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,,Kik most a nagy bűnt elleplezik,
akik a sok galádságot fedezik,

az égbekiáltó gazságokról nem beszélnek:
azok sötét árulói a magyar vérnek!

…

Meggyaláztátok a halottakat,
kiket sötét részvétlenség fogad,

míg ötvenhat véres porondján fekszenek:
a rút kor jeltelen sírokba temet!

(Aszódi Imre: Ötvenhat véres porondján fekszenek
– részlet)

MEGHÍVÓ
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

tisztelettel meghívja a lakosságot

2017. október 23-án (hétfő) 9.30 órára

az 1956-os forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.

Helyszín: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Az ünnepi műsorban közreműködnek a Cervinus Teátrum művészei:
Bardon Ivett és Boronyák Gergely

Majd ezt követően koszorúzás az '56-os Emlékműnél.
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Hunyadi János Katolikus Általános

Tanulóink a következő eredményeket érték el:

III. Korcsoport (2005-2006-ben születettek)
60 m-es futás
3. Kondacs Bíborka  
    Szopka Kitti /nem jutottak
    Gugolya Réka   döntőbe/

2. Romhányi Dominik
3. Kopasz Péter
4. Csekő Dávid

600 m-es futás
  4. Csipai Nóra 
  8. Turna Emese
  9. Gugolya Réka

  9. Szési Rajmund
10. Szabó Kornél
11. Kopasz Péter

Kislabdahajítás
  10. Tuna Emese
  11. Kondacs Bíborka

  4. Csekő Dávid
  6. Romhányi Dominik

Távolugrás
  14. Csipai Nóra
  11. Szopka Kitti

  1. Szabó Kornél
  8. Romhányi Dominik
  7. Nagy Botond
11. Szécsi Rajmund
IV. Korcsoport (2003-2004-ban születettek) 

100 m-es futás
   1. Szopka Renáta

   3. Gazsó Adél
   4. Bata Luca

       Bencsik Bence /nem jutott
       Szécsi Robin       döntőbe/

1500 m futás
  1. Sztricskó Janka
  5. Bata Luca

  1. Csipai Márk
  6. Szécsi Robin
 12. Bencsik Bence

Súlylökés 
  4. Szécsi Lili
  6. Sztricskó Janka

  9. Nagy Botond
10. Kalmár Ádám

Kislabdahajítás
  6. Szopka Renáta
  8. Szécsi Lili

  1. Csipai Márk
  3. Szilágyi Dániel
  5. Nagy Botond

Távolugrás
  8. Szécsi Lili
  9. Gazsó Adél

  6. Kalmár Ádám
10. Szilágyi Dániel

Minden versenyzőnek gratulálunk!

Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Diákolimpia körzeti egyéni atlétikaverseny
2017. szeptember 28-án, körzeti, atlétikaversenyt rendeztek 
Szarvason, felső tagozatos lányok és fiúk részére. A III. 
korcsoportos versenyzők 4, a IV. korcsoportos versenyzők 5 
atlétikai versenyszámból választhattak, atlétikus képességeiknek 
megfelelően kettőt.  A 60 és 100 méteres futás döntőjébe, az öt 

leggyorsabb futó jutott az előfutamokból. Az öt leggyorsabb 
futóból, három, iskolánk tanulója volt, két döntőben is. Csipai 
Márk kitűnő egyéni teljesítménnyel mindkét versenyszámát 
megnyerte. Diákjain tízszer állhattak a dobogóra, és örülhettek az 
éremdíjazásnak.

Verseny előtt Érmeseink
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Iskola és Óvoda hírei

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) szeptember 29-ére 
hirdette meg az idei Európai Diáksport Napja Magyarország című 
programot, amely tavaly majdnem ezer iskolát és kétszázötvenezer 
gyereket mozgatott meg.
A sportnap idén is az Európai Bizottság által kezdeményezett 
Európai Sporthét (European Week of Sport) keretein belül valósult 
meg. Az MDSZ fő célja, hogy minél több gyermeket vonjon be 
sportprogramokba és népszerűsítse az egészségfejlesztő 
testmozgást. A közös sporttevékenység egyetlen ajánlott eleme, az 
idei évnek megfelelő, azaz 2017 méteres diáksportnapi futótáv 

teljesítése. Az idén családtagokat is hívtunk erre az eseményre. 
Szülők és testvérek, szép számmal jöttek, mozogtak és teljesítették 
a gyerekekkel a futótávot. Köszönjük, hogy csatlakoztak a 
rendezvényünkhöz. A bemelegítést egy volt diákunk, Légrádi 
Patrik, a Göndöcs Benedek Középiskola, sporttagozatos tanulója 
mutatta, a gyerekek nagy örömére. A futásból elsőnek érkezett 
vissza Csipai Márk, a lányok közül Szrticskó Janka.
Szép időben, jó hangulatban telt ez a délután is.

Sztankovits Lászlóné
testnevelő

Európai Diáksport Napja

„Bölcsődésből óvodás lesz…”

Nagy szeretettel fogadtuk a Süni csoportba a bölcsődéből érkezett 
gyerekeket. A csoportszobát – „kiskuckók”kialakításával – úgy 
próbáltuk berendezni, hogy a 2,5-3 éves gyerekek igényeinek 
megfelelő legyen. 
A gyerekekkel együtt fedeztük fel az új játékok adta lehetőségeket, 
amelyekre rácsodálkozásukkal fejezték ki érzelmeiket.
Az új gyerekek könnyen alkalmazkodtak a változásokhoz, így 
zökkenő mentessé tudtuk tenni a beszokatásukat.
Sok szép vidám, örömteli napot töltöttünk már el együtt.
A családból érkező gyermekek fogadása, beszokatása 
folyamatosan történik.

Állatok világnapja az óvodában

Az „Állatok világnapja” program egy egész heti projekt az óvodai 
csoportokban, minden tevékenységi területet – mese, vers, ének, 
mozgás, rajzolás, festés,…stb. – átsző. Fontos, hogy a gyermekek 
már óvodás korban megismerjék, megszeressék környezetüket.
 Feladatunknak tartjuk az állatokról való gondoskodás 
felelősségének, fontosságának kiemelését. Az „Állatok 
világnapja” jó alkalom erre. A projekt kiemelkedő eseménye volt 
egy lovasbemutató és a lovaglási lehetőség.
Örömmel sétáltunk le a helyi Sport telepre ahol a Németh család 
apraja-nagyja szervezte az eseményeket.
Ostor csattogtatás közben lovas attrakciókkal kápráztattak el 
bennünket majd a gyerekek testközelbe kerülhettek Janika 
kedvenc pónijával „Mesterrel”. A bátrak boldogan ültek a lovacska 
hátán egy-egy kört téve. A félénkebbek megelégedtek egy kis 
simogatással.
A kellemes körös-parti környezet, a gyönyörű állatok felejthetetlen 
élményt nyújtottak gyermeknek, felnőttnek egyaránt, melyet 
köszönünk szépen a Németh családnak.

