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REFORMÁTUS

Csikós György

Örömmel olvastam, hogy a Magyar Költészet Napján a 
Békésszentandrási Könyvtárban Csikós György írásaiból olvastak 
fel. Ezt az irodalmi anyagot szeretném én is tovább gazdagítani az ő 
nekem elmondott bizonyságtételeivel. A „bizonyságtétel” egyházi 
kifejezés. Olyan tanúvallomást is jelent, amikor arról beszélünk, 
hogyan tapasztaltuk meg Isten jóságát, szeretetét, hogyan formálta 
Jézus az életünket, hogyan láttuk meg a Biblia szavának jó hatását 
személyesen. Régen a prófétáknak nemcsak olyan írásaik voltak, 
amiket ők maguk személy szerint írtak le, hanem amiket 
elmondtak, a tanítványok megjegyezték és írásba foglalták. Én 
Gyuri bácsi négy nevezetes szóbeli „írását” szeretném közzétenni, 
legjobb emlékezetem szerint saját megjegyzésekkel. Az alábbi 
gondolatokat, történeteket tőle hallottam, s lelkipásztori fülemet, 
érzéseimet mélyen érintette. 

Cserkészliliom
Gyuri bácsi szívét-lelkét áthatotta, átmelegítette, tüzes 
lelkesedéssel töltötte el a cserkészet. Ifjú korában cserkész volt, s ő 
maga is vezetett kiscserkészeket, hiszen nagyon szerette a 
gyerekeket. Amikor megszüntette az államvezetés a cserkészetet, s 
őt sem engedték politikai okokból kiscserkészekkel foglalkozni, ez 
szinte letaglózta, sírva a földre terítette. Ám ebben a lelkileg 
megvert és ellehetetlenített állapotában is megfogadta, hogy ezt 
nem hagyja. Ha csak lehetett, a cserkészliliomot, mint szép 
szimbólumot belefoglalta a szőnyeg terveibe, intarziás evezőjébe, s 
a gyerekekkel akkor is foglalkozott ugyanúgy, mint a kis vízi 
cserkészekkel, csak nem híresztelte, hogy ez a cserkészet. Így 
alapította meg a vízi, evezős életet a békésszentandrási 
gyermekekkel. Évtizedekkel később, amikor a Békésszentandrási 
Simon-Fiala országos evezős versenyeken százával hemzsegtek a 
színes kajakok a Körös parton és a vízben, amikor gyermekek, 
fiatalok százai vidám életkedve, játékos versenyszelleme lengte be 
a Körös partot, közben mint egy emeritus sportdiplomata vagy mint 
a „gyermekpedagógiai tudományok” tiszteletbeli professzora 
nyakába akasztotta a dobogós gyerekeknek az érmet, ezt 
gondoltam: Gyuri bácsi, a cserkészletiltási, gyermeknevelési régi 
csatavesztés mezején sírva megfogadott ellentámadási tervének 
cserkészlilioma mégis csak kivirágzott!
A Bibliában így olvassuk Isten szavát: „Elég neked az én 
kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor. 
12,9) Sokszor egy-egy vereség, áldozat révén munkál ki bennünk, 
általunk Isten valami nagyon szép, nemes, örök érvényű dolgot. 
Gyuri bácsi példája, és főleg Isten szava indítson Téged is, kedves 
Olvasó, hogy próbáld életed nagy vereségeit, kudarcait, 
megtiprásait az Úr elé vinni. Kérd, hogy ebből a gyengeségből Isten 
virágoztasson ki valami erőteljes, hosszan tartó jót, áldást!

Autó humor Istentől
Gyuri bácsi ízes, vidám beszéd stílusát kell az alábbi anekdotához 
elképzelni, aki valahogy így mondta el nekem: 
„- Ott ültem a templom sekrestyéjében, s az oldalsó kis szobából 
figyeltem a mise egyik legszentebb pillanatát, az Úr-felmutatást. 
Ekkor furcsa módon szinte valóságosan felnevettem, mert az jutott 
az eszembe, hogy az Úr előtt állok, és ezt mondom Neki:
- Uram, Te úgyis olyan hatalmas vagy, Te mindent meg tudsz 
oldani, Neked semmi nem jelent problémát. Adj nekem egy kocsit 
az ülepem alá! Akkor én azzal szépen elautózok minden vasárnap 
egy távolabbi városba, részt veszek a misén! Nem kell nekem, 

itthon ismert pedagógusnak titokban, sekrestyéből nézni a misét. 
Bár tiltja a kommunizmus a pedagógusok templomba járását, de 
más városban senki nem tudja, hogy ki vagyok, nyugodtan 
mehetek ott templomba! – képzetemben így szóltam hát Istenhez, 
majd magamhoz fordultam:
- Hogy jutott nekem eszembe ilyen furcsa gondolat? Micsoda 
képtelenség! No, de humornak nagyon jó volt! – fojtottam 
magamba a nevetést, nehogy kihallatszódjék a sekrestyéből.
Másnap hazaérve belépek a szobába, mire megszólít anyósom:
- Gyuri, ülj le!
- Miért?
- Mert olyat mondok, hogy elszédülsz!
- Mit?
- Nyertünk egy autót! Neked kell majd vezetni!”
- Alig kaptam levegőt- mesélte Gyuri bácsi- s a hüledezésem után 
elmagyarázták, hogy a korábban beadott autó nyeremény sorsolási 
utalványuk (amit a magyar lakosság tömegesen befizetett 
akkoriban) „véletlenül” nyert. „Gondolhatjátok, mi jutott rögtön 
eszembe az új vadonatúj „Moszkvics” autóban! – mosolygott 
Gyuri bácsi
Mindez a hatvanas évek közepén történt, amikor egy vagy két autó 
járt csak Szentandráson és senki még csak álmában sem gondolt 
arra, hogy autója legyen. Később, nagyon sokszor vitték el Gyuri 
bácsiék Öcsödre Buri János plébánost, aki ott is misézett 
vasárnaponként. Tehát az autót, ha csak lehetett az egyház 
szolgálatába állította. 
„Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett 
fogadalmaidat!” (Zsolt. 50,14) – olvassuk a Bibliában. Egyszer 
valaki azt mondta nekem régen: „Ha Isten ötöst ad a lottón, akkor 
majd fogok adni az egyháznak, és elmegyek a templomba.” Az 
illető már elment a minden élők útján, tudtommal nem nyert ötöst, 
nem is teljesítette ígéretét. Mennyivel más ez, mint a fenti történet! 
Isten előtt nem így mennek a dolgok. De ha valakinek a szíve 
először ott van az Úrnál, Őt tiszteli, érte akár megaláztatást is vállal, 
hűséges, akkor Ő Szentlelke által adhat a szívünkbe szent 
felajánlást, s utána bizonyára a fogadalmunk megvalósítását is meg 
tudjuk tartani. Kívánom, hogy Isten végtelen hatalmát, szeretetét, 
pártfogolását Te, kedves Olvasónk, szintén meg tudjad tapasztalni 
az Isten imádatának útján!

