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A hagyományokhoz híven
május 1-je előestéjén megrendezésre kerül

a fáklyás felvonulás,

melyre szeretettel hívjuk és várjuk a lakosságot!

Április 30-án (szombat) 19 órakor a Piactéren 
gyülekezünk, és innen indul a felvonulás a Bencsik Mihály Sporttelepre, 

melyet a Szarvasi Fúvószenekar kísér!

PROGRAM:
- Májusfa állítás és tábortűz a Sporttelepen,
- Táncház a Talléros Zenekarral.

Mindenkit szeretettel várunk!

GYE .RMEKNAP  2017
Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat május 20-án, szombat délután 

rendezvényünkre a Bencsik Mihály Sporttelepre.

Támogatók jelentkezését szívesen fogadjuk!

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
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A Hunyadi János Katolikus

Az előző évben ugyanígy a tavasz beköszöntével jelent meg 
Érdemes Szentandráson iskolásnak lenni! címmel egy írás a 
Szentandrási Híradóban, amelyben ismertettem iskolánk 2015-ős 
kompetenciamérésen elért eredményeit. Büszkén írhattam le, hogy 
iskolánk, diákjaink jó eredményeket értek el, nem vagyunk 
lemaradva a környék egyetlen iskolájától sem. Azóta sok víz lefolyt 
a Körösön, még a holtágon is. 
Azok, akiket a tények általában nem befolyásolnak, mindezek 
ellenére harsányan hirdették, hogy az iskola és az intézmény csak 
kullog a híres általuk „sztárolt” iskolák után, a diákok – szerintük – 
nem kapják meg azt a felkészítést nálunk, mint amit a Gyakorló, a 
Benka, vagy a Szlovák nyújt a gyerekeknek. Csakhogy ez nem 
igaz. A tények mást mutatnak! A sokszor sztárolt intézmények a 
2016-os kompetenciamérés eredményei alapján egyes 
szegmensekben utcahosszal maradnak el a mi iskolánk, a mi 
gyermekeink eredményeitől. Ennek ellenére ez a bizonyos kör 
mindenbe igyekszik belekötni, megpróbálja lejáratni mind a 
pedagógusokat – egy-két hozzájuk közel álló kivételével –, mind az 
igazgatót, mind az intézményt, mind a fenntartót. Lelkük rajta! Az 
elért eredményeink mást bizonyítanak. Mégpedig azt, hogy 
továbbra is érdemes Szentandráson iskolásnak lenni!
Az intézmény igazgatójaként arra kérem a tisztelt olvasókat és 
szülőket, hogy a tények ismeretében ne üljenek fel a mindig 
mindent jobban tudó, kicsi, ámde annál hangosabb csoport 
tagjainak. Akik olykor már a rágalmazás, de a jó ízlés határait 
mindenképpen túllépő harsány véleményeket fogalmaznak meg. 
L e g y e n e k  b ü s z k é k ,  h o g y  g y e r m e k ü k ,  u n o k á j u k  a 
Kunszantmártontól Kondorosig terjedő terület összesen kilenc 
általános iskolájából eredményeink alapján az egyik legjobbnak a 
tanulói. Mi ezt nem hangos szóval, nem álomvilágot ígérve, hanem 
az elvégzett munkánkkal és az elért eredményeinkkel hirdetjük. 
A mostani eredmények előtt azonban érdemes rögzíteni az előző 
intézmény eredményeit 2012-ből:
Matematika 6.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1364 
(1296;1439)
Országosan 1489 (1489;1490) 
Általános iskolákban 1483 (1482;1484) 
Községi általános iskolákban 1435 (1432;1437) 
Városi általános iskolákban 1471 (1469;1473) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1532 (1530;1535) 
Budapesti általános iskolákban 1549 (1547;1552) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1640 (1634;1645)
Szövegértés 6.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1358 
(1307;1434) 
Országosan 1472 (1470;1473) 
Általános iskolákban 1464 (1463;1465) 
Községi általános iskolákban 1412 (1409;1414) 
Városi általános iskolákban 1453 (1451;1454) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1515 (1512;1518) 
Budapesti általános iskolákban 1536 (1534;1539) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1641 (1637;1646
Matematika 8.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1538 
(1502;1583) 
Országosan 1612 (1611;1613) 
Általános iskolákban 1596 (1595;1597) 
Községi általános iskolákban 1549 (1547;1551) 

Városi általános iskolákban 1589 (1587;1591) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1643 (1640;1646) 
Budapesti általános iskolákban 1658 (1655;1662) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1760 (1756;1764) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1744 (1741;1748
Szövegértés 8.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1506 
(1441;1572) 
Országosan 1567 (1566;1568) 
Általános iskolákban 1549 (1548;1550) 
Községi általános iskolákban 1494 (1492;1496) 
Városi általános iskolákban 1542 (1540;1544) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1601 (1598;1604) 
Budapesti általános iskolákban 1622 (1618;1625) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1727;1735) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1718 (1714;1722)
Látható, hogy az eredmények sajnos mindenütt, olykor 
szignifikánsan elmaradtak az országos átlagtól.
Ez volt a kiindulópont. Most pedig lássuk a 2016-os 
eredményeket, amelyek a következők:
Matematika 6.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1632 
(1582;1678) 
Országosan 1486 (1485;1487) 
Általános iskolákban 1479 (1478;1480) 
Községi általános iskolákban 1432 (1430;1434) 
Városi általános iskolákban 1466 (1464;1468) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1521 (1518;1524) 
Budapesti általános iskolákban 1544 (1541;1547) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1645 (1640;1650)
A környezetünkben lévő iskolák eredményei: 1493, 1435, 1350, 
1376, 1389, 1564, 1412, 1398 
Szövegértés 6.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1516 
(1430;1622) 
Országosan 1494 (1493;1496) 
Általános iskolákban 1487 (1486;1488) 
Községi általános iskolákban 1425 (1423;1427) 
Városi általános iskolákban 1475 (1473;1477) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1536 (1533;1539) 
Budapesti általános iskolákban 1565 (1562;1568) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1673 (1669;1677)
A környezetünkben lévő iskolák eredményei: 1517, 1473, 1325, 
1408, 1326, 1483, 1444, 1393
Matematika 8.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1605 
(1541;1682) 
Országosan 1597 (1596;1598) 
Általános iskolákban 1580 (1579;1581) 
Községi általános iskolákban 1537 (1534;1539) 
Városi általános iskolákban 1569 (1568;1572) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1624 (1620;1627) 
Budapesti általános iskolákban 1638 (1634;1640) 
8 évfolyamos gimnáziumokban 1748 (1744;1754) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1737 (1732;1741)
A környezetünkben lévő iskolák eredményei: 1641, 1576,1501, 
1532, 1553, 1603, 1507

Továbbra is érdemes Szentandráson iskolásnak lenni!
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Általános Iskola hírei
Szövegértés 8.o
A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya 
(konfidencia-intervalluma) Az Önök intézményében 1532 
(1440;1609) 
Országosan 1568 (1567;1569)
Általános iskolákban 1550 (1548;1551) 
Községi általános iskolákban 1499 (1496;1501) 
Városi általános iskolákban 1538 (1536;1540) 
Megyeszékhelyi általános iskolákban 1602 (1599;1605) 
Budapesti általános iskolákban 1616 (1612;1620)
8 évfolyamos gimnáziumokban 1731 (1726;1735) 
6 évfolyamos gimnáziumokban 1725 (1720;1728)
A környezetünkben lévő iskolák eredményei:1603, 1529, 1473, 
1506, 1431 1538, 1511
(forrás: www.oktatas.hu)

Az eredményekből jól látható, hogy a legtöbb esetben az országos 
átlag felett vagyunk, - néhol szignifikánsan – egy esetben pedig az 
attól való elmaradásunk minimális, gyakorlatilag az átlagnak 
megfelelő. Mindez a pedagógusok áldozatos munkáját dicséri, 
amiért köszönet illeti Őket!

