
2019. július Ára: 195 Ft XXV. évfolyam 7. szám



2 2019. július

Pünkösdi koncert
a református templomban

2019. június 9-én csodálatos lelki és zenei eseményben volt 

részünk a békésszentandrási református templomban. A Hunyadi 

János Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa Vitális Éva 

karvezető tanárnő vezetésével a tanév egyházzenei gazdag 

összefoglalását adta át a szülőknek, családtagoknak, barátoknak, 

érdeklődőknek. Két tehetséges zenész diákjuk, Szabó Kornél és 

Juhász Gergő katolikus és református egyházi népénekeket 

szólaltattak meg klarinéton és trombitán orgonakísérettel. A 

református templomnak Istennek hála rendkívül jó akusztikája 

van, a zenei hangok nagyon szépen érvényesülnek ebben a nagy és 

szent térben. A Szentandrási Dalkör tagjai szintén ünnepi díszben 

és szép egyházi énekekkel örvendeztették meg a hallgatóságot. 

Hankó Boglárka egy tanulságos keresztyén prózai írást mondott el. 

A mostani koncertre egy alkalmi egyházi kamarazenekar és 

kamarakórus is alakult, melynek tagja volt a mai napra érkezett 

lelkésznövendék-hittudományi egyetemista is, Debrecenből. A 

koncert perselypénze a templomfelújítás javára lett felajánlva. A 

koncert után nagyon jó légkörű, barátságos beszélgetéseknek 

helyet adó szeretetvendégség következett a templomudvaron, 

melyen a „Pavilon” lángossütő Mezőné Szabó Évi vezetésével látta 

el a vendégeket lángossal.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a közreműködést, 

érdeklődést, részvételt. Hálásak vagyunk elsősorban Istennek, 

hogy egy ilyen szép és lelkileg felemelő élményben lehetett 

részünk. 

Miért tartottuk most Pünkösdkor e koncertet? – kérdezhetné valaki.

Voltak gyakorlati szempontok is, de most a lelki kapcsolódásra 

hadd mutassak rá:

Pünkösdkor az apostolok újszerű módon kezdtek el beszélni a 

város népéhez, amit mindenki csodálkozva állapított meg: „zsidók 

és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön 

beszélnek az Isten felséges dolgairól.” (ApCsel. 2,11) Ebben az 

újszerűségben egyrészt egy nyelvi-kommunikációs csodát látunk, 

amikor a Szentlélek hatására mindenféle anyanyelvű ember 

megértette az apostolok prédikálását. Másrészt a Szentlélek tette 

bátrakká az addig félénk tanítványokat, akik ezután teljes 

nyíltsággal és merészen prédikáltak nyilvánosan Jézusról: „Tudja 

meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és 

Krisztussá tette őt az Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre 

feszítettetek.” (ApCsel. 2,36). Mindezt azért tudták ilyen bátran és 

nagy meggyőződéssel mondani, mert a Szentlélek felismertette 

velük, hogy a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztus vette 

magára az embereknek kijáró büntetést bűneik miatt, és aki hisz 

Őbenne, annak van örök élete. Így fogalmazott Péter apostol: „és 

nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek 

az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel. 4,12)

A Szentlélek csodálatos ajándék, mindenkinek adja Isten, csak az a 

kérdés, hogy kérjük-e? A templomi koncerten több énekben is 

felhangzott: „Jöjj Szentlélek Úristen!”. Legyen ez a Te szíved 

imádsága is, hiszen erre bátorít Jézus! „Ha tehát ti gonosz létetekre 

tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad 

mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?” (Lk. 11,13)

A sok jó visszajelzésen elgondolkodtam: Miért érezték olyan jól 

magukat az emberek itt a hangversenyen és utána? Szerintem azért, 

mert a Szentlélek Isten volt közöttünk. A Szentlélek Isten munkája 

nyomán csupa szép és jó dolog hangzott az éneklő szájakból, a 

templomkerti beszélgetésekben. Sajnos a hétköznapi életben tele 

vagyunk, vagy körbe vagyunk véve rossz beszéddel, negatív 

kijelentésekkel, rosszindulatú megjegyzésekkel. Itt a Szentlélek 

mindezt kiszorította. A hétköznapi életben is ezt érdemes 

folytatnunk! 

