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Szülőföldem szép határa…
Lehetett szokatlanul nagy vihar vagy kánikula, a VAKÁCIÓ 
második hetében mégis megtelt élettel a szentandrási határ. Egy 
héten át sok-sok gyermek táborozott a Hrncsjár-tanyán.
Tervezett programjainkat az érezhetően szélsőséges időjárás sem 
tudta befolyásolni. A gyermekek foglalkozásokon vettek részt, 
sokat játszottak, mozogtak a levegőn. Programjainkat fiatal 
segítőink közreműködésével váltottuk valóra.
A tizenéves korosztály számára egészségnevelő beszélgetést 
tartottunk. Bűnmegelőzési és biztonságos közlekedés témában 
tartottak interaktív foglalkozásokat a Szarvasi Rendőrkapitányság 
munkatársai. A mentőszolgálat szakembere az életmentés 
kérdéseiben keresett és adott válaszokat.
Újból járt nálunk a „Zöld járat” Budapestről, érdekes és játékos 
fizikai kísérletekkel.

Härtlein Károly és Tóth Pál fizikusok tarottak nagyon 
izgalmas bemutatót a fizika rejtelmeiről

Sosem látott élményben volt részünk az M 44-es gyorsforgalmi út 
építéséhez kapcsolódóan. Megtekintettük a régészeti feltárásokat 
és ezt követően múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a 
Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban.

Látogatást tettünk a Tessedik Múzeumba a kicsikkel

Ami már-már megszokott, Öcsödön is jártunk. A József Attila 
Emlékházban a gyermekek által készített papírforgókat helyeztünk 
a költő szobrához, és a Mama című vers elmondásával adóztunk a 
költő emlékének. Majd még egy szívet gyönyörködtető látvány 
fogadott bennünket Öcsödön.
Láthattunk hogyan készül az a 21 m hosszúra tervezett és majd 9 m 
széles kézi perzsaszőnyeg, amely 2018-ban lesz kész. A Budapesti 
Parlament ékes szépségét fogja szolgálni. Ami már most is csoda, 
az az öcsödi asszonyok keze munkája, egyben falunk büszkesége. 
Örömünkre itt találkozhattunk a Szentandrási Gondozási Központ 
lakóival, akik kedves ismerősöket fedeztek fel a szövőasszonyok 
között, bizony egy-egy könnycsepp kicsordult az arcokon.

A parlamentbe készülő szőnyeget tekintettük meg. Icike néni is 
csomózott egy párat.

Íjászkodásra, szövésre, focira és táncházra is futotta időnkből. Az 
ügyesebbek bőrpuhító körömvirágkenőcsöt és illatos szappanokat 
készítettek. Nem maradtak el a finomságok sem. A diós cukor jól 
illett a finom gyümölcsökhöz. A kenyérlángos íze talán csak a 
kemencéből frissen-forrón kivéve a legízletesebb. No persze a 
tanyán élő állatok a figyelem középpontjában voltak. Emese és a 
macskák. Simogatásuk, etetésük, itatásuk, talán egy eddig 
ismeretlen folyamatot láttatott meg a sok kicsi emberkében. Fontos 
szempont volt a délutáni fürdőzések megszervezése: a „csatorna-
BEACH” traktorozással egybekötve. Jó volt látni, mikor a 
gyermekek csak úgy üldögéltek a hűvösben és egymással 
beszélgettek. Nagy örömünkre Kitajka Béláné tanító néni több 
napon át erősítette jelenlétével csapatunkat, megtiszteltetés volt ez 
számunkra. Kiváló sportolóinkat is köszöntöttünk. SZÍVÓS, 
ERŐS GYERMEKEK A MIEINK! Bízunk abban, hogy a jó 
hangulatban telt napok után is hasznosan és aktívan töltik 
gyermekeink a szünidő hátralévő idejét!

Kelt. Békésszentandrás, 2017. júliusában

Hrncsjárné Dorogi Mária 
táborvezető

Köszönet!

Ezúton köszönjük azoknak az 
intézményeknek, vállalkozóknak, civil 

szerveződéseknek és magánszemélyeknek 
a támogatását, akik segítségével a 

Hrncsjár-tanyai Nomád tábor már hosszú 
ideje megszerveződhet. Tesszük ezt 
közösen azért, hogy gyermekeink a 
VAKÁCIÓ ideje alatt tartalmasan és 

egészségesen töltsék napjaikat.

Tisztelettel,

Hrncsjár András
Hrncsjárné Dorogi Mária
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Gondozási Központ hírei
Mint minden nyáron, idén is színes programok gazdagítják lakóink 
mindennapjait. Már- már hagyománnyá vált, hogy részt veszünk a 
Hrncsjár Tanya Nomád Tábor programjain. Idén ellátogattunk a 
tábor résztvevőivel az öcsödi József Attila Emlékházba, valamint 
megtekintettük az öcsödi szövőnők által a Parlamentbe készülő 
óriási szőnyeget. Női lakóink közül sokan tudnak szőni, így 
szakértő szemmel nézték a szövés minden mozzanatát.
Július negyedikén a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumba 
látogattunk, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. 
A téma időseink szívéhez közel álló volt: juhász élet - 
pásztorkodás. A régi idők eszközeit, használati tárgyait látva 
felidéződtek a régi szép emlékek és a jóízű beszélgetés közben egy 
kis kézműveskedésre is lehetőségünk nyílt: kis pásztortarisznyákat 
készítettünk.

Látogatás Szarvason a Tessedik Sámuel Múzeumban

Ebben a hónapban az intézményünk is sok színes programnak adott 
helyszínt: Évek óta vendégül látjuk a Csángó gyerekeket, akik 
közül már sok az évről évre visszatérő ismerős arc. A gyerekek 
szívesen szerepelnek nálunk, időseink hálásak a gyönyörű 
énekekért, az ízes szavakért. Köszönetképpen vendégül láttuk őket 
egy vacsorára, melyet az intézmény dolgozói, a nyáron itt dolgozó 
diákok és az otthon lakói közösen készítettek el.

Vendégeink voltak a csángó gyerekek

Kunszentről is érkeztek hozzánk vendégek.   A kunszentmártoni 
Idősek Otthona szépkorú, de ifjú szívű lakói látogattak el 
intézményünkbe. Igazán színes napot töltöttünk együtt: Vajdasági 
sós sütemény sült a kemencénkben, vidám nótaszó mellett, 

ellátogattak vendégeink a Duzzasztóhoz is, majd egy közös ebéd és 
egy jóízű beszélgetés után indultak haza.

Kunszentmártoni vendégeink

Július utolsó vasárnapja is a hagyományok jegyében telt.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén nyáron is megrendezésre került 
a Kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar előadása a református 
templomban.
Az előadás előtti próbát a zenekar az idősek otthona társalgójában 
tartotta. 
Az otthon lakói érdeklődve hallgatták a zenét. 
Azt gondolhatnánk, hogy a kamarazene leginkább egy szűk 
rétegnek szól, de a népi motívumokkal átszőtt darabok időseink 
számára is élvezhetőek és kedveltek voltak. 
A zenekar kísérőjeként a Békésszentandrási Dalkör lépett fel.
Ízelítőt kaphattunk az asszonyok tiszta, csengő hangjából.
Frissítő limonádéval kínáltuk vendégeinket, ami a hőség miatt 
valóban frissítőként hatott. 
Köszönjük mindenkinek a magas szintű előadást!

Főpróba

Idén is elkészültek a hatalmas szalmafiguráink. Köszönjük szépen 
a felajánlott szalmabálákat és a diákmunkás gyerekek segítségét az 
elkészítésben.

