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Önt és kedves hozzátartozóit

2018. augusztus 20-án (hétfő)
10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére,

majd azt követően

11 órakor a Szent István-napi ünnepségre.

Közreműködik Derzsi György színművész, énekes.

Helyszín: 

Római katolikus templom, majd a dísztér

Rossz idő esetén Körös Művelődési Ház.
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Gondozási Központ hírei
A nagy nyári melegben is bővelkedtünk programokban: július 25.-
én Jakab napján Szurovecz Vince Főesperes Úr egy szentmise 
keretében kiszolgáltatta az időseknek a betegek szentségét. A 
kiszolgáltatás gyakorlatilag a Szent Jakabi módon történik, a pap a 
beteg fölé teszi a kezét, imádkozik érte az Egyház hitében majd a 
püspök által megáldott olajjal megkeni a beteg homlokát.
Ez a szentség megszilárdítja életünk végső földi szakaszát és 
szilárd bástyává teszi az utolsó küzdelmekre vezető utat.
Köszönjük szépen a lehetőséget, nagy lelki erőt kaptak időseink.
Egészségügyi állapotfelmérést szerveztünk lakóink és házi 
gondozottjaink körében. Intézményünkbe látogatott egy 
rehabilitációs és orvostechnikai eszközöket gyártó cég munkatársa, 
aki ingyenes felméréssel kedveskedett és segédkezett a speciális 
segédeszközök megrendelésében.
Idén is ellátogattak hozzánk a csángó-magyar gyerekek. Minden 
évben egy vacsorával kedveskedünk nekik, ők pedig köszönetként 
kis műsorral hálálják meg a vendéglátást. Az Újrekecsinről 
érkezett,- még ma is mélyen vallásos- gyerekek megható egyházi 
dalokkal csaltak könnyeket időseink szemébe. A magyar 
hagyományokhoz híven minden évben magyaros ételekkel 
kínáljuk a gyerekeket. Idén töltött, és sajtos –tejfölös lángos került 
az asztalra. Desszertként fagylaltot fogyasztottak a nagy melegben.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk.

Évek óta nagy létszámmal vesznek részt intézményünk dolgozói a 
helyi véradáson. 10 fő állandó, rendszeres véradónk van. Ebben a 
hónapban is szép számmal adtunk vért. Ösztönzésként és 
köszönetképpen a véradásért minden véradónak kettő szabadnap a 
jutalom.

 A továbbiakban is sok program vár időseinkre: Petruska László 
Bűnmegelőzési Főelőadó Úr már évek óta ellátogatott 
intézményünkbe, hogy hasznos tanácsokkal lássa el a 
szépkorúakat, az idősek ellen elkövetett bűnügyek megelőzése 
érdekében. Augusztusban ismét részt vehettünk ezen a gyakorlatias 
és hasznos előadáson. Fontosnak tartjuk a megelőzést, nehogy az 
idős emberek jó szándékuk miatt csalók, rablók áldozataivá 
váljanak.

Sokan nem tudnak róla, de lehetőség van kerékpár regisztrációra a 
rendőr-főkapitányságokon. Ezzel a lehetőséggel élt intézményünk 
is ,amikor a házi gondozásban használt kerékpárjainkat  a Bikesafe 
–programban regisztráltattuk. Ehhez nyújtott segítséget a Szarvasi 
Rendőrkapitányság részéről Szlovák Zsolt Kiemelt Főelőadó 
illetve Petruska László Bűnmegelőzési Főelőadó.
Köszönjük a közreműködésüket!
A program lehetőséget ad arra, hogy lopás esetén segítséget 
nyújtson a rendőrségnek a körözéshez és a sikeres nyomozáshoz. A 
kerékpár tulajdonosoknak érdemes átgondolniuk.
Ellátogatunk Szarvasra a Zenepavilonhoz, ahol a Szarvasi 
Férfikórus jókedvű előadását tekinthetjük meg. Idén is lesz Szent 
István napi kenyérsütés az udvari kemencében. Ezekről az 
eseményekről is beszámolunk majd itt az újság hasábjain. 
Mindenkinek tartalmas, szép nyári időtöltést kívánunk!

Következő lapzárta:

2018. szeptember 5. (szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Ha én repülni tudnék! (L.S.)
Szerencsére nem volt túl meleg, de az év majdnem leghosszabb 
nappalának vége felé még így is jól esett belépni az orosházi Városi 
Képtár hűvösebb termeibe. János kedvesen fogadta a gratulációkat 
és a Lousnak szánt csokrot egy vázába tettük.
A széksorok megteltek, és a Képtár házigazdájának köszöntője 
után Gyarmati Gabriella művészettörténész segítségével jutottunk 
közelebb Lous Stuijfzand és Lóránt János Demeter képeinek és 
kisplasztikáinak élvezetéhez.

Furcsán éreztem magam az állandó munkámtól igen távolálló 
környezetben. Mindig kell egy bizonyos idő, amíg ráhangolódom 
János képeire, vagy észreveszem Lous szoborkáiban a vázat, a 
„Hajó” hústól-ruhától megszabadított tartószerkezetét. Vagyis, a 
lényeget. Aztán minél jobban lubickolok közöttük, annál többször 
támad kedvem mosolyogni, nevetni a figurákon, vagy azokon a 
pofákon, amiket ezek a figurák vágnak. Mintha csak a gyógyszertár 
sarkán ülnék – úgy, hogy mások nem látnak, - és lépegetnek, 
csoszognak el előttem a különböző – mégis jól ismert – alakok. A 
mozdulataikkal, a grimaszaikkal, az alul naptól aszott, felül az 
ingujj takarása miatt fehéres karjaikkal. Borostásak, némelyikük 
bambán bámul rám, pedig nem is láthat. Csak elhalad előttem, át 
egy régmúlt világból egy másik világba. A szemeimmel 
lefényképeztem már az arcukat, az alakjukat, és most itt vannak 
János képein, a falakon. Ismerősök. Itt van a „Halas”, itt van a 
„Vándorcirkusz”, látom az „Elhagyatott malom” pusztulását. 

Pedig ez a malom kenyeret is adott valaha. Alapanyagot a péknek, 
munkát a molnárnak, cincogást az egérnek.
(Ahogyan írom ezt a kis emlékeztetőt a kiállítás megnyitójáról, úgy 
villannak fel az emlékezet olajképei, akvarelljei korábbi 
kiállításokról, képekről, „Egy cigaretta”-ról, „Egy másik 
cigaretta”-ról, vagy a „Gátőr és hitvese”-ről.)
Úgy látszik, már régen voltam náluk, mert Lous egy számomra 
teljesen új triót is bemutatott, amelyet sokkal nyugodtabbnak, 
letisztultabbnak érzékelek. Vonalaiban és színeiben egyaránt: 
„Meeting in time and places”.
Érdekes és nagyon változatos metszetet láttunk 2018.06.23.-án 
este. Jó volt ott lenni.