„A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a 

gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, 

azt szólja a száj.” (Lk. 6,45) Legyen a Te szíved is csordultig tele 

Isten Szentlelkével!

A nyáridőben különösen is sokan keresik a szórakozás változatos 

formáit.

A mostani nemes koncert szórakozás, Istent dicsőítő énekek jó 

érzése erősítse bennünk a Biblia szavát:

Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem 

teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, 

dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet 

szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának 

mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében..” (Ef. 

5,18-20)

A koncert az interneten a youtube-on és a szarvasi Kábeltévé 

honlapján is megtalálható:

https://www.youtube.com/watch?v=Crkl4k01uvc
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Halottaink 
Csikós György volt osztályfőnökünk,

Sinka János
Földi Pál 
Csípai László
Csík Pál
Egri Imre
T. Molnár János

Fabó Ferenc
Vígh István
Szécsi Katalin
Tomonyiczka Mária
Bohák Ilona
Szitó Mária

50 éves osztálytalálkozó
Június 1-én tartottuk az 1969-ben végzett 8/c 
osztály 50 éves találkozóját. Izgatottan gyüle-
keztünk, hiszen voltak olyanok, akik azóta nem 
látták egymást. Öröm teli volt amikor szeretett 
osztályfőnökünk Csikós Györgyné (Éva néni) 
is megérkezett és megkezdődött az osztályfő-
nöki óránk. Sajnos 13 osztálytársunkra csak 
egy-egy gyertyagyújtással tudtunk emlékezni. 
A megemlékezés után elfogyasztottuk közös 
ebédünket a Csücsök Csárdában. Meglepe-
tésként Éva néni megkapta a 8/c mézeskalács 
naplóját, benne minden élő osztálytársunk ne-
vével ellátott mézeskalács szíveket. Megható 
és örömteli volt ez a délután.
Köszönjük azoknak akik megjelentek.
Szervezők:
Tóth Rozália, Szabó Margit és Nyéki Mária

Álló sor balról jobbra: Bődi Géza, Ambrus Zoltán, Vereb János, Hegedűs László, Szabó Margit, 
Csikós György, Babák Béla, Bohák Lajos, Fabó Tibor

Ülő sor: Hangyás Erzsébet, Dávid Ilona, Szécsi Éva, Nyéki Mária, 
Csikós Györgyné oszt.főnök, Tóth Rozália, Tóth Vera, Zsiga Mária, Bagi Anna

Ajándékot kaptunk:

Ajándékot adtunk:

Elérkezik hamarosan
a vitaminos hétvége

A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Békésszentandrási 
Csoportja évek óta résztvevője és támogatója a Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat által szervezett Sport-és Vitamin 
Napnak.
Már alig egy pár hét és itt lesz a várt Sport-és Vitamin Nap, már 
nagy készülődés mit hogyan készítsünk. Értékeljük az előző 
időszakot, tapasztalatokat, figyelembe vesszük a sátrunkat 
meglátogató igényeit, általuk elmondott tapasztalataikat, mi is 
kikérjük véleményüket. A látogatók véleménye nagyon sokat 
számít, be tudjuk építeni a következő évben. Sok új ötletet kapunk 
az odalátogatóktól, melyet tisztelettel megköszönünk. Figyelembe 

vesszük a vendégek igényeit és figyelünk az egészséges életmód 
terjesztésére, mindig új természetes anyag felhasználásával 
mutatunk be és kínálunk kóstolásra. 
Bízunk benn, hogy az idén is meglátogatják sátrunkat a községbeli 
és vidékről idelátogató vendégek. Továbbra is várjuk 
véleményüket.
Mi ott leszünk, várjuk nagy szeretettel Önöket is 2019. augusztus 
10.-én.
Tisztelettel:

Köteles József
csoportvezető
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Gondozási Központ hírei
Végre itt a nyár! 

Koszorúzással indult a hónap. A Trianoni emlékműnél tartott 

megemlékezésen képviseltük alapítványunkat a Szentandrási 

Naplemente Alapítványt és emlékeztünk erre a számunkra oly fájó 

időszakra.

