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Ballagás a bölcsődében és 
az azt követő meglepetés

Korán reggel, izgatott, ünneplőbe öltözött kisgyermekek 
gyülekeztek a bölcsődében. Hetek óta erre a napra készültünk. A hét 
során különböző helyzetekben felvételeket készítettünk a 
gyermekek bölcsődei életéről, hogy a későbbiekben könnyebb 
legyen az emlékezés és, hogy a szülők is láthassák hogyan élünk mi 
itt. Mindenkiről külön-külön képet készítettünk a szép ruhájában a 
ballagó tarisznyájával. A „nagyok” rövid műsorát a „kicsik” jó 
hangulatban végig hallgatták és ők is mondogatták. Ezt egy közös, 
hosszú asztalnál eltöltött tízórai követte. A szépen megterített 
asztalnál mindenki talált magának való finomságot a szülők 
jóvoltából. Miután minden kis pocak megtelt játszóruhába 
öltöztettük a gyerekeket és a nagy meglepetés következett. Az 
udvaron különböző játék helyzeteket alakítottunk ki. Volt 
medencében horgászat, célba lóvés vízi pisztollyal és lépegetés 
mezítláb különböző anyagokkal megtöltött ládákban (kavics, 
homok, mulcs, fű, víz és törölköző). Az első percekben nehéz volt a 
választás, de mindenki mindent ki tudott próbálni. Az időjárás is 
kegyes volt hozzánk és nem okozott problémát, ha kissé vizesek 
lettünk. Jól kijátszottuk magunkat és az ebéd után még egy hatalmas 
torta is várt ránk egy szülő ajándékaként. Ebéd után nagyon hamar 
elcsendesedett a bölcsőde és csak az apróságok nyugodt 
szuszogását lehetett hallani.
Köszönjük a Szülőknek, hogy minket választottak és támogatták a 
munkánkat egész évben! 
A tizenkettő kis ballagónknak meg kívánunk sikeres óvodakezdést 
és további boldog gyermekkort!

A bölcsőde dolgozói

ZÁRVA

A bölcsőde nyári zárása 2018. július 30-augusztus 10. 
Első nyitvatartási nap 2018. augusztus 13.

ÚJ UDVARI JÁTÉKOK!
Az " Ovi-Bölcsi buli" rendszeres támogatója Békésszentandrás 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Képviselőtestülete.
Ebben az évben több udvari játék vásárlására biztosítottak anyagi 
fedezetet az óvodás gyermekek számára.
A játékok június elején érkeztek meg. A gyermekek örömmel 
vették birtokukba és szívesen használják mindennapos udvari 
játékuk során, amint a képek is mutatják.
Nevükben is megköszönöm a Képviselőtestület támogatását!

Házi Imréné
óvodavezető

A bölcsisek azonnal birtokba vették az új mászókát

Vajon kiből lesz kosárlabdázó? Koordinációkészség fejlesztő 
udvari játék

Nagyon népszerű a gyerekek körében az ugráló labda, amit 
szintén a támogatásból vettünk
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Kézműves tábor a Hunyadiban
Minden évben van öt nap, amit egészen biztosan sok diák vár a 
békésszentandrási Általános Iskolában. Ez pedig nem más, mint a 
június utolsó hetében megrendezésre kerülő kézműves tábor, 
Fabóné Pálinkás Ibolya és Molnárné Hürkecz Karolina 
pedagógusok irányításával és néhány kolléga közreműködésével.
Szerencsére ebben az évben is volt lehetőség a foglalkozások 
megtartására június 25. és 29. között, amelynek anyagi hátterét a 
kondorosi Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
sikeres pályázata (EFOP-3.3.2-16-2016-00245 azonosító számú – 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – Együtt 
egymásért a Körösök völgyében című lehetőség) biztosította, 
amelyben a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
kedvezményezettként vesz részt. A tábor helyszíne az iskola 
épületében volt. A sikeres pályázat lehetővé tette, hogy számos 
minőségi alapanyagokkal dolgozzunk, színes és különleges 
papírokat, speciális festékeket, gyöngyöket, kiegészítőket, 
használjunk. A tábor bentlakásos jellegű volt és a résztvevők 
számára teljesen térítésmentes. A diákok napi ötszöri étekésben 
részesültek, amit az iskola konyhája biztosított, a foglakozások és a 
szállás helyszínéül az iskola épülete szolgált. A tábort húsz felső 
tagozatos diákkal indítottuk és zártuk, de az érdeklődés ennél jóval 
nagyobb volt. A nap a reggelivel kezdődött, majd megkezdődtek a 

kézműves foglalkozások két csoportba bontva. Az ebédet követő 
rövid szieszta után újabb kézműveskedés következett, szintén két 
csoportban. Nagyon sokféle anyaggal megismerkedtek a gyerek és 
megvalósíthatták ötleteiket, szabadon szárnyalhatott fantáziájuk, 
aminek következtében izgalmas alkotások készültek. Még a 
nagyobbak is szívesen bíbelődtek gyöngyfűzéssel, gyufa makett 
készítéssel, papírragasztással, harisnyavirággal, kavicsfestéssel. 
Környezetünk védelme érdekében újrahasznosítható anyagokkal is 
dolgoztunk. Egy délután Németh György hangszerkészítő mester 
is ellátogatott hozzánk és a gyerekekkel együtt készített egy 
különleges sípot. Külön öröm volt számunkra, hogy ugyan a 
szorgalmi időszak véget ért, de ezek a gyerekek mégis nagyon 
szívesen voltak együtt, a régi barátságok mellé újabbak is 
szövődtek. Az éjszakai, hosszas beszélgetések alkalmával pedig 
sok kis titokra derült fény. Az alkotó munka mellett különböző 
zenés és mozgásos játékokkal is tarkítottuk a napot (lengőteke, 
foci, trambulin, kézilabda stb.) de nem hiányozhatott az esti 
szalonnasütés, számháború vagy bújócska sem. 
A tábor utolsó délutánján kiállítást rendeztünk a hét során 
elkészített alkotásokból, amelyre a helyi televízió munkatársát és a 
szülőket is meghívtuk.

