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Díszpolgáraink születésnapi köszöntése
„Két remek ember áll itt előttünk, mindketten településük díszpolgárai. Persze vannak még ezen kívül is közös vonások abban a két 
életútban, amit mindenki ismer, amit magatok mögött tudtok. Mindketten ezen a szép településen születtetek, sőt mindketten januárban. 
János 80. életévét, Brigitta néni pedig a 90-et töltötte.
Ami természetesen egyiktőkön sem látszik!
Mindketten marandót alkottatok, János a festészetben, Brigitta néni a sakk szimultánjaival. De van valami, aminek a megálmodása, a 
megszületése mindkettőtök nevéhez fűződik, ez pedig a Millenniumi Emlékmű az András-kereszttel.
Benne van nevünk, a múltunk, a létünk és jelenünk, a jövőnk, benne vannak ötleteitek, érzelmeitek, gondolataitok és sorolhatnám.
Hosszú évek óta esketek az András-kereszt árnyékában, ez az a hely, mely szinte zarándokhellyé vált…
Hálásak vagyunk azért is, hogy messzire röpítettétek ennek a kis, ámbár annál csodálatosabb településnek a hírnevét, amiről sokat, még az 
itt élők sem tudják, hiszik, hogy mennyire csodálatos az.
Köszönettel tartozunk Nektek. Köszöntsünk Titeket születésnapotok alkalmából. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, egészségben, 
szeretetben, boldogságban szeretteitek körében és mindannyiunk örömére!”- hangzott el az önkormányzati köszöntőben május 4-én a 
kiállítás megnyitó alkalmával.
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A  HUNYADI  JÁNOS  KATOLIKUS

Mezei futóverseny
Szarvas, 2018. 04. 18.

Általános iskolások mezei futóversenyén, hat csapattal és egy fő 
egyéni indulóval vettünk részt. Öt fős csapatok futottak a minél 
jobb helyezésekért. A  csapat négy legyjobb eredményéből 
számolták ki a pontokat és így születtek meg a helyezések. Az 
alsósok mindenki nagy örömére, második helyezést értek el. Csipai 
Márk egyéniben indult, és fölényesen nyerte ezt a versenyt is.

Eredményeink:
I Korcsoport(2009-)
600 m
16. Petrás Zília 14. Szegvári Soma
19. Szitó Katalin 16. Barna Csongor
26. Sinka Sára 18. Erdei Miklós
29. Tóth Zsanett 19. Farkas Csanád
30. Dombóvári Csenge 20. Farkas Péter
Csapathelyezés: 6. hely Csapathelyezés: 5. hely

II. Korcsoport(2007-2008.)
1000 m

  5. Barna Réka 11. Szabó Szilárd
11. Liszkai Laura 13. Szegvári Szabolcs
12. Szitó Stefánia 14. Maczik Kristóf
14. Kiss Mercédesz 22. Farkas Zsombor
31. Kóris Kata 22. Farkas Zsombor
Csapathelyezés: 2. hely Csapathelyezés: 4. hely

A 2. helyezést elért lány csapat

III. Korcsoport(2005-2006.)
1600 m
11. Szécsi Emese 12. Szécsi Rajmund
16. Turna Emese 18. Csekő Dávid
20. Csipai Nóra 21. Szitó Miklós
22. Szopka Kitti 25. Kóris György
25. Rontó Fanni 26. Kopasz Péter
Csapathelyezés: 4. hely Csapathelyezés: 5. hely

IV. korcsoport(2003-2004.)
2000 m

 1. Csipai Márk

Az eredményekhez gratulálunk!

Atlétika többpróba verseny
Szarvas, 2018. április 26.

A körzet iskoláinak I-IV. korcsoportos tanulói, atlétikaversenyen 
mérték össze edzettségüket. A Diákolimpián 6 fős csapatok, 
versenyszámonként gyűjtötték a pontokat. Az egyéni és a csapat 
első helyezettek jutottak tovább, a Megyei Diákolimpiára, 
Békéscsabára.
Korcsoportonként más-más versenyszámokat kellett teljesíteni a 
csapatoknak. Az év legnehezebb versenye ez, hiszen mindenkinek 
minden versenyszámban jól kell szerepelnie, ahhoz, hogy minél 
több pontot szerezzen egy csapat.
Csipai Márk ismét remekelt, kimagasló 844 ponttal nyerte meg az 
egyéni többpróba versenyt. 580 centiméteres távolugrásával, közel 
egy méterrel túlszárnyalta saját egyéni legjobbját.
A harmadik korcsoport győztese Romhányi Dominik lett, nagyott 
küzdött, minden versenyszámban felülmúlta ellenfeleit.

Eredményeink:
Csapathelyezések
II. Korcsoport (2007-2008.)
Versenyszámok: 60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 4x100 
m váltófutás
Kiss Mercédesz�  256 pont
Barna Réka� � 245
Szító Stefánia� � 211
Liszkai Laura� � 163
Adamik Klaudia�  148
Csapathelyezés: 5. hely (1113 pont)

Maczik Kristóf�  261 pont
Szegvári Szabolcs� 238
Szabó Szilárd� � 230
Farkas Zsombor�  209
Valicska Gábor�  128
Csapathelyezés: 4. hely (1181 pont)

III. korcsoport  (2005-2006.)
Versenyszámok: 60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m 
futás
Turna Emese� � 466 pont
Kondacs Bíborka� 447
Szécsi Emese � � 392
Csipai Nóra� � 374
Bagi Anett� � 287
Rontó Fanni� � 236
Csapathelyezés: 4. hely (1966 pont)

Romhányi Dominik� 586 pont
Pintér Ármin� � 394
Szécsi Rajmund� � 385 
Csekő Dávid� � 380
Szító Mikló� � 342
Kopsz Péter� � 335
Csapathelyezés: 4. hely (2087 pont)

IV. korcsoport (2004-2003.)
Versenyszámok: 100 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 
súlylökés, 800 m futás
Csipai Márk� � 844 pont
Nagy Botond� � 495
Bencsik Bence� � 431
Kepenyes Balázs�� 355
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Herceg Zsombor� � 307
Csapathelyezés: 6. hely (2432 pont)

Egyéni helyezések 
III. korcsoport
Romhányi Dominik� 1. helyezett
60 m futás� �  8,23 mp
Kislabdahajítás �  42,50 m
Távolugrás� � 430 cm
600 m futás� � 1:50,94 perc

A dobogó tetején Romhányi Dominik

IV. korcsoport
Csipai Márk� � 1. helyezett
100 m futás� � 12,52 mp
Kislabdahajítás�  62,50 m
Távolugrás� � 580 cm
Súlylökés� � 9,25 m
800 m futás� � 2:34,22 perc 

Az eredményekhez gratulálunk.

