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Óvodai ballagók
2018. május 25-én az óvodások búcsút intettek a felhőtlen óvodai életnek. Számukra is megezdődik a felelősséggel 
teli, komolyabb feladatok időszaka. Kívánunk nekik sikert, és sok-sok jó jegyet iskolás éveikben.
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REFORMÁTUS

Szeretethíd Békésszentandráson
A Magyar Református Egyház tíz év óta meghírdeti Kárpát-
medence szerte az un. „Szeretethíd” napokat május végén. A 
történelmi Magyarország szétszakadt református egyháztestei tíz 
éve törvényesen egyesültek május 22-én. Ennek emlékére tartjuk 
meg a lélekben is összekötő „Szeretethíd” napokat. Jézus Krisztus 
adta nekünk parancsba a szeretetet. „Új parancsolatot adok nektek, 
hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy 
szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.”” (Jn. 13,34-35). 
Tehát ez elsősorban oka annak, hogy szeretet önkéntes napokat 
szervezünk, a másodlagos ok a májusi emlékezés keresztyén 
református egységünkre. Minden gyülekezetre rá van bízva, hogy 
milyen módon valósítja meg ezt. A Szeretethíd napok másik célja, 
hogy emlékeztessen minket mintegy felkiáltó jelként, hogy ne csak 
egy évben egyszer keressük a szeretet megvalósulásának módját, 
hanem minden napon. A szeretet nem csupán érzelem, hanem 
először is döntés, akarat: Akarom a másikat szeretni. A szeretet nem 

kényelem kérdése. Legtöbbször a szeretet cselekedetei miatt fel 
kell adnunk kényelmünket, ki kell lépni önzésre hajlamos 
életünkből, de bőven megéri!
Ezt tapasztaltuk meg mi is, amikor a Magyar Református 
Szeretetszolgálat jóvoltából május 9-én jótékonysági ruha és 
használt cikk adományozó napot tartottunk a református parókia 
udvaron.
Majd ezt követte május 30-án a lassan már hagyománnyá váló 
kerekes székes panoráma néző kirándulásunk a Körös part gátjáig 
hittanosokkal, gyülekezeti tagokkal az Idősek Otthonából indulva. 
Mindkét esemény nagyon jó hangulatban, a Szeretethíd-hoz méltó 
módon történhetett.  Köszönjük minden résztvevőnek, 
megvalósítónak a közreműködést. Indítson minket Jézus szava, és 
a mostani Szeretethíd esemény is folytatásra egyéni életünkben!

Dr. Dobos Ágoston
ref. lelkész

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai Dobos 
Ágostonnal a jótékonysági nap elején

A kerekes székes kirándulás résztvevő a Körös part gátján 
Dobos Ágoston lelkész magyarázatára figyelnek

Hozz virágot a templomhoz!

Tavasszal sok szép virág nyílik a templom körül is. Ezek legtöbbjét 
kedves, áldozatos hívek ültették el évekkel ezelőtt, és gondozzák 
régóta. Van ugyanakkor még sok hely, szeretnénk, hogy még több 
virág ékeskedjen a templom körül kerítésen belül és kívül. 
Szeretettel hívunk minden segítőkész embert, adjon akár egy-két 
virághagymát, vagy virág tövet a templom és környéke 
virágosítására. Évelő virághagymákat (tulipán, nárcisz, jácint, irisz, 
kardvirág stb.) vagy évelő virág töveket, rózsát gyűjtünk. 
Szép szokás az újszülöttek faültetése is helyben és más 
településekben egyaránt. Most hadd szélesítsük a kört gyerektől 
nyugdíjasig: Legyen egy virágod a református templom környékén, 
amely évről-évre kihajt, díszeleg Isten dicsőségére!
„Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és teljes erődből!” (5Móz. 6,5) – olvassuk a Bibliában 
Isten akaratát. Szeressük most ezúttal Istent egy újból és újból 
kinyíló virággal, és emlékeztessen minket e virág arra, hogy életünk 
minden területén viszont szeretetre vár a minket szerető hatalmas 
Isten!

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” (Zsoltárok 34:9)
Kedves hittanos tanítványaim, kedves szülők!

Szeretettel hívunk titeket

2018. augusztus 13-17-ig hétfőtől péntekig
hittanos hetünkre a református parókiára 8.00-16.00 óráig.

Költségek, támogatás: a tábor ingyenes, önkéntes adományokat 
pénzben, élelemben, segítő munkában szívesen veszünk.
Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, beszélgetés, 
játékok, kézműveskedés, finom étkezések. Vasárnap, 19-én 9.00-
kor záró istentisztelet.
Részvétel, jelentkezés folyamatosan. Minél elébb kérjük a 
jelentkezést, de utolsó pillanatban is lesz még néhány férőhely. 
Rövid ide látogatókat is szívesen fogadunk. A táborba a református 
hittanosokon kívül barátaikat, családtagjaikat, érdeklődőket is 
örömmel várjuk. (Tel: 20-243-5392)
Reméljük, minél több emberrel lehet nagyon szép élményekben 
részünk Jézus szerető közelségében! Várunk Benneteket! 
Szeretettel:
Dobos Ágoston lelkész és Dobos Ágostonné Erős Dóra hitoktató
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HÍREK

N a g y  ö r ö m ü n k r e  k é t  f i a t a l  k o n f i r m á l t  a z  i d é n 
Egyházközségünkben, Pásztor Klaudia és Plentri Nikolett. 
Életükre Isten gazdag áldását kívánjuk.

Dobos Ágoston és a két konfirmált fiatal

Hadd elevenítsük fel ez alkalomból azt, hogy mi is a konfirmáció? 
Bár halljuk ezt a szót, vannak számosan, akik konfirmáltak, de 
sokan nem tudják, mit jelent. A konfirmáció szó ezt jelenti: 
Megerősítés. A konfirmáló személy megerősíti azt, hogy tovább 
akarja folytatni azt a Krisztusnak odaszánt életet, amit korábban a 
keresztelésekor szülei, keresztszülei kinyilvánítottak. 
A hétköznapi életben is van konfirmálás, megerősítés, például, 
mint amikor valaki egy repülőjegyet vesz utazása előtt sokkal 
korábban, és az utazás előtti napokban kéri a légitársaság, hogy 
konfirmálja a jegyét, erősítse meg, hogy valóban utazni fog.
A konfirmációs fogadalomtétel alkalmával a lelkész a gyülekezet 
előtt teszi fel a kérdést azoknak, akik a presbiterek előtt sikeres 
hittanvizsgát tettek: „Keresztelésetek alkalmával szüleitek 
kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén 
anyaszentegyháznak a tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a 
szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust 
és vallást teszek róla?” Erre a válasz: Kijelentem.
Ezután következnek még hitvallásaink, majd a fogadalmi kérdés: 
Ígéritek-e fogadjátok-e hogy Jézus Krisztus követői és református 
anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával 
rendszeresen élő, szolgáló, és áldozatra kész tagjai lesztek? Felelet: 
Ígérem, és fogadom.
Emlékeztessen bennünket e mostani konfirmáció is arra, hogy 
Isten mindenkit hív szövetségbe, Önt a kedves olvasót is. A 
szövetség lényege ebben áll: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (János 3:16) Mindez még rövidebben: „Aki hisz 
a Fiúban (Jézus Krisztusban), örök élete van” (János 3:36) 
A nagy kérdés, hogy én, Ön, az emberek hogyan válaszolunk 
Istennek erre a felajánlására? A konfirmáló ember boldog válasza 
az „IGEN”. Isten előbb szeretett minket, mint ahogy ezt mi 
felismertük, Övé volt a szeretet első lépése, és boldog ember az, aki 
ezt elfogadja. Isten arra is hív, hogy ha teszünk egy szép fogadalmat 
Neki, akkor azt tartsuk is meg. „Hálával áldozz az Istennek, és 
teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat” (50. zsoltár 14. vers)
Sokan ünneplünk különféle szép dolgokat: Születésnap, ballagás, 
szalagavató, nyitótánc, gyermekszületés, esküvő. Ezeknek 