Dr. Sinkovicsné Kálmán Edina

A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör meghívására részt vettünk a Mezőtúri 

Szivárvány Népzenei Egyesület I. Nemzetközi Népművészeti Fesztivál keretében 

megrendezett ,,Hímezzünk határok nélkül” verseny kiállításán.

A Kézműves Egyesület hímző szakkör tagjai közül 7-en neveztek be erre a megmérettetésre 

14 munkával, köztük fehérhímzés, kalocsai, erdélyi, jászsági, szentistváni és békési 

hímzéssel.

Nagy  örömünkre  Sindelné  Kovács  Anna  kalotaszegi  vagdalásos  asztalközép  terítőjét 

1. díjjal jutalmazták. Nyereménye egy dél-alföldi szőrhímzéses előnyomott párna a hozzá 

tartozó fonállal. Bízunk benne, elkészült munkájával a jövőre meghirdetett versenyen 

szintén jutalommal tér haza.

A színvonalas megnyitó után végignézve a szebbnél szebb munkákat élménnyel tele 

érkeztek haza a résztvevők.

Gratulálok mindannyiuknak munkáikhoz, lelkesedésükhöz, és sok sikert kívánok nekik a 

jövőben is.

Kézműves Egyesület nevében:

Balla Edit

Hímezzünk határok nélkül
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Gondozási Központ hírei
A kellemesen nyárias júniusi hónap gazdag programokat kínált a 
gondozási központ lakóinak. Ilyenkor szívesebben töltjük az időt a 
szabadban, sétákat , az intézmény falain kívüli programokat 
szervezünk.
Ellátogattunk egy furugyi tanyára, ahol felelevenítettük a régi 
tanyasi élet emlékeit. A jó levegő, a régi bútorok, eszközök látványa 
felidézett sok régi szép emléket vidám beszélgetés kerekedett a 
régmúlt eseményeiről.

Egy furugyi tanyán

Ellátogattak hozzánk idén is a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola végzős diákjai a bolondballagás keretén belül. A vidám 
nyolcadikos gyerekek mosolyt csaltak az idősek arcára. Kívánunk 
Nekik sok szerencsét az elkövetkező évekhez!

Bolondballagók

Június 8-án a „Villa Martini” színkör előadásában láthattuk a 
Turcsányi-Tóth szerzőpáros „Pletykázó aszonyok” című zenés 
vígjátékát. Jól éreztük magunkat, köszönjük a színvonalas 
előadást.
Lóránt János Demeter Munkácsy díjas festőművész látott minket 
vendégül alkotóműhelyében. A művész mesélt gyermekkoráról, 
előkerültek a sok-sok éves alkotások, időseinkkel együtt 
emlékeztek gyermekkorukra, az iskolás évekre, az akkor élő 
mesteremberekre, majd a gyakorlatban is bemutatott nekünk 
néhány festészeti technikát. Eközben finom, házi készítésű mézes 
meggyszörpöt kortyolgathattunk.

Nagy élmény volt, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
bepillantást nyerhettünk műtermébe.

Vendégségben Lóránt János Demeternél

Június 23-án, a nagy múltra visszatekintő Mezőtúri Petőfi Dalkör 
előadását hallgathattuk meg Karsai Krisztina vezetésével. 
Repertoárjukban népdalok, vegyes kari művek szólaltak meg 
citerakísérettel. A gyönyörű hangzás és a citera jellegzetes hangja 
még az éppen gyengélkedő lakókat is kicsalogatta a szobákból. Az 
ismert népdalokat a kórustagok, a meghívott vendégek és az idősek 
együtt énekelték, majd saját kórusunk énekelt néhány nótát 
köszönetképpen a mezőtúriaknak. Szép délelőttöt töltöttünk 
együtt.

Vendégünk volt a Mezőtúri Petőfi Dalkör

A nyár a továbbiakban is bővelkedik programokban, melyre 
továbbra is szeretettel várjuk az érdeklődőket!

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP
Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
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Nyári nyitvatartási rend
a Fő u. 53. szám alatti

Iparcikk /Csipai/ Boltban !
/44-es főút 69-es km-szelvény/

2018. június 15-től augusztus végéig minden hétvégén – 
szombaton és vasárnap is – egész nap nyitva tartunk 

reggel  8-tól délután 16  óráig.

Hétközbeni nyitva tartás változatlan: hétfőtől péntekig 
de. 8-12 óráig - du. 13-17-óráig.
A megszokott árukészlet mellett – ami papír, vegyi áru, 
mosó-tisztítószerek, illatszerek, játék, ajándék, édesség, 
háztartási felszerelési cikkek, stb. – a nyári szezonban ismét 
árusítunk: 
különféle strandcikkeket: pl. úszógumi, karúszók, 
felfújható matrac, napozógyékény, strandpapucs, 
szalmakalap, felfújható kismedence, vízilabda,
műanyag nyári gyermekjátékokat: pl. vízipisztoly , 
kismotor, játék fűnyíró, homokozójátékok, kapható: tollas-
szett, ping-pong szett, 
grill-partikhoz: egyszer használatos tányérokat, poharakat, 
evőeszközöket, grill-gyújtófolyadékot, faszenet, asztali és 
leszúrható fáklyákat, szúnyogriasztókat stb.

Egész nyáron kapható virágföld, műanyag virágedények, 
kutya-macska eledel, ásványvíz 2 literes kiszerelésben 80,- 
Ft-os áron, szódacsere: 90,-Ft/db.

Továbbra is kedvező árakkal, széles áruválasztékkal 
várjuk kedves vásárlóinkat.

 
Telefonos elérhetőségünk: 66/218-230.