Elbúcsúztunk Jánostól és Gyula bátyjától, pár szóban még 
visszaemlékezve a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért 
Alapítvány Kuratóriumának egy hónappal korábbi kirándulásáról 
is, ahol János is velünk tartott. (Sőt, egy nagyon jó kedélyű, pontos 
beszámolót is közzétett a Szentandrási Híradó oldalain.)
A békésszentandrási alkotópár kiállítása 2018.08.15.-ig volt 
megtekinthető.                                                  Kozák János László



4 2018. augusztus

Kirándultunk három nap…
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2018. július 
27-28-29-én szervezte meg három napos kirándulását Borsodba és 
a z  A g g t e l e k i  k a r s z t v i d é k r e .  C s o p o r t u n k  s z a r v a s i , 
békésszentandrási és öcsödi tagjainkból tevődött össze. Első 
megállónk Borsodszirák Hímes Ház, Néprajzi emléknek otthont 
adó viseletek, lakáskultúra, sziráki hímzések és szőttesek. Délután 
Edelényen a L'Huilier-Coburg-kastélyt tekintettük meg, amely 
méreteit tekintve az ország hetedik legnagyobb kastélya és a 
magyar barokk építészet kiemelkedő alkotása. Vacsorát és szállást 
Aggteleken a Panoráma üdülőben kaptunk.
Másnap a reggeli elfogyasztása után barlangtúrára indult a 
csoportunk. Csodálatos látványban volt részünk Aggteleken a 
Baradla-barlangban. Látnivalóiban gyönyörködtek többen, akik 
felmentek a bejárat fölött emelkedő 51 m-re magasodó sziklafal 
tetejére, ahonnan a szép kilátás tárult eléjük. Ebéd után a közeli 
Színpetribe mentünk, itt készült el a világ legnagyobb könyve, 
melyet Gutenberg korabeli módon készítették el. Ehhez építettek 
egy XV. századbeli papírmalmot, amit a Jósva vize hajt meg, ezt 
működés közben is láthattuk. Vacsoránkat ismét a szálláson 
fogyasztottuk el, ezt követően egy kellemes beszélgetésre 
kerítettünk sort, melyben a napi élményeket osztottuk meg 
egymással.
Kirándulásunk utolsó reggelijét követően Gömörszőlősön 
ellátogattunk a néprajzi gyűjteménybe, illetve a 100 éves gépekkel 

dolgozó gyapjúkártolóba. Ezt követően megtekintettük a Gömöri 
Múzeumot, majd megebédeltünk a Havanna étteremben.
Élményekkel gazdagodva érkeztünk haza és már útközben 
terveztük az őszi egynapos kirándulásunkat.
További programjaink: 2018. augusztus 30-án (csütörtök) délután 
3 órától orvos-beteg találkozó gyógyászati segédeszközök 
kiírása, gyógycipők és egyéb eszközök.
Helye: Békésszentandrás, Szent László úti orvosi rendelő
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, használják ki ezt a 
lehetőséget!
2018. október 6-án Idősek Világnapja alkalmából, ebéddel 
egybekötött zenés ünnepséget szervezünk.

Tóth Mihályné
szervező

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, 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 M Ft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Cserkeszőlőn 608 négyzetméteres beépítetlen telek 
üdülőövezetben 1,3 M Ft
Békésszentandráson Köröshöz közel tanya 8 ha termőfölddel 
22 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Zsada világát nem csak nézni, hanem látni is kell
Szarvas, Gyula és Vésztő után Békésszentandrásra is megérkeztek 
Győri Erzsébet alkotásai, aki a képgrafika világában találta meg 
saját hangját. Munkái nem csak egy érzelmi állapotot tükröznek, 
hanem gondolatiságot is, amely gyakran mély társadalomkritikával 
párosul. Erre utal a kiállítás címe, a „Nézz és láss” is. Zsada szavak 
helyett grafikáival fejezi ki a világról alkotott véleményét, de 
egyúttal saját lelkivilágába is betekintést enged.
– Nekem az első szakmám fodrász. Bőrdíszműves szerettem volna 
lenni, de anyukám még olyan kicsinek ítélt, hogy nem engedett 
Békéscsabára kollégiumba. Végül ráböktünk erre a szakra, 
mondván, hogy ezzel jól lehet keresni – magyarázza azt az 
önmagáról szóló sorozatot, amely papírdobozokon áttörő, 
kacskakaringós ágakat ábrázol. – Nagyon nem szerettem ezt a 
szakmát, kivéve a kémiaórát, és ezt tudták a tanáraim is. Az egyik 
képemen ezért a múlt egy bezárt dobozként jelenik meg, a jelen 
pedig egy elkanyarodó fa, hiszen az utam eleinte nem egészen arra 
haladt, amerre szerettem volna. Végül mégis a megfelelő irányba 
kúszott, bár a kép készültének időpontjában még nem teljesedett ki 
– teszi hozzá az önmagáról csak rendkívül visszafogottan 
nyilatkozó szarvasi művész.
Tehetsége az Óbudai Képzőművészeti Szakképző Iskolában 
teljesedett ki. 2013-ban nyílt meg első kiállítása, ami néhány év 
múlva vándorútra indult. A tárlaton korábbi munkái mellett mindig 
néhány új darab is látható, emellett pedig az utóbbi években több 
könyvborítót is az ő keze munkája dicséri.
Az augusztus 4-én megnyílt kiállításon Brachna Irén, a Chován 
Kálmán Művészeti Alapiskola igazgatója köszöntötte a 

megjelenteket. Elárulta, a nagyobb rálátás érdekében még egy 
Zsadától kapott szakkönyvet is áttanulmányozott, és közelebbről 
megismerkedett a képgrafika kialakulásának történetével. Említést 
tett pl. a magasnyomásos és mélynyomásos technikáról. Az utóbbi 
gyökerei a 15. századi Németországra vezethetők vissza, ahol az 
aranyművesek, ötvösök mellett később a festők is alkalmazták. 
Kiemelkedő alakjai között volt Albrecht Dürer is.
Zsadáról szólva elmondta, bár önmagáról nem szívesen beszél, 
alkotói tevékenységébe és az alkalmazott technikáiba örömmel 
avatja be az érdeklődőket. A tárlaton is mintegy 8-10 féle 
különböző gépgrafikai eljárás tekinthető meg, a linómetszettől, a 
szitanyomáson, a hidegtűn és a mezzotintón keresztül egészen a 
rézkarcig.
Győri Erzsébet – úgy tűnik – álmai útjára lépett. Bár civilben 
egyelőre nem a képgrafika jelenti számára a megélhetést, 
mindennapjaiban egyre több időt szentel neki. Mivel egy rendkívül 
eszközigényes műfajról van szó, kis perselyét is mindig 
készenlétben tartja, bízva abban, hogy hamarosan ez irányban is 
újabb lépést tehet előre. Köszönettel adózik továbbá a Chován 
Kálmán Művészeti Iskolának, mivel időközben az ott fellelt 
présgép rendszeresen használójává vált.
Tervei között szerepel, hogy tudását másoknak is továbbadja. Első 
kis növendékét már meg is találta. Párja testvérének kislányát 
ismerteti meg a képgrafika világával, abban bízva, hogy őt a 
jövőben újabbak követik.

newjsag.hu-Hegedűs Éva

FIGYELEM!
A Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

nyári szabadság miatt

augusztus 27-31-ig ZÁRVA. 