Megyei atlétika
többpróba verseny

Békéscsaba, 2018. május 4.

Csipai Márk, kiváló körzeti többpóba versenyeredményét 
túlszárnyallva, 873 pontot szerzett, a Diákolimpia megyei atlétika 
többpróba versenyén, Békéscsabán. Ezzel a teljesítményével a 
dobogó harmadik fokára állhatott. A megye össze iskolájából, csak 
két tanuló tudta megelőzni ezen a versenyen. Teljesítményére 
büszkék vagyunk.

IV. korcsoport
Csipai Márk� � 3. helyezett
100 m futás� � 12,50 mp
Kislabdahajítás�  67,15 m
Távolugrás� � 520 cm
Súlylökés� � 8,05 m
800 m futás� � 2:30,12 perc 

Csipai Márk 3. helyezést ért el

Szép volt Márk, gratulálunk!

Megyei Diákolimpia
Mezei futóverseny

Az őszi Körzeti mezei futóverseny első helyezettje, Csipai Márk 
indulhatott a Megyei Diákolimpián, melyet 2018. április 5-én 
Orosházán rendeztek meg. A IV. korcsoportosok 3000 métert 
futottak a Bogárzó lóversenypályán. Márkó végig az élmezőnyben 
futott és 6. helyen ért célba, ami kiváló eredmény a 87 fős 
mezőnyben.

Kitűnő eredményéhez gratulálunk!

A sporteredményeket összeállította:
Sztankovits Lászlóné

testnevelő

ÁLTALÁNOS  ISKOLA  HÍREI
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A tanév második hittanos találkozóját szervezte a Szeged-Csanádi 
Egyházmegye áprilisban, amelynek Szegeden a felsővárosi 
minorita templom és rendház adott otthont, s melyen a Hunyadi 
János Katolikus Általános Iskola nyolc tanulója is részt vett A 
találkozó témája a család volt, amelyet bibliai történeteken 
keresztül, csoportmunkában dolgoztak fel a fiatalok. Tizenöt 
településről háromszáz fiatal hittanos vett részt a programon, 

akiket hitoktatóik mellett néhány szülő is elkísért. A szervezésbe 
bekapcsolódtak a Szent Gellért Szeminárium papnövendékei, 
valamint a Gál Ferenc Főiskola hallgatói, akik az egyes 
állomásoknál és a háttérmunkában vállaltak feladatokat. A 
gyerekek az egész napos programon nagyon jól érezték magukat!

Csipai Levente hitoktató

Hittanos találkozó - Szeged 

                 MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk
Békésszentandrás lakosságát

2018. június 4-én (hétfő) 17 órára

 a trianoni megemlékezésre.

Helyszín:
Nemzeti Összetartozás Emlékpark

A műsorban közreműködnek
a Szentandrási Dalkör tagjai,

hegedűkíséret Dr. Dobos Ágoston

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
Anyák napja hajnalára.
Illatosan.

Zúgja az erdő, susogja a szellő,
Üzenik az ágak, lombok:
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Apró kis kezecskék készítették lelkesen az Anyák napi köszöntő 
lapot. Közben énekeltünk, verset mondogattunk. Nagy izgalommal 
vártuk, hogy végre átadhassuk a meglepetést az édesanyáknak. 
Akik már tudnak beszélni rövid verssel köszöntötték anyukájukat.
"Édesanyám nagyon-nagyon szeretlek,
anyák napján mit is mondjak te neked?
Megcsókolom értem fáradt kezedet,
neked adom hálás kicsi szívemet"

Édesanyámnak

Készül a köszöntőlap

Anyák napi készülődés a bölcsiben

Szabó Magda szülővárosában
Á p r i l i s  1 4 - é n  a 
K ö n y v t á r o s o k  N a p j á n 
k i r á n d u l á s t  t e t t ü n k 
Debrecenbe egyik írónk 
születésének évfordulójára 
emlékezve. Felkerestük 
Emlékházát, amelyet tavaly 
a d t a k  á t  é s  e g y k o r i 
bú to r a iva l ,  t á rgya iva l 
rendeztek be. Még telefonon 
is „beszélhettünk” vele és 
filmet is nézhettünk róla, sőt 
a Kossuth téren készítettünk 
néhány képet  az í rónő 
bronzszobrával. Ha már 
Debrecen, akkor Krisztus-
trilógia. A déri Múzeum 
M u n k á c s y  Te r m é b e n 
l á t h a t ó k  K r i s z t u s 
s z e n v e d é s t ö r t é n e t é t 
feldolgozó, monumentális 
méretű alkotásai. A bibliai szövegeket, az evangéliumi 
párbeszédeket és ezek magyarázatát kísérő fényjáték segít 
megérteni a szimbólumokat, a szenvedéstörténet mélyebb értelmét 