Bemelegítés A rajt pillanata
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REFORMÁTUS  HÍREK

Teremtés Hete
Az országosan meghirdetett "Teremtés Hete"-ről szeptember 24-én a 
református istentiszteleten és az utána való játékos délelőttön is 
megemlékeztünk. Többedik éve buzdítják a történelmi egyházak 
szeptember utolsó hetében híveiket, lelkészeiket, hogy a teremtett 
világ megőrzését szolgáló programjaikkal együtt figyeljünk Istentől 
kapott világunk óvására. Az istentiszteleten olyan zsoltárokat, Bibliai 
szakaszokat, prédikációt vettünk, amelyek ezt a tematikát követték. Az 
istentisztelet utáni szeretetvendégséghez kapcsolódóan a gyermekek 
Cziglédszky Marianna teremtésvédelmi interaktív játék-kiállítását 
élvezhették. Köszönjük minden közreműködőnek és résztvevőnek 
szolgálatát, jelenlétét.
Újra átgondoltuk, hogy a Biblia első lapjain hogyan szól hozzánk Isten 
a teremtett világról. Ő teremtette, mindent jónak teremtett, és az 
embernek több megbízatást adott kiváltságképp is ebben a világban: 
Uralkodjon rajta, őrizze, művelje, sokasodjon a világban, töltse be, 
egyen a terméséből, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyen 
(vagyis ne az ember mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem 
Isten). Ezek a megbízatások - közbejött bűn behatolási katasztrófa 
után- ma is érvényesek. Akkor lehetünk boldogabbak, ha 
engedelmeskedünk Istennek. A zsoltárok nyomán Pál apostol a 
teremtett világ más különleges hasznára is fényt derít, tudniillik Istent 
meg lehet látni a teremtett világban: „Ami ugyanis nem látható belőle: 
az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva 
alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennélfogva nincs 
mentségük, (az istent nem tisztelő embereknek), hiszen megismerték 
Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem 
hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük 
elsötétedett. ... És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák 
ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen 
gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik...Ők ugyan 
megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket 
cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik 

ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek." 
(Róma 1:20-32)
Isten jósága a teremtett világon át is minket megtérésre ösztönöz. Ha 
mégsem tesszük ezt, és bármelyik teremtményét imádjuk, és tesszük 
első helyre Isten helyett, súlyos következményei vannak: Isten 
kiszolgáltatja az ilyen embert helytelen gondolkodásnak, amiből 
kicsavart és rossz életgyakorlat következik.
Azt láthatjuk napjainkban, hogy a teremtett világot önzően, kapzsi és 
felelőtlen módon az ember kihasználja. Változás akkor lesz, ha az 
ember, vagyis mi fogunk megváltozni. Kapzsiságunkból, önzésünkből 
pedig egyedül igazán Jézus Krisztus képes minket kiszabadítani 
végtelen szeretetével. Ő az életét adta értünk, bűneinkért meghalt, 
gyógyító módon látóvá tesz. Fogadjuk el, fogadd be Őt életedbe 
imában! Így lehetünk mindenkivel és a teremtett világgal is 
harmóniában.

Boldog gyermekek családtagjaikkal Cziglédszky Marianna 
interaktív játék-kiállításán az istentisztelet után

Református ICHTHÜSZ vízicserkészek látogatása Békésszentandráson

2017. szeptember 8-10-ig a református parókia és templom adott 
otthont a református ICHTHÜSZ vízi cserkészeknek. A fura hangzású 
görög szó halat jelent, és a kezdő betűk ógörög szavaiból képzett titkos 
üzenet jele volt az első század üldözött keresztyéneinek: „Jézus 
Krisztus Isten Fia Megváltó” A református cserkészek ezt a „hal- 
ichthüsz” megkülönböztető szót azért viselik, mert ezzel is jelzik 
jelmondatuk fontosságát: „ Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.”
Dunavarsányból, Szombathelyről, Jármiból, Szolnokról, Budapestről 
és Tassról érkeztek vendégeink ide utótalálkozóra és túrára. Ez év 
júliusában ugyanis a Száva folyón, - mely a történelmi Magyarország 
negyedik nagy folyója volt- eveztünk 22 fővel, 5 kenuval és 4 
kétpárevezős „kielboat”-tal 150 km-en át a szerb-bosnyák határtól 
Nándorfehérvárig vagyis Belgrádig. Itt júliusban megkoszorúztuk a 
Himnusz és ima elhangzása után a fellegvárban Hunyadi János 
győzelmének emlékkövét .  A túrán a társaság olyan jól 
összekovácsolódott, hogy szinte mindenki eljött az utótalálkozóra 
Dobos Ágoston lelkész meghívására, mivel ő volt a nyári cserkésztúra 
egyik tábori lelkésze. A mostani találkozón megtettük mi is a 
Szentandrás-Szarvas-Élő Körös nagy kört, tábortűz mellett 
készítettünk finom ételeket, énekeltünk zsoltárokat. A vasárnapi 
istentiszteleten Dr. Bóna Zoltán dunavarsányi református lelkész, az 
ICHTHÜSZ cserkészcsapatok országos parancsnoka prédikált, 
beszélt a cserkészetről. A kis csapat pedig elénekelte a templomban 
egyik legkedveltebb indulónkat a református énekeskönyből: „Fel 
barátim drága Jézus zászlaja alatt…” (471. dicséret). Ez az ének jól 
kifejezi a református cserkészet jellegét, nevelését, felszólítását: 
„Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 
elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt.” (Pál 
1. levele Timóteushoz 6,12) 

Ebben a hit harcban, amelyet a bűn, gonoszság ellen vívunk, Jézus 
Krisztus a győztes vezérünk. Az Ő zászlaja alatt, vagyis Hozzá 
csatlakozva, az Ő segítségével, Neki engedelmeskedve, Rá figyelve 
lehetünk győztesek saját rosszra való hajlandóságainkon és a világ 
egyéb bűnös hatásán.
A cserkészet hitre, jócselekedetekre, hazaszeretetre, katonás 
fegyelemre is nevel. Érdemes erre nemcsak a cserkészeknek, hanem 
mindannyiunknak törekedni.

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

Vízicserkészek a vízparton a nagy túra után
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A Gondozási Központba is beköszöntött az ősz
Elköszöntek a közösségi szolgálatot teljesítő gyerekek valamint a 
diákmunkásaink –csendesebb lett az otthon.
Szeptember az egyik legszebb hónapunk. Ilyenkor lekvár illatával 
telik meg kis falunk. Mi sem szerettünk volna kimaradni ebből a 
családokat, közösségeket összehozó szép szokásból.
Az otthon udvarán kora reggel üstbe került a kimagvalt szilva.
Rövid idő múlva az illat kicsalta az otthon lakóit is. Kézről- kézre 
járt a kavarókanál, előkerültek a régi praktikák. Mi, fiatalabbak is 
megtanulhattuk a lekvár főzés csínyját-bínját.
Pár óra múlva üvegbe került a frissen elkészült finomság, amit majd 
a tél folyamán az idősek által közkedvelt népies ételek készítéséhez 
fogunk felhasználni.
Mint minden évben, idén is ellátogattunk a Kertbarát kiállításra. 
A helyi termelők által termesztett, szemet gyönyörködtető zöldség- 
és gyümölcsfélék közt sétálva felidéztük a múltat. Az otthon 
maradtaknak a szervezők kóstolót is küldtek, jóízűen 
elfogyasztottuk. Köszönjük szépen! Szeptember 29-én tartottuk az 
„idősek napi” műsorunkat.

Rövid köszöntő után a Csabacsűdi Citerazenekar teremtett jó 
hangulatot, időseink kérésére a sokak által kedvelt régi nóták is 
előkerültek. Együtt sírtunk- nevettünk. A műsor végén 
vendégeinket tepertős papuccsal, pogácsával kínáltuk. 
Az idősek napja az idős emberekről, az Ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket, és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is 
hasznos tagjai.
Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt 
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre. 
elfogadásra. ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

„Az élet gazdagabb lesz, 
ünnepibb és emberibb
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét
a rendkívülivel,az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal
tehát az ünneppel.”
- Márai Sándor -

Idősek Napi megemlékezés
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2017. 
október 7-én tartotta az Idősek Világnapi megemlékezését a Körös 
Művelődési Házban. Oláh Géza elnök úr köszöntötte a jelenlévőket 
és néma felállással emlékeztünk meg az idén elhunyt 
sorstársainkról, akik már nem lehetnek közöttünk. Beszéde további 
részében kellemes szavakkal elmondta, hogy az idős korosztály a 
gyermekeit, az unokákat szeretetre, tiszteletre nevelje, segítse 
életüket, hogy az emlékeket megőrizve továbbadják ők is.

