.

Felvétel 8-11.30 óráig.
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Kajak-kenu
Simon Fiala Emlékverseny

47.  alkalommal rendeztük meg a Simon-Fiala Tibor 
Emlékversenyt 2017. június 18-19-én. Az idén a versenynaptár 
sűrűssége miatt elég korán kellett rendeznünk a versenyt, ami 
egybeesett a ballagással, de gondot nem okozott. A felnőtt válogató 
verseny ellenére az utóbbi idők legnépesebb versenye volt, 28 
egyesület közel 900 nevezésével.
A két nap során összesen 108 versenyszámot rendeztünk, a 
hosszútávokon sokszor 20-30 fős mezőnyökkel, 10000 méteren a 
Simon-Fiala kupáért 28-an indultak. Rekordszámú nevezés 
érkezett a férfi 200 méterre, összesen 48-an indultak. A Simon-
Fiala kupát a maratoni világbajnok Boros Adrián nyerte, aki már 
két évvel ezelőtt is nyert.

A Simon-Fiala Kupa nyertese Boros Adrián

A csapatversenyt a KSI Gyomaendrőd csapata nyerte az UTE és a 
Tolna előtt. A női versenyzőink a 11. helyen végeztek. A 
legeredményesebb hazai férfi versenyző Csépai Barnabás, a 
legeredményesebb női versenyző Szekeres Tünde lett.

Legeredményesebb hazai férfi versenyző: Csépai Barnabás

Legeredményesebb hazai női versenyző: Szekeres Tünde

Eredmények:

Békés Megyei Diákkupa
Gyomaendrőd, 2017.04.30.

MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m. 5. Kalmár Ádám, 6. Szécsi Robin
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 6. Szabó Kornél, 16. Pálinkás 
Hunor, 18. Lestyán-Goda Nándor
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 4. Gugolya Réka, 5. Szopka Kitti

Maraton Bajnokság
Győr, 2017.05.19-21.

K-1 női felnőtt 26 km 9. Szekeres Tünde, 12. Csontos Andrea
K-2 serd. fiú U-16 15 km 22. Szekeres Zoltán-Ficzere Ferenc
K-2 kölyök fiú U-13 10 km 14. Kalmár Ádám-Szécsi Robin
K-2 női felnőtt 26 km 6. Szekeres Tünde-Csontos Andrea
K-1 serd. fiú U-16 15 km 25. Csépai Barnabás, 29. Szekeres Zoltán, 
30. Ficzere Ferenc
MK1 gyerek fiú U-12 5 km 21. Szabó Kornél
K-1 ffi masters 40-44 év 10 km 3. Tóth Tibor
K-1 ffi masters 50-54 év 10 km 5. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 55-59 év 10 km 3. Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters 35-39 év 10 km 1. Tóth Tibor-Nagy Károly
K-2 ffi masters 55-59 év 10 km 1. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor

Régiós Diákolimpia
Szolnok, 2017.06.04-05.

K-1 serd. fiú U-16 1000 m 3. Csépai Barnabás
K-1 serd. fiú U-16 500 m 4. Csépai Barnabás
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Simon-Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás, 2017.06.17-18.

K-2 serd. fiú U-16 4K-2 serd. fiú U-16 4000 m 4. Szekeres Zoltán-
Ficzere Ferenc
K-1 serd. fiú U-16 4000 m 1. Csépai Barnabás
K-2 kölyök fiú U-13 4000 m 3. Szécsi Robin-Kalmár Ádám
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 7. Pálinkás Hunor-Füzesséry 
Richárd
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m. 8. Szabó Kornél
MK-2 gyerek lány U-12 2000 m 2. Szopka Kitti-Gugolya Réka
K-2 női felnőtt 200 m 4. Csontos Andrea-Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú U-16 1000 m 1. Csépai Barnabás
K-1 női felnőtt 1000 m 1. Szekeres Tünde, 3. Csontos Andrea
K-2 női felnőtt 1000 m 3. Csontos Andrea-Pozsár Rebeka (Békés), 
4. Szekeres Tünde-Kanti Anna
K-2 serd. fiú U-16 1000 m 4. Szekeres Zoltán-Ficzere Ferenc
MK-1 szabadidős fiú U-12 500 m 9. Letyán-Goda Nándor
MK-1 szabadidős fiú U-10 500 m 6. Szabó Szilárd
MK-1 szabadidős lány U-10 500 m 1. Füzesséry Lujza
K-1 női felnőtt 500 m 2. Szekeres Tünde, 3. Csontos Andrea
K-1 ffi masters 500 m 2. Barcsik Gábor
K-1 serd. fiú U-16 500 m 1. Csépai Barnabás
K-2 serd. fiú U-16 500 m 3. Csépai Barnabás-Ficzere Ferenc
K-2 ffi masters 500 m 1. Barcsik Gábor-Bencsik Imre
K-2 női felnőtt 500 m 2. Csontos Andrea-Szekeres Tünde