A múltat feledve és a jövő felé tekintve egy igazán hangulatos 

bolondballagás részesei lehettünk. Teával és pattogatott 

kukoricával vártuk a ballagókat, akik megérkezés után énekelve 

vonultak végig intézményünkön. Időseink mosolyogva próbáltak 

rájönni ki minek öltözhetett be. Úgy tűnt, hogy kőművesből 

megoldódik a szakember hiány és szerelőből is lesz utánpótlás. 

Köszönjük a gyerekeknek és kísérőiknek!

Bolondballagók jártak intézményünkben

Kihasználva a jó időt, pitét sütöttünk az udvari kemencénknél. 

Időseink közül többen is aktívan részt vettek az előkészítésben és a 

sütésben. Nevetgélve, jó hangulatban telt a délelőtt. Reméljük 

többször is sort keríthetünk egy kis kemencés sütögetésre.

Sütögetés az udvarban

Nyáron a bűnözési esetek száma is megnövekszik. Petruska László 

bűnmegelőzési főelőadó ismételten ellátogatott hozzánk. A 

Szépkorúak Védelmében című előadásával hasznos tanácsokkal 

látott el bennünket. Köszönjük szépen! A nyár és a nagy meleg az 

idős emberek számára sokszor problémát jelent. Figyeljünk oda 

ismerőseinkre, idős családtagjainkra, embertársainkra. Nagyon 

fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadék bevitele. 

Mindig legyen elérhető közelségben egy pohár víz!

Szépkorúak védelmében c. előadás

Természetesen élvezzük ki a jó időt. Mi is ezt tettük, amikor 

Szarvas határában álló Szalmaportára látogattunk el. Csodálatos 

kiállítás részesei lehettünk, amikor a szalmafonás remekeit 

felvonultató kézműves házat megtekintettük. A kiállított darabok 

Maczkó Ferencné szalmafonó alkotásai. Élményekkel telve 

tértünk haza. Másoknak is jó szívvel ajánljuk!

Látogatás a Szalmaportán

Június végén ismételten emlékeznünk kellett. Koszorúzással 

emlékeztünk mindazon magyar gazdákra, akik a kuláküldözés 

idején üldöztetve lettek illetve tönkre mentek.

Önfeledten, de ne felelőtlenül élvezzük a jó időt és a szabadságot. 

További szép nyarat kívánunk mindenkinek!

dr. Virág Sándorné

intézményvezető
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A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete hírei

Három napos kirándulás a 
Bakonyba

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete július 2-4.-
ig kirándulást szervezett a csodálatos bakonyi tájakra. Első 
megállónk Fehércsurgón a felújított Károlyi-kastély volt, majd a 
Tési-fennsík látnivalói következtek. A tájházban kézi 
mezőgazdasági  eszközöket  és  egy kovácsműhelyt  is 
megtekintettünk, a látnivalókat sok-sok virág övezte. Innem Zircre 
mentünk a Reguly Antal Múzeum állandó kiállításait néztük meg. 
A bakonyi mesterségek minden ága megtalálható volt. Szállásunk a 
300 lakosú településen, Pénzesgyőrben volt, az ottani 
önkormányzat vendégházaiban. Ez a falu Zirc és Bakonybél között 
található.

Másnap délelőttünket Bakonybélen töltöttük és megtekintettük a 
Pannon Csillagdát, ahol csillagásztörténeti és űrkutatási kiállítással 
kapcsolatban egy kisfilmet is vetítettek, délutánunkat Zircen 
tö l tö t tük .  Meglá togat tuk  az  Apátsági  Templomot ,  a 
Műemlékkönyvtárat, majd az Arborétumot. Harmadik nap már 
visszatértünk Bakonybélre, itt a falu közepén lévő borostyán utat és 
az erdőn át Szűz Mária és Szent Gellért emlékére emelt kápolnát 
csodáltuk meg. Ebéd után a Szent Mauríciuszról elnevezett 
kolostor látogatása során a zarándokudvart, a gyógynövénykertet 
és a látványműhelyeket tekintettük meg.

Hazafelé most sem maradt el a kis kitérő egy cukrászdába, ahol 
kávét, finom süteményeket és fagylaltot fogyasztottunk el. 

Mindenki kellemesen elfáradva, és élményekkel teli tért haza a 
hosszú útról otthonába.