Nyitás szeptember 3-án, hétfőn 8 órakor.
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Helytörténeti hírek

Mintaprojekt a szőnyegszövésről és a kubikos munkáról
2018 tavaszán egyesületünk támogatást nyert a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum által a „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
azonosítószámú projekt keretében. „A múlt velünk él!” című 
mintaprojekt megvalósítása során vállaltuk, hogy feldolgozzuk a 
te lepülésünkre  je l lemző egykor i  fogla lkozásokat :  a 
szőnyegszövést és a kubikos munkát. Ezzel kapcsolatban az alábbi 
teendőket láttuk el:
Április hónapban egy program indító megbeszélést tartottunk, 
majd megkerestük azokat az intézményeket és civil szervezeteket, 
amelyek segítséget tudnak nyújtani Békésszentandrás 
hagyományos foglalkozásainak teljes körű felkutatásában és 
feldolgozásában. 
A történeti áttekintés elsősorban a szőnyegszövésről és a kubikos 
munkáról megjelent irodalmi munkák tanulmányozása volt. Ez 
adott egy olyan alapot, amely több kérdést vetett fel. Ezekre a 
kérdésekre kerestük és keressük a válaszokat a különböző 
intézményekkel és civil szervezetekkel történt találkozók során.
Így került sor a Körös Művelődési Ház és Könyvtárban található, 
idevonatkozó irodalmi munkák áttekintésére. 
Szakmai látogatást tettünk az Art-Kelim Kft szőnyegüzemébe, 
ahol Czuczi Ernő igazgató úr kalauzolásával megtekinthettük az 
Országház társalgó termébe készülő nagy méretű szőnyeg 
készítését. A látogatás során beszélgettünk a szövőnőkkel, akik 
nemcsak a mostani munkájukról beszéltek, hanem általánosságban 
is sok érdekeset hallottunk.
Találkozót szerveztünk az egykori szövőgyári dolgozóknak, ahol 
nemcsak a szőnyegszövésről, hanem annak a hátterében működő 
kiegészítő tevékenységekről is kaptunk információkat.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a „Start” 
mintaprogram keretein belül néhány éve egy szőnyegszövő 
manufaktúrát indított el. A velük való találkozás során megerősítést 
nyertek azok az információk, amelyeket a korábbiak során 
tapasztaltunk.
A Békésszentandrási Kézműves Egyesület vezetői korábban 
fotókat gyűjtöttek a békésszentandrási szőnyegszövés történetével 
kapcsolatban. Áttekintettük azokat, amelyek témánk feldolgozása 
során nagy segítséget fognak jelenteni.
Napjaink szőnyegszövésének helyzetéről tudtunk hasznos 
adatokat szerezni a Vitéz Sinka Mátyás Alapítványtól és az 
Emberöltő Alapítványtól. Előbbi különböző hagyományőrző 
programokon tart bemutatót a szőnyegszövésről, utóbbi a 
Békésszentandrási Csillagtúra Tanodájában tanítja az odajáró 
gyermekeknek e régi mesterség alapjait.
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
korábbi kutatásai és gyűjtései révén már rendelkeztünk 
alapadatokkal a szőnyegszövés terén. A partnerekkel való 
találkozók után ezeket jelentősen ki tudtuk egészíteni.
Május második felétől a kubikos élettel kapcsolatos információink 
gyűjtése került előtérbe. Fontosnak tartottuk, hogy a nagyobb 
munkákról előadást, fórumot tartsunk, illetve találkozzunk és 
beszélgessünk olyan emberekkel, akik visszaemlékezéseikkel 
vagy szakmai tájékoztatással bővítik ismereteinket.
Ezeken túl hozzá kezdtünk a korábban összegyűjtött, a 
szőnyegszövés történetével kapcsolatos fotók és dokumentumok 
rendszerezéséhez.
Május 24-én egy előadás keretein belül mutattuk be az egykori 
folyószabályozások, gátépítések kubikos munkáit. Kiemelt téma 
volt a Békésszentandráson létrehozott Horthy István Duzzasztómű 
és az Erdélyben található Szeretfalva-Déda vasútvonal építése, 
melyeken jelentős számban dolgoztak békésszentandrási 
kubikosok.  A szerény érdeklődés e l lenére  tar ta lmas 

hozzászólásokban fejtették ki véleményüket a jelenlévők. Többen 
örömüket fejezték ki, jó kezdeményezésnek tartják a mára már 
feledésbe merült foglalkozás felidézését.
Június 19-én több tagunk részt vett az Ópusztaszerre szervezett 
kiránduláson. A program során megtekintettük az alföldi 
skanzenben található vízügyi kiállítást. Az említett tárlaton 
beszéltünk a kiállított tárgyakról, illetve gazdagodtunk további új 
információkkal.
Június 28-án találkozót szerveztünk az egykori kubikosokkal. 
Sajnos kevesen élnek már. A könyvtárban megrendezett 
eseményen Hévizi Róbert egyesületünk elnöke rövid előadást 
tartott a projektről, melyben kiemelte az egyesületünk által vállalt 
feladatokat. Elmondta, hogy fontosak azok az adatok, képek és 
visszaemlékezések, amelyek az egykori dolgozók részéről 
hangoznak el. A jelenlévő egykori földmunkások elsősorban az 50-
es évek ipari beruházásainál dolgoztak. Az általuk elmondott 
történetek a kubikos munkának egy új területét mutatták be.
Július 6-án a Horthy István Duzzasztóműnél tettünk látogatást. 
Előbb a gátőrházat és az ott található dokumentumokat tekintettük 
meg, majd a hatalmas vízi műtárgyat és a rajta, valamint a körülötte 
lévő érdekességeket.
Július 20-án Dorogi Istvánnál tettünk látogatást, aki hosszú ideig 
dolgozott a duzzasztóműnél. Olyan időutazáson vehettünk részt, 
amely felölelte az átadás óta eltelt 75 év nagy részét.
A fenti eseményeken szerzett adatok, képek, dokumentumok és 
információk jelentősen bővítették az eddigi ismereteinket, melyek 
összevetését követően lezárult a gyűjtő és kutató munka, a 
továbbiakban már a rendszerezés, a kiállítások anyagának 
összeállítása következhet.
Az első ilyen alkalomra július 29-én került sor, amikor 
nyilvántartásba vettünk mindent, ami a kiállítás anyagaként 
számításba jöhet.

