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Óvodai hírek
A nyári szünet után elérkezett a nagy nap a gyermekek életében, 
megkezdődött az óvoda. Ki először, ki sokadjára lépte át az óvoda 
kapuját.
Erre a meghatározó találkozásra a család mellett mi, az óvó nénik 
is nagy várakozással készültünk és próbáltunk mindent megtenni 
annak érdekében, hogy a kisgyermekek minél könnyedebben, 
természetesebben és örömmel tudjanak csatlakozni óvodás 
társaikhoz, az új csoporthoz, új környezethez.
A középső és nagycsoportos gyerekek könnyebben veszik ezt az 
akadályt, várják, hogy újra találkozhassanak társaikkal, az óvó 
nénikkel, dajka nénikkel. Ezek a gyerekek a Katica és a Süni 
csoportba járnak, kiscsoportosaink pedig a Körte csoportban 
kezdték meg az „óvodás életet.”
Az új élethelyzethez való alkalmazkodás a kiscsoportos gyerekek 
életében sokféleképpen történhet: van olyan, aki nagyon gyorsan 
és könnyen beilleszkedik; és van, akinek több időre van szüksége. 
Néhányan megnyugszanak egy-egy érintéstől, még mások 
elutasítják a közeledést. Ez minden gyermek esetében változó, 
ezért mi, óvó nénik arra törekszünk, hogy türelemmel, 
megértéssel, nyugalommal és szeretettel forduljunk hozzájuk.
Idén tizenkilenc új kiscsoportos ismerkedett meg az óvodával. A 
bölcsődéből érkezők csoportosan látogattak el hozzánk 
ismerkedni, a nyár végén, Örömmel fedezték fel az új játékokat, 
ismerkedtek az óvó nénikkel, dajkákkal. A családból érkező 
gyermekeket otthonukban kerestük fel a családlátogatások 
alkalmával, így már ismerősként köszönthettük őket a csoportban.
Hetekbe is telhet mire a középső és nagycsoportos gyerekek 
visszaszoknak, valamint a kiscsoportosok beszoknak az óvodába, 
barátokra találnak, megszokják a napi tevékenységeket, ezért 
nagyon fontos, hogy ezt az időszakot minél inkább megkönnyítsük 
azzal, hogy sokat beszélgetünk, és beszélgessenek otthon is arról 
miért is jó óvodába járni.
Valamennyi kollégánk nevében kívánunk a szülőknek és a 
kisgyermekeknek örömteli óvodakezdést, sok sikerélményt!

Katica csoport

Süni csoport

Körte csoport

“Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább,

az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz,

s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.”

Ady Endre

Tomonyicka Ilona és Liszkai Vince

50. házassági évfordulója
alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kívánnak

fiaik Zoltán, Péter és Krisztián családjaikkal.

Köszöntő
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BÖLCSIS  HÍREK
Búcsú piknik

Augusztus utolsó péntekén -hagyományainkhoz híven- búcsú 
pikniket rendeztünk a szeptembertől óvodába induló gyerekek 
tiszteletére. A fűre terített szőnyegre sok finomság került és 
boldogan ülték körbe a kicsik és a nagyok. Mindenki jó étvággyal 
fogyasztotta a rendhagyó tízórait. A nagyok büszkén mondogatták, 
hogy  hé t fő tő l  már  a  szomszédos  óvodába  mennek . 
11 kisgyermek távozik a bölcsődéből, de hamarosan fel is töltődik 
20 főre a létszámunk, hiszen az áprilisi beiratkozás során sok család 
jelezte igénybevételi szándékát. Már augusztus közepe óta meg is 
kezdtük a legkisebbek beszoktatását. Eleinte számunkra is furcsa a 
nagy, önálló gyermekek után ismét apróságokkal telik meg a 
bölcsőde, de az egy év oly hamar eltelik és megnőnek, 
önállósodnak. Az oviba menőknek kívánunk további boldog 
gyermekéveket, a kezdő bölcsiseknek és szüleiknek meg 
zökkenésmentes beszokást!

Bölcsődei beszoktatás menete
Mivel mi kis településen élünk, már a bölcsődébe lépés előtt ismerjük a 
családokat. Így sokkal könnyebb a jó kapcsolat kialakítása. Az áprilisi 
beiratkozás során javasolni szoktuk a szülőknek, hogy a nyár 
folyamán, ha a bölcsi környékén járnak, nézzenek be hozzánk. Így a 
kisgyermeknek és a szülőnek sem lesz idegen az új környezet. 
Bölcsődénkben saját kisgyermeknevelő - saját gyermek rendszer 
működik. Ez azt jelenti, hogy az a kisgyermeknevelő, aki a gyermeket 
beszoktatta, ő viszi végig, óvodába menetelig. Kialakul eközben egy 
olyan bizalmi viszony a gyermek és a kisgyermeknevelő között, hogy 
bármilyen problémával a gyermek bátran fordul a felnőtt felé. 
Általában két hét a beszoktatás, de a gyermek igényeit és a szülő idejét 
figyelembe véve a munkába álláshoz képest, ez lehet jóval több is. Az 
első nap 9 órára érkezik a kisgyermek a szülővel, amikor mi már 
végzünk a reggelivel és az azt követő fürdőszobai gondozással. Az új 
kisgyermek a játéktevékenységbe csöppen bele. Ekkor a 
kisgyermeknevelő beszélget a szülővel a beszoktatás menetéről, a 
gyermek egyéni szokásairól, napirendjéről és a bölcsődei életről.
Az első héten mindennap egy-egy órával több időt tölt az 
intézményben a kisgyermek és lassacskán bekapcsolódik a gondozási 
tevékenységbe, a bölcsőde napirendjébe. A hét második felében már az 
ebédet is nálunk fogyasztja el. Ha a gyermek és a szülő is készen áll rá, 
akkor a második hét keddi napján már az itt alvással is próbálkozunk. A 
második hét végére általában már végig alusszák a pihenőidőt és az 

uzsonna után mennek haza a gyerekek.
Néhány fontos dolog a beszoktatás során:
- Az az ideális, ha a beszoktatás alatt mindig ugyanaz a személy kíséri 
el a gyermeket.
- Nehezíti a beszoktatás menetét az édesanya szorongása, vagy ha a 
gyermek sírni látja a folyosón.
- Mindig búcsúzzon el az anyuka, ne tűnjön el észrevétlenül.
- Ne a nagyobb testvérrel menjen el, mikor behozza a kicsit.
- Lehetőség szerint a kedvenc alvós állatka, cumisüveg, cumi ne 
maradjon otthon.
- Ne néhány nappal a bölcsőde megkezdése előtt vonja meg a szülő a 
cumit vagy az ujjszopást a gyerektől.
- A szülő minden esetben biztosítsa gyermekét arról, hogy 
mindenképpen jön érte bizonyos napirendi pontokhoz képest, pl. 
uzsonna után.
Az óvodai visszajelzések alapján az esetek többségében 
mindenképpen könnyebben szoknak be azok a gyerekek az óvodába, 
akik bölcsibe jártak. Nálunk már megkezdődik az önállósodás 
folyamata mind az étkezésben, mind pedig az öltözködés terén. A 
zipzárak, a gombok és a fűzők okozhatnak némi problémát. Az is 
előnyt jelent számukra, hogy már kortárs csoportban, jól kialakított 
napirend szerint éltek, ami növelte biztonságérzetüket, így már nem 
lesz újdonság egy új, óvodás napirend befogadása.

