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Nekünk Hazánk van itt a Kárpátok között,

Isten által kimért örök ajándék.

Melyet harcos elődeink vére öntözött,

Épített egy akarat, s egy szándék.

E csonka magyar földön éljük életünk,

Százfelé szabdaltan árván létezünk.

Görnyedünk, cipeljük nehéz örökségünk,

Hová lett védőszentünk, korpás kenyerünk.

Szittyák népének maradék virága,

Magunkra hagyva járjuk végzetünk,

Elárult minket a romlott Európa,

Közönnyel nézi, ahogy elveszünk.

De nékem örökre Hazám e Szent föld,

S szittya népe mely egykoron hazaérkezett,

Ősöm itt szántott, vetett szőtt álmokat,

A Duna Tisza mentén épített iskolát, s templomokat.

Jöttek véres, viharos századok,

Ködbe veszett a múlt, sötétül a jövő.

A vén Tiszán-Dunán mégis csillognak a habok,

S Vigaszt nyújt nékünk fentről a Teremtő.

Hiszem, s tudom békesség köszönt e tájra,

E megsebzett földből új élet fakad,

S nagy fejedelmek büszke táltos népére,

Szebb jövő, S Magyar hajnal hasad.
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REFORMÁTUS

Az idén is megemlékeztünk egyházközségünkben az országosan 
meghirdetett „Házasság hete”-ről. Két vasárnap délután két filmet 
néztünk meg:
Mit tenne Jézus? (What would Jesus do). A vegyes hallgatóság 
kedvéért nem kifejezetten házassági, hanem általánosan hasznos 
mondanivalójú filmet néztünk. http://www.nicelife.hu/galeria/film 
/wwjd.php
Keresztyén társkereső.(Christian Mingle). Nagyon jó gondolatokat 
felvető film, még ha nem is a leglebilincselőbb cselekményes 
filmek közé tartozik. http://www.nicelife.hu/galeria/film/ 
christianmingle.php
Az elmúlt években láttuk még a következő filmeket, amelyeket 
mind ajánlunk otthoni megnézésre is:
Tökéletes idegen
http://www.nicelife.hu/galeria/film/tokeletesidegen.php
Imával nyert csaták
http://www.nicelife.hu/galeria/film/warroom.php
Szerelempróba 
http://www.nicelife.hu/galeria/film/fireproof.php
Bár a filmeket otthon is meg lehet nézni az interneten, de mégis 
különös ereje, hangulata van annak, amikor a film nézés előtt és 
után imádkozunk, és közösen beszélgetünk egy tea mellett 
Bátorítunk mindenkit, hogy ilyen közös filmnézést javasoljon 
nekünk, amit akár a gyülekezetben, akár valakinek az otthonában 
megtarthatunk. Mindkettőre volt már több példa is az elmúlt 
években. Szép emlékek ezek számunkra.
Végül két bibliai idézet gondolkodtasson el bennünket, amelyek a 
leghíresebb házassági szövegekhez tartoznak. Az első Jézus, a 
második Pál apostol tanítása:
Ekkor farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és 
megkérdezték tőle: „Szabad-e az embernek bármilyen okból 
elbocsátania a feleségét?”
Ő így válaszolt: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől 

fogva férfivá és nővé teremtette őket?”  Majd így folytatta: „Ezért 
hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek 
ketten egy testté. [1Móz 2,24]
Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten 
egybekötött, ember azt el ne válassza.” [1Kor 7,10-11] Erre azt 
mondták neki: „Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja 
a feleségét, adjon válólevelet neki?” [5Móz 24,1] Jézus így 
válaszolt nekik: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, 
hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így 
volt.
Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét 
kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.” (Mt. 19, 3-9)
Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert 
a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő 
a test üdvözítője is.
De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy 
engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. 
Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is 
szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az 
ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat 
dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi 
hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.
Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját 
testüket. Aki szereti a feleségét az önmagát szereti.
Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és 
gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai 
vagyunk testének.
 „A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, 
és lesznek ketten egy testté.” Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról 
és az egyházról mondom.
De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint 
önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. (Ef. 5, 21-33)

Házasság Hete

A Nagyböjt bibliai alapjai
Néprajzi és hagyományőrző szempontból sokszor hallunk a 
keresztyén ünnepek dátumairól, megünneplésük módjairól, de 
bibliai alapjairól kevesebbet. Hadd álljon most itt néhány idézet a 
Bibliából kevés magyarázattal, amely ünnepeink lényegére világít 
rá. Legyen ezekkel teljesebb minden kedves békésszentandrási 
olvasó ünnepe!
A Bibliában nincs előírva szó szerint, hogy Húsvét előtt negyven 
napig böjtölnünk kellene. Viszont Isten az ő népét prófétáin 
keresztül többször hívta böjtölésre, és az Istenben hívő emberek, 
legfőképpen pedig Jézus többször böjtöltek, és ez hozzá tartozott a 
hívő életükhöz. A böjt sokszor a bűnbánat, a megtisztulás, vagy egy 
különös szent felkészülés felerősítőjeként szolgált. Isten többször 
is figyelmeztette népét, hogy nem a külsőségekben megnyilvánuló 
böjt az értékes, hanem a szív belső böjtje. Másrészt figyelmeztetett 
arra is, hogy nemcsak étellel, itallal, hanem igazabb 
cselekedetekkel is lehet böjtölni. A böjtölés idejében és módjában 
nagy szabadságot hagyott nekünk Isten. Szép dolog Húsvét előtt 
negyven napig böjtölni együtt a keresztyén világgal. Hasznos lehet 
számunkra, hogy nemcsak a fizikai ünnepi készülődésre figyelünk, 
hanem a belső lelki ráhangolódás segít a még teljesebb ünneplésre. 
Viszont nagyon fontos tudnunk, hogy nem a böjtünk miatt kerülünk 
a Mennyországba, nem emiatt kapunk örök életet. Ezt ingyen 
kegyelemből, a Jézus Krisztusba vetett hit által.
Ezeket a gondolatokat fedezhetjük fel az alábbi bibliai idézetekben 
is. Javaslom, hogy mindenki keresse is ki saját Bibliájában ezeket 