megadjuk a módját, mert sokra értékeljük. A konfirmáció ezeknél 
is nagyobb dolog, hiszen itt Istennek szánjuk oda az életünket 
önálló akaratból, szabad döntésből. Ennek a döntésnek a hűség 
jutalma pedig mindennél nagyobb már itt a földi életben, és egykor 
pedig az örök életben. Sajnos, sokan vannak, akik nem jutnak el a 
Krisztus melletti hit-döntésig, pedig a Szentírásban Isten nagyon 
ó v  m i n k e t  e n n e k  k ö v e t k e z m é n y é t ő l :  „ A k i  h i s z  é s 
megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik” 
(Márk 16:16) Te, kedves olvasó, szánd oda életedet Krisztusban és 
higgy Benne! „Aki dönt az dönthetetlen marad, aki nem dönt, azt 
ledöntik”. Nagy öröm van a mennyben az angyalok között egyetlen 
bűnös ember megtérésén. Mindannyian bűnösök vagyunk, mert 
elmaradunk az Isten tökéletes céljától, akaratától. De kegyelmet, 
bűnbocsánatot, örök életet nyerhetünk ingyen, kegyelemből a 
Jézus Krisztusba vetett hit által. 
Sokan vannak Békésszentandráson és szerte az országban, akik 
konfirmáltak, de nem tartják fogadalmukat. Még tart a kegyelmi 
idő, még vissza lehet térni a jó, megkezdett útra Jézussal. Ne 
halogassa ezt senki, aki erre vonatkozik.
Örüljünk tovább együtt konfirmandusainknak, és sokasodjék 
örömünk a jövőben is új megtérők életének!

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

Készül az új szőnyeg
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület a 
hagyományokhoz híven idén is megünnepelte a Szőnyegszövés 
Napját. Május 16-án délután először tiszteletünket fejeztük ki a 
szőnyegszövésben dolgozók részére és koszorút helyeztünk el a 
Szőnyeggyár falán elhelyezett emléktáblánál. Majd átmentünk 
Öcsödre és a Parlamentbe készülő óriási szőnyeget néztük meg. 
Czuczi Ernő, ügyvezető igazgató szívesen fogadott bennünket és 
mesélt a csodaszép perzsaszőnyegről, melynek mérete 7,3m x 21 
m. 2016 decemberében kezdte el szőni hét szövőnő és 2018 
júliusára a helyére kerül a képviselői házba. Naponta 6 cm-rel nő a 
hossza és összesen 15 millió csomóból áll majd ez a 12 színű 
perzsaszőnyeg. A szőnyeg elődje 1970-ben készült, csak elkopott 
és cserére szorul.
Nagyon jó volt látni ezt a gigantikus szövőszéket és 
perzsaszőnyeget, mely Békésszentandrás nevét öregbíti!

Helytörténeti Egyesület

Konfirmáció a Békésszentandrási Református Egyházközségben
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XIX. OVI-BÖLCSI BULI
2018. május 11-én immár a 19. alkalommal került megrendezésre a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 
Szülői Munkaközössége által közös összefogással a hagyományos 
tavaszi Ovi-Bölcsi jótékonysági zenés-táncos gyermekmulatság a 
Körös Művelődési Ház nagytermében.
Megnyitóként versmondó nagycsoportos óvodásaink köszöntötték 
a jelenlévőket: Molcsán Izabella, Németh János és Farkas Pál. Ezt 
követően a Szegedről érkező Léghajó Színház jóvoltából „A 
fejszekása” című orosz népmese elevenedett meg a nézőközönség 
előtt, melynek aktív résztvevői lehettek a vállalkozó kedvű 
kisgyermekek.

Farkas Pál, Molcsán Izabella, Németh János nagycsoportos 
óvodások verssel köszöntötték a jelenlévőket

Közös móka a színpadon

Programunk második felében a Tessedik Néptánc Együttes 
tagjainak előadását láthattuk, majd a táncosok által vezetett 
táncházba lehetett bekapcsolódni a színpadon a kicsik és nagyok 
legnagyobb örömére. A rendezvény időtartama alatt arcfestéssel és 
a szülők által készített finomabbnál finomabb süteményekkel, 
szendvicsekkel, üdítővel feltöltött büfé várta a vendégsereget. Az 
esemény zárásaként pedig a korábbi évek hagyományaihoz hűen a 
tombolatárgyak kiosztására került sor.
Az Ovi-Bölcsi Buli elsődleges célja, hogy gyermekeink egy 
kellemes szórakoztató délután eltöltése kíséretében támogatást 
kaphassanak az egész éves oktató – nevelő - ismeretterjesztő 
programjaik megvalósításához. A rendezvény bevételéből 

finanszírozzuk az ismeretterjesztő kirándulások, a szezonális 
játszóházak, az ünnepségek költségeit. Céljaink között szerepel az 
elavult udvari játékok bővítése, cseréje korszerű szabványos 
játékokkal. Szeretnénk, ha gyermekeink minél változatosabb 
mozgáslehetőségek között ügyesednének, erősödnének, 
terhelhetőbbé válnának, nőne fizikai teherbírásuk.
Az elmúlt évi bevételből egy trambulin vásárlásával bővítettük a 
szabadban eltölthető mozgáslehetőségek sorát. Múzeumba, 
Arborétumba, színházba látogathattak el gyermekeink, 
bepillanthattak egy igazi vadnyugati város életébe. Az év során 
több alkalommal is megörvendeztették műsorukkal, kis ajándékkal 
kedveskedtek a Gondozási Központ lakóinak, melyekhez 
szükséges jelmezek szülői, nagyszülői segítséggel készültek 
szívvel-lélekkel, amit ezúton is köszönünk. Az idei évben is részt 
vettünk a kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda 
megrendezésében a Tótágas Tornán, ahol 9 település 10 óvodás 
csapata mérte össze tudását aktív szülői részvétellel, ahonnan 
ezúttal a „Legfegyelmezettebb csapat” címet sikerült elhoznunk. 
Az egységes megjelenés érdekében egyenpólókat rendeltünk, 
óvodásainkat labdával jutalmaztuk a Plasto-Ball Kft. jóvoltából. A 
Homoki Óvoda szervezésében Tiszaföldváron Kistérségi Néptánc 
Találkozón büszkélkedhettünk táncoslábú apróságaink tudására. 
Számos rajzpályázaton, versmondó versenyen szerepeltek 
eredményesen. Az év folyamán történt eseményekről az előtérben 
elhelyezett fényképek meséltek.
Mindenki, aki jelenlétével, adományával, tombola-vásárlással 
támogatta az OVI-BÖLCSI bulit, ezen nemes célok megvalósítását 
segíti elő. Támogatóink sora az előtérben elhelyezett táblákon volt 
olvasható. Külön köszönjük a Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának, Képviselő-testületének adományát, mely 
ezúttal 50.000.- Ft értékű játékvásárlást tett lehetővé. A játékok 
megrendelésre kerültek, melyeket a gyermekek május utolsó 
hetében a gyermekhét programjai keretében vehetik majd 
birtokukba. Köszönjük minden támogató és szülő segítségét, amit e 
rendezvény alkalmával, valamint egész évben nyújtanak az 
ó v o d á n a k !  K ü l ö n ö s e n  a z o n  s z ü l ő k n e k ,  a k i k  a k t í v 
közreműködésükkel hozzájárultak és munkájukkal segítették a 
rendezvény sikeres lebonyolítását!

