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REFORMÁTUS
Gyógyulás és hit

Ezekben a hetekben az „Apostolok cselekedetiről írott könyv”-et 
olvassuk a Református Bibliaolvasó Kalauz szerint nagyon sokan a 
Kárpát-medencében. A Biblia eme könyvében sok szó esik a hit 
általi csodálatos gyógyulásokról. Jézus Krisztus egész földi 
életében amerre csak járt, jót tett, prédikált és gyógyított csodálatos 
természetfeletti módon. A különös az, hogy miután az apostolok, 
majd az ő tanítványaik, a későbbi keresztyének - mind a mai napig- 
hívővé lettek Krisztusban, kérték és megkapták az Ő Szentlelkét, 
szintén csodálatos gyógyításokat tehettek időnként.
Mindannyian vágyunk gyógyulásra testi-lelki bajainkból. Viszont 
nem mindig vagyunk körültekintőek, mert van veszélyes 
gyógyulás, van rossz gyógyulás! 
Nem az orvosi műhibákra gondolok. A tudomány Isten ajándéka, 
az orvostudomány Isten gondviselő szeretetének egyik eszköze 
lehet. Mint minden emberi dologban, itt is előfordulnak hibák, 
tévedések. Most inkább a természetfeletti erők hatására létrejött 
gyógyulásokra figyeljünk. A Szentírás megemlíti, - amit 
tapasztalunk is – hogy vannak különleges gyógyulások az orvosi 
beavatkozástól függetlenül, de ezek nem mind kapcsolódnak Jézus 
Krisztushoz, és az élő Istenhez. A Szentírás azokat a gyógyításokat, 
amelyek nem isteni, hanem sátáni, gonosz erők eredményei, 
kuruzslásnak nevezi. Van rossz gyógyítás is, amely először jónak 
látszik, de később a gonosz benyújtja a nem kívánatos pusztító 
számlát. Ezektől nagyon régtől fogva óvta Isten az Ő népét, és 
szigorú tiltás alá helyezte: „Ha bemégy arra a földre, amelyet 
Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, 
amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a 
fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se 
jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se 
szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert 
utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az 
utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az ÚR. Légy 
feddhetetlen Istened, az ÚR előtt!” (5 Móz 18:9-13)
Mindig is voltak ilyen csodálatos, gonosztól eredő gyógyítások és 
csodák, és lesznek is. Jézus erről így beszél: „Mert hamis 
krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat 
tesznek, hogy megtévesszék - ha lehet - a választottakat is.” (Mt: 
24:24)
A megtévesztő az, hogy a gonosz általában a jót mutatja, és úgy 
téveszti meg az embereket. Pál apostol így ír erről: „Mert az ilyenek 
álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki 
magukat. Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság 
angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az 
igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük cselekedeteikhez 
méltó lesz” (2 Kor 11:13-15)
Van tehát sötét, sátáni erőktől származó természetfeletti gyógyulás, 
aminek a rövid távú hatása jónak látszik, hosszú távon pedig 
pusztulás az eredménye. Van viszont Istentől származó, valóban jó 
hatású természetfeletti gyógyulás is. Istennél ugyanakkor sosem a 
földi gyógyulás a végcél az embernél. Ez csupán eszköz arra, hogy 
a lényeg – az Istennel való kapcsolatunk gyógyulása – 
bekövetkezzék.
A próféták, Jézus, apostolok, keresztyének mind a mai napig Isten 
különös, szabályozhatatlan akarata szerint időnként kapják a 
gyógyítás ajándékát. Kérnünk lehet és kell ezt Jézus nevében, de az 
eredményt Istenre kell bíznunk az Ő akaratát elfogadva, Jézus 
szavaival: „Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a 
Tied.” Ezekre a gyógyulásokra számtalan példát látunk mind az Ó, 
mind az Új Szövetségben, és ilyen Krisztustól származó csodálatos 
gyógyulásokról máig hallunk bizonyságtételeket. Ezek egyik 
feltétele, hogy a gyógyító ember Isten Szentlelkétől vezetett, Jézus 
uralma alatt lévő ember legyen, a gyógyulást Jézus nevében, az Ő 