A Szoptatás Világhetének 2018-as mottója: Szoptatás: az élet forrása 
A szoptatás esélyegyenlőséget teremt. A szoptatás által mindenki 
igazságos feltételekkel vághat neki az életnek. A szoptatás világszerte 
hozzájárul a nők és gyermekek jobb egészségéhez, jólétéhez és 
túléléséhez. A fenntartható és igazságosabb világért erőfeszítéseket 
kell tennünk a szegénység megszüntetésére, bolygónk védelmére és a 
jólét általános biztosítására. Az alultápláltság, az élelmiszerhiány és a 
szegénység milliókat érint, és a fenntartható fejlődés útjában áll. 
A szoptatás minden kisbaba számára egyenlő esélyeket teremt, 
hozzájárul a gyermekek és nők egészségéhez, növeli a túlélés esélyét. 
Az anyatej kezdetben tökéletesen kielégíti a gyermek táplálékigényét 
és immunvédelmének is fontos része. A szoptatás a csecsemő 
táplálásának és az anya-gyermek kapcsolat erősítésének természetes 
és optimális módja. Bár a szoptatás megkezdésének aránya világszerte 
magas, a csecsemők mindössze 40 százalékát szoptatják kizárólagosan 
6 hónapos korig és csak 45 százalékuknál folytatják a szoptatást 24 
hónapos korig. A szoptatási arányok jelentős régiós és országon belüli 
eltéréseket mutatnak. Az optimális szoptatási gyakorlat javításával 
évente több mint 823  000 gyermek és 20  000 anyai halálesetet 
előzhetnénk meg. A szoptatás hiánya globálisan alacsonyabb 
intelligenciát és évi 302 milliárd dollár gazdasági veszteséget okoz. 
Nagyon nehéz olyan környezetet létrehozni, amely támogatja a nőket a 
szoptatásban – komoly akadály többek között, hogy nem megfelelőek 

az egészségügyi szolgáltatások, nem elég kiforrott a családi és helyi 
közösségi támogató rendszer, valamint hiányosak a munkahelyi 
irányelvek. Az anyatejet helyettesítő termékek agresszív marketingje 
tovább rontja a helyzetet.
Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének 2025-re kitűzött 
célja a legalább 50%-os kizárólagos szoptatás elérése, ehhez komoly 
együttműködés szükséges. Bár jelentős előrelépések történtek, 
rengeteg a tennivaló, hogy megszüntessük a szakadékot az irányelvek 
és azok végrehajtása között. Összefogással felhívhatjuk a figyelmet 
arra, hogy a szoptatásnak kiemelkedő szerepe van a jó táplálkozásban, 
az élelmezésbiztonságban és a szegénység csökkentésében.
Az optimális szoptatási gyakorlat élethosszig tartó pozitív hatásai az 
egészségre:
Komoly bizonyítékok vannak arra, hogy az optimális szoptatás 
hatással van:  Az anyára: kitolja a szülések közötti időt, csökkenti az 
emlő- és a petefészekrák előfordulásának kockázatát, valamint a 
magas vérnyomás kialakulásának veszélyét.  A gyermekre: megelőzi a 
fertőző betegségeket, csökkenti a hasmenéses betegségek 
előfordulását és azok súlyosságát, a légúti fertőzések és az akut 
középfülgyulladások gyakoriságát, megelőzi a fogszuvasodást és a 
harapási rendellenességek kialakulását. Növeli az intelligenciát.

Védőnő
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Gondozási Központ hírei
Sajnos, elmúlt a nyár és megérkezett az ősz, de semmi okunk a 
szomorúságra. Remek programok tették színesebbé ezt a nyarat.
Kellemes nyári este indultunk el a Zenepaviloni előadásra. Szinte 
olyan érzésünk volt, mintha csak is ránk vártak volna. Rögtön az 
első sorokban foglalhattunk helyet. Csodálatos előadás részesei 
lehettünk. Élményekben gazdagon tértünk haza.

Sikeresen megvalósult a rendőrségi előadás is. Tanácsokkal látták 
el a jelenlévőket előadóink és példákkal támasztották alá mennyire 
furfangosak a tolvajok, ha átverésről van szó.

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindenki egészséges 
bizalmatlansággal és óvatossággal fogadja a váratlanul érkező 
idegeneket!
Ha egy mód van rá, kérjék, hogy a nyugdíj, egyéb várható 
jövedelem pénzintézethez, számlára érkezzen!
Köszönjük Petruska László Bűnmegelőzési Főelőadónak illetve 
Szlovák Zsolt Kiemelt Főelőadónak ezt a tartalmas előadást.
Nem múlhat el a nyár egy kis kemencés sütögetés nélkül. 
Augusztus 20.-án ünnepeljük az Új Kenyér ünnepét. A nemzeti 
színű szalaggal átkötött, frissen sütött kenyeret először 
ünnepélyesen megszentelik, majd felszelik és végül szétosztják a 
darabjait. Ehhez kaptunk segítséget a Melis Pékségtől, akik 
biztosították a sütéshez a kenyértésztát.
Körbeülték időseink a kemencét és várták, hogy mikor készül el a 
kenyér. A várakozást Szent István intelmeinek felolvasása tette 
tartalmasabbá és énekléssel múlattuk az időt.
Csodálatos illatok szálltak az intézmény udvarán. Jó gazdához 
méltón vendégeket is megkínáltunk a frissen sült kenyérből. A 

református hittanos gyerekekkel együtt élveztük a kenyér 
kóstolását. Köszönjük mindazoknak, akik hozzásegítettek minket 
ezekhez az élményekhez.

A Kertbarát Kör ebben az évben is megrendezte a Kertészeti 
kiállítást, melyet az idős emberekkel meglátogattunk.

Bár az időjárás nem kedvezett a termelőknek, még is sokféle 
zöldség és gyümölcs volt kiállítva. Lehetőségünk volt a kóstolásra 
is. Szőlőből több félét is megkóstolhattak időseink. Nagyon tetszett 
mindenkinek a kiállítás. Felidézték a múltat, amikor még ők is 
szorgoskodtak a kertekben.
Különleges élményt jelentett egy megáldott zöldség- gyümölcstál.
Szívet melengető látványt nyújtott az óvodások kiállítása. Időseink 
mosolyogva mesélték élményeiket a többieknek.
Jelenleg az otthon egész területén szorgalmasan dolgoznak a 
mesterek. Az energetikai pályázat keretében hőszigetelés és 
nyílászárók cseréje zajlik. A megszépült és energiatakarékos 
intézményünkről képes beszámolóva jelentkezünk a következő 
Szentandrási Híradóban.
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Református Hírek
Három kórusos református templomi 

hangverseny

Egyedülállóan szép kórus muzsikát hallhattunk 2018. június 17-én 
vasárnap a békésszentandrási református templomban: A Fóti 
Református  Egyházközség tör ténelmi  vegyeskara ,  a 
Békésszentandrási Dalkör, és a Békésszentandrási Hunyadi R. Kat. 
Ált. Iskola kamarakórusa részesített bennünket közösen felemelő 
élményben. A Bibliában olvashatjuk: „Dícsérjétek az Urat” 
mindenféle hangszerrel, énekkel. Méltó is, hogy Istennek adjunk 
dicsőséget jóságáért ,  hatalmáért ,  szeretetéért  egyéni 
csendességünkben és nagyobb szabású zenei rendezvényeken 
egyaránt. Jézus Krisztus megváltott minket, megszabadított a halál 
és a gonosz hatalmából, és azért jött, hogy életünk legyen, sőt 
bőségben éljünk. Ez az öröm és lelkület hatotta át vendégeink 
énekes szolgálatát, amelyet időnként még emlékezetesebbé tett a 
fóti kórus tagok személyes bizonyságtétele, vallomása Istenről, 
hitükről. Sokan tettek azért, hogy ez a páratlan alkalom létrejöjjön, 
ezúton is köszönetet mondunk minden közreműködőnek, 
segítőnek a munkájáért, szolgálatáért. A koncerthez kapcsolódó 
templom felújításunkra kapott perselypénz adományokat is 
köszönjük. Szép templomi együttlétünk egy rendkívül vidám, 
közösség formáló valódi szeretetvendégséggel koronáztatott meg a 
parókia kertben. Éljen szívünkben a vágy, hogy más hasonló 
élményekkel gazdagodhassunk még a jövőben is, és éljen 
szívünkben a koncert után is Isten daloló dicsérete!