é s  M u n k á c s y  h i t é n e k 
fejlődését. A művek közös 
b e m u t a t á s á n a k 
különlegessége, hogy maga 
Munkácsy sem látta együtt a 
h á r o m ,  b i b l i a i  t é m á t 
fe ldolgozó fes tményét . 
L á t o g a t á s t  t e t t ü n k  a 
Református  Kol l ég ium 
é p ü l e t é b e n ,  a m e l y  m a 
általános és középiskola, ami 
egykoron tanítóképző volt. 
T e r m é s z e t e s e n  a 
könyv tá r l á toga t á s  s em 
maradhatott el. A Méliusz 
J u h á s z  P é t e r  M e g y e i 
Könyv tá rban  kedvesen 
fogadtak és kalauzoltak 
minket a közel 600 ezer 
könyv  é s  dokumen tum 
között. A nap végén sétáltunk 

a Nagyerdőn és megcsodáltuk a Debreceni Egyetem monumentális 
épületét. Nagyon jól éreztük magunkat és élményekkel feltöltődve 
tértünk haza kicsiny falunkba!                                  Benedek Erika
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Gondozási Központ hírei
Április hónap is bővelkedett eseményekben. A Költészet 
Világnapja alkalmából Arany János verseket olvastunk fel, majd 
összegyűjtöttük lakóink kedvenc verseit, balladáit és a „minden 
napra egy vers” keretein belül naponta, kívánságuk szerint 
felolvasunk egyet-egyet.
Megünnepeltük legidősebb lakónk Bagi Pálné Erzsike néni 97. 
születésnapját. Isten éltesse még sokáig közöttünk!
Tovább fűztük az „élet a tanyán” program sorozatunkat: Hrncsjárné 
Dorogi Mária segítségével foglaltuk össze a tanyasi élet szokásait. 
Időseink szívesen idézték fel gyermekkoruk tanyasi iskolában 
megélt élményeit, fiatalkoruk eseményeit, a tanya körüli teendőket 
a kenyérsütéstől az állattartásig. A sok közös emlék felidézésével 
jókedvű beszélgetés kerekedett talán estig is eltartott volna, olyan 
sok emlék és történet fűzi lakóinkat a tanyavilághoz.

Hrncsjárné Dorogi Mária előadása

Mint minden évben, idén is egy kis meglepetéssel készültünk a 
fáklyás felvonulóknak. Felidéztük a régi idők, a „Munkásosztály 
majálisát”. A megfáradt felvonulókat jaffa szörppel kínáltuk, 
nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük szépen az ehhez kapott 
régi munkásruhákat, sapkákat, eszközöket!

Fáklyás felvonulás

Az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat köszöntöttük május 
egyik legszebb ünnepén, anyák napján.  Fellépett a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola „Fürge lábak” néptánc csoportja, 
Gógné Babák Ildikó vezetésével. Köszönjük a gyerekek szívet 
melengető, színvonalas műsorát. Ünnepségünket tovább 
színesítették a dolgozóink által előadott gyönyörű versek és dalok. 
E jeles eseményre ellátogattak az otthonukban élő idősek is. A régi 

jó ismerősök ilyenkor itt nálunk találkoznak, és az ünnepség után, 
sütemény és limonádé mellett sokáig beszélgettek a jó levegőn a 
Gondozási Központ teraszán.

,,Fürge Lábak”

Anyák napi köszöntés

A kellemes tavaszi idő beköszöntével elkezdjük a kemencés 
programjainkat is. Reméljük, sok finom sütemény készül majd a 
kerti kemencében. A következő időszak programjaira is  szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!

Következő lapzárta:

2018. június 4. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Békésszentandrási harangszó a 
Kossuth Rádióban!

A Békésszentandrási református templom harangja a hozzá 
kapcsolódó ismertetővel együtt 2018. május 28-án, hétfőn kerül 
adásba a Kossuth Rádióban 11:56-kor. 
Az adást  2018. június 2-án, szombaton megismételjük, szintén a 
Kossuth Rádióban, 11:56-kor.
Az az örömteli megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Kossuth Rádió 
munka tá r sa i  megkeres t ek  bennünke t  azza l ,  hogy  a 
békésszentandrási református harang szavát szeretnék közvetíteni 
az egyik déli harangszónál. Bizonyára mindenki számára ismeretes 
az a szép szokás, hogy a Kossuth Rádióban minden délben 
valamelyik magyar harang szava szól, s előtte egy kis ismertetés is 
hangzik. Bődi Mária és Hévizi Róbert, a helyi honismeret és 
hagyományőrzés személyiségei segítettek az ismertető szöveg 
összeállításában. A Kertbarát Egyesület és több kedves adakozó 
pedig a hangmérnökök méltó megvendégelésében. Köszönjük 
minden közreműködő segítségét. A Rádióba beküldött szöveg 
egyik részletét is közöljük:
Békésszentandrás mai református temploma 1802-1806-ig épült 
Fischer Ágoston tervei alapján késő barokk stílusban. Felszentelése 
1808-ban volt a debreceni diákok éneklő karának szolgálatával. 
Belső berendezése copf stílusú. A 26 m hosszú és 12m széles 
templomhajóban 500 ülőhely található.  Egy manuálos orgonáját 
1844-ben Szegeden készítette Kováts János. 
A békésszentandrási református templom 26m magas tornyában 
három harang volt. A 320 kg-os nagy harangot 1944-ben 
hadparancsra leszerelték. Szállítása közben Szajolnál bombatalálat 
érte a szerelvényt és a környékbeli harangokkal együtt a 
bombatölcsérbe került. A vasúti közlekedés gyors helyreállítása 
nem engedte meg a harangok felszínre hozatalát. Máig a vasúti 
sínek alatt némán várják a feltámadást. Jelenleg két harang szól. Az 
egyik a Karsay család harangja, amelyet felirata szerint Isten 
dicsőségére készíttettek. A másikat Marjai Géza lelkész 
adományozta felesége emlékére.
A békésszentandrási református templom és berendezése műemlék 
védelem alatt áll. A Reformáció 500. emlékévében emléktáblát 
avatott a gyülekezet volt lelkipásztorai, Marjai Géza és Mészáros 
László emlékére a szép biblia idézettel: „Az igazak emlékezete 
áldott” (Példabeszédek 10:7)
A most megszólaló békésszentandrási református nagyobbik 
„Marjai” harang hirdesse feliratának Igéjét is Jézus szavával: „Légy 
hív mindhalálig és néked adom az életnek koronáját” (Jelenések 
2:10)