A fenntartót is harsányan kritizálóknak van néhány rossz, mindenki 
más számára pedig jó hírem. E hónap végén, a jövő hónap elején 
kezdetét veszi az iskola épületének energetikai korszerűsítése, 
felújítása. /nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, teljes 
fűtésrendszer csere, napelemes villamos energia termelő rendszer 
/Annyit költ a fenntartó pályázati pénzeszközökből az épületre, - 
111 millió forint – amelynek a töredékét sem sikerült az elmúlt 30 
év alatt. Folyamatban van továbbá egy új pályázat előkészítése, 
amelyből a belső terek, az udvar, a sportpályák teljes felújítása és 
közösségi tér kialakítása valósulhat meg. Megdőlt tehát az az 
egyesek fejéből kipattant teória, mely szerint a fenntartó le akarja 
építeni, majd megszüntetni az iskolát. / A régi mondás analógiájára: 
„Aki diófát ültet, az hosszútávra tervez.”, aki épületet korszerűsít, 
felújít, az nem bezárni, megszüntetni akarja azt, illetve az abban 
folyó tevékenységet./ Jó lenne, ha azok, akik ezt a tévhitet 
hirdették, legalább egy kicsit magukba néznének, és legalább 
annyit mondanának: „Bocsánat, tévedtem!”
A következő szép eredmények reményével minden kedves 
olvasónak áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Molnár Imre Zoltán
igazgató

„A vers ünnep a hétköznapokon, képzeletbeli utazás szavak 
szárnyán vagy a csönd fedélzetén.”
Ezzel a gondolattal kezdődött a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola alsós tanulóinak versmondó versenye március 29-én 
délután.
A legméltóbb környezetben, a könyvtár galériájában zajlott az 
esemény. Nem csak a környezet játszott szerepet abbéli 
elhatározásunkban, hogy ezt a helyszínt választottuk, hanem 
szerettük volna nyilvánossá tenni a versmondó versenyt, 
amennyire lehetséges.
Szeretettel vártuk a szülőket is, és nagyon örültünk, hogy olyan 
sokan eljöttek meghallgatni a gyerekeket. Kicsit szűkössé is vált a 
hely ily módon, de ez volt az első ilyen alkalom, és nem tudtuk, 
mennyi vendégre számíthatunk. 
35 gyermek készült fel a megmérettetésre a tanító nénik 
segítségével. A zsűri tagjai Csernus Jánosné óvó néni, Varga 
Lászlóné nyugdíjas tanár néni, Benedek Erika a könyvtár vezetője 
és Kötelesné Horváth Györgyi kolléganő voltak. Két csoportban 
hallgatták végig a gyerekeket. Előbb az 1. és 2. osztály tanuló 
szerepeltek, majd rövid szünet után a 3. és 4. osztályosok. Amíg a 
zsűri tanácskozott a gyerekek finom teát fogyaszthattak, ami jól 
esett az izgalmak után. Az értékeléskor Kötelesné Horváth Györgyi 
tanár néni, mint a zsűri elnöke, összegezte a zsűri véleményét. 
Kiemelte a szép beszéd és a megfelelő hangerő fontosságát, és 
megdicsérte a gyerekeket azért, amiért olyan szépen megtanulták a 
hosszú verseket és verses meséket.
Eredmények:
1. osztály:
1. Farkas Péter
2. Dombóvári Csenge
3. Sinkovicz Kinga
2. osztály:
1. Kertész Kíra
2. Kovács Sára
3. Hegedüs Gréta
3. osztály:
1. Barna Réka
2. Dubovecz Tünde
3. Kiss tünde

4. osztály:
1. Kovácsik Márton
2. Egri Aliz
3. Turna Emese
Ők képviselik majd iskolánkat április 11-én Kondoroson, ahol öt 
iskola tanulói között kell helyt állniuk.
Ezt az alkalmat használtuk ki arra, hogy a januárban lezajlott 
Magyar Nyelvi Verseny helyezettjeinek ünnepélyes keretek között 
átadjuk az oklevelet és az ajándékot. A nyelvi verseny helyezettjei: 
2. osztály:1. Mezei Laura, 2. Kovács Sára, 3. Kertész Kíra. 3. 
osztály: 1. Erdei Tamás, 2. Major Zsófia, 3. Sinka Emma. 4. 
osztály: 1. Farkas Csanád, 2. Kozák Gergő, 3. Fazekas Norbert
Gratulálunk minden versenyzőnek! A felkészülésért az emléklap 
mellé az osztályfőnököktől mindenki megkapta méltó jutamát. 
Köszönjük a zsűri tagjainak, hogy vállalták ezt a nemes ám nehéz 
feladatot. Köszönjük a könyvtár dolgozóinak közreműködését és 
segítségét. Bízunk benne, hogy jövőre ugyanitt tudjuk 
megszervezni a tavaszi versmondó versenyünket.

Molnárné

1. osztály: Sinkovicz Kinga, Dombóvári Csenge, Farkas Péter

Versmondó verseny
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2. osztály: Hegedüs Gréta, Kovács Sára, Kertész Kíra

3. osztály: Kiss Tünde, Dubovecz Tünde, Barna Réka

4. osztály: Turna Emese, Egri Alíz, Kovácsik Márton

Ismét siker a katasztrófavédelmi 
versenyen

Március végén rendezték meg a Békés megyei katasztrófavédelmi 

kirendeltségen a felmenő rendszerű ifjúsági verseny helyi 

fordulóját. A fiatalok két korcsoportban mérték össze tudásukat. 5.-

8. évfolyamos és a 9.-13. évfolyamos diákok versenyeztek 

egymással a megyei fordulóba jutásért. Iskolánknak, a korábbi 

évekhez hasonlóan, két csapata is részt vett ezen a versenyen.

Felkészülésük végső lépéseit szinte testközelből figyelhették végig 

társaik, hiszen a rajzteremben vagy az iskola udvarán gyakran 

lehetett látni a csapatokat készülni. Hatalmas kockákat pakoltak, 

homokzsákokat töltöttek, tűzoltócsövet hajtottak szét vagy tekertek 

fel. Elsősegélyt nyújtottak, újra élesztettek és még ki tudja mi 

mindennel készültek a nagy napra. Mindezeket Bohák János 

tűzoltó alezredes és Gere Éva tanárnő irányításával végezték. Nagy 

volt a lelkesedés, hiszen az elődök kiváló példát mutattak nekik az 

eredményeikkel.

A versenyen először elméleti feladatokat kaptak, amelyek 

tűzoltósági, iparbiztonsági, egészségügyi és polgári védelmi 

szakterületről szóltak. A gyakorlati feladványok között például 

árvízvédelmi szituációban kellett helytállniuk, szerelési és a 

térlátást segítő ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. 

Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy a fiúk csapata 

teljesítményével bekerült a megyei fordulóba, amelyet április 6-án 

tartottak Békéscsabán. A másik csapatunk is derekasan helyt állt, a 

3. helyet szerezték meg.

Április 6-án izgatottan vártuk a híreket Békéscsabáról. Vajon 

sikerül-e továbbjutniuk az országos versenyre? Sikerült. Iskolánk 

csapata ismét megnyerte a megyei fordulót, ott lesz az országos 

döntőn. Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek. Büszkék 

vagyunk rájuk és egy szívvel szurkolunk nekik április 22-én.