Gyuri bácsi "cserkészliliomai" - a sportoló gyerekek körében 
élete utolsó Simon-Fiala  kajak versenyén
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bizonyságtétele

Osztálykereszt
Régen a békésszentandrási elemi iskolák mind egyházi iskolák 
voltak. Egy „Református elemi népiskola” mellett több római 
katolikus iskola működött. Aztán jött az államosítás, és Jézus nevét 
kimondani, Jézus jelét bármi módon képviselni, Jézus tanítványává 
tenni nem lehetett, szigorú büntetés járt a „vallásos propaganda” 
miatt. Aki nem hordozta Jézust a szívében, annak ez nem jelentett 
problémát, de aki valóban Úrnak tartotta Jézust, aki a kereszten 
Isten Bárányaként elhordozta a világ bűnét, minket megváltott a 
pokol büntetésétől, bűnbocsánatot, és örök életet szerzett 
számunkra – annak számára ez nagyon nehezen elviselhető időszak 
volt, Gyuri bácsi számára is. 

A furfangos erdélyi származású, meg nem alkuvó jellemű Gyuri 
bácsi ezért azt találta ki, - személyes elbeszéléséből tudom - hogy 
rendszeresen az osztályba lépve az akkori iskolafegyelemnek 
megfelelően határozottan ezt mondta: „Osztály vigyázz!” S 
eközben kezével egy függőleges mozdulatot tett, mint aki ezt a 
vezényszót teszi hangsúlyosabbá. Ekkor az osztály tanulói 
fegyelmezetten mind felpattantak ülőhelyükről és egyenes 
mozdulatlanságba merevedve álltak. (mai iskolások már nem mind 
tudják ezt elképzelni). 

Pillanatnyi csönd után lágyabb hangon ezt mondta: „Ülj le!” S 
eközben pedig egy vízszintes vonalat rajzolt kezével, amely a 
leüléshez illett. Aki csak egy kicsit is benne volt az egyházi életben, 
rögtön felismerte, hogy Gyuri bácsi a kereszt jelével áldotta meg az 
osztályt. A kereszt jelével mondta ki a néma hitvallást: „Az Úr 
nevében – In nomine Domini.” Vagyis Gyuri bácsi a történelmi 
ideológiák szelének fúvásától függetlenül továbbra is Isten 
segítségét, szeretetét hívta pedagógiai munkájába, Hozzá méltó 
módon akarta tovább végezni szeretett ember csemetéinek 
nevelését.

A Szentlélek így tanít Pál apostol levelében: „Ne látszatra 
szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem 
Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát: lélekből, 
jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem mint embereknek” 
(Ef. 6,6-7)

Gyuri bácsi is erre törekedett. Az ő emléke erősítsen bennünket is 
hasonló Jézus- szolgálatban, bármit teszünk is. A régi 
békésszentandrásiak is a szántóföld nagy munkáit kalapjukat 
levéve fohásszal kezdték: „Uram, Jézus segíts!” Végezzük 
munkánkat, életünket Jézus Krisztus nevében, az Ő segítségét 
kérve, az Ő dicsőségét szolgálva!

'56
2016-ban az 1956-os forradalom 60. évfordulóján az egész 
országban nagyszabású megemlékezések voltak. Nevezetes ez a 
60-as szám, mert talán az utolsó tízes évforduló volt, amikor még 
szemtanúkat, átélőket személyesen lehetett meghallgatni. 
Megkérdezhettük őket egy jókora idő távlatból, amikor már talán 
ők is tudtak olyanról beszélni, amit addig titokban kellett tartani. 

Békésszentandráson is méltó szép ünnepély keretében 
emlékeztünk 2016. október 23.-án a Polgármesteri Hivatalban. Az 
ünnepi műsor nyomán az a fájdalmas tény foglalkoztatott újból, 
hogy a legnagyobb 56-os sebeket nem az orosz tankok és katonák 

ejtették, hanem magyar emberek saját honfitársaikon. Különösen 
vidéken, orosz fegyverek alig pusztítottak, de a moszkvai büntető 
elvárásokat és parancsokat sokszor túlbuzgó és kegyetlen módon 
magyar emberek túlteljesítették. Ahogy még mindig vannak 
túlélők, úgy vannak, lehetnek ma is még mindig élő végrehajtók. 
Menjünk tovább, élnek a büntetéseket túlélők gyermekei, és a 
végrehajtók gyermekei. Nem könnyű így egy országban, főleg egy 
községben élni békességben, megbékéltségben. Az ünneplés 
felszíne alatt micsoda lelkigondozói feladatok lehetnek egy 
lelkipásztor számára, ha ismerné mind az eseteket! – gondoltam. 
„No, de hála Istennek béke van, szépen felöltöztünk ünneplőbe 
mind, lengenek a zászlók, egymásra mosolyoghatunk, lehet 
egymáshoz kedves szavunk” – békült meg a lelkem. 

A polgármesteri hivatal nagyterméből, az ünnepélyről kisétáltunk a 
koszorúzásra. Kivonulás közben hátul maradtam, Gyuri bácsi is ott 
volt. Illendőképpen tisztelettel köszöntöttem, mint 56-os túlélőt is, 
s megjegyeztem: 

- Gyuri bácsi, azért hálát adhatunk a történelem Urának, hogy mára 
már 56 történelem és békében, méltó módon ünnepelhetünk, 
emlékezhetünk!