A Kossuth Rádió hangmérnöke a különleges szőrborítású 
mikrofonokkal és Dr. Dobos Ágoston lelkész a harangszó 
felvételének napján (a pontosság miatt jelezzük, hogy a felvételt 
szakmai okokból kültérben kellett elvégezni)

A kertbarátok tavaszi 
„hadjárata”

A Kertbarát Kör tagjai elhatározták, hogy nem csak szóval, hanem 
tettekkel is színre lépnek és szépítik környezetünket, községünket. A 
buszmegálló melletti területet választották és elkezdték a tavaszi 
munkákat, előkészítették a talajt a sok szép virágnak. Reméljük, 
hamarosan mindenki megcsodálhatja! Reméljük más civil 
szervezetek vagy baráti csoportok is követik példájukat és falunk 
valamelyik területét „örökbe fogadva” gondoskodásukkal szebbé 
varázsolják! Köszönjük a lelkesedést!
Lapzárta után érkezett a hír, miszerint a teret szebbnél szebb 
virágokkal már be is ültették.

A KÖRÖS KÖRÜL KAMRA 

FUTÓBAB VERSENYT hirdet gyerekeknek, 
akár ovis, iskolás csoportoknak, barátoknak (2-15 éves korig).

Nem kell mást tenned, csak el kell menned a Körös Művelődési 
Ház és Könyvtárba, kérned kell egy babzacskót legkésőbb 

2018.05.26-ig, és elültetned kerítés mellé, balkonládába, 
veteményesbe, bárhová, a lényeg, hogy minél messzebbre 

futhasson. Öntözöd, gondozod, futtatod.
Ha úgy látod messze futott, akkor jelezd a verseny lezárásáig 
bármikor, cérnával megmérjük. (körös körül kamra facebook 

oldalán, vagy tel: 06-20-390-0092, 
e-mail: mazsola1971@gmail.com)

A verseny lezárása: 2018. augusztus 03.

Akinek a legmesszebbre futott a babja, annak nyereménye egy 
babkonzerv. Na jó, nem az, hanem az alábbi díjak kerülnek 

kihirdetésre a Sport- és Vitamin-napon:

1. helyezés: 3.000,- Ft

2. helyezés: 2.000,- Ft

3. helyezés: 1.000,- Ft
A futóbab termése természetesen a tiéd.

A babcsomag tartalma:
3 db Zalán karósbab (ZKI)

és 3 db talán Zalán (Piacon egy nénitől)
A Zalán bab 2-4 méterre is megnövő, támrendszert igénylő, nagy 
szemű tarka Lima-bab. Kifejezetten zsenge magja a zöldbabhoz, 

száraz magja pedig az étkezési szárazbabhoz hasonlóan 
készíthető el. A növény folyamatosan virágzik, köt termést, ezért 

folyamatosan szedhető.
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ÖNKORMÁNYZATI

Sinka Imre polgármester úrral otthonában 
köszöntöttük Pálinkás Mártonné Ica nénit 
95. születésnapja 
alkalmából! Isten 
éltesse még 
sokáig 
egészségben 
szerettei 
körében!

A Gondozási Központban ünnepelte 97. 
születésnapját Bagi Pálné Erzsike néni. 
Sinka Imre polgármester úr és Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző asszony 
emléklappal köszöntötte településünk 
harmadik legidősebb lakóját. Isten éltesse 
Erzsike nénit szeretetben, egészségben!

Ezúttal Bátori Józsi bácsit köszöntöttük 
otthonában 90. születésnapja alkalmából.
Sinka Imre polgármester úr átadta az 
ünnepe l t  részére  a  Magyarország 
Kormánya által megküldött emléklapot, 
valamint nagyközségünk ajándékát, leróva 
tiszteletünket az ünnepelt és szép kora előtt.
Kívánunk Józsi bácsinak egészségben és 
boldogságban eltöltött hosszú éveket.

Ismét gyarapodott a szépkorúak tábora Békésszentandráson!

Babaszületés-facsemeteültetés

Immáron tizedik alkalommal került megrendezésre községünkben 
a hagyományossá vált „Babaszületés-facsemeteültetés”, melynek 
keretében a tárgyévet megelőző évben született gyermekek 
számával megegyező nemes facsemetét ültet az önkormányzat a 
kisgyermekek, a szülők és a nagyszülők közreműködésével. 
Ezúttal a Rákóczi utca adott otthont a faültetésnek, melyre 35 
kisgyermek családja kapott meghívót. A ragyogó napsütésben 
nagyon sokan tettek eleget a meghívásnak, a kis családok szinte 
benépesítették a Rákóczi utca ezen szakaszát. 
Az ünnepséget Sinka Imre polgármester úr köszöntője nyitotta, 
majd Major Attila, a Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 
Bizottság tagja, a "Babaszületés-facsemeteültetés" "szülőatyja" 
mondta el ünnepi gondolatait, felvázolva, hogy az elmúlt tíz alatt 
337 fa került elültetésre e nemes kezdeményezés során. 

Sinka Imre polgármester úr Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében emléklappal és Békésszentandrás 
címerével ellátott bögrével ajándékozta meg a jelenlévő babákat és 
családjaikat, de valamennyi kicsi gyermek apró mézest is kapott 
ajándékba.
Az ünnepélyes megnyitó után vidám hangulatban zajlott a faültetés 
is. Az előre elrendezett terepen 35 gömbkőrisfa kezdte meg életét. 
A terep rendezéséhez köszönet illeti az önkormányzat és a 
Településüzemeltetési Intézmény dolgozóit, akik részt vettek a 
terület előkészítésében, valamint a faültetés utómunkálataiban. 
Köszönet illeti továbbá a helyszín biztosításáért a polgárőröket is. 
Gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek, és további békés 
családi életet kívánunk! 