Csabacsűdön is daloltunk
A kirándulást követő alig egy napot pihentünk és július 6-ra 
meghívást kaptunk a Csabacsűdi Falunapra. A Szentandrási Dalkör 
arató dalokkal és nyári dallamokkal szórakoztatta a jelenlévőket. 
Köszönjük a sok tapsot és a melegszívű fogadtatást. 
Elfogyasztottuk a finom ebédet és a délután színvonalas műsorokat 
hallhattunk és láthattunk. Majd a tombolahúzás következett, sok-
sok nyeremény talált gazdára és folytatódott az esti műsor, amely 
előtt elbúcsúztunk és megköszöntük e szép napot.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Köztisztviselők napja

Köztisztviselők napja alkalmából köszöntöttük az aktív és 
nyugdíjas köztisztviselőket, közfoglalkoztatott kollégákat. 
Fabó István alpolgármester úrral megkoszorúztuk Bagi István volt 
főjegyző, Dr. Bagi István volt alkotmánybíró, községünk 
díszpolgára édesapjának emléktábláját a Polgármesteri Hivatal 
falán. 

Bagi Erika

Semmelweis-nap

Fabó István alpolgármester úrral és Dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyző asszonnyal köszöntöttük településünk egészségügyi 
dolgozóit Semmelweis-nap alkalmából.
A hagyományokat folytatva megkoszorúztuk Dr. Fabó Ferenc, Dr. 
Kiss József, Dr. Olasz Imre és Dr. Szerényi M. Iván orvosok 
emléktábláját az Orvosi Rendelő falán.
Fotó: Rácz István

Következő lapzárta:

2019. augusztus 5.
(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság
Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Balla Edit

Felelős szerkesztő: Benedek Erika
E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

Készült: Fazekas András Nyomda, Szarvas. Tel: 66/313-896
NYTSZ: 372/2/1995

ISSN  2061-1455 (nyomtatott) ISSN  2061-1463 (online)