Kulturális programunkban a vendég Csabacsűdi Hagyományőrző 
Népdalkör és a Szentandrási Dalkör műsora hangzott el, melyben 

őszi népdalokat és Tamás Gábor erdélyi dalait Oláh Gézáné, 
Erzsike vezette le. Ezt követően Farkas Alajosné „Medgyes Imre: 
Öreg anyóka” c. versével zárta műsorunkat. Ebédre birkapörkölt 
vagy sült volt körettel, melyre támogatást kaptunk a Békés Megyei 
Önkormányzattól pályázat útján. Délután közös zenés szórakozás 
volt a csabacsűdi barátainkkal. Majd tombolahúzás következett.
Köszönet minden résztvevőnek, aki az elő- és utómunkálatokban 
segített, köszönet a tombolatárgyakért, a tombolavásárlásért, 
valamint a művelődési ház dolgozóinak, Balla Ferenc 
hangosítónak és kedves feleségének, Krisztinek a színvonalas 
műsorvezetésért.

Oláh Géza elnök
Tóth Mihályné szervező

FELHÍVÁS
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete idén is megrendezi 
hagyományos karácsonyi kiállítását. Szeretettel várjuk az ügyes 

kezű alkotók munkáit november 20-ig a Könyvtárba.
A megnyitóra a Szent András-napi ünnepség keretein belül kerül 

sor december 2-án.
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A Településüzemeltetési Intézmény
Az újság májusi számában több megvalósításra váró olyan 
feladatról adtam hírt, melyek a településen élők, itt megfordulók 
közérzetét mindenképpen javítanák. Említést tettem arról, hogy az 
önkormányzat éves költségvetési forrásából meg fog újulni a 
közhasználatú területek egy része, az intézmény munkája 
eredményeként. Ebbe a piactér melletti, kulturált autóleálló 
kialakítása, a túloldalon a kerékpártároló és környezetének 
csapadékvíz elvezetése, valamint a buszvárók alsó burkolattal való 
ellátása is beletartozó volt. A rendelkezésre álló forrás ennél 
nagyobb léptékű rekonstrukcióra is lehetőséget biztosított, így a 
szarvasi indulási oldalon a buszvárók teljes környezete 
díszburkolatot kapott.

Hasonlóan nagyszabású, komplex felújítási programot tervezett az 
önkormányzat a posta környezetében, melyből eddig megvalósult 
az Ady Endre utcai autóleálló, a kapcsoló díszburkolat és a társuló 
csapadékvíz elvezető hálózat. Az újság megjelenésének 
időpontjában már ismét meg lesz nyitva a forgalom számára az Ady 
Endre utca, ugyanakkor folytatni kívánjuk a posta épület utcai 
homlokzatával határos területen a rekonstrukciós munkákat, majd 
a program lezárásaként a túloldali buszöböl térburkolását. A 
munkák várhatóan október végéig fognak tartani.

A nagyprojekttel párhuzamosan zajlik a 2017-2018. évi 
közfoglalkoztatási program megvalósítása is. Jelenleg a tervezett 
összesen 100 fm hosszú csapadékvíz elvezető hálózat 
rekonstrukció utolsó 20 méteres szakaszának megvalósítása folyik 

a Szt. László utcán. A belvízrendezési munkákkal érintett közút 
szakaszon padkarendezést is végeztünk, elősegítve a csapadékvíz 
akadálytalan lefolyását a kiépített vízgyűjtő aknákig. Itt további 
beavatkozásként kohósalak terítéssel és tömörítéssel kvázi 
megszélesítettük a gyűjtőúthoz mérten keskeny útburkolatot, a 
padka megerősítése útján.

A közutak még tervezett fenntartási munkáiról annyit, hogy 
várhatóan október végén el tudjuk kezdeni a belterületi aszfalt 
burkolatú közutak kátyúzását azokon a helyeken ahova a tavalyi év 
hasonló időszakában már nem jutottunk el az alapanyag 
beszerzésére biztosított forrás kimerülése miatt. A lakosság és az 
önkormányzat összefogásával meghordott utak (javított földutak) 
esetében sor fog kerülni ezt követően a kohósalakos kátyúzásra is, 
akár csak az elmúlt év végén.

Végül tájékoztatást szeretnék adni arról, hogy 2017. július 1.-től az 
intézmény alaptevékenységei közé tartozik az üdülői szálláshely-
szolgáltatás, étkeztetés is. Az ebből adódó szolgáltatást a Bethlen 
G. u. 19. szám alatti közösségi szálláshelyen (volt kollégium) 
végezzük, ahol lehetőség van maximum 44 fő részére szállás 
biztosítására, továbbá legfeljebb ilyen létszámú rendezvények 
megvalósítására, a felújított, esztétikusan berendezett műemléki 
épületben és parkban. A szálláshelyen 2 db 10 férőhelyes, 2 db 8 
férőhelyes, 1 db 6 férőhelyes és 1 db 2 férőhelyes szoba, felszerelt 
konyha, többfunkciós helyiség (étkező/rendezvénytér), sószoba, 
különnemű fürdők és wc-k állnak a vendégek rendelkezésére.
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hírei

A szolgáltatás díjai az alábbiak:

Díjak jan.1. - ápr. 15. ápr. 16. - okt. 14.
 okt. 15. - dec. 31. közötti időszakban
 közötti időszakban
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Szállás 3.000 Ft/fő/éj 2.500 Ft/fő/éj
Szállás (20 fő felett) 2.700 Ft/fő/éj 2.250 Ft/fő/éj
Teremhasználat (10 főig) 500 Ft/fő 400 Ft/fő
Teremhasználat (11-30 fő) 400 Ft/fő 320 Ft/fő
Teremhasználat (31-44 fő) 300 Ft/fő 240 Ft/fő

10-20 fő közötti csoportnál 1 fő részére a szállás ingyenes

20 fő feletti csoportnál 2 fő részére a szállás ingyenes

A szolgáltatás a következőket tartalmazza:
- szállás igénybevétele,
- ágynemű használat,
- minden esetben az egy időpontban együtt táborozó csoportok 

közös megegyezése alapján vehetők igénybe ingyenesen a 
közösségi terek (társalgó, sószoba, udvari rész),

- terembérlet esetén a konyha korlátlan használata.

A szállás árak az idegenforgalmi adót (IFA) nem tartalmazzák, 
melyet 18 éves kor felett kell megfizetni minden egyes éjszaka 
után. Az IFA minden esetben az önkormányzat hatályos 
rendelete alapján kerül kiszámlázásra.

Feltüntetett árak az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák!

Tóth András intézményvezető

55 évesek lettünk
2017. szeptember 30-án 10 órakor gyülekezett egy csapat az 
általános iskola kollégiumában. Az a csapat, akik 1962-ben 
végezték az általános iskola 8. osztályát. Három osztályból vártuk a 
találkozóra a társainkat. Sajnos nagyon sokan már nem élnek, 
akikről egy perces csenddel emlékeztünk meg. A szervezők nevében 
Szitó Ágnes köszöntötte a megjelenteket. A személyes beszélgetés, 
nosztalgiázás, diákévek felemlegetése töltötte ki a délutánt. A finom 
ebéd elfogyasztása után folytattuk tovább a beszélgetést. Mindenki 
nagyon jól érezte magát, már a következő találkozó szervezését is 
tárgyaltuk. Nagyon sajnáljuk, akik nem éltek a lehetőséggel, nem 
tudtak eljönni. Jó volt együtt lenni újra.

Szervezők

Köszönet!
Békésszentandrás ebben az évben is csatlakozott az országosan 7. 

alkalommal megrendezésre kerülő TeSzedd Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért rendezvényhez.

Az akció Hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Azért kerül 

megrendezésre, hogy közösen megtisztítsuk a környezetünket.

Sajnos még mindig sok olyan ember van, akit nem érdekel a jövő 

nemzedéke. Mert talán nem is tudják, hogy a szemeteléssel, 

illegális szemétlerakással az Ő életüket nehezítik majd meg. Nem 

beszélve a látványtól és a benne rejlő sok veszélyforrástól.