„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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BÉKÉSSY JÁNOS HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET

A közösség vonzásában - Wekerle, 
ahol értéket őriz az idő

A XIX. század második felében az iparosodás következtében 
Budapest lakossága jelentősen megnövekedett. A lakásépítések 
nem tudtak lépést tartani a népességnövekedéssel, így a fővárosban 
munkát vállaló vidéki emberek nem találtak maguknak lakhatási 
lehetőséget. A századfordulóra a probléma már olyan mértékűvé 
vált, hogy állami beavatkozásra volt szükség. 1908-ban Wekerle 
Sándor, akkori miniszterelnök kezdeményezésére az állam 
megvásárolt egy eladó birtokot Kispesten, hogy munkástelepet 
h o z z o n  l é t r e .  E l s ő  l é p é s k é n t  a  t e r ü l e t  s z é l é n 
mészhomoktéglagyárat építettek, és az itt készült építőanyagot 
használták fel az építkezéshez. 1908 és 1930 között annyi ház épült 
fel a telepen, hogy húszezer ember jutott lakhatáshoz.

A telep tervezésekor fontos szempont volt, hogy nem akarták 
bérházakba kényszeríteni a vidéki embereket, inkább olyan 
környezetet terveztek, amely ismerős volt számukra, ahol otthon 
érezhették magukat. Ez az elképzelés jól illeszkedett a XIX. század 
második felében Angliából induló kertvárosi mozgalomhoz. 
Olyannyira, hogy Wekerletelep lett az egyik legnagyobb méretű és 
legjobban sikerült központilag tervezett és felépített európai 
kertváros. Jellegzetes építészeti hagyományok alakultak ki, 
amelyek még ma is érvényesek. A városrész vigyáz a régi 
környezetre, büszkén őrzi és ápolja múltját és egyben jelenét 
valamint jövőjét is. Ennek érdekében minden esztendőben 
megrendezik a Wekerlei Nyári Szabadegyetemet, amelynek célja, 
hogy külső és helyi meghívott szakemberek bevonásával a 
Wekerle-telep aktív lakossága és az önkormányzati döntéshozók 
olyan ötletekhez, tapasztalatokhoz és javaslatokhoz jussanak, 
amely segít a városrész új fejlesztési irányait meghatározni. Az idei 
szabadegyetemre meghívást kapott egyesületünk elnöke Hévizi 
Róbert is, aki a békésszentandrási tájház építésének történetét adta 
elő „A múlt velünk él!” címmel. Előadásában elmondta azokat a 
nehézségeket, amelyekkel meg kellet küzdeni és rámutatott arra az 
összefogásra, ami a siker záloga volt. A jelenlévők érdeklődéssel 
f igyel ték az e lmondot takat .  Június  23-án egy órára 
Békésszentandrásé volt a főszerep a Wekerletelepi Könyvtárban.

Helytörténeti Egyesület

Egy híján húsz évesek

Megalakulásának 19. évfordulóján koszorúzással emlékezett meg 
névadójáról Békéssy Jánosról, a Helytörténeti Egyesület. A Római 
Katolikus temetőben felállított síremlék mellett előbb Hévizi 
Róbert az egyesület elnöke idézte fel az egykori névadás 
körülményeit, majd az egyesület nevében Juhászné Mrena Mária és 
Dr. Lóránt Gyula (képünkön) koszorút, Fulajtárné Aszódi Erzsébet 
mécsest helyezett el a hajdani nótárius sírkövénél.

Csizmák ajándékba

Tavaly ilyenkor nagy ünnepséget rendeztünk, amikor elkészítettük 
és átadtuk Békésszentandrás Néprajzi Gyűjteményét és az annak 
otthont adó Tájházat. Örömünket csak fokozza, hogy azóta több 
mindennel gyarapodott a kiállítás. A felajánlások közül 
kiemelkedik Banász Gábor bölcsője és Bártfainé Tóth Melinda 
perzsaszőnyege. Június utolsó napjaiban Csipai Anasztázia 
keresett fel bennünket, hogy a gyűjtemény gyarapítására felajánlja 
édesapja egykori hétköznapi és ünneplő csizmáját.
Köszönet a tárgyakért!
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HÍREI

Csendes megemlékezés a kuláküldözés 
áldozataira Békésszentandráson

Péter-Pál napján, az aratás kezdetén emlékeztek a kuláküldözés 
áldozataira a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület tagjai Békésszentandráson, az üldözöttek kopjafájánál, 
amit még Sinka József polgármester – akinek édesanyja is a 
málenkij robot áldozata volt – állíttatott saját költségén. Az idei 
őrült időjárás különlegessége, hogy ekkor már több gazdaságban 
közel jártak az aratás végéhez.
A két világháború között kialakult nagybirtokrendszer, illetve a 
mellette kialakult nagygazda és kisgazda rendszer a földeket 80 
százalékában művelés alá vonta. A második világháborút 
követően ez megváltozott, az államosítások és a központosítások 
v a g y  ö n k é n t e s ,  v a g y  k é n y s z e r í t ő  e s z k ö z ö k k e l  a 
termelőszövetkezetek kialakulásához vezettek. A generációk alatt 
kialakult takaros kis gazdaságok egyik napról a másikra 
tulajdonjogilag máshoz kerültek. A nagygazdákat koholt vádak 
alapján hozott büntetésekkel, elkobzásokkal, padlássöprésekkel 
arra kényszerítették, hogy a közös gazdálkodásba “találják meg” a 
további gazdálkodás útját. Ennek annyi eredménye azért volt, 
hogy a táblásítások következményeként gazdaságosabb lehetett a 
gabonatermesztés, emlékezett a történelmi előzményekre Hévizi 
Róbert, az egyesület elnöke.
– Egy gazdálkodó embernek a föld az szent. Bármi is történik, még 
ha nincs is biztosítva az, hogy haszna lesz abból, akkor is be fogja 
vetni, mert ez minden egyes alkalommal a hitet erősíti benne és a 
bizakodást, hogy aki vet, az aratni is fog. Hajtsunk fejet azok előtt 
az emberek előtt, akik megszenvedték ezt a korszakot, és 
reménykedjünk abban, hogy a jövőben a gyermekeinknek nem 
kell majd kopjafát állítani azért, mert valakit ok nélkül 
meghurcolnak – fejezte ki reményét ki Hévizi Róbert.
A rövid megemlékezést egy koszorú elhelyezése zárta.