dicsőségére kérje. A másik fontos feltétel, hogy a gyógyuló hittel 
fogadja.
Hogyan lehet különbséget tenni kuruzslás és keresztyén csodálatos 
gyógyulás között? Hogyan lehet elválasztani a sátáni vagy a 
krisztusi eredetű gyógyulásokat, hiszen a látszat sokszor 
megtévesztő? Mi az iránytű, eligazítás jó és rossz között?
Az egyik jel az, hogy a gyógyulásnak mi köze van Jézus 
Krisztushoz? A Bibliában ez áll: „János ezt mondta Jézusnak: 
„Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és 
eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: 
„Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, 
és ugyanakkor gyalázni tudna engem” (Mk 9:38-39). Itt az 
ismeretlen ördögűző bár nem Jézus közvetlen köréhez tartozott, de 
az Ő nevében gyógyított, a Szentlélek által Jézus nevéhez, 
személyéhez kapcsolódott.
A másik eligazító a gyógyító tevékenységének minősége hosszabb 
távon. Milyen a gyógyító élete, a meggyógyítottak élete a 
gyógyulás után pár évvel? Rövid távon  megtévesztő 
eredményeket tud a gonosz produkálni, de előbb-utóbb kitűnik a 
természete. Jézus erről így beszél: „Gyümölcseikről ismeritek meg 
őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 
Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz 
gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa 
sem hozhat jó gyümölcsöt.” (Mt 7:16-18)
Isten óvjon meg minket attól, hogy amikor Isten kész nagy, 
gyógyító ajándékot adni nekünk az Ő Fiában, Jézusban vetett hit 
által, akkor mi kicsinyhitűen lemaradjunk valami nagyon jóról! 
Bízzunk Benne, higgyünk Benne!
Viszont imádkozzunk azért is, hogy az Úr Szentlelke óvjon meg 
minket attól, hogy megtévesszen minket a sátán, és tetszetős 
eszközökön keresztül, rövid távú látszat gyógyulások által tönkre 
tegye életünket! Ezért imádkozzunk Szentlélektől való 
bölcsességért és védettségért.

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

„Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr!” (Zsoltárok 34:9)

Kedves hittanos tanítványaim, kedves szülők!
Szeretettel hívunk titeket

2017. 07.31.-08.04-ig hétfőtől péntekig

hittanos hetünkre
a református parókiára 8.00-16.00 óráig.

Költségek, támogatás: a tábor ingyenes, önkéntes adományokat 
pénzben, élelemben, segítő munkában szívesen veszünk.
Program: Bibliai játékos történetek, ének-zene, ima, beszélgetés, 
játékok, kézműveskedés, finom étkezések. Vasárnap, 6-án 9.00-kor 
záró istentisztelet. 
Részvétel, jelentkezés folyamatosan. Minél elébb kérjük, de utolsó 
pillanatban is lesz még néhány férőhely. Rövid ide látogatókat is 
szívesen fogadunk. A táborba a református hittanosokon kívül 
barátaikat, családtagjaikat, érdeklődőket is örömmel várjuk. 
(Telefon: 20-243-5392)

Reméljük, minél több emberrel lehet nagyon szép élményekben 
részünk Jézus szerető közelségében!

Várunk Benneteket!

Szeretettel:
Dobos Ágoston lelkész és Dobos Ágostonné Erős Dóra hitoktató
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HÍREK
Konfirmáció újból!

I s tennek  há la ,  ú jbó l  vo l t  r e formátus  konf i rmandus 
Békésszentandráson a pünkösdi ünnepkörben! Erdei Virág 7. 
osztályos szarvasi tanuló, békésszentandrási lakos konfirmált, 
vagyis megerősítette, hogy amint keresztelésekor Krisztus 
oltalmába ajánlották szülei, keresztszülei, most immár saját 
akaratából Jézus Krisztus követője és egyházunknak hűséges tagja 
szeretne lenni. Legyen döntése, elköteleződése, fogadalma 
példaértékű minél több embernek! Bárcsak új konfirmandusokkal, 
megtérőkkel gazdagodhatna egyházunk! A korábbi években 
konfirmáltakat biztatjuk, emlékeztetjük, legyenek hűségesek 
fogadalmukhoz, és valóban Jézus Krisztus tanítványaiként éljenek, 
és vegyenek részt velünk az istentiszteleteken. Néhai Dr. Hegedűs 
Lóránt püspökünk mondása: "aki dönt, az dönthetetlen marad, aki 
nem dönt, azt ledöntik". Te döntöttél-e már Jézus Krisztus mellett? 
Ő döntött melletted, amikor életét adta Érted!