Kép a 16. oldalon

mné

Elismerés sok év odaadó munkájáért

Március 1. minden évben világszerte a nemzetközi polgári védelem 

napja. A világnapról a katasztrófavédelem, valamint a polgári 

védelem országos vezetői is megemlékeznek. A koszorúzással 

egybekötött ünnepi állománygyűlésen Dr. Góra Zoltán tűzoltó 

vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának 

segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége 

elismeréseként főigazgatói ajándéktárgyakat ajándékozott 

polgármestereknek, mentőszervezetek vezetőinek és tagjainak, 

pedagógusoknak, illetve a polgári védelem különféle szintjein és 

posztjain tevékenykedő szakembereknek. A díjazottak között volt 

iskolánk igazgató helyettese, Gere Éva tanárnő is. Az 

elismeréshez az iskola dolgozói és diákjai nevében szívből 

gratulálunk!
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TÓTÁGAS TORNA TÚRA
Óvodánkban a mindennapi nevelés mellett, fontos számunkra a 
„tehetségek” gondozása.
Egyik ilyen műhelyünk a MOCORGÓ nevet kapta. A 12 gyermek 
ősz óta sokat fejlődött a fizikai állóképesség, önfegyelem, 
ügyesség, szabálytudat, területén. Kialakult a csapatszellem 
A kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda szervezésében 
minden évben megrendezésre kerül a 
„TÓTÁGAS TORNA TÚRA”tehetséggondozó sportverseny. 
A meghívást elfogadva még buzgóbban készültünk a 8 
versenyfeladat begyakorlásával. A sok játékot, edzést végre egy 
igazi megmérettetés követte.
2017. március 21-én reggel nagy izgalommal indult el a 
„Békésszentandrási Mocorgók”csapata. A sportcsarnokba belépve 
azonnal szembetűnt a mi kis tornaszobánk és az ottani versenypálya 
közötti különbség. Kedvünk és lelkesedésünk mégis töretlen 
m a r a d t ,  m e r t  m a g u n k r a  ö l t h e t t ü k  a  H u n y a d i  M S E 
„számozott”mezeit. Boldogan és elszántan vetettük magunkat a 
küzdelembe. 11 település 16 óvodás csapata mérte össze tudását a 
szülők bevonásával. Mi kis mocorgóink minden erejükkel, teljes 
erőbedobással küzdöttek. Jól elfáradva, sok tapasztalatot gyűjtve, 
boldogan vártuk az eredményhirdetést. A rendkívül erős 
mezőnyben „LEGIGYEKVŐBB CSAPAT” címet sikerült 
elhoznunk!
Békésszentandrási Mocorgók csapat tagjai:
Barna Csongor, Farkas-Sinka Margaréta, Farkas Pál, Lászlófi 
János, Lestyán-Goda Gellért, Liszkai Alíz, Nagy Norbert, Nagy 
Tímea, Petrás Zília, Pinczehelyi Balázs, Szopka Norbert, Zsadon 
Patrik, Liszkainé Lénárt Piroska (szülő), Farkasné Sinka Dóra 
(szülő). Csapatunkat erősítette és a háttérmunkálatokban a 
segítségünkre volt Laczkó Ágnes és Vasadiné Emődi Éva óvónéni. 
Köszönjük a meghívást a Szent Anna Katolikus Óvodának, és 
gratulálunk a színvonalas sportrendezvényhez! Nagyon jól éreztük 
magunkat! 
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott 
bennünket a siker elérésében:
- A Plasto Ball Kft felajánlásából labdát kaptak a gyermekek 
jutalmazásukhoz.
- A Hunyadi MSE biztosította számunkra az egységes 
megjelenéshez szükséges mezeket.
- A Mini Ital és Vegyi Diszkont jóvoltából frissítő állt 
rendelkezésünkre.
- Az SZMK az utazási és nevezési költséget biztosította.
KÖSZÖNJÜK!

Fazekas Andrásné

A Plasto Ball Kft. felajánlásából labdát kaptak a gyerekek. Az 
egységes megjelenéshez szükséges mezeket a Hunyadi MSE 
biztosította számunkra. A frissítő a Mini Ital és Vegyi Diszkont 
jóvoltából állt rendelkezésünkre.
Köszönjük a segítséget és a támogatást!
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REFORMÁTUS  HÍREK

2017. március 26-án vasárnap ünnepi istentiszteleten vett részt kis 
egyházi küldöttségünk a köröstárkányi református templomban. 
Egy erdélyi család kibocsátó alkalmára sereglettünk össze, akik 
keresztyén kiküldetésbe mennek a Közel-Keletre. Csodálatos érzés 
volt tőlünk majdnem 200 km távolságra keletre, a román határ 
túloldalán közös hitben, magyar reformátusokkal zsúfolásig 
megtelt templomban együtt énekelni az ismerős zsoltárokat, 
hallani a Biblia és az igehirdetés szavát. Köröstárkány ugyan nem 
testvér településünk, de közös víz csörgedezik bennünk, hiszen a 
Fekete körös eredete közelében található ez a kedves település, 
érdemes kirándulni errefelé. 
A kibocsátó istentiszteleten egy álom vált valóra: a fiatal 
misszionárius házaspár kisgyermekükkel együtt végre megkapta a 
konkrét feladatot, lehetőséget, egyházi lelki és anyagi támogatás 
ahhoz, hogy elinduljanak több éves kiküldetésükre Jézus szavai 
nyomán: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Máté ev. 28:19) A 
korunkban sajnos több országban valós keresztyén üldözés miatt 
bővebb részleteket nem írunk róluk. Az én álmom is az, hogy 
egyszer a Békésszentandrási Református Egyházközség is úgy 
megerősödjön lelkileg, és létszámában, hogy képes legyen egy 
misszionáriust kiküldeni úgy, ahogy Jézus Krisztus is elküldte Pál 
apostolt a pogány népek közé:
„Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből 
a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek; hogy az 
énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget 
nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” (ApCsel. 26,18)
Pál apostol annakidején olyan hálás volt Jézusnak az ő 
megváltásáért, az Istentől ingyen, kegyelemből, hit által kapott 
bűnbocsánatért, és örök életért, hogy élete kockáztatásával is kész 
volt a hit eme drága kincsét elvinni másokhoz és megosztani 
azokkal, akik erre megnyitották szívüket. Így vallott erről: „De én 
mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, 

csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az 
Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliumáról.” (ApCsel. 20,24)
Csodálatos, hogy ma is vannak keresztyének, akik hasonlóan 
gondolkoznak, mert számukra, számunkra is olyan értékes az Úr 
Jézushoz való tartozás, hogy minden más elhalványul mellette. 
Merítsünk erőt a fiatal misszionárius család hit példájából, és a 
köröstárkányi református gyülekezet buzgó összefogásából! 
Váljon nálunk is valóra egyszer az az álom, hogy mivel egy 
ezredéve valamikor hozzánk is misszionáriusok hozták az Úr Jézus 
drága hitét, mi is tovább adhassuk azt azoknak, akikhez még nem 
jutott el! Te kedves Olvasóm, felismeted-e, hogy Nagypénteken 
Húsvétkor milyen nagy ajándékot kaptál, és milyen áldozatra vagy 
kész azért, hogy mások is megkaphassák ezt?

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

A köröstárkányi református presbiterek, békésszentandrási 
vendégek a misszionárius családdal.

Közös hit, közös Körös, közös álom – református látogatás Köröstárkányon

Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, 
aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, 

akkor az, aki feltámasztotta a 
Krisztus Jézust a halottak közül,
 életre kelti halandó testeteket is

 a bennetek lakó Lelke által. 
(Róm. 8,11)

 

Szeretettel hívunk mindenkit
húsvéti alkalmainkra

a ref. parókiára

2017. április

- 13. Nagycsütörtök: 18 óra úrvacsorai előkészítő

- 14. Nagypéntek: úrvacsorás istentisztelet 9 óra

- 15. Nagyszombat: 18.00 óra, Jézus élete film

- 16. Húsvét Vasárnap: úrvacsorás istentisztelet 9 óra

Igét hirdet: Zeleni Margit Piroska, Debreceni 

Hittudományi Egyetem lelkész hallgatója

- 28. Húsvét Hétfő: ünnepzáró hálaadó istentisztelet 9 óra

Házi úrvacsorát és lelkészi látogatást lehet kérni

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot

2017. április 21-én (péntek) 17 órától
„Akikre büszkék vagyunk” című kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Sinka Imre polgármester
Helyszín: Könyvtár Galéria
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„És mégis boldogok vagyunk” 

címmel nyílt fotókiállítás a Békésszentandrási Könyvtárban 
Benedek Erika könyvtár vezető és munkatársainak köszönhetően 
2017 március 24-április 12-ig.

 A fényképeket Oláh László készítette a mozgássérültek világáról, 
aki amatőr fényképész, és maga is mozgássérült. Képei által 
bepillantást nyerhetünk a mozgássérült emberek nehéz és mégis 
boldogsággal gazdag világába. Megható pillanatokat örökített meg 
egészséges kisfiú és kerekes székes édesapa kapcsolatáról. Egészen 
különleges, és egyedi helyzet volt az, hogy Oláh László és Erős 
Zsolt világhíres magyar hegymászónk, aki néhány éve a Himalája 
hegységben halt meg, együtt voltak rehabilitációs kórházban. Itt 
készíthetett róla fényképeket fotósunk az első hegyi baleset utáni 
felépülés közben. Üde színfolt a megjelenített mozgássérült 
világban még a kerekes székes táncok és sport játékok 
megörökítése. 
A kiállítást Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református 
lelkész nyitotta meg. A képek kapcsán Keresztelő János Jézushoz 
intézett kérdését és a Megváltó válaszát idézte a Bibliából:

 „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Jézus így válaszolt 
nekik: „Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és 
láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és 
süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek 
hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg 
énbennem.” (Mt. 11,3-6)
Keresztelő János hite megingott Krisztusban, amikor átélte 
börtönbevettetését, és nem tapasztalta Jézus hatalmának látványos 
kibontakozását. Jézus biztatásul a róla szóló ószövetségi 
próféciákat idézte, és azok megvalósulására hívta fel a figyelmet. 
Jézus körül megvalósult minden szenvedés ellenére az Isten 
irgalma, teljességre juttató szeretete és hatalma. A mozgássérült 
emberek, vagy szeretteik hite is időnként átjuthat mélypontokon, 
kríziseken, és kérdezik: Hol van Isten, ha ez a szenvedés 
megtörténhet? A kiállítás címe hitvallás is: „És mégis boldogok 
vagyunk”. Igen, a szenvedések ellenére lehet boldognak lenni, 
megadatik az öröm, átélhetik a mozgássérültek is Isten teljessé tévő 
szeretetét itt a földön is. Mindez pedig előíze annak a valóságnak, 
amit Jézusban való hit által az örökkévalóságban kaphatunk meg, 
amikor Isten mindent újjáteremt tökéletességben.
A kiállítás, és ez a kis beszámoló is tanítson minket arra, hogy 
meglássuk, megtanuljuk, lehet boldoggá lenni és tenni nehézségek, 
tragédiák ellenére is.
Köszönjük a kiállítás szép megrendezését, és az érdeklődő 
látogatásokat!