A cél az, hogy minél több ember lássa be azt, hogy ne szemeteljen, 

mert az nagyon rossz példa. A környezettudatos gondolkodásmód 

ma már sokaknak természetes. 

A helyi Vadásztársaság szervezésében szeptember 16-án reggel 9 

órakor gyülekeztünk a Fehér-rámpánál. Idén az időjárás is kegyes 

volt hozzánk, és a résztvevők lelkesek voltak. Az önkéntesekből 

álló csapat a 44-es számú főút környékét igyekezett megtakarítani 

elsősorban az autókból kidobált szeméttől. 

A rendezvény végére több mint 30 zsák szemetet sikerült 

összeszedni.

Bízom abban, hogy tettünk valamit a jövőnkért, gyermekeinkért. 

Köszönet érte! És köszönettel tartozunk azon civil szervezeteknek, 

magánszemélyeknek, akik fontosnak tartották, hogy részt 

vegyenek a meghirdetett programon.

Major Attila
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI
M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő ülését összehívom, az ülésre a 
Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme

Az ülés ideje: 2017. október 30. (hétfő) 16 óra

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

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Rusz Mihály bizottság elnöke

2. Tájékoztató a 2017. évi központi költségvetésből 
származó támogatásokról
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

3. A 2018. évi költségvetést megalapozó döntések
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

4. Bejelentések

Békésszentandrás, 2017. október 9.
Sinka Imre

polgármester

Állampolgársági eskütétel

2017. szeptember 12-én állampolgársági eskü helyszíne volt a 
Polgármesteri Hivatal nagyterme. A Vajdaságból érkezett hozzánk 
Kovács Tibor és tett állampolgársági esküt Sinka Imre 
polgármester úr előtt, miután településünket választotta eskütétele 
helyszínéül. 
Polgármester úr befogadó beszédében köszöntötte legújabb 
magyar állampolgárunkat, majd átadta részére a honosítási 
okiratot, valamint a település ajándékát, az emléklapot, valamint 
címeres mézeskalácsot, az anyakönyvvezető pedig a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt.
Az ünnepséget pezsgős koccintás és baráti beszélgetés zárta.

F E L H Í V Á S !

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a díszpolgári, tiszteletbeli polgári és kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 13(2017. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete alapján kitüntetést adományoz a község 
érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.

Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a lakosságot, 
hogy javaslataikat rövid indoklással, életrajzzal juttassák el a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságára

2017. november 10-éig (hétfő).

A díjak 2017. december 2-án (szombat) a község Szent András-
napi ünnepségén kerülnek átadásra.

Sinka Imre
polgármester

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

A megemlékezés október 6-án délelőtt az önkormányzat és a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola szervezésében került 
megrendezésre a művelődési házban. 1849. október 6-án, Aradon 
kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét, 
mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és 
áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar 
nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége 
megteremtéséért, társadalmi haladásáért. Köszönjük a 6. osztályos 
diákoknak és felkészítő tanáruknak, Szító Mónikának, hogy ismét 
méltó módon emlékeztünk őseinkre.

BE

Következő lapzárta:
2017. november 6.

(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
1. A pályázat célja

A B u r s a  H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i  Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
Emberi  Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.]

„A” típusú pályázat:
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot 
minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 
jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
- . . . 
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat 
határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat 
bírálja el 2017. december 7-ig.

Békésszentandrás, 2017.október 9.
dr. Strassburger Gyöngyi 

jegyző
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EGYKORON
Fejezetek Békésszentandrás történetéből

60 évvel ezelőtt nyert kupát a Hunyadi

Az 1956-os forradalom után az 
élet több területén is változás 
történt. Ez alól a sport sem volt 
k i v é t e l .  K ü l ö n ö s e n  a 
labdarúgásban lehetet t  ezt 
tapasztalni, hisz jelentősen 
átszervezték a lebonyolítás 
rendszerét országosan is és 
megye i  s z in t en  i s .  Békés 
megyében 1957. január 6-án a 
megyei Labdarúgó Szövetség 
értekezletre hívta a megyei I. és 
II. osztályú csapatok vezetőit. A 
tanácskozáson megválasztották a 
szövetség intéző bizottságát és 
m e g v i t a t t á k  a z  i d ő s z e r ű 
kérdéseket, majd megbízták az új 
i n t é z ő  b i z o t t s á g o t ,  h o g y 
dolgozzák ki az új bajnoki 
rendszert, figyelembe véve az 

országos Labdarúgó Szövetség irány mutatásait. Szorgos munkálkodás 
után február végére meghozták az alábbi határozatot:
Féléves bajnokság keretében kell eldönteni a felsőbb osztályba való 
feljutást, továbbá biztosítani kell a zökkenőmentes átállást az őszi-tavaszi 
bajnokságokra.
A megyei I. és II. osztályban való indulást az elmúlt évi bajnokságok 
figyelembe vételével az intéző bizottság besorolás alapján ejti meg:
- Megyei I. osztály - két csoportban az NB III-ba jutásért
- Megyei II. osztály - három csoportban a megyei I. osztályba jutásért
- Megyei III. osztály – mivel 1957-től kezdődően megszünnek a járási-
városi bajnokságok, így ez az osztály is megnevezésre kerül.
- Megyei Kupa azon csapatok számára, akik megnyerték az 1956-os 
megyei II. osztályt és a járási-városi bajnokságokat.
Az 1957-től ismét Békésszentandrási Hunyadi néven induló szentandrási 
focisták a Kupa sorozaton vettek részt, mert (igaz, hogy Falusi 
Sportkörként) az előző évben megnyerték a megyei II. osztályú bajnokság 
Kulich csoportját, veretlenül.
A Kupában 12 csapat indult, akiket 2 csoportba osztottak. A Hunyadi az 
északi csoportba került, ahol az első szakaszban az alábbi eredményeket 
érte el:
B. Hunyadi – Szarvasi Szpartakusz 4-0
B. Hunyadi – Gyomai Fáklya MÁV 3-2
Békési Kosárfonó – B. Hunyadi 2-2
B. Hunyadi – Körösladány 1-1
Doboz – B. Hunyadi 2-1
Az első kört a focistáink a harmadik helyen zárták. A csoportot a szarvasi 
csapat vezette 8 ponttal a második, 7 pontos Doboz előtt. A mieinknek 6 
pontja volt, az utánunk lévő Körösladánynak pedig 5.
Egy hónap szünet következett. Ezt az időszakot felkészülési és barátságos 
mérkőzésekre használták fel a csapatok. A Hunyadi békéscsabai és 
orosházi együttesekkel játszott mérkőzéseket. Egyenrangú ellenfelei 
voltak a nálánál jobb képességű csapatoknak, ami bizakodásra adott okot, 
hogy a továbbiakban a Kupában még jobban szerepeljenek.
A második kört hazai pályán kezdte a Hunyadi. Az addig nyeretlen Gyomát 
fogadta és remek játékkal 5-0-s magabiztos győzelmet aratott. Jó főpróba 
volt ez a következő összecsapás előtt, mert kellő önbizalmat adhatott a 7. 
fordulóban sorra kerülő rangadóhoz, amelyre Szarvason a listavezető 
otthonában került sor. Annak ellenére, hogy a Szpartakuszt jelentősen 
megerősítették, a Hunyadi ellentmondást nem tűrve 3-0-ra 
győzedelmeskedett. Ezzel a győzelemmel átvette a vezetést. A mérkőzés 
krónikájához tartozik, hogy a hazaiak nehezen törődtek bele a vereségbe. A 
mérkőzésen több kemény belemenés volt, majd a lefújás után némi 
dulakodás alakult ki. Hiába a szomszédvárak mérkőzése mindig presztízs 
és egy vendég győzelem esetében hamar feltörnek az indulatok. A tabella 
élén álló Hunyadi a Szarvassal azonos pontszámot ért el és a további két 
helyen tanyázó Doboz és Körösladány is 9-9 pontot gyűjtött. Izgalmas 
végjátékra volt kilátás!