 Az elkészült alkotások megtekinthetők minden nap 18 óráig, az 
intézmény udvarán. 
Várunk mindenkit szeretettel!

dr. Virág Sándorné
intézményvezető
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Újra élet van a Rudnyánszky kastélyban
Településünk egyik legrégebbi épületének magját, még báró 
Száraz György királyi személynök, udvari tanácsos építette fel. 
Mint a Paksy család leányági örököse, 1702-ben 32.000 forint 
kincstárba történt befizetést követően megkapta a szentandrási 
uradalom birtokait. 1731-ben bekövetkezett halála után özvegye 
Daróczy Katalin lett a birtok tulajdonosa 1742-ig, majd az egyik 
leányukra Száraz Júlia bárónőre szállt, aki dezséri Rudnyánszky 
Józseffel kötött házasságot. Ezt követően a Rudnyánszkyak 
eredményes gazdálkodásának hatására jelentősen megnövekedett 
az uradalom értéke, amiből az egykori rokonság is szeretett volna 
részesülni. Hosszas pereskedés kezdődött, melynek eredménye a 
birtok feldarabolása lett. 1795-ben az uradalmat 3024 részre 
osztották. A földek művelését egyben végezték, a javadalmat pedig 
részenként határozták meg. A tulajdonjogok ezt követően tovább 
aprózódtak és sűrűn cseréltek gazdát is. A gazdaságot vezető 
Rudnyánszkyak többsége Szentandráson a kastélyban élt és innen 
irányította a birtokot. Az uradalom központja a fent említett épület 
volt, amely 1780-ban már biztosan jelenlegi formájában állt, amit 
az 1783-as katonai térkép igazol, hiszen azon jól látható a kastély T 
alakú alaprajza.
A Rudnyánszky család tagjai jelentős politikai szerepet is vállaltak 
a megye éltében. Több alkalommal a kastély adott helyet a megyei 
nemesek értekezletének. Egyik esetben, a liberális Rudnyánszky 
Mihály birtokossága – és bátyja, Rudnyánszky Sándor Békés 
vármegyei alispánsága – idején a hagyomány szerint a 
vármegyegyűlést a kastély emeleti dísztermében tartották, amelyen 
a jobbágyfelszabadítás lehetőségéről és az általános adózás 
bevezetéséről szólt a vita. A kérdésben a liberálisok és a 
konzervatívok olyannyira összeszólalkoztak, hogy igazuk 
érvényesítése érdekében kardot rántottak.  Állítólag vér is folyt a 
díszteremben és a lépcsőkön.
A Rudnyánszkyakat követően a Csernus család birtokába került a 
kastély, majd a két világháború között a Gassner Szövőgyár 
üzemelt az épületben. Az demokratikusnak mondott átalakulás 
után a Gassner család a településnek adományozta iskolai és óvodai 
célokra. Az akkori tanács azonban az 
alakulóban lévő termelőszövetkezeti 
mozgalomnak engedte át, így a 90-es évek 
közepéig jó néhány mezőgazdasági üzemnek 
let t  a  központja .  Ezt  követően volt 
ö n k o r m á n y z a t i  t u l a j d o n b a n  i s  é s 
magántulajdonban is. Az állaga évről évre 
romlott, amíg néhány hónapja új gazdára nem 
lelt.
A békésszentandrási műemléki kastély 
történetének azóta újabb fejezetét éli. A 
felújításokat követően egy hónapja újra 
látogatható. Az interaktív tárlatvezetés 
mellett a kastély betekintést nyújt a vidéki 
főnemesi családok mindennapjaiba is. 
Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Lesfalvi 
Balázzsal a kastélyt üzemeltető cég 
ügyvezető igazgatójával.
-  H o g y a n  j ö t t  a z  ö t l e t ,  h o g y  a 
békésszentandrási kastélyt látogathatóvá 
tegyék? 
Kalandosan találtunk az épületre, mivel a 
cégünk éppen egy új raktárépületet keresett, 
amikor a kastélyt is megtekintettük több más 
békésszentandrási épülettel együtt. Egy szép, 
napos kora őszi délutánon történt, hogy 
megálltunk a patinás épület előtt. Miután 
k inyi to t ták  az  a j tó t  és  beléptünk a 
meglepetésünk egyre fokozódott. A nagy 

belső terek és a boltíves mennyezet nagyon szépek voltak még az 
erősen felújításra szoruló állapotukban is, és különleges hangulata 
volt végigjárni a termeket és a pincerendszert. Ennek kapcsán 
született meg az ötlet, hogy a kastély megnyissa kapuit a látogatók 
számára.
- Mik a tapasztalatai eddig? 
Nagyon jók. Sok kedves embert ismertem meg ez alatt az öt hét 
alatt. Nagyon népszerűnek bizonyult az esti kastélylátogatás, amit 
különösen a gyerekek élveznek nagyon. A településünkön 
szabadságukat töltő családok látogatnak el hozzánk jellemzően.

- Az előbb az esti kastélylátogatást említette, 
milyennek képzeljük el? 
Nagyon érdekes élmény végigsétálni a 
kastélyon, amikor gyertyafény világítja 
meg. A késő barokk  épületet eredetileg is 
ehhez a megvilágításhoz építették. Az 
interaktív audió rendszer pedig termenként 
más és más zenei aláfestéssel kíséri a 
látogatókat. A vidékről és a fővárosból 
ideérkező vendégeink esetében már többször 
megtörtént, hogy a tárlatvezetés befejezését 
követően még egy bő félórát üldögéltek a 
bálteremben. Ennél jobb visszajelzést nem is 
kaphatnánk, úgy gondolom.
- Úgy tudom egy nagyon személyes élmény is 
fűzi az épülethez.
Igen, ennek a kastélynak a házi kápolnájában 
keresztelték meg a nagyobbik lányomat. 
Nagyon szép szertartás volt. A helyszín és a 
celebrálás felkeltette a Kossuth Rádió 
munkatársainak is a figyelmét így ők is részt 
vettek a keresztelőn. Szép emlék ez nekünk 
és sokszor emlegetik a gyerekek is aminek 
különösen örülök.
Köszönjük a beszélgetést és aki többet is 
szeretne megtudni a békésszentandrási 
kastélyról további információkat találhat a 
www.hunyadikastély.hu címen.

Hévizi Róbert
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Szalmába font élet
Tavaly ezzel a címmel láttuk Bencsik Márta Népi Iarművész 
k i á l l í t á s á t  K u n s z e n t m á r t o n b a n .  B e n c s i k  M á r t a  a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesületének tagja és sok szép 
alkotását csodálhattuk meg a karácsonyi kiállításainkon, ezért 
gondoltuk, hogy községünkben is szeretnénk bemutatni munkáit. 
Augusztus 4-én önálló kiállításának megnyitójára került sor a 
Könyvtár Galériájában. Ha nyár, akkor búza és kukorica, ha nyár, 
akkor forróság. Így volt ez ezen a pénteki délutánon is. Ámultunk-
bámultunk a gyönyörű szalma- és csuhédíszek láttán és 
elgondolkodtunk, hogy régen szinte bármiből tudtak hasznos 
használati tárgyat készíteni. Pál Miklósné, a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület, valamint a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének elnöke méltatásában megismerhettük Bencsik 
Márti rövid élettörténetét:
„Mezőtúron született. Első munkahelyén 18 éven át csomózott 
perzsaszőnyeget készített, közben otthon varrt, hímzett, 
makramézott, koszorúkat kötött. Első szalmamunkái 1986-ban 
készültek el, majd 1991-től már folyamatosan foglalkozott a 
szalmafonással. Idős mesterektől tanult, de folyamatosan maga is 
kísérletezett, illetve tanulmányozta a téma néprajzi irodalmát is. A 
szálasanyaggal (szalma, csuhé, gyékény) való munkában új lépést 
jelentett, hogy 1995-től a Békéscsabai Kézműves Szakiskola 
tanulója lett, majd oktatta is itt a szakmát. Közben folyamatosan 
zsűriztette munkáit, 2004-ben a szalmafonó szakmában, míg 2011-
ben a csuhéfonásban is népi iparművész címet szerzett. A 
kezdetektől rész vesz pályázatokon, kiállításokon, de maga is zsűriz 
és vizsgáztat is.
Öcsödön él és dolgozik. Gyermekei, unokái is tanultak 
kézművességet, folyamatosan foglalkoznak a régi mesterségekkel.”
A megnyitót színesítette a Gondozási Központ lakóinak és 
dolgozóinak meglepetés műsora, melyben három magyar népdalt 
énekeltek, valamint a kiállító unokája Lovász Adrienn 
versmondása a búza legendájáról. A jelenlévők között voltak az 
iparművész családtagjai is. A megvendégeléssel és sokáig tartó 
beszélgetéssel ért véget a megnyitó. Ezúton is szeretném 
megköszönni Bencsik Mártinak, hogy itt is bemutathattuk ezeket a 
csodákat.