Oláh László fotós és Dr. Dobos Ágoston lelkész a kiállítás 
megnyitásán

Gondozási Központ Hírei 
Vége ennek a kemény télnek, lassan ébred a természet, itt a tavasz! 
Időseink is egyre többször jönnek ki a szabadba levegőzni, kiülnek 
a teraszra, ismét elkezdődnek a "séták" a faluban. Zöldül a fű, 
nyílnak a kertben a virágok, pompáznak a bokrok! Ahhoz, hogy 
szép legyen intézményünk kertje, szorgos kezek munkálkodnak ott, 
szinte naponta. Húsz év óta Hegedűs Marika néni kapálgat, 
palántákat ültet, locsolgat, a virágoskert szépsége, az Ő keze 
munkáját dicséri. Ezúton is szeretnénk neki köszönetet mondani! 
Azt kívánjuk, hogy még nagyon sokáig tevékenykedjen a kertben!

A kert gondozásán túl, az évszaknak és az ünnepeknek megfelelő 
dekorációra is nagy gondot fordítunk. A Húsvét közeledtével 
előkerültek a hímes tojások, a régi paraszt szekérből nyuszi 
kukucskál, figyeli a járókelőket. Hamarosan életre kel az udvari 
kemence is, ahol reményeink szerint a hagyományápolás keretében 
kellemes órákat töltünk el időseinkkel, gyermekekkel. A Húsvét az 
egyik legnagyobb egyházi ünnep! A vallásos idős emberek igénylik 
lelki életük gondozását, így ebben az évben is ellátogatnak hozzánk 
a lelki pásztorok. A 
r ó m a i  k a t o l i k u s 
lakóinknak helyben 
b i z t o s í t j u k  a 
szentgyónást, majd 
szentmisét szolgáltat 
S z u r o v e c z  Vi n c e 
F ő e s p e r e s  Ú r .  A 
református időseknek 
Dr. Dobos Ágoston 
Úrvacsorát ad. Az 
ü n n e p e k  a l a t t  a 
c s a l á d t a g o k  i s 
többször látogatják 
s z e r e t t e i k e t , 
h a z a v i s z i k  i d ő s 
rokonaikat.
Kívánunk minden 
kedves  olvasónak 
áldott, békés ünnepet! 

Gondozási Központ 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
M E G H Í V Ó

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: 2017. április 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 bizottsági elnök
2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosítása
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének beszámolója
 Előadók: Sinka Imre polgármester
4. 2016. évi gyermekvédelmi beszámoló
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
5. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 

Bölcsődéje beszámolója a 2016. évi munkájáról
 Előadó: Yetik-Takács Éva intézményvezető
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Védőnői Szolgálata beszámolója 
a 2016. évről

 Előadó: Sinka Imre polgármester
7. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója a 2016. évről
 Előadó: Sinka Imre polgármester
8. A település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató
 Előadó: Sinka Imre polgármester
9. T á j é k o z t a t á s  a  2 0 1 6 .  é v i  k ö z m u n k a p r o g r a m 

végrehajtásáról
 Előadó: Sinka Imre polgármester
10. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

Kedves Betegeim!

2017. március 25. napjától életemnek egy új szakasza 
kezdődött, 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonultam. 

Ezúton szeretetném megköszönni munkatársaimnak, 
betegeimnek a sok ajándékot, amit ebből az alkalomból 

kaptam. Szeretettel búcsúzom Betegeimtől.
Mindenkinek jó egészséget kívánok:

Győri Jánosné Katika

„Elszálltak az évek felettünk, csendes szívvel nyugdíjasok lettünk.
Felnevelve gyermeket, családot, nyugdíjasként éljük a világot.
Nyugdíjasnak nincsen semmi vágya, csak, hogy boldog legyen a 
családja.
Szeretetben, boldogságban éljen, gyermekek és unokák körében”
(Atlantic: Nyugdíjas dal)

Nemzeti Ünnepünkön

Március 15-én verőfényes napsütésben gyülekeztünk a Kossuth 
Emlékparkban. A Himnusz eléneklése után Juhász Gergő szavalta 
el „Dutka Ákos: Március 15.” című versét. Majd Sinka Imre 
polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából. Átadta a szót 
Dankó Béla országgyűlési képviselőnek: „A forradalmak nem 
mások, mint a történelmi változások, - a haladás - legnemesebb 
lángoszlopai. Lángoszlopok, melyeket a múlt vagy épp a szűkös, 
továbblépésre alkalmatlan jelen táplál, ám a jövő és a szebb 
jövendőbe vetett hit tart életben. „ – kezdte beszédét az 
országgyűlési képviselő. Dankó Béla beszédében elmondta: „Ma, 
amikor hazánk végre a gazdasági megújulás és fejlődés útjára 
lépett, ma is erőt próbáló feladat magyarként helytállni Európában, 
akárcsak a 19. században. 1848. március 15-e eseményeit és azt 
követő forradalmat az egységes akarat, az egy szívvel érzett 
szándék és vágy: a függetlenség vágya forrasztotta egybe. Az 
ünnepi beszéd után a civil szervezetek és pártok elhelyezték 
koszorúikat, majd a Szózat eléneklésével zárult megemlékezésünk.

BE

Dankó Béla országgyűlési képviselőnk tartott ünnepi köszöntőt

Szerkesztőségi Közlemény
2017. március óta Molnár Imre Zoltán nem tagja 
bizottságunknak. A Szentandrási Híradó 1995. áprilisi első 
megjelenésétől - néhány évet kivéve – aktív és odaadó részt 
vállalt az újság szerkesztésében.
Köszönjük ez idáig tartó áldozatos munkáját!

Minden kedves Olvasónknak
Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván

a Szentandrási Híradó Szerkesztő Bizottsága



Március 15-én megemlékezésünket szép pillanatok követték. A Baráti 
Szövetség által támogatott és pályázaton nyert '56-os Emlékmű 
leleplezésére és átadására került sor. A Himnusz eléneklése után 
először Szító Imre úr, a szövetség elnöke köszöntötte a jelenlévőket:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek!
Nagy tisztelettel köszöntöm Mindannyiukat, akik elfogadták a 
meghívásunkat, hogy jelen legyenek az 1956-os Emlékmű ünnepélyes 
felavatásán és egyben emlékezzenek a forradalom dicsőséges és 
felemelő pillanataira. 
Köszöntöm a Dankó Béla Országgyűlési képviselő urat, Polgármester 
urat, a képviselő testület tagjait, Szurovecz Vince főesperes plébános 
urat, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm ünnepségünkön 
avató beszédet mondó Rákay Philip urat. Köszöntöm az átadásra 
kerülő 1956-os Emlékmű alkotóját Borbás Márton szobrászművészt, a 
kivitelező cég Argomex Kft. ügyvezető tulajdonosát, Kozák János 
urat, a Baráti Szövetség tagjait és valamennyi kedves megjelent 
érdeklődőt. 
Békésszentandrás Baráti Szövetsége röviddel, egy évvel ezelőtt 
határozta el, hogy él a lehetőséggel és megpályázza az 1956-os 
forradalom 60. évfordulójára, az 56-os Emlékbizottság által 
meghirdetett felhívást és Emlékművet állít a forradalomra és annak 
mártírhőseire emlékezvén. 
Ez a pályázat sikerrel járt és ennek az eredményeként állhatunk itt a 
leleplezendő Emlékmű előtt, amelynek felavatása kapcsán 
mindenképpen szükséges megemlíteni két mártírnak a nevét: Filák 
Györgyöt és Gugolya Józsefet. Ők azok - hasonlóan több száz 
társukhoz - akik békésszentandrási kötődésűek és is életüket adták a 
forradalom ügyéért, a szabadság eszméjének a diadaláért. 
Tetteikkel és fiatalon feláldozott életükkel igyekeztek megváltoztatni a 
magyarországi történelmi helyzetet, annak diktatórikus voltát, amely 
ellen a magyar nép százezrei tiltakoztak és csatlakoztak cselekvően 
annak megváltoztatási szándékához. Áldozatuk nem volt hiábavaló, 
ma a demokrácia és a szabadság vitathatatlanul velünk él. A mai kor 
embereként csak remélni tudjuk, hogy ez az Emlékmű állítás egy apró 
láncszem lehet abban a folyamatban, amely tetteiket és emléküket az 
örökkévalóság számára meg kívánja őrizni. Hisz az emlékezés a 
kötelességünk, múltunk által ránk ruházott felelősség.