A folytatásban 2-0-s győzelem a Békés csapata ellen hazai pályán. 
Hibátlanul teljesítettek a fiúk és azzal a tudattal utaztak Körösladányba, 
hogy egy újabb győzelem esetén már csoportelsők lehetnek. Azonban az 
egy pont hátrányban lévő hazaiak is  így gondolkodtak.  A 
visszaemlékezések szerint ez a meccs volt a legmagasabb színvonalú és a 
legizgalmasabb is. A Körösladány végig a kezében tartotta az irányítást, 
hisz 1-0-ra és 2-1-re is vezetett. A végén mégis a levegőben lógott az 
egyenlítés, de egy gyors ellentámadásból újra eredményesek voltak a 
hazaiak, ami el is döntötte a végkimenetel sorsát. A ladányiak 
győzelmükkel átírták a tabellát, mivel az élre kerültek. Egy ponttal 
megelőzték a Hunyadit és a nagy esélyes Szarvast.
Az utolsó fordulóban a szentandrási csapat leiskolázta a Doboz csapatát, 
miután 5-0-ra legyőzte azt. Csapatunk sorsa a másik két mérkőzés 
eredményétől függött. Azonban a  szerencse és a jó Isten mellénk állt, mert 
a Körösladány és a Szarvas is botlott. Így csoportelsőként a megyei 
kupadöntőre készülhetett a Hunyadi.
Az északi csoport végeredménye:
1. B. Hunyadi 10 6 2 2 27-10 14
2. Szarvasi Szp. 10 6 1 3 25-18 13
3. Körösladány 10 6 1 3 18-20 13
4. Doboz  10 5 1 4 25-22 11
5. Békési Kf. 10 3 2 5 18-22   8
6. Gyomai F. 10 - 1 9   9-30   1
A másik csoportot az NB II-es Békéscsabai Előre II. csapata nyerte meg. 
Veretlenül 4 pont előnnyel végeztek az élen. 
1957. júniusában valóságos futball-lázban égett Békésszentandrás. (Azért 
ne feledjük, hogy ebben az időben a rádió is nagy szó volt egy háztartásban. 
A TV-ről és másról ne is beszéljünk!) A piacon, a boltokban, a templomok 
előtti tereken szinte csak erről beszéltek. Június 16-án Békéscsabán a 
Kórház utcai pályán mérkőzött meg először a két csoportelső. A Hunyadi 
óriási becsvággyal küzdött és hatalmas mérkőzésen 3-2 arányú győzelmet 
aratott. A csapatot elkísérő szurkolók büszkén ünnepelték kedvenceiket. 
Az egyik fődrukker a Szentandráson nagy népszerűségnek örvendő 
Szubandrió kiállt a tribün elé. Azt mondta a békéscsabai nézőknek, hogy 
„jövő héten jöhet a Flamengo is!” Az említett brazil focicsapat abban az 
időben a világ egyik legjobb együttese volt.
Jött is a jövő héten a visszavágóra, no nem a Flamengo, hanem az első 
csapat játékosaival megerősített Előre II. A Körös-parti pálya körül nagyon 
sok néző szorongott. Nagy iramú, izgalmas mérkőzésen a vendégek 
szereztek vezetést. A második félidőben egyre veszélyesebb támadásokat 
vezetett a Hunyadi, melynek egyenlítés lett az eredménye. A hajrában 
azonban ismét gólt szerzett az Előre és 2-1-re visszavágott. Így harmadik 
találkozónak kellett eldönteni a Kupa sorsát. A sorsoláson a szerencse 
nekünk kedvezett, mert a mindent eldöntő harmadik mérkőzést 
Békésszentandráson kellett lejátszani. Az időpontja augusztus közepére 
esett, amikor az NB II-es bajnokság már megkezdődött. Ezért a döntő 
döntőjére a ténylegesen nevezett Előre II. érkezett. A Hunyadi hatalmas 
lelkesedéssel játszott, nagy lendülettel és szemre is tetszetősen.  2-0-s 
félidő után 3-0-ra győztek és megnyerték a megyei kupát.
A mérkőzést követően nagy ünneplést rendeztek a pályán, majd este 
díszvacsorát kapott a kupagyőztes csapat az „1”-es vendéglőben. Az est 
folyamán több alkalommal is megtelt konyakkal a díszes serleg, melyből 
minden jelenlévő ihatott. A siker kovácsi az alábbiak voltak: Hévizi 
Mihály, Sinka Imre (kapusok), Szalai Béla, Balla Ignác, Kiss II. Imre, 
Molnár Imre, Tóth Gábor, Mrena Mihály, Ficzere Ferenc, Ficzere József, 
Megyeri Ferenc, Bencsik Gyula, Kiss Mihály, Tóth János, Barcsik Imre, 
Balogh László, Vass Károly.
A csapat edzője Bencsik Mihály volt, akinek a munkáját Sinka István 
segítette. 
A névsorból kitűnik, hogy ezt a sikert egy generációváltás során sikerült 
elérni. Bizonyítja ezt, hogy az 56-os bajnokcsapat kerete nagyon sok 
helyen megváltozott az 58-as bajnokcsapat keretéhez képest.
Micsoda idők voltak! Két és fél év alatt két bajnoki cím és egy 
kupagyőzelem. 
Méltán nevezzük ezt az időszakot aranykornak!

Az eredményeket felkutatta és közre adta:
Hévizi Róbert   
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Újratelepítésünk ünnepén
2004. szeptemberében egy új emlékhellyel gazdagodott 
Békésszentandrás. A jubileumi ünnepségsorozat keretein belül 
rendezésre került a Darabos-Kálvin utcák találkozásánál az a 
terület, amely azóta az Újratelepítési Emlékpark nevet viseli. Az 
egykoron gondozatlan kis téren, mely kaszálatlan volt és 
elöregedett szilvafákkal, annak oldalhajtásaival volt tele, 
felállításra került az az emlékmű, amely a török utáni újrakezdésre, 
településünk újratelepítésére emlékeztet.

Azóta minden év szeptemberében a Békéssy János Helytörténeti 
Egyesület ünnepséget rendez, mellyel egyrészt emlékezik az 1719-
ben kezdődő és 1769-ig tartó eseményekre, másrészt tisztelettel 

gondol azokra az elődökre, akik itt maradtak és verejtékes 
munkával megteremtették azokat az alapokat, melyekre építeni 
lehetett. Így volt ez az idei esztendőben is. Szép őszi időben 
gyűltünk össze a református templom melletti téren, ahol Benedek 
Erika, egyesületünk titkára köszöntötte az egybegyűlteket.
Ezt követően Dr. Dobos Ágoston református lelkész és kedves 
felesége színvonal kulturális programja hangzott el, majd a lelkész 
úr beszélt arról, hogy bibliai közegben hogyan is hangzik a mondat, 
amely az emlékművön olvasható.
Ünnepi beszédet Hévizi Róbert, a helytörténeti egyesületi elnöke 
mondott. Felidézte azokat a történelmi eseményeket, melyek az 
újratelepítés félévszázadának történései voltak. A kabai 
reformátusok megjelenésétől a Kishegyesre való elvonulásig sok 
minden történt. Érkeztek római katolikus vallásúak a felső Tisza 
vidékéről, további reformátusok Kabáról és környékéről, 
evangélikus tótok Nógrád és Hont megyéből, majd Békéscsabáról. 
Ezek egy része itt maradt, de sokan tovább álltak a környező 
településekre vagy vissza oda ahonnan jöttek. Az evangélikusok 
Komlóspusztára, a katolikusok közül sok család a hegyesi pusztára. 
Az előzőek Tótkomlós, utóbbiak Kishegyes megalapítói lettek. A 
történelmi időutazást követően Hévizi Róbert közölte a 
jelenlévőkkel, hogy a közelgő jubileumra, az újratelepítés 300. 
évfordulójára emlékbizottságot hoznak létre, melynek célja, hogy a 
jeles eseményt méltó módon ünnepeljék meg.
Hagyomány már, hogy ilyenkor összetartozásunk jeléül nemzeti 
színű szalagot kötünk az emlékműre, melyre a jelenlévők egy-egy 
csomót kötnek. Így volt ez az idei megemlékezésen is. Az ünnepség 
a Himnusz eléneklésével zárult.