Benedek Erika
intézményvezető

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

programja
2017. augusztustól

Augusztus 14-én a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi 
Csoportja ingyenes ruhaosztást tart, a klubban  István király u. 50. 
15 – 17 óráig. Szeretettel várnak mindenkit.
Augusztus 17-én (csütörtök) 15 órától ORVOS-BETEG 
találkozó. Szt. László úti Orvosi rendelő, 
Dr. Fabó Ferenc rendelőjében. Gyógyászati segédeszközök 
kiírása, majd helyben történő kiszállítása. Gyógycipők: 
felnőttcipők 2.000.-Ft/pár, gyermekcipők 2.000.-Ft/pár. 
Gerincfűzők, térd, boka- csuklóvédő, támbot, mankó, járókeret, 
szoba WC, WC magasító, fürdőkád ülőke /befordítható,fix/, beltéri 
kerekesszék, bejelentésre elektromos moped. TAJ kártya 
szükséges, közgyógy igazolványra a felsorolt eszközök 
ingyenesen kiírathatók. Rendel: Dr. Tőkés Imre ortopéd 
szakorvos. Vegyék igénybe szolgáltatásunkat.
Szeptember 9-re /szombat/, meghívást kaptunk a Csabacsűdi 
Nyugdíjasoktól. Indulás: 9.30-kor 
az Idősek Otthonától /Kálvin u. 10./  Kultúrműsor, ebéd: 
birkapörkölt , vagy sült  1.600.-Ft/fő.
Jelentkezés augusztus 31-ig. Tel.: 06 20 561 9442 vagy 
személyesen hétfői napokon 13 – 17-ig.
Október 7-én /szombat/: Idősek Világnapját tartunk a Körös 
Művelődési Házban /István király u. 16./
Gyülekezés 10 óra 30-ig személyszállítás bejelentésre 
megoldható.
Műsor: Idősek köszöntése, a Csabacsűdi nyugdíjasok műsora 
/ének, citera/, Szentandrási Dalkör műsora.
Ebéd: birkapörkölt, előzetes bejelentésre sült. Önköltség: 1.300.-
Ft/fő. Délután közös szórakozás a Csabacsűdi zenészekkel. 
Tombolatárgyakat köszönettel elfogadunk.. Az előkészületi 
munkákhoz segítséget kérünk. 
Támogatónk a Békés Megyei Önkormányzat.  
Tervezett program december 13-án /szerda/ a Karácsonyi 
ünnepségünk.
Hétfői napokon 18 óra 30 - 20 óráig Gyógy – Jóga tornafoglalkozás 
a Fő u. 22. szám alatt /volt Párt székház/, a könnyített torna szerdai 
napokon is ugyan itt 18.30 – 19.30-ig.
Érdeklődni a 06 30-477 2396 telefonszámon.
Gyógy masszázs: Turcsányi Lajos gyógy masszőr tevékenysége: 
gyógy masszázs, méregtelenítés, talpmasszás, állapotfelmérés, 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. 
Bejelentkezés a 06-70-23-03-123-ös, 06-20-953-9695-ös 
telefonszámon. 
Ügyfélfogadás: Hétfő du. 13 -17 óráig. Telefonszám, 
ügyfélfogadás ideje alatt a 06 66/218-060, más időpontban a 06-
20/561-9442. Tagdíj 2017-ben 1.000.- Ft/fő/év. 
Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet beírás végett szíveskedjenek 
behozni.  Állami támogatás lakás akadálymentesítésre 
/nyomtatvány kitöltésében segítünk/, gépkocsi szerzés igénylése 
/2017. március 31-ig/, méltányossági nyugdíjemelés /2017.01.01-
től 85.000.-Ft/hó jövedelemig/, rendkívüli segélykérelem 
/házastárs elhalálozása esetén/, fogyatékossági, nyugdíj ügyek 
intézése.
Házi tészta 25 dkg 200.-Ft, rizs 1 kg 250.- Ft és gyógy krémek 800.-
-850.-Ft/ tégely folyamatosan kapható.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.
A Vezetőség nevében:
 Oláh Géza Tóth Mihályné
 elnök szervező

A kiállítást Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesületek 
Szövetségének, valamint a Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke nyitotta meg



6 2017. augusztus

Táboroztunk
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 2017. július 6-17. 
között ismét megrendezte a csángó-magyar kézműves tábort a 
Körös Művelődési Házban.
Ismét húsz gyermeket fogadtunk Moldvából kísérőikkel, és egy 
tartalmas hetet töltöttünk el együtt a ,,mi” gyerekeinkkel közösen.
Igyekeztünk színes programokkal szórakoztatni a gyerekeket, így 
hétfőn festéssel kezdtük a hetet. Népi motívummal ismertettük 
őket, pontosabban a csángó és a békési mintával, hogy 
ismerkedjenek e két népcsoport hímzésvilágával. Majd délután az 
udvaron egy hatalmas átmérőjű mandalát rajzoltak fel a betonra, és 
azt színezte mindenki.
Kedden a korongozásé volt a főszerep, szebbnél szebb csuprok 
készültek, amit majd kiégetés után juttatunk el a gazdáiknak. Így 
tartósabbá, használhatóbbá válnak az edények.
Szerdán fonálnap volt. Körmöcskével, övszövővel, szövőkerettel, 
Y-nal lehetett készíteni övet, hajpántot, karkötőt, párnát, táskát.
Csütörtökön délelőttre gyertyaöntést szerveztünk, de mellette 
lehetett még gyöngyöt fűzni, ami nagy népszerűségnek örvendett. 
Délután egy kis gasztronómiát tartottunk, így megismerkedtünk a 
puliszkával. Magdika és Krisztina csángó viseletbe öltözve 
mutatták be a puliszkakészítést lépésről lépésre, és beszéltek arról, 
ők odahaza hogyan fogyasztják ezt. Ezután mi mutattuk meg, 
hogyan készül a híres csigatészta, és sodorta mindenki az apró 
levestésztát.