Bibliai idézet Péter Apostol pünkösdi prédikációjából és az egyház születéséről

"Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és 
mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, 
atyámfiai, férfiak?
Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; 
és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, 
kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi 
Istenünk.
Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: 
Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és 
hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a 
közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát 
és jelt tesznek vala.
Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz 
vala;
És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat 
mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala.
És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve 
házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és 
tiszta szívvel.
Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr 
pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az 
idvezülőkkel."  Apostolok Cseleekedetei 2, 36-47
Dobos Ágoston lelkész magyar református misszionárius 
barátainak sorai, akik üldözött keresztyének között élnek:
A tanítványok a felházban csendben letelepedtek a földre és 
bezárták maguk mögött az ajtót. Kifújták magukat. Mária Jézus 
anyja is velük volt. Imádkozni kezdtek és vártak. Eltelt egy nap 
aztán még egy. Talán visszaemlékeztek Jézus szavaira, minden 
egyes szóra, ígéretre és vártak. Nem kérdeztek, holott belül sok 
kérdésük volt, fél szavakból is értették egymást. Egy akarattal 
együtt valának. Várakozni nem könnyű dolog, de ez az az idő 
amikor megszületnek a dolgok, amikor változáson megyünk át. A 
felházban életet hordózó cserépedényeként a tanítványok várták a 
forrásvizet. Az Isten Lelke váratatlanul megérkezett. Az Isten 
jelenléte átformál bennünket. Minden népből, nemzetből és 
népcsoportból akik ott voltak a felház környékén látták amikor a 
tanítványok kiléptek. Itt valami történt és hallották amit addig még 

sohasem, az Isten hatalmas dolgait. A tanítványok nem 
hallgathattak, mert az Isten Lelke érintette meg őket. Miért 
hallgatsz Európa? Miért hallgatnak a gyülekezetek, amikor föl kell 
emelniük a szavukat? Ha a tanítványok hallgattak volna, ma nem 
ismerné Istent Európa, Ázsia és Afrika, Ausztrália és Amerika. 
Miközben arról panaszkodunk, hogy a bűnbánati héten két három 
ember ül a templom padjaiban, ma Európába a leggyorsabban 
növekvő gyülekezetek az észak afrikai, szíriai, iráni és afganisztáni 
bevándorlók között van. Isten kegyelme, hogy ha mi nem visszük 
az örömüzenetet közéjük, nem engedelmeskedünk a küldésnek mi 
magyarok is pedig tartozunk, akkor őket küldi Isten ide, hogy 
hallják az Igét itt. De Isten elhív az ő tanítványai közül észak 
afrikai, szíriai, iráni és afganisztáni bevándorlók közül sok testvért, 
hogy Európa hallja az Igét újra. Egyben ítélet is, és kegyelem is. 
Ébredjünk föl, az ébredés amire oly sokan várnak nem érzelmi 
eufória, nem! Felébredek és minden eszközzel a létemmel 
hirdetem, bármi áron, hogy Krisztus feltámadt és él!
Ma a világon 1,3 milliárd muzulmánnak nincs joga arra, hogy 
Krisztus követője legyen, ha ezt teszi azzal a halálos ítéletét írja alá 
és nincs joga, hogy létezzen az iszlám jogrendszer alapján.
Fölvállalják az iszlám országokban a keresztyének az üldöztetést, 
ha kell a végsőkig.
Én és te testvérem mit vállalsz föl Krisztusért és embertársadért?
Az Egyház, amelynek születése pünkösd napján van, egy olyan 
egyház, amely nem hallgat, hanem belekiáltja az élet szavát a 
világba, amely szaporodik emberi lelkekkel, amely radikálisan 
kiáll az Ige mellett, amelynek Krisztus a feje és a Szent Lélek a 
vezetője, amely kilép a komfort zónából, hogy másokat 
megmentsen Isten Lelke  által.

„Dícsérjétek az Urat” (150. zsoltár)

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

2017. július 30-án vasárnap du. 16.00 órakor
a békésszentandrási református templomba

a Kecskeméti Lakó Sándor Kamarazenekar hangversenyére

Műsor:
klasszikus vonós zenekari művek

Közreműködik: a Békésszentandrási Dalkör 
A zeneműveket ismerteti Róbert Gábor művészeti vezető

Áhítatot tart Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész
Belépés ingyenes, önkéntes adományokat köszönettel 
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Hunyadi János Katolikus Általános