Helytörténeti Egyesület

Megalakult az Újratelepítési Emlékbizottság
Békésszentandrás újratelepítésének 298. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségünket követően átvonultunk a református 
egyház parókiájára, ahol 
ü n n e p é l y e s e n 
m e g a l a k í t o t t u k  a z 
Ú j r a t e l e p í t é s i 
Emlékbizottságot. Az 
eseményt megelőzően 
e g y  h é t t e l  l e v e l e t 
küldtünk a Képviselő-
testület tagjainak, az 
intézményvezetőknek, 
a z  e g y h á z i 
méltóságoknak, a civil 
szervezetek vezetőinek 
és azon személyeknek, 
a k i k  a k t í v a n  r é s z t 
v e s z n e k  a  h e l y i 
k ö z é l e t b e n ,  f ő l e g 
kulturális területen, és 
t e r m é s z e t e s e n 
egyesületünk tagjainak.
Invitálásunkra szép 
számban összegyűltünk 
és az alábbi döntéseket hoztuk.
1) Megalakítottuk az Újratelepítési Emlékbizottságot 2017. 
szeptember 15-én, melynek célja, hogy méltóképpen ünnepeljük 
meg Békésszentandrás újratelepítésének 300. évfordulóját 2019-
ben.

2) Az Emlékbizottság nyitott. Bárki bármikor tagja lehet, ha részt 
akar venni a munkában.

3) Üléseinket egyelőre 
k é t h a v o n t a  t a r t j u k , 
k é s ő b b  g y a k r a b b a n 
fogunk találkozni.
4) 2018. június 30-ig 
kívánjuk meghatározni 
a z  Ú j r a t e l e p í t é s i 
ü n n e p s é g s o r o z a t 
legfontosabb állomásait.
A találkozó alkalmával 
már sok ötlet és javaslat 
elhangzott. A részt vevők 
jó hangulatú beszélgetés 
keretein belül mondták el 
véleményüket.
Köszönjük szépen dr. 
Dobos Ágostonnak és 
feleségének Dórikának a 
szíves vendéglátást és a 
lehetőséget a találkozó 
megtartására.
A k i  k e d v e t  é r e z 

magában, hogy részt vegyen az Emlékbizottság munkájában, 
szeretettel várjuk!
A Szentandrási Híradó hasábjain folyamatosan tájékoztatjuk 
olvasóinkat összejöveteleinkről és az elért eredményekről.

Helytörténeti Egyesület
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LABDARÚGÁS

Robog a Hunyadi Express

Tovább folytatja jó szereplését a Békésszentandrási Hunyadi SE 
felnőtt labdarúgó csapata a megyei II. osztályú bajnokságban. 
Jelenleg 4 pont előnnyel vezeti a tabellát. A mérkőzések során 
magabiztos, meggyőző játékot mutatnak a fiúk. Stabil a védelem, 
melyet a gólarány hűen tükröz. 810 perc alatt csupán háromszor 
rezdült meg a háló. A támadójátékra sem lehet panasz. Kilenc 
meccsen 43 gól az igazán szép teljesítmény. A játékot nézve remek 
csapatmunka a jellemző, azonban Virág Imrét még is ki kell emelni, 
aki toronymagasan vezeti a góllövő listát. A 21 találat önmagáért 
beszél.
E havi beszámolónkban szebbnél szebb győzelmekről számolhatunk 
be. Sikerült győzni Bucsán egy küzdelmes mérkőzésen. Hosszú idő 
után ismét bajnokit játszottunk a szomszédvár csabacsűdiekkel. 
Taktikus, higgadt játékkal fektettük két vállra az egykor szebb 
napokat megélt csűdieket. 
A következő fordulóban kiütöttük a tavalyi bajnok Békést a saját 
otthonában. Ezt követően azt a Gyomaendrődöt láttuk vendégül, akik 
már oly sok borsot törtek az orrunk alá. Most sikerült visszavágni, 
fölényes győzelmet arattak a szentandrási focisták.
A folytatásban a csabai MÁV látogat hozzánk, majd egy kemény 
összecsapás várható Okányban. Ha a lendület megmarad, akkor meg 
lesz az őszi bajnoki cím.
Eredmények:
6. forduló: 2017. szeptember 16. (szombat)
Bucsa SE – B. Hunyadi SE 0-2 (0-2)
Bucsa 120 néző.
Vezette: Baráth János (Szigeti Gábor, Bálint Kata Tünde)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Lovas A., 
Pásztor D. (Tasi N.), Szűcs R. (Olasz I.), Bódai N. (Dernovics T.), Lós 
I., Gulyás Á., Virág I.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Szűcs R., Bódai N.
Sárgalap: Virág I.
Varga László: „Végig küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet 
arattunk idegenben.”
7. forduló: 2017. szeptember 23. (szombat)
B. Hunyadi SE – Csabacsűdi GYLSE 3-0 (1-0)
Békésszentandrás 220 néző.
Vezette: László István (Szigeti Gábor, Kimpián István)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Lovas A., 
Sajben G. (Uhljár Sz.), Bódai N. (Nagy I.), Szűcs R., Gulyás Á. 
(Rusvai M.), Lós I. (Dernovics T.), Virág I. (Olasz I.).
Edző: Varga László.
Gólszerzők: Borgulya J., Virág I., Gulyás Á.
Sárgalap: Bódai N., Lós I., Gulyás Á.
Varga László: ,,A szomszédvári rangadók megérdemelten nyertünk.”
8. forduló: 2017. szeptember 30. (szombat)
Békési FC – B. Hunyadi SE 0-4 (0-3)
Békés 120 néző.
Vezette: Mihálik Pál (Gyebrovszki György, Gebai Viktor)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Lovas A., 
Tasi N. (Uhljár Sz.), Sajben G. (Nagy I.), Bódai N., Lós I., Gulyás Á., 
Virág I.
Edző: Varga László.
Gólszerző: Virág I. (4)
Kiállítva: Gulyás Á.

Varga László: „Jó első félidő után a másodikban is voltak 
lehetőségeink, de azok kimaradtak.”
9. forduló: 2017. október 7. (szombat)
B. Hunyadi SE – Gyomaendrődi FC 4-1 (2-0)
Békésszentandrás 150 néző.
Vezette: Fekete Zoltán (Fehér József, Tóth Gergely).
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B. (Uhljár Sz.), Szabó M., Borgulya J., 
Lovas A., Tasi N. (Olasz I.), Bódai N. (Nagy I.), Lós I., Szűcs R., 
Rusvai M. (Dernovics T.), Virág I. (Koppányi P.)
Edző: Varga László
Gólszerzők: Rusvai M. (3), Szűcs R.
Sárgalap: Szűcs R., Virág I., Szabó M.
Varga László:  , ,Megérdemelt  győzelem, még ebben az 
összeállításban is.”