Erre a 90 éve felé közeledő forradalmár lelkületű pedagógus 
hátrébb húzott, hogy csak én halljam, és könnyekben úszó szemmel 
kifakadt: 

- Itt vertek engem véresre, dagadtra 56-ban! – mutatott arra az 
épületre, ahonnan az ünnepi műsorról kijöttünk. Tovább nem tudta, 
nem akarta mondani, elcsukló hangján. Talán hogy ne törjön ki 
belőle zokogás, hátrébb húzódott. Hamarosan úrrá lett 
felindultságán. Nem tudtam mit szólni először, majd Istentől 
kívántam lelki gyógyulást emlékeiben. Csendesen csatlakoztunk a 
koszorúzók szerény néző seregéhez.

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok 
meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a 
Krisztusban.” (Pál apostol levele az Efézusiakhoz. 4,32). Gyuri 
bácsi életében a Biblia eme mondása nem elmélet volt, hanem 
gyakorlat. Feleségével együtt nem mondták meg gyermekeiknek, 
hogy kik juttatták édesapjukat a verő padlóra, és a kistarcsai 
internáló táborba. Nem állt bosszút a sérelmekért, rá tudta ezt bízni 
az igazi ítélő Bíróra, Istenre! Ahogy láttuk, ez nem ment 
könnyedén. Ebbe még 60 év múlva is belerendült a lelke. Tudjuk a 
Bibliából, hogy a megbocsátás létfontosságú, de csak egy módon 
lehetséges, ha nem a sérelmeinkre és a sértőre nézünk, hanem Jézus 
Krisztusra, aki a mi bűneinkért szenvedett, és Istenre, aki Jézusért 
mindent megbocsátott nekünk! Ő adjon bocsánatot, békességet 
nekünk! 

2019 Húsvétjához közeledve a boldog feltámadás reményében 
gondolunk Gyuri bácsira.

Kívánok mindenkinek a magam, feleségem, családom, 
Presbitérium nevében áldott Feltámadás ünnepet! Krisztus 
feltámadott! Valóban feltámadott! Ő mondta: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, 
és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn. 11,25-
26)

Dr. Dobos Ágoston

békésszentandrási református lelkész
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,,Játsszunk most együtt, amíg csak lehet...”

 Húsvéti Családi Játszóház az óvodában

"Talpra magyar, hí a haza!”
Hagyományainknak megfelelően emlékeztünk meg az 1848-49 szabadságharcról.

A Katica csoport ünnepi megemlékezése

A Süni csoport is látogatást tett a Kossuth Emlékparkban

A Kossuth domborműnél járt a Körte csoport
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MEGHÍVÓ

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület tisztelettel meghívja

Önt és kedves ismerőseit

2019. április 18-án (csütörtök)

16.30 órára

a község beiktatásának

megemlékezésére

a Jubileumi Emlékházhoz.
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Gondozási Központ hírei
Márciusi hónap is bővelkedett programokkal a Gondozási 
Központban
Március 7-én Bődi Mária nyugdíjas pedagógus értékes előadást 
tartott „Tájak, Városok” címmel, fotókkal illusztrálva - ,amit nagy 
érdeklődéssel figyeltek időseink.

Bődi Mária előadása

A Nemzetközi Nőnap sem maradhatott el. Mint minden évben az 
otthon férfi lakói és dolgozói, köszöntötték a hölgyeket.
Az önkormányzat virággal és csokoládéval kedveskedtek a 
dolgozóknak. Köszönjük szépen!

 A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 5. osztályos tanulói, 
Fabóné Pálinkás Ibolya tanárnő vezetésével színvonalas és 
látványos műsort adott elő Nemzeti Ünnepünk tiszteletére. 
Reméljük ez az értékes hagyomány továbbra is megmarad!

Az 5. osztályosok Március 15-ei műsora

Ezen a szép napos délelőtt időseinkkel elsétáltunk a Kossuth-
szoborhoz, hogy megemlékezzünk hősi halottainkról. Gyújtottunk 
mécsest és a közösen elkészített emléklapot helyeztük el méltó 
helyére.
A meghirdetett Országos TE-SZEDD akcióban, a Gondozási 
Központ dolgozói és gyermekeik aktívan részt vettek. 
Hozzájárultak környezetünk szebbé, tisztábbá tételéhez!
Bízunk abban, hogy a felnövő nemzedék számára példamutató 
értékű ez a kezdeményezés!

Időseinkkel a Kossuth domborműnél

III. Alföldi Betyár 
Fekvenyomó verseny

Csonki Marianna békékészentandrási lakos, Az Erő műhelye által 
felkészített versenyző - 65kg-ms kategóriában I. Helyezést ért el, 
így lehetőség nyílt számára, a májusban megrendezett Magyar 
bajnokságra!
GRATULÁLUNK!
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ETIKUS DIVAT
Minden év áprilisában világszerte a Föld napja alkalmából 
különböző eseményeket rendeznek, hogy felhívják a figyelmet a 
Föld természeti környezetének megóvására, a fenntartható 
fejlődésre. A környezetvédelemmel kapcsolatban nem a divat jut 
először eszünkben, pedig az olajipar után a ruhaipar a második 
l e g k ö r n y e z e t s z e n n y e z ő b b  i p a r á g  a  f ö l d ö n .  E z  a 
környezetszennyezés a ruha előállítására és utóéletére is 
vonatkozik, hisz a ruha élete nem a kiszabástól kezdődik s 
értékesítéssel végződik. A túlfogyasztás a divatban is megjelenik. 
Manapság a szezonból nemcsak 2-4 van egy évben, hanem akár 52 
is. Minél nagyobb választékot, legújabb trendet minél hamarabb, 
minél olcsóbban kínálni az embereknek. Ez a fast fashion – gyorsan 
olcsón és sokat, ami nem a divatról szól, hanem a fogyasztásról. 
Mesterségesen generálja a trendeket és a vásárlást, általában ezek 
nem időtálló darabok.