XVIII. Ovi-Bölcsi Buli
2017. május 12-én tavaszi hagyományainknak megfelelően a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Bölcsődéje 
szülői munkaközössége idén is megrendezte szokásos, éves zenés-
táncos gyermekmulatságát. 
Rendezvényünk megnyitójaként néptáncos óvodásaink tánccal, 
dalcsokorral köszöntötték a jelenlévőket. Majd Molnár Imre 
bűvész úr előadásával szórakoztatta a gyermekeket. Műsorába 
folyamatosan bevonta a gyermekeket, akik ámulattal figyelték a 
látványos mutatványokat. Programunk második részében a 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület tagjainak színvonalas táncaiban 
gyönyörködhettünk, ezt követően pedig Makan Zsuzsanna 
táncpedagógus által vezetett össztáncba lehetett bekapcsolódni a 
kicsik és nagyok legnagyobb örömére.
A szünetben a szülők által készített finomabbnál finomabb 
süteményeket, üdítőt lehetett vásárolni. Rendezvényünk 
zárásaként pedig a korábbi évek hagyományainak megfelelően a 
tombolatárgyak kiosztására került sor.
A rendezvény bevétele az óvodások és a bölcsődések javát 
szolgálja. Ebből az összegből finanszírozzuk a szezonális 
játszóházakat, a kirándulások, az ünnepségek költségeit, valamint 
ebből sikerült az óvoda öltözőszekrényeinek cseréjét is megoldani. 
Az óvodában az elmúlt évi ellenőrzés során több udvari játékunk 
nem felelt meg az előirt szabványi előírásoknak, ezért az idei év fő 
célkitűzése az udvari játékok bővítése. Szeretnénk, ha 
gyermekeink változatosabb mozgáslehetőségek között 
ügyesednének, erősödnének, terhelhetőbbé válnának, nőne fizikai 
teherbírásuk, állóképességük.
Mindenki aki jelenlétével, adományával támogatta az Ovi-Bölcsi 
Bulit, ezen nemes cél megvalósítását segítette elő. Köszönjük 
minden támogató és szülő segítségét, amit e rendezvény 
alkalmával, valamint egész évben nyújtanak az óvodának! 
Különösen azon szülőknek, akik aktív közreműködésükkel 
hozzájárultak és munkájukkal segítették a rendezvény sikeres 
lebonyolítását!
TÁMOGATÓINK
Albiná pékség Szarvas, Alföldvíz Zrt., Ambrusné Fábián Klára óvónő, 
Angyal Szolárium Turna Éva Bszt., Avon Hárskutiné Meszjarik 
Erzsébet., Aqua-Bit Bt., ART-KELIM Kft. Bszt., Ász Ruházati Bolt 
Szarvas, Bagi Antal vállalkozó, Bagi Jánosné  vállalkozó Bszt., 
Banász Gábor és Gömöri János, Barna Antal képviselő, Bakro Attila 
fodrász Szarvas, Bau-Lux fürdőszoba szalon, Bencsik Istvánné 
kereskedő Bszt, Best Bistro Szarvas, Bio-Termál Szalon, Boglárka 
Virágüzlet Bszt., Borgulya Zita vállalkozó Bszt., Borháló Szarvas, 
Boros Sándorné nyugdíjas dadus, Cervinus Teátrum Szarvas, Cervus 
Plusz Kft. Bszt., City Grill Szarvas, Cito Trade Kft., Coop Zrt. Bszt., 
Cuki Cukrászda, Csernus Barbara, Csipai bolt-Korr Nix Bt., Csipai 
Róbert családi gazdálkodó, Csipai András egyéni vállalkozó, Csípai 
János vállalkozó, Csipai Levente és családja, Csücsök Csárda és 
Pizzéria, Darabosné Megyeri Rozália kozmetikus, Dr. Bondor Attila, 
Dr .Demcsák Pál Szarvas, Dr. Kozák Adrienn Réka, Don Fredo 
Pizzéria Szarvas, Fabó István , Fabó István alpolgármester, Farkas 
Ablak Építő Kft. Szarvas, Farkas Alajosné nyugd. óvónő, Farkas-
Sinka Roland, Fornetti Szarvas, Fuji labor Szarvas, Gallicoop Szarvas, 
Gazdabolt Bszt., Gazsó Ferenc, Geomark Szarvas, Goda Bolt – Reál 
Pont Bszt., Gyógyfürdő Szarvas, Gyógyszertár Bszt., Halászcsárda 
Szarvas, Haltáp Kft. Szarvas, Har-Pol Bszt., Hegedűs László Péter 
társasház-kezelő, Hévizi Róbert képviselő, Hungaroo Food Kft. Bszt., 
Ildikó cukrászda Szarvas, Iparcikk Pont Bszt., Idea Graphics, 
Kaméleon Szalon,  Je lenker  üzle tház Szarvas ,  Kamil la 
Gyógynövénybolt, Kató-Fotó Optika  Szarvas, Kisné Szalai Edina, 
Kiss Imre vállalkozó Bszt., Kondacs Ferencné, Kontrol Divatbutik 
Szarvas, Kozák Zoltán  vállalkozó Bszt., Kozma-ker Kft. Bszt., 
Körös-Agrár Kft. Bszta., Körös Műv. Ház. Bszt., Körösparti Nyár Kft., 