Kiskert program
2016-ban a Nemzeti Művelődési Intézet egy országos 
mintaprogramot bonyolított le „Közösségi tervezés” címmel. 
Kiválasztásra került Békésszentandrás is, ahol a Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesülettel együttműködve 
valósították meg a projektet. Az operatív tervezés eredménye a 
konyhakertek fontosságának középpontba helyezése volt. A 
program két megvalósítási részből állt. Előbb a Tájház befejezése, 
majd a konyhakerti parcella kialakítása. Mindkét terv sikerült. A 
tavalyi Tájház átadás után idén már a kiskertben megtörtént a 
veteményezés, majd a kikelt  növények gondozása. A 
terméseredményekről később beszámolunk.
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ÖNKORMÁNYZATI

XII. Sport- és Vitamin-nap
A hagyományos augusztusi rendezvény ismét jó nyári időben 
került megrendezésre a Sportpályán. Szombat 11 órakor Sinka 
Imre polgármester és Gaál Roland Járási Hivatalvezető köszöntötte 
a jelenlévőket, majd meghallgattuk az örkényi Friday Band 25 tagú 
fúvószenekart, akik filmzenékkel ejtették ámulatba a közönséget. 
Délben Jó ebédhez szólt a nóta a szarvasi Mótyán Tibor és Népi 
Zenekara által. Délelőtt folyamán lezajlottak a II. Táborzáró 
Gyermekfoci mérkőzések is különböző korosztályokban a 
Hunyadi Labdarúgó Egyesület szervezésében. Emellett 8 fő erős 
ember mérte össze erejét a hagyományos torna alkalmával, amely 
most is Losonczi Imre nevét dicséri. Ezenkívül egész nap 
sárkányhajózásra is volt lehetőség és a Szarvasi Szakorvosi 
Szolgálat által vérnyomás, vércukorszint, testsúly és testtömeg 
indexmérés, hallásvizsgálat történt.
A civil szervezetek reggel óta főzték a finomabbnál finomabb 
ételeket és a szakszerű zsűri – Dr. Strassburger Gyöngyi, Gaál 
Roland, Rusz Mihály és Molnár Imre Zoltán – rangsorolta a 13 féle 
ételt. Természetesen a szimultán sakkozás sem maradt el, melyet 
vitéz Sinka Brigitta sakkmester a meleg ellenére is jól viselt.
Délután egy kecskeméti fiatalokból álló zenekar, a F.U.F. 
mutatkozott be, majd a táncé volt a főszerep a Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület táncosai előadásában. Ismét vendégeink voltak a csángó 
gyerekek Moldvából és nagy örömmel fogadták a táncukat és 
verseiket. A Szentandrási Dalkör tagjai most is új műsorral 
készültek, melyet dr. Dobos Ágoston hegedűjátéka tett még 
élvezetesebbé. 16 órára egyre többen gyűltek össze a sátorban, 
hogy meghallgassák Matyi és a hegedűs műsorát, akik a már jól 
ismert dalokat szólaltatták meg. 17 órától a szarvasi Feláldozhatók 
rock zenekar lépett színpadra, akik régi ismerőseink és külföldi 
zenészek dalait szólaltatják meg.
Este először a támogatójegyek sorsolására került sor, melyen 
értékes tárgyak leltek gazdára. 20 órától pedig az Omen zenekar élő 
koncertjét élvezhettük, hallgathattuk sokak örömére. 22 órakor a 
már a hagyományos tűzijátékot csodálhattuk és hajnalig 
táncolhattunk a Körös Party Band retro zenéjére.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és talált magának megfelelő 
programot a Sport- és Vitamin-napon. Az önkormányzat megnyert 
pályázata által jövőre egy korszerű fedett rendezvénytér kialakítása 
válik lehetővé a színpad folytatásaként a megfelelő hang és fény 
technikával. Így még korszerűbb körülmények között rendezhetjük 
eseményeinket a Körös partján. Mindenkinek köszönjük a 
segítséget, a támogatást, aki hozzájárult a nap sikeres 
megrendezéséhez, lebonyolításához.

Benedek Erika
Képek a 16.oldalon

Főzőverseny eredménye:
1. Harcsával töltött paprika - Békéssy János Helytörténeti és 

Hagyományőrző Egyesület
2. Székelykáposzta - Mozgáskorlátozottak Szarvasi 

Egyesületének Békésszentandrási Csoportja
3. Palóc leves – Nyugdíjasok Egyesülete

Különdíj:
- Zúza körömmel – Nemzetek csapata
- Bőrös malac tarhonyával – Mozgáskorlátozottak 

Békésszentandrási Egyesülete
- Lecsó – Gunda János

Öregfiúk labdarúgó mérkőzés eredménye:
Békésszentandrás-Csorvás 3-1
Góllövő. Bobvos Imre 2, Juhász Attila 1

Erős Emberek verseny eredménye:
1. Bartalos Tamás,
2. Gáleg Norbert,
3. Meleg Antal,
4. Gubicza Pál,
5. Maszlag Máté,
6. Váncsodi Norbert,
7. Magyar Gábor
8. Lengyel László - Békésszentandrás