newjsag.hu
Fotó: Babák Zoltán

Szomszédoltunk…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete meghívást 
kapott június 12-ére az öcsödi József Attila Nyugdíjas Klubtól egy 
baráti találkozóra megvendégelés keretében. Nagy izgalom előzte 
meg szervezésünket, a busz sajnos nem volt üzemképes, de Lestyán 
György buszüzemeltető megoldotta a problémát. 11 fős busszal 
többszöri fordulóval eljutottunk szomszédainkhoz, melyet 
fájdalomdíjként kaptunk ajándékba. Ezek a találkozók mindig 
szívbeli örömöt jelentenek csoportunknak, hisz két-három évenként 
üdvözöljük egymást. 
Kulturális programukban Dalkörünk is színvonalas műsorral 
mutatkozott be, dalcsokrunk ismeretes volt, hisz az ő korosztályuk 
is sokat énekelte. Tánccsoportjukkal afrikai táncokat adtak elő zenei 
kísérettel. Majd ebéd következett, és ezt követően a közös 
szórakozás jó hangulatban zajlott. A tombolahúzás zárta 
rendezvényüket. Nehéz volt az elválás, hisz ki tudja, kinek mit hoz a 
jövő, de bizakodunk, hogy még találkozunk!

Tóth Mihályné
szervező

MEGHÍVÓ
A Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club 

tisztelettel meghívja a lakosságot

2018. július 16-án (hétfő) 19 órára
a Sinka József Vizitelepre a kopjafához,

ahol Kolonics Györgyre emlékezünk.
Szervezők
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ÖNKORMÁNYZATI

Tájékoztatás a település pályázatairól

A Terület– és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) az 
Európai Unió 2014–2020 közötti időszakban mintegy 1185,7 
milliárd Ft fejlesztési forrással (hazai társfinanszírozással együtt) 
járul hozzá az ország európai szinten felzárkózást igénylő 
területének fejlesztéséhez. A TOP 18 megye és 22 megyei jogú 
város fejlődését támogatja. 
A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít 
forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal 
összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja.
2016-ban az elbírálásra beadott projektek közül három nyertes 
felhívása van Békésszentandrásnak: a Polgármesteri Hivatal 
energetikai fejlesztése, a Gondozási Központ energetikai 
korszerűsítése, valamint egy turisztikai kerékpárút kiépítése, mely 
a Fő utcai kerékpárutat köti össze a Bencsik Mihály Sportteleppel. 
A Gondozási Központ épületének hőszigetelésére, ablakcseréjére 
az Önkormányzat 26.950.200 Ft-ot nyert. A kerékpárút kiépítésére 
77.000.000 Ft-os támogatási forrás áll rendelkezésre, a kivitelezés 
már folyamatban van.  A Polgármesteri Hivatal energetikai 
fejlesztése szintén hőszigetelést és nyílászáró cserét foglal magába, 
melyre 21.931.539 Ft áll rendelkezésre. Ez a projekt is egy-két 
héten belül elindul, a múlt héten a kivitelezéshez szükséges 
alapanyagok megérkeztek. A három projekt keretén belül közel 126 
millió Ft értékben valósul meg fejlesztés településünkön.

Épül a kerékpárút

2017-ben az Önkormányzat az úgynevezett második körben nyolc 
pályázatot adott be, melyből 7 projektet támogatásban 
részesítettek.
Ennek keretén belül közel 60 millió Ft-ból megújul az orvosi 

rendelő és az Idősek Klubja. A két épület szintén energetikai 
fejlesztésen esik át; nyílászáró csere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés 
– ezek a munkák lettek betervezve a programokba.

Megkezdődött a Gondozási Központ szigetelése

Emellett a Pázsit-tó rekonstrukciójára 100 millió Ft-ot nyert 
Békésszentandrás. A rekonstrukció a tervezés állapotában van. A 
záportározóként is szolgáló tavat kitisztítják, mélyítik, így 
alkalmas lesz az esővíz gyűjtésére. A későbbiekben szándékában 
áll az Önkormányzatnak további turisztikai fejlesztéseket is 
indítani a területen.
Új piactér kerül kialakításra TOP-os pályázati forrásból A korszerű 
épület a régi Vasas bolt helyén fog épülni, több, mint 91 millió Ft-
ból. A projekt a tervezés szakaszában van jelenleg, várhatóan 2019. 
november végére fog elkészülni.
Turisztikai témájú pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, 
melyet konzorciumban, Kondoros és Csabacsűd településekkel 
együtt adtunk be. A projekt szintén a tervezési fázisban van, így a 
majdani kivitelezés során valósulhat meg 79 millió Ft-ból a már 
meglévő sporttelepi színpad előtti fedett nézőtér, illetve fény- és 
hangtechnikai eszközök is beszerzésre kerülnek a forrásból. 
Bízunk benne, hogy a település lakossága a jövő évi Sport- és 
Vitamin napon már élvezhetik a pályázatból megvalósuló 
fejlesztéseket és beszerzéseket.
Két közlekedésfejlesztési pályázat is benyújtásra került. Az egyik 
Szarvas Város Önkormányzatával, ennek keretén belül megvalósul 
a Szarvas – Békésszentandrás közötti kerékpárút felújítása, 
valamint kiépül egy új kerékpárút a mezőtúri kompig. Ezekre a 
fejlesztésekre több, mint 157 millió Ft összeget nyert településünk.
A másik pedig Kondoros, Kardos és Csabacsűd településekkel. Az 
öt település által közösen benyújtott, 64 millió Ft-os másik 
közlekedésfejlesztési pályázat a következőt foglalja magába: a 
Szent László utcán teljes hosszban megépül a kerékpárút, a COOP 
ABC-től a Hungarofood húsüzemig, emellett 385 m meglévő 
kerékpárút pedig korszerűsítésre kerül.
Összességében elmondható, hogy Békésszentandrás település a 
Település- és Területfejlesztési Operatív Program keretén belül 661 
millió Ft támogatást nyert el, mely összegből a fent részletezett 
beruházások és beszerzések fognak megvalósulni.
A projektek befejezési ideje 2020 végére várható.
Mindannyiunk közös érdeke, hogy nyertes projektjeink 
megvalósuljanak, ezért a beruházások miatti munkálatok 
befejezéséig, az esetleges fennakadások miatt tisztelettel kérjük a 
lakosság türelmét! 
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HÍREK

Köztisztviselői-nap 2018.