A Szülői Munkaközösség nevében:
Farkasné Sinka Dóra

Szépítsük településünket

A Kertbarát Kör „tavaszi hadjáratának” folytatása és 
gyönyörű eredménye
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Gondozási Központ

A május talán a legszebb hónapjaink egyike. A kellemes meleg 
kicsalogatja időseinket a teraszra, udvarra. Sok időt töltünk ilyekor 
a szabadban, leginkább a kemence körül. Sok finom süteményt 
sütöttünk lakóinkkal. Készült meggyes diós sütemény, zebra 
szelet, cseresznyés pite- melyhez a cseresznyét közösen szedtük le 
az udvarunkon lévő cseresznyefáról.
A szép tavaszi időben sokat kirándultunk:
Ellátogattunk Lóránt Demeter Munkácsy-díjas Érdemes művész 
kiállítására.
A református hittanos gyerekek a „Szeretethíd”elnevezésű 
program keretein belül közös sétára invitálták időseinket a Körös 
partra Dr. Dobos Ágoston református hitoktató vezetésével.
Nagyon vártuk a május 31-ét, amikor Ópusztaszerre kirándultunk. 
Fél évvel ezelőtt az egyik lakónk, Sinka Bandi bácsi jelezte felénk, 
hogy többen szeretnének ellátogatni a Feszty Körképhez. Az 
elhatározást szervezés követte, így a terv megvalósult. Sajnos az 
„ötletgazda” már nem jöhetett velünk. Ő már fentről kísért minket. 
Bandi bácsi hiánya miatt fájó szívvel, de nagy lelkesedéssel 
indultunk el, és sok élménnyel tértünk haza.

 

Ópusztaszeri kirándulás

Az idősek nagyon szeretik és várják a gyermekcsoportok 
fellépését. Ebben a hónapban a Hunyadi János Katolikus Ált. Isk. 
és Óvoda Süni csoportja látogatott el hozzánk. A kiscsoportos apró 
gyermekek vidám műsorukkal csaltak mosolyt az arcokra. 
Köszönjük az óvó nénik felkészítő munkáját!
Már-már hagyománnyá vált, hogy az iskolások SNI csoportja is 
készül egy-egy kedves műsorral, minden tavasszal. Kötelesné 
Horváth Györgyi gyógypedagógus vezetésével. A dalokat az iskola 
ének tanárnője Vitális Éva Klára segítségével adták elő. Kedves kis 
műsorral örvendeztettek meg minket a gyerekek. Köszönjük 
szépen!

Az időseket meglátogatták az ovisok Süni csoportja

2005. június 4-én állítottunk emléktáblát a régi iskola falán, az 
egykor itt tanító László Béla és Györgyjakab Endre Tanító Urak 
emlékére. Az esemény 13. évfordulóján lakóinkkal kisétáltunk az 
épület elé, és megkoszorúztuk a nagy tiszteletnek örvendő tanítók 
emléktábláját.

A nyári melegben sem leszünk híján eseményeknek, továbbra is 
hívjuk, várjuk az érdeklődőket programjainkra!

Következő lapzárta:

2018. július 4. (szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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A Mátrában
A Békésszentandrási Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
meghívására részt vettem az egy napos kiránduláson. A 
tanyagondnoki busszal mentünk, melyet Rágyanszki György 
vezetett és jó darabig azt hittem automata sebváltós, mivel szinte 
észrevétlenül váltott fel s le a kanyargós hegyi utakon. 
Mellette ült Bődi Mária, aki hitetetlen ismeretanyaggal 
rendelkezik, minden kilométernél újabb és újabb történetekkel 
szemléletesen mutatta be a tájak, falvak jellegzetességeit. A 
második sorban Kozák János és én, mögöttünk Hévizi Róbert, 
Benedek Erika és dr. Virágné Györgyike ült. Természetesen előbb 
Hévizi Robi tartotta szóval a társaságot, később a borkóstoló után 
helyreállt az egyensúly. 
Szolnok-Jászberényen át a Jászságon haladtunk követve a Zagyva 
folyót, ez az egyetlen vízfolyás, ami a mai Magyarországon ered. 
Jászberény - a jászok együtt érkeztek a kunokkal, nyelvüket 
teljesen elfelejtették. Erről a témáról beszélgettem Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrászművész barátommal, aki Kun főkapitány, 
mint mondja, csak emberek jöttek, asszonyokat innen választottak, 
így anyanyelvük magyar lett.
Első látnivaló a Jászalsószentgyörgy melletti a Zagyva holtág 
partján található Erzsébet vízi malom volt. Régebben valaki 
privatizálta, már majdnem romokban volt, mikor az önkormányzat 
visszavásárolta, felújította, ma kulturális célokat szolgál.

Az Erzsébet vízi malom

Átkeltünk az M3-as autósztráda felett és a szépen művelt 
szőlőskertek között rövidesen Markazra értünk. Itt László Gyula 
tojáspatkoló népművész várt minket, - végül is az un. 
patkolókovácshoz, mint nálunk az 50-es évek táján dolgozó 
Bencsik Kovács volt, semmi köze. Rengeteg sokféle tojás, maga a 
patkó forrasztóónból készül, de a folyamatot leírni szinte 
lehetetlen. Nagyon nagy odafigyelést, precízséget igényel, - mint a 

mester mondja két feles ezt a koncentráltságot meghozza neki. A 
patkó jelentését is megtudhattuk: U a szerencse jele, a fordított U 
pedig a baj elhárításáé.

A tojáspatkolónál

Már a Tarnavölgyében járunk, Tarnaszentmária a karakteres 
templomával, a nem messze eső vulkánikus kráter. Szerencsére 
nem sok bazaltot bányásztak, így megmaradt a régi mondák által 
leírt állapotban. (Nem így a Haláp, amely teljesen eltűnt a 
földszínéről, a Badacsony és a Gulács súlyos sérülésekkel túlélte a 
pusztítást. Pár éve Finnországban voltunk, nagyon sokféle érdekes 
kőzetük van, jó 20 éve már csak a Kínából importált köveket 
használnak.)
Megkerülve a Mátra délkeleti lejtőit, Recsk a gyönyörű védett 
gesztenyefasorral, az út másik oldaláról, a valamikori 
munkatáborról most nem érdemes beszélni, csak szomorúsággal 
töltené meg az embert. 
Azután Parád- már ötven éve üvegbe lehetett tölteni a parádi vizet, 
nagyon jó volt a másnaposságra. A Palócház, mely megmaradt 
eredetiségében és persze Asztalos Johák népi fafaragó 
gyűjteménye, melynek nagy részét a község vásárolta vissza és az 
egykori tűzoltó laktanyában alakította ki. Én még személyesen 
ismertem, nagy munkabírású és fantáziadús ember volt, még nem 
rendelkezett modern vágó és csiszoló eszközökkel, igazi palóc 
volt. (a mi Klimaj Jánosunknak is van néhány nagyobb szobra, de 
nagyobb odafigyeléssel, netán megrendeléssel több is lehetett 
volna.)
Egy rövid, a tájegységnek megfelelő ebéd, fel Parádsasvárra. Úgy 
50 éve sokat jártunk ide Tarjánból, és Mátraalmási éveim alatt is. 
Akkortájt virágzó üzem volt a kiváló ólomüveget gyártó sasvári 
gyár. Termékei vetélkedtek a cseh és finn gyárakéval. Nyugatra, 
Amerikába exportáltak. 
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A sasvári üvegcsiszoló, szimpatikus fiatalember, Kovács László 
elmondja, hogy nagyapja főmérnöke volt a gyárnak még virágzó 
korában, szerencsére nem élte meg a gyár pusztulását, a szomorú 
látványt, a gazzal benőtt omladozó beton csontvázat, mint szíriai 
bombázás utáni látkép. Mint mondja először privatizálás, aztán a 
mai kép. (Erről eszembe jutnak falunk műemlék jellegű épületei: a 
Kamaszmalom, a Kastély, a Szőnyeggyár. Mezőtúron két hét alatt 
rombolták le a még jó állapotban lévő Ilona-malomot, egy 
szupermarket nézte ki magának a helyet.)