Támogatók:
Aranyszarvas Apartman és Grill Terasz, Argomex Kft., Art Kelim 
Kft., Bagi András, Bagi Jánosné, Balla Ferenc, Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület, Békésszentandrási 
Gyógyszertár, Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak- Kenu és 
Szabadidő Sport Club, Békésszentandrási Kézilabda Klub, 
Bencsik Erzsébet, Bencsik István, Bor István, Borgulya Zita, 
Bölcsőde, Cuki Cukrászda, Cziglédszky Marianna, Csángó 
vendégeink, Csemege Kis Kuckó, Csücsök Csárda, Darabosné 
Megyeri Rozália, Erős Emberek – Losonczi Imre, Farkas Péter, 
Gazdabolt Liszkai Mihály, Gazsó Beáta, Gazsó József, Gazsó 
Mária, Gold Fish Horgászbolt, Gold Nails – Gazsó Adrienn, 
Gondozási Központ, Hungaroo Food Kft. 2009, Húsbolt 
Békésszentandrás, Ipartestület, Kertbarát Kör, Kézműves 
Egyesület, Kiss Imre, Korr Nix Bt., Kozák Zoltán, Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár, Körös-Aqua Kft., Lázár Mihály, 
Liget Mix Kft., Major Attila, Major Imre, Mini Ital Diszkont, Mini 
Magyarország Makett park, Molnár Mónika családja, 
Mozgáskor lá tozot tak Békésszentandrás i  Egyesüle te , 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének Békésszentandrási 
Csoportja, Nagy Magyarország Fogadó, Nagy Tünde, Nyugdíjasok 
Szociális és Kulturális Egyesülete, Oryza Kft., Pálfalvi Szilvia, 
Pálus István, Party Élelmiszer, Patkós Ignác és családja, Patkós 
Ildikó, Peca Sport Horgászbolt, Pergamen Papírbolt, Pisont András 
és neje, Rózsa Sörkert, Röfi Bt., Soma Cars Kft., Szarvas Coop Zrt., 
Szarvasi Polgárőrség – Filip András, Szentandrási Dalkör, 
Te lepülésüzemel te tés i  In tézmény,  Útonál ló  Zabáló , 
Vadásztársaság, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, vitéz Sinka 
Brigitta sakkmester, Young Hús Kft., Zöld Sas Vendéglő

Kedves Könyvbarátok!

Selejtezett könyvek
megvásárolhatók

150 Ft-ért,

valamint VHS kazetták
200 Ft-os áron kaphatók

a Könyvtárban.

Térjen be hozzánk, megéri!
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HÍREK

Szépkorúak köszöntése

Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony és Bagi Erika anyakönyvvezető otthonában köszöntötte 
Házi Józsefet 90. születésnapja alkalmából, akivel gyarapodott a 
szépkorúak tábora településünkön. Isten éltesse még nagyon 
sokáig Józsi bácsit!

Fabó István alpolgármester úrral otthonában köszöntöttük Gazsó 
Istvánné Mancika nénit 90. születésnapja alkalmából, így tovább 
gyarapodott a szépkorúak tábora Békésszentandráson. Mancika 
néni az önkormányzat dolgozója volt a fürdő alkalmazásában, majd 
a Horváth-kerti bölcsődében, illetve a Szent László utcai 
bölcsődében dolgozott gondozóként. Isten éltesse még nagyon 
sokáig, Mancika néni!

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás 
a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek 
emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként 
meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves 
k o r c s o p o r t b a  t a r t o z ó 
hölgyek, méhnyak szűrésre 
háromévente a 25-65 éves 
korcsoportba  tar tozó 
hölgyek kapnak névre 
s z ó l ó  m e g h í v á s t . 
E m l ő s z ű r é s r e  a 
meghívólevélben pontosan 
megírják, hogy hová és 
mikor várják a szűrendő 
hölgyet, ha az időpont nem 
felel meg, akkor lehetősége 
v a n  a z  i d ő p o n t 
módosítására a megadott 
telefonszámon. Méhnyak 
szűrésre a meghívólevél 
mellékletében felsorolt 
s z a k r e n d e l ő k e t  l e h e t 
f e l k e r e s n i ,  e l ő t t e  a 
szakrendelővel időpont 
egyeztetés szükséges, hogy 
a várakozási idő minimális 
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán 
előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, 
és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. 

Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a 
megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél 
korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért 
fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az 
emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák 

többnyire fájdalmatlan, sőt, 
miné l  inkább  fá j  egy 
csomó, annál  kevésbé 
v a l ó s z í n ű ,  h o g y 
megjelenése rosszindulatú 
daganatra utal. Éppen ez a 
fájdalmatlanság az, ami a 
betegeket megtéveszti és 
ami miatt sokszor csak 
hónapokkal, évekkel a 
csomó ész le lése  u tán 
fordulnak orvoshoz.
U g y a n c s a k  j e l e n t ő s 
esetszámmal, évi 1000 új 
esettel fordul elő méhnyak 
rák Magyarországon, a 
m e g b e t e g e d é s  m i a t t i 
halálozás pedig évente 
meghaladja a 400 főt. 
Hazánkban a méhnyak 
szűrése megoldott ,  de 
sajnos a nők tekintélyes 

hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai 
stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az 
ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Felhívás emlőszűrésre!
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Jó fejtörést!
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IX. Békésszentandrási
24 órás schnellverseny

Győri Szabolcs címvédésével zárult a Körös Művelődési Házban 

2018. július 28-29-én megrendezett 24 órás schnell-sakkverseny, 

mely azúttal is komoly szellemi és fizikai igénybevételnek tette ki a 

versenyre nevezett 29 sakkozót. 

Az évről évre visszatérő játékosok mellett idén Debrecenből és 

Kecskemétről is érkeztek sakkozók.

A versenyzők a nap során kétszer 5-5 percnyi gondolkodási idővel 

játszották a schnelljátszmákat Csipai Levente és Bíró István 

versenybírók irányításával. 

A játékosok csupán tíz játszmánként kaptak negyedórás pihenőt, 

illetve a vacsora és a reggeli idejére álltak meg a sakkórák. 

A verseny eredménye:

1./ Győri Szabolcs (Orosházi SE, 2103) 92,5 pont

2./ Kunos Zoltán (Orosházi SE, 1944) 88,5 pont

3./ Varga Tamás (Békési TE, 2201) 87 pont

4./ Papp Bence (Kiskunhalasi SE, 2121) 83 pont

5./ Miszler Levente (Tóth László SE Kecskemét, 2105) 82,5 pont

6./ Kelemen Imre (Debreceni SK, 2056) 82,5 pont

7./ Divald Tamás (Tóth László SE Kecskemét, 2064) 82 pont

8./ Biró István (Orosházi SE/Békésszentandrási HMSE, 1954) 78 

pont

Különdíjak:

Ifjúsági: Divald Tamás (Tóth László SE Kecskemét, 2064) 82 pont

Szenior: Balázs András (Nyergesújfalu VSE, 1920) 76,5 pont

14 éven aluli: Horváth Dominik (Orosházi SE) 25,5 pont

Amatőr: Cselei Lajos (Gyomaendrőd) 20 pont

Legjobb békésszentandrási játékos: 

1./ Radics László (1857) 57 pont

2./ Fulajtár István (1595) 25,5 pont

A díjakat Radics László csapatvezető adta át. 

A békésszentandrási versenyzők jövőre is visszavárnak mindenkit 

erre az egyre népszerűbb versenyre és remélik, hogy mások is 

kedvet kapnak majd a megmérettetéshez. 