Bagi Erika
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HÍREK

Köszönjük

Bizonyára, észlelték az esti órákban arra járókelők, hogy 
emblematikus, karizmatikus épített örökségünk a Római Katolikus 
templomunk esti fénybe öltözött! Ezúton is köszönetünket 
nyilvánítjuk ki a fényvetőt adományozó v. Szécsi Mátyásnak. Nem 
utolsó sorban segítőinek, Ambrus András lakatosmesternek a tartó 
elkészítéséért, Dorogi István és Fulajtár László villanyszerelőknek, 
Tóth András műszaki vezetőnek, és polgármester úrral egyetemben 
az önkormányzat képviselő-testületének, hogy szavazatukkal 
hozzájárultak az üzemben tartáshoz, a megvilágítás költségéhez. 
Apró lépésekből áll össze az egész - tartja a közmondás! Majd ha a 
polgármesteri hivatal is új köntösbe öltözik, két hasonló 
fényvetővel pompás kivilágított faluközponttá növi ki magát, 
benne a szintén megvilágított I-II. világháborús emlékművel. Ma is 
szívet megdobogtató feliratával:

„A zászlót vittük mindhalálig,
Elvesztünk érte mind egy szálig.

Átok reá, ki ezt felejti,
A Szent lobogót porba ejti!”

M.

Tűz volt a főszereplő
Április utolsó napja, május elseje előestéje a hagyományokhoz 
híven községünkben a fáklyás felvonulás napja. A jó időjárás miatt 
is nagyon sokan gyűltek össze a Piactéren és fáklyákkal, lufikkal 
felszerelve indult a menet, amelyet a Szarvasi Fúvószenekar 
vezetett Lénárt Zoltán traktorán ülve. A felvonulók a Kálvin utcán, 
a Gondozási Központ előtt a szokásokhoz híven megálltak és az 
idősek így meghallgathatták az induló zenéket. Már az is 
hagyomány, hogy a Gondozási Központ dolgozói készülnek és 
meglepetéssel várják ezt az estét. Most a régi idők emlékére a 
munkásosztályt jelenítették meg akkori öltözékben. Mindenkinek 
nagyon tetszett az ötletük és a megvalósítás főleg. Amint a Bencsik 
Mihály Sporttelepre értek a felvonulók a gyermekek felkötötték a 
szalagokat és lufikat a májusfára, majd a településüzemeltetési 
intézmény dolgozói segítségével felállították a májusfát és 
meggyújtották a tábortüzet. Végezetül a Hestia Tűzzsonglőrök 
műsora ejtette ámulatba és varázsolta el a jelenlévőket. Köszönjük 
a közreműködők segítségét, akik nélkül nem sikerült volna 
folytatni hagyományainkat.

BE

80 évesen is aktívan

Ezt az állítást elmondhatjuk Lóránt János Demeter Munkácsy-
díjas, Érdemes Művészről. Igen, januárban töltötte be 80. életévét 
és még fest, alkot és kiállít. Május 4-én ebből az alkalomból nyílt 
tárlata a Könyvtár Galériájában, melyet Szuhaj György, tanár, 
képzőművész nyitott meg az ő egyéni stílusával. Néhány 
gondolatot idézünk belőle:
„ Az alkotás - ha valóban az - nem mehet ki a divatból, az 
alkotóvágy nem múlhat el. Örök érték, és értékmérő az alkotás és az 
alkotó ember. Lóránt János ilyen érték és mérték. …..A józan 
valóságba visszazökkenő ember kapaszkodót keres. János az 
alkotásaival….ilyen kapaszkodót kínál fel nekünk…… 
megmutatja milyen világban és hogyan élünk. – Szembesít, feltár.
A kiállítás három részből áll. János meglesi, meglátja, és 
megragadja az EMBERT. Mi, meglátjuk-e  amilyennek ő lát 
minket? Saját magunkat ismerjük, vállaljuk-e annyira, mint ahogy 
ő felmutatja nekünk…
LINÓLEUMNYOMATOK, a negatívba metszett sokszorosított 
grafika világa. A technika nem adja a valóság másolatát, 
absztarhálni kell…. nincs hagyományos perspektíva, a formák nem 
olvashatóak csak a lényeg….vezetnek a lélek és a sors 
mélységébe…hely a csendnek, a gondolatnak.
Az AKVARELL az anyag és a technika javíthatatlan szabadsága…. 
A pigment a vízzel a papír rostjába hatol, hogy….bevigyen abba a 
természetbe, melynek élményét magunkban hordjuk, az ősi 
paradicsomtudatunkba.”

Lóránt János Demeter és Szuhaj György

Majd az önkormányzat nevében Fabó István alpolgármester, dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző és Bagi Erika köszöntötte az 
ünnepeltet és meghívottként a 90 éves vitéz Sinka Brigitta 
sakkmestert is. Hangsúlyozta, hogy kettejüket nem csak a falu, de 
az András-kereszt megalkotása is összeköti és egy-egy 
emléklappal és tortával felköszöntötték a község két díszpolgárát. 
Ezután még sokan gratuláltak a kiállítónak és beszélgetések, 
fényképek készítése következett.
A kiállítás június 5-ig látogatható és kérem, nézzék meg, érdemes!

Benedek Erika
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Helytörténeti Hírek
Isten éltessen,

688 éves Békésszentandrás!