Látogatás az üvegcsiszolónál

Na, de vissza az üvegcsiszoló mesterhez: szépen berendezett 
műhely, bemutatóterem, készségen elmondja és bemutatja az 
alkotás folyamatát, kész kelyheket vásárol és ezeket varázsolja 
műalkotás szintű darabokká. (Elcsodálkozom a forgó korong ma 
már gyémánt, 50 éve még sima köszörűkő és a rácsorgó vízzel 
együtt korondpor, mely keményebb az üvegnél is. A hagyományos 
megoldások mellett kísérletezik új díszítésekkel, a fény játékát is 
figyelembe véve esetleg világító testnek is használhatóvá téve.)
Búcsút mondva átkelünk a Mátrán, Mátraháza, Mátrafüred (a Sóstó 
kimarad – pedig horgász barátaimnak sokat tudnék mesélni a 
halfogás rejtelmeiről a sással-hínárral benőtt víz felületen.)
Abasár felé kanyarodunk szép szőlőültetvények meglepően sok új 
telepítés, a faluban jó állapotú házak, növények. Kozák János 
szerint ezeket a kőházakat könnyebb jó állapotban tartani, mint a 
mi vályogházainkat.
Marika – nagyon okosan nem egy repi pincét nézett ki, kedves 
házaspár fogad, úgy 60-70 közöttiek és egy barátságos házőrző. 
Egy méretes szobaszerű hely, onnan lehet a pincébe lemenni, itt 
ülünk le és a gazda hozza a különböző borokat, előbb százaz 
fehérek, majd édesek és a végén vörös és rozé borok. Dér Istvánt 
kérdezgetvén elmondta – tagosításkor- magyarul a föld 
törvénytelen eltulajdonításakor az iparban talált munkát, míg a 
rendszerváltás idején a föld nagy részét sikerült visszakapnia. Az 
ültetvény kegyetlen állapotban volt, szinte újra kellett telepíteni, 
ami ott nem olyan egyszerű, a köves talajt majd egy méter mélyen 
ki kell forgatni, és egy bizonyos állás után jöhet a gyökeres vessző, 
vagyis a szőlőoltvány. A falu jómódúnak tűnik, egyik oka, hogy sok 
szőlőoltványt csinálnak. (Kb. 40 cm hosszú vadalany, majd a végét 
behasítva jön a nemes szőlő két szemre hagyott ékalakra formált 
darabja és nem csavarják be szigetelő szalaggal, mint mi a 
gyümölcsoltványokat, hanem egyszerűen viaszba mártják és 
hűvösen tartják homokban.)
A borral kapcsolatban elmondja, hogy a vevők nagy része ma már 
az édes borokat keresi – pedig az igazi borivó száraz bort iszik. Ő 
csak 3-400 litert bort készít, a többit szőlő formájában adja el, még 

Sopronba is visznek kékfrankost az ottani bor ízének és 
cukortartalmának javítására. (Szó esik a rozé borról – egy időben az 
EU őrült ötlettel állt elő, hogy rozét lehet csinálni fehér és vörös bor 
keverésével. Persze rövid idő alatt megbukott a rémálom.) A rozé a 
préselés után egyenesen a hordóba, a vörös pár napig állt a kipréselt 
szemeken, így a festékanyag kioldódik. Mint mondja nehéz 
munkaerőt találni, pedig szüretkor néhány nap alatt le kell szedni az 
érő szőlőfajtát. Az emberek leszoktak a kézi munkáról, busszal 
reggel Gyöngyös valamelyik üzem, délután vissza, aztán semmi 
gondjuk. Szerencsére a terület nem annyira lejtős, egy kis traktorral 
meg lehet művelni, másrészről fiúk továbbfolytatja a borászkodást.
Felszerelkezünk néhány flakon borral, az útra csinálunk üdítőitalt, 
rozé és szénsavas víz keverékével, néhány esőzónán áthaladva, 
szerencsésen hazaérkezünk.
Számomra nagyon hasznos volt az út, nemcsak a sok látnivaló 
miatt, párhuzamot lehetett vonni a más tájakon élő emberek és a mi 
falunk között – figyelve különbségekre, hasonlóságokra, és ami 
még fontos , hogy 6 ember együtt töltött egy napot és mindenki 
tudott szólni hivatásáról, terveiről mit lehetne tenni az ország és a 
falu szebbé jobbá tételéért.

Lóránt János Demeter

Barátkozás a számítógéppel 
nyugdíjasoknak!

A cél az, hogy az informatikai eszközök használatában és a 

digitális világban való eligazodásban segítsen 

mindazoknak, akiknek eddig nem volt lehetőségük 

elsajátítani ezeket az ismereteket.

A tanfolyam során megtanuljuk a számítógép, laptop, tablet 

vagy okostelefon alapvető funkcióit használni, interneten 

tájékozódni, rövid szövegeket szerkeszteni, elektronikus 

levelezést bonyolítani, közösségi médiát használni.

Az ingyenes képzések időpontjait az érdeklődők 

igényeihez alakítjuk!

Jelentkezni június 30-ig a Könyvtárban személyesen vagy 

telefonon 66/218-660!

A program a GINOP-3.3.1 azonosítószámú „A közösségi 

internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése” című pályázatból valósul meg.

jártunk
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Gyermeknap 2018.

Június 3-án, vasárnap változékony időjárás közepette került 
megrendezésre a hagyományos Gyermeknap immár negyedik éve 
a Sportpályán. Az önkormányzat jóvoltából igyekeztünk 
mindenféle „földi” jóval elhalmozni a gyermekeket. A civil 
szervezetek segítségével sátrakat állítottunk fel. Köszönet Szécsi 
Balázsnak ezért! 10 órától a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
elkezdték a 3000 db palacsinta sütését. Délután 2 órától Sinka Imre 
polgármester megnyitója után táncosainkat láthattuk a színpadon, 
akik több egyesületet képviseltek: Dalma Dance Club, Vértessy 
Tánc-Sport Egyesület, Szarvasi Fit Life Team SE. A változatos 
színpadi fellépők között láthattuk: Mollini bűvészt, a 
Fagyibohócokat  és  a  Szarvas i  Kutyakiképző Iskola 
bemutatkozását. Végül somogyi és nyírségi táncokat láthattunk, 
majd táncházzal zártuk a napot. Köszönjük Gógné Babák 
Ildikónak és Balla Lilinek a felkészítést és részvételt! Kísérő 
programok is voltak: ugrálóvár, élő csocsó, vízi golyó, buborék 
show, rendőrségi és tűzoltó bemutató, arcfestés, gyöngyfűzés, népi 
játékok, lengőteke. A Kertbarát Kör tagjai finom zöldséggel, 
gyümölccsel és szörppel kedveskedtek a gyermekeknek. Reméljük 
minden gyermek talált magának vidám és szórakoztató 
elfoglaltságot ezen a délutánon! Köszönjük mindenkinek a 
segítségét, aki hozzájárult a nap sikeréhez!