Erre a napra szerveztük meg a csángó táncházat, ahová nagy 
szeretettel vártunk minden érdeklődőt. Meg is telt a nagyterem, és 
Bulai Krisztina irányításával bárki elsajátíthatta a csángó néptánc 
lépéseit.
A péntek a textil jegyében telt, délelőtt batikoltunk, majd délután 

keresztszemes hímzéssel 
tasakot varrtunk. Mindenki 
saját monogrammját varrta 
rá, és a tasak a megszáradt 
c s i g a t é s z t a  t á r o l á s á r a 
készült.
Minden napra jutott egy kis 
j á t é k ,  a m i t 
d i á k m u n k á s a i n k n a k 
k ö s z ö n h e t ü n k ,  ő k 
s z ó r a k o z t a t t á k  a 
szünetekben a gyermekeket. 
De volt még pingpongozás, 
buborékfújás, ami igen nagy 
népszerűségnek örvendett. 
Finomságokkal leptük meg a 
kis alkotókat, így jól esett a 
nagy melegben a jégkrém, a 
b a r a c k ,  d e  ö r ö m m e l 
fogadták a kis falatkákat, és 
a palacsintát is.
Nyugodtan kijelenthetem, 
hogy egy sikeres hetet 
zártunk, mindenki jól érezte 
magát, barátságok kötődtek. 
Már készülünk a jövő évi 
csángó-magyar táborra.

Balla Edit

Tiszaföldváron jártunk
A Kézműves Egyesület hímző szakköre Arany Jánosné 
meghívására 2017. júliusában részt vett Tiszaföldváron a 
Művelődési Házban megrendezett hímző kiállításon. A bemutatóra 
bármilyen témájú hímzéssel lehetett nevezni, és tagjaink közül 
hatan vitték el munkáikat. Öt településről érkeztek alkotások, és 
nagy örömünkre hímzőink munkáját serleggel, névre szóló 
oklevéllel és ajándéktárggyal jutalmazták.

A színvonalas megnyitót a Szolnok Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke Kenyeres Sándorné, a Tiszaföldvári Művelődési 
Ház igazgatója Dobróka András nyitotta meg, és a tetszetős 
kultúrműsor igyekezett feledtetni a nagy hőséget.

Gratulálok a hímzőknek a szép eredményért!
Balla Edit
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XI. Sport- és Vitamin-nap
Augusztus 12-én ismét nyári időben sikerült megrendezni a XI. 
Sport-és Vitamin-napot. Pénteken már nagy sürgés-forgás volt a 
Bencsik Mihály Sporttelepen, a civil szervezetek felállították 
sátraikat. Szombat reggel 9 órakor a megnyitóval kezdetét vette a 
rendezvény, melyet Sinka Imre polgármester és Gaál Roland Járási 
Hivatalvezető nyitott meg. A délelőtt folyamán sportversenyekre 
került sor. Először 11 erős ember mérte össze erejét: 
súlyemelésben, traktorhúzásban, koffercipelésben, traktorgumi 
gurításban. Sokan kipróbálhatták a sárkányhajózást, amely minden 
alkalommal nagyon népszerű. Az öregfiúk 3 csapata jó hangulatú 
mérkőzésekkel színesítette az ebéd előtti programokat. Majd 
délben Mótyán Tibor és Népi Zenekara húzta a talpalávalót. 
Délután egy budapesti zenekar, a Jump Rock Band kezdte 
forrósítani a hangulatot. A Gondozási Központ sátrában egész nap 
vérnyomás, vércukorszint, testsúly és testtömeg indexmérés 
történt. Ebéd után a főzőverseny eredményhirdetése következett. A 
zsűritagok - Gaál Roland, Závoda Ferenc, Balla Ferenc – nagyon 
komolyan vették a versenyt és szakszerűen értékelték az ételeket. 
Egy sátorban ismét vitéz Sinka Brigitta sakkmester várta a 
sakkozni vágyókat az elmúlt évekhez hasonlóan. Délután három 
órakor megtelt a nagysátor, mozdulni sem lehetett Bódi Guszti és 
Margó fellépésén. Majd egy szegedi és egy szarvasi fiatalokból álló 
rock zenekarok következtek. Az Exit Music együttesben két 
szentandrási reménység is szerepelt: Hévizi Mariann és Turcsányi 
Áron. A tombolasorsolás előtt még meghallgattuk a Szentandrási 
Dalkört, akiket dr. Dobos Ágoston református lelkész és Hadady 
László oboaművész kísért.
A nap sztárvendége Vastag Tamás volt, aki hangjával 
bebizonyította méltó helyét a színpadon. Estére ideért a rossz idő is 
és esett az eső, de sokakat ez sem tántorított el a szórakozástól és 
hajnalig kitartottak. A Next – Tunyogi Péter Emlékzenekar műsora 
után megnéztük a tűzijátékot és a Thomassy Party Band zenekar 
hajnalig „húzta” a talp alá valót. 
Reméljük mindenki jól érezte magát és talált magának megfelelő 
programot a XI. Sport- és Vitamin-napon. Mindenkinek köszönjük 
a segítséget, a támogatást, aki hozzájárult a nap sikeres 
megrendezéséhez, lebonyolításához.

Benedek Erika
Képek a 16.oldalon.

Eredmények:
Főzőverseny eredmények

1. Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club – 
Babgulyás

2. Csabacsűdiek Baráti Köre Hagyományőrző Egyesület – 
Lecsós szelet

3. Kertbarátok Köre – Lecsós tál
Különdíj:
Haverock Bt. – Harcsapörkölt túróscsuszával
Legszebb sátor díj:
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 
Csoportja

Erős emberek versenye
85 kg   1. Kovács István
  2. Lengyel László
  3. Rácz Zsolt
85 – 105 kg 1. Losonczi Imre
  2. Pásztor Bence
  3. Váncsodi Norbert
  4. Jancsovics Tivadar
105 kg + 1. Zámbó Miklós
  2. Gulyás László
  3. Kunya Tibor
  4. Gaál Gyula

Öregfiúk Labdarúgó Torna
1. Békésszentandrás
2. Szarvas
3. Csabacsűd

Támogatóink: Art-Kelim, Avon, Bagi András, Bagi Tüzép, Balla Edit, 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, 
Békésszentandrási Gyógyszertár, Békésszentandrási Kézilabda Club, 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Bencsik István, Boglárka 
Virágüzlet, Borgulya Zita, Borháló Borkereskedés, Cervus Gast Kft., 
Cito Trade KFT., Cuki Cukrászda, Dr. Olasz Imréné dr., Darabosné 
Megyeri Rozália, Farkas Péter, Gazsó Adrienn, Gazsó Beáta, Gazsó 
József, Gondozási Központ dolgozói, Gömöri és Gömöri Kkt. 
Kondoros, Horváth Tibor Útonálló Zabáló, Hungaro-Food 2009 Kft., 
Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidős Sport Club, Hunyadi 
Mátyás Sportegyesület, Ipartestület, Kertbarát Kör, Kis Imre, Korr-
Nix Bt., Kozák Zoltán, Körös-Aqua Kft., Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozói, Lestyan-Goda Mihály és családja, Losonczi Imre, 
Major Attila, Major Imre, Melis Pékség, Mini Italdiszkont, Misúr 
Csaba, Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete, 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Békésszentandrási 
Csoportja, Nagy Péter, Nagy Tünde, Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesülete, Ozirisz Kft., Pálus István, Patkós Ignác, Patkós 
Ildikó, Peca Sportbolt, Penta Drink Kft., Perga-Duó Bt., Petrov 
Szilárd, Pleskó Balázs, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Rágyi és Tsa. 
Bt., Sovány István, Szarvas Coop Zrt., Szarvas Fish Kft., Szarvasi 
Polgárőr Egyesület, Szécsi Henriett, Szentandrási Dalkör, 
Szentandrási Sörkert, Szécsi Balázs, Településüzemeltetési Intézmény 
dolgozói, Tessedik Sámuel Múzeum, Valencsik Mihályné, Varga 
Ildikó, Varga László, Virág Sándor, Vitéz Sinka Brigitta sakkmester, 
Young Hús Kft., Zöld Világ Kft.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2017. szeptember 4-én (hétfő) 18 órától

a Regionális Kertbarát Körök kiállításának 
megnyitójára.