az idézeteket, gondolkozzon el rajta, és engedje, hogy a Szentlélek 
formálja ezáltal is életét. 
Minden kedves Olvasónak áldott böjti előkészületet kívánok és a 
Megváltás, Húsvét boldog átélését! Tisztelettel, szeretettel: Dr. 
Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész
Jn. 3,36
Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem 
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten 
haragja marad rajta.”
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez;
nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef. 2, 8-9)
De még most is így szól az ÚR: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, 
böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket szaggassátok meg, ne a 
ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az ÚRhoz! Mert 
kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és 
megbánja, még ha veszedelmet hoz is. (Jóel. 2, 12-13)
„Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel 
verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy 
meghalljam hangotokat a magasságban. [Jóel 2,12-13]
Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az 
ember a lelkét gyötri? Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, 
és hamut szór maga alá, azt nevezed böjtnek, és az ÚR kedves 
napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen 
fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod 
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az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg 
kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha 
mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor 
eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a 
sebed. Igazságod jár előtted, és az ÚR dicsősége lesz mögötted.” 
(Ézs. 58, 4-8)
Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 
Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. 
Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: „Ha Isten Fia vagy, 
mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.” Ő így válaszolt: 
„Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából származik.” [5Móz 8,3] Ezután 
magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára 
állította,
és így szólt hozzá: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magadat, mert meg 
van írva: Angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak 
téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.” [Zsolt 91,11-12] Jézus ezt 

mondta neki: „Viszont meg van írva: Ne kísértsd az Urat, a te 
Istenedet!” [5Móz 6,16] Majd magával vitte az ördög egy igen 
magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok 
dicsőségét, és ezt mondta neki: „Mindezt neked adom, ha leborulva 
imádsz engem.” Ekkor így szólt hozzá Jézus: „Távozz tőlem, 
Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki 
szolgálj!” [5Móz 6,13] Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, 
angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. (Mt. 4, 1-12)
Jézus mondja: „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, 
mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az 
emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták 
jutalmukat.
Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az 
arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki 
rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet 
neked.”  (Mt. 6, 16-18)

Nagyapámék budapesti gyülekezetében nagyon régen időnként 
egy üres széket ábrázoló képeslapot küldtek azoknak a gyülekezeti 
tagoknak, akik vasárnap nem jöttek el az istentiszteletre. Sajnos, 
nagyon sok ilyen képeslapot küldhetnénk mi is el, ehelyett egyetlen 
elgondolkodtató képet és néhány sort írunk hívogatóként azoknak, 
akiknek itt lenne a helye.
Kedves ………………………….…! 
(itt mindenki, aki református hátterű, vagy nincs megkeresztelve, 
beírhatja a nevét)
A helyed üres volt az istentiszteleten. Hiányzol nekünk is, de 
legfőképp Istennek. Az istentiszteletre nem elsősorban az 
egyháznak, Istennek, hanem Neked van szükséged. A Te javadat is 
szolgálja, ha átadod magad Isten tiszteletére vasárnap. Fontos vagy 
számunkra is, fontos vagy Istennek. Ő úgy szeretett Téged is, hogy 
„egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3:16)
 Fogadd meg a Bibliában Jézus és a szent parancsolat hívó szavát:
Jézus mondja:  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok 
nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, 
hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok 
lelketeknek.” (Mt. 11,28-29)
Jézus szólít: „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki 
énhozzám jön, azt én nem küldöm el. (Jn. 6,37)
A Lélek és a menyasszony így szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is 
mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet 
vizét ingyen! (Jel. 22,17)
Hat napon át végezhetitek munkátokat, de a hetedik napon teljes 
nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne 
végezzetek; az ÚRtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol 
laktok. (3Móz. 23,3)
Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat 
napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik 
nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát 
ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, 
se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap 
alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami 
azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta 
és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.” (2Móz. 20, 8-11)
Kedves Olvasó, próbálj minden akadályt és bűnt félretenni, ami 
elválaszt az istentiszteletről. Hidd el, sokkal gazdagabb lenne az 
életed, ha innen indulna ki minden. Az életedben a legtöbb rossz az 
Istentől való távolságból és a stresszből ered. Az istentisztelet a 

legjobb stresszoldó, ingyenes, és nem kell megkérdezned a 
gyógyszerészedet, kezelőorvosodat, mert nincs negatív kockázata.
Szeretettel várunk a Mennyek Országa nevében - az Úr méltatlan 
bár, de felszentelt szolgája:

Dobos Ágoston lelkész
u.i.: Istentiszteleteink a hideg időben a parókia fűtött gyülekezeti 
termében vannak. (Kálvin u. 14)

„A széked üres volt”

Következő lapzárta:

2018. március 5. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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A kommunizmus áldozataira 
emlékeztek Szentandráson

Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Erre 
emlékeztek a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület település lakói pénteken, a Polgármesteri Hivatal előtt álló 
kopjafánál.
– Visszagondolva az elmúlt évekre, évtizedekre, másfél évszázadra, 
kiemelkedik ebből az az időszak, amikor a kommunizmus vezető 
szerepet játszik. Ha a történelem napjait nézzük, és 1848-at figyeljük, 
mindenki azt mondja, hogy az európai polgári forradalmak időszaka 
volt. Ez valóban így van. Az első az 1848. február 22-én Párizsban 
megtörtént forradalom. Ezt megelőzően egy héttel, február 15-én, 170 
évvel ezelőtt jelent meg Marx és Engels műve, a Kommunista 
kiáltvány. Érdekes, hogy azok a gondolatok, amik abban 
megfogalmazódtak, már 170 évesek. Eben a műben azt írják le, hogy az 
ősközösség felbomlása óta a népesség két részre szakadt, a 
kizsákmányolókra és a kizsákmányoltakra. Azt taglalják, hogy kell egy 
rendszer,  ami megszünteti  ezt ,  kiegyenlít i  a társadalmi 
egyenlőtlenségeket. Az első jelentős megmozdulás 1917-ben volt, 
amikor Vlagyimir Iljics Lenin győzelemre vitte a nagy októberi 
szocialista forradalmat és elindult egy olyan folyamat, aminek a 
későbbiekben rengeteg áldozata volt, nem csak a Szovjetunióban, 
hanem az egész világon, emlékezett Hévizi Róbert.
– Magyarország sem maradt ki ebből, nagyon gyorsan, már a 
kezdeteknél, 1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, 
ami szovjet mintára épült fel. Az addig rendszert eltörölték. Itt, 
Békésszentandráson is egy izraelita-kommunista, Greiner nevű 
úriember lett a település lett a település vezetője. Egy hatvantagú 
direktóriumot választottak, és száműztek mindenkit, aki vezető 
szerepben volt itt előtte – elevenítette fel a Tanácsköztársaság 
időszakát. Nem hagyta ki a Szamuely Tibor és Kun Béla 
tevékenységére való emlékeztetést sem, majd rátért az 1947-es 
kékcédulás választásokra, az ötvenes évek borzalmaira, a 
padlássöprésre, a kuláklistákról, a beszolgáltatásokról, az ÁVH-ról.
– Az ÁVH egy olyan félszt tett az emberekbe, hogy mindenki azzal 
foglakozott, hogy a saját bőrét mentse, és egy olyan besúgóhálózatot 
alakítottak ki, ami nagyon sokáig működött. Nem lehetett tudni, hogy 
ki kicsoda, ki előtt mit mond az ember, azzal jót tesz, vagy esetleg a 
saját sírját ássa meg. Annak ellenére, hogy ez egy olyan rendszer volt, 
ami egymás beárulására, egymást kifosztására épült, de mindig tovább 
ment, és jó néhány zökkenővel egészen 1989-1990-ig tartott.
Az 56-os forradalom megpróbált kitörni ebből, azonban a szovjetek 
segítségével az akkori vezetésnek sikerült leverni.
Ha a mostani kis mementónak címet kellene adni, akkor Rákositól azt 
vehetnénk, hogy “Ne csak őrizd, gyűlöld!”, mondta.
Befejezésképp Hévizi Róbert Lénárt Ödön, a háromszor is börtönbe 
zárt, és csak VI. Pál pápa személyes kérésére kiengedett piarista 
szerzetes emlékeiből idézett. A megemlékezés a kopjafa 
megkoszorúzásával és mécsesgyújtással zárult.