A fenntartható divat 1980 óta jelent meg a köztudatban a fast 
fashion cégek etikátlan környezetszennyező gyártása miatt, mégis 
hat éve – 2013. április 24-én - összeomlott bangladeshi Rana Plaza 
és 1129 ember halála világított rá az etikus divat fontosságára, a 
társadalmi felelősségvállalásra. Pár egyszerű kérdést érdemes 
feltennünk magunknak: 
Kik készítik a ruhákat, melyeket minden nap viselünk? Milyen 
körülmények között dolgoznak? Mennyit keresnek? 
Amerikában a génmódosított gyapotot folyamatosan vegyszerezik. 
A Föld rovarirtószer-felhasználásának 25%-a a gyapottermeléshez 
köthető. Az ipari vízszennyezés 1/5-is a ruhaipar produkálja. 
Távol-keleti szegény országokban varratják meg termékeiket, 
lehetetlen körülmények között dolgoztatják a munkásokat. A rövid 
termékciklusú fast fashion termékekből csak az USA-ban 13 millió 
tonna hulladék keletkezik, melyek 200 év alatt talán lebomlanak. A 
felesleg 10%-a kerül csak turkálóba.  Ezért fontos az alternatívák 
keresése. Egyre többen gyártják termékeiket úgy, hogy se az 
embereket, se a természetet ne használják ki, és a divat körforgása a 
lehető leghosszabb távon fenntartható legyen. 
Mi mit tehetünk? Ne egy szezonra vásároljunk, olyat válasszunk, 

amit legalább 30 alkalommal felveszünk. Ismerjük meg 
önmagunkat, olyan ruhákat vegyünk, melyek kifejezik 
egyéniségünket. Vásároljunk kevesebbet, válasszunk jól. Használt 
ruháknak fenntartható technikákkal, újrahasznosítással, 
horgolással, felvarrókkal adjunk új esélyt. 
A fenti gondolatok inspirálták a Valami januári hulladék új élete – 
textil műhelyfoglalkozását. Használt, megunt, lyukas, kinőtt 
pólókból pólófonalat és egyszerűbb textilékszereket készítettünk 
fonással, csomózással. Nagyon pozitív volt számunkra a 
résztvevők lelkesedése, s az, ahogyan segítették egymást a kelta 
csomók készítésénél. Más alkalommal is tervezünk ilyen jellegű 
foglalkozást, de addig is Anyák napi ajándékötletet szeretnénk adni 
textilékszer készítéséhez. Zsinórból, pólófonalból készíthetjük. 
(fotók a pinterestről)                                     Cziglédszky Marianna

Hulladékból hasznosat!
A békésszentandrási Kertbarátok szervezésében várunk 
kertbarátokat, kertészkedni szeretőket gyártási bemutatóra.
Pillepalackból: komposztáló, levélgyűjtő, fűgyűjtő, kisállat ketrec, 
fólia alagút, babaház, gyümölcsszedő, ágyásszegély.
A gyártáshoz szükséges legalább 22 db 1,5 l-es pet palack.
A legyártott részt ingyen haza lehet vinni, és otthon folytatni.
Szereléshez szerszámot, alkatrészt biztosítunk. Időpont: május 11., 
rossz idő esetén május 18., du. 3 óra a kollégium udvara.
Gyermekeknek szülői felügyelet szükséges.

Szervezők
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ÖNKORMÁNYZATI

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő nyilvános ülését összehívom, az 
ülésre a Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2019. április 29. (hétfő) 16:00 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 bizottsági elnök

2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló …../2018.(……) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének …../2019.(……) önkormányzati rendelete 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

4. Tájékoztató Békésszentandrás Nagyközség 2018. évi 
közrend- és közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

5. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról
Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

6 .  Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat 
Bölcsődéjének beszámolója a 2018. évi munkájáról
Előadó: Yetik-Takács Éva intézményvezető
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

7. Beszámoló a Gyermekjóléti  Intézmény Védőnői 
Szolgálatának 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kantiné Szín Mária intézményegység-vezető
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

8. Beszámoló Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2018. évi 
munkájáról
Előadó: Albelné Benkő Beatrix családgondozó
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

9. Tájékoztató Békésszentandrás Nagyközség 2018. évi 
egészségügyi alapellátásáról
Előadók: Dr. Sajti Edit gyermekorvos
 Dr. Olasz Imre háziorvos
 Dr. Báthory Edit fogszakorvos
 Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság

1 0 .  P é n z ü g y i  é s  s z a k m a i  b e s z á m o l ó  a  2 0 1 8 .  é v i 
közfoglalkoztatásról
Előadó: Tóth András intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

11. Bejelentések
Sinka Imre polgármester
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Megkezdődött a kishegyesi falunapi programsorozat

Kishegyes település idén ünnepli újratelepítésének 250. 
évfordulóját, s emellett 50 év telt el azóta, hogy Kishegyes és 
Békésszentandrás ismét felvették a kapcsolatot.
Az újbóli kapcsolatfelvétel azért fontos, mert negyed évezrede 81 
békésszentandrási család népesítette be újra Kishegyest. A falunapi 
program első állomása ennek a kapcsolatfelvételnek állított 
emléket egy beszélgetés formájában, amely az Őseink nyomában 
címet viselte.
Az est vendégeit elsőként Vörös Julianna, a kishegyesi helyi 
közösség tanácsának elnökhelyettese üdvözölte. A beszélgetést ifj. 
Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója vezette, és 
részt vett rajta Hévízi Róbert, a békésszentandrási Békéssy János 
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke, Vigh Rudolf, a 
kapcsolatfelvétel egyetlen élő tagja és Pecze József, a kishegyesi 
helyi közösség nyugalmazott alkalmazottja.
Hévízi Róbert elsőként ismertette Békésszentandrás történetét és 
jelenét. A diavetítéssel egybekötött előadás során beszámolt arról, 
hogy hogyan alakult ki a település, hogyan változott és élte túl a 
történelem viszontagságait, hogyan fejlődött, valamint mi 
határozza meg a jelenét és mik a látványosságai. Ezt követően Vigh 
Rudolf mesélte el, hogy hogyan jött létre a kapcsolatfelvétel 50 
évvel ezelőtt a két település között.
Vigh beszámolt róla, hogy sokan tudták, honnan származnak a 
kishegyesiek, de azokban az időkben nem volt ildomos beszélni 
róla. Ő, mint könyvtáros felkérte Szőke Hugó bácsit, hogy tartson 
egy előadást a békésszentandrási származásról, ami több ember 
érdeklődését is felkeltette. Köztük volt Kollár Lajos is, aki 
fontosnak tartotta, hogy felvegyék a kapcsolatot, Dudás Mihály 
pedig felajánlotta a gépkocsiját az úthoz. Abban az időszakban 
enyhült a kapcsolat Magyarország és Jugoszlávia között, így 
létrejöhetett az út, amelyen ők hárman vettek részt, és amelynek 
köszönhetően a két település közti kapcsolat hivatalos szintre lépet 
50 évvel ezelőtt. Kishegyes és Békésszentandrás végül 1988-ban 
kötött testvértelepülési szerződést. Hogy hogyan formálódott ez a 
kapcsolat, arról Pecze József számolt be. A beszélgetés végén a 
közönség tagjai közül többen is elmesélték személyes élményeiket 
a két település közti kapcsolatról.
A szerda esti beszélgetést követően került sor a Kishegyes régen és 
ma című fényképkiállítás megnyitójára, amely a helyi Szó-Beszéd 
lap szervezésében jött létre. Az egybegyűlteket Sándor István, a 
falunapi programsorozat koordinátora üdvözölte, majd Lakatos 
János fotós és a Szó-Beszéd egyik szerkesztője nyitotta meg a 
kiállítást. Lakatos elmondta, hogy a képeken Kovács Balázs 
grafikussal közösen dolgoztak, és régi kishegyesi képeket 
dolgoztak egybe napjainkban készült felvételekkel. A kiállítás célja 
a múlt és jelen egy sajátos egyvelegének bemutatása volt, 
fogalmazott, majd hozzáfűzte, hogy a kiállítás anyaga még bővülni 
fog és több helyen is bemutatják.
A programsorozat fő napja a szombat volt, amikor a kishegyesiek 
és a népes békésszentandrási küldöttség közösen ünnepeltek.
A szombati műsor egy közös kishegyesi-békésszentandrási iskolás 
rajzkiállítással kezdődött, majd sor került az első világháborúban 
elesett kishegyesiek emléktáblájának a leleplezésére. Az 
emléktáblán 198 név szerepel, és a kishegyesi helyi közösség 
állíttatta. Az emléktábla átadásán Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke szólalt fel, és elmondta, hogy a nagy háború több, 
mint száz éven át egy elfelejtett háború látszatát keltette. Látszólag 
elfelejtettük hőseit, áldozatait és fájdalmait, valamint Trianon 
tragédiáját is igyekeztek elfeledtetni velünk, fogalmazott az elnök. 
Egy értelmetlen háborúból 500 ezer magyar ember nem tért haza, 
és a számos áldozat ellenére Európa már elfeledte a háború 