Helyszín: Körös Művelődési Ház

A kiállítás látogatható
szeptember 5-7-ig (kedd-csütörtök) 8-16 óráig.

A Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár nyári szabadság 
miatt 2017. augusztus 28-tól 

szeptember 1-jéig ZÁRVA!

Nyitás:
2017. szeptember 4. (hétfő)
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Nyári iskola
Ismét megvalósult idén egy hagyományos békésszentandrási 
csángó-magyar nyelvi és kézműves tábor, amely a 17. volt.
A fiatalok egy része 13, a másik része 17 éves volt. Egy nagyon 
szép helyről és környezetből érkeztek hozzánk a gyerekek. Ezt a 
helyet lefordítva magyarra ,,Erdei tisztás”-nak, más néven Új-
Rekecsinnek nevezik, amely Külső-Rekecsin faluhoz tartozik.
Szokás szerint idén is igyekeztünk tartalmas programokat 
szervezni a gyerekek számára.
Az első napon magyar és történelemből kaptak oktatást, a 
Hunyadiak korát ismertették velük, majd János Zsigmond, Szent 
László és Petőfi volt a téma. A rákövetkező napokban némi 
pihenővel elkezdődtek a kézműves oktatások a művelődési 
házban. Az elméleti oktatások továbbra is folytatódtak úgy a 
magyar nyelv képzése játékos formában, mint a történelem órák. A 
kézműveskedés szinte naponta változott, amelyhez a helyi 
gyerekek is csatlakoztak. Ilyen volt az agyagozás-korongozás, 
fonás, palacsinta sütés, kukoricamálé főzés, csigatészta sodrás, 
képfestés, gyertyaöntés, gyöngyfűzés, batikolás, keresztszemes 
hímzés, varrás.

Magyar nyelv oktatás

Történelem oktatás

Összességében nagyon szép, tartalmas, sűrű programok váltották 
egymást. Gyomaendrődre kirándulást szerveztük, ahol a Nyomda 
Múzeumot és a Tájházat nézték meg. Megnézték a szarvasi Vízi 
Színházban a ,,Hamupipőke” című előadást, amely nagy örömet 

okozott számukra. Egy hétköznap este a nyilvánosság bevonásával 
csángó táncházat szerveztünk és rendeztünk. A rendezvényen a 
meleg idő ellenére sok felnőtt és gyerek vett részt, amely szépen 
sikerült. Az első hétvégén a szarvasi Ezüstszőlőben lévő Arató-
napon, a második hétvégén a kondorosi Betyár Napon arattak 
sikereket moldvai csángó táncaikkal, szép ruháikkal, énekeikkel 
élő zenével.

Korongozással, agyagedény készítéssel ismerkednek a 
gyerekek

Látogatás a gyomaendrődi Kner Múzeumban

Egy délután a sportpályán előre megszerveztek részükre helyi 
fiatalokkal több barátságos vegyes csapatú futballmérkőzést, 
amelyek során barátságok alakultak ki. A nap egy ízletes, bőséges 
vacsorával ért véget
Vasárnap a katolikus misén régi csángó énekeket énekeltek 
magyarul a hívek nagy örömére.
Esténként a szállásukon magyar énekeket és moldvai táncokat 
gyakoroltak vagy futballoztak.
Ha idő volt rá, lementek a strandra, hogy felfrissüljenek a hőség 
miatt.
Értékelve a táborban lévő gyerekeket, azok ügyesek és 
tehetségesek, tanulékonyak voltak. A csángó fiatalok magyar 
közegben tanulhattak,  élményekben gazdagodhattak, 
tapasztalatokat szerezhettek az itteni magyarságtól. 
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csángó magyaroknak

Fellépés a szarvasi Arató-napon...

majd a kondorosi Betyár Napokon

Mi vendéglátók pedig emlékeinkbe zárhatjuk a csángó gyerekeket, 
archaikus nyelvüket, kultúrájukat, szép ruháikat, ügyességüket.
Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni a gyerekek nevében 
azért a sok segítségért, amelyet a jó szándékú emberektől kaptak.

Fonálnap - szövés kereten

Elismerés illeti, és külön köszönetünket fejezzük ki a 
pedagógusoknak, így Roszik Melindának a magyar, és Szenes 
Jánosnak a történelem oktatásért, valamint a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtár dolgozóinak a kézműves oktatásért, Buláj 
Krisztinának a táncoktatásért, és Laczkó Ágnesnek a 
futballmérkőzések megszervezéséért.
Köszönetünket fejezzük ki az anyagi támogatásért a Polgári 
Magyarországért Alapítványnak, Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának, a Képviselő-testületnek, a Békés Megyei 
Önkormányzatnak,  a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzatnak, a Geomark Kft-nek, Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak, Mezőmag Kft-nek, 
valamint 32 magánszemélynek.
Köszönjük továbbá a támogatást a Gallicoop Zrt-nek, a Mozzarella 
Kft-nek, a Vereckei Kft-nek, a szarvasi Agrár Zrt-nek, a mezőtúri 
önkéntes támogatóknak, a Békésszentandrási Kézművesek 
Egyesületének, a szarvasi Máltai Szeretetszolgálatnak, 10 
szentandrási és 2 szarvasi családnak, a Szent András Plébániának, a 
Békés Megyei Szociális Centrumnak, a helyi Gondozási 
Központnak, Nagy Péter vállalkozónak, a békésszentandrási Coop 
Zrt-nek, és minden személynek, akik bármilyen módon segítették a 
csángó gyerekek ittlétét, oktatását.
Meg kell említenünk még, hogy ahonnan a gyerekek idén érkeztek, 
jövőre egy magyar nyelvű óvoda és iskola épül fel, és ha minden jól 
megy, arra is lesz lehetőség, hogy pályázati pénzből kísérőkkel 
kiutazzanak itteni gyerekek cseretáborozásra Csángóföldre. 
Nagyon szeretnénk, ha ez sikerülne.
Ismét kérjük a támogatókat, hogy a folyamatos kapcsolat ne 
szakadjon meg a csángó magyarsággal, ezért 2018-ban is 
támogassák a csángó-magyar fiatalok oktatását, kapcsolatát az 
anyaországgal.
Tisztelettel:

a csángó-magyar tábor szervezői

Békésszentandráson táboroztunk

A z e lmú l t  há rom évhez  ha s on lóan  i dén  nyá ron  i s 
Békésszentandráson táborozhattunk a Kézművesek Egyesülete 
meghívására.
A nagyszerűen megszervezett tíz nap alatt sok-sok értékes 
programban volt részünk: történelem órákat hallgattunk, magyar 
nyelvi foglalkozásokon vettünk részt, kézműveskedtünk, 
kirándultunk, strandoltunk, múzeumot és tájházat látogattunk, 
illetve színdarabot néztünk. Három alkalommal mi is 
megmutathattunk táncainkat, énekeinket és meséinket. Szarvason 
és Kondoroson fellépésünk volt, Békésszentandráson pedig 
táncházat tartottunk.
Mindenkinek nagyon hálásak vagyunk! Ezt a táborozási 
lehetőséget számos jó szándékú magyar ember teremtette meg. 
Köszönjük szépen! Köszönettel tartozunk a békésszentandrási 
könyvtár dolgozóinak is, illetve a helyi és vidéki minden jószívű 
emberének.

Majzik Tamás tanító
a csángó gyermekek nevében
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VIII. Békésszentandrási 24 órás schnell-sakkverseny
2017. július 22-23.