Június 26-án Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
nevében Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyző asszony, valamint Fabó István alpolgármester úr 
köszöntötte a megjelent köztisztviselőket,  nyugdíjas 
köztisztviselőket, közfoglalkoztatott kollégákat.
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján 1992. óta 
hazánkban minden év július 1-je a Köztisztviselők napja, 2012. 
március 1-jétől a Közszolgálati Tisztviselők Napja.
Polgármester úr és jegyzőasszony koszorút helyeztek el a 
községháza falán - 2005-ben felavatott – lévő, Bagi István főjegyző 
emléktáblája alá.

Koszorúzás az emléktáblánál

A meghívás ellenére nem tudott jelen lenni az ünnepségen Dr. Bagi 
István volt alkotmánybíró, Bagi István főjegyző gyermeke, 
községünk díszpolgára.

IGAZGATÁSI SZÜNET

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-Testülete a Polgármesteri Hivatalban

2018. július 16-27-ig
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel,
de ügyeletet tartanak.

Megértésüket köszönjük.

A polgármester úrnak címzett levele:

Köszöntés és köszönet

Tisztelt Polgármester Úr, Főjegyző Asszony, s minden jelenlévő!
Tisztelettel és elfogódottan köszöntöm szülőfalum községházának, 
édesapám egykori munkahelyének tisztviselőit. 
Első ízben nem személyesen, az apám emlékét megörökítő 
márványtábla alatt. Ennek oka a feleségem helyzete, aki tüdejének 
összeomlása miatt lélegeztető gépen van a pécsi klinikán. 
Nyilvánvalóan ez megakadályoz az utazásban.
A köszöntés mellett szabad legyen kifejeznem köszönetemet, hogy 
ápolják édesapám, Bagi Mátyás és Sinka Judit gyermekének, Bagi 
Istvánnak az emlékét. 
Apám nagyon büszke volt falujára, a Dinnyelaposi tanyára, ahol 
megszületett, és a bizalomra, hogy az 50 tagú képviselőtestület 
egyhangúan választotta meg főjegyzőnek 1938. évben.
Ismeretes, hogy a történelem fordulása, a tanácsrendszer  felállása 
miatt mentünk el Szentandrásról. Édesapám haláláig 
reménykedett, hogy visszatérhet, s halálos ágyán velem fogadtatta 
meg, hogy Szentandráson temetem el.
Édesanyám halála után ez megtörtént, Isten adjon nekik a 
rettenetes XX. század után nyugalmat.
Apám költője Ady Endre volt, íme:

Hazamegyek a falumba

Szigorú szeme meg se rebben, 
Falu még nem várt kegyesebben 
Városi bujdosóra. 

Titkos hálóit értem szőtte 
S hogyha leborulok előtte, 
Bűneim elfelejti. 

Vagyok tékozló és eretnek, 
De ott engem szánnak, szeretnek. 
Engem az én falum vár. 

Mintha pendelyben látna ujra 
S nem elnyűve és megsárgulva, 
Látom, hogy mosolyog rám. 

Majd szól: ,,Én gyermekem, pihenj el, 
Békülj meg az én ős szivemmel 
S borulj erős vállamra."

Csicsítgat, csittít, csókol, altat 
S szent, békés, falusi hatalmak 
Ülnek majd a szivemre. 

S mint kit az édesanyja vert meg, 
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek, 
Úgy alszom el örökre.

Dehát tegyük félre a múlt bús emlékeit, a köztisztviselők ünnepe 
van, nagyon bízom Szentandrás még szebb felemelkedésében, 
mindenkinek vidám ünneplést kívánok, s lelkiismeretes 
munkájukhoz gratulálok.
Dr. Bagi István v.alkotmánybíró

Bagi Erika
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35 éve
Régen volt már 1983. június 17-e, amikor 31 fővel elballagtunk 8. 
osztályból. Régen volt, és mégis mintha most lett volna. Bár egy-
két arc felismerése néhány másodpercet azért igénybe vett, mégis 
többségünk mintha semmit sem változott volna. 35 év után ismét 
találkoztunk. Ugyanaz a jókedv, ugyanaz a vidámság. Igaz 
néhányunkat próbára tett az élet, de ez mit sem számít.
Sajnos egy osztálytársunk már nincs közöttünk, így a találkozót a 
kora délutáni órákban a katolikus temetőben kezdtük, ahol a 
sírjánál emlékeztünk rá.
Ezután egy telekre mentünk, ahol osztályfőnökünk, Sinka Imréné 
vette át a szót, és emlékezett vissza diákéveinkre. Majd mindenki 
többé-kevésbé röviden beszámolt az eltelt 35 évről. Tette ezt 
először osztályfőnökünk, akire nagyon büszkék vagyunk, mert 
munkája elismeréseképpen nagyon szép díjakat kapott. Ezúttal is 
szívből gratulálunk neki! Leküzdve a határokat egyik 
osztálytársunkat skype-on hívtuk, ami igazán nagy élmény volt.
A beszámolók után csoportképet készítettünk, és igyekeztünk úgy 
beállni a képen, ahogy az a ballagási tablónkon volt. Ezt követte a 
sok finomság elkészítése és elfogyasztása. Közben persze ment a 
csacsogás, nevetés.
Nagyon jó hangulatban telt el a találkozó, és ahogy Kati néni kérte, 
nem várunk a következő találkozóra ennyi évet, 5 év múlva ismét 
összejövünk.

Balla Edit

Hátul: Tóth Tibor, Dorogi Imre, Bodonyi Ottó, Herceg Attila, 
Mrena Rozália
Középen: Révész Éva, Nagy Éva, Nagy Ildikó, Hürkecz Teréz, 
Balla Edit, Szalai Brigitta, Molnár Erika
Elől: Liszkai Tünde, Sinka Imréné osztályfőnök, Révész Mária, 
Demjén Zsuzsanna, Liszkai Zoltán
Később jött: Lestyán Veronika, Csík János, Benedek Sándor

TÁNCOS HÍREK
A nyári szünetet egyesületünk tánctáborral kezdte. Örömünkre 

nagy volt az érdeklődés, 55 gyermek jelentkezett.