Országos Diákolimpia
Velence, 2017.06.24-26.

K-1 serd. fiú U-16 1000 m 9. Csépai Barnabás
K-2 serd. fiú U-16 500 m 3. Csépai Barnabás

Vidékbajnokság
Velence, 2017.06.30-07.02.

K-1 női U-23 500 m 3. Csontos Andrea
K-2 serd. fiú U-16 500 m 7. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
K-2 női U-23 500 m 2. Csontos Andrea-Szekeres Tünde
K-1 serd. fiú U-16 1000 m 4. Csépai Barnabás
K-1 női U-23 1000 m 2. Szekeres Tünde, 5. Csontos Andrea
K-2 serd. fiú U-16 1000 m 8. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
K-2 serd. fiú U-16 4000 m 6. Ficzere Ferenc-Szekeres Zoltán
K-1 serd. fiú U-16 4000 m 6. Csépai Barnabás
K-2 kölyök fiú U-13 4000 m 4. Kalmár Ádám-Széci Robin
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 18. Pálinkás Hunor-Füzesséry 
Richard
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 10. Szabó Kornél
MK-2 gyerek lány U-12 2000 m 15. Szopka Kitti-Gugolya Réka
K-1 serd. fiú U-16 3x200 m váltó 5. Csépai Barnabás – Ficzere 
Ferenc-Szekeres Zoltán
MK-1 gyerek fiú U-12 3 x 300 váltó 4. Pálinkás Hunor – Füzesséry 
Richárd-Lestyán-Goda Nándor-Szabó Kornél

Új motorcsónak tároló
a Körös-parton

Június 21-én ünnepélyesen felavattuk az MKKSZ támogatással 

elkészült új motorcsónak tároló épületét a Sinka József 

Vízitelepen. Az ünnepélyes átadáson megjelent Schmidt Gábor az 

MKKSZ elnöke, aki Sinka Imre polgármester úrral együtt átadta 

használatba a felépült modern épületet. A 15 milliós beruházás 

keretében megújult a móló vázszerkezete, burkolata, a 

versenybírói móló fölé tetőszerkezet került, új térburkolatok 

kerültek kialakításra, a régiek felújításra kerültek, öntözőrendszer 

került kialakításra, valamint az egész telep elektronikus 

kameravédelemmel és beléptető rendszerrel lett ellátva.

Hosszas előkészületek után, tervezés, engedélyek beszerzése, 

kivitelező kiválasztása, költségterv elkészítése, szerződések 

megkötése után október legvégén tudtuk elkezdeni a munkát, 

amikor a vizet leengedték. A hosszú téli fagyok nem kedveztek az 

építéshez, de a kivitelezők összehangolt munkájának köszönhetően 

időben, kiváló minőségben elkészült az épület.

Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, aki elvállalta a 

munkagödör kiásását, földmunkák elvégzését, tereprendezésben 

való közreműködést. Szintén köszönettel tartozunk a Körös Aqua 

Kft-nek, személy szerint Fabó Istvánnak, aki ingyen biztosította 

számunkra a nem kevés beton mennyiségét. Mojzsis Zoltán 

vállalkozó az alvállalkozóval együtt kiváló minőségben készítette 

el az épületet. Természetesen klubunk tagjai is aktívan 

k ö z r e m ű k ö d t e k  a  k i v i t e l e z é s b e n ,  a  f ü v e s í t é s b e n , 

tereprendezésben, és egyéb munkálatokban.