Ritka szép alkalom: tele padsorok a református templomban 
az Istent dicsérő hangversenyen 2018. június 17-én

A három egyesített 50 fős kórus (Fóti Reformátusok, 
Békésszentandrási Dalkör, Békésszentandrási Ált. Isk. 
kamarakórusa) csodálatosan bezengte szép műemlék 
templomunkat és lelkünket

Református „Bárka” tábor 
Balatonfenyvesen

Nagy örömömre első alkalommal sikerült itteni lelkészi 
szolgálatom alatt fiatalokat több napra Balatonra vinni hittanos 
táborba 2018. augusztus 23-28-ig! A Református Zsinati Iroda 
nagy léptékű Európai Uniós ifjúsági pályázatot nyert, melynek 
keretében négy éven át 4x1800 diákot táboroztatnak INGYEN 4x9 
turnusban balatoni református üdülőkben. A 17 békésszentandrási 
fiatalhoz még 20 öcsödi, kunszentmártoni, mesterszállási 
református hittanos fiatal is csatlakozott, így egy nagy busszal 
mentünk és jöttünk vissza. A táborban 170 fiatal és kb. 40 tábori 
stáb tag volt együtt. A református egyházi munkások, teológus 
d i ákok ,  l e lkészek  me l l e t t  a  „Ka landok  é s  Á lmok” 
élménypedagógiai cég gondoskodott a tartalmas, vidám, nagy 
élményt adó programról. Reggel, este bibliai áhítatot tartottunk, 
délelőttönként személyiségfejlesztő élménypedagógiai 
foglalkozásokon vettek részt a fiatalok, délután a szabadidőben 
fürdőzés, játék, sztárvendégek (pl. Pápai Joci) tették 
felejthetetlenné ezt a nyarat. A hazaérkező, csillogó szívű gyerekek 
örömének a szülők is nagyon örültek. Ne felejtsük, hogy minden jó 
adomány és tökéletes ajándék Istentől származik. Méltó, hogy hálát 
adjunk Istennek ezért a szép táborért is. Reméljük, hogy minél 
többen fognak majd a táborozók, családtagok, tágabb faluközösség 
is ráérezni annak az örömére, hogy nemcsak életünk nehéz dolgait, 
hanem örömeit és háláját is jó Istenhez vinni a vasárnapi 
istentiszteleten a gyülekezet közösségében.

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész

A békésszentandrásiak élenjáró kedvencei és kedvcsinálói 
voltak a 170 fiatalból álló református balatoni Bárka tábornak

A számos kisebb csoport egyike, ahol a békésszentandrási 
fiatalok java része került más helyről érkezettekkel együtt - a 
tábor végére nagyon jó közösséggé formálódtak a kiscsoportok
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Nyári iskola
Békésszentandrás idén ismét fogadhatott csángóföldi magyar 
gyerekeket vendégségbe, ez alkalommal a tizennyolcadik. Sokan 
kérdezték már, hogy miért járnak ide a határon túli csángó 
fiatalok?!
Elsősorban a magyar származásuk, régi magyar nyelvük, kulturális 
szokásaik miatt. De mivel a történelem viharai elszakították tőlünk 
évszázadok óta, a kapcsolatot szeretnénk fenntartani –felújítani 
velük. A moldvai magyarok kapcsolata a magyar állammal a 
mohácsi vész után megszakadt. A moldvai magyarság (és erre mi is, 
ők is büszkék lehetünk) ennek ellenére máig, ha nem is teljes 
mértékben, de megtartotta régi magyar nyelvét, kultúráit. Mivel 
sajnos megállapíthatjuk, hogy fogy a Kárpát-medencei magyarság, 
úgy gondoljuk, szükséges fenntartani a kapcsolatot, ma még 
meglévő, magyarul beszélő magyarsággal. Minden tábor egy 
ajándék a csángó gyerekeknek, mert ők a jövő magyarság része.
A nyelvüket nálunk fejleszthetik pedagógusok segítségével, de 
egyszerű foglalkozások, beszélgetések alapján bárkivel. Századok 
múlását nem lehet pótolni egy-két hét, de egy-két év alatt sem. 
Bizonyos értelemben, mi anyaországiak, egyfajta tartozást is 
egyenlítünk ki a táborokkal. A csángóknak magyar identitását a 
vallásuk adja, az tartja össze őket.

Magyar néptánccal ismerkednek a csángó gyerekek Gógné 
Babák Ildikó irányításával

Közös tanulás a szálláshelyen

A legnagyobb meleg nyár közepén érkezett fiatalokat idén is 
megfelelő programokkal vártuk. Pedagógusok, oktatók 

segítségével gyakorolhatták a mai magyar nyelvet, (de ők is 
okoztak meglepetéseket régi, archaikus szavaikkal) Erdély és 
Magyarország történelmi kapcsolatát. Kézműveskedhettek és 
magyar táncokat is tanulhattak. A bibliai foglalkozások 
segítségével frissíthették, gyakorolhatták vallási tudásukat is. Egy-
egy alkalommal saját műsorukkal kedveskedtek a község lakóinak, 
a Sport- és Vitaminnapon vagy a Jászberényi Csángó Fesztivál 
megnyitóján. Énekeikből adtak elő a katolikus templomban és az 
Idősek Otthonában. Részt vettek egy délután a sportpályán helyi 
fiatalokkal egy sportvetélkedőn. Ízelítőt kaptak a megyei 
cserkészek egyik vezetőjétől is: cserkész versenyek, sátorállítás, 
különböző játékos foglalkozások. A cserkészvezető úszni is 
tanította azokat, akik nem vagy alig tudtak úszni.

Mézeskalácsot szaggattak, sütöttek, díszítettek Molnár 
Mónika Népművészet Ifjú Mestere segítségével

Másik alkalommal megszerveztünk részükre és másoknak is egy 
kirándulást Szarvasról Szentandrásra hajóval, ami szép élményt 
nyújtott számukra. Sokan, közel harminc éve nem láttunk hajót a 
Békésszentandrási Holt-Körösön. Ez részben egy nosztalgia 
kirándulás is volt a szentandrásiak részére.
Egy este a fiatalok a Szarvasi Vízi Színházba kaptak jegyet egy 
énekes-zenés előadásra. A tábor végén Gyomaendrődre kaptak 
meghívást kirándulás keretén belül, ahol a tájházat, a Kner 
Nyomda Múzeumot és a város nevezetességeit nézhették meg. 
Egy alkalommal táncházat szerveztünk velük, moldvai csángó 
táncokkal, ami bárki számára elérhető volt. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a többféle segítséget, az anyagi és más egyéb dolgot, 
amit a támogatók adtak ehhez a táborhoz, hogy a csángó fiatalok jól 
érezzék magukat ittlétük alatt és szeretettel gondoljanak ránk a 
jövőben. Hálás köszönetünket fejezzük ki a pedagógusoknak, 
oktatóknak. Így Roszik Melinda magyar nyelv, Jancsó Brigitta és 
Egyedné Kocsis Katalin hittan, Laczkó Ágnes sport, Babák Ildikó 
táncoktató, Szenes János történelem, Fekete Szabolcs tanárnak és a 
Gál Ferenc Katolikus Szarvasi Gyakorló Iskolának.
Az anyagi kiadásokban nagy segítséget nyújtott, fő támogatónk 
volt a Polgári Magyarországért Alapítvány. Ezen kívül köszönetet 
mondunk Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának, a 
Képviselő-testületnek, a Békés Megyei Önkormányzatnak, a Jász- 

Nagykun Szolnok Megyei 
Önkormányzatnak ,  a 
G y o m a e n d r ő d i 
Önkormányzatnak ,  a 
Békésszentandrási Római 
Katolikus Plébániának, a 
Sza rvas i  Ótemplomi 
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A csángó gyerekek

Fellépés a Sport- és Vitamin-napon

A Szarvasi Vizi Színházban

Evangélikus Egyháznak és a Szeretetotthon dolgozóinak, 
Gallicoop Zrt.-nek, Szarvasi Mozzarella Kft-nek, Szarvasi Agrár 
Zrt-nek, Mezőmag Kft-nek, Geomark Kft-nek, a helyi COOP 

ABC-nek, a Vereckei Kft-nek, Pioneer Zrt-nek, Békésszentandrás 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak, a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozóinak, a Máltai Szeretetszolgálatnak, Benke Tibor 
kunszentmártoni, Nagy Péter és Dr. Olasz Imre helyi és Zuppán 
Zoltán mezőtúri vállalkozóknak. Ezenkívül 30 anyagi és 14 
étkezési támogatónak, valamint azoknak, akik bármilyen módon 
segítették a csángó fiatalok táborát.
Kérjük a támogatókat, hogy a folyamatos kapcsolat ne szakadjon 
meg  a  moldvai  magyar  csángókkal,  ezért  2019-ben  is 
támogassák a csángó magyar fiatalok oktatását, kapcsolatát az 
anyaországiakkal!