Kolonics Györgyre 
emlékeztünk

Már 10 éve, hogy Kolonics György tragikus hirtelenséggel edzés 
közben elhunyt. Rá emlékeztünk a Kolonics Emlékhelynél, július 
16-án este. A megemlékezésen megjelentek az egyesület sportolói, 
tisztelői, a nálunk edzőtáborozó békési kajakosok is.
A legnagyobb sportolóink egyike volt, aki a sporteredményei 
mellett a szerénységével, emberi magatartásával is példaképpé 
vált. Kétszeres olimpiai bajnok, 15-szörös világbajnok volt, aki 
eredményeivel az egyetemes kajak-kenu sport nagy bajnoka volt. 
Nálunk is többször megfordult, ezért is készült ott ez az emlékhely, 
melyet igyekszünk ápolni, emlékét kegyelettel megőrizzük.
A megemlékezés keretén belül Sinka Józsefre is emlékeztünk, 
akinek július 17-én volt a születésnapja. Érdekes összefüggés a két 
remek sportember halála között, mindketten hirtelen szívhalállal 
távoztak az élők sorából.
Végül elhelyeztük a megemlékezés virágait, mécseseket 
gyújtottunk, csendesen emlékeztünk.

Fabó István

Focirajt
Augusztus 11-én megkezdődött a 2018/19 évi labdarúgó bajnoki 
szezon. A Békésszentandrási Hunyadi SE felnőtt csapata Bucsán 
vendégszerepelt, ahol 2 – 1-es győzelmet aratott. 
Erről és a folytatásról jövő havi számunkban részletesen 
számolunk be.
További mérkőzések:
2. forduló: augusztus 18. 17.30: B. Hunyadi-Doboz
3. forduló: augusztus 25. 17.00: Okány – B. Hunyadi
4. forduló: szeptember 1. 16.30: B. Hunyadi – Békés
5. forduló: szeptember 8. 16.30: Gyomaendrőd – B. Hunyadi
6. forduló: szeptember 15. 16.00: B. Hunyadi – Dévaványa

-zi-rt
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Kajak-kenu hírek
Eredmények:

Vidékbajnokság
Fadd-Dombori, 2018.07.06-08.

K-1 női U-23 500 m 2. Szekeres Tünde
K-1 női U-23 1000 m 3. Szekeres Tünde
K-1 ffi ifi U-17-18 1000 m 5. Csépai Barnabás
K-2 kölyök fiú U-14 2000 m 7. Kalmár Ádám-Szécsi Robin
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 13. Füzesséry Richárd
K-2 kölyök fiú U-13 2000 m 6. Pálinkás Hunor-Szabó Kornél
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 11. Gogolya Réka
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 16. Szabó Szilárd, 30. Szegvári 
Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 2000 m 17. Füzesséry Lujza

Körös Kupa – Sándor T. Emlékverseny
Szarvas, 2018.07.14-15.

MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 13. Füzesséry Richárd
K-2 kölyök fiú U-13 2000 m 3. Pálinkás Hunor-Szabó Kornél
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 7. Gugolya Réka
KI-2 kölyök fiú U-14 2000 m 4. Kalmár Ádám-Szécsi Robin
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 16. Tóth Balázs
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 10. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 2000 m 5. Füzesséry Lujza
MK-1 gyerek fiú U-10 2000 m 9. Tóth Marcell
K-1 ffi ifi U-17-18 1000 m 3. Csépai Barnabás
K-2 női felnőtt 1000 m 1. Csontos Andrea – Petrovic Maja 
(AVSE)
MK-1 szabadidős fiú U-10 500 m 2. Zsigri Hugó
MK-1 szabadidős fiú U-8 500 m 3. Zsigri Artúr, 4. Farkas Péter
K-1 ffi masters 500 m 2. Bencsik Gábor
K-1 ffi ifi U-17-18 500 m 3. Csépai Barnabás
K-2 női felnőtt 500 m 2. Bencsik Ágota-Csontos Andrea

Masters Magyar Bajnokság
Szolnok, 2018.07.21-22.

K-1 ffi masters 55-59 év 500 m 5. Bencsik Imre
K-1 ffi masters 60-64 év 500 m 4. Nikoletti Gábor
K-2 női szabadidős 19-34 500 m 1. Bencsik Ágota-Csontos 
Andrea
K-2 ffi masters 50-54 év 500 m 9. Fazekas Gábor-Balla Ferenc
K-2 ffi masters 55-59 év 500 m 2. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-4 ffi masters 50-54 év 500 m 3. Balla Ferenc-Fazekas Gábor-
Molnár Mátyás-Hrncsjár András
K-2 mix szabadidős 19-34 500 m 6. Barcsik Gábor-Szekeres 
Tünde,. Bencsik Ágota-Sindel Imre
K-1 női szabadidős 19-34 500 m 5. Szekeres Tünde
K-1 ffi masters 55-59 200 m 5. Bencsik Imre
K-1 ffi masters 60-64 200 m 4. Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters 55-59 200 m 1. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor

K-4 ffi masters 55-59 200 m 3. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor-
Molnár Mátyás-Barcsik Gábor
K-1 női szabadidős 19-34 200 m 6. Szekeres Tünde
K-1 női masters 40-44 200 m 1. Gyarmati Csilla
K-2 mis masters 45-49 év 200 m 3. Gyarmati Csilla-Gyarmati 
Zsolt
K-4 ffi masters 45-49 500 m 1. Tóth Tibor-Siha Zsolt-Heincz 
Sándor (Nagymaros)-Dr. Czina Ferenc (Kaposvár)
K-4 ffi masters 45-49 200 m Tóth Tibor-Siha Zsolt-Heincz 
Sándor (Nagymaros)-Dr. Czina Ferenc (Kaposvár)

Gyermek Kölyök Bajnokság
Fadd-Dombori 2018.07.28-29.

MK-1 kölyök fiú U-13 3x200 m váltó 3. Szabó Kornél-Füzesséry 
Richárd-Pálinkás Hunor
K-2 kölyök fiú U-14 2000 m 21. Kalmár Ádám-Szécsi Robin
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 6. Füzesséry Richárd
,,Ezüstpart” csoport
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 15. Gugolya Réka
K-2 kölyök fiú U-13 2000 m 11. Pálinkás Hunor-szabó Kornél
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 36. Tóth Balázs-Tóth Marcell
MK-2 gyerek fiú U-10-11 2000 m 18. Szabó Szilárd-Szegvári 
Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 2000 m 13. Füzesséry Lujza
MK-1 gyerek fiú U-12 4x300 m váltó 5. Tóth Balázs-Tóth 
Marcell-Szabó Szilárd-Szegvári Szabolcs

MK-1 kölyök fiú U-13 3x200 m váltó 3. hely: Szabó Kornél-
Pálinkás Hunor-Füzesséry Richárd

Országos Serdülő Ifjúsági és U-23 Bajnokság
Szolnok, 2018.08.02-05.