A település beiktatásának évfordulójára emlékeztek április 18-án a 
Jubileumi Emlékháznál. A maroknyi megemlékezőt Benedek 
Erika intézményvezető köszöntötte, majd Hévízi Róbert, a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke 
lépett a mikrofonhoz.
– 688 évvel ezelőtt, ezen a napon kelt egy okirat, amelyet Károly 
Róbert királyunk írt alá, és pecsételt le. Ezzel lezárt egy határvitát. 
Egy olyan vitáról volt szó, ami a településünkön zajlott, ami bár 
akkoriban még nem volt önálló, bizonytalan viszonyokkal 
rendelkezett. Egy része Fehéregyházához, másik része Hénhez 
tartozott. Fehéregyház a mostani Mogyorósi-halom környékén 
volt, Hén pedig a Bika-halom közelében. Mindkettő egy 
magasabban lévő, nagyobb terület, hiszen a folyók akkoriban még 
nagyon rakoncátlanok voltak, és nem épültek gátak, amelyek 
megálljt szabtak volna nekik. Ezért nagyon nehéz volt itt az élet – 
idézte fel az előzményeket.
Mint mondta, a tatárjárást követő időszak Békésszentandrás 
életében is nagy fordulatot hozott. A kunok betelepítésével 
megérkeztek az úzok is, akik északra és délre vándoroltak. A déli 
területeken határvitába keveredtek, aminek következtében 
Nagymartoni Pál országbíró 1329. november 20-án arra kérte az 
aradi káptalant, hogy a határok felújításával határozza meg 
Békésszentandrás helyzetét, és hozzanak döntést arról, hogy 
Fehéregyháza területén belül van vagy sem.
1330 áprilisában megtörtént a határjárás. Az Úzvásári család ennek 
keretében bizonyító erejű határjeleket tudott felmutatni, ezért a 
falubirtokot az ő javukra iktatták be. Erről a beiktatásról az aradi 
káptalan április 18-i oklevelében tett jelentést Károly Róbertnek, 
ezért ezt a napot tekintik a település születésnapjának.
– Közel hét évszázad egy nagyon hosszú időszak, és 
Békésszentandrás sok történelmi esemény színtere volt. De mégis 
megmaradtunk, itt vagyunk, és építjük településünket, ezáltal az 
országunkat – összegezte a zivataros évszázadokat.
Felidézte, közel másfél évtizede megalakult a Jubileumi 
Emlékbizottság, amely azért dolgozik, hogy a település életében 
meghatározó évszámokat visszahozza a köztudatba. Ezek közé 
tartozik az újratelepítés, amelynek jövőre a 300. évfordulóját 
ünneplik. Úgy érzi, bár a sors sokakat elszakított az utóbbi 
évtizedekben a szülőfalujától, s meggyengítette a kötelékeket, a 
láthatatlan szálak mindenkit összekötnek az otthonával, egy-egy 
ilyen jeles eseményre pedig remélhetőleg hazahívják őket.
A rendezvény végén a megjelentek a hagyományokhoz híven 
nemzeti színű szalagot kötöttek az emlékház kerítésére.

Hegedűs Éva – newjsag.hu
Fotó:Hegedűs Éva

Szentandrási kurucfelkelés

Emlékezők Vértessy bíró szobránál

A Békéssy János Helytörténeti Egyesület tagjai és a jelenlévők 
április 27-én a hagyományokhoz híven megemlékeztek az 1735. 
évi kurucfelkelésről, amely községünk számára meghatározott 
esemény volt és a Habsburgok ellen őseink is csatába vonultak. Ez 
az esemény jó példája volt az összefogásnak, amelyre minden 
időben szükség van – hangsúlyozta megemlékezésében Hévizi 
Róbert, majd koszorút helyeztünk el Vértessy bíró szobránál 
tiszteletünk jeléül.

MEGHÍVÓ

Ez évben is emlékezzünk falunkban a közel 100 éves 
SZŐNYEGGYÁR dolgozóira, az üzem történetére!

Tisztelettel várjuk a volt, a nyugdíjas és jelenleg is aktív 
dolgozókat és a szőnyegszövés iránt érdeklődőket.

Időpont: 2018. május 16. (szerda), du. 2 óra

Találkozzunk a Könyvtárnál és látogassunk el Öcsödre! 
Megtekintjük azt az igazi különlegességnek számító 

perzsaszőnyeget, mely a közeljövőben kerül a magyar 
parlamentbe, és hosszát 21 m-re tervezik.

Köszöntsük a szövőasszonyokat!

Majd visszaérkezve koszorút helyezünk el a Szőnyeggyár 
emléktáblájánál!

Mindenkit várunk szeretettel!

Aki teheti, autóval érkezzen!

Békéssy János Helytörténeti Egyesület
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Aranybusz
E szó hallatán több dolog eszünkbe juthat. Április 23-án az iskola 
udvarán állt és várta a gyermekeket a Petőfi Irodalmi Múzeum 
mozgó kiállítása. Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából tavaly júliusban indult útjára és azóta járja a 
településeket ez a busz, amely bemutatja és játékos formában 
szemlélteti egykori költőnk életművét, életét és költészetét. A 
buszba manuális játékokat és a digitális eszközöket is beépítettek, 
melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de mélyebb 
tudást is közvetítenek. Az első látogatók az első osztályosok voltak, 
akik először buszjegyet kaptak és érvényesítették hagyományos 
lyukasztóval ezzel a dátummal. Majd különböző versekhez 
kapcsolódó tárgyak voltak láthatóak vitrinben vicces feliratokkal 
ellátva. Memóriajátékot is játszhattak és egyedi installációs elemek 
segítségével élete főbb eseményeivel ismerkedhettek meg. Zenét is 
hallgathattak a gyermekek egy-egy versének megzenésített 
változatából vagy erőkarral - utalva Toldira – feladatokat tudtak 
megoldani. A nap folyamán minden osztály mélyebben 
beleláthatott Arany János munkásságába a korosztályukhoz sokkal 
közelebb álló modern kiállítással.                             Benedek Erika

Játszóház a szeretet jegyében
Május 5-én, szombati játszóházunkba látogatók fűzhettek karkötőt, 
készíthettek dobozt és füzetet, amelybe anyák napi versek, 
köszöntők, képek kerültek. Gyorsan eltelt a két óra és mindenki 
kincsekkel térhetett haza, amelyet vasárnap átadhatott 
anyukájának, nagymamájának.