Ünnepi köszöntőmet a következő 
Széchenyi Istvántól vett idézettel 
z á r o m :  „ S o k a n  a z t  g o n d o l j á k 
Magyarország volt, én azt szeretném 
hinni, hogy lesz.”
Ezt követően felkérte Rákay Philip urat, 
a Magyar Televízió felügyelőjét tartsa 
meg avató beszédét. Majd Szító Imre, 
Sinka Imre polgármester, Gaál Roland 
Járási Hivatalvezető és Rákay Philip leleplezték és Szurovecz Vince 
főesperes megáldotta az emlékművet. A Baráti Szövetség 
vezetőségének tagjai Szécsi Viola és Tóth János koszorút és Szopka 
Györgyné, Gugolya József testvére pedig virágot helyezett el az 
újonnan felavatott emlékműnél. A jelenlévők kihasználva a jó időt 
sokáig beszélgettek és méltatták a kezdeményezést.

BE

Szító Imre, Gaál Roland, Rákay Philip az avató ünnepségen
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Emlékmű a mártíroknak

Körös Tanácsadó Kft.
5561 Békésszentandrás Fő út 17.
Telefon: +3620/2653105
e-mail: korostanacsado@szarvasnet.hu

vállalja

mezőgazdasági termelők részére Gazdálkodási napló vezetését, 
kötelező adatszolgáltatások elvégzését.

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:30-12:00
KEDD: 13:00-16:00
SZERDA: 8:30-12:00

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves ismerőseit

2017. április 21-én (péntek) 16.30 órára
a Község beiktatásának alkalmából rendezett megemlékezésre a JUBILEUMI EMLÉKHÁZHOZ.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja

Békésszentandrás lakosságát,

2017. április 27-én (csütörtök) 16.30 órára a

szentandrási kurucfelkelés

alkalmából
rendezett ünnepségre.

Helye: Vértessy tér
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EGYKORON
1960. április 24-én, vasárnap emlékezetes ünnepség volt 
Békésszentandráson. Ekkor avatták fel Vértessy Mihálynak, az 
egykori szentandrási bírónak a szobrát, Mihály Árpád alkotását. 
Az ünnepség díszes felvonulással, a mezőtúri honvédzenekar 
közreműködésével kezdődött.  A mozi előtti téren, mintegy 800 
érdeklődő előtt Dr. Maday Pál a Szegedi Tudományegyetem 
dékánhelyettese mondott emlékbeszédet, majd a községi 
művelődési otthonban ünnepi tanácsülést tartottak és 
jegyzőkönyvben örökítették meg az eseményt. Ez alkalomból a 
felkelés eredeti írásos és egykori tárgyi emlékeiből kiállítást 
rendeztek és felavatták Cs. Pataj Mihálynak, az eseményt 
megörökítő öt nagyméretű olajfestményét.

Jegyzőkönyv

Készült Békésszentandrás községben a Művelődési Ház 
nagytermében 1960. évi április hó 24-én a községi tanács ünnepi 
ülése alkalmával.
Jelen vannak: Pálus András, Kozák János, Bagi János, Fazekas 
István, Pálinkás Vince, Bontovics Imre, Szijjártó Sándorné, Balla 
András, Matuz László, Hamza Imre, Győri Imre, Rusz Mihály, 
Nagy Pál, Tóth László, Nagy Mihályné, Senyviczki András, 
Hegedüs Imre, Bolgár József, dr. Kiss József, Ugrai Imre, Kiss 
Jánosné, Kozák Imréné, Sinka István, Fazekas László, Barta Máté, 
Balla Sándor, Kozák Márton, Buzás László, dr. Horváth-Papp 
Imre, Czilli István, Bagi István, Bohák Pál, Szabó Imre, Seres 
István, Bencsik István, Nemcsényi András, Andor György, Gazsó 
István, Sz. Kiss András, Bohák József, Hangya Imre, Dorogi Imre, 
Szénási Ferenc, Grexa Györgyné, Tisljar Mihály, Bohák Károly és 
Köteles József tanácstagok.
Meghívottként: Dr. Maday Pál, a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, Arany-Tóth 
Lajos, Békés megye tanácsa végrehajtó bizottságának elnöke, 
Hegedüs Pál, a szarvasi járási tanács végrehajtó bizottságának 
elnöke, Szekeres János, Békésszentandrás község hazafias 
Népfront Bizottságának elnöke, Orosháza város 1, Szarvas község 
23, Békés község 3, Csabacsüd község 4, Öcsöd község 2, Gyoma 
község 1 küldötte, Csik Imréné jegyzőkönyv vezető, valamint 
Békésszentandrás és Szarvas község lakosságából mintegy 400 fő.
Bejelentéssel maradt távol: Suda Pál, Jusztin Jánosné, Szécsi 
András, Csonki Mihályné, Papp József, Györgyjakab Endréné, 
Ábel János, Tóth András és Csipai Mihály tanácstag.
Bejelentés nélkül nincs távol a tanácstagok közül senki.
Pálus András vb. elnök üdvözli a megjelent tanácstagokat, a 
meghívott vendégeket és a község jelenlevő dolgozó népét.
Megállapítja, hogy a tanács jelen ünnepi ülése szabályszerűen lett 
összehívva, azon a tanácstagok több mint fele jelen van a jelenléti 
ív tanúsága szerint, ennek alapján az ünnepi tanácsülést 
határozatképesnek nyilvánítja ki és megnyitja. Ismerteti a 
jelenlevőkkel,  hogy a jelen ünnepi tanácsülés méltó 
megemlékezést kíván adni azon hős elődeinknek, akik 225 évvel 
ezelőtt felkelésükkel olyan tettet hajtottak végre, amilyen nem sok 
található hagyományokban gazdag történelmünkben. E 
megemlékezés méltó keretek között történő megünneplése végett a 
jelen ünnepi ülésre egy napirendi pontot javasol az alábbiak szerint.
1. Az 1735. évi békésszentandrási parasztfelkelés 225. évfordulója 
alkalmából való megemlékezés.
A javasolt napirendi pontot a tanácstagok 47 mellette és semmi 
ellene szavazás után egyhangúlag elfogadják.
Javasolja továbbá a végrehajtó bizottság elnöke, hogy a vezetendő 
jegyzőkönyv hitelesítésével bízza meg az ünnepi tanácsülés Kozák 
Márton és Nagy Pál tanácstagokat, míg a jegyzőkönyv vezetésével 
pedig Csík Imréné tanácsi dolgozót.
A tanácstagok ezen javaslatot is egyhangú szavazással elfogadják, 
melynek megtörténte után felkéri a végrehajtó bizottság elnöke 