TÁMOGATÓINK
Art-Kelim Kft., Balla Lili, Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány, Békésszentandrási Kézművesek 
Egyesülete, Bobvos János – Csücsök Csárda, Bohák András és 
családja, Dalma Dance Club, Fabó István alpolgármester, 
Gallicoop Zrt., Gondozási Központ dolgozói, Hullám 21 Kft., 
Hunya Zoltán, Hunyadi János Katolikus Általános Iskola Fürge 
Lábak Néptánccsoportja, ifj. Tóth Zoltán és családja, Kertbarát 
Kör, Kozák Zoltán, Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói, 
Lestyan-Goda Mihály és családja, LisziDuó Bt., Máltai 
Szeretetszolgálat, Major Imre, Nemcsényiné Csekő Tünde, 
Nyugdíjasok Egyesülete, Oláh Géza és neje, Ozirisz Kft., Pákozdi 
Lajos, Pásztor Mátyásné, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Szarvas 
C o o p  Z r t . ,  S z a r v a s i  F i t  L i f e  Te a m  S E ,  S z a r v a s i 
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Csoportja, Szarvasi 
Rendőrség, Szarvasi Tűzoltóság, Szécsi Balázs, Taskó József és 
neje, Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, Tóth Mihályné, 
Tóth Zoltán és családja, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, Young-
Hús Kft.

Képek a 16. oldalon
Benedek Erika

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. június 25. (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 település 2017. évi közrend- és közbiztonsági 

helyzetéről 
 Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány
3. A Szarvasi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztató
 Előadó: Tusjak Tamás egyesületi elnök
4. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló
 Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
5. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 

Gondozási Központjának beszámolója a 2017. évi 
munkájáról 

 Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető
6. B e s z á m o l ó  a  B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g 

Településüzemeltetési Intézmény 2017. évi tevékenységéről
 Előadó: Tóth András intézményvezető
7. Tájékoztató a falugazdász 2017. évi tevékenységéről
 Előadó: Aszódi Róbert falugazdász
8. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről
 E l ő a d ó :  H é v i z i  R ó b e r t  a  M ű v e l ő d é s i ,  S p o r t  é s 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke
9. Bejelentések

Sinka Imre polgármester

Nemzeti Összetartozás Emléknapja 
2018.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Emlékparkban emlékeztünk a 
98 évvel ezelőtti trianoni eseményekre.
A Szentandrási Dalkör gyönyörű műsora nyitotta az ünnepséget. 
Megható dalokat énekeltek, melyet Szabó István verse és dr. Dobos 
Ágoston református lelkész hegedű kísérete tett emlékezetessé. 
Majd Hévizi Róbert képviselő történelmi visszaemlékezése a mai 
kor eseményeivel ötvözte és hangsúlyozta, hogy mindig maradjunk 
magyarok és fogjunk össze hagyományaink, kultúránk 
fennmaradásáért.
Koszorút helyeztünk el és a Himnusz eléneklésével zártuk 
megemlékezésünket.

Hévizi Róbert képviselő úr emlékezett a történtekre
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Erdélyben jártunk!
A HATÁRTALANUL! Program keretében meghirdetett 
„Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázaton a Gál 
Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájának 
köszönhetően a békésszentandrási Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda 19 hetedik osztályos diákja és 2 nevelője 
vehetett részt április 30 és május 4 között egy Erdélyi kiránduláson, 
mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 
2.293.184 Ft állami támogatásból valósulhatott meg
Az öt nap alatt gazdag program várt bennünket. Meg sem álltunk 
Székelyföldig. Útközben az idegenvezető sok új és érdekes 
információt mondott el.
Az első állomás Nagyszalonta volt: Arany János szülőháza és a 
csonka torony.

A következő település Nagyvárad volt, ahol ellátogattunk a 
Püspöki székesegyházba. A városban tett séta közben megnéztük 
Ady Endre szobrát és emlékhelyeit.
Izgalmas volt az út a Havasrekettyei-vízeséshez. A keskeny úton 
nehéz volt autóbusszal végigmenni. A látvány mindenért kárpótolt: 
30 m magas menyasszonyi fátyolhoz hasonló vízesés tárult elénk.

Másnap Kolozsvárra utaztunk. Először Mátyás király szobrát és 
szülőházát kerestük fel, majd a Szent Mihály-templomot.
Ezután Torda felé vezetett utunk. A katolikus templom 
megtekintése után a sóbányába mentünk. Idegenvezetőnk 
elmesélte és mini makett segítségével szemléltette a só 
bányászatának útját. A legnagyobb föld alatti teremben sok 
érdekességet láthattunk és próbálhattunk ki: pl. golfozni lehetett 
vagy felülhettünk egy óriáskerékre.

A sóbánya után Szováta üdülőtelepére utaztunk. Körbe sétáltuk a 
Medve-tavat, közben a hely gyógyító hatásáról hallgattunk 
hasznos információkat.
Korondon egy ősi mesterség, a fazekasság rejtelmeibe 
pillanthattunk be. Az egyik műhelyben végignéztük a 
kerámiaedények létrejöttének folyamatát az agyagformázástól az 
égetésig. Egy másik műhelyben a taplógomba feldolgozásának 
lépéseit láthattuk. Nagyon kevesen űzik már csak ezt a mesterséget.
A második nap utolsó állomása Farkaslaka volt. Itt született Tamási 
Áron, és kérésére itt is temették el. Tiszteletünk jeléül sírjánál 
koszorút helyeztünk el. Idegenvezetőnk elmesélte íróvá válásának 
történetét, majd az Ábel-trilógiából hallgattunk meg egy részletet.
Azt hiszem, mindenki számára a harmadik nap tartogatta a 