www.newjsag.hu

Képek a bölcsődei farsangról

A karneváli sokadalom

Ketten együtt bátrabbak vagyunk

„Jancsi bohóc
a nevem,
Cintányér a
tenyerem.

Orrom krumpli,
szemem szén,
Szeretném ha
szeretnél.

Velem nevetsz,
ha szeretsz,
Ha nem szeretsz,
elmehetsz!

Szívem, mint a
cégtábla,
ruhámra van
mintázva.

Kezdődik
a nevetés,
Tíz forint a
fizetés.

Ha nincs pénzed,
ne nevess.
Azt nézd, innen
elmehess!”

Gazdag Erzsi: A bohóc köszöntője
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„…Farsangolunk, mulatunk,
Reggelig csak táncolunk…”

ÓVODAI  HÍREK
Február 13-án jelmezes, vidám hangulatban zajlott óvodánkban a 
farsangi mulatság.
Bár utólag kiderült a telet nem tudtuk elűzni; mégis sokszor 
emlegetik a gyerekek a tréfás játékokat, a fiú-lány csúfolókat, a 
névcsúfolókat, a boszorkák látogatását,a zsákbamacska titkos 
meglepetését, a finom fánkot és a többi sok finomságot, melyet a 
szülők hoztak a mulatságra.
Köszönjük szépen!
Meséljenek erről a képek!

„Húshagyó. húshagyó ezt a kislányt itt hagyó!”
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Gondozási Központ Hírei
A hideg téli hónapok sem telnek eseménytelenül a Gondozási 
Központban. 
Február 13-án az I. világháború századik évfordulójára 
emlékeztünk. Bődi Mária nyugdíjas pedagógus értékes előadása - a 
doberdói útján készült fotókkal illusztrálva -, mélyen megérintette 
időseinket. Ez a korosztály még őriz régi családi fotókat, naplókat, 
személyes leveleket, jelvényeket és fájó emlékeket, melyek a 
közös beszélgetés során felidéződtek. Kórusunk háborús 
katonadalokkal, mi pedig egy szép Gyóni Géza verssel 
emlékeztünk a háborús hősökre. 

Bődi Mária az I. világháború 100. évfordulójára emlékezett

Az óvodás gyerekek is meglátogatták minket. Kedves 
télbúcsúztató előadást tartottak a katica csoportos kisgyermekek. 
Vidám műsorukkal elzavarták a telet, reméljük lassan tényleg 
beköszönt a tavasz. Köszönjük műsorukat és az óvó nénik 
felkészítő munkáját.

Az óvodások télbúcsúztató műsorral kedveskedtek

Február 21- én szerdán, Szécsi Balázst vártuk az otthon lakóival,, 
hogy a települést hajdanán övező tanyavilágról ossza meg 
gyűjtéseit, valamint az általa hozott térképeken az idősek 
segítségével bejelölésre kerültek a régi tanyák melyek közül már 
csak 1-2 áll , a többi az idő martalékává vált. Az idős emberek még 
emlékeznek arra, hogy ki hol élt, ki volt a tanyaszomszédja, hol 
milyen tanyasor, dűlő volt, hol voltak a tanyasi iskolák... Oláh Géza 
agronómusként, - azokon a területeken levő tanyákról mesélt-, 

amik a földek beszántásakor semmisültek meg, Rácz László pedig 
a tanyák villamos árammal való ellátásának módjáról mesélt.

Szécsi Balázs az egykori tanyavilágról emlékezett meg

A tanyasi élet során felhalmozódott emlékeket és tudást 
felhasználva szeretnénk tovább vinni a gondolatsort. Úgy 
tervezzük, hogy egy másik alkalommal a tanyasi élet 
hagyományairól, az ott folyó életről, szokásokról, a tanyasi 
munkákról beszélünk majd, amikor azok az idősek, akik ott éltek, 
el tudják mesélni, mi –hogy zajlott a tanyavilágban, mert bár távol 
éltek egymástól, de összetartó közösséget alkottak.
Tervezünk még egy furugyi tanyalátogatást is, ahol még 
megtalálhatóak a régi tanyasi bútorok, eszközök. Ezekről, és az 
elkövetkezendő tavaszi időszak eseményeiről a továbbiakban is 
beszámolunk majd itt az újság hasábjain. 
Továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk programjainkra az 
otthonaikban élő „időstársakat” is.
Töltsék velünk együtt, kellemesen szabadidejüket!
Tájékoztatás a házi segítségnyújtásról:
Községünk lakossága között sok az idős ember. Évek óta növekszik 
azok száma, akik valamelyik ellátási formát igénybe veszik. Sajnos 
eljutottunk oda, hogy a házi segítségnyújtás területén is várólistát 
kellett létrehoznunk a nagyszámú jelentkező miatt. Ezúton kérjük 
mindazok türelmét, akik számára jelenleg még nem tudjuk 
biztosítani az ellátást. 
Természetesen a gondozásra szoruló, egyedül élő, idős emberek 
számára, akik életét még betegség is nehezíti, szükséglet felmérést 
követően, továbbra is biztosítjuk a megfelelő segítséget. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Gondozási Központ dolgozói
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Vidéki meghívásaink…
2018. március 8.-án (csütörtök) 10 órakor ellátogatunk és 
köszöntjük Nőnap alkalmából Szarvason a Dózsa György úti 
Liliomkert Idősek Otthonának nappali ellátottjait.
Köszöntőt mond: Trnovszki János dalkörünk férfi tagja
Tavasz-köszöntő dalcsokrot adunk elő a jelenlevőknek.