FELHÍVÁS!
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Szereplőválogatás a jelentkezés függvényében. Jelentkezni a 
Könyvtárban!
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Valami-kézműves-csángó tábor
2019. július 8-12 között a békésszentandrási közösségi ház adott 
otthont a „valami kézműves csángó” tábornak. A helyszín kiváló 
ilyen események megrendezésére. El is foglalták a gyerekek az 
épület és az udvar minden zegét-zugát. Zsibongással, rumlival, 
kreatívkodással, csibészséggel, hangoskodással töltötték meg a 
kihasználatlan, sok lehetőséget magában hordozó teret. Az időjárás 
is kegyes volt, csak egy alkalommal viccelte meg a táborozókat. A 
kézművesek évek óta megrendezett táborának szervezésébe 
csatlakozott idén a Valami is. A „Valamisek” Cziglédszky 
Marianna irányításával nagy izgalommal várták a hetet, hisz még 
soha nem mérettették meg magukat ilyen nagyszabású eseményen.
Hétfőn délelőtt Balla Edit nyitotta meg a tábor „kapuit” a gyerekek 
előtt. A foglalkozásokon Békésszentandrásról és Szarvasról érkező 
gyerekek, ill. a hét egyes időszakaira becsatlakozó csángó 
gyerekek vettek részt. A táborozók között volt 6 éves és 14 éves is, 
így a változatos feladatok nehézségi fokára is igyekeztek 
odafigyelni a szervezők. Szülők, nagyszülők részéről Nagy Ági és 
édesanyja Nagy Péterné Böbe rengeteget segítettek a gyerekeknek 
a feladatok elkészítésében. A felnőttek és a közösségi szolgálatban 
résztvevő fiatalok segítségével a bonyolultabbnak tűnő 
akadályokat is sikeresen teljesítették a gyerekek.
Hétfő délelőtt pet palack puffok gyártásával kezdődött. Palackok 
összeragasztása, karton körök kivágása mellett a plüss huzat egy 
részét is a gyerekek szabták ki. Nagy segítség volt Cziglédszky 
Györgyné háttérmunkája, aki másnapra már meg is varrta a 20 db 
puff huzatát. S mire is lehet jó egy ilyen pet palack puff? 
Gyerekzsúrra kész is az ülőke. Ha már nincs rá szükség, a pet 
palack mehet a szelektívbe, a huzat meg a szekrénybe következő 
buliig. A puff gyártás mellett Szécsi Balázs bácsi fólia alagutat, 
ketrecet és házikót gyártott a gyerekek nagy örömére, melyet a 
gyerekek egész hétre birtokba vettek. Közös alkotás sem maradt el, 
melynek témája a nap tematikájához igazodva környezetvédelem 
volt.
Délután ceruzatartókat készítettek a gyerekek. A ceruzatartó egy 
kreatívkodó hasznos eszköze a színes ceruzáinak, tollainak, 
ecsetjeinek, ollóinak, más eszközeinek tárolására. Soha nem elég 
belőle egy. Szalagokkal, virágokkal, lepkékkel díszítettek 
konzerves dobozokat, és fakorongokra ragasztott papírgurigákat. 
Ezután a nyár hasznos kiegészítőjeként legyezőket hajtogattak, 
mely a meleg mellett a szúnyogok elhessegetésére is hasznos lehet.
Kedd délelőtt a szervezők gyerekkoruk egyik kedvenc játékának, a 
vásárokban a mai napig felbukkanó similabda készítésének 
fortélyait mutatták be pom-pom-ból. A pom-pom mellett palackból 
ügyességi játékot gyártottak a táborozók. A leleményes 
újrahasznosítással elkészített palack játékokat színesebbnél 
színesebbre festették a gyerekek. A szervezők nem titkolt célja volt, 
hogy a gyereknek megmutassák, hogy a környezetükben mennyi 
olyan tárgyat találnak amiből ők saját maguk is játékokat 
készíthetnek.
Délután az időjárás kicsit megviccelte a táborozókat, így 
előkerültek szervezők tarsolyából a B és C tervek. Pólókból varrás 
nélküli táskákat és kartonból medálokat készítettek a gyerekek.
Szerda délelőtt hangszerkészítők lettek a gyerekek. Sámándobokat 
és szambatököket gyártottak. Miből lettek hangszerek? A dobok 
papírból zsinórból gyöngyökből, a szambák pedig kifújt tojásból. 
Izgalmas volt tojáshéjjal dolgozni, de nem fogott ki a gyerekeken. S 
ha már népi hangszerek, akkor jó kis móka népi játékokat és 
énekeket tanulni. Volt akinek a békaugrálástól még másnap is 
izomláza volt.
Délután egy újabb kihívás várt a gyerekekre. Szécsi Balázs 
bácsival dézsákat, virágtartókat barkácsoltak. Ráépülő feladat volt 
a kövirózsa ültetés és kerti, mezei virágokból a virágdoboz 
készítés. A szervezők erre az alkalomra meghívták Horváth 
Mariannt, a HOMA-Dekor tulajdonosát. Sok okos tanácsot, ötletet, 