Az orosházi Győri Szabolcs nyerte a 8. alkalommal lebonyolított 
24 órás villám sakkversenyt. A 32 esztendős sportember, egykori 
klubtársát, a makói színekben induló Horváth Zsolt FIDE-mestert 
megelőzve hódította el a győztesnek járó fő díjat, míg a harmadik 
helyen a szentesi illetőségű Udvardi Zalán végzett.
A villámjáték igen nagy népszerűségnek örvend a sportág hódolói 
körében.  A 24 óra alatt 5-5 percnyi gondolkodási idővel 108 partit 
váltott a rekord számú, 30 tagú mezőny, amelyben a viharsarkiak 
mel le t t  több  megyén k ívül i  rész tvevő  i s  fe l tűn t .  A 
megmérettetésben tíz játszmánként tartottak 10-15 perces pihenőt, 
az étkezések kivételével egyébként folyamatosan jártak a 
sakkórák.
A verseny ideje alatt megünneplésre került Radics László 
vezetőségi tag, a verseny szervezőjének 60. születésnapja, akit 
családja tortával köszöntött. A meglepetés tortát megosztotta a 
jelenlévőkkel.
Végeredmény:
1. Győri Szabolcs (Orosházi SE, 2155) 91,5 pont
2. Horváth Zsolt (Makói SVSE, 2406) 89,5 pont
3. Udvardi Zalán (Szentesi SSE, 2169) 88 pont
4. Joó János (Makói SVSE, 2123) 86 pont
5. Kunos Zoltán (Orosházi SE, 1998) 84 pont
6. Bíró István (Orosházi SE/Bszentandrási HMSE, 1967) 81 pont
Különdíjak.
Legjobb szenior: Balázs András (Nyergesújfalu SE, 1889) 73 pont
Legjobb ifjúsági: Divald Tamás (Tóth László SE, 2041) 69,5 pont
Legjobb amatőr: Cselei Lajos (Gyomaendrőd) 15 pont
Legjobb békésszentandrásiak: 
1. Csipai Levente (1868) 72 pont 
2. Radics László (1870) 51,5 pont
3. Fulajtár István (1595) 26 pont

Csipai Levente - a legjobb békésszentandrási játékos

Támogatók:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Sinka Imre 
polgármester, Körös Művelődési Ház és Könyvtár, Rusz Róbert, 
Melis pékség, Goda-bolt, Kiss Imre építési vállalkozó, Bagi 
TÜZÉP, Nemcsényi Zsolt, Dr. Olasz Imréné dr., Eldorado Söröző – 
Banász Annamária, Radics László, Bagi Erika, Csipai Dániel, 
Major Attila, Juhos György, Bobvos János (Csücsök Csárda), 
Domján Mária, Szent András Sörfőzde, Nagy Péter vállalkozó, 
Gazsó Beáta fodrász, Borgulya Miklós, Dr. Bakos János.

Győri Szabolcs - a verseny győztese

Orosháza - a legjobb csapat

Csoportkép                                                      fotók: Rácz István
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XIV. Szentandrási Kézilabda Kupa
Idén tizennegyedik alkalommal rendeztük meg a Szentandrási 
Kézilabda Kupát – Apáti Nagy Ferenc Emléktornát, a 
sportbarátságok erősítése és persze a felkészülés jegyében.

Örömünkre szolgált, hogy öt csapat 
( ra j tunk kívül  Gádoros ,  Gerla , 
Kondoros és Nagyszénás) vett részt a 
küzdelmekben, hogy megmérettesse 
magát. Rettentő hőségben, összesen tíz 
összecsapás követte egymást. Minden 
c s a p a t n a k  n é g y s z e r  k e l l e t t 
bizonyítania, a szünetekben sokan 
bemenekül tek ,  vagy a  büféhez 
hűsítőkért.
Bár az első három mérkőzésünket 
magabiztosan hozni tudtuk, a címvédés 
sajnos nem sikerült, a negyedik 
c s a t á b a n  a l u l m a r a d t u n k  a 
lendületesebb Kondorossal szemben, 
addigra elfáradtunk, és nem tudtuk 
tartani velük a ritmust. A mérkőzéseket 
követően az együtteseket kupával és 
oklevéllel díjaztuk.

I. Kondoros 
II. Békésszentandrás 
III. Nagyszénás 
IV. Gerla 
V. Gádoros 

A torna különdíjasai:
A torna gólkirálynője: Olasz Éva lett, 
aki - az elmúlt év után ismét - a legjobb 
hazaiként az Apáti Nagy Ferenc 
Vándorserleg birtokosa újabb egy évre.
L e g j o b b  m e z ő n y j á t é k o s : 
S z e b e g y i n s z k i - K o n d a c s  R é k a 
(Kondoros)
K i e m e l k e d ő  j á t é k o t  n y ú j t ó k : 
Debreczeni-Kiss Edit (Nagyszénás), 
Schihlgruber Angelika (Gerla), Héjjas 
Petra (Gádoros).

A díjazottaknak és valamennyi résztvevőnek szívből gratulálunk, 
és tovább szép sikereket kívánunk! 
A tornát Gádoros női focicsapata elleni futballal zártuk, mely 
tovább fokozta az igazán jó hangulatot. Ebbe a csatába a két 
vállalkozó szellemű játékvezetőnk Nemes László és Nyári Tamás is 
becsatlakozott. Hálásan köszönjük nekik, hogy ebben az évben is 
örömmel vállalták a torna játékvezetését. 
A torna minden csapat felkészülését igen hasznosan szolgálta 
ebben az évben is. Jó mérkőzéseket játszottunk. Bár több 
játékosunk nem állt rendelkezésre, de ami a legfontosabb, hogy 
mindenki, köztük a legfiatalabb utánpótlás játékosaink is 
lehetőséget kaptak.  Próbálgattunk, és a gyakorlásra 
összpontosíthattunk. 
Külön köszönet Hangyás Istvánnak a finom pörkölt elkészítéséért, 
mellyel megvendégeltük a csapatokat. 
Köszönjük mindenkinek a támogatását, segítségét, részvételét, 
melyek nélkül nem jöhetett volna létre. Támogatóink a teljesség 
igénye nélkül:
KÖRÖS-AQUA Kft Fabó István, MEZŐMAG Kft – Gazsó János, 
TECHNO-DRUCK Kft - Szász Tamás, Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata, ART-KELIM Kft – Czuczi Ernő, 

BAGI TÜZÉP Kft – Bagi Krisztián. 
GODA-bolt – Lestyan-Goda Mihályné 
és Lestyan-Goda Anna, RÖFI-bolt – Dr 
Olasz Imréné dr,, Nagy-Magyarország 
Fogadó – Dr Olasz Imre, GOLD-NAIL 
– Gazsó Adrienn, BOLU-TEX – Szécsi 
Hajni, MINI ITALDISZKONT – 
Liszkai család, SZENTANDRÁSI 
SÖRFŐZDE – Bukovinszky László és 
Bukovinszky Béla, YOUNG – HÚS 
Kft – Kohut Zsuzsanna, BABÁK 
ANTAL, VARGA LÁSZLÓ, CITO-
TRADE Kft Békésszentandrás, Farkas 
Péter és Farkasné Sinka Dóra, Útonálló 
Zabáló – Horváth Tibor Pisont András 
és Pisontné Glózik Erzsébet, Sinka 
Pálné Marika és Sinka Petra, Bagi 
András (Solt). Cuki Cukrászda – 
Mrena Orsolya, Emődi György, Bagi 
Erika, Farkas Attila (Békéscsaba), 
Somogyi István (Gyomaendrőd), 
Erdélyi Melinda, Domjánné Kozák 
Györgyi, Kiss Ágnes, Tusjak Gergely 
Hangyás István, Egri Imre, Hunyadi 
János Katolikus Általános Iskola 
(helyszín), Sinka Imre Pisze bácsi, 
Erdélyi László, Csík Viktória és Gáti 
Zoltánné, Elek Mónika.