Lancsa Autósiskola Szarvas, Lancsa Pálné nyugdíjas óvónő, Lázár 
Julianna népművész Bszt., Lázár Mihály virágkereskedő, Liget 
Wellness és Konfer. Hotel, Liget-Mix Bszt., Lux Panzió, Meleagrys 
Kft Szarvas, Melis pékség Bszt., Miknyik Mihály festő, Mini 
Magyarország Szarvas, Mini Italdiszkont Bszta., Molnár Imre Zoltán 
igazgató, Mozzarella Kft. Szarvas, Mrena Albertné nyugdíjas dadus, 
Nagy Tünde fodrász, Nagy Gáborné, Napos Garázs Szarvas, 
Nemcsényi család, Némedi Trafik Kereskedelmi Bt., Onix ékszerbolt 
Szarvas, Oryza Kft.  Szarvas, Ozirisz Kft. Bszt., Önkormányzat Bszt., 
Paletta Üzletház Szarvas, Pálfalvi Szilvia műkörmös, Pálus István 
vállalkozó, Patkós Ignác zöldséges, Patkós Ildikó kozmetikus, Penta-
Drink Kft., Pioneer Szarvas, Pisont Andrásné, Pro Gym Szarvas, 
Rágyi és Társai Bt.  Szarvas, Reál élelmiszer Szarvas, Regős Mátyásné 
nyugdíjas óvónő, Richter Cirkusz, Rózsa Sörkert Bszta., Rusz Mihály 
és családja, Savaria Kft.-Farkas Péter Bszt., Street Burger büfé Bszt., 
Szabó Imre és neje Bszt., Szabó Róbert vállal./Halászcs., Szalay 
Könyv, Szarvas-Fish Kft. Szarvas, Szarvasi Kenyér Kft. , Szécsi 
Balázs, Szécsi Viola, Szentandrási húsbolt Bszt., Szirén Szarvas, 
Szirony Pat ika Szarvas ,  SZMK és  az  óvoda dolgozói , 
Takarékszövetkezet Bszt., Talizmán játékbolt Szarvas, TESCO, 
Tessedik Múzeum Szarvas, Tóth István órás Szarvas, Truta ékszerbolt 
Szarvas, Turul Kisvendéglő Szarvas, Unitető 2000 Kft. Ziza üdülőház, 
Útonálló Zabáló, Vadászkürt Vendéglő, Valencsik Mihályné 
vállalkozó , Varázskő Ásvány-és Egészségbolt, Varga László és 
családja Bszt., Vas- és Fémipari Zrt., Viszkok Jánosné nyugdíjas 
dadus, Vitamin Zöldségbolt Bszt., Young Hús Kft. Szarvas, Zöld 
oroszlán Gyógynövény, Zöld Sas vendéglő , Zöld Világ Kft. Bszta., 
Zsapír papírbolt  Szarvas
Köszönjük a támogatást!
A Szülői Munkaközösség nevében:

Farkasné Sinka Dóra

Óvodai ballagás

"Kedves óvodám sok víg nap után itt a búcsúnap..." énekelte 24 
ballagó nagycsoportos a május 26.-án tartott ballagási 
ünnepségünkön. Közülük 23-an kezdik meg elsőosztályos 
tanulmányaikat a Hunyadi János Katolikus Általános Iskolában 
2017/2018-as oktatási évben.
Sok sikert kívánva indítjuk őket erre az útra!