Szekeres Jánost, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos 
beszámolóját tartsa meg.
Szekeres János előadó előljárójában a mai nap jelentőségét 
méltatja. Olyan esemény megünneplésére ült ma össze ünnepi 
ülésre Békésszentandrás község tanácsa, mely a XVIII. század 
magyar történelmének e téren a legkiemelkedőbb eseménye volt.
Csaknem ugyanezen a napon, 17635. április 27-én tartották meg 
Vértessy Mihály községi bíró és Sebestyén János községi esküdt 
vezetésével községünk akkori végtelenül elkeseredett és elszánt 
parasztjai azt az utolsó gyűlést, melynek határozata alapján 
megszövegezték a Körös-mellék akkori  községeinek 
parasztságához címzett kiáltványukat- és amely kiáltvány 
eredményeképpen rövid néhány nap alatt a megindulásukkor még 
kevés létszámú felkelő csoport mintegy 1500 főre emelkedett. Az 
elmúlt 225 év távlatából mérlegelve az akkori eseményeket, csak 
bámulattal és csodálattal állapíthatjuk meg, hogy a község akkori 
egyszerű paraszt vezetői milyen jól időzítették felkelésük 
megindítását. Mert hiszen az kétségtelen, hogy a könyörtelenül 
kizsákmányoló feudális birtokosok, valamint azok még 
könyörtelenebb bérlői már az előző évtizedek alatt is végtelenül 
sanyargatták a földnélküli parasztokat, akik bérlőkként voltak 
kénytelenek az urak földjein dolgozni, mégis csak az 1735. évben 
látták a szentandrási parasztok elérkezettnek az időt arra, hogy 
jogaikat fegyverrel is megkíséreljék kivívni. Az uralkodó osztrák 
kormány ebben az időszakban meglehetősen el volt foglalva a 
nyugati külpolitikai eseményekkel, ennek következtében 
hazánkban akkor igen megcsökkent a megszálló osztrák csapatok 
száma. De serkentették a parasztokat sorsuk változtatására a II. 
Rákóczi Ferenc szabadságharcából még visszamaradt és az ország 
különböző részein bujkáló ,,kurucok” is, akik hol nyíltan, hol pedig 
titokban biztatták az elkeseredett parasztokat azzal, hogy Rákóczi 
ismét visszatér majd az országba. A másik nagy jelentősége abban 
van ennek a parasztfelkelésnek, hogy – történelmünk folyamán 
talál először – meglátták azt a körülményt is, hogy egymagukban 
képtelenek lesznek harcukat megvívni és szövetséges után néztek. 
Szövetségesüket a határmenti rác kapitány, népszerű nevén ,,Péró” 
személyében vélték megtalálni, akit a szentandrási parasztok 
megbízottai nem egyszer fel is kerestek és vele szóbeli, majd pedig 
írásbeli megegyezést is csináltak a felkelés támogatásával 
kapcsolatban. Ez a tény Vértessy Mihály és Sebestyén János éles 
politikai meglátását bizonyítja. Bizonyítja továbbá e felkelés 
nemzetközi alapon való állását – ha kicsi mértékben – is. Voltak 
hazánkban már a parasztfelkeléseknek az előző századokban is jó 
példái, melyek szintén jó támpontot szolgáltathattak az 1735. évi 
parasztfelkelés vezetőinek, hiszen bizonyára ismerték Budai Nagy 
Antal, majd az ezt követő 1514. évi Dózsa György-féle felkelés, 
majd Bocskai 1604-ben történt fegyverfogását és végül pedig 
egészen közeli történeti távlatból II. Rákóczi Ferenc 1803-ban 
történt szabadságharcát. E hősies harcok ismerete is buzdítólag 
hatott a békésszentandrási felkelők felkelésére és bár forradalmi 
megmozdulásukat a fegyveres túlerő gyorsan leverte, de az addigi 
eseményekből is meg lehet állapítani, hogy felkelésüket nemcsak a 
békésszentandrási parasztok sorsának jobbátétele, hanem az egész 
elnyomott magyar parasztság sorsának enyhítése érdekében 
indították el. Ezt a célkitűzésüket nemcsak a gyorsan terjesztett 
kiáltványukkal támasztották alá, melyet 1735. április 27-én történt 
megszövegezése után azonnal futárokkal vitettek szét a Körös 
mellékén levő helységek parasztjaihoz, hanem az a tény is az 
országos jelentőségűvé való kiszélesítési tervüket bizonyítja, hogy 
szinte minden tettüket a magyar nép előtt annyira népszerű és a 
császári udvar előtt pedig annyira gyűlölt és félt Rákóczi nevében 
és annak szellemében igyekeztek megtenni. Így például Vértessy 
Mihály, mint Rákóczi egykori katonája, szervezte és irányította a 
felkelést, melynek időszaka alatt nem egyszer hangoztatták, hogy 
Rákóczi a határon áll és ismét ,,kuruc világ” lesz majd 
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Magyarországon. Nem rajtuk múlott, hogy ez valójában nem, 
következett be. A császári udvar előtt csak kisebb egységeket 
küldött leverésükre, azonban amikor a magyarországi csatlósok 
ijedt és kétségbeesett jelentései alapján meggyőződtek arról, hogy 
a helyzet valóban komolyabb, mint amilyennek ők gondolják, 
akkor gyorsan intézkedtek és nagyobb katonai erőt küldtek a 
felkelők leverésére, ami a főképp kaszával-kapával és fejszével 
felfegyverzett felkelők ellen hamarosan győzedelmeskedett is. A  
felkelés leverése után a harc szervezőit, irányítóit, sőt egyes 
esetekben az egyszerű résztvevőit is, elfogatta a császári udvar. Az 
elfogadottakat rövidített bírósági eljárás alá vonta és a legtöbbjüket 
kegyetlen halállal kivégeztette. A forradalmi megmozdulás nagy 
jelentőségét bizonyítja az a tény is, hogy a felkelés napjától kezdve 
– mivel a felkelés viszonylag rövid ideig tudta magát tartani a 
túlerővel szemben – csaknem egy teljes éven keresztül folytak a 
vizsgálatok, valamint a hozott ítéletek végrehajtása. A császári 
hatalmat kiszolgáló bíróság által legbűnösebbnek talált 4 vezető 
ellen még az akkori időkben is feltűnő kegyetlen halálnemet 
választottak ki: fejüktől kezdve kerékbe törette őket az ítélet, majd 
pedig az így összetört testet négyfelé vágni parancsolta a bírói ítélet 
és a négyfelé vágott testeket Nagyvárad, Arad,Sarkad és 
Békésszentandrás helységekben felállított akasztófára kellett 
kifüggeszteni – elrettentő például a lakosság felé. Ezenkívül még 
mintegy 12 halálos ítéletet hoztak és hajtottak végre. Ezeket az  
ítéleteket – az eredeti periratok bizonysága szerint – 1736. április 4-
én Budán, a Szent György téren, végre is hajtották az elítélteken. 
Így ért véget ez a dicsőséges forradalomi megmozdulás, mely ha el 
is bukott, mégis az elkövetkező századok alatt lelkesítőleg és 
buzdítólag hatott a nem egyszer hasonló elkeseredésben és 
elnyomatásban élő magyar népnek.
Méltatását azzal a felhívással fejezi be az előadó, hogy az 1735. évi 
parasztfelkelés eseményeit és annak szervező és vezető alakjait jól 
jegyezzük meg magunknak, mert magatartásuk és tetteik 
hozzájárultak ahhoz, hogy 1945-ben – forradalmi megmozdulásuk 
után 210 évvel – hazánk minden dolgozója és köztük 
Békésszentandrás község népe is, véglegesen lerázhatta magáról 
azt az igét, mely akkor még nem sikerült.
A méltatás megtörténte után Pálus András felkéri a tanácstagokat, 
hogy amennyiben az elhangzott méltatást valaki még kiegészíteni 
kívánja, úgy azt tegye meg.
Kozák Márton kér szót a méltatás kiegészítésére. Javasolja 
kiegészítésében, hogy a tanács tegye örökre emlékezetessé a 
község lakossága előtt az 1745. évi békésszentandrási 
parasztfelkelést azzal, hogy a jelenlegi Szent András teret, azaz a 

tér elnevezését változtassa meg és a mai naptól kezdve ezt a teret 
nevezze el Vértessy Mihály térnek. Vértessy Mihály nemcsak 
megszervezte és elindította a parasztfelkelést, hanem ezért a nemes 
harcért mindenét oda is adta, ami részére drága lehetett. Vagyonát, 
családját, sőt életét is feláldozta a drága ügyért, megérdemli tehát, 
hogy Békésszentandrás község dolgozó népe is örök 
megemlékezést állítson fel emlékének.
Pálus András vb. elnök szavazásra bocsájtja a javaslatot és a 
tanácstagok 47 mellette és semmi ellene szavazás alapján 
meghozzák az alábbi határozatot.
5/16/1960. sz. tanácsi határozat:
Az ünnepi tanácsülés határozatilag kimondja, hogy a jelenlegi 
Szent András tér elnevezését Vértessy Mihály tér elnevezésére 
változtatja meg, az 1745. évi parasztfelkelés és annak 
szervezőjének és vezérének méltó megemlékezése végett. Hirdesse 
ezen elnevezés minden időben e bátor emberek forradalmi 
megmozdulását és tegye az utánunk következő nemzedék előtt is 
ismertté és becsültté az 1745. évi békésszentandrási 
parasztfelkelést és annak vezetőjét.
Más kiegészítés, javaslat nem lévén, felkéri a vb. elnöke Kozák 
János vb. titkárt, hogy az ünnepi tanácsülés napirendi pontjával 
kapcsolatos határozati javaslatot terjessze elő.
Kozák János az alábbi határozati javaslatot terjeszti az ünnepi 
tanácsülés elé, melyet a tanács 47 mellette és semmi ellene 
szavazás után egyhangúlag elfogad.
5/17/1960. sz. tanácsi határozat:
Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt indult el községünkből Vértessy 
Mihály községi bíró és Sebestyén János községi esküdt vezetése 
mellett a polgári történetírás által érdemetlenül ,,Péró-
lázadásnak” nevezett hősi parasztfelkelés. ez a szervezett 
mozgalom, ugyanazért fogott fegyvert, mint az 1711-ben elbukott 
dicsőséges Rákóczi kuruc-szabadságharc: a magyar nép 
függetlenségéért és a feudális rend bilincseinek széttöréséért. 
1735. április 27-én e helyről indult kuruc felkelőkhöz több mint 
ezerötszázan csatlakoztak és hősi küzdelmet folytattak az 
ellenséggel szemben, mígnem az erdőhegyi csatában leverték őket. 
Nemzetünk későbbi szabadságküzdelmei számára a felkelők 
áldozata hősi példakép maradt.
E dicsőséges kurucmozgalom vezetőinek és minden résztvevőjének 
kíván öröm emléket állítani a szocializmus útjára lépett 
Békésszentandrás  község  dolgozó  népének  nevében 
Békésszentandrás Község Tanácsa.
A nevezett ezen ünnepélyes aktussal az 1735. évi békésszentandrási 
parasztfelkelésre emlékezve a következő határozatot hozza:

1 .§  Békésszentandrás 
Község Tanácsa a magyar 
nép történelmi múltja egyik 
kiemelkedő forradalmi 
hagyományának, az 1735. 
évi  békésszentandrási 
parasztfelkelésnek dicső 
e m l é k é t  h a t á ro z a t b a 
iktatja.
Más javaslat nem lévén 
Pálus András vb. elnök 
megköszöni a megjelent 
tanácstagok és vendégek 
türelmét és az ünnepi 
tanácsülést bezárja.

K.m.f.t.

Pálus András    Kozák János
vb. elnök                vb. titkár

hitelesítjük:
Nagy Pál       Kozák Márton

Közreadja: Hévizi Róbert
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TÁNCOS HÍREK
Március 18-án Kelet-Magyarország Területi Bajnoksága volt 
Szentesen.
Junior I. "D" osztályos párosaink eredményei:
Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka standard táncokból 3. 
hely, latinból 6. hely, Petrás Bene- Rózsa Bettina standard 
táncokból 7. latin táncokból 10. hely.
"C" ifjúsági párosaink is jól szerepeltek mind két kategóriában 
döntősök voltak: Halmai Dániel - Bencsik Noémi standard 2. hely, 
latin 4. hely, Melich Krisztián - Petrás Kíra standard táncokból 7., 
latin táncokból 3. hely.

Halmai Dániel - Bencsik Noémi páros

A Diákolimpián a Horváth Mihály Gimnáziumot két párosunk 
képviselte. Halmai Dániel- Bencsik Noémi standard 4. hely, 
Melich Krisztián - Petrás Kíra 5. hely.
A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskoláját a Jai 
ho formációval képviselték táncosaink és a második helyezést 
érték el. Akik a formációban táncoltak: Sass Júlia, Baráth Luca, 
Csekő Bernadett, Kószó Lara, Kelemen Emma, Lipcsei Laura, 
Valastyán Brenda, Steinmacher Gréta.
Mozgalmas hétvége volt, hiszen 19-én is versenyeztek párosaink. 
Szentesen a Szabadidős versenyen voltak táncosaink szép 
eredményeket értek el. Két formációval neveztünk a Jai ho-val és a 
Csókkirállyal. A Jai ho ezen a napon a harmadik lett. A Csókkirály 

holtversenyben 4-5 helyezést érte el. Nagyon ügyesek voltak a 
lányok: Csík Krisztina, Krsnyak Anikó, Pásztor Klaudia, Szikora 
Dóra, Lipcsei Laura és Valastyán Brenda. Latin duó: Valastyán 
Brenda - Csekő Bernadett 6. hely, Csík Krisztina - Krsnyak Anikó 
2. hely, Szító Miklós - Dorogi Bianka standard 2. hely, latin 4. hely, 
Bencsik Bence- Lipcsei Laura standard 1. hely, Bartolák Levente - 
Sass Júlia standard 2. hely, Sonkoly Ákos - Baráth Luca standard 3. 
hely, Steinmacher Tamás - Kelemen Kata standard 1.hely, latin 3. 
hely.

Csókkirály formáció

Szító Miklós - Dorogi Bianka páros

Balázs Dominik- Kondacs Jázmin Bíborka Budapestre a VII. 
Danza Kupára utazott és két szép érmet hoztak haza: Junior I. "D" 
latin 2. hely, junior II. "D" standard 1. hely
Gratulálok a táncosoknak!

Korbely Györgyné
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Sakk hírek
A Békés Megyei Diákolimpia sakk egyéni versenyén a Hunyadi 
János Katolikus Általános Iskolát négy sakkszakkörös gyermek 
képviselte. A népes mezőnyben az alábbi helyezéseket érték el:
I. korcsoport (fiúk) Zsigmond Imre a 11. hely

I. korcsoport (leányok) Sinka Sára 4-5. hely
II. korcsoport (fiúk) Farkas Csanád 8. hely
II. korcsoport (leányok) Sinka Emma 5. hely
További szép sikereket! 

Zsigmond Imre Sinka Sára

Farkas Csanád

Sinka Emma

K É Z I L A B D A
A bajnoki rajt előtti Kondoros Tavasz-kupán III. helyezést sikerült 
elérnünk felnőtt és utánpótlás vegyes csapatunkkal. A torna legjobb 
kapusa ismét Lólé Emília lett, akinek ez úton is szívből gratulálunk. 
A szabad hétvégét követően elindul a tavaszi szezon, mely az újabb 
sérülésekkel, és hiányzásokkal igen nehézzé vált felnőtt fronton. 
Mindent megteszünk, hogy leküzdjük a nehézségeket, 
hullámvölgyeket, a harcot nem adjuk fel… J    
FELNŐTT csapat tavaszi visszavágói:
2017. április 9. vasárnap 10:30 Bsztandrási KC – Kondorosi NKK
2017. április 12. szerda 18:00 Kétsopronyi Rákóczi SE – 
Békésszentandrási KC
2017. április 23. vasárnap 18:30 Bszentandrási KC – Sarkadi KE
2017. április 29. szombat 14:00 Mezőberényi SDSE – 
Békésszentandrási KC
2017. május 14. vasárnap 15:00 Füzesgyarmat SK – 
Békésszentandrási KC
2017. május 20. szombat 10:30 Békésszentandrási KC – 
Nagyszénási SE
2017. május 21. vasárnap 16:30 JALTE Békéscsaba – 
Békésszentandrási KC
2017. május 27. szombat 16:00 Békésszentandrási KC – Felföldi I. 
SE Újkígyós
A hazai mérkőzések helyszíne: Alkotmány utcai Sportcsarnok 
Szarvas. Két mérkőzés (május 14-i és május 21-i) időpontjaiban 
változás várható, még egyeztetés alatt áll.
UTÁNPÓTLÁS mérkőzéseink 2017.május 14-i és május 28-i 
tornanapokon kerülnek lebonyolításra.

Le kell küzdeni a nehézségeket, hullámvölgyeket, a harcot nem 
szabad feladni…

-a-
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LABDARÚGÁS
Szép győzelmekkel továbbra is az első helyen