Tisztelettel:
A csángó magyar tábor szervezői

Utóhang a békésszentandrási csángó 
gyermektáborban tartott hittan 

foglalkozásról

2018. 08. 01. és 14.-e között ismét csángó gyermekek táboroztak 
Békésszentandráson.
Idén nekem is volt lehetőségem bekapcsolódni a csángó 
gyermekek táboroztatásába Bíró Gyula igazgató, főiskolai 
mestertanár ajánlásával. Két délelőtti alkalommal tarthattam 
hitéleti, hitismereti foglalkozást. Ebben az évben 13 gyermek 
érkezett Békésszentandrásra Dumbravéna - Külső-Rekecsin - Csík 
csángó-magyar faluból két kísérőjükkel.
Első alkalmunknál a játékos ismerkedés kapott nagyobb szerepet, 
majd a talentumok példabeszéde padlóképes történet után 
megnéztük, kinek milyen adottsága, jó tulajdonsága van, amit 
kibontakoztathat életében. Ezután énekkel, közös imádsággal 
adtunk személyes lelki töltetet a témának. A foglalkozás 
legönfeledtebb részét a kooperációs ernyővel és a labdákkal való 
játék jelentette a gyermekek számára. 
Második alkalmunkon talentumainkra építkezve a Szentlélek 
gyümölcseivel foglalkoztunk. Megnéztük közelebbről azt a kilenc 
jó tulajdonságot, amely Szent Pál apostol Galatákhoz írt levelében 
a Szentlélek erejével bontakozik ki bennünk. Bibliai activity-vel és 
csapatépítő játékokkal zártuk a tartalmas délelőttöt.
Az egymás – és önmagunk jobb megismerését célzó játékokkal, 
gyakorlatokkal, és a beszélgetések során örömmel tapasztaltam, 
hogy bár a gyermekek korosztálya igen vegyes volt, mégis értő 
figyelemmel és nagy tisztelettel hallgattak meg. Aktivitásukkal, 
együttműködésükkel jelezték számomra, hogy „befogadtak” 
maguk közé.
A foglalkozások során néha humoros helyzetek adódtak a nyelvi és 
fogalmazásbeli különbségekből fakadva. Úgy érzem, én is sok 
mindent tanultam, kaptam ezektől a gyerekektől – itt most nem 
csak az új szavakra gondolok. Jó volt tapasztalni, hogy egy ilyen 
eltérő kulturális közeg ellenére, mint amilyenből ők érkeztek, az 
Istenbe vetett bizalom és az imádságra való készség magvai ott 
vannak elültetve a gyermekekben szívében. Éreztem, hogy erősíti 
ezt bennünk a rendszeres vallásgyakorlat, amit ők nagyon is 
komolyan vesznek Csángóföldön.
Szép emlék marad bennem az a Máriás-ének, amit búcsúképpen 
elénekeltek nekem. 
Ezúton is köszönöm Papp Dezső helyi szervezőnek a lehetőséget és 
a bizalmat, amiért bekapcsolódhattam egy kicsit a gyerekek tábori 
életébe és megismerkedhettem velük. 

Jancsó Brigitta
katekéta-hitoktató

csángó gyerekeknek
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ÖNKORMÁNYZATI

MEGHÍVÓ
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. szeptember 24. (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. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. B e s z á m o l ó  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 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

4. A Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

5. Tájékoztatás a 2017. évi közmunkaprogram eddig 
elvégzett munkájáról és a további feladatairól
Előadó:  Tóth András intézményvezető
Véleményezi: Településfejlesztési, Településüzemeltetési és 
Mezőgazdasági Bizottság

6. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

FELHÍVÁS!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló 
további intézkedésről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat 
alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban 
részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A támogatást formanyomtatványon lehet igényelni!
KÉRELMET CSAK ARRA A HÁZTARTÁSRA LEHET 
BENYÚJTANI, AMELY KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT A 
VEZETÉKES GÁZ- VAGY TÁVFŰTÉST FELHASZNÁLÓ 
H Á Z TA R T Á S O K  E G Y S Z E R I  1 2 . 0 0 0 , -  F T- O S 
TÁMOGATÁSÁBAN!!!!

Az igénybejelentéseket
2018. szeptember 20.

napjáig kell benyújtani a békésszentandrási Polgármesteri 
Hivatalban Bihari Juditnál.
A formanyomtatvány igényelhető még a Polgármesteri Hivatalban.

Békésszentandrás, 2018. augusztus 16.

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

A közfoglalkoztatottak mutatták be 
értékeiket

Immáron hatodik éve rendezi  meg a  Békés  Megyei 
Kormányhivatal a Közfoglalkoztatási Kiállítást, mely célja, hogy a 
programban résztvevő önkormányzatok bemutathassák az 
előállított termékeket és a megvalósult eredményeket.
2018-ban már 60 kiállítóval találkozhattak az érdeklődők a 
békéscsabai Szent István téren szeptember 5-én. A kiállítók között 
községünk is bemutatkozott a program jóvoltából elkészült perzsa- 
és torontáli szőnyegekkel, valamint a mezőgazdasági termékekkel. 
A jelenlévők láthatták a perzsaszőnyeg szövés munkafolyamatát, 
illetve lehetőség volt a vásárlásra is. Egész napos színes programok 
színesítették a közfoglalkoztatás megismertetését a megyében.

Következő lapzárta:

2018. október 5. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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HÍREK

I. István felismerte, hogy ez nem a 
könnyebb út, de az az út, amely 

legtovább visz

Az ünnepi misét és kenyéráldást követően délelőtt 11 órakor 
emlékezett Békésszentandrás lakossága az államalapításra. A 
római katolikus templom előtti téren Sinka Imre, a település 
polgármestere mondott beszédet. Emlékeztetett, István király 980 
esztendeje vett búcsút földi életétől, ezért az idei dátum egyfajta 
jubileumnak is tekinthető. Az általa megfogalmazott intelmek 
helyett inkább az ünnep eredetére és jelentőségére hívta fel a 
figyelmet, mondván, gyökerei egészen a 11. századig vezethetők 
vissza.