Állnak: Valicska Tamás, Erdei Miklós, Lestyan-Goda Gellért, 
Lászlófi János Csaba, Szopka Norbert, Nagy Norbert, Barna 
Csongor, Budavári Zoltán Sándor, Rusz Mihály, Rusz Róbert
Ülnek: Zsadon Patrik, Takács Henrietta Liliána, Szító Katalin, 
Bolgár Bettina, Bolgár Laura, Liszkai Alíz, Pinczehelyi Balázs 
Tamás, Petrás Zília, Nagy Bianka Jázmin, Farkas-Sinka 
Margaréta, Nagy Tímea, Rusz Diána, Oláh Zsófia Csenge, 
Hrncsjár Anna Krisztina
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Iskola és Óvoda hírei

Gyermekhét képekben

"Mocorgó-nap" családi sportdélután szervezésével
-kötélhúzás anyukák-apukák csapata
- kalória pótlás

„Vadnyugati -város" kirándulás
- aranymosás
- mocsárjárás

Tessedik Sámuel Múzeumban jártunk:

" A juhásznak jól van dolga.." elnevezésű programon vettünk részt, 
bemutatta Horváth Mariann
A programok megvalósításában kapott minden segítségért 
köszönetet mondok a gyermekek nevében. Külön köszönet a 
nemeze lésben  nyú j to t t  önze t l en  seg í t ségé r t  kü l sős 
szakemberünknek: Domdovári Zitának és a Napraforgó 
Alkotóháznak, aki a szükséges gyapjút térítésmentesen biztosította 
a kézműves foglalkozáshoz. 
Nyári óvoda 2017.06.06.-ával kezdődik. A nyárra jó pihenést, szép 
családi együttlétet kívánok az óvoda minden dolgozója nevében!

Házi Imréné
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AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
A Hunyadi  János Katolikus Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége tavasszal sem tétlenkedett. Nem csak a 
különböző versenyek díjazásait, versenyekre való utaztatás 
költségét, nem csak a Hunyadi-nap, és a Kishegyesiek kiadásainak 
egy részét vállalta a Szülői Munkaközösség magára a második 
félévben, hanem egyéb módon is tettünk azért, hogy még több 
örömet szerezzünk gyermekeinknek.
Az Iskola által pályázat útján elnyert trambulin üzembe 
helyezésének költsége mellett, vásároltunk egy nagy POLYBALL-
t, valamint kerti padokkal is megleptük a gyerekeket az őszi 
jótékonysági bál bevételéből. 
Néhány vállalkozó szellemű szülővel karöltve nagy örömmel 
vágtunk bele április közepén az iskola „kis-udvarának” a szebbé 
tételébe, melyhez még néhány kisdiák is csatlakozott, akikre 
nagyon büszkék lehetünk!  
Virágokat ültettünk, valamint az idő javulásával a betonra többféle 
udvari játékot rajzoltunk, festettünk fel, a gyermekek 
szórakozásáért, azért, hogy minél több örömteli pillanatot 
szerezhessünk.

Az elkészült játékokat Farkasné Sinka Dóra SZMK-s társammal a 
tavaszi szünetet követő első tanítási napon „adtuk át” a 
gyermekeknek, akik boldogan vették birtokba, próbálták ki azokat. 
Ezúton is hálásan megköszönjük minden kedves segítőnek, 

támogatónak a hozzájárulását, akik bármilyen formában 
hozzájárultak mindezek megvalósításához. Számos további 
elképzelés, ötlet van már a tarsolyban, hamarosan folytatódnak a 
munkálatok, a közös programok. 
„A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a jóság, 
a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet 
merítesz belőle, annál jobban buzog. Légy jó!” (H.S.)
Köszönettel, a Szülői Munkaközösség nevében:

Egriné Kovács Andrea elnök.

Vetélkedő a biztonságos közlekedésért
2017. május 29-én a Hunyadi-nap keretén belül Szarvas Város 
Balesetmegelőzési Bizottsága, a Szarvasi Polgárőr Egyesület és az 
iskolai Szülői Munkaközösség 
j ó v o l t á b ó l 
K ö z l e k e d é s b i z t o n s á g i 
Vetélkedőn vehettek részt a 
békésszentandrási Hunyadi 
János Katolikus Általános 
I s k o l a  d i á k j a i  é s 
t e s t v é r t e l e p ü l é s ü n k ,  a 
kishegyesi Ady Endre Kísérleti 
Általános Iskola diákjai.
A gyerekek  a  kerékpáros 
k ö z l e k e d é s  s z a b á l y a i r a 
k ihegyezet t  KRESZ tesz t 
kitöltésével, majd kerékpáros 
ügyességi rutinpályán mérhették 
ö s s z e  t u d á s u k a t . 
Korosztályonként  kiemelkedő elmélet i  és  ügyességi 
teljesítményük alapján a biztonságos kerékpáros közlekedést 
elősegítő értékes ajándékcsomagot és oklevelet vehettek át: 
Szegvári Soma (1. oszt.), Farkas Zalán (2. oszt.), Szító Stefánia (3. 

oszt.), Légrádi Máté (4. oszt.), Budai Dávid (5. oszt.), Brezovszki 
Márk (6. oszt.), Csabai Bálint (7. oszt.), Gömöri Árpád (8. oszt.) 