legnagyobb izgalmakat. Először Szentegyházára, az iskolába 
látogattunk el. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Meséltek a 
városról és iskolájukról, majd az énekkar egy magyarságról szóló 
dalt adott elő. Szem nem maradt szárazon ének közben. Ezután 
kötetlen beszélgetés, ismerkedés, majd focimeccs volt a program. 
Megtekinthettük az iskola néprajzi gyűjteményét is.
Következő úti cél a Madarasi-Hargita volt. A város szélétől traktor 
vontatta szekéren utaztunk. A kétórás út alatt csodálatos látványban 
volt részünk. Idegenvezetőnk megmutatta azt a helyet, ahol 
rendszeresen medvét szoktak látni. Nekünk nem volt ilyen 
szerencsénk. Az utolsó 150 méteres szintkülönbséget már csak 
gyalog lehetett megtenni. A hegy tetejéről gyönyörű kilátás nyílt a 
környező tájakra. Rengeteg kopjafa, nemzetiszínű szalag, koszorú 
árulkodott arról, hogy nagyon sok magyar ember járhatott már itt, a 
székelyek szent hegyén. Feledhetetlen élmény volt!
A következő nap programja Csíkszeredán a Mikó-vár és 
Csíksomlyón a kegytemplom megtekintése volt.
Elutaztunk a Gyilkos-tóhoz, kirándultunk a Békás-szoros szűk 
szurdokvölgyébe is. Iszonyatosan kicsinek éreztük magunkat a 
hatalmas sziklák között.
Az utolsó napra is maradt izgalmas látnivaló. Először Segesvárra 
utaztunk. Sétáltunk a vár falai közt, megnéztük a híres Óratornyot. 
Marosvásárhelyen a vártemplomot tekintettük meg.
Az öt nap után fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk haza. 
Személyesen  i s  megtapasz ta l tuk  a  széke lyek  h í res 
vendégszeretetét. Többször elérzékenyültünk, mennyire büszkék 
ezek az emberek hazánktól több száz kilométerre, hogy 
MAGYAROK!
Székelyföld visszavár! Nem kell a tengerentúlra utazni ahhoz, 
hogy szép helyeket lássunk. Mutassuk meg családunknak, 
barátainknak is!

Pálinkás Ibolya
pedagógus
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Békésszentandrás Nagyközség az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. §
(1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre terjed ki, 
akik Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
tanúsítanak.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait  sértő 
magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 
elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény rendelkezései alkalmazandók.
(4) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, 
bűncselekményt valósít meg, vagy, ha a tevékenységre vagy 
mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság 
alkalmazását rendeli el.
(5) A közösségi együttélés szabályainak megszegésekor a jegyző 
figyelmeztetést alkalmaz, amennyiben a magatartás, az elkövetés 
körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a közösségi együttélés 
szabályainak megsértője személyi körülményeire is figyelemmel 
kellő nevelő hatás és visszatartó erő várható. 
(6) A jegyző a közösségi együttélés szabályainak megsértőjével 
szemben közigazgatási bírságot szab ki. A közigazgatási bírság 
legalacsonyabb összege 5.000 Ft, legmagasabb összege 150.000 
Ft.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírságot az 
elkövető az I. fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 
napon belül az Önkormányzat bírság bevételi számlájára történő 
utalás útján, vagy csekk befizetésével köteles teljesíteni.
(8) A bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény 
súlyához. Az elkövető személyi körülményeit annyiban kell 
figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló 
adatokból megállapíthatók. 
(9) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor 
érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT 
SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

1. Községi jelképek használatával összefüggő magatartások
2. § Aki a nagyközség jelképeit (címer, zászló, településnév) 
engedély nélkül, vagy a használatra vonatkozó engedélytől eltérő 
módon használja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.

2. Utca- és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos 
magatartások

3. § (1) Az az ingatlantulajdonos, ingatlankezelő, bérlő vagy 
használó (továbbiakban: tulajdonos), aki az utcanév-tábla 
elhelyezését a tulajdonában vagy használatában álló ingatlanon 
nem engedi meg, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el.
(2) Az a tulajdonos, aki a házszámtábla elhelyezését, 
karbantartását, pótlását elmulasztja, vagy a házszámtáblát nem az 
épület utca felőli homlokzatán, annak a bejárat felőli részén helyezi 
el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el.
(3) Aki az elhelyezett házszám-táblát megrongálja, beszennyezi, 
olvashatatlanná teszi, szövegét megváltoztatja, vagy azt engedély 
nélkül eltávolítja, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.

3. Állattartással kapcsolatos magatartások
4. § (1)Aki ebet póráz nélkül közterületre kivisz, harapós és támadó 
természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre 
kivisz vagy kivezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el.
(2) Aki az ebet nem megfelelően, az eb kiszabadulását vagy 
elszabadulását megakadályozó módon tartja, az a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
5. § A közösségi együttélés szabályait sérti az a személy, aki 
a) a település belterületének közterületein állatot legeltet,
b )  az  á l la tok  e lhe lyezésére  szo lgá ló  he lységben ,  a 
terménytárolókban, és egyéb gazdasági épületekben megtelepedett 
kártékony állatok (rágcsálók), nyári időszakban különös tekintettel 
a legyek irtásáról és a szagártalom csökkentéséről nem 
gondoskodik.

4. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások
6. § (1) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki 
ingatlana tisztán tartásáról nem gondoskodik, vagy az ingatlanra 
ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-
helyre nem szállítja vagy szállíttatja el, az a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
(2) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki nem 
gondoskodik az ingatlannal érintkező közterület, illetőleg a járda 
melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek 
műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, kaszálásáról, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

5. A közterületek használatával és rendjével kapcsolatos 
magatartások

7. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 
követ el, aki ingatlana előtti járdán, valamint a mellette nőtt gazt 
nem irtja, a járdára kinyúló ágak, bokrok, valamint a járdára ráhajló 
ágak, bokrok visszavágásáról nem gondoskodik.
(2) Aki hirdető- berendezést vagy eszközt közterületen úgy helyez 
el, hogy az akadályozza a közterület más részeinek és a 
szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, vagy a 
közterület fenntartási munkáit, közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el.

6. Hó- és síkosság mentesítéssel kapcsolatos magatartások
8. § (1) Az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtt az ónos 
esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolat folyamatos síkosság-
mentesítéséről nem gondoskodik, az a közösségi együttélés 
alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
(2) Aki a hó eltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és 
gyalogosforgalmat akadályozza, az a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el.
(3) Aki hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, 
gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2017. (XII.5.)
önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól
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7. Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanításával 
kapcsolatosmagatartások

9. § (1) Aki közterületen zöldhulladékot és egyéb anyagot éget, 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el.
(2) A nádas területek és azok környezetében, valamint a helyi 
védelem alatt álló természetvédelmi területen zöldhulladék égetése 
tilos, kivéve: a levágott nád égetése a parton.
Aki a tilalmat megszegi, közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartást követ el.
(2) Aki olyan tüzelőanyaggal fűt, amelyben megtalálható a 
gumiszőnyeg, a műanyag, illetve a kommunális hulladék, az a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
10. § Aki a tulajdonában vagy használatában lévő területeken nem 
gondoskodik a gyomnövények és az allergiát okozó virágos 
gyomnövények irtásáról, megsérti a közösségi együttélés alapvető 
szabályait.

8. Egyéb, a közösségi együttélés szabályait sértő 
magatartások

11. § Az az ingatlan tulajdonos, használó vagy bérlő, aki az 
ingatlanon vasárnaptól csütörtökig 10-20 órán, illetve pénteken 
és szombaton 10-22 órán kívül zenés rendezvényt, vagy 
szórakozást tart és ez a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, 
használóinak és bérlőinek nyugalmát megzavarja, akkor az a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ 
el. 