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete meghívást 
kapott a Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesületének 
Kondorosi helyi szervezetének vezetőségétől, 2018. március 11.-
én 11 órakor kezdődő nőnapi ünnepségére.
Program: Ünnepi köszöntőt mond- Ribárszki Péter Kondoros 
város polgármestere.
A Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Iskola, kollégium 
tanulóinak társastánc bemutatója.
Ebéd: Orja leves
 Birka pörkölt, vagy rántott szelet körítéssel.
 Sütemény
Az asztalon friss sós sütemény és ásványvíz.
Részvételi díj: 2200Ft/fő
Meghatódva fogadtuk meghívásukat, 20 fővel veszünk részt ezen a 
kedves találkozón, az ünnepséggel egybekötve megemlékeznek a 
hölgyekről egy-egy cserép virággal a nőnap alkalmából.
A jó hangulatról a JOKER zenekar gondoskodik.

2018.03. 24.-én Csabacsűdi nyugdíjasoktól kaptunk meghívást, 
melyen szintén fellép a dalkörünk, melyen tagságunk érdeklődő 
tagjait szívesen látják.
Jelentkezni az alábbi telefon számon lehet: 06-20 561 9442

Tóth Mihályné szervező

Húsvéti 
köszöntő

A tél búcsúja, a kikelet 
zsongása olyasféle erőt, 
l e n d ü l e t e t  h o z  a 
természetben, melyhez 
fogható lüktetés csak egy 
viszonylag rövid, ám 
annál mozgalmasabb, 

színpompásabb időszakot: a tavaszt jellemezhet. 
Ám emberi létünk, öntudatra eszmélésünk ma már túlmutat a 
természet örök törvényszerűségein. Érző lelkünk és folytonosan 
kutató értelmünk viszont soha nem szűnt meg kutatni az 
újjászületés titkát. A húsvét nem más, mint évezredes keresztény 
kultúránk válasza erre a titokra, mely a Megváltó kereszthalála és 
feltámadása óta nem titok többé. Nem titok, hiszen Jézus élete és 
feltámadása önnön újjászületésünk reménységét hozza el a 
mindennapok küzdelmei, megpróbáltatásai közé. 
Bizonyára nem véletlen hát, hogy a Teremtő a természet legszebb 
díszletei: a tavasz színei, illatai közé helyezte el a húsvéti ünnepkör 
időszakát is. 
Az újra kinyíló világban mi magunk is másképp állunk meg 
ezekben a napokban, hiszen a baráti, családi körben egyfajta 
biztonságérzet és nyugalom költözhet a zaklatottabb hétköznapok 
sorába. Lássuk meg hát a természet és az ünnep tarkasága mögött 
egymást és egymásban a folyamatos újjászületés lehetőségét és 
varázsát is. 
Ünnepelni, az ünnepet megélni elég egyetlen pillanat, ám ezen 
pillanat megszületése hit, munka és alázat kérdése. 
Kívánom, hogy minél többen töltsék, töltsük az előttünk álló 
ünnepet a jól végzett munka, az egymás iránt érzett tisztelet és 
alázat és nem utolsósorban a hit békességében.
Szép és áldott, húsvétot kívánok!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Márai hetedszer!
A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a 
határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő 
könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli 
könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs 
magyar szerzők támogatása és megismertetése.
 Ennek keretében 94 db könyvvel, 196 e Ft értékben 
bővült könyvtárunk állománya. Néhány cím közülük:

- Mézes Judit: Vigasztaló mesék,
- Bagdy Emőke: Boldogan az élet delén,
- Lackfi János: Egy a ráadás,
- Boldizsár Ildikó: Esti tündérmesék.

Szeretettel várjuk olvasóinkat! Kedves Könyvbarátok!

Selejtezett könyvek 
megvásárolhatók

150 Ft-ért,

valamint VHS kazetták
200 Ft-os áron kaphatók

a Könyvtárban.

Térjen be hozzánk, megéri!
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

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: 2018. március 26. (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. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 
térítési díjak 2018. évi felülvizsgálata
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
3. Tájékoztató a településen működő civil szervezetek 2017. évi 
tevékenységéről
 Előadók: Civil szervezetek vezetői
4. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
beszámolója a 2017.évi tevékenységéről
 Előadó: Kozák János Kuratórium elnöke
5. Tájékoztató a Sportegyesületek 2017. évi tevékenységéről
 Előadók:
 Kézilabda Club - Egriné Kovács Andrea  elnök
 HM Sport Egyesület - Koppányi Gábor elnök
 Kajak-kenu Klub - Sinka Péter  elnök
 Vértessy Tánc-Sport Egyesület - Korbely Györgyné  elnök
 Területi Lövész Klub - Lizon János elnök
 HM Lovas Egyesület - Major Imre egyesületi elnök
 H M S E  S a k k  S z a k o s z t á l y a  -  N e m c s é n y i  Z s o l t 

szakosztályvezető
 Bszt-i Fitt-Form Torna Sport Egyesület - Rusz Zoltánné 

egyesületi elnök
6. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

ADOMÁNYOZÓ LEVÉL

Alulírott, Szécsi Mátyás Békésszentandrás Baráti Szövetsége 
alapító, örökös tiszteletbeli elnöke, Békésszentandrási Római 
Katolikus egyházközség egyháztestületi tagja, a Római Katolikus 
templom éjszakai megvilágításának céljából adományoz/ 1.db 
brilum GRAN 100 típusú  épületek megvilágítására kifejlesztett 
fényvető világító testet. Az adakozói szándék, valamint a jelzett 
fényvető készülék elhelyezése, beüzemelése, folyamatos éjszakai 
üzemben tartása, mind az egyház alulírott képviselője, mind az 
üzemeltető polgármesteri hivatal részéről, szóbeli egyeztetéssel, 
egyetértésben elfogadásra került. Az engedélyezési folyamatok 
elindítása, megtörtént, mind a Polgármester Úr,és az 
Önkormányzat képviselő testülete,  valamint az E-on 
áramszolgáltató irányába, tekintettel a lámpatest telepítésére, 
árammal történő ellátására, üzemeltetésére, annak anyagi 
vonzatára figyelemmel és kötelezettségekkel.
A Békésszentandrási Római Katolikus egyházközség részéről, az 
egyház  tu la jdonában lévő  R.  K.  Templom é jszakai 
megvilágításához aláírásával igazoltan hozzájárul Szurovecz 
Vince Főesperes Plébános atya

Békésszentandrás, 2018. január 10.

TÁJÉKOZTATÁS
a 3. sz. szavazókör választópolgárainak!

(Béke tér, Béke utca, Furugyi utca, Fürj utca, Hársfa utca, 
Kalász utca, Madár utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca, 

Péró utca, Stefánia sor, Stefánia utca, Szedres utca, Szentesi út, 
Tanya II, Tanya IV, Tanya V, Tavaszmező utca, Virágos utca)

Tájékoztatjuk azon választópolgárokat, akik eddig a Szentesi 
út 15. sz. alatt szavaztak (volt Vízügy épülete),

hogy a 2018. április 8-i országgyűlési választás alkalmával
az alábbi címen adhatják le voksaikat:

Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19.
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola

KOLLÉGIUM – TÁRSALGÓ TERME
BEJÁRAT A BETHLEN GÁBOR UTCA FELŐL

Változás az egészségügyben!