Kiváló KRESZ ismereteik 
alapján további kitüntetettjeink, 
akik kerékpáros világítás szettet 
vehettek át: Farkas Péter (1. 
oszt.), Hegedűs Gréta (2. oszt.), 
Kiss Mercédesz (3. oszt.), 
Farkas Csanád (4. oszt.) A Szülői 
Munkaközösség jóvoltából 
m i n d e n  r é s z t v e v ő 
fényvisszaverő karpántot kapott.
Gratulálunk a díjazottaknak, és 
bízunk az elsajátított szabályok 
hétköznapi alkalmazásában!
Köszönjük Petruska Lászlónak, 
Tusjak Tamásnak,  Kovács 
Györgynek, Kulaság Mihálynak 

és Filip Andrásnak a rendkívül hasznos délelőttöt, ezzel elősegítve 
gyermekeink biztonságos közlekedésre nevelését!

A Szülői Munkaközösség nevében:
Farkasné Sinka Dóra elnökhelyettes
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Gondozási Központ Hírei
Mint minden évben tavasszal, idén is bővelkedünk színesebbnél 
színesebb műsorokban, programokban, időseink nagy örömére. 
„Eleget unatkoztunk a télen” fogalmaznak lakóink és nagy 
izgalommal várják hétről hétre a vendégszereplő gyerekeket, 
felnőtteket. 
Így történt ez május 9-én is, amikor intézményünkbe látogatott 
H a m v a s n é  B o h á k  M á r i a  a m a t ő r  f e s t ő m ű v é s z ,  a k i 
Békésszentandráson  szü le te t t  és  neve lkede t t  s  már 
gyermekkorában megihlette a Körös vidékének gyönyörűsége. A 
rajzolás, festészet már ekkor kedvelt időtöltése volt. Felnőttként az 
élet Nagymarosra sodorta, s immár 67 éve él a Dunakanyarban, 
mely számos képe megalkotására ihlette. Mindig szeretettel gondol 
szülőfalujára, gyökereire, emiatt született meg az az elhatározása, 
hogy ellátogat hozzánk a Gondozási Központba és elmeséli 
életének és művészetének történetét. Nagy - nagy örömünkre hat 
darab gyönyörű festményt is adományozott számunkra, melyek 
azóta a társalgónk falait díszítik, és lakóink minden nap 
gyönyörködhetnek bennük. Köszönjük szépen!

Hamvasné Bohák Mária amatőr festőművész munkáival

Május 23-án a Hunyadi János Katolikus Iskola és Óvoda körte 
csoportos óvodásai örvendeztették meg időseinket vidám, nyár- 
váró műsorukkal. Köszönetként friss gyümölccsel és limonádéval 
vendégeltük meg a kisgyermekeket színvonalas műsorukért. 
Nyárra is tervezünk velük közös programokat a kemence körül, 
várjuk őket szeretettel. Célunk a generációk egymáshoz való 
közelebb hozása, hiszen a mai világban ritka a több generációs 
nagycsaládok együttélése, és a gyerekek - idősek nagy örömére 
szolgálnak ezek az együtt töltött délelőttök.

A Körte csoport nyárváró műsorral kedveskedett az időseknek

Az ovisok mellett az iskolás gyerekek is szívesen szerepelnek 
intézményünkben. Május 31-én, a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola sajátos nevelési igényű csoportjának diákjai 
tavaszi műsorral szórakoztatták lakóinkat. Körjátékokkal, 
dalokkal, versekkel készültek a gyerekek, előadásukat 
ritmushangszerekkel is kísérték, így csaltak mosolyt időseink 
arcára.

Sajátos nevelési igényű csoport az időseknél

Június 10-re egy különleges programot szervezünk. A Cups & 
Dance nevű tíz tagú formáció lesz a vendégünk. Ők nagyon 
tehetséges fiatal művészek, akik pohárral zenélnek. Ilyen jellegű 
műsor eddig még nem került megrendezésre, így nagy 
érdeklődéssel és izgalommal várjuk a szereplőket.