borzalmait. A régi Magyarország utolsó háborúja sok fehér foltot 
rejt. Épp ezért kutatni kell, hogy múltban gyökerező jövőnket 
bölcsességgel és tapasztalatokkal éljük meg, mondta az MNT 
elnöke. Az emléktáblát Hajnal Jenő és Juhász Bálint, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnökségi tagja leplezték le.
A leleplezést követően egy békésszentandrási fényképkiállítás 
nyílt a színházterem előcsarnokában, majd sor került a falunapi 
ünnepi műsorra.
A műsort többek között megtisztelte jelenlétével dr. Czikajló 
Gergely, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, 
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor 
Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, Nyilas 
Mihály tartományi oktatási titkár, dr. Halasi Szabolcs tartományi 
felsőoktatási segédtitkár, Újhelyi Nándor, Törökkanizsa képviselő-
testületének elnöke, Kishegyes testvértelepüléseinek küldöttségei 
és Kishegyes önkormányzatának vezetősége.
A nagyszámú egybegyűlt vendéget elsőként Vörös Julianna, a 
kishegyesi helyi közösség tanácsának elnöke köszöntötte, majd 
Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere méltatta a két 
település kapcsolatát. Sinka Imre Kishegyesnek egy nagyon szép, 
hímzett békésszentandrási zászlót ajándékozott, amit Vörös 
Julianna vett át.
Alig 19 év telt el Kishegyes újratelepítése és a falu első 
templomának felszentelése között, fogalmazott ünnepi beszédében 
Pásztor István, a VMSZ elnöke. Ez arról tanúskodik, hogy az ide 
költöző békésszentandrásiaknak a megtartó erejük a hit volt. Az 
1848-as szabadságharc idején Kishegyesen zajlott az utolsó 
győztes csata, amelyen Guyon Richárd 7000 fős serege megverte 
Jelašić bán 20 ezer fős seregét. Guyon taktikája mellett a bátorság 
és a győzelembe vetett hit volt az, ami eldöntötte a csata 
kimenetelét, fogalmazott az elnök. Ez a bátorság és hit jellemzi a 
mai kishegyesieket is, hiszen visszaszerezték a művelődési házat, 
amit a privatizáció során elvettek tőlük. Ma számos olyan dolog 
van Kishegyesen, amitől sikeres ez a falu, és ami a közösség lelkét 
adja, mondta Pásztor, majd azzal folytatta, hogy a közösségnek 
szüksége van érdekérvényesítő erőre. Fontos, hogy a kishegyesi 
magyarok támogassák egymást és összezárjanak. Májusban azért 
kell tennünk, hogy a magyarok erősek lehessenek Európában, 
hangsúlyozta az elnök.
Az ünnepi műsor keretében került sor a falu legrangosabb 
elismeréseinek átadására is. Ez alkalommal a díszpolgári cím 
mellett két posztumusz címet is odaítélt a kishegyesi helyi közösség 
tanácsa. A falu díszpolgári címet Juhász Bálint adta át Pecze 
Józsefnek, a helyi közösség nyugalmazott dolgozójának, a 
kishegyesi művelődési- és sportélet meghatározó alakjának, aki a 
mai napig aktív közszereplője a falu életének. Posztumusz 
díszpolgári címet kapott Sipos Béla, Kishegyes egykori 
polgármestere, Sinka József, Békésszentandrás egykori 
polgármestere pedig posztumusz tiszteletbeli polgári címet kapott. 
A falu 250 éves jubileumán a két posztumusz cím odaítélése nem 
véletlen, hiszen Sinka és Sipos sokat tettek saját településeikért, de 
Kishegyes és Békésszentandrás kapcsolatának fejlesztésén is 
odaadóan dolgoztak. A helyi közösség tanácsa dicsérő oklevelet 
adományozott a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek, valamint 
köszönő oklevelet kapott két kiemelkedő fiatal sportoló: Világos 
Adrianna gerelyhajító és Gvozdenović Katarina asztaliteniszező.
A falunapi programsorozat vasárnap ért véget sakktornával, egy 
ünnepi szentmisével és Csőke Noémi komolyzenei koncertjével.