A hét nagyon kellemesen és hasznosan telt el, sok mozgással, 

tánccal. A szakmai programot Makan Zsuzsanna vezette, öt 

segítője volt, akik szakmailag és emberileg is alkalmasak voltak 

erre a szép feladatra. A legkisebbeket Kriszti és Krisztián tanította 

az alaplépésekre, Noémi és Kíra a haladó lányok csoportjának 

mutatott új lépéseket, Geri a haladó párokkal, Zsuzsi a 

versenyzőkkel foglalkozott.

A vezetőség a szülők közreműködésével a háttérből segített, hogy 

jól érezzék magukat a gyerekek ezen az öt napon.

A hét folyamán volt idő felkészülni, próbálni szombati évzáró 

bemutatónkra is.

25 éves egyesületünk színvonalas műsorral szórakoztatta a 

megjelenteket.

A bemutató után a gyerekeknek tortával kedveskedtünk, 

vendégeinket meginvitáltuk egy vacsorára.

Köszönjük támogatóinknak, a szülőknek és nagyszülőknek, hogy 

segítségükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.

Korbely Györgyné

Minden nap bemelegítéssel kezdődött a tábor

Tábort záró össztánc
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LABDARÚGÁS
AZ IFIK IS EZÜSTÉRMESEK LETTEK

A 13 fordulós tavaszi szezonban 11 fordulón keresztül állt a 
Békésszentandrási Hunyadi SE ifjúsági csapata az U-19-es Területi 
bajnokság északi csoportjában. Azonban az utolsó előttiben becsúszott 
vereség, majd az utolsóban történt döntetlen azt eredményezte, hogy 
meg kellett elégedni az ifiknek az ezüstéremmel. Ennek ellenére 
minden dicséret megilleti a fiatalokat a bajnokságban elért 86%-os 
teljesítményért. A 163 rúgott gól pedig önmagáért beszél.
Eredmények:
14. forduló: 2018. március 16.
Méhkerék – B. Hunyadi 3 – 4 (0 – 2)
Gólszerzők: Bódai N. (3), Pásztor D.
15. forduló: 2018. március 29.
B. Hunyadi – Doboz 0 – 1 (0 – 0)
16. forduló: 2018. április 22.
Okány – B. Hunyadi 3 – 4 (1 – 1)
Gólszerzők: Olasz I.(2), Bíró D., Rusvai M.
17. forduló: 2018. április 8.
B. Hunyadi – Kamut 10 – 1 (4 – 0)
Gólszerzők: Pásztor D. (3), Tasi K. (3), Olasz I., Romhányi R., Bódai 
N., Bíró D.
18. forduló: 2018. április 15.
Köröstarcsa – B. Hunyadi 1 – 8 (1 – 2)
Gólszerzők: Pásztor D. (4), Olasz I. (2), Tasi K., Romhányi R.
19. forduló: 2018. április 29.
B. Hunyadi – Kétsoprony 12 – 2 (4 – 1)
Gólszerzők:  Tasi  K.  (5),  Tóth  P.  (3),  Olasz II. (2),  Romhányi R., 
Yetik D.
20. forduló: 2018. május 6.
B. Hunyadi – Vésztő 10 – 3 (7 – 0)
Gólszerzők: Tasi K. (3), Olasz I. (2), Olasz II. (2), Bíró D (2), 
Romhányi R.
21. forduló: 2018. május 13.
Csabacsűd – B. Hunyadi 1 – 6 (1 – 2)
Gólszerzők: Pásztor D. (3), Olasz II., Rusvai M., Romhányi R.
22. forduló: 2018. május 20.
B. Hunyadi – Bucsa 5 – 1 (1 – 0)
Gólszerzők: Olasz II. (2), Pásztor D., Tasi K., Romhányi R.
23. forduló: 2018. május 27.
Békés – B. Hunyadi 3 – 6 (2 – 3)
Gólszerzők: Pásztor D. (3), Olasz II., Tasi K., Romhányi R.
24. forduló: 2018. június 3.
B. Hunyadi – Sarkad 3 – 0 (0 – 0)
Megállapított eredmény!
25. forduló: 2018. június 10.
Sarkadkeresztúr – B. Hunyadi 5 – 2 (0 – 2)
Gólszerzők: Yetik D., Tasi K.
26. forduló: 2018. június 17.
Szeghalom – B. Hunyadi 1 – 1 (0 – 1)
Gólszerző: Romhányi R.
A Békés Megyei U-19-es Területi labdarúgó bajnokság északi 
csoportjának végeredménye:
1. Szeghalom 26 22 2 2 170 – 40 68
2. B. Hunyadi 26 22 1 3 163 – 39 67
3. Sarkadkeresztúr 26 20 1 5 118 – 54 61
4. Méhkerék 26 15 2 9 81 – 61 47
5. Békés 25 14 3 8 83 – 53 45
6. Doboz 26 14 2 10 94 – 112 44
7. Bucsa 26 13 3 10 118 – 54 42
8. Okány 26 13 0 13 111 – 87 39

9. Csabacsűd 26 9 1 16 63 – 96 28
10. Kamut 26 9 1 16 51 – 113 28
11. Vésztő 25 6 2 17 66 – 106 20
12. Köröstarcsa 26 5 3 18 44 – 106 18
13. Sarkad 25 5 1 19 61 – 147 16
14. Kétsoprony 23 1 0 22 37 – 192 3
Az elmaradt és félbeszakadt mérkőzések miatt a tabella nem teljes!
A házi góllövő versenyen holtverseny alakult ki. Pásztor Dávid és Tasi 
Kristóf 30–30 góllal végeztek az élen, ami egyébkent a bajnoki góllövő 
listán a megosztott 5. helyre volt elég.
Gratulálunk a fiataloknak, büszkék lehetnek a szép eredményekre!