praktikát próbáltak a gyerekeknek megmutatni, átadni. 
Instrukcióikkal nagyon szép virágcsodák születtek.
Csütörtök délelőtt rajzolás várt a táborozókra. Geometrikus róka 
rajzolása volt az első feladat. Közben kipróbálták mit is tud az 
akvarell ceruza. Rajzolhattak csigát Vasarely op-art stílusában, 
Mickey egeret Warhol módra. Másik feladat növények 
felhasználásával kéknyomat (cianotípia) készítése volt. Ezt a 
fotóeljárást 1890-es évektől szélesebb körben botanikai képek, 
tervrajzok korabeli fénymásolására használták. A gyerekek 
kíváncsian nézték ahogy a sárgászöldre festett akvarell karton 
átváltozik a napfény hatására kékeszölddé ott, ahol nem takarták a 
felületét a növények.
Délután Farkasné Sinka Dórával tündér parkot varázsoltak a 
gyerekek a közösségi ház virágtartójába. Decoupage technikával 
csigaházakat díszítettek, faágakból tündérlakok, meggymagokból 
utak, madzagból és ágakból hinták készültek. Nagyon jó ötleteket 
kaptak a gyerekek Dóritól, hogy hogyan is tudnak tündérkertet 
kialakítani a kertben található anyagok felhasználásával. S ha már 
műanyagmentes július, zero waste jegyében textilzsákokra 
textilfilccel rajzolhattak.
Péntek délelőtt nagyon izgalmas kalandjáték várt a táborozókra. 
Szarvasi Arborétumban a Csodaösvényen végighaladva 
kiszabadították a gyerekek a kert tündérét. A táborozók és a 
táborszervezők nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Hegedűs Évának (a Csodaösvény megálmodójának), és Dr. 
Hanyecz Katalinnak (az Arborétum igazgatójának) a 
támogatásukért, a lehetőségért, a felejthetetlen élményért.
Délután a tábor befejezésének utolsó kihívása hagyományos 
deltoid alakú sárkány készítés volt Lázár Mihállyal. Nádból, nylon 
asztalterítőből, zsinegből álló alkatrészek összeszerelése nem is 
olyan egyszerű feladat, de ezt a kihívást is teljesítették a gyerekek. 
Puding próbája az evés, így az udvaron ki is próbálták a sárkányok 
reptetését. Akit érdekelt, papírból repülőmodellt készített a sárkány 
mellé. A tábor zárás pillanata gyorsan elérkezett. A gyerekek mini 
kiállítással és egy kis meglepetéssel várták a szülőket.
Balla Edit a kiállítás megnyitásával zárta a tábor „kapuit”. 
Meglepetésként a gyerekek elővették a sámándobokat, 
szambatököket, és a hangszerek kíséretével Edittel közösen 
elénekelték az Érik a szőlő kezdetű magyar népdalt.
A hét elröppent, de utólag bármennyire rövidnek tűnik az idő, azért 
tartalmasan telt. Ismeretségek, barátságok születtek, sok 
alkotással, tapasztalattal, élménnyel lett mindenki gazdagabb. 
Végül elpakolták a gyerekek az asztalokról az alkotásaikat, és 
hazamentek. Szép lassan a közösségi ház kiürült, megint 
rátelepedett a csend, s várja, hogy valami esemény újra élettel töltse 
meg.

Cziglédszky Marianna
Fotók a 12. oldalon
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Újabb versenyeken
Június 8.-án Bátonyterenyébe megrendezésre került, Strongman 
verseny, HSMA Herkules Liga I forduló, ahol 2. helyezést értem el. 
Így lehetőséget kaptam a 2020-as ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRA!

Július 7.-én Füzesgyarmaton rendezték HSMA Prémium Liga IV. 
fordulót. Az ország legjobb 9 versenyzőivel mérhettem össze 
magam, nagyon nagy súlyok pl. 12,5 t kamionhúzás 27.5 mp alatt 
20 m, 140 kg-os kőgolyó ötször 53 mp alatt. Életem legnehezebb 
versenye volt!
Köszönöm a támogatást Barna Antalnak!

L.I.

Helyszín: Sinka József Vízitelep melletti tengópálya

2019. július 14.-én Cegléden megrendezésre került a II. Vasgyúró 
Fekvenyomó Országos Bajnokság. Ahol Csonki Marianna - 
immáron Békésszentandrási lakos – 65 kg-os kategóriában I. 
helyezést ért el! Következő állomásunk augusztus 3.-án Siófokon, 
a Scitek Beachen lesz.
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Kajak-kenu napközis tábor
Élménybeszámoló

Az idén már második alkalommal került megrendezésre a 
Békésszentandrási kajak-kenu klub szervezésében napközis tábor 
általános iskolás gyermekek részére, 2019. június 24-28-ig.
A tavalyi év sikeréből adódóan, gyakorlatilag kétszer annyi 
gyermek jelezte részvételét a táborba, ami minden várakozásunkat 
felül múlta.
Elsődleges szempontunk az utánpótlás szervezése volt, ezért egy 
hétbe próbáltuk összesűríteni a lehető legtöbb sportprogramot, 
játékos vetélkedőt, kirándulást, kézműves foglalkozást és 
parklátogatást is, ami idén a szarvasi arborétumban történt meg.
A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a 
középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések, az 
érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a 
gyermekek számára, de legfőképpen a fürdés.
Első napon Szító Ákos kajak edző vezetésével megismerkedtek a 
gyerekek a lapát használatával, elsajátíthatták a technikát, és 
természetesen mindenki kipróbálhatta magát a vízen a mini 
kajakokban.

Második napon meglátogattuk a szarvasi arborétumot biciklivel, 
délután kajakozás után már csak a fürdés volt az elsődleges 
szempont.