– 1083. augusztus 20-án I. László király VII. Gergely pápa 
engedélyével a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében 
I. István király ezüstládába zárt ereklyéit a székesfehérvári 
bazilikában az oltárra emelte, ami István király szentté avatását 
jelentette. A felszentelési ünnepség után a testet az egyház közepén 
– in medio domus – fehér márvány szarkofágban helyezték el. 
Ezzel ő lett az első magyar katolikus szent és egyben szent király – 
idézte fel a keresztényi hazát megteremtő uralkodó körül kialakult 
kultusz kezdetét.
Rámutatott, bár Istvánt már a középkorban is nagy tisztelet övezte, 
annak kiteljesedése Mária Terézia korához köthető. 1771-ben – 
uralkodói közbenjárásra – Dubrovnyikból Budára került a Szent 
Jobb ereklye. A királynő engedélyezte évenként megtekintését, és 
nemzeti ünnepnek nyilvánította augusztus 20-át.
Az 1848-49-es forradalmat követő időszakban tíz éves csend 
szakította meg a nemzeti hagyományokat. Ebben az időszakban 
Szent István neve, a Szent Jobb vagy a Szent Korona említése az 
identitását kereső, hatalommal dacoló magyarság szimbólumát 
jelentette. Az enyhülés csak az 1860-as években kezdődött meg.
Emlékeztetett, augusztus 20-át 1891-ben nyilvánították 
munkaszüneti nappá, a Horthy-korszakban pedig lefektették a mai 
nemzeti ünnepünk alapjait. A korábbi szokások közül a Szent Jobb 
körmenetet, a lóversenyt és az ünnepi mulatságot őrizték meg, 
amelyek mellé beemelték az ünnepélyes tisztavatást, az 
őrségváltást, a néphagyományok ápolását, valamint 1927-től a 
Gellért-hegyi tűzijátékot. Augusztus 20-a ebben az időszakban vált 
a magyarság egyetemes ünnepévé.
A diktatúra évei újabb változást hoztak. 1948-ban átkeresztelték az 
új kenyér, egy évvel később az alkotmány ünnepévé, 1950-ben 
pedig a népköztársaság ünnepévé vált. A körmenet tiltólistára 
került. A rendszerváltásig kellett várni, hogy helyreálljon a rend, 

amikor az első szabadon választott országgyűlés törvénybe iktatta, 
hogy a nap a Magyar Köztársaság állami ünnepe legyen.
– István, amikor Magyarországot megalapította, törvényeit és 
intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a 
tisztességesek ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a 
jó és igazságos hatalomgyakorlás érdekében alkotta meg. István 
tudta, sikerrel csak olyan kormányzás járhat, amely a magyar 
emberek érdekeit, hagyományait tartja szem előtt – utalt a nagy 
előd hitvallására, rámutatva, bár nem a könnyebbik utat választotta, 
döntését az elmúlt ezer év igazolta.
A rendezvény második felében Derzsi György színművész ünnepi 
műsorát hallgathatta meg a közönség, majd felszelték a hazát, az 
otthont és a családot is jelképező új kenyeret.

www.newjsag.hu  - Hegedűs Éva

A Könyvtár
nyitva tartása:

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

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

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

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra
Faxküldés: 500 Ft – egyoldal, minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal
Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas
30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal
Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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Vitaminos hétvége

XII. Sport- és Vitamin-napon a 
Mozgáskorlátozottak Szarvasi 

Egyesület 
Békésszentandrási Csoportja

Egy év elmúltával ismét egy vitaminos hétvége, amit mindig nagy 
várakozás előz meg. A csoport tagjai nagy igyekezettel készülnek, 
nagyon sok okos ötlettel gazdagítják a rendezvény színvonalát. Fő 
célunk mindig a változatosság, figyelemfelhívás az egészséges 
életmód fontosságára, az egészségünk megőrzésére. Erre a 
rendezvényre érkeznek hozzánk a Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesületétől is, és mindig részt vesznek az egyesület vezetői, 
Gombárné Bata Mária elnök és Feifrik Sándorné titkár. Sátrunknál 
mindig látogatást tesz a helyi polgármester úr és a jegyzőasszony 
is. Minden Vitamin-napon a segítők és tagjaink részére ebéddel 
kedveskedünk. Ezen a napon székelykáposztát készítettünk, ami 
nagyon ízletes volt, és rövid idő alatt elfogyott. Az ételt 
Cziglédszkyné Marika és segítője, Huszárik Pál készítette. Ezzel 
az étellel a főzőversenyen az előkelő második helyezést értük el!
Az ízletes és dekoratív salátákért, a sátor dekorációért, és a főzésért 
szinte minden évben kaptunk valamilyen elismerést, díjat. Talán 
csak 1-2 évben nem, de ezért nem csüggedtünk, ez további 
gondolkodásra késztette a kollektívát. Az előző és az idei 
rendezvény tükrében óriási minőségi javulás, fejlődés látszik. Még 
rutinosabban végezik a munkát segítőink, akik nélkül nem 
büszkélkedhetnénk. Boldogsággal tölt el bennünket, amikor a 
vidékről idelátogatók hozzák magukkal a barátaikat és büszkén 
mondják nekik, hogy ennél a sátornál minden évben újdonságokat 
találnak.
Megköszönöm segítőinknek a nagyon fáradtságos munkát, a 
helytállást, amit a nagy meleg ellenére hősiesen végeztek! 
Köszönöm a Körös Televízió munkatársainak a sok felvételt! Jó 
volt utólag látni a dekorációt, a felkínált ételeket, a látogatók 
kóstolását, elismerő nyilatkozatukat. Rendezvényünket támogatta 
a Békés Megyei Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága és még sok más támogató. És végül köszönjük 
mindenkinek, aki egy picit is tett a sikerünkhöz! 
Tisztelt békésszentandrásiak és ide látogató vendégek jövőre is 
várjuk, és vendégül látjuk Önöket!
Békésszentandrás, 2018. szept. 4. 

Köteles József 
csoportvezető

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének

programja 2018. októbertől

November 19. (hétfő) 8.00 – 11.30 Véradás a Körös Művelődési 
Házban
Október 6. (szombat): Idősek Napi rendezvényt szervezünk a 
helyi művelődési házban, István király u. 16.
Programok:
10.00 – 10.30 Gyülekező,
10.45 – 12.00 Kultúrműsor Öcsödi Énekkar (ének, színdarab) és a 
Szentandrási Dalkör műsora.
12.00 – 13.00 Ebéd (birkapörkölt, előzetes bejelentésre sült)
13.00 órától Közös szórakozás a csabacsűdi barátainkkal.
Költség: 1700 Ft/fő. 2018. október 4. (csütörtök) ügyfélfogadás 13-
17 óráig, ahol lehet jelentkezni 16 óráig.
Szeretettel várjuk tagjainkat és hozzátartozóikat. Tombolatárgyat 
köszönettel elfogadunk. Előkészülethez segítséget kérünk!
Október 8. (hétfő) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat csoportja 
ingyenes ruhaosztást tart az István király u. 50. sz. alatt, a klubban. 
Aki ruhát kíván beadni, 10 órától behozhatja, és délután 3 órától 
kiosztjuk. Szeretettel várunk mindenkit!
Október 14. (vasárnap) Egynapos kirándulás Békés megyében. 
Szabadkígyós, Kétegyháza és Gyula nevezetességei. Részletes 
program jelentkezéskor! Várható költségek: (busz, belépő, ebéd) 
5000-5500 Ft (létszámtól függően). Kérjük Sorstársainkat, hogy 
időben jelentkezzenek, mert külső személyekkel töltjük meg a 
buszt. Jelentkezni a 06-20/561-9442 telefonon.
November 22. (csütörtök) 15 órától ORVOS-BETEG találkozó. 
Szt. László úti Orvosi rendelőben. Gyógyászati segédeszközök 
kiírása, majd helyben történő kiszállítása. Gyógycipők: 
felnőttcipők 5.000.-Ft/pár, gyermekcipők 2.000.-Ft/pár. 
Gerincfűzők, térd-, boka-, csuklóvédő, támbot, mankó, járókeret, 
szoba WC, WC magasító, fürdőkád ülőke (befordítható, fix), 
beltéri- kültéri kerekesszék, bejelentésre elektromos moped. TAJ 
kártya szükséges, közgyógy igazolványra a felsorolt eszközök 
ingyenesen kiírathatók. Rendel: Dr. Tőkés Imre ortopéd szakorvos. 
Vegyék igénybe szolgáltatásunkat.
Tervezett program: December 12. (szerda) Karácsonyi Ünnepség a 
helyi művelődési házban.
Hétfői napokon 18.30-20.00 óráig jóga torna foglalkozás a Körös 
Művelődési Házban. Csütörtökön 17.30-18.30 óráig gyógy-jóga 
foglalkozás a Körös Művelődési Házban. Érdeklődni 06-30/477-
2396 telefonszámon.
Gyógymasszázs: Turcsányi Lajos gyógymasszőr tevékenysége: 
gyógymasszázs, méregtelenítés, talpmasszás, akupunktúrás 
kezelések, mely besegít a krónikus betegségben szenvedőknek, 
mozgásszervi és egyéb fájdalmak csillapítására. Bejelentkezés a 
06-70/230-3123-as telefonszámon, vagy 06-20/953-9695-ös 
telefonszámon.
Ügyfélfogadás: hétfő 13-17 óráig. Telefonszám, ügyfélfogadás 
ideje alatt a 06 66/218-060, más időpontban a 06-20/561-9442. 
Tagdíj 2018-ban 1.000.- Ft/fő/év. Pártoló tagoknak is. Tagkönyvet 
beírás végett szíveskedjenek behozni. Állami támogatás lakás 
akadálymentesítésre (tájékoztatásban segítünk), gépkocsi szerzési 
igénylése (2018. szeptember 30-ig), méltányossági nyugdíjemelés 
(85.000 Ft/fő jövedelemig igényelhető 3 évenként), rendkívüli 
segélykérelem (házastárs elhalálozása esetén, a számla a házastárs 
nevén szerepeljen, és jövedelme a 85.000 Ft-ot nem haladja meg), 
fogyatékossági, nyugdíj ügyek intézése.
Akció: házitészta 25 dkg 200 Ft, rizs 250 Ft, a gyógykrémek 800-
850 Ft/tégely folyamatosan kapható.
Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.
Vezetőség nevében: Oláh Géza Tóth Mihályné
   elnök  szervezőA lelkes csapat
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BEMUTATTUK 
ÉRTÉKEINKET