„A verseny igazi vesztese nem az, akit 
legyőztek, hanem az, aki ki sem jutott a 
pályára….” (M.L)

Jövőre ugyanitt újra együtt! Mindenkit 
visszavárunk!

- a - 
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Kajak hírek
Körös Kupa - Sándor T. Emlékverseny

Szarvas 2017. 07. 15-16.
K-1 serd. fiú U-16 4000 m 7. Szekeres Zoltán, 9. Ficzere Ferenc
K-2 kölyök fiú U-13 4000 m 4. Kalmár Ádám – Szécsi Robin
MK-1 gy. fiú U-12 2000 m 10. Szabó Kornél, 12. Pálinkás Hunor
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 5. Gugolya Réka
K-1 serd. fiú U-16 1000 m 1. Csépai Barnabás, 5. Ficzere Ferenc, 8. 
Szekeres Zoltán
MK-1 szabadidős fiú U-12 500 m 8. Lestyán-Goda Nándor
MK-1 szabadidős fiú U-10 500 m 2. Szabó Szilárd
K-1 női felnőtt 1000 m 1. Csontos Andrea
K-1 női felnőtt 500 m 1. Csontos Andrea
K-1 serd. fiú U-16 500 m 3. Csépai Barnabás
Csapatverseny 11., 62 pont

Dél-Alföldi Régiós válogató verseny
Szarvas 2017. 07. 15.

K-1 serd. fiú U-16 1000 m 3. Csépai Barnabás
Ezzel az eredménnyel Csépai Barnabás régiós válogatott lett. Gratulálunk!

Gyerek-Kölyök-Serdülő Országos Bajnokság
Velence 2017. 07. 20-23.

K-1 serd. fiú U-16 3x200 m váltó 4. Csépai Barnabás, Szekeres Zoltán, 
Ficzere Ferenc
K-1 serd. fiú U-16 500 m 3. Csépai Barnabás
K-1 serd. fiú U-16 1000 m 5. Csépai Barnabás (versenyen kívül)
K-1 serd. fiú U-16 4000 m 7. Csépai Barnabás
K-2 serd. fiú U-16 4000 m 11. Ficzere Ferenc – Szekeres Zoltán
MK-1 kölyök fiú U-13 3x200 m váltó 6. Kalmár Ádám – Szécsi Robin – 
Szabó Kornél
MK-1 vegyes gyermek U-12 4x300 váltó 5. Szopka Kitti – Gugolya Réka – 
Pálinkás Hunor – Füzesséry Richárd 
MK-23 gy. lány U-12 2000 m 16. Gugolya Réka – Szopka Kitti
MK-2 gy. fiú U-12 2000 m 26. Pálinkás Hunor – Füzesséry Richárd

K-2 kölyök fiú U-13 4000 m 12. Kalmár Ádám – Szécsi Robin
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 22. Szabó Kornél

Masters Bajnokság
Szolnok 2017. 07. 15-16.

K-1 ffi masters 500 m 50-54 év 9. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 500 m 55-59 év 3. Bencsik Imre, 9. Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters 500 m 35-39 év 1. Nagy Károly – Tóth Tibor
K-2 ffi masters 500 m 55-59 év 1. Bencsik Imre – Nikoletti Gábor
K-4 ffi masters 500 m 50-54 év 6. Barcsik Gábor – Fazekas Gábor – 
Molnár Mátyás – Gyarmati Zsolt
K-2 mis szabadidős 500 m 4. Bencsik Ágota- Sindel Imre
K-4 ffi masters 200 m 35-39 év 1. Nagy Károly – Patkó Róbert – Nuver 
Attila – Tóth Tibor
K-2 női szabadidős 200 m 8. Bencsik Ágota – Krajcsovicz Gyöngyi
K-1 ffi masters 200 m 50-54 év 6. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 200 m 55-59 év 2. Bencsik Imre
K-4 ffi masters 200 m 55-59 év 3. Bencsik Imre – Barcsik Gábor – 
Nikoletti Gábor – Molnár Mátyás
K-2 ffi masters 200 m 35-39 év 2. Tóth Tibor – Nagy Károly
K-2 ffi masters 200 m 45-48 év 8. Barcsik Gábor – Papp István (Békés)
K-2 ffi masters 200 m 55-59 év 2. Bencsik Imre – Nikoletti Gábor
K-4 mix szabadidős 200 m 9. Bencsik Ágota – Krajcsovicz Gyöngyi – 
Sindel Imre – Nagy Károly

Bodonyi Dóra Európa Bajnok!
Óriási sikert ért el Bodonyi Dóra. Július 14-17-én Plovdivban 
megrendezett felnőtt Európa Bajnokságon K-1 1000 méteren és 5000 
méteren Európa Bajnoki címet nyert. Gratulálunk teljesítményéhez!
Az idei évben még jelentős feladat vár rá, hiszen augusztus 25-27-ig 
Racicében indul a Világbajnokságon szintén K-1 1000 és K-1 5000 
méteren. Nagyon szurkolunk neki, és reméljük, hogy sikeresen fog 
szerepelni.

Fabó István

A nyári szünetben sem unatkoztunk mindig volt programunk. 
Június 10-én ifjúsági párosaink Szegedre utaztak a Szőke Tisza 2017. 
OPEN Nemzetközi Táncversenyre. Szép eredményekkel tértek haza.
„C” ifi standard kategóriában mind két páros döntős lett
     Melich Krisztián- Petrás Kíra 3. hely
     Halmai Dániel – Bencsik Noémi 4. hely
„C” ifi latin kategóriában 
    Melich Krisztián – Petrás Kíra 4. , Halmai Dániel – Bencsik Noémi 8. 
helyezést ért el
„C” felnőtt standardból  Halmai Dániel – Bencsik Noémi indult és ötödik 
lett.
„C” felnőtt latin kategóriában mind két páros indult és a népes mezőnyben 
szépen helyt álltak.
Június 24-én Csabacsűdön léptek fel táncosaink.
Az idén tánctáborunk július 3-7ig volt. Népes 64 fős csapatunk belakta az 
egész Művelődési házat, minden teremben a mi kis és nagy táncosaink 
voltak. Öt évestől a 17évesig minden korosztály képviseltette magát. A 
közös bemelegítésen, lazításon túl, négy csoportban folyt a tábori munka 
attól függően ki milyen szinten van tánctudásban, illetve külön a 
versenyzők, formációs csoportok, kezdők, haladók. A táncon túl volt 
pihenés is mesenézés, játék, frizura készítés, körömlakkozás, stb. Mint 
minden évben most is elmondhatjuk, hogy szerencsések vagyunk, mert 
ügyes, kedves és nagyon szerethető gyermekekkel tölthettünk egy hetet. 