FOGÁSZAT

A fogászati rendelés helyettesítési formában működik 2018. 
február 23-ától.
Rendel: Dr. Báthory Edit
Betegfogadás: Pénteken 12-19 óráig.
  Szombaton 8-12 óráig.
Előjegyzés alapján (kivéve sürgősségi ellátás).
Bejelentkezni személyesen hétfőtől csütörtökig 8 – 9 óra között 
a fogászati rendelőben lehet.

GYERMEKORVOS

2018.03.31.-ig

Rendelési idő

Hétfő:   9.00 – 12.00
   Dr. Sajti Edit

Kedd:   12.30 – 14.30
   Dr. Prikidánovits Anita

Szerda:  14.00 -16.00
   Dr. Sajti Edit

Csütörtök:  9.00 – 12.00
   Dr. Sajti Edit
   12.30 –14.30
   Dr. Prikidánovits Anita

Péntek: 9.00 – 11.00
   Dr. Prikidánovits Anita
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EGYKORON
Fejezetek Békésszentandrás történetéből

Közhírré tétetik! Kezdte a mondandóját az egykori kisbíró. Az ő 
feladata volt a híreket, a hirdetéseket és a felhívásokat közölni a 
község lakosságával. Meghatározott helyeken mondandóját 
dobpergéssel felvezetve tette közzé. Miután összefutott a környék 
lakossága felolvasta a közlendő írásokat, amelyekből válogattam 
most néhányat. A hirdetmények 1952-ből származnak:

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy munkára lehet jelentkezni. 
Budapesti építőipar keres ácsokat, állványozókat, kőműveseket, 
valamint férfi és női segédmunkásokat. Szállás a helyszínen 
díjtalanul biztosítva van. Napi háromszori étkezést biztosít a 
vállalat. Haza utazást 82%-os kedvezménnyel adja meg a vállalat. 
Ötéves tervünk megkívánja, hogy támogassuk az építőipart. 150%-
os kereset mellett havonta 970 forint 20 fillért lehet keresni. 
Jelentkezni lehet a vállalati toborzóknál a községi tanácsnál a VB 
titkárnál. Férfiakat és nőket egyaránt szeretettel vár a 41-es 
építőipari vállalat.
Dobolva 1952. VI.18-20

Az egyéni gyümölcstermelők szakcsoportja értesíti a tagjait, hogy 
ma délután 3 órakor gyűlést tart a volt katholikus kör, vagyis a 
kultúrház kis termében. Nagyon fontos megbeszélésekről lesz szó, 
minden tag jelenjen meg.

Gazsó János Széchenyi u. 4. szám alatti lakosnak tetőre való nádja, 
kukoricaszár, árpa- és zabszalma törek és pelyva van eladó, 
ugyancsak nála hereliszt is kapható.

Publikálás
Értesíti a Pártvezetősége a Községlakosságot azzal, hogy ma délután 
2 órakor kisgyűléseket fognak tartani. A párthelyiségében 
M.N.D.Sz. helyiségében, díszhelyiségében, M.Sz.T. helyiségében. 
Felkéri a vezetőség a tisztelt lakosságot, hogy minél többen 
jelenjenek meg a gyűléseken.

Publikálás V.25-én egyszer
Értesíti a községi Tanács V.B. az érdekelt lakosságot, hogy május hó 
25-től június hó 1-ig begyűjtési hét van, melynek jelentősége abban 
áll, hogy az esetleges hátralékokat június hó 1-re, a Béke Találkozó 
tiszteletére ne legyen olyan gazdálkodó sem, aki tojás, baromfi, 
sertés és tejbeadási kötelezettségével hátralékban van. Dolgozó 
parasztságunk, mint már sok tettekkel, nevezetesen beadási 
kötelezettségének határidő előtt való teljesítésével, illetve 
túlteljesítésével is kifejezésre juttassa. Vegyünk példát Tóth János 
III. kk. Nemcsényi András III. külkerületi és Széll Imre Dózsa telepi 
dolgozó parasztokról, akik már tojás és baromfi beadási 
kötelezettségüket magasan túlteljesítették. Vagy Csipai Mihály 
dolgozó parasztról, aki hízott sertés beadási kötelezettségét 300%-
ra teljesítette.
Jelszónk legyen a begyűjtési hét folyamán, hogy beadási 
kötelezettségünk túlteljesítésével harcoljunk a Békéért.

A begyűjtési rendelet szerint minden beadásra kötelezettnek 
burgonya beadásán felül ennek a csoportnak 15%-a erejéig étkezési 
babot is kell a termelőnek beszolgáltatni.
Hogy ezt a termelők teljesíthessék, felsőbb hatóság elrendelte, hogy 
a kukorica között minden termelő legalább annyi babot köteles 
termelni, amennyivel ezen beadását fedezni tudja.
Erre való figyelemmel a végrehajtó bizottság figyelmezteti a 
termelőket arra, hogy a kukorica közé babot is vessenek, mert ennek 
elmulasztása büntetést is vonhat maga után.
Dobolni és publikálni!!!
1952. ápr. 12.

Értesíti a Végrehajtó Bizottság a körösparti tulajdonosokat, hogy 
akinek nádjuk van, el ne adhassa, és el nem használhatja, mert 
építésügyi miniszter zárolta és április hó 15-e után egy bizottság jön 
a községbe és az összes nádat fel fogják vásárolni.

Földmíves Szövetkezet felhívja a lakosság figyelmét, hogy a 
beinduló terménybegyűjtéshez a zsákok kiadása a Kamasz féle 
raktárhelyiségben lesz eszközölve, és akinek kölcsön zsákra van 
szüksége, ezen a helyen kell jelentkeznie. Az idén a zsákok 
kölcsöndíját 3 napra előre ki kell fizetni darabonként 70 fillér, így 
mindenki hozzon magával pénzt, mert máskülönben nem adhatunk 
ki kölcsön zsákot, valamint felhívjuk a lakosság figyelmét a 
zsákoknak különösképpen való megőrzésére, mert az elcserélt, 
elrongálódott zsákot át nem veszünk, hanem annak az ára fejében, 
amennyiben a zsák elveszett 130 Ft-t kell fizetni.
A búza átvétel a községben a Kamasz féle raktárban lesz megkezdve, 
ide kell a búzát beszállítani a vegyes terményeket árpát, zabot, stb. a 
Citó féle raktárban, ahol az átvétel reggel 5 órától este 8 óráig tart 
megszakítás nélkül, tehát ebben az időben bármikor lehet 
terményféleséget hozni. A terményraktárnál történik a terménynek 
az azonnali levételjegyzése, elszámolás, ezért a mindenki feltétlen 
hozza magával, mert ennek hiányában nem tudjuk levételjegyezni a 
behozott terményt, és ez csak felesleges időpazarlást jelent, mert el 
kell a termelőnek újból hoznia beadási könyvet.
Ezeket figyelembe véve kérjük a lakosságot, hogy a fentiekhez 
tartsák magukat, hogy megkönnyítsék a szövetkezet, valamint a 
saját munkájukat is.
Békésszentandrás, 1952. július 10-én
publikálni