Magabiztos győzelmekkel menetel előre a Békésszentandrási 
Hunyadi SE felnőtt labdarúgó csapata a megyei II. osztályú 
bajnokságban. Legutóbbi számunkban örömmel adtunk hírt arról, 
hogy a táblázat élére ugrott a Körös parti együttes. Az azóta eltelt 
időben sikerült ezt a pozíciót megtartani, sőt valamelyest erősíteni 
is, mert már nemcsak jobb gólkülönbségével vezetnek a Varga fiúk, 
hanem pontelőnnyel is rendelkeznek. 
Ha visszaidézzük a tavalyi bajnoki szezont, emlékezhetünk rá, 
hogy Sarkadkeresztúron egy nagyon fontos találkozón maradt alul 
a Hunyadi. Nem csoda, hogy az idén is óvatosan tervezgetett a 
csapat, amikor a határ menti településre látogatott. A mértéktartás 
nem volt alaptalan, mert a játékra alig alkalmas talajon kemény 
küzdelem alakult ki. A Hunyadi nem tudta játékát ráerőltetni a 
hazaiakra, akik a lelkes védekezés mellett két alkalommal gólt is 
tudtak szerezni. Ráadásul még a pálya is lejtett a keresztúriak 
javára! Így a hajrában szerzett góllal meg kellett elégedni a 
döntetlennel. A következő fordulóban az egykoron szebb napokat 
megélt Sarkadi Kinizsi volt a vendég a Bencsik Mihály 
Sporttelepen. Az első félidőben nem sok elképzelés látszott a 
csapat játékán, ami az eredményen is megmutatkozott. 0 – 0-s 
döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőre 
azonban egy más felfogású csapat  jöt t  a  pályára és 
közönségszórakoztató eredményes játékkal 5 – 0 arányban 
megnyerte a mérkőzést. Ezt követte a kunágotai kirándulás, ahol ott 
folytatták a fiúk, ahol egy héttel korábban abbahagyták. Tetszetős 
játékkal szintén nagy különbségű győzelmet arattak. Jól is jöttek 
ezek a győzelmek, mert a 21 fordulóban az a Gyomaendrőd 
látogatott Szentandrásra, akikkel mindig presztízs meccset játszik a 
Hunyadi. Így volt ez most is! Bár az eredmény nem ezt tükrözi, de 
magabiztos győzelemért meg kellett izzadni. Ez a siker azért is 
nagyon kellett, mert a bajnokság neheze most kezdődik csak 
igazán. Az előttünk álló egy hónapban idegenben játszunk 
Lőkösházán és Dobozon továbbá vendégül látjuk a Békés és a 
Battonya csapatát. Bízunk benne, hogy focistáink felnőnek a 
feladathoz és sikerrel teljesítik a bajnokság ezen szakaszát is!
Eredmények:
18.forduló: március 18. 15.00 (szombat)
Sarkadkeresztúr – B. Hunyadi SE 2 – 2 (2 – 1)
Sarkadkeresztúr, 100 néző. Vezette: Telek András (Krisán János, 
Takács János) 
Hunyadi: Polyák P. –  Kozák B., Kovács N., Borgulya J.,Olasz I. 
(Uhljár Sz.), Lovas A., Virág I., Sajben G., Bódai N. (Nagy I.), 
Dernovics T.(Bagi L.), Koppányi P. 
Edző: Varga László
Gólszerzők: Kozák B., Borgulya J.
Sárga lap: Lovas A., Virág I.
Varga László: Irreális talajon jó mérkőzést játszottunk. Sajnos 
Telek András kivett a zsebünkből két pontot, hiszen téves ítéleteivel 
döntően befolyásolta a végeredményt.
19. forduló: március 25. 16.30 (szombat)
B. Hunyadi SE – Sarkad 5 – 0 (0 – 0)
Békésszentandrás,  150 néző. Vezette: Kocsondi Bálint (Petrovszki 
Péter, Nagy Gábor)
Hunyadi: Polyák P. –  Kozák B., Kovács N., Borgulya J.,Olasz I. , 
Lovas A., Lós I., Sajben G. (Rácz R.), Bódai N. (Rácz A.), 
Dernovics T.(Nagy I.), Virág I.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Dernovics T. (2), Lós I. (2), Sajben G.
Sárga lap: Kozák B., Olasz I.
Varga László: ,,Az első félidőben kimaradtak a helyzetek, a 

másodikban parádés gólokat rúgva ilyen arányban is 
megérdemelten nyertünk.”
20. forduló: április 1. 16.30 (szombat)
Kunágota – B. Hunyadi SE 1 – 5 (0 – 4)
Kunágota, 150 néző. Vezette: Barta Tibor (Sándor Imre. Malya 
Zoltán) 
Hunyadi: Polyák P. –  Kozák B., Kovács N., Borgulya J.,Olasz I. , 
Lovas A., Lós I., Sajben G. (Nagy I.), Bódai N. (Bagi L.), Dernovics 
T.(Rácz A.), Virág I.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Lós I. (2), Sajben G. , Lovas A.
Sárga lap: Borgulya J.
Varga László: ,,Tavaly itt veszítettük el a bajnokságot. Remélem, 
hogy ezzel a győzelemmel az idén mi tesszük fel a koronát.”
21. forduló: április 8. 16.30 (szombat)
B. Hunyadi – Gyomaendrőd 4 – 1 (3 – 0)
Békésszentandrás, 200 néző. Vezette: Fehér József (Farkas Csaba, 
Varga Levente)
Hunyadi Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Olasz I., 
Lovas A., Bódai N., Lós I. (Rácz A.), Virág I., Sajben G. (Nagy I.),  
Dernovics T. (Rácz R.)
Edző: Varga László
Gólszerzők: Sajben G. (2), Lós I., Rácz R.
Sárga lap: Virág I., Bódai N.
Varga László: ,,Ragyogó első félidő után megérdemelten nyertük 
meg a mérkőzést.”

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságának 
élmezőnye a 21. forduló után:

1. B. Hunyadi 21 16 2 3 73 – 24 50
2. Békés 21 16 1 4 68 – 25 49
3. Doboz 20 12 3 5 46 – 24 39
4. Lőkösháza 21 14 3 4 58 – 26 38
      (-7 pont)
5. Újkígyós 21 11 4 6 48 – 44 37
6. Battonya 20 10 4 6 59 – 45 34

Bízunk a további jó folytatásban! Hajrá Hunyadi!
zi _rt

Édes Csajok
2017. március 25-én a Törökszentmiklósi Városi Sportcsarnokban 
rendezték meg a Moderntánc Kupasorozat 2016-2017. évadjának 
IV. pontszerző kupafordulóját, amelyen a Dalma Dance Club 
békésszentandrási csoportja is részt vett. A kislányok lelkesen 
készültek táncos életük első versenyére. Szombat reggel korán 
indultunk és izgatottan öltöztek, bemelegítettek a hatalmas 
sportcsarnokban. Szerencsére hamar sorra kerültek és a 
„Cukorkástánc” bemutatójuk után megnyugodva próbálták ki a 
gyermekek szórakozására szánt játékokat. Végignéztük 
ko rosz tá lyunk  bemuta tó i t ,  ma jd  az  ös sz t ánc  é s  az 
eredményhirdetés következett. A kislányok csapata nemcsak édes, 
hanem „aranyos” is lett a nap végére. Fáradtan, de büszkén 
indultunk haza. Reméljük, versenysorozatuk tovább is így 
folytatódik!
Fotó a 16. oldalon                                                                A szülők
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Szakács Tamás és Losonczi Katalin Tünde 2017. március 20-án,
Mező Pál és Szabó Éva 2017. március 29-én kötött házasságot.

Születés

2017. március 15-én Kun Tamás és Hrncsjár Anikó szülőknek 
VIVIEN ANNA,

március 20-án Kis Tamás és Szujó 
Nikolett szülőknek TAMÁS,

március 30-án 
Kis Lajos és 
Rák Rita 
Zsuzsanna szülőknek LAJOS NOLEN 
utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Nyéki József /1946/ 2016. december 16-án,
Tóth-Cziklédi Kamilla Erzsébet /1929/ 2017. március 2-án,
Nyéki Józsefné ln.: Szabó Erzsébet /1926/ 2017. március 4-én,
Bencsik Imre /1938/ 2017. március 13-án,
Pakai Emil /1946/ 2017. március 26-án,
Fabó István /1936/ 2017. március 30-án,
Deák Sándor /1946/ 2017. március 30-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
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Salgótarjáni út 42 m2-es 2 félszobás lakás 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 4 Mft
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás 9 M Ft kertes csere 
érdekel 
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Békésszentandrás, Kodály (volt Hámán Kató) u. nagy telekkel 
felújított csalási ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi utcában összközműves bekerített 
építési telek 800.000 Ft.

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

,,Sírodhoz vezet utunk,
feledni Téged sohasem tudunk.
Feledni Téged sohasem lehet,
mert Te magad voltál a jóság és a szeretet.
Elmentél Tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké ott maradsz!”
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Sikeres katasztrófa

A képen a hátsó sorban a 3. helyezett csapat tagjai: Kepenyes Balázs, Pásztor Klaudia, Kalmár Vanda, Demcsák Noémi, középen 
Gere Éva tanárnő. Az első sorban az 1.helyezett csapatunk: Bondor Benedek, Babák Zoltán, Egri Gergő, Kiss Dávid, Oncsik 
János.
A fiúk csapata bejutott az országos döntőbe.

Az Édes „Arany” Csajok: Molcsán Izabella, Oláh Zsófia, Hegedüs Gréta, Kovács Sára, Rusz Diána, Nagy Bianka, Nagy Tímea