Hagyomány, érték, közösség. Ez a három kifejezés volt a 
szlogenje a harmadik alkalommal megrendezett Megyenapnak. 
Szeptember 1-jén Békéscsabán a Békés Megyei Önkormányzat 
szervezésében mutathatták be értékeiket települések, termékeiket 
a kistermelők.
Az eseményen Békésszentandrás is képviseltette magát. A megye 
75 települése közül 30-an voltak jelen a megyeszékhely főterén 
felállított pavilonokban.
Helyi értéktár bizottságunk már a Nemzeti Értékekről szóló 
törvény megjelenése után megalakult 2014. március 20-án. Az 
azóta eltelt időben több, a közigazgatási területünkön fellelhető 
vagy létrehozott érték került fel a listára. Ezek közül vittük el 
Békéscsabára a Megyenapra azokat, amelyek esélyesek lehetnek a 
Békés Megyei Értéktárba való felvételre is.
Standunkon megtalálható volt a Szentandrási lakodalmi perec és 
rostélyos kalács, a Szentandrási sör. Kiállítottuk torontáli és perzsa 
szőnyegjeinket és bemutattuk Lóránt János Demeter Munkácsy-
díjas, Érdemes művész munkásságát. Voltak kiadványok a vitéz 
Horthy István Duzzasztóműről, a Néprajzi Gyűjteményről és a 
Gödény-halomról.
Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés elnöke meglepődve 
tapasztalta, hogy Békésszentandráson mennyi nagyjelentőségű 
érték található. Reményét fejezte ki, amely a miénk is, hogy jövőre 
megyei érték is lesz a kiállító pavilonunkban.

Hévizi Róbert

KÉPZÉS
Ingyenes angol, német, orosz

nyelvi képzést hirdetünk
Békésszentandráson.

A részvétel regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni és bővebb információt

a következő telefonszámon lehet: 06-70/3062980.

Nyitok Tanulási Központ
Szarvasi Irodája

KIÁLLÍTOTTUK 
TERMÉKEINKET

A Szentandrási Híradó augusztusi számában beszámoltunk arról, 
hogy a Vitamin-napon olyan termékekkel jelentkeztünk, melyeket 
a Tájház melletti kiskertünkben termeltünk. Az ott kiállított 
paradicsomon, paprikán és céklán túl zöldbabot, cukkinit és 
uborkát is termeltünk. Utóbbiból, a céklához hasonlóan télire 
savanyítottunk is.
A szeptember 3-án megnyitott Kertbarát Termékkiállításon 
mindkét növényt illetve az azokból készült savanyúságokat 
bemutattuk az érdeklődőknek. Sőt, a savanyú uborkából kóstolót is 
tartottunk. Kolbászos falatkákat készítettünk, melyhez jól passzolt 
a szeletelt savanyú uborka. A minősítés jól sikerült, hisz rövid idő 
alatt elfogyott.
Köszönjük szépen a lehetőséget! Reméljük, hogy jövőre is lesz 
kiállítandó termékünk és akkor már visszatérő vendégként 
veszünk részt a méltán népszerű rendezvényen. Ennek érdekében 
már megtettük az első lépéseket.
Megkezdtük egy gyógynövénykert kialakítását, ahol olyan 
növényeket kívánunk termelni,  melyek a betegségek 
megelőzésében játszanak fontos szerepet.

Helytörténeti Egyesület
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Itt van az ősz…
Szeptember 3-án nyílt kiállítása a Kertbarát Kör tagjainak, mely 
Szűcs Elekné vezető elnök asszony köszöntő szavaival kezdődött. 
Megköszönte az önkormányzat anyagi támogatását, melyből új 
asztalterítőket vásároltak, hogy egységes, szép alapot biztosítsanak 
a termések sokaságának. Sinka Imre polgármester üdvözölte az 55 
éves egyesületet, megköszönte a sok munkát, melyet a községi 
rendezvényeken végeznek és buzdította a tagokat, hogy a jövőben 
is így cselekedjenek. Majd Bődi Mária, nyugdíjas pedagógus 
nyitotta meg a címben szereplő szavakkal:
„Kedves Kertbarátok, Tisztelt Vendégek!
„Itt van az ősz, itt van újra” és itt van újra a kertbarátok kiállítása. 
Amikor a múlt héten a Kertbarát Kör elnök asszonya Szűcs Elekné, 
Mancika felkért a kiállítás megnyitására, nagy megtiszteltetésnek 
éreztem, mert ő egy 55 éves szervezet nevében adta át a meghívót 
nekem. 1963-ban alakult meg a Kertbarát Kör és a 70-es évektől 
kezdve rendeznek kiállításokat. Szívesen szerepelnek a környékbeli 
településeken, az Arató- és a Kukorica Napokon. Legutóbb a helyi 
Vitamin Napon 11 féle salátával kínálták a vendégeket. Állandó 
belépőjük van a Szilva Napokra, a rézüstben főzött lekvárjuk 
gyorsan gazdára talál. Tevékenységük sokszínűségét az oklevelek 
is bizonyítják. 
Felmérésekből tudjuk, hogy az emberek jó része kertes házban 
szeret vagy szeretne lakni. Talán a hajdan volt Éden kert utáni vágy 
rejlik a válaszokban. A kert élettér számunkra. Táplálékot ad, 
vitaminban és rostokban gazdag gyümölcsök, zöldségek kerülnek 
az asztalunkra. A fák lombja kellemes árnyat nyújt a nagy 
melegben. A tavaszi virágzás pompája méhek zümmögésével maga 
a megélt csoda. 
Korunk népbetegsége a depresszió, a kiüresedés, az elidegenedés, 
az elfásultság, mely gyakran káros szenvedélyekhez vezethet.  De 
akinek kertje van, azt többnyire elkerülik ezek a kórok, mert 
kapálni, öntözni, gyomlálni, befőzni kell. A pszichológia ezt 
munkaterápiának nevezi. Mi egyszerűen csak úgy mondjuk, hogy 
csinálni kell és fogjuk a kapát, kannát, permetezőt, kosarat, még 
akkor is, ha itt fáj, vagy ott fáj. Tudjuk, hogy fáradságos 
munkánknak meglesz az eredménye.
Ezen a kiállításon páratlan gazdagságot láthatunk, mely 
önmagáért beszél. Finom, illatos, zamatos termések, különleges, 