Felhívja a V. Bizottság a lakosságot arra, hogy mindenki a portája 
iránt az úttestet boronálja el, vagy gereblyézze el, és még aki a 
portája iránt a hiányzó fákat nem pótolta, vagyis nem ültetett el, az a 
legsürgősebben ültesse el, mert az ellenőrzés megindul, és ez ellen 
vétők szigorúan meg lesznek büntetve.
És ugyancsak értesíti a Végrehajtó Bizottság a lakosságot, hogy az 
őszi ugarját borona hátával elsimítani, és aki ezt nem cselekszi, az 
ellen az eljárás meg lesz indítva.
Értesti a Végrehajtó Bizottság a minden 14 évtől 18 évig férfiakat és 
nőket, hogy jelentkezzenek ipari tanulónak. Jelentkezni lehet a 
Tanácsházán az Iktató irodában, Fazekas Lajosnál.

A makói mezőgazdasági vízépítő vállalat munkásokat toboroz. 
Folyó hó 12-től 20-ig a helyi pártszervezetben tartózkodnak, ahol a 
jelentkezőket leszerződtetik. A vállalat a munkavállalókat lakás, 
fűtés, tisztálkodási lehetőségről, ágyról biztosítja. A munka 
többféle: földmunka, betonmunka, csatornázás és különféle 
segédmunka. Gyertek dolgozó parasztok vállalatunkhoz, segítsétek 
a békét, és országunkat építeni. Bővebbeket a toborzóktól lehet 
érdeklődni.
Publikálni 1952. évi március hó 16-án

A 60-as évek végén még én is találkoztam a kisbíróval. Kécskei 
bácsi a Benkő utca sarkán, a kastély melletti kis piactéren publikált 
(ma Szt. László utca) kisdobbal a nyakában.
Nem sokkal ezt követően kiépült a hangos bemondó rendszer. 
Felváltotta a kisbírót. Ha hirdetményt kívántak bemondani, ezután 
három hangszóróból tették meg. A Tanácsháza (ma Községháza), a 
TSZ iroda (ma Rudnyánszky kastély) és a kisóvoda (ma Tanoda) 
épületének tetejéről némi recsegés után hangzott fel a Halló, halló, 
figyelem megszólítás és az azt követő hirdetmények.

Közzéteszi: Hévizi Róbert
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

A Könyvtár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig
Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időben)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

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!

ÜNNEPI NYITVA 
TARTÁS

márius 15. csütörtök, ZÁRVA
március 16., péntek, ZÁRVA
március 17., szombat, ZÁRVA
március 18., vasárnap ZÁRVA

Nyitás: március 19., hétfőn, 8.00 órakor

március 30-án (péntek) ZÁRVA
március 31-én (szombat) ZÁRVA
április 1-jén (vasárnap) ZÁRVA
április 2-án (hétfő) ZÁRVA

Nyitás: április 3-án, kedden, 8.00 órakor
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LABDARÚGÁS
Folytatódik a bajnoki pontvadászat

A szokásosnál korábban kezdődött el a megyei II. osztályú 
labdarúgó bajnokság. A rossz időjárási feltételek és a munkahelyi 
elfoglaltságok miatt kissé nehézkes volt a felkészülés. Ez magával 
hozta azt, hogy előkészületi mérkőzésre is alig került sor. Ezt 
helyettesítette a teremlabdarúgó bajnokság Szarvason. A mozgás és 
a versenyhelyzet szempontjából ez megfelelő is volt, azonban több 
sérülés előidézője is lett. Így a február végi nyitányon több játékost 
is nélkülöznie kellett Varga László vezető edzőnek. Az első tavaszi 
mérkőzésen a szomszédvár Csabacsűd együttese volt az ellenfél. A 
győzelmet végig jobban akaró és némi játékvezetői segítséget is 
élvező hazaiak meglepetésre könnyű győzelmet arattak a Hunyadi 
ellen. A szerencse a szerencsétlenségben az volt, hogy az ellenlábas 
Doboz is vereséget szenvedett! Így megmaradt az előny, 
megmaradt az első hely. Reméljük, hogy ez a vereség csak kisiklás 
volt és figyelmeztető volt, hogy minden összecsapást komolyan 
kell venni. Nagyobb gondot jelentett az, hogy négyen is komoly 
sérülést szereztek. Azonban a következő forduló elhalasztása 
segített ennek a problémának orvoslására. Az idei tél érdekessége 
volt, hogy a legzordabb arcát már a tavaszi időszakban, márciusban 
mutatta meg. A nagy havazás azt eredményezte, hogy az 1. fordulót 
elhalasztották. Majd az alapszakasz utolsó fordulója lesz az 
elmaradt mérkőzés.
Érdekesen alakult a következő mérkőzés is. A gyomaendrődiek 
kérésére Békéscsabán a műfüves pályán került megrendezésre a 
találkozó. Itt már az őszi szezonban megszokott játékot produkálta 
a szentandrási csapat. Mintegy 20 perces ráhangolódás után 6 perc 
alatt négy(!) gólt lőttek a gyomaiak hálójába. Ezzel el is dőlt a 
találkozó. A végeredmény 6-1 lett! Fontos győzelem volt. Nemcsak 
a három pont miatt, hanem a csapat önbizalma végett is.
Eredmények:
18. forduló: 2018. február 25. vasárnap
Csabacsűd-B. Hunyadi 3-2 (2-1)
Csabacsűd, 150 néző. Vezette: Barzon Márk (Gargya Balázs, 
Maner János)
Hunyadi: Légrádi A. – Pásztor D. (Dernovics T.), Szabó M., 
Borgulya J., Kozák B., Sajben G., Tasi N., Bódai N., Szűcs R. 
(Rusvai M.), Gulyás Á., Lós I.
Edző: Varga László
Gólszerző: Gulyás Á.
Sárga lap: Szabó M., Bódai N.
Varga László: „A várva várt kezdet nem úgy sikerült, ahogy 
elterveztük. A szél és hideg erősen befolyásolta a mérkőzés 
végkimenetelét.”

19. forduló: a rossz idő miatt elhalasztva!