K-1 ffi ifi U-17-18 4000 m 9. Csépai Barnabás
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KÉZI RAJT TORNAGYŐZELEMMEL 
Felkészülési időszak közepén, idén is megrendeztük az évek óta 
sikeres, sok kicsit és nagyot megmozgató tornánkat. A XV. 
Szentandrási Kézilabda Kupa – Apáti Nagy Ferenc emléktorna 
augusztus 4-én szombaton zajlott. Az igen nagy részvevő szám 
valamint az időjárás is kedvezett nekünk. Elmondhatatlan élmény 
volt újra igazi hazai pályán játszani.  
A rendezvényen összesen öt csapat vett részt. A köszöntőt követően 
a nyitómérkőzést Testületi csapat és a „40+ nosztalgia csapat” 
játszotta, ahol az utóbbiaknak sikerült győzedelmeskedni. A 
körmérkőzéseken a hazaiak (felnőtt, ifi, és nosztalgiás vegyes 
csapat) mellett Kondoros és Gádoros csapata küzdött egymással és 
az igen nagy meleggel. Mindkét mérkőzésünket megnyerve 
szereztük meg a legnagyobb kupát.

A torna eredménye:
1.Békésszentandrás
2.Kondoros
3.Gádoros

A torna gólkirálynője Kondoros csapatából került ki, a legjobb 
kapusi címet Gádoros nyerte el. A legeredményesebb hazai játékos, 
és így az Apáti Nagy Ferenc vándorserleg birtokosa egy évig: 
Ambrus Réka lett. Mindenkinek szívből gratulálunk, további szép 
eredményeket kívánunk. 
A játékvezetői teendőket: Nyári Tamás látta el, akinek hálásan 
köszönjük segítségét, részvételét.
A díjazásokat követően két bográcsgulyással és jubileumi tortával 
is kedveskedtünk a csapatoknak, a kilátogató szurkolóknak, sőt 
még az itt nyaraló csángóknak is jutott belőle. 
Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak valamint a 
Településüzemeltetésnek, hogy a csapatokat megfelelő 
környezetben fogadhattuk. 
HÁLÁSAK VAGYUNK minden kedves támogatónknak, 
segítőnknek, kilátogatónak. Főbb támogatóink, segítőink voltak a 
torna sikeres megvalósításában, a teljesség igénye nélkül: 
Barna Antal – Körösparti Nyár Kft, Kohut Zsuzsanna – YOUNG 
Hús Kft, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és a 
Képviselő Testület megjelent tagjai, GODA Bolt – Lestyan Goda 
Mihályné Ani és Lestyan Goda Anna, RÖFI BOLT – Dr Olasz 
Imréné dr Kulik Éva, Babák Tomi bácsi, ART-KELIM Kft – Czuczi 
Ernő, Bagi Krisztián – BAGI Tüzép Kft, Dr Olasz Imre – Nagy 
Magyarország Fogadó, Agro Flott Kft – Szentandrási SÖRFŐZDE 
– Bukovinszky Béla, Szarvasi Kenyér Kft – Hunya Zoltán, SZA-
CO Kft, Peck-Snack Kft, Pepsico, MINI Ital Diszkont – Kati és 
Piroska, Pergamen Papírbolt – Hévízi Róbert, Útonálló Zabáló 
–Horváth Tibor, Nagy Tünde fodrászat, CUKI Cukrászda – Mrena 
Orsolya,HÚSBOLT– Rusz Róbert és Rusz Zoltán, Bata Tibor, BO-
LU-TEx – Szécsi Hajni, MAJOR IMRE, Bencsik Ágnes, Körös 
Aqua Kft - Fabó István, Hangyás István, Árgyelánné Hangyás 
Tünde, Sinkáné Marika, Bohákné Kiss Annamária, Bodonyiné 
Zsuzsa, Sinkáné Éva, Csonki Kitti, Petrásné Oláh Tímea, Sovány 
István zöldséges, Sinka Imre (Pisze bácsi), Emődi György, Németh 
Anna, Pekárné Kovács Tünde, Erdélyi Melinda, Erdélyi Nóri, 

Domjánné Kozák Györgyi, Elek 
Mónika, Egri Imre, Egri Erik, 
Egr i  Márk,Egr i  Gergő és 
valamennyi játékosunk és segítő 
családtagjaink.

„Aki az összefogásnak szenteli 
magát, határtalan erőt és ihletet 
merít belőle..” N.S.R.

Nehéz bajnoki idénynek nézünk 
elébe, számos csapat egyesült 
másokkal, igazolt magasabb 
o s z t á l y b ó l ,  d e  a 
tornagyőzelemnek erőt kell, 
hogy adjon a folytatáshoz, 
kitartáshoz.

„ Ha nem akarod, hogy a nálad 
nagyobbak legyőzzenek, akkor 
eddz kétszer olyan keményen! 
Nem kell mindent a tehetségre 
fogni .  A lényeg az ,  hogy 
mennyit dolgozol…” 

- a - 
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Lestyan Patrik János és Kalász Krisztina 
2018. július 14-én,
Kis Péter János és Medvegy Nikolett 
2018. július 21-én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Sinka Mihályné ln.: Kozák Ilona /1928/ 2018. július 10-én,
Erdei Sándorné ln.: Hrncsjár Erzsébet /1946/ 2018. július 10-én,
Dóczi Erzsébet /1949/ 2018. július 17-én hunyt el.

Elment egy lélek ismét a Földről,
Kit szívünk többé el sosem feled.
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről…
Legyen helyettünk Isten veled!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonnak,
barátnak, ismerősnek, akik szeretett férj, édesapa, nagyapa

SZŰCS ELEK
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Most megnyugoszom,
most elpihenek,
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik
Sinka Mihályné szül. Kozák Ilonát

ismerték és szerették, őt utolsó útjára elkísérték, és lerótták 
kegyeletüket bármilyen formában.

Szerető családja

,,Akit szeretnek, sosem öregszik meg, 
szerelmese szemében mindig fiatal marad, 
és kócos haját, könnyű,nyári ruháját 
ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, 
ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban."
(Szerb Antal)

Fájdalommal tudatom, hogy feleségem, dr. Pál Ildikó, gyógyíthatatlan betegségben, de szerettei számára váratlanul,
kórházi kezelés közben meghalt. Pécsett, a szülei sírjában kapta meg végső nyughelyét.

Hálásan köszönöm azt a szeretetet, melyet a szentandrásiaktól kapott.