Köszönjük a Szülőknek, hogy ránk bízták csemetéiket. Köszönet az 
oktatóknak, Makan Zsuzsanna mester diplomás táncpedagógusnak és 
segítőinek munkájukért. Köszönjük a szülői segítséget, munkát és a 
felajánlásokat, hiszen nélkülük nem sikerült volna ilyen jól ez a hét.
Július 8-án tartottuk Évzáró bemutatónkat. Nagy örömünkre most is telt 
ház volt, sokan eljöttek megnézni rendezvényünket. Műsorunkban 
formációk és szóló táncok váltakoztak. Az idén is volt új formáció és a már 
hagyományos szülői tánc is nagy sikert aratott. Külön örömmel töltött el 
bennünket, hogy a korábbi évek táncosai közül sokan eljöttek megnézni az 
utánpótlást. Jó volt Őket együtt látni! Támogatásuknak köszönhetően 
sokkal több díjat  tudtunk kiosztani a fiataloknak. Köszönjük! A 
rendezvény zárásaként elfogyasztottuk a tortát, süteményeket és a finom 
babgulyást. Nagyon jó a szakácsunk, megtartjuk.
Köszönjük TÁMOGATÓINK segítségét!
Még egyszer köszönjük táncosainknak, felkészítőiknek és az aktív 
közreműködőknek ezt a kellemes délutánt!
Július 29-én Csabacsűdön az Anna Bálon adtunk műsort egy kedves és 
hálás közönség előtt.
Augusztus 5-én Szarvasra a Halasnapra kapott meghívást egyesületünk.
Színvonalas műsorunkat nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Röviden ennyit a nyár eddigi eseményeiről.

Korbely Györgyné
TSE elnök

TÁNCOS HÍREK
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LABDARÚGÁS

Két csoport a megyei II. osztályban

Az augusztus 12-én induló idei bajnokságban a Békés Megyei 
Labdarúgó Szövetség döntése értelmében két csoportba sorolták be 
az induló csapatokat. Mind az északi, mind a déli csoportban 12-12 
csapat küzd majd a bajnoki pontokért.

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
2017/18 évi szezonjának

őszi sorsolása:
Északi csoport
1. forduló. Augusztus 12. szombat, 17.30: Békésszentandrási 

HMSE–Sarkadi KLE
2. forduló. Augusztus 19. szombat, 17.30: Sarkadkeresztúri 

SE–Békésszentandrási HMSE
3. forduló. Augusztus 26. szombat, 17.30: Békésszentandrási 

HMSE–Atletico Békéscsaba
4. forduló. Szeptember 2. szombat, 16.30: Mezőberényi 

LE–Békésszentandrási HMSE
5. forduló. Szeptember 9. szombat, 16.30: Békésszentandrási 

HMSE–Dobozi SE
6. forduló. Szeptember 16. szombat, 16.00: Bucsa 

SE–Békésszentandrási HMSE
7. forduló. Szeptember 23. szombat, 16.00: Békésszentandrási 

HMSE–Csabacsűdi GYLSE
8. forduló. Szeptember 30. szombat, 15.30: Békési 

FC–Békésszentandrási HMSE
9. forduló. Október 7. szombat, 15.30: Békésszentandrási 

HMSE–Gyomaendrődi FC
10. forduló. Október 14. szombat, 15.30: Békésszentandrási 

HMSE–Békéscsabai MÁV SE
11. forduló. Október 21. szombat, 15.00: Okány 

KSK–Békésszentandrási HMSE
12. forduló. Október 28. szombat, 15.00: Sarkadi 

KLE–Békésszentandrási HMSE
13. forduló. November 4. szombat, 13.30: Békésszentandrási 

HMSE–Sarkadkeresztúri SE
14. forduló. November 11. szombat, 13.30: Atletico 

Békéscsaba–Békésszentandrási HMSE
15. forduló. November 18. szombat, 13.00: Békésszentandrási 

HMSE–Mezőberényi LE
16. forduló. November 25. szombat, 13.00: Dobozi 

SE–Békésszentandrási HMSE
17. forduló. December 2. szombat, 13.00: Békésszentandrási 

HMSE–Bucsa SE

Sorsoltak a Békés Megyei Kupában is, ahol kötelező az indulás a 
csapatoknak. A Békésszentandrási Hunyadi SE augusztus 22-én 
Gádorosra látogat, ahol a 32 közé jutásért játszik majd a vendéglátó 
gádorosi focistákkal.

-zi-rt

Cziglédszky Kupa 2017

Az idei esztendőben Békésszentandrás volt a házigazdája a 
hagyományosan megrendezésre kerülő felkészülési tornának. A 
tizenhetedik volt a sorban a mostani emléktorna, melyen azok a 
labdarúgó együttesek vettek részt, ahol az egykori edző dolgozott. 
A Szarvasi FC, a Kardos-Örménykút KSK és a Békésszentandrási 
Hunyadi SE csapatai 45 perces találkozókon, körmérkőzéses 
formában csaptak össze egymással. A nagy hőség ellenére 
élvezetes csatákat láthatott a szépszámú közönség, melyen 
jelentkeztek a csapatok közötti osztálykülönbségek. Ennek 
megfelelően az első a helyet a megyei I. osztályban szereplő 
szarvasi focisták szerezték meg a Hunyadi és a Kardos-Örménykút 
előtt.
Az eredményhirdetésen részt vett az egykori kiváló testnevelő tanár 
felesége Manyi néni is, aki segédkezett a díjak átadásában.
A jó hangulatú esemény egy közösen elfogyasztott ebéddel zárult.

Eredmények:
B. Hunyadi – Kardos-Örménykút 1 – 0
Szarvas – B. Hunyadi 4 – 0
Szarvas – Kardos-Örménykút 2 – 0

A torna végeredménye: 
1. Szarvas 6 pont, 2. B. Hunyadi 3 pont, 3. Kardos-Örménykút 0 
pont.

Különdíjasok:
Legjobb kapus: Petrovics Zsolt (Kardos-Örménykút)
Legjobb mezőnyjátékos: Bódai Nándor (B. Hunyadi)
Gólkirály: Furár Róbert (Szarvas)

A tornán a Varga László irányította Hunyadi a következő 
játékoskerettel vett részt: Légrádi Attila, Olasz István, Szabó Máté, 
Pásztor Dávid, Borgulya János, Tasi Norbert, Nagy István, Bódai 
Nándor,  Gulyás Ádám, Virág Imre, Dernovics Tamás, Kozák 
Balázs, Uhljár Szabolcs, Bagi László.

-zi-rt

Következő lapzárta:

2017. szeptember 4.
(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Matuz Dávid és Plentri Vivien 2017. július 8-án,
Nagy Zoltán és Cseh Enikő 2017. július 21-én,
Sóczó Béla és Jakab Judit Veronika 2017. július 22-én,
Frankó Norbert és Csabai Aliz 2017. július 28-án kötött házasságot.

Halálesetek

Kiss József /1956/ 2017. július 14-én,
Vereb János /1939/ 2017. július 17-én,
Hegedűs Magdolna /1937/ 2017. július 23-án,
Mrena Imréné ln.: Szin Erzsébet /1929/ 2017. július 30-án,
Mészáros János Róbert /1974/ 2017. július 31-én hunyt el.

Megemlékezés

Bordács János
halálának 2. évfordulójára

,,Sírodhoz vezet utunk,
feledni Téged sohasem tudunk.
Feledni Téged sohasem lehet,
mert Te magad voltál a jóság és a szeretet.
Elmentél Tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz!”

Szeretettel emlékezik Rád feleséged,
fiaid, menyeid, unokáid és dédunokád

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!

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
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
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16 2017. augusztus

XI. Sport- és Vitamin-nap képekben

2017. augusztus 12.

A rendezvényt Gaál Roland, Kerek Mihály, Sinka Imre és 
Babák Mihály nyitotta meg

A Gondozási Központ hangulatos ,,Szörp Szalmabár”-ja várta 
a szomjazókat

A főzőverseny díjazottjai Exit Music szórakoztatta a közönséget

Az erős embereknek a legnehezebb kihívás a traktorhúzás volt A z  Ö re g f i ú k  L a b d a r ú g ó  To r n a  g y ő z t e s  c s a p a t a 
Békésszentandrás lett