20. forduló: 2018. március 10. szombat
Gyomaendrőd – B. Hunyadi 1-6 (0-4)
Békéscsaba, 50 néző. Vezette: Szelezsán György (Benyovszki 
Zoltán, Kovács Krisztina)
Hunyadi: Lovas A. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Tasi N., 
Sajben G. (Dernovics T.), Bódai N., Filyó T. (Tasi K.) Pásztor D., 
Gulyás Á. (Olasz I.) Lós I. (Yetik D.)
Edző: Varga László:
Gólszerzők: Lós I. (2), Bódai N. (2), Filyó T., Gulyás Á.,
Sárga lap: Yetik D.
Varga László: „Ragyogó játékkal felőröltük a Gyomaendrőd 
csapatát.”

A Békés megyei labdarúgó II. osztály állása:

1. B.Hunyadi  19  15  2  2  84-13  47
2. Doboz  19  15  1  3  59-13  46
3. Okány  19  13  3  3  56-19  42
4. Sarkadkeresztúr  18  9  3  6  52-22  30
5. Gyomaendrőd  19  9  2  8  55-41  29
6. Békéscsabai MÁV  19  8  3  8  41-28 27
7. Csabacsűd  19  8  2  9  32-43  26
8.Mezőberény  18  7  4  7  41-25  25
9. Bucsa  19  6  4  9  23-37  22
10. Békés  19  6  2  11  51-53  20
11. Sarkad  19  2  0  17  10-90    6
12. Atletico Békéscsaba  19  2  0  17  12-132    6

A további menetrend:
21. forduló: március 17., 14.30 Békéscsaba MÁV – B.Hunyadi
22. forduló: március 24., 15.00 B.Hunyadi – Okány
19. forduló: március 31., 16.00 B.Hunyadi – Békés

A Békés megyei U-19-es bajnokság 
Északi csoportjának sorsolása:

14. forduló: május 5.,   B.Hunyadi – Vésztő
15. forduló: március 17.,  10.30  Méhkerék – B.Hunyadi
16. forduló: március 25.,  10.00  Szeghalom – B.Hunyadi
17. forduló: március 29.,  11.00  B.Hunyadi – Doboz
18. forduló: április 1.,  11.00  Okány – B.Hunyadi
19. forduló: április 8.   B.Hunyadi – Kamut
20. forduló: április 15.,  13.00  Köröstarcsa – B.Hunyadi
21. forduló: április 29.,  10.00  B.Hunyadi – Kétsoprony
22. forduló: május 13.,  10.00  Csabacsűd – B.Hunyadi
23. forduló: május 20.,   B.Hunyadi – Bucsa
24. forduló: május 27.,  11.00  Békés – B.Hunyadi
25. forduló: június 3.,   B.Hunyadi – Sarkad
26. forduló: június 10.,  10.00  Sarkadkeresztúr – B.Hunyadi

Innen folytatják:

1. B.Hunyadi  13  12  0  1  92-14  36
2. Szeghalom  13  11  0  2  80-25  33
3. Sarkadkeresztúr  13  11  0  2  67-23  33
4. Békés  13  9  1  3  51-24  28
5. Okány  13  7  0  6  50-35  21
6. Méhkerék  13  7  0  6  36-32  21
7. Kamut  13  7  0  6  30-44  21
8. Bucsa  13  6  2  5  53-30  20
9. Vésztő  13  5  1  6  32-41  16
10. Doboz  12  4  1  7  25-58  13
11. Sarkad  13  3  1  9  30-66  10
12. Csabacsűd  13  2  1  10  19-54  7
13. Köröstarcsa  13  1  1  11  16-58  4
14. Kétsoprony  13  1  0  12  24-101  3

-zi-rt
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KÉZILABDA
KIVÁLÓ KÉZIS TAVASZI RAJT FELNŐTT ÉS IFI FRONTON IS

Sikeres utánpótlás játékkal indult a tavaszi szezonunk. A megyei 
ifjúsági leány kézilabda kupa visszavágójának második egész 
napos tornanapját Szarvason rendezték. Már az első mérkőzésen 
igen nagy meglepetést okozva fej-fej melletti küzdelemben 
(komoly sérüléssel vérünket is adtuk érte) mindössze két góllal 
maradtunk alul Békéscsaba csapata ellen: Békéscsaba Belvárosi 
DSK – Békésszentandrási KC 21:19 (10:9).
A második mérkőzésünk bajnokságon kívüli volt, a Köröstarcsa 
ellen, melyen szintén maximálisan helyt álltunk, de tartalékolni is 
kellett erőinket az utolsó csatára. Egy mérkőzésnyi szünet után a 
harmadik összecsapásunk a BÉKÉS elleni találkozó volt, ahol bár 
látszódtak a fáradság jelei, hiszen csak késő délután került rá sor, de 
annál nagyobb elszántsággal és akarattal játszottunk, melyek 
ellensúlyozták a fáradságot és a korábbi mérkőzések sérüléseit. 
Folyamatosan kezdeményezőként léptünk fel, s fölényünk is egyre 
inkább érvényre jutott, ami szép helyzetekben és gólokban is 
megmutatkozott a második játékrészben. A szünetben kérteket 
betartva, az elvárt odaadással mosolygós játékkal nyertünk, szinte 
valamennyi pályára lépő játékosunk betalált az ellenfél hálójába. 
Többeknek sikerült átlépni önmaguk árnyékát, és eddigi 
legeredményesebb mérkőzéseiket játszották, melyhez parádés 
kapusteljesítmény is társult. BSZT KC – Békés 15:9 (6:4). Óriási 
gratuláció a kiváló játékért, a csapat egységért! 
A győztes kis-csapatunk tagjai: Bata Luca, Olasz Éva, Farkas 
Csenge, Sztricskó Janka, Bata Bogi, Szín Réka, Polónyi Bettina, 
Dorogi Móni, Szécsi Lili, Szécsi Emese, Marton Annamária. Edző: 
Egriné Kovács Andrea.
A következő héten felnőtt mezőnyben is idegenbeli győzelemmel 
sikerült rajtolni: Kétsoprony – Békésszentandrás 19:22 (14:11).
Ott volt a fejekben, hogy úgy kell pályára lépnünk és teljesítenünk, 
hogy pótolni tudjuk a hiányzóinkat. Összeszedetten kezdtük a 
találkozót a képzeletbeli dobogó 3. helyén forduló Kétsoprony 
ellen (0:3, 1:4, 3:7). Szinte valamennyi poszton helyt tudtunk állni 
az igen rövid kispadunk ellenére is (valahogy már kezd rutinunk is 
lenni benne). S bár volt egy gólcsendünk az első félidő utolsó 10 
percében, mellyel átvették a vezetést ideiglenesen a hazaiak 
(14:11), de félidőben helyre tettük a dolgokat, és újult erővel 
vágtunk neki a második felvonásnak. Ott megismételve az első 
félidei kiváló kezdést, egy 0:6-os szériát produkálva visszavettük a 
vezetést, és már nem engedtük a kezünkből. Mind védekezésben, 
mind támadásban fegyelmezettek voltunk, melyhez kiváló 
kapusteljesítmény is kapcsolódott. Minden egyes gólért 