Képek a 16. oldalon
A Magyar Szó vajdasági közéleti napilap cikkeiből összeállította:

BE
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Köszönet!
Békésszentandrás ebben az évben is csatlakozott az országosan 
VIII.. alkalommal megrendezésre kerülő TeSzedd Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért rendezvényhez. Az akció Hazánk 
legnagyobb önkéntes mozgalma. Ebben az esztendőben közel 3000 
helyszínen több mint 240 000 önkéntes regisztrált. Azért kerül 
megrendezésre, hogy közösen megtisztítsuk a környezetünket. 
Sajnos még mindig sok olyan ember van, akit nem érdekel a jövő 
nemzedéke. Mert talán nem is tudják, hogy a szemeteléssel, 
illegális szemétlerakással az Ő életüket nehezítik majd meg. Nem 
beszélve a látványtól és a benne rejlő sok veszélyforrástól. A cél az, 
hogy minél több ember lássa be azt, hogy ne szemeteljen, mert az 
nagyon rossz példa. A környezettudatos gondolkodásmód ma már 
sokaknak természetes. 
Ebben az esztendőben a szervezők egy hetet biztosítottak a 
rendezvény megtartására, ezzel lehetőséget biztosítva a még 
nagyobb hatékonyságra. 21-én az Önkormányzat Település 
üzemeltetői csoportja takarította meg a volt szemétlerakó 
környékét, amit még sokan illegálisan használnak. 22-én a helyi 
Zöld Világ Kft. teljes kollektívája (18 fő) takarította meg a 44-es 
főút megyehatári parkolót és a mogyorós-halom környékét. 23-án 
délután a Fehér-rámpai találkozónál gyülekeztünk, ahol 46 fő jelent 
meg. Volt közte sok vadász, civil szervezetek tagjai, intézmények 

dolgozói, sportolók és természetesen sok természetszerető 
magánember. Szívesen felsorolnám név szerint is a résztvevőket, 
de tudom, hogy a jelenlévőket a szívük és a felelősségtudatuk hozta 
ki, és nem vágynak nyilvánosságra. Külön öröm az számomra, 
hogy több gyermek is tiszteletét tette a szüleikkel. 
Idén az időjárás is kegyes volt hozzánk, és a résztvevők nagyon 
lelkesek voltak. A magas létszám miatt a korábbiaknál sokkal több 
területrészt sikerült barátságosabbá, ezáltal emberibbé tenni. Az 
önkéntesekből álló csapat megtisztította a 44-es számú főút 
környékét, a Szent mártoni út környékét, a Pázsit-tó környékét, 
Siratói horgászhelyeket és a Kisgát környékét. A rendezvény 
végére több mint 180 zsák szemetet (és egyéb zsákba nem tehető 
hulladékot) sikerült összeszedni.
A résztvevők tudnának mit mesélni, hogy mi mindent találtak… 
Bízom abban, hogy tettünk valamit a jövőnkért, gyermekeinkért. 
Köszönet érte! És köszönettel tartozunk azon civil szervezeteknek, 
cégeknek és magánszemélyeknek, akik fontosnak tartották, hogy 
részt vegyenek a meghirdetett programon. Nagyon köszönjük az 
Önkormányzatnak és a helyi Vadásztársaságnak, hogy a frissítőket 
és a rendezvény után a vadászházban a megvendégelést 
biztosította.

Major Attila

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat - Éves szakmai tanácskozás
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2019. február 26-án megtartotta Éves 
szakmai tanácskozását, melyen beszámolt a 2018. évi szakmai 
munkájáról, valamint értékelte a gyermekek veszélyeztetettségét 
észlelő- és jelzőrendszer működését, a 2018. évi együttműködés 
hatékonyságát. 
Tóth Tamásné, a Szarvasi Család-és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője az iskolai/óvodai szociális  segítő 
tevékenységről tartott előadást a résztvevőknek. 
A tanácskozás célja, hogy a jelzőrendszeri tevékenységet átfogóan 
értékeljék, valamint ha szükséges, a következő évre vonatkozóan 
kijelöljék a lehetséges fejlesztési irányokat. A jelzőrendszeri tagok 
által előzetesen megküldött írásos értékeléseket, az előző év 
szakmai tapasztalatait, valamint a tanácskozáson elhangzó 
véleményeket, javaslatokat figyelembe véve készül el az éves 
jelzőrendszeri intézkedési terv, annak érdekében, hogy a 
gyermekeket veszélyeztető tényezők felismerése, jelzése és a 
felmerülő problémák kezelése minél hatékonyabban tudjon 
megvalósulni a következő évben is.
Albelné Benkő Beatrix családsegítő, települési jelzőrendszeri 

felelős összefoglalta a jelzőrendszeri tagok által megfogalmazott 
problémákat, javaslatokat, értékelte az együttműködés 
hatékonyságát, minőségét, ezt követően értékelte a szolgálat által 
ellátott település 2018-ban végzett jelzőrendszeri munkáját. A 
tavalyi évben a szolgálathoz 12 jelzés érkezett, többségük a 
köznevelési intézményekből. A gyermekeket veszélyeztető okok 
közül a legjelentősebbek a gyermeknevelési, életviteli problémák 
és a családi konfliktusok, s végül a tankötelezettség elmulasztása 
volt. Elmondható, hogy az elmúlt években szoros, élő kapcsolat 
alakult ki a jelzőrendszer tagjaival, az együttműködés tovább 
erősödött. A jelzőrendszer működik a településen, a jelzést 
követően a szakemberek együttműködése megvalósult.
A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében, a napi 
munkánk során felmerült problémák megoldásában szorosan 
együttműködve tudjuk egymás munkáját segíteni, kölcsönösen 
tájékoztatva egymást.

Albelné Benkő Beatrix
családsegítő
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A szentandrási nyugdíjasok 
sikerei a Ki-Mit-Tudon?

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete dalköréből 
3 fő jelentkezett a IX. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud Regionális 
Elődöntőjére, ami Békéscsabán bonyolítottak le, a Hontravel Kft. 
szervezésében 2019. február 17.-én. Örömmel tértek haza a sikeres 
szereplés után, hisz a zsűri úgy döntött, hogy továbbjutottak a 
középdöntőbe, ami Harkányban kerül megrendezésre, április 
elején. A középdöntő résztvevői: - Lázár Józsefné (Margitka), 
sikeresen szerepelt, vers kategóriában, - Szabó István vers 
kategóriában a legmagasabb pontszámot érte el. Trnovszki János 
magyar nóta kategóriában ért el szép eredményt. A döntőt is 
ugyanitt szervezik meg. Gratulálunk nekik és további sikeres 
szereplést kíván az egyesület, valamit a dalkör tagjai!