nemesített példányok gyönyörködtetnek bennünket. Mediterrán 
növényekkel is láthatunk, mint például a fekete berkenye, vagy a 
citrom. A tartósításnak is több változatával találkozhatunk, 
aszalványok, kompótok, savanyúságok, dzsemek sorakoznak az 
asztalokon. A befőzés nemcsak pepecselő munkát jelent, hanem 
biztonságérzetet is ad. Van mihez nyúlni a kamra polcán vagy a 
fagyasztóban. De ami a legfontosabb: pontosan tudjuk, hogy mit 
eszünk. Elfelejtjük a lekvárfőzés hosszadalmas műveletét, ha 
konyhaművészetünk állócsillagai, a baracklekváros palacsinta, az 
ízes fánk, a lekváros kifli, vagy a birsalmasajt kerül a tányérunkba. 
Bizonyítottan egészségvédő szerepe van a gyümölcsboroknak, a 
likőröknek és a hungaricumnak, a híres kisüsti pálinkának. Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy korábban a szentandrási ember 
szívesen borászkodott, erre utal a Dűlőháti szőlők elnevezésű 
határrész is. 
Kiállításunk kedves színfoltjai a különféle képek, melyek egyike az 
év madarát, a vándorsólymot ábrázolja. Igen kedvesek az 
óvodások színes papírgömbökből készült alkotásai. Az ajtó mellett 
láthatjuk a gyerekek futó bab versenyének állomásait. Rajzos 
feladatok bizonyítják a kicsinyek környezettudatos nevelését. A 
fűszer- és a gyógynövények mellett az ízléses textíliákra és a 
virágdekorációkra is felhívom szíves figyelmüket, megemlítve itt 
korunk egyik szép alkotását, a mini kertet.
A Kertbarát Kör több mint fél évszázad alatt hagyományt teremtett, 
és minőségi munkájukkal híven ápolják is ezt. A kiállítás szakmai 
színvonalát emelik a tegnapi szent misén megáldott termékek, 
melyek ősi keresztény hagyományokra emlékeztetnek. Tisztelve a 
múltat, ismerve a jelent, bízva a jövőben, további eredményes 
munkát kívánok a kertbarátoknak és ezennel ünnepélyesen 
megnyitom a kiállítást.”
 A bölcs gondolatok után Hévizi Róbert is szót kapott, mint 
először kiállító Helytörténeti Egyesület elnöke. A Tájház melletti 
kis kert terméseit: a céklát és uborkát mutatták be.
 A megnyitó megvendégeléssel ért véget, mindenki szeme 
szája jóllakottan tért haza. A négynapos kiállítást ovisok, 
kisiskolások, felnőttek megelégedéssel látogatták. Jövőre is várjuk 
a szebbnél szebb terméseket!

BE

Babaruha-börze

2018. október 14-én (vasárnap)
délután 15 órától 17 óráig

a Körös Művelődési Ház nagytermében

ismét megrendezésre kerül a Babaruha-börze.

Kérünk minden kedves anyukát, akinek van használt, 
de jó állapotú gyermekruhája és olcsón szívesen 

eladná, hozza el!

Mindenkit szeretettel várunk!

Szervezők

FELHÍVÁS
2018. október 9-én (kedd) 17 órakor

megkezdi összejövetelés a hímző szakkör!
Szeretettel várjuk tagjainkat, új tagokat, fiatalokat, 

nyugdíjasokat, akik szívesen megismerkednek 
Magyarország tájegységeinek hímzőkultúrájával.

Őszi játszóház
2018. október 6-án (szombat) 10-12 óráig 

játszóházat tartunk az ősz jegyében
a Könyvtár Galériájában.

Részvétel ingyenes!
Minden gyermeket és anyukát szívesen várunk!
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LABDARÚGÁS

VERETLENÜL AZ ÉLEN

Előző számunkban már jeleztük, hogy elkezdődtek a Békés megyei 
labdarúgó bajnokságok küzdelmei. A Békésszentandrási Hunyadi 
a megyei II. osztály északi csoportjába kapott az idén is besorolást.
Az első öt forduló után veretlenül az élen állnak a szentandrási fiúk. 
A győzelmek közül kiemelkedik az okányi diadal, ahol a titkos 
favoritnak kikiáltott csapat otthonában aratott magabiztos 
győzelmet a Hunyadi. A két döntetlen közül a gyomaendrődi 
pontvesztés a fájóbb, mert 5 perccel a vége előtt még 2 góllal 
vezettünk.
Azonban a legnagyobb veszteséget Varga László mester halála 
jelentette, aki szeptember 6-án hagyott itt bennünket. Személyében 
egy nehezen pótolható nagyszerű sportember távozott, akinek az 
élete egybeforrt a Hunyadiéval.

Eredmények:

1.forduló : 2018. 08. 11. szombat
BUCSA – B.HUNYADI 1 - 2  (0 - 2)
Bucsa, 200 néző. Vezette: Kocsondi Bálint ( Nagy Gábor, Varga 
Áron)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B. (Uhljar Sz.), Borgulya J. Olasz II. I., 
Tasi N., Sajben G. (Yetik D.), Kis M., Bódai N., Lós I., Gulyás Á., 
(Pásztor Cs.), Virág I. (Tasi K.)
Mb edzők : Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők: Borgulya J., Sajben G.
Sárga lap: Gulyás Á., Borgulya J., Kis M.

2. forduló: 2018. 08. 18. szombat
B. HUNYADI – DOBOZ  0 – 0
Békésszentandrás, 150 néző. Vezette: Gyuga Zsolt (Fehér József, 
Tóth Gergely)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Szabó M., Borgulya J., Kis M., 
Sajben G., Filyó T., Tasi K. (Olasz I. I.) Gulyás Á., Lós I. (Kiss T.) 
Uhljar Sz.
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre

3.forduló: 2018. 08. 25. szombat
OKÁNY – B. HUNYADI 0 – 3 (0 – 1)
Okány, 150 néző. Vezette: Baráth János (Baranya Tamás, Szigeti 
Gábor)
Hunyadi: Babák Z. – Kozák B., Borgulya J., Tasi N., Olasz II. I. 
(Pásztor D.) Gulyás Á., (Olasz I. I.) Kis M., Sajben G., Lós I., (Kiss 
T.) Uhljar Sz. (Szabó M.) Filyó T.

Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők: Lós I. (2), Gulyás Á.
Sárga lap: Sajben G., Kozák B.

4.forduló: 2018. 09. 01. szombat
B. HUNYADI – BÉKÉS 2 – 1 (0 – 1)
Békésszentandrás 150 néző. vezette: Zahorán János (Petrovszki 
Péter, Korbely Péter)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Szabó M., Olasz II. I., Tasi N., Kis 
M., Sajben G., (Kiss T.), Pásztor D. (Tasi K.) Bódai N., (Uhljár Sz.) 
Lós I., Gulyás Á.
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők: Gulyás Á., Kozák B.
Sárga lap: Szabó M., Kozák B.

5.forduló: 2018. 09. 08. szombat
GYOMAENDRŐD – B. HUNYADI 4 – 4 (2 – 0)
Gyomaendrőd 200 néző. Vezette: Modes Ottó (Sándor Imre, Mezei 
Máté)
Hunyadi: Szabó Z. (Babák Z.) – Kozák B., (Filyó T.) Szabó M., 
Borgulya J., Tasi N., Kis M., Sajben G. (Pásztor D.), Kiss T, (Tasi 
K.), Bódai N., Lós I., Gulyás Á., 
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők: Gulyás Á. (2), Borgulya J., Lós I.
Sárga lap: Lós I., Borgulya J., Pásztor D.