-zi-rt

K É Z I L A B D A
Szezonzárás győzelmekkel – nem sokon múlott a 

dobogó

Rendkívül hullámzó szezonon vagyunk túl, a kiváló kezdést egy 
hullámvölgy, valamint számos sérülés követte. De sikerült most is 
talpra ál lnunk,  és  fontos pontokat  szereznünk a végső 
összecsapásokon.
Sarkad csapatát idegenben végig kiélezett küzdelemben, egy 
fantasztikus hajrával 4-góllal vertük idegenben 24-28 (14-14). 
Ebből erőt merítve, az utolsó bajnoki mérkőzésünkön megállítottuk a 
megerősödöt t  Nagyszénás  csapatát  i s ,  30-24 (15-8)-ra 
győzedelmeskedtünk felettük, megszakítva ezzel a hetek óta tartó 
veretlenségüket. Ezzel bebiztosítottuk az elmúlt évek legjobb felnőtt 
eredményét: IV. helyen végeztünk 401 dobott, 445 kapott góllal, s 15 
ponttal zártuk a bajnokságot.
Ifi utánpótlás csapatunk is eredményes szezont tud maga mögött, az V. 
helyen végzett, több győzelmet, és számos tapasztalatot szerezve.
Külön öröm számunkra, hogy újabb fiatalok kezdtek beépülni a felnőtt 
csapatunkba, és már gólokkal is sikerült beköszönniük az ellenfelek 
kapujába. Örülünk, hogy a lendületünk, küzdeni akarásunk mindvégig 
kitartott, és ilyen remekül tudtuk zárni a szezont. 
Hálásan köszönjük a támogatásokat, a segítségeket, valamint a 
szurkolóink biztatását, számítunk minderre az elkövetkezőkben is.
Végezetül, de nem utolsó sorban valamennyi pályára lépett játékosnak 
KÖSZÖNET a kitartásért, az alázatos játékért, a küzdeni tudásért, 
hiszen így válhattunk ilyen CSAPATTÁ, és így EGYÜTT értük el, és 
érhetünk el még hasonlóan szép sikereket.
Sajnos a folytatás nagyon bizonytalanná vált, kulcs-játékosok 
döntésén múlik a további szereplés, de bízunk a sok éve tartó 
csapatszellemben, és egységben.
„Minél tisztább a szándék, annál szilárdabban halad az ember a 
különféle viharokon keresztül..(K.T) 
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES 
SPORTBARÁTOT ÉS SZURKOLÓT A XV. SZENTANDRÁSI 
K É Z I L A B D A  K U P Á R A  -  A P Á T I  N A G Y  F E R E N C 
EMLÉKTORNÁNKRA 2018.08.04-ÉN SZOMBATON! 
„Veszíteni nem szégyen, ha egyébként mindent beleadsz a 
küzdelembe…(R.K), de „a legjobbat kell legyőzni, hogy a legjobb 
légy…” (Felejthetetlen).    

HAJRÁ TOVÁBB!
 – a -  
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Kajak-kenu napközis tábor
Élménybeszámoló

Az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy a Békésszentandrási 
Kajak-Kenu Klub első alkalommal napközis tábort szervezhetett 
általános iskolás gyermekeink részére, 2018. június 25-29-ig.
A tábort több szálon is meghirdettük: plakátokon, szórólapokon, 
közösségi portálon. Több gyerekkel személyesen is beszélgettünk 
a várható programokról és kértük őket minél több társukat keressék 
fel a hírrel. Korlátozott volt a férőhelyek száma, de a végső 
eredmény alapján 18 gyermek jelentkezett, ami minden 
várakozásunkat felül múlta.
Elsődleges szempontunk az utánpótlás szervezése volt, ezért egy 
hétbe próbáltuk összesűríteni a lehető legtöbb sportprogramot, 
játékos vetélkedőt, kirándulást, kézműves foglalkozást és 
parklátogatást is.
A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a 
középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az 
érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a 
gyermekek számára.
Első napon Szitó Ákos kajak edző vezetésével megismerkedtek a 
gyerekek a lapát használatával, elsajátíthatták a technikát, és 
természetesen mindenki kipróbálhatta magát a vízen a mini 
kajakokban. 
Kedd délelőtt újra kajakozás és a technika tudománya volt az 
elsődleges szempont, majd tízórai után Bagaméri Laci ön -és 
testkép ismereti foglalkozást tartott. A bőséges ebéd után Horváth 
Mariann koordinálásával kézműves foglalkozáson vehettek részt a 
táborozóink. Csodaszép művek születtek!
A továbbiakban meglátogatták a Körös-Maros Nemzeti Parkot, 
szülői támogatással két állat látványetetésén vehettek részt a 
gyerekek. Megtudták, hogy a bölényeket hogy hívják, mit 
szeretnek enni, és hogy milyen környezetben érzik jól magukat. 
Megetették a kacsákat, és felfedezték a park egyetlen gólyáját, aki 
sérülten került az állatkertbe, és most lábadozik, gyógyulgat, hogy 
újra repülhessen.
A hét vége felé ismét a kajakozás került előtérbe Bencsik Ágota 
segítségével, játékos feladataival színesítette a csütörtök délelőttöt. 
Ebéd után már Bodonyi Dóra Világ - és Európa bajnokunk várta a 
gyerekeket élménybeszámolóval, kézbe vehették a csodálatos 
érmeit, fantasztikus volt!