Csabacsűdön 
vendégeskedtünk

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete meghívást 
kapott a csabacsűdi nyugdíjasoktól egy baráti találkozóra, ebéddel 
egybekötve. Kulturális programjukban szerepelt a Szentandrási 
Dalkör, amiben tavaszi népdalcsokrokkal kedveskedtek a 
jelenlévőknek. Ebéd után közös szórakozás következett, majd a 
tombolahúzás zárta a rendezvényüket. Jól éreztük magunkat és 
viszont várjuk őket az április 25.-én megrendezésre kerülő 
tavaszváró ünnepségünkre.

„Talpra magyar …”
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori 
történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás 
megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. 
Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok 
közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai 
ellenállásig. Eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
a Habsburg-ház csak az Orosz Birodalom katonai beavatkozásával 
tudott győzedelmeskedni. Az 1848–49-es szabadságharc a magyar 
nemzet történetének talán legismertebb háborús konfliktusa.
Nemzeti ünnepünk alkalmával községünk is ünnepséget rendezett a 
helyi művelődési házban. Először Sinka Imre polgármester mondta 
el emlékező gondolatait, és a szabadságharcosok nagyságát 
méltatta. Majd a Hunyadi János Általános Iskola 5. osztályos 
tanulóinak színvonalas műsora következett. A műsorelemek közül 
persze nem maradhattak ki a forradalmi versek, a jól ismert 
buzdítók, a 12 pont sem. A háttér, a szép ünnepi ruhák, a néptánc és 
a közös dalok is színesítették az előadást. Köszönet Fabóné 
Pálinkás Ibolya tanárnőnek a felkészítésért és a tanulóknak az 
odaadó, lelkes munkáért. A megemlékezés méltó volt nemzeti 
ünnepünk nagyságához, a tanulók pedig életre keltették a 
forradalmi eseményeket a színpadon.
Az ünnepség végén koszorúkat helyeztünk el a Kossuth 
Emlékparkban.

BE

FELHÍVÁS!
Az április 25-ei Tavaszváró rendezvényünkre április 23-án, 

kedden 13-16 óráig lehet jelentkezni a klubban,
vagy telefonon jelezni: 06-20-561-9442.

Tóth Mihályné szervező
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KÖNYVTÁR  HÍREI

Húsvétra készülve

Csendes, de jó hangulatú húsvéti játszóházat tudhatunk magunk 
mögött. Április 6-án ismét megtelt a könyvtár galériája, ahol a 
húsvétra készülve alkothattunk szebbnél szebb dolgokat. 
Elmaradhatatlan része volt játszóházunknak a tojásfestés, de 
készültek még bonbontartó dobozok, nyuszi asztaldísz, gipszből 
tojásdekoráció, csibecsipesz, valamint az ünnapi asztalra 
hajtogatott szalvéta. Az udvaron pedig Szécsi Balázs bácsival 
lehetett kopácsolni, fúrni, és fából kisebb-nagyobb csodák 
születtek.
Bízunk benne, ez alkalommal is jól érezte mindenki magát, aki 
eljött hozzánk.
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LABDARÚGÁS

Az alsóházban folytatják

A sérülések mellett  a balszerencse sem kerülte el  a 
Békésszentandrási Hunyadi labdarúgó csapatát a megyei II. 
osztályú bajnokság alapszakaszában. Az egy gólos vereségek és a 
riválisok hibátlan szereplése azt okozta, hogy a Körös-parti 
fiúknak a folytatásban az alsóházi küzdelmekben kell vitézkedni. 
Látszólag ez visszalépést jelent, azonban nem erről van szó. Ha 
ebben a csoportban jól szerepelnek a Székely-legények, akkor 
ugyanúgy a közép mezőnyben végeznek majd a végelszámolásnál, 
mint ahová nagy valószínűséggel a másik csoport mérkőzéseit 
követően is kerültek volna. Így lehetőség adódik a fiatalításra, 
valamint a játékosok és a csapat önbizalmának növelésére.

Eredmények:

21. forduló: 2019. március 16. szombat
B. Hunyadi – Csabacsűd 0 – 1 (0 – 1)
Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Modes Ottó (Bálint Zoltán, 
Csukás Bence)
Hunyadi: Wéber Cs. – Pásztor D. (Dernovics T.), Virág I., Olasz II. 
I., Uhljár Sz.(Olasz I. I.), Tasi N., Sajben G., Lós I., Filyó T. (Yetik 
D.), Gulyás Á., Szűcs R. (Nemcsényi B.),
Edző Székely László
Sárga lap: Olasz II. I., Sajben G., Tasi N.

22. forduló: 2019. március 23. szombat
Mezőberény - -B. Hunyadi 1 – 0 (0 – 0)
Mezőberény, 100 néző. Vezette: Korbely Péter (Brlás Zsolt, 
Zahorecz Soma)
Hunyadi: Wéber Cs. – Szabó Z., Olasz II. I., Uhljár Sz., Olasz I. I., 
Tasi N.,  Lós I., Filyó T., Gulyás Á., Nemcsényi B., Tasi K. (Kozák 
B.)
Edző Székely László
Sárga lap: Gulyás Á., Nemcsényi B.

A Békés megyei II. osztályú bajnokság északi csoportjának 
végeredménye az alapszakasz befejezése után:
1. Dévaványa 22 17 3 2 66 – 16 54
2. Doboz 22 14 7 1 53 – 16 49
3. Bcsabai MÁV 22 12 6 4 44 – 19 42
4. Okány 22 11 3 8 48 – 32 36
5. Mezőberény 22 9 3 10 42 – 43 30
6. Csabacsűd 22 8 6 8 40 – 35 30
------------------------------------------------------------------------------
7. B. Hunyadi 22 9 2 11 42 – 34 29
8. Sarkad 22 8 4 10 22 – 46 28
9. Gyomaendrőd 22 6 8 8 42 – 51 26
10. Békés 22 5 3 11 27 – 69 18
11. Mezőmegyer 22 3 7 12 28 – 56 16
12. Bucsa 22 3 2 17 22 – 59 11

A vonal feletti csapatok a felsőházban, az alattiak az alsóházban 
folytatják.