A bajnokság állása az 5. forduló után:

1. B. Hunyadi 5 3 2 0 11 – 6 11

2. Mezőberény 5 3 1 1 10 – 9 10

3. Dévaványa 4 3 0 1 13 – 3 9

4. Okány 5 3 0 2 10 – 6 9

5. B.csabai MÁV 5 3 0 2 8 – 6 9

6. Békés 4 2 0 2 9 – 7 6

7. Bucsa 5 2 0 3 9 – 9 6

8. Sarkad 5 2 0 3 5 – 14 6

9. Doboz 5 1 3 1 9 – 5 6

10. Csabacsűd 5 1 3 1 7 – 5 6

11. Mezőmegyer 5 0 2 3 4 – 10 2

12. Gyomaendrőd 5 0 1 4 6 – 21 1
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GYŐZELEM A KUPÁBAN

Elkezdődtek a labdarúgó Békés Megyei Kupa küzdelmei. A 
Békésszentandrási Hunyadi az első fordulóban Kardosra 
látogatott, ahol a fiatalokkal megtűzdelt csapatával magabiztos 
győzelmet aratott.
KARDOS – ÖRMÉNYKÚT – B.HUNYADI 2 – 5 (1 
– 3)
Kardos, 50 néző. Vezette: Benyovszki Zoltán, (Hankó Balázs)
Hunyadi: Babák Z. – Kozák B. (Nemcsényi B.)

Szabó M., Olasz II. I., Pásztor D., Kis M., Kiss T. (Sajben G.) 
Bódai N., Tasi K., Gulyás Á. (Lós I.), Romhányi R.
Mb edzők: Sajben Gábor, Virág Imre
Gólszerzők:: Gulyás Á. (2), Romhányi R., Bódai N., Sajben G. 
A második fordulóban szeptember 12-én a Körösladány 
együttese látogat el a Bencsik Mihály Sporttelepre.

-zi - rt
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KAJAK-KENU

K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 10. Szécsi Robin
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 14. Kalmár Ádám
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 7. Szabó Szilárd
MK-1 gyerek fiú U-11 200 m 9. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 200 m 7. Füzesséry Lujza
K-1 kölyök fiú U-13 2000 m 9. Szabó Kornél
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 11. Tóth Balázs
K-1 ffi ifi U-17-18 2000 m 3. Csépai Barnabás 
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 4. Pálinkás Hunor
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 7. Füzesséry Richárd
MK-1 kölyök lány U-13 2000 m 1. Gugolya Réka
K-1ffi masters 200 m 2. Barcsik Gábor
K-1 ffi ifi U-17-18 200 m 4. Csépai Barnabás
K-2 apa-fia 200 m 1. Balla Ferenc-Csépai Barnabás
MK-1 kölyök lány U-13 500 m 1. Gugolya Réka
MK-1 gyerek fiú U-11 500 m 4. Szabó Szilárd
MK-1 gyerek fiú U-11 500 m 8. Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-11 500 m 2. Füzesséry Lujza
K-1 kölyök fiú U-13 500 m 8. Szabó Kornél
K-2 kölyök fiú U-14 500 m 8. Kalmár Ádám
K-2 kölyök fiú U-13 500 m 4. Pálinkás Hunor- Szabó Kornél
MK-1 gyerek fiú U-8 szabadidős 500 m 3. Farkas Péter
K-1ffi masters 500 m 2. Barcsik Gábor
K-2 kölyök fiú U-14 500 m 4. Kalmár Ádám-Szécsi Robin
K-2 kölyök fiú U-14 500 m 5. Szabó Kornél- Pálinkás Hunor
MK-1 gyerek fiú U-12 szabadidős 500 m 1. Szécsi Rajmund
K-2 mix masters 500 m 1. Barcsik Gábor- Szekeres Tünde

Viharsarok kupa

Gyomaendrőd 2018. 08. 25-26

GRATULÁLUNK!
Bodonyi Dóra a Portugáliában rendezett Világbajnokságon óriási 
sikert ért el!  K-1 1000 méteren hatalmas fölénnyel lett világbajnok és 
K-4 500 méteren az ausztrálokkal vívott küzdelemben minimális 
különbséggel nyertek. Büszkék vagyunk Rád! Gratulálunk és az 
egyesület nevében további sok sikert kívánunk!

BAJNOKI RAJT A MEGYEI 
I.OSZTÁLYÚ KÉZILABDÁBAN

A hazai rendezésű felkészülési kupa tornagyőzelmével a tarsolyukban 
elrajtolnak lányaink, a szeptemberben kezdődő megyei bajnokságban, 
ahol rendkívül megerősödött mezőnyben veszik fel majd a harcot.
Várható mérkőzéseink:
2018. szeptember 9. vasárnap
10:00 Békésszentandrási KC - Szeghalmi NKC
2018. szeptember 22. szombat
11:00 Kétsopronyi Rákóczi SE - Békésszentandrási KC
2018. szeptember 30. vasárnap
16:00 Füzesgyarmat SK - Békésszentandrási KC
2018. október 7. vasárnap
14:30 Hed Land SSE - Békésszentandrási KC
2018.október 14. vasárnap
10:00 Békésszentandrási KC - Békéscsabai BDSK
2018. október 19. péntek
18:00 Szarvasi NKK - Békésszentandrási KC
2018. október 27. szombat
16:00 Orosházi NKC II. - Békésszentandrási KC
2018. november 4. vasárnap
17:00 Szeghalmi NKC - Békésszentandrási KC
2018. november 11. vasárnap
10:00 Békésszentandrási KC - Kétsopronyi Rákóczi SE
2018. november 17. szombat
10:00 Békésszentandrási KC - Füzesgyarmat SK
2018. december 2. vasárnap
15:00 Békésszentandrási KC - Hed Land SSE
,,…Higgy önmagadban, abban, hogy mindenre képes vagy, ha 
akarod…” (J.D.B.)                                                                          –a-
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Varga Tibor és Seres Nikoletta 2018. augusztus 3-án,
Balla Sándor és Bánhegyi Eszter 2018. augusztus 4-én kötött 
házasságot.

Születések

2018. július 3-án Patkós Ignác és Varga Petra szülőknek ADÉL,
július 15-én Kovács István és Farkas Regina szülőknek KEVIN,

július 16-án Csányi István Márk és 
Balatoni Anita szülőknek

ISTVÁN ZSOMBOR,

július 27-én Arnóczi Ferenc és Víg 
A n d r e a  s z ü l ő k n e k  A N N A 
DOROTTYA,
augusztus 13-án Valicska Gábor és Horváth Tímea szülőknek 
ROLAND utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Nagy Józsefné ln.: Hegedüs Magdolna /1941/ 2018. július 30-
án,
Gazsó László /1950/ 2018. augusztus 2-án,
Szűcs Elek /1932/ 2018. augusztus 4-én,
Andor György Pál /1954/ 2018. augusztus 21-én,
Kovács József /1949/ 2018. augusztus 22-én,
Dudás Istvánné ln.: Deák Mária Zsuzsanna /1960/ 2018. 
augusztus 31-én hunyt el.

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

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

drbodnar@bodnarugyved.com

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

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft
Békésszentandrás, Akácos u.Köröshöz közel családi ház 4 MFt
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Békésszentandrás, 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

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

Megemlékezés

Bordács János halálának 3. évfordulójáról

„Még nagyon fáj, s talán örökre így marad
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad
Az évek múlnak, feledni nem lehet
Nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled”

Fájó szívvel emlékezik feleséged, fiaid, menyeid, unokáid és 
dédunokád.

„Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyod a szívünkben marad”

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
feleség, anya, nagymama,

Góg Jánosné született Tímár Ilona
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család
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GRATULÁLUNK!
Államalapító Szent István ünnepe alkalmából rangos 

elismeréseket adott át az Agrárminisztériumban dr. 

Nagy István tárcavezető.

A Magyar Arany Érdemkereszt elismerésében 

részesült dr. Paljak János, a szarvasi Gallicoop Zrt. 

főállatorvosa a hazai baromfi-egészségügy területén 

végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért.

Az olvasók nevében gratulálunk és további sikeres 

munkát, jó egészséget kívánunk családja körében!

Szerkesztőség

Kertbarát kiállítás

MEGHÍVÓ

Mosolyok
címmel megrendezésre kerülő kiállításomra.

Szeretettel meghívom minden kedves ismerősömet és az 
érdeklődőket önálló kiállításom megnyitójára,

amely 2018. október 5-én (péntek) 17 órakor kezdődik.

Helyszín: Békésszentandrás, Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár Galéria

Kondacsné Fazekas Éva