Szerda délelőtt újra kajakozás és a technika tudománya volt a 
fókuszban, majd Bagaméri László ön- és testkép ismereti 
foglalkozást tartott a kicsiknek, később a nagyoknak. Szülői 
felajánlásból pizzát ebédelhettünk, utána Horváth Mariann 

koordinálásával kézműves foglalkozáson vehettek részt a 
táborozóink. Csodaszép művek születtek!
A hét vége felé ismét a kajakozás került előtérbe Bencsik Ágota és 
Pálinkás András segítségével, játékos feladataikkal színesítették a 
szerda és csütörtök délelőttöt.
A csütörtöki nap fénypontja a kenutúra lett, ami a vizi telepről 
indult a Duzzasztóig. 10 kenu tele gyermekkel és a felnőtt segítők, 
nem beszélve a haladó kajakos gyermekeink aktív részvételéről, 
akik hihetetlen profizmussal segítették a gyerekek biztonságos 
eljutását a célig. Mivel legfőbb feladatunk a biztonság fenntartása 
volt, motorcsónakkal követtük a kenus csapatot.

A Duzzasztónál ismét tárlatvezetés volt, amit nagyon élveztek a 
gyerekek.
Pénteken, a tábor utolsó napján Kovács Laci ifj. Európa bajnokunk 
fergeteges és nagyon vicces beszámolót tartott a gyerekeknek, 
majd kezdetét vette a kajakverseny 200m-en a már megtanultakkal, 
ami hihetetlen izgalmat váltott ki a gyerekekből. Hatalmas 
szurkolás volt mindenkinek, majd éremmel és oklevéllel 
jutalmaztuk az összes résztvevő táborozónkat.
A Táborzárás délutánján hot-dog-ot és rántott halat készítettünk, az 
előkészületekben a gyerekek is aktívan részt vettek.
Segítőink: 
Bagaméri László, Barcsik Gábor, Bencsik Ágota, Bencsik Imre, 
Czipó Orsolya, Fabó István, Farkas Katalin, Farkas Péter, Farkasné 
Sinka Dóra, Füzesséry Csilla, Füzesséry Tibor, Füzesséry Lujza, 
Füzesséry Richárd, Győri Andrea, Horváth Mariann, Kis Gergely, 
Major Attila, Nagy Károly, Núver Gábor, Pálinkás András, 
Pinczehelyi Tamás, Sinka Péter Olivér, Sinka Péter, Szabó Szilárd, 
Szegvári Szabolcs, Szécsi Robin, Szító Ákos.
Támogatóink:
Barna Antal, Bencsik bolt, Bencsik Imre, Gallicoop Zrt, Hrncsjár 
család, Mrena Orsolya, Szabóné Farkas Borbála és Szabó Imre, 
Szegvári család, Peres család, Pleskó Balázs.
Ezúton mindenkinek köszönjük, aki bármilyen formában 
hozzájárult a tábor sikeres lebonyolításához.
Továbbá várjuk a gyermekeket kajakozni, reméljük kedvet kaptak 
hozzá:
Kezdő gyermek csoport edzése:
Hétfő-Szerda-Péntek du.4 órától - Szitó Ákos +36 20 9621083
Haladó gyermek csoport edzése:
Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek de.9:30-tól - Pálinkás András +36 20 
3158380

Czipó Orsolya
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Végigtáncolta a legforróbb napokat a Vértessy 
Az egyik legmelegebb hetet választotta a Békésszentandrási 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület hagyományos nyári tábora 
megtartására. A fiatal táncosok azonban nem riadtak vissza a 
hőmérő egyre magasabbra kúszó higanyszálától, és derekasan 
helyt álltak. 47 táncos – köztük mintegy húsz páros – jelentkezett a 
július 1-5. között meghirdetett intenzív órákra, melynek a Körös 
Művelődési Ház szolgált helyszínként. A gyerekek négy 
csoportban tanulták az új lépéseket, illetve finomították a korábban 
elsajátított koreográfiákat, szakavatott táncpedagógusok 
irányításával.

Makan Zsuzsanna elmondta, ebben a néhány napban sokkal 
nagyobb hangsúly jut az erőnléti edzésekre, mint az év többi 
szakaszában. Emellett a gyerekek tánctudását is el tudják 
mélyíteni, amire a heti két edzés egyébként kevésnek bizonyul. 
Továbbá arra is módjuk van, hogy lefektessék az elkövetkező tanév 
anyagának az alapjait, így könnyebben veszik a növendékek a 
következő akadályokat.