9. A holtágak védelmével és a pihenni vágyók, horgászok 
zavarásával kapcsolatos magatartások

12. § (1) Az az ingatlan tulajdonos, vagy használó, aki a holtágak 
vizébe hulladékot dob, amely a vizet szennyezi, az a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást elköveti.
(2) Aki a holtágak vizén robbanómotoros csónakot használ - kivéve 
a  h ivatásos  halőr i  szolgála to t ,  a  v íz i rendőrséget ,  a 
katasztrófavédelmet, a vízi sportegyesületeket – az a közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.  
(3) Vízi biciklit használni június 1. – augusztus 31. között reggel 8 
órától 20 óráig, szeptember 1-től május31-ig 8 órától 18 óráig lehet, 
aki ezt megsérti az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást követ el. 
(4) A település éves rendezvény naptárában szereplő eseményhez 
kapcsolódóan a település jegyzője egyedi elbírálás alapján 
engedélyezheti robbanómotoros eszköz használatát a rendezvény 
ideje alatt.
(5) A holtágakon horgászni olyan eszközökkel és módszerekkel 
lehet, ami nem akadályozza a vízisportot folytatókat.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§ (1) Ez a rendelet 2017.december 5. napján lép hatályba.
(1) Hatályát veszti a Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának 19/2012.(IX.26) önkormányzati rendelete a 
Tiltott, közösségellenes magatartások meghatározásáról és 
szankcionálásának rendjéről.

Békésszentandrás, 2017. december 4.

 Sinka Imre dr. Strassburger Gyöngyi
 polgármester jegyző

Záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. december 5. napján.
Békésszentandrás, 2017. december 5.
 dr. Strassburger Gyöngyi
 jegyző

Hernádszentandráson 
találkoztunk

Huszonkettedik találkozójukat tartották az idei esztendőben a 
magyarországi Szentandrások. A május 18-19-ei rendezvényen 
településünk is képviseltette magát. Pénteken a hagyományos 
együttes ünnepi ülésen mindenki beszámolt az elmúlt év 
történéseiről. Ezt követően színvonalas kulturális bemutató volt. 
Előbb a néptánccsoport előadását, és az óvodások műsorát 
láthattuk, majd a református templomban Steve Taylor (Szabó 
István) pánsíp művész előadásában gyönyörködhettünk. Másnap 
az Európa hírű Bioszentandrás mintakertjét és boltját néztük meg, 
ahol nagyon sok értékes információval és praktikával 
gazdagodtunk. A két nap gyorsan elrepült, mely a Szentandrások 
zászlajának átadásával ért véget. Jövőre Tornaszentandrás lesz a 
találkozó házigazdája.

Hazaindulás előtt a hernádszentandrási emlékparkban

Nyári táborok 
Békésszentandráson

Június 18-22. Vértessy Tánc-Sport Egyesület

Június 25-29. Kajak-kenu Sport Klub

Július 9-13. Dalma Dance Klub

Július 30-aug.3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Augusztus 6-11. Hunyadi Mátyás Labdarúgó Egyesület

Augusztus 13-17. Református Egyház

Érdeklődni a táborok szervezőinél lehet!
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Együtt, egymásért a 
Körösök völgyében

Még 2016-ban került meghirdetésre az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 3.3.2-16-2016 kódszámú, 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 
felhívása, melyre a kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény sikeresen pályázott. Az ,,Együtt, 
egymásért a Körösök völgyében” elnevezésű támogatási kérelem 
19,5 millió Ft összértékű segítséget nyújt a programban részt vevő 
intézményeknek. A sikeres megvalósítás érdekében a Dérczy 
Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény öt iskolával és egy 
óvodával kötött megállapodást. A partnerek között van a 
békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda nevelési-oktatási intézménye is. A másfél éves pályázati 
időszak alatt, amely 2018. februárjában indult, 900.000 Ft értékű 
támogatást kap az iskola. Ennek első állomása a 2018. évi Hunyadi 
Napok rendezvény volt. Az együttműködés keretében 20 db, az 
iskola logójával és nevével feliratozott sportmez került átadásra.
A továbbiakban egy nyári kézműves tábor étkezési és 
anyagfelhasználási költségeit biztosítja a Dérczy Ferenc Könyvtár 
és Közművelődési Intézmény.
A támogatás a következő tanévben folytatódik. Témanapokhoz, 
egy témahéthez és a jövő évi Hunyadi naphoz érkezik majd anyagi 
forrás, amely segítséget nyújt az iskolának a fenti programok 
színvonalasabb megrendezésében.
Bízunk az együttműködés sikerében és reméljük, hogy ez a 
kapcsolat mind két fél megelégedésére szolgál majd.

Hévizi Róbert
igazgató

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Kondoros

Emlékezés a hősökre
Május 27-én rendhagyó módon tartottuk meg a Hősök napi 
megemlékezésünket, mivel a Békésszentandrás Kulturális 
Fejlődéséért Alapítvány erre a napra szervezett kirándulást, melyen 
egyesületünk tagjai közül többen részt vettek. Így az indulás előtt 
reggel 7 órakor fejeztük ki tiszteletünket azoknak a hősöknek, akik 
életüket áldozták Békésszentandrásért és Magyarországért. Ez 
alkalomból elmondtunk egy imát és elhelyeztük az emlékezés és 
tisztelet koszorúját.
A nap folyamán többen felkeresték az emlékművet, és mécseseket 
gyújtottak.

Helytörténeti Egyesület

A világszép kecskebéka 
Ezzel a címmel május 14-én délelőtt az 1-2. osztályosok 
bábelőadást nézhettek meg a könyvtár gyermekrészlegén. A 
gyermekek nagyon élvezték és próbáltak segíteni a békának, hogy 
találjon magának feleséget. Az előadás után maguk is 
kipróbálhatták a bábokat és a kulisszák mögé is bebújhattak. 
Köszönjük Barkóczi Titanillának ezt az élményt!
A második osztályosok ezt követően még ismerkedtek az új 
gyermekrészleg könyveivel és könyvkölcsönzéssel zártuk a 
délelőttöt. Reméljük, a nyáron sokat találkozunk velünk a 
könyvtárban!

BE
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Kajak-kenu

Maraton Országos Bajnokság
Győr, 2018.05.26-27.

K-1 ffi ifi U-17-18 22 km 17. Csépai Barnabás
K-2 kölyök fiú U-13 10 km 10. Szabó Kornél-Pálinkás Hunor
MK-1 kölyök lány U-13 10 km 15. Gugolya Réka
K-1 ffi masters 55-59 év 10 km 9. Bencsik Imre
K-1 ffi masters 60-64 év 10 km 3. Nikoletti Gábor
K-1 női szabadidős 19-34 év 10 km 3. Szekeres Tünde
K-2 ffi masters 40-44 év 10 km 4. Tóth Tibor-Nagy Károly
K-2 ffi masters 55-59 év 10 km 4. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-2 mix szabadidős 10 km 7. Szekeres Tünde-Barcsik Gábor

Bodonyi Dóra sikerei
Figyelemmel kísérjük Bodonyi Dóra idei szereplését is, ami 
igencsak örvendetes. Már a május elején megtartott tájékoztató 
versenyen kiváló formát mutatott és K-1 500 méteren megnyerte a 
versenyt. A Szegedi Világkupán igen erős mezőnyben második lett, 
ami kiváló eredmény. Ezzel az eredménnyel 500 méteren is klasszis 
versenyzővé vált, amit bizonyított a válogató versenyen is. 
Negyedik lett az olimpiai és világbajnok versenyzők között és ezzel 
bekerült a női négyesbe is, és június 8-10-én indulhat az Európa 
Bajnokságon. A női négyesbe bekerülni nagyon nagy dicsőség, 
mert a négyesnek mindig nyerési esélyei vannak. Ez az olimpiai táv 
a női versenyzők nagy álma! Nagyon szurkolunk Dórinak, és 
reméljük, hogy ebben az évben még sokszor örvendezhetünk 
sikereinek.                                                                      Fabó István

MEGHÍVÓ

Simon Fiala Tibor Emlékverseny
Program:

2018. június 30., szombat
14 órától 10.000 m  *  18 órától 200 m

2018. július 1., vasárnap
8 órától 1.000 m, 500 m

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kajak-kenu Klub

Tánc hírek

Művészeti iskolás verseny

2018. május 19.