Az alsóház sorsolása a következő:
1. forduló: 2019. márc. 30. 15.00 B. Humyadi – Békés
2. forduló: 2019. április 6. 16.30 Bucsa – B. Hunyadi
3. forduló: 2019. április 13. 16.30 Sarkad – B. Hunyadi

4. forduló: 2019. április 20. 17.00 B.Hunyadi–Gyomaendrőd
5. forduló: 2019. április 27. 17.00 Mezőmegyer–B.Hunyadi
6. forduló: 2019. május 4. 17.00 Békés – B. Hunyadi
7. forduló: 2019. május 11. 17.00 B. Hunyadi – Bucsa
8. forduló: 2019. május 18. 17.00 B. Hunyadi – Sarkad
9. forduló: 2019. május 25.  17.00 Gyomaendrőd – B. Hunyadi
10. forduló: 2019. június 1 17.00 B. Hunyadi – Mezőmegyer

A mérkőzésekre szeretettel várnak minden szurkolót és érdeklődőt!
Hajrá Hunyadi!

-zi-rt

Hulladékszállítás
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TÁNCOS  HÍREK
Március 24-én vasárnap az V. Mezőtúri Művészeti Iskolás 
Táncversenyre utaztak párosaink, nagyon jó eredményeket értek 
el.
Gyerek I-es korcsoportban két páros versenyzett.
Konstantinovics Márk - Petrás Zília standard táncokból második, 
latin táncokból első hely
Rágyanszki Máté - Palyov Lara standard táncokból első, latinból 
második helyezés
Gyerek II-es korcsoportban is döntős helyek születtek.
Szőke Barnabás - Papp Emma latin táncokból első hely
Laurinyecz Levente - Szabó Kíra standard táncokból ötödik, 
latinból harmadik hely.
Junior I-es korcsoportban is remekeltek párosaink.
Nagy István Benjamin - Nádi Gerda standardból harmadik, latin 
táncokból első helyezés,
Baksa Barna – Kepenyes-Darida Zoé standard táncokból második, 
latinból első hely.
Junior II-es párosunk Furár Dominik - Kepenyes-Darida Dóra 
mind két kategóriában második lett.
Március 09-én Petrás Bene - Baráth Luca Kisteleken második 
helyezést ért el.
Március 23-án Tíztánc Országos Bajnokság Kozármislenyben.
OB junior II. „B” Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka 
harmadik hely.
OB Junior II. „C” Petrás Bene - Baráth Luca második hely.
Március 24-én Petrás Bene - Baráth Luca Mezőtúron versenyzett, 
standardból második, latinból negyedik helyezés.

Konstantinovics Márk- Petrás Zília 1. hely, Rágyanszki Máté- 
Palyov Lara 2. helY

Gratulálok a párosoknak!                                     Korbely Görgyné

Megyebajnok a 
békésszentandrási 

sakkcsapat!
A Körös Kupa Békés megyei Sakk Csapatbajnokság utolsó 
fordulójában Szarvas csapatával mérkőztek meg a Hunyadi 
Mátyás Sportegyesület Sakk Szakosztályának játékosai. A 
megmérettetés 6,5:1,5-lel zárult, így megelőzve Békés, 
Békéscsaba, Szarvas és Orosháza csapatát Békésszentandrás az 
első helyen zárt.
Békésszentandrási HMSE – Szarvas-Dévaványa 6,5:1,5
Békésszentandrási győztesek: Horváth Zsolt (1.),
 Győri Szabolcs (2.),
 Biró István (3.),
 Csipai Levente (4.),
 Fulajtár István (6.)
Döntetlenek: Radics László (5.),
 Hegedűs Péter István (7.),
 Csipai Márk (8.)

Fotó: Newjság
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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

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, 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 Mft
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 

18 M Ft
Érdeklődni:

Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések:

Jónás Sándor és Bankó Krisztina 2019. március 
23-án,
Sinka Péter és Dancsi Olga 2019. március 23-án 
kötött házasságot.

Születések

2019. február 11-én Molnár József és Osztroluczki 
Cintia szülőknek CSILLA,

március 25-én Zimán Ferenc
Aszódi Mónika szülőknek MÁRK,

március 26-án Bagi János és Szatmári Mónika szülőknek 
HANNA ILONA utónevű gyermeke született.

Halálesetek:

Molnár Józsefné ln.: Kis Erzsébet /1919/ 2019. március7-én
Kis Imréné ln.: Fazekas Margit /1954/ 2019. március 9-én
Lakatos József /1950/ 2019. március 14-én
Seres Miklós /1932/ 2019. március 27-én

Síremlék, fedlap, virágvázák – és ládák, 
meglévő sírok felújítása.

Ábel Zoltán: 06-30/9584-877

Következő 
lapzárta:

2019. május 3.
(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Kishegyes ünnepén jártunk

50 éves a két település kapcsolata

A falunapi  program első ál lomása a két  település 
kapcsolatfelvételének állított emléket egy beszélgetés 
formájában, amely az Őseink nyomában címet viselte. Itt 
községünk delegációjaként, Hévízi Róbert ismertette 
Békésszentandrás történetét és jelenét egy diavetítéssel 
egybekötöt t  e lőadás  során .  Majd  Vigh  Rudol f ,  a 
kapcsolatfelvétel egyetlen élő tagja, mesélte el, hogyan indult 
mindez 50 évvel ezelőtt a két település között.

Kormos Róbert kishegyesi festőművész képeiből összeállított 
kiállítást látogattuk meg az általános iskola galériájában, ahol 
a művész kedvesen fogadott bennünket.

Az Ifjúsági Otthonban megtekintettük a kishegyesi 
kézimunkákat és kézműves termékeket. 

Békésszentandrást két művész képviselte. Kozák Éva 
Johannes Brahms: Magyar táncok V. és VI. tételét játszotta 
hegedűn, és Hévizi Mariann „Honfoglalás” és az „Otthon itt 
van” című dalokat énekelte, melyet gitárral kísért

Sinka Imre polgármester egy hímzett békésszentandrási 
zászlót ajándékozott a községnek barátságunk erősítésének 
jelképeként

A jubileumi ünnepségen Sinka József községünk egykori 
polgármestere posztumusz tiszteletbeli polgári címet kapott, 
melyet özvegye vett át