megküzdöttünk, de szemmel láthatóan jobban akartuk a 
győzelmet. A győztes csapat tagjai: Dorogi Mónika, Bezzeg Xénia, 
Bata Bogi, Géci Brigi, Olasz Éva, Farkas Csenge, Egriné Kovács 
Andrea (játékos-edző), Petrás Viktória, Polónyi Bettina.
Nehéz időszakon vagyunk túl: sérültek, anyai örömök, és egyéb 
munkahelyi elfoglaltságot, de midig hisszük, hogy így is van esély 
az újabb pontszerzésre, csak együtt kell tenni érte és akarni kell! 
Ezzel a győzelemmel újabb fontos lépést tettünk, s előrébb 
kerültünk a 4. helyre!
Továbi felnőtt fordulóink:
2018. március 14., szerda, 19:00
 Nagyszénás SE - Békésszentandrási KC
2018. március 14., péntek, 14:00
 Békésszentandrási KC - Mezőberényi SDSE
2018. április 4., szerda, 18:00
 Kétsopronyi Rákócziu SE - Békésszentandrási KC
2018. április 14., szombat, 9:30
 Békésszentandrási KC - Sarkadi KE
2018. április 29., vasárnap, 9:30
 Békésszentandrási KC - Kondorosi NKK
2018. április 30., hétfő, 14:00
 Mezőberényi SDSE - Békésszentandrási KC
2018. május 6., vasárnap, 16:00
 Füzesgyarmat SK - Békésszentandrási KC
2018. május 13., vasárnap, 16:00
 Sarkadi KE - Békésszentandrási KC
2018. május 20, vasárnap, 10:00
 Békésszentandrási KC - Nagysznénási SE

Utánpótlásunk utolsó torna napja: 2018. március 18. Békéscsaba 
Városi Sportcsarnok
Mérkőzéseink: Csorvás – Békésszentandrás és Békésszentandrás – 
Mezőtúr
„…A patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki 
győztesen. Nem az ereje, hanem a kitartása miatt…..és a 
kitartásnak akkor van értelme, ha jó az irány.” (H. J.B...Sz.P) 
HAJRÁ TOVÁBB!! Reméljük a továbbiakban a ma hiányzóink is 
csatlakozni tudnak, és még teljesebbek leszünk.                         - a - 
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Sakk hírek

A Körös Kupa Békés megyei sakk csapatbajnokság utolsó előtti 
fordulója a Hunyadi Mátyás Sportegyesület Sakk Szakosztálya és a 
Szarvas csapata között 4:4-gyel zárult. Ezt követően a szarvasi és 
szentandrási játékosok baráti schnellversenyt bonyolítottak le, ahol 
az első helyezett Csipai Levente, a második helyezett Dr. Mótyán 
Pál, a harmadik Fulajtár István lett.
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola sakkszakkörösei a 
Békés Megyei Diákolimpia egyéni versenyszámaiban az alábbi 
helyezéseket érték el: Sinka Sára 4. helyezés, Szító Stefánia 5. 
helyezés, Zsigmond Imre 6. helyezés!
A gyerekek nagyon ügyesek voltak! Sajnos betegség és a felsős 
farsang miatt csak három fő képviselte iskolánkat!

TÁNCOS HÍREK
Február 17-én Kozármislenybe utazott „D”junior II-es párosunk Petrás 

Bene – Máté Virág. Ha már ilyen messzire mentek minden 

kategóriában neveztek, amiben lehetett.

Klubközi verseny:

Junior II. standard 1. hely

Junior II. latin  2. hely

Ifjúsági korcsoportban standard táncokból szintén első helyezést értek 

el.

Ifjúsági latin 5. hely.

Ezen a napon rendezték a D Nyolctánc Országos Bajnokságot is.

Benéék nagyon ügyesek voltak és megnyerték, így Országos Bajnokok 

lettek.

Február 24-én Algyőn volt verseny.

Petrás Bene- Máté Virág páros itt is remekelt és három éremmel tért 

haza.

Junior II. standard 2. hely

Junior II. latin  1. hely

Ifjúsági standard  2. hely

Ifjúsági latin  5. helyezés

Gratulálok a párosnak!

Korbely Györgyné
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés
.

2018. február 24-én Révész Norbert és 
Dolozim Márta szülőknek ZSELYKE utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Galát György /1956/ február 16-án,
Farkas Imréné ln.: Marton Ilona Anna /1950/ február 26-án,
Gábor Rozália ln.: Szentes Rozália /1956/ február 27-én,
Kiss József Mihály /1941/ február 28-án hunyt el.

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@bodnarugyved.com

ügyvédi irodájában vállalja
Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft
Békésszentandrás, Akácos u. Köröshöz közel családi ház 4 Mft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Békésszentandrás, Kodály (volt Hámán Kató) u. nagy telekkel 
felújított csalási ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Békésszentandrás, Szent László utca, 65 m2 alapterületű 
üzlethelyiség kiadó

Érdeklődni: Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

„KÖRÖS-AQUA” Kft
munkatársakat keres

Tervező mérnök: 3 fő
Vízépítési, mélyépítési, útépítési szakterületre

Építőipari árszakértő, árkalkulátor: 1 fő
Vízépítési, mélyépítési szakterületre

Informatikus, rendszergazda: 1 fő
Rész-munkaidős beosztásban

Geodéta: 1 fő
GPS, UAV mérési szakterületre

Feladatok:
- Tervezési feladatok szakszerű ellátása AutoCad Civil 

3D tervező program alkalmazásával
- Költségvetések készítése TERC program 

alkalmazásával
- Geodéziai felmérések készítése a legkorszerűbb 

földmérő eszközökkel

Elvárások:
- Felsőfokú szakirányú végzettség (MA, MSC, BSC)
- Önálló, pontos, megbízható munkavégzés
- Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- Jó stressz tűrő képesség
- „B” kategóriás jogosítvány

Előny: 
- Mérnöki Kamarai jogosultság
- Szakmai tapasztalat

Amit nyújtunk:
- Kellemes munkahelyi környezet, jó munkatársak
- Versenyképes fizetés
- Cafetéria, telefon és gépkocsi használat

Munkavégzés: Békésszentandrás Körös-parti irodaházban, 
Anna ligeti lakópark 1/A.

Jelentkezés: Europass önéletrajz és motivációs levél 
megküldésével a koros-aqua@koros-aqua.hu e-mail címre
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