Konstantinovics Márk – Petrás Zília st. 2., latin 3.hely
Furár Dominik – Kepenyes-Darida Dóra st. 3., latin 3. hely
Baksa Barna – Kepenyes-Darida Dóra st. 4., latin 1. hely
Szőke Barnabás – Papp Emma st. 1., latin 1. hely
Szító Miklós – Dorogi Bianka st. 1., latin 2. hely
Steinmacher Tamás – Kelemen Kata st. 3., latin 5. hely
Nagy István Benjamin – Nádi Gerda st. 9., latin 1. hely
Ökrös Zénó – Baráth Csenge st. 1., latin 1. hely

Konstantinovics Márk – Petrás Zília standard táncokból a 2. 
helyet szerezte meg
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LABDARÚGÁS
Ezüstérmes a Hunyadi

Befejeződött a Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
2017/2018-as szezonja. Az északi csoportban szereplő 
Békésszentandrási Hunyadi végig harcban állt az aranyéremért 
folytatott küzdelemben, azonban az ellenlábas Doboz elleni 
sikertelen mérkőzések megpecsételték sorsát. A többi találkozón 
többnyire gólzáporos győzelmet arattak a fiúk, két esetben kellett 
osztozkodni a pontokon.
A bajnokságban nyújtott teljesítményt nézve dicséretes a Hunyadi 
SE mérlege. A 32 mérkőzést magába foglaló sorozatban 77%-os 
eredményt produkáltak. Az alapszakaszban kezdetben az Okány 
csapata jelentette a legnagyobb ellenfelet. Felváltva vezették a 
tabellát. Miután leráztuk az okányiakat, csendben megérkezett a 
dobozi gárda. Szorosan tapadtak a szentandrási csapatra. 
Olyannyira, hogy egy márciusi botlást kihasználva átvették a 
vezetést. Így vágtak neki a csapatok a rájátszásnak. Ezt a minimális 
előnyt végig meg tudták őrizni a sorozat végéig. Elsősorban azért, 
mer t  a  legfontosabb összecsapás t  a  27 .  fordulóban 
Békésszentandráson sikerült megnyerniük. E mérkőzés után nem 
került helycsere az élen, hanem 5 pontra elhúztak a doboziak és ezt 
követően már nem volt esélye a Hunyadinak az aranyéremre.
Bár minden dicséret megilleti a Varga legényeket az ezüstérem 
megszerzéséért, de az nagyon fájó, hogy sorozatban harmadik 
alkalommal csúszik ki a csapat kezéből a bajnoki cím.
Most egy kis pihenőre vonulnak a játékosok, majd kezdődik az 
újabb szezon az újabb vágyakkal, az újabb reményekkel.
Eredmények:
23. forduló: 2018. május 9.
Gyomaendrőd – B.Hunyadi 0:4 (0:1)
Gólszerzők: Gulyás Á. (2), Lós I., Virág I.
24. forduló: 2018. április 14.
B.Hunyadi – Mezőberény 0:0
25. forduló: 2018. április 22.
Okány – B.Hunyadi 1:1 (1:0)
Gólszerző: Bódi N.
26. forduló2018. április 29.
Csabacsűd – B.Hunyadi 0:1 (0:0)
Gólszerző: Uhljár Sz.
27. forduló: 2018. május 5.
B.Hunyadi – Doboz 0:1 (0:1)
28. forduló: 2018. május 12.
B.Hunyadi – Gyomaendrőd 5:0 (1:0)
Gólszerzők: Virág I. (3), Lós I. (2)
29. forduló: 2018. május 19.
Mezőberény – B.Hunyadi 1:5 (1:3)
Gólszerzők: Bódai N. (2), Borgulya I., Gulyás Á., Virág I.
30. forduló: 2018. május 26.
B.Hunyadi – Okány 6:3 (2:1)
Gólszerzők: Virág I. (4), Gulyás Á., Lós I.
31. forduló: 2018. június 2.

B.Hunyadi – Csabacsűd 4:2 (2:0)
Gólszerzők: Virág I. (2), Gulyás Á., Lós I.
32. forduló: 2018. június 9.
Doboz – B.Hunyadi 4:2
Gólszerzők: Virág I., Lós I.
A Békés megyei II. osztály labdarúgó bajnokság északi 
csoportjának végeredménye a rájátszást követően:
1. Doboz 32 26 2 4 88-20 80
2. B.Hunyadi 32 23 5 4 118-26 74
3. Okány 32 18 5 9 91-53 59
4. Mezőberény 32 15 6 11 87-52 51
5. Csabacsűd 32 13 2 17 60-73 41
6. Gyomaendrőd 32 12 3 17 72-81 39
A 118 rúgott gól kiemelkedik a mezőnyből. Ebben döntő 
érdemeket szerzett Virág Imre, aki egymaga 47 találatot ért el. 
Ezzel a nagyszerű teljesítménnyel gólkirályi címet szerzett, 
melyhez ezúton is gratulálunk!

-zi-rt



2018. június 15

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Eddie Howley és Tomonyiczka Éva 2018. május 4-
én /Írország, Dublin/,
Somogyi Zoltán és Molnár Réka Andrea 2018. 
május 5-én,
Rusz Zoltán és Hruska Alexandra 2018. május 5-én,
Dr. Lesfalvi Balázs Árpád és Gerhát Katalin 2018. 
május 11-én,
Korbely Zsolt és Hajdu Nóra 2018. május 12-én,
Jaksa Dávid és Bagi Anett 2018. május 26-án kötött házasságot.

Elhaláloztak

Mrena Mihály Pál /1933/ 2018. május 2-án,
Suda Pálné ln.: Szilágyi Eszter /1923/ 2018. május 5-én,
Losonczi Imre Sándor /1957/ 2018. május 8-án,
Kiss Imréné ln.: Szécsi Mária /1943/ 2018. május 12-én,
Sinka Imre /1927/ 2018. május 15-én,
Csipai Ilona /1923/ 2018. május 27-én,
Sinka András /1938/ 2018. május 29-én hunyt el.

Nyugodjanak békékben!

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

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
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Gyermeknapi vigasságok

Az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal dolgozói minden 
évben lelkesen sütik a majdnem 3000 db palacsintát

A Kertbarát Kör tagjai finom zöldséggel, gyümölccsel és 
szörppel kedveskedtek a gyermekeknek

A Szarvasi Kutyakiképző Iskola látványos műsora és a Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncbemutatója nagyon sok érdeklődőt 
vonzott

A Fürge Lábak néptánccsoport tagjai: Oláh Zsófia, Lestyan-
Goda Gellért, Erdei Miklós, Tóth Zsanett, Lukács Natasa, Egri 
Alíz, Kóris Kata, Adamik Klaudia, Tolnai Vanda
Felkészítő: Gógné Babák Ildikó

Nyírségi táncot táncoltak: Sinka Emma, Sinka Anna, Sinka 
Sára, Szegvári Szabolcs, Szegvári Soma, Turna Emese, Szító 
Stefánia, Farkas Zsombor, Farkas Csanád, Nagy Dominik
Felkészítő: Balla Lili