A bajnokság állása a 9. forduló után:
1. B. Hunyadi SE 9 8 1 0 43-  3 25

JÓL MEGY AZ IFINEK IS
Augusztus végén megkezdődött az ifjúsági csapatok bajnoksága. A 
II. osztálynak számító területi bajnokság északi csoportjában 
szerepelnek fiataljaink, ahol gólzáporos mérkőzéseken egy 
kisiklástól eltekintve, győztesen hagyták el a játékteret.
Eredmények:
1. forduló: 2017. augusztus 27.
Vésztő – B. Hunyadi 2-6 (1-2)
Gólszerzők: Szűcs R. (2), Romhányi R. (2), Tasi K., Molnár M.
Sárgalap: Olasz I.
2. forduló: 2017. szeptember 3.
B. Hunyadi – Méhkerék 9-0 (5-0)
Gólszerzők: Szűcs R. (3), Rusvai M. (3), Tasi K., Pásztor D., Yetik D.
3. forduló: 2017. szeptember 10.
B. Hunyadi – Szeghalom 7-2 (4-1)
Gólszerzők: Rusvai M. (3), Szűcs R. (2)., Romhányi R., Mészáros J.
4. forduló: 2017. szeptember 17.
Doboz – B. Hunyadi 4-3 (3-1)
Gólszerzők: Olasz I. (2), Tasi K.
Sárgalap: Tasi L., Olasz I., Olasz II., Tasi K.
5. forduló: 2017. szeptember 24.
B. Hunyadi – Okány 5-2 (3-1)
Gólszerzők: Rusvai M. (3), Romhányi R., Tasi K.
Sárgalap: Szűcs R.
6. forduló: 2017. szeptember 30.
Kamut – B. Hunyadi 0-8 (0-4)
Gólszerzők: Tasi K. (5), Nemcsényi B., Olasz II., Tóth P.
Sárgalap: Nemcsényi B., Gerhát B., Tasi K.
7. forduló: 2017 október 8.
B. Hunyadi – Köröstarcsa 8-0 (5-0)
Gólszerzők: Szűcs R. (2), Rusvai M. (2), Yetik D., Romhányi R., Tasi 
K., Olasz II.

A bajnokság állása a 7. forduló után:
  1. Sarkadkeresztúr 7 7 0 0 40-15 21
  2. B. Hunyadi 7 6 0 1 46-10 18

-zi-rt
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Sikeres rajt
A vártnál jobban indult az új 2017/18-as kézilabda szezon. Több játékos 
tért vissza, bár nem minden mérkőzésen tudnak majd rendelkezésre állni, 
de alternatívák kidolgozásához, mérkőzésen belüli megújuláshoz 
elengedhetetlenek a cserejátékosok.

Kondoros elleni győzelem

Békésszentandrás – Kondoros 32-28 (16-14)
Első pontokat a megerősödött Kondoros csapata ellen kellett hozni, aki két 
hete Nagyszénást 18 góllal múlta felül. Nagy volt a készülődés, bár elég 
nehezen akart összeállni a keret. A mérkőzés hazai részről a 
legfiatalabbakkal indult, akik mindent megtettek a jó rajtért, s ezzel a 
vendégeknek is szemlátomást meglepetést okoztunk (3-0, 6-3, 7-5). A 
felnőttek csak a 8-10 perctől kezdtek fokozatosan belépni egy-egy posztra, 
közülük többen az elmúlt hetekben/napokban tudtak csak csatlakozni 
hozzánk. A küzdeni akarás és a csapategység most is minden várakozást 
felülmúlt. Folyamatosan meg tudtunk újulni, számos lehetőség nyílt a 
változtatásokra, a szokásosnál jobban lehetett kavarni a "lapokat", melyet 
az elmúlt idők egyik leghosszabb kispadja biztosított. Mindent megtettek a 
lányok a sikerért annak ellenére, hogy voltak hibák, sőt igen nagyszámú, 
szám szerint 5 hétméterest is elhibáztak, de a győzelem így sem forgott egy 
percig sem veszélyben. A győztes csapat tagjai: Lólé Emília, Géci Brigitta, 
Ambrus Réka, Farkas Csenge, Olasz Éva, Petrás Blanka, Petrás Viktória, 
Szín Réka, Dorogi Mónika, Polónyi Bettina, Szabó Adrienn, Bohák Maja, 
Egriné Kovács Andrea (játékos-edző).
Csak az számít, hogy mindig tudjuk, hogy mit akarunk, s folyamatosan 
tegyünk és küzdjünk is érte minden egyes olykor lehetetlennek tűnő cél, 
feladat, egy újabb esély számunkra hogy felülkerekedjünk rajta és ismét 
bizonyítsuk, hogy képesek vagyunk rá!
A második héten már csak irigyelni lehetett a korábbi hétvége hosszú 
kispadját. Érvényesült a papírforma: Füzesgyarmat – Békésszentandrás 
25 -18 (13-12)
Rendkívül tartalékosan, mindössze egyetlen utánpótlás korú cserével 
vágtunk neki a hétvégi mérkőzésnek, amikor az első helyezett 
Füzesgyarmat otthonába látogattunk.  Nagyon nehéz mérkőzésre 
számíthattunk, ennek ellenére most is szerettünk volna meglepetést 
okozni. Kiválóan kezdtük a találkozót, a 28. percig 3-4 góllal vezettünk (4-
8, 5-9, 7-10, 8-12), az 5 perces hajrában tudtak csak beérni, majd fordítani a 
gyarmatiak (13-12). A rövid kispadunk miatt nem tudtunk megújulni, több 
poszton nem mertünk igazán vállalkozni. A második félidőben bár tartani 
tudtuk a lépést a hazaiakkal, de a végére az utolsó három percben pillanatok 
alatt nőtt 7-re a különbség, ami azért sajnálatos, mert nem tükrözi a teljes 
mérkőzést és a mutatott játékot.  Ennek ellenére minden elismerés az igen 
kis létszámú csapatunké,illetve a sok utánpótlás korú játékosé, hisz így is 
végig harcoltuk a találkozót, a kapott ütések, sérülések továbbá a 
sportszerűtlen hazai szurkolótábor ellenére is. 
„ Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni, ha kell, mindig újra 
kezdeni…” (K.L) HAJRÁ TOVÁBB!                                                    - a -

TÁNCOS HÍREK
Szeptember 30-án Csömörre Klubközi táncversenyre utazott két párosunk. 
Junior I. D standard kategóriában remekeltek táncosaink, a dobogó legfelső 
két fokát elfoglalták: Balázs Dominik -Kondacs Jázmin Bíborka I. hely 
Petrás Bene- Máté Virág II. hely.
Junior I. D latin kategóriában is szépen szerepeltek a népes mezőnyben. 
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka III. hely, Petrás Bene - Máté 
Virág VIII. hely. Gratulálok a párosoknak! 

Korbely Györgyné

Szilvanapi korosztályos sakkverseny

2017. szeptember 9-én Szarvason, a Szlovák Általános Iskolában 
korosztályos gyermek sakkversenyen vettek részt a békésszentandrási 
gyermek sakkozók.
A meghívásos versenyen Szarvas valamennyi általános iskolája, és 
Szilágysomlyó gyermek sakkozói vettek részt.
A szentandrási gyerekek a hosszabb kihagyás után (nyári szünet) is 
nagyon ügyesen szerepeltek, köztük az alábbi helyezések születtek:
Eredmények:
I. korcsoport /lányok/:
4. Szító Stefánia 
5. Sinka Sára 
I. korcsoport /fiúk/: 
2. Zsigmond Imre 
II. korcsoport /lányok/: 
3. Sinka Emma 

II. korcsoport /fiúk/: 
3. Farkas Csanád 
5. Bagdi Nándor

Gratulálunk!
Csipai Levente

sakk-szakkör vezető
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
Megyegyűlés beszámolókkal, tájékoztatókkal

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyári szünet utáni első 
ülésén beszámolt a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előző 
évi munkájáról dr. Orosz Tivadar elnök, aki elmondta: kiemelt 
feladatuknak tekintik a szakképzést. Jelentős változásról számolt be 
Pántya Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási 
és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője: múlt évben a 
munkanélküliség csökkent, a foglalkoztatás javult, a megyében 
fogla lkozta to t tak  á t lagkerese te  nőt t .  Az á t lagos  havi 
munkajövedelem 2017 január-márciusban 215 ezer forint volt, ami 
12%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.
Tájékoztató hangzott el a megyét érintő gyorsforgalmi főúthálózati és 
vasúti közlekedést érintő fejlesztésekről: az M44-es gyorsforgalmi út 
Kondoros és Tiszakürt közötti szakaszának kivitelezése elkezdődött, 
a Tiszakürt és Kecskemét valamint a Kondoros és Békéscsaba közötti 
szakasz kivitelezése pedig előkészítés alatt áll. Mindkét szakasz 
befejezése 2022-re várható. 