Végezetül szeretnénk megköszönni az MKKSZ-nak a támogatást, 

mert segítségük nélkül nem tudtuk volna megvalósítani ezt a 

beruházást. Az ősz folyamán még tovább szeretnénk csinosítani a 

telepünket, fákat, bokrokat, sövényt telepíteni.

Fabó István

MKKSZ INF 15-12 2015 évi állami sportlétesítmény-fejlesztési 

támogatással elkészült „Csónakház és infrastruktúra 

fejlesztés” című pályázat eredménye
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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
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos u-ban Köröshöz közel családi ház 4Mft
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás 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 családi ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi utcában összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvason vízparti családi ház 15 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

Anyakönyvi hírek

Házasságkötések

Lestyan-Goda János és Szentandrási Sós 
Zsuzsanna 2017. június 9-én,
Galambos Gábor és Turna Katalin 2017. június 
10-én,
Kun Gergely és Mrena Erzsébet 2017. június 24-
én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Bencsik Istvánné ln.: Tóth Ágnes /1929/ 2017. június 5-én,
Kertész Antalné ln.: Kertész Krisztina /1931/ 2017. június 6-án,
Göblyös Béla /1958/ 2017. június 19-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

Hangyás Károlyné sz. Csabai Ilona
halálának 2. évfordulójára.

,,Édesanyánk elment, örök álomra tért,
nem aggódik többet szeretett gyermekeiért.
Ha élne, minden, mi fáj, mi szívünket tépi,
elpanaszolnánk sorra néki.
Könny hull a szemünkből, a fájdalom könnye,
szívünkben örök az áldott emléke.”

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

Révész Károly
halálának 4. évfordulójára.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él s örökre ottmarad.”

Fájó szívvel felesége és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

RÁBÁNÉ FAZEKAS ERIKA ILONA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család



2017. július 15

M E G H Í V Ó
A

XIV. SZENTANDRÁSI KÉZILABDA 
KUPÁRA

- APÁTI-NAGY FERENC EMLÉKTORNÁRA -

2017. AUGUSZTUS 5. SZOMBAT 

HELYSZÍN:
ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉZILABDA PÁLYA

A nyári felkészülés alatt, immár sok éve hagyományként idén is 
megrendezésre kerül a Kézilabda tornánk, több vidéki csapat 
részvételével. Évente meg-megújuló programmal várjuk a 
kilátogatókat. Nem marad el ez most sem, hiszen a ráhangoló 
(bemelegítő) csatát idén a terveink szerint Nagyszénás leány 
focicsapata és a kézis lányaink játszák. 
A több csapatot, és programot tartalmazó torna elsődleges célja az 
utóbbi években nem csak az, hogy elősegítse a felkészülést a 
résztvevő csapatok számára, hanem az is, hogy az egykori 
játékosokat újra összehozza, és vidám percekkel közös 
kikapcsolódást biztosítson nem csak a játékosok, hanem 
valamennyi kilátogató néző, sportbarát és mozogni vágyó számára 
is szórakoztató legyen. 
A csoport- és program beosztás a végleges résztvevők 
függvényében alakul majd. A mérkőzések szünetében kis 
versenyre, vetélkedésre invitálunk minden kedves résztvevőt. A 
tornát az eredményhirdetés, díjazások, és a jól megszokott 
programok zárják.
A részvétel ingyenes! Itt a helyed! Mozogj, kapcsolódj ki ebben 
az évben is velünk!
Hívnak és várnak szeretettel: a kézis lányok

„Amit elképzelünk, meg is valósul... A vidámság és a jókedv pedig 
a legerősebb fegyver…” (L.S)

 - a -

Köszönet az adó 1 %-ának 
felajánlásáért

A Békésszentandrási Kézilabda Club
ezúton is hálás köszönetet mond mindazoknak,

akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának 
felajánlásával 2016. évben is támogatták a 

működésünket.

A 67.605.-Ft összegű felajánlást a játékosok 
fejlesztésének, versenyeztetésének támogatására 

fordítottuk.

MEGHÍVÓ

A Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club 

tisztelettel meghívja a lakosságot

2017. július 17-én 

(hétfő) 19 órára

a Sinka József Vizitelepre

a kopjafához,

ahol

Kolonics Györgyre 

emlékezünk.
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