Puszirablók

Ez egy könyv címe, amely a fiatal író, Vig Balázs tollából született 
és író-olvasó találkozó témája volt május 7-én délelőtt a 
békésszentandrási könyvtárban.
Ka lóznak  ö l tözve  vá r t a  a  gye rmekeke t  a  könyv tá r 
gyermekrészlegén, hiszen a könyvben egy kalóz rabolja el a főhős 
hercegnőt. Játékos, humoros kérdés-felelet formájában mesélte el a 
könyv tartalmát a fiatal író és természetesen nyitva hagyva a végét. 
Aki elolvassa a könyvet megtudhatja, hogyan gyűlt össze az egy 
mázsa váltságdíj puszi.
Nagyon jól szórakoztak a 3-4. osztályos gyermekek és még meg is 
mozgatta őket a tanító nénikkel együtt.
A végén nem csak az író dedikálta a könyvjelzőket, hanem a 
gyermekek is egy lepedőt írhattak alá, amit minden találkozó 
alkalmával magával visz.
Befejezésül még ajánlotta könyveit az alsósoknak: A rettegő 
fogorvos, Todó kitálal az oviról, Todó kitálal a suliról és a Három 
bajusz gazdát keres címmel. Reméljük, minél többen fogják 
kölcsönözni és elolvasni a Móra Kiadó gondozásában megjelent 
könyveit!
Köszönjük ezt a remek előadást!

Benedek Erika
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születés

2018. április 27-én Korbely György és Szalay 
Edina szülőknek BARNABÁS utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Bartha Árpád /1942/ március 9-én,
Szabó Jánosné sz. Egri Anna Rozália /1927/ március 30-án,
Hrncsjár József /1936/ március 31-én,
Bodonyi Tivadar /1935/ április 8-án,
Petneházi István János /1965/ április 8-án,
Medvegy Mihály /1964/ április 13-án hunyt el.

Megemlékezés Rábáné Fazekas Erika tanárnő 
halálának 1. évfordulójára

Good bye

Kicsi voltam, ötödikes
Akkor fogtad meg a kezem!
Kísértél egészen nyolcadikig,
Osztályunkat védted a vérig!

Azután kicsit megváltoztál,
Anya szerepben publikáltál.
Majd visszatértél tanítani,
Vasfegyelemmel jót akarni!

Öt évente találkoztunk,
Beszélgettünk, jót mulattunk.
Így volt ez tavaly, húsz év után
Együtt volt a kicsi ,,család”.

Mindig mondtad nekem mosolyogva
,,Öreganyád ezt megmondta”.
Sok év után újra együtt voltunk,
Kollégákként dolgozhattunk!

Ma jött a szörnyű felismerés,
Nem vagy többé, ez nagyon nehéz!
Könnyem az arcomon érted pereg,
Amíg élek nem feledlek!

Hallom a hangod, lépted,
Látom az arcod s látlak téged.
A folyosón sokszor látni foglak,
Kulcsod a zárban, tudom, hogy ott vagy!

Angyal szárnyal fenn az égen!
Tudom, Te vagy és éppen nézlek!
Intek neked innen a földről szorongva,
Hiányzol nekünk mondjuk ezt zokogva!

(Drága! Vigyázz ránk fentről! Mindenkire!
Főleg a családodra, a fiadra és férjedre!
A tanítványokra, a kollégákra, barátokra!
Legyen neked könnyű a föld!!)

(Szopka Györgyné, Elek Mónika - 2017.05.28.)

MEGEMLÉKEZÉS
Gazsó István

halálának 4. évfordulójára

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 
Számunkra te sosem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

Szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid és dédunokáid

Köszönetnyilvánítás

„Amíg éltél szerettünk,
Amíg élünk nem feledünk”

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, 
barátoknak, jó szomszédoknak, ismerősöknek, akik

SZÍTÓ IMRE
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

,,Nincs a világon annyi Szeretet, amennyit most elveszítettünk.”

Legyen e pár sor köszönet és hála mindazoknak,
akik szeretetük, tiszteletük jeléül

ifj. Fulajtár Jánosné  sz. : HÁZI ROZÁLIA
búcsúztatóján megjelenve részvétüket fejezték ki,

sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja
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A Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási 
Egyesületének hírei

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2018. április 

21-én tavaszköszöntő rendezvényt szervezett a helyi művelődési 

házban. Megtisztelte ünnepségünket Sinka Imre Békésszentandrás 

polgármestere. Köszöntötte a jelenlevőket Oláh Géza elnök úr. 

Kultúrműsorunkban színvonalas műsort adtak a csabacsűdi 

hagyományőrzők, és a Szentandrási Dalkör tagjai. Szécsi Mátyás 

saját versét szavalta Házam a hazám címmel. A Dalkör új blézert 

varratott, amiben ez alkalommal léptek fel először. A varratás 

anyagi költségeihez jelentős összeggel járult hozzá Oláh Géza 

elnök úr, amit ez alkalommal is hálásan megköszöntünk neki.

A szakácsaink ízletes birkapörköltet, asszonyaink pedig rántott 

szelet és köretet tálaltak fel, amit jóízűen elfogyasztottak a 

jelenlévők.

A déli óráktól a csabacsűdi barátaink húzták a talpalávalót, amit 

tombolahúzás követett.

Köszönjük társadalmi munkájukat azoknak, akik elő- és 

utómunkálatokban részt vettek.

A Szentandrási Dalkör új ruhájában mutatkozott be

Nyári programjaink:

Júniusban meghívás várható az öcsödi József Attila Nyugdíjas 

Klubtól egy baráti találkozóra, mely megvendégelés keretében 

zajlik.