Újabb nyertes pályázatok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
újabb Békés megyei projektekről hozott támogató döntést az Irányító 
hatóság.
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, majd 3,625 milliárd forint összegben 32 projekt kapott zöld 
utat.  Szeptemberben 9 pályázat kapott pozitív elbírálást 1,666 
milliárd forint értékben. Valamennyi nyertes projektet támogatott a 
Békés Megyei Önkormányzat a döntés-előkészítő bizottságban.  Az 
eddig nyertes pályázatok a Békés Megyei Önkormányzat honlapján 
megtalálhatók. (http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/bekes-
megyei-onkormanyzati-hivatal/osztalyok/teruletfejlesztesi-es-
teruletrendezesi-osztaly/teruletfejlesztes/integralt-teruleti-program-
vegrehajtasa/)

Nagy sikerrel zárult a második Megyenap is

A Békés Megyei Önkormányzat idén is megszervezte a Megyenapot, 
ami egy zenés felvonulással vette kezdetét, majd a megnyitó után a 
Békés megyei nemzetiségek mutatkoztak be a színpadon, délután 
felkért megyei szereplők: a Cervinus Teátrum, a Tabán 
Néptáncegyüttes, a Békéscsabai Jókai Színház és a Balassi 
Táncegyüttes. A gyerekek szórakoztatásáról a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház gondoskodott, délután Beliczai Balázs a felnőtteket vette 
célba. A Békés Megyei Értéktárban szereplő tételek külön 
faházakban mutatkoztak be, valamint oklevéllel köszönték meg azt 
illetékeseknek azt, hogy az értéktárba javasolt felterjesztésekkel 

közreműködtek a települési illetve megyei értéktár bővítéséhez. 
Mindeközben Békés megye legnagyobb kézműves vására és 
kistermelői piaca vonultatta fel a megye értékeit, a nemzetiségek 
jellegzetes ételeikből kínáltak kóstolót. Aki városnézésre vágyott, azt 
nóniusz fogatok vitték körbe Békéscsaba belvárosában, a gyerekek 
pedig egy jókora sátorban érezhették jól magukat. Idén több 
mesterség-bemutató várta a közönséget, a nap folyamán három 
alkalommal megyei kézműves termékeket sorsoltak ki tombolán, és 
ezer vendég kóstolhatta meg a Megyenap akácmézes-baracktortáját.

Október 19-22-ig ismét Csabai Kolbászfesztivál

Ez év tavaszán a Magyar Értéktár részévé vált a Csabai 
Kolbászfesztivál, melynek programjában idén is a hagyományápolás 
és csabai kolbász hírnevének az öregbítése áll a középpontban. Évek 
óta emelkedik a kolbásztöltő-versenyre jelentkező csapatok száma, 
idén már több mint 750 csapat méri össze a tudását. A 
szárazkolbászok versenye is töretlen népszerűségnek örvend, az 
előzetes jelzések alapján közel kétszáz nevezést várnak. 
Mindemellett természetesen a koncertek is fontos szerepet kapnak, a 
hazai zenei élet  kiválóságai váltják egymást a Csabai 
Kolbászfesztivál színpadjain, Békéscsabára érkezik a Quimby, a 
Halott Pénz, Tankcsapda, a Wellhello, a Punnany Massiff, a Magna 
Cum Laude, a Budapest Bár, Kasza Tibi, a Margaret Island és a 
Honey Beast. A vasárnapi családi napon amellett, hogy 50%-os 
kedvezménnyel vásárolható meg a hurka, kolbász, cigánka rengeteg 
gyermekprogrammal várják a kilátogatókat. 

FOGADÓÓRA

A Békés Megyei  Önkormányzat  fogadóóra elnevezésű 
programsorozatot indított 2015 tavaszán. Minden hónapban, változó 
helyszíneken tart fogadóórát a megyei elnök és alelnökei. A 
kezdeményezés célja, hogy a településen élők személyesen 
mondhassák el gondjaikat, problémáikat, észrevételeiket a megye 
vezetőinek oly módon, hogy ehhez ne kelljen beutazniuk 
Békéscsabára, levelet írniuk vagy telefonálniuk. A személyes 
találkozó mindig közvetlenebb, a téma alapos kifejtésére alkalmat adó 
lehetőség, amivel érdemes élni. Ugyanakkor a polgármesterek, 
képviselők is eszmecserét folytathatnak a megyei elnökkel, 
alelnökökkel.
A Fogadóóra sorozat Békés megye városait, községeit járja végig. 
Minden hónapban 1-1 települést vesz célba az elnök és a két alelnök, 
így három helyre látogatnak el egy naptári hónap alatt. 
2017. december 6-án Békésszentandráson – VÁRFI ANDRÁS tartja a 
programot. 
A fogadóóra kezdési időpontja 14 óra, a lakosságot 15 órától várja a 
Polgármesteri Hivatalban. 
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2017. szeptember 5-én Győri Éva és Aszódi Róbert 
Péter szülőknek NIMRÓD utónevű gyermeke 
született.

Házasságkötések:

Szolyák József és Deczki Gabriella 2017. szeptember 2-án,
Taskó József és Babák Hajnalka 2017. szeptember 23-án,
Kapusi Lajos Arnold és Herceg Bettina Tímea 2017. szeptember 
29-én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Kissné Mrena Mária /1968/ 2017. szeptember 14-én,
Rónyai Mihály Richárd /1995/ 2017. szeptember 19-én,
Mádi Lászlóné ln.: Hamza Apollónia Rozália /1938/ 2017. 
szeptember 19-én, 
Roszik György /1939/ 2017. szeptember 21-én hunyt el. 

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

Megemlékezés

Házi Andrásné
halálának 7. évfordulójára

„Nyíljon körötted millió virág,

legyen neked nyugodt a lelki világ.

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,

amíg élünk, nem fogunk feledni.”

Férje, fiai és unokái

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, 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 utcában Köröshöz közel családi ház 
4 Mft
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás 9 M Ft kertes csere 
érdekel
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház M Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári házámán Kató) u. nagy 
telekkel felújított csalási ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi utcában összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvason vízparti családi ház Békésszentandrás, Stefánia sor 
lakóház, 3,5 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Szeptember 30-án az Idősek Napja alkalmából az önkormányzat köszöntötte az időseket. Gubík Magdi, magyar nóta énekes 
Szlovákiából érkezett, hogy csodálatos hangjával elvarázsolja a jelenlévőket, akit Mótyán Tibor és Népi Zenekara kísért. 

Országos Könyvtári Napok

Ebben az évben is csatlakoztunk az országos felhíváshoz és október első hetében programokat szerveztünk az iskolai diákjai 
számára. Október 2-án délelőtt Kiss Ottó, író-olvasó találkozó keretében az alsósokat a verselés világába vezette. Délután Molnár 
Imre Zoltán, iskola igazgató megnyitotta a Népmese Napja alkalmából rendezett rajzkiállítást. Több mint, száz gyermeke rajza 
látható november elejéig a Könyvtár Galériájában.

Október 4-én Arany János emlékév kapcsán közös verselést tartottunk a kondorosi kollégákkal, közben ismerkedtünk egymással 
és tapasztalatokat cseréltünk. Október 5-én Tóth Tamás, a Körös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi munkatársának 
előadását hallgatták meg a felső tagozatosok az Állatok Világnapja alkalmából.