- Vannak olyan táncosaink, akik most először csatlakoztak 
hozzánk. Bízunk benne, hogy ez a tábor jó alkalmat teremt az 
utánpótlásgyűjtésre is, és a legkisebbek velünk maradnak 
szeptemberben is. Fontos az is, hogy összekovácsolódjon a csapat, 
és egy kicsit több időt töltsünk a gyerekekkel – összegezte a 
táborban rejlő lehetőségeket a táncpedagógus.
A legnagyobbakat vendégoktatóként Bődi Dénes tanította, aki 
pedagógiai munkája mellett a Szilver Művészeti Iskola színeiben 
versenyez. A 25 éves táncos elmondta, mindent megtesz, hogy 

olyannyira megszerettesse a gyerekekkel a táncot, hogy szívesen 
áldozzák rá később is a szabadidejüket.
- Szerintem 20% múlik a tehetségen, további 80% szorgalom 
kérdése. Az utóbbival azonban be lehet hozni az előbbit. A tehetség 
csupán egy nagyon jó kiindulópont, ami önmagában nem elegendő. 
Folyamatosan gondozni, fejleszteni kell – vélekedett az országos 
ranglista ötödik helyezettje.
A keze alatt dolgozókra kemény próbatéttelek vártak. Megtanulták 
többek között, hogy csak komoly munkával lehet sikert elérni, és a 
kisebb nehézségek sem tántoríthatják vissza őket céljuk elérésétől.
- Bemelegítünk, futunk egy órán keresztül, aztán kétszer 45 percet 
standard és latin táncokkal töltünk. Ebéddel folytatjuk, majd a 
kicsiknek jön egy kis pihi, a nagyobbak pedig edzenek. A napot 
nyújtással zárjuk – vette sorra a napirendet Gerda, akinek a nyaka 
húzódott meg egy kissé a délelőtt során, mégsem hagyta félbe az 
edzést. – Nagyon elfáradunk a nap végére, de megéri, mert sokat 
fejlődünk – tette hozzá eltökélten.
Mellette Csik Krisztina, Melich Krisztián és Bencsik Noémi 
segítették a táncosok tanítását.
Korbely Györgyné Erzsike egész héten tyúkanyó módjára 
segédkezdett. Az egyesület vezetője elárulta, több sikeres 
versenytáncost nevelt már ki a Vértessy. S bár a párosok magasabb 
szinten már egy másik egyesület színeiben versenyeznek, büszkék 
rá, hogy náluk kezdték táncos pályafutásukat.

A hét szombaton egy táncgálával zárult, ahol a táborban tanultakat 
mutatták be a gyerekek legnagyobb rajongóik, szüleik, testvéreik 
és a nagyszüleik örömére.               - Hegedűs Évawww.newjsag.hu
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Kovács Viktor és Lagzi Jennifer június 8-án,
Majoros Gergely és Kovács Bettina június 11-én,
Gácsi Róbert és Nemcsényi Dóra június 15-én,
Szűcs Sándor és Dr. András Beáta június 22-én,
Pálinkás Tivadar és Balog Gréta június 29-én 
kötött házasságot.

Születések

2019. június 24-én Melián Csaba Pál és 
Tóth Zita szülőknek CSABA,

június 27-én Varju Csaba és Csabai Anikó 
szülőknek PANNI utónevű gyermeke 
született.

Halálesetek

Szilágyi Erzsébet /1953/ 2019. június 6-án,
Mrena Gábor /1956/ 2019. június 8-án hunyt el.

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, 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, Akácos u. Köröshöz közel családi ház         

4 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

Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó  1M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242

A Könyvtár
nyári nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig
Szombat:  zárva
Vasárnap:  zárva

Telefon: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
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Valami-kézműves-csángó tábor

Rögtönzött ,,hangverseny” az elkészített hangszerekkel A Csodaösvény végén oklevél és finom csoki volt az ajándék

Készül a pillepalack ülőke Dézsa, virágláda, ültetés

Fonalakból similabdát kötöttünk Népszerű volt a sárkánykészítés