Dr. Bagi István v. alkotmánybíró

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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Utolsó találkozás

In memoriam Dr. Gazsó Ferenc
A Szentandrási Híradó 2017. decemberi számában írtam arról a 
Budapesti Corvinus Egyetemen rendezett bensőséges ünnepségről, 
melyen Dr. Gazsó Ferenc professor emeritust köszöntöttük 85. 
születésnapja alkalmából.
Az eseményen egy baráti beszélgetést folytattam Feri bácsival, 
melynek során több békésszentandrási emléket felidézett. Abban 
maradtunk, hogy a nyár folyamán újra találkozunk és folytatjuk. A 
találkozás megtörtént, de nem úgy, ahogy elképzeltük. 
Dr. Gazsó Ferenc 2018. június 26-án életének 86. évében elhunyt.
A temetés július 19-én volt Budapesten, a Farkasréti temetőben, 
ahol a család megtisztelő kérésére az alábbi gondolatokkal 
búcsúztam el  a  szülőfalu nevében Békésszentandrás 
díszpolgárától:
Tisztelt Gyászoló Család!
Tisztelt Búcsúzó Egybegyűltek! 
Amikor elkezdjük földi életünket, megszületünk egy helyre, amely 
végig kíséri életünket. Feri bácsinak ez a hely Békésszentandrás 
volt. Egy község Békés megyében, távol a nagyvárosok zajától, 
nyüzsgő életétől. Kivételes természeti adottságai vannak, a 
települést körül ölelő Körös folyó és holtágai miatt. Egy gyermek, 
egy fiatal számára kiváló lehetőségeket biztosít, hogy a barátokkal 
felfedezze annak lehetőségeit, szépségeit és ha élete során bárhová 
is kerül késztetést érezzen oda visszatérni.
Gazsó Ferenc a helyi általános iskolában már kitűnt társai közül. 
Pedig nem volt könnyű, hisz a második világháború számtalan 
nehéz helyzetet idézett elő. Munkáscsaládban élt, mint a többiek. A 
többség a szellemileg könnyebb, de fizikailag nehezebb megoldást 
választotta, az iskola után elmentek dolgozni. Legtöbbjük 
kubikosnak. Feri bácsi azon kevesek közé tartozott, akik tovább 
tanultak, így elköltözött szülőfalujából, Békésszentandrásról. 
Azonban a rokoni és baráti kapcsolatai révén sokszor hazajött. 
Igen, hazajött, ahogy Ő mondta, mert számára a szülőfalu mindig 
az otthon maradt. És ez az otthon mindig visszavárta. Visszavárták 

a rokonok, a nagy családi 
beszélgetések, visszavárták az 
egykori  barátok a közös 
programok.
Büszkék voltunk és büszkék 
v a g y u n k  r á ,  m e r t 
m u n k á s s á g á v a l ,  e m b e r i 
magatartásával, fáradhatatlan 
szorgalmával számtalanszor 
öregbítette Békésszentandrás 
hírnevét. Ha tehette, segítséget 
nyújtott. Művelődési miniszterhelyettesként felhívta az akkori 
iskolaigazgató figyelmét, hogy lehetőség van új iskola építésére. 
Támogatásával jött létre 1982-ben a 14 tantermes új iskolaépület. 
Napjainkban is ebben az épületben folyik a gyermekek oktatása, 
nevelése.
Békésszentandrás mindig szeretettel ápolta vele a kapcsolatot. 
Különös pillanat volt, amikor 2013-ban díszpolgári címet 
adományoztunk számára. A díj átvételét követően a rá jellemző 
kivételes szónoklattal mondott köszönetet. Elmondta, hogy a 
szülőhelytől kapott indíttatás határozta meg pályáját. Ezt egy 
korábbi munkájában ki is fejtette, melyben leírta, hogy 
mindenkinek adott a lehetőség, csak élni kell vele. A társadalom 
feladata, hogy ehhez minden feltételt biztosítson.
Ezért volt nagy jelentőségű az a közbenjárás, melynek hatására 
Békésszentandráson a sötét, olajos padlós tantermeket korszerűek 
váltották fel.
Kedves Feri Bácsi!
Irántad érzett tiszteletünk és szeretetünk örökre megmarad! 
Szülőfalud Békésszentandrás mindig szeretettel gondol vissza Rád!
Nyugodj békében!
Isten Veled!

Hévizi Róbert

Elektronikai hulladékgyűjtő nap
Értesítés!

Értesítjük Békésszentandrás település lakosságát, hogy a Karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító Kft-vel együttműködve 
elektronikai hulladékgyűjtő napot szervezünk.

Ideje: 2018. augusztus 27./hétfőn/ 8 órától – 14 óráig
Helye: Hősök tere 1. szám alatti Településüzemeltetési Intézmény udvara.
Gyűjtési szabályok:
A lakossági szelektív, egész elektronikai hulladékok gyűjtése keretében az alább felsorolt, a háztartásokban használt 
berendezések leadása történhet díjmentesen:

* nagy háztartási gépek /pl.: mosógép, hűtőgép, porszívó stb./
* kis háztartási gépek /pl.: vasaló, kávéfőző, hajszárító, ventillátor stb./
* számítástechnikai berendezések /pl.: számítógép, telefon, fénymásoló stb./
* szórakoztató elektronikai cikkek /pl.: tv, rádió, hi-fi torony, magnó stb./
* barkácsgépek /pl.: fúrógép, sarokköszörű, elektromos fűnyíró stb./
* orvosi berendezés /pl.: vérnyomásmérő stb./
* világítástechnikai berendezések /pl. lámpatestek, fénycsövek/

Nem átvehető az E-hulladék, ha az átadásra szánt berendezések erősen rongált, törött, szétszedett, törmelékes vagy erősen 
szennyezett állapotban vannak. Kérjük kizárólag ép elektronikai termék beszállítását!
Kérjük a berendezéseket a Hősök tere 1. szám alatti Településüzemeltetési Intézmény udvarára behozni.
Kérjük éljen a gyűjtés lehetőségével, hogy környezetünk tisztább legyen!

Köszönjük együttműködését!
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XII. Sport- és Vitamin-nap

Sinka Imre polgármester és Gaál Roland szarvasi Járási 
Hivatalvezető nyitotta meg a rendezvényt. Előtérben az 
örkényi Friday Band Zenekar, akik filmzenékkel varázsolták 
el a hallgatóságot

Délelőtt folyamán zajlott a II. Táborzáró Gyermekfoci Torna, 
melynek egyik győztese U11-es korosztályban a szentandrási 
gyermekek lettek

Ismét összemérték erejüket az erős emberek, köszönet érte 
Losonczi Imrének!

Délután egy ifjú zenekar, a F.U.F. – Felbontás Után Felrázandó 
– debütálásának lehettünk fültanúi

A Főzőverseny győztese a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület lett harcsával töltött paprika 
étellel, a mesterszakács Szucsán György volt

Este az OMEN koncert ragadta magával a közönséget

Fotók: Rácz István