A csütörtöki nap második fénypontja a kenutúra lett. Szitó Ákos 
vezetésével kenuval érkeztek meg a gyerekek a Duzzasztóig. 6 
kenu, és a segítők (már meglévő ifjú versenyzőink személyében), 
akik hihetetlen profizmussal segítették a gyerekek biztonságos 
eljutását a célig.
A Duzzasztónál tárlatvezetés volt, és megnézték a hallépcsőt is, 
ahol természetesen mindenki a halakat várta az üvegfalon 
keresztül.
Pénteken, a tábor utolsó napján Kovács Laci ifj. Európa bajnokunk 
fergeteges és nagyon vicces beszámolót tartott a gyerekeknek, 
majd kezdetét vette a kajakverseny 200m-en, a már megtanultakkal 
időmérő formájában. A megmérettetés után mindenkit éremmel és 
oklevéllel jutalmaztunk.
A Táborzárásnál mindenkinek egy kérdése volt: Mikor lesz a 
következő tábor?
Segítőink: 
Bagaméri László, Bencsik Ágota, Bencsik Imre, Czipó Orsolya, 
Csontos Andrea, Farkas Péter, Farkasné Sinka Dóra, Ficzere 
Ferenc, Győri Andrea, Horváth Mariann, Hrncsjár András, Kalmár 
Ádám, Kanyó Lajos, Liszkai Laura (Szülők), Pálinkás András, 
Pinczehelyi Tamás, Szécsi Robin, Szegvári Szabolcs (Szülők), 
Szekeres Tünde, Szitó Ákos, Zsigmond Imre 

Szülők
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Kajak-kenu
Simon-Fiala Emlékverseny

Rekordszámú nevezés érkezett a 48. alkalommal megrendezett 
Simon-Fiala Emlékversenyre. 28 egyesületből több mint 900 
nevezés érkezett. 133 versenyszámot rendeztünk a két napon. A 
szombat délután megrendezett köszöntések során nem ritkán 25-
30-an indultak. 10.000 méteren a kupáért 26-an, a 14 éves fiúk 37-
en rajtoltak. A vasárnapi rövidtávú 1000 és 500 méteres 
versenyszámoknál az előfutamokat 3 percenként kellett indítani.
A szombat délutáni viharos szél kissé megnehezítette a versenyzők 
és a szervezők dolgát, de sikerült minden nehézség nélkül 
megoldani a verseny lebonyolítását.
Versenyünk népszerűségét jelzi, hogy 10000 méteren a felnőtt 
maratoni válogatott több tagja is megjelent, közülük Máthé 
Krisztián nyerte a kupát. A 200 méteres pénzdíjas versenyre is 
nagyon sokan neveztek a hazai élboly tagjai közül.
A csapatversenyt a Szeged csapata nyerte a KSI és a Tolna előtt. A 
mi versenyzőink a csapatversenyben a 10. helyen végeztek.

Legeredményesebb versenyző Gugolya Réka...

...és Csépai Barnabás lett

Köszönjük a támogatóinknak a verseny megrendezéséhez adott 
pénzbeli és egyéb adományaikat, mert ezáltal tudtuk színvonalasan 
megrendezni a versenyt.
Az MKKSZ is támogatta a versenyünket, az általuk készített szép 
érmeket adtuk a versenyzőknek. A verseny egyben a 13 és 14 éves 
kölyök versenyzők rangsoroló versenye volt.
Egyesületünkben a legeredményesebb versenyző Csépai Barnabás 
és Gugolya Réka lett.
Eredmények:
Simon-Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás, 2018.06.30.-07.01.
K-1 ffi felnőtt 10000 m 10. Csépai Barnabás
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 6. Pálinkás Hunor, 9. Füzesséry 
Richárd 
K-1 kölyök fiú U14 2000 m 18. Szécsi Robin, 21. Kalmár Ádám
MK-1 kölyök lány U13 2000 m 4. Gugolya Réka
K-1 kölyök fiú U13 2000 m 10. Szabó Kornél
MK-1 gyermek fiú U12 2000 m 15. Tóth Balázs
MK-1 gy. fiú U11 2000 m 6. Szabó Szilárd, 9. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek fiú U10 2000 m 6. Tóth Marcell
MK-1 gyerek lány U11 2000 m 4. Füzesséry Lujza
K-1 fiú ifi U17-18 1000 m 2. Csépai Barnabás
K-1 női felnőtt 12000 m 5. Szekeres Tünde
K-2 női felnőtt 1000 m 1. Csontos Andrea-Petrovic Maja (AVSE)
MK-1 szabadidős fiú U8 500 m 4. Farkas Péter
K-1 ffi masters 500 m 3. Barcsik Gábor
K-1 női felnőtt 500 m 6. Szekeres Tünde
K-1 ffi ifjúsági U17-18 500 m 4. Csépai Barnabás
K-2 női felnőtt 500 m 3. Csontos Andrea-Szekeres Tünde, 5. 
Bencsik Ágota-Petrovic Maja (AVSE)
K-2 masters mix 500 m 2. Csontos Andrea-Pomári Márk 
(Békés), 3. Bencsik Imre-Bencsik Ágota, 4. Barcsik Gábor-
Szekeres Tünde
K-2 ffi masters 500 m 1. Bencsik Imre-Barcsik Gábor

Régiós Eszkimó-Indián verseny
Gyomaendrőd, 2018. 06-23-24.

Összetett verseny, húzódzkodás, célbadobás, futás, evezés.
MK-1 gyerek fiú U10 13. Tóth Marcell
MK-1 gyerek fiú U11 6. Szabó Szilárd, 13. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek fiú U12 10. Tóth Balázs
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Hegedűs László és Glózik Ildikó 2018. június 9-én,
Varga Zsolt és Kolozsi Szandra 2018. június 22-én,
Csorvási Milán és Huszka Renáta 2018. június 29-én kötött 
házasságot.

Születés

2018. május 11-én Szabó Benjamin és Burai 
Veronika szülőknek LILIEN NADIN utónevű 
gyermeke született.

Elhaláloztak

Rágyanszkiné Szin Márta /1954/ június 2-án,
Rácz Gusztávné ln.: Andracsek Emília /1926/  június 5-én,
Németh József /1955/ június 9-én,
Fazekas Mihályné ln.: Fabó Ilona /1929/ június 10-én,
Kiss Ferenc /1952/ június 11-én,
Balogh Lászlóné ln.: Szécsi Ilona /1942/ június 14-én,
Rónyai Lászlóné ln.: Oláh Erzsébet /1919/ június 22-én,
Varga István Károly /1946/ május 28-án,
Fazekas Istvánné ln.: Farkas Ilona /1945/ június 30-án hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS
Révész Károly halálának 5. évfordulójára.

„Örök álom zárja le a szemed,
Megpihenni térő két dolgos kezed.
Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él arcod, végtelen szereteted,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet."

Soha el nem múló szeretettel felesége és családja

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

Következő lapzárta:

2018. augusztus 3. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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