Június 4-én 17 órakor a Trianoni megemlékezésen (Nemzeti 

Összetartozás Emlékpark a postával szemben) Dalkörünk is műsort 

ad. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Július 27-28-29. (péntek-szombat-vasárnap) 3 napos kirándulást 

szervezünk Aggtelek, Gömörszöllős, Edelény, Putnok, 

kazincbarcikai  szállás étkezéssel .  Részletes program 

jelentkezéskor. Költség előlege 5.000 Ft/fő. Érdeklődni: 06-

20/561-9442-es telefonszámon lehet.

Éves programunk: Vitamin-nap, Idősek Napja, Karácsonyi 

ünnepség.

Kérjük, kísérjék figyelemmel szervezéseinket, és várjuk 

jelentkezésüket.

 Oláh Géza Tóth Mihályné

 elnök szervező

Csillogó ezüstök

A Dalma Dance Club békésszentandrási csoportja április 22-én 

Kunszentmártonban vett részt a Moderntánc Kupa versenyén, ahol 

a második helyet értek el. Gratulálunk a lányoknak és további 

sikereket, kitartást kívánunk! Köszönjük a felkészítést Sárai 

Kittinek!

Táncosok: Kovács Sára, Hegedüs Gréta, Friedmanszki Fanni, 

Molcsán Izabella, Farkas Lili, Oláh Zsófia, Nagy Bianka, Klimaj 

Dorka

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 családi 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
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Kajak-kenu
Az idény első versenyét, az immár hagyományos Békés Megyei Diák Kupát 
Gyomaendrődön rendezték. A versenyzők ezúttal is iskolai színekben 
indultak, mindenki a saját iskoláját képviselte. Versenyzőink a korai 
időponthoz képest jól szerepeltek, és készülnek a további versenyekre.

Békés Megyei Diák Kupa
Gyomaendrőd, 2018. 04. 29.

MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 3. Szabó Kornél

    6. Füzesséry Richárd

    7. Pálinkás Hunor
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 1. Gugolya Réka
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 10. Szécsi Robin
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 6. Szabó Szilárd

A Simon Fiala Emlékversenyt 2018. június 30. – július 1-jén rendezzük.

Gugolya Réka a dobogó első fokán
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Gyermeksakk
A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola Sakkszakkörösei a 
XII. Orosházi Nyílt Gyermek Sakkbajnokságban az alábbi 
eredményekkel az egyik legsikeresebb versenyüket zárták.
Felsős fiú: Farkas Csanád 1. helyezés
Felsős fiú: Csipai Márk 3. helyezés
Felsős fiú: Bagdi Nándor 7. helyezés
Nagyalsós fiú: Zsigmond Imre 10. helyezés
Kisalsós lány: Sinka Sára 6. helyezés
Nagyalsós lány: Szító Stefánia 5. helyezés
Nagyalsós lány: Kis Tünde 9. helyezés
Nagyalsós lány: Sinka Emma 11. helyezés
Gratulálunk valamennyi gyermeknek a sikeres szereplésért!  
Köszönjük az Önkormányzat és a Településüzemeltetési 
Intézmény támogatását!
A nap végén a megérdemelt fagyizás sem maradhatott el!        Cs.L.

Megvan a III. hely! 
A Körös Kupa Békés megyei sakk csapatbajnokság utolsó 
fordulójában Orosházával mérkőztek meg a Hunyadi Mátyás 
Sportegyesület Sakk Szakosztályának játékosai. A szoros csata 4:4-
gyel zárult. 

K É Z I L A B D A
Kiváló tavaszi kezdésünket sajnos sérülés-hullám követte, így 
nem tudtuk szállítani az újabb bravúrokat, néhány találattal alul-
alulmaradtunk. Ennek ellenére hétről-hétre még inkább 
küzdöttünk a pontokért, mely Kondoros ellen végre ismét sikerült.  
Óriási csatában, hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny. 
Az első nekünk, míg a második játékrész a vendégeknek kedvezett 
jobban, több gólos előnyre is szert tettek. De mi szinte lehetetlen 
helyzetből álltunk talpra, és egy fantasztikus véghajrával pontot 
mentettünk, így osztozkodtunk a pontokon: Békésszentandrás – 
Kondoros 23-23 (12-12).

Füzesgyarmat – Békésszentandrás 24 – 22 (12-10)
Az igazán erős, jó játékerőt képviselő ezüstérem-várományossal 
fantasztikusan küzdöttünk. Fegyelmezett játékkal, két kiváló 
kapusteljesítménnyel rukkoltunk elő, de nehezen bírtunk a 
kőkemény védekezésükkel. Kicsivel nagyobb szerencsével akár 
újabb pontot is szerezhettünk volna.

Hátralévő mérkőzéseink:
2018. május 13. vasárnap 16:00
     Sarkadi KE- Békésszentandrási KC
2018. május 20. vasárnap10:00
     Békésszentandrási KC- Nagyszénási SE

„Semmi sem lehetetlen, ha a szándék mellett időt és energiát is 
áldoznak rá…”  (J.S.)

HAJRÁ TOVÁBB!                                                                   - a -

TÁNCTÁBOR
2018. JÚNIUS 18-22.

A tábor június 18-a hétfőtől június 22. péntekig lesz 
Békésszentandráson a Művelődési Házban.

A programok reggel kilenc órától délután négyig tartanak.
Nyolc órától már fogadjuk a gyerekeket.

Részvételi díj: 5.000,- Ft.

Ebédelési lehetőség a Zöld Sas Vendéglőben,
a heti ebéd ára 4.250,- forint 

(850,- Ft/nap/fő).
Tízórait mindenki hozzon magával.

Frissítő innivalóról és uzsonnáról gondoskodunk.

Jelentkezni Makan Zsuzsannánál (tel:30/ 603 2290)
vagy Korbely Gyögynénél lehet (tel.:20/9103 093).

Évzáró bemutatónkat
június 23-án tartjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Korbely Györgyné
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