Kézművesek Békéscsabán
Békéscsabán a Munkácsy Mihály Múzeumban került sor Dr. Illés 
Károlyné hímző, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett alkotó 
életmű kiállítására, amit a Békésszentandrási Kézművesek 
Egyesülete hímző szakkörének néhány tagja május 30-án 
megtekintett.
Jól ismerjük az alkotó munkáit, szakmai szempontból sokat 
tanulhatunk tőle, és nagyon szép dolgokat láthattunk. Igazán 
hasznos volt ez a kirándulás.
Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy biztosította számunkra a 
tanyagondnoki buszt.

Be

Kézműves csángó-magyar 
tábor

Szerettel hívjuk az érdeklődőket 2017. július 10-14-ig (hétfőtől 

péntekig) 8-16 óráig tartó kézműves csángó-magyar 

táborunkba.

Részletek a plakáton és az interneten.

Jelentkezni július 1-jéig a Körös Művelődési Ház és 

Könyvtárban lehet.

Várható költség: anyag 5.000 Ft, ebéd 4.000 Ft.

Szervezők
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AZ ÖNKORMÁNYZAT

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. június 26. (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. A nagyközség közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámoló

Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány
3. Szarvasi  Polgárőr Egyesület  2016.  évben végzett 

tevékenységéről szóló tájékoztató
Előadó: Tusjak Tamás egyesületi elnök

4. A Gondozási Központ beszámolója
Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető

5. Falugazdász tájékoztatója
Előadó: Demeter Péter falugazdász

6. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Hévizi Róbert bizottsági elnök

7. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Településüzemeltetési Intézménye beszámolója

Előadó: Tóth András intézményvezető
8. Bejelentések

Sinka Imre polgármester

90. születésnap

Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony 
és Bagi Erika anyakönyvvezető településünk ajándékával és 
emléklappal köszöntötte Csipai Frigyes szépkorú békésszentandrási 
lakost kilencvenedik születésnapja alkalmából, leróva tiszteletüket az 
ünnepelt és szép kora előtt. Polgármester úr átadta az ünnepelt részére a 
Magyarország Kormánya által megküldött emléklapot Orbán Viktor 
miniszterelnök aláírásával. Frici bácsi otthonában ünnepelte a jeles 
évfordulót. 
Isten éltesse sokáig erőben és egészségben!

„Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik,

soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent,
ami bele esik, magával ragadja,

valahová, amit az ember úgy hív,
hogy „örökkévalóság”!

-Wass Albert-

Trianonra emlékeztünk
A Nemzeti Összetartozás Emlékparkban gyűltünk össze június 1-jén, 
ahol megemlékeztünk a trianoni békeszerződés 97. évfordulója 
alkalmából. Először Szabó Kornél előadásában két népdalt hallgattunk 
meg klarinéton, majd Juhász Gergő „Andróczky Lászlóné:Adósunk 
Európa” című verset olvasta fel teljes átéléssel. Ezúton is köszönjük a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola tanulóinak. Ezt követően 
Hrncsjárné Dorogi Mária, a vitéz Sinka Mátyás Alapítvány alapítója 
mondta el ünnepi gondolatait: „Megtisztelő és köszönöm az 
önkormányzat felkérését, hogy a Nemzeti Összetartozás Napján 
ünnepelve szólhatok a jelenlévőkhöz. Kormányunk 2010-ben jelölte 
meg a mindenkori június 4-ét az Összetartozás Napjának. 1920-ban 
ezen a napon született meg a trianoni békeszerződés, az I. Világháborút 
lezáró, hazánkra nézne sorstragédiájának számító dokumentum. A 
szerződést a magyar történelem mély pontjaként tartjuk számon, mely 
kihat az anyaország mai életére is. A döntés alapjaiban rengette meg a 
Kárpát-medencében élő magyarság sorsát és a miértekre ma sem 
találunk megnyugtató választ. A döntéstől a renszerváltozásig 
generációk sora súlyos teherként élte meg a tudattalanságot, a 
skizofrén nyelven megfogalmazott, manipulált tájékoztatást, az 
elhallgatást. A történelemkönyvekben mellőzték a helyesen 
értelmezett igazságokat leírni, az egyszerű tömegeknek magyarázatot 
adni a miértekre nem tudtak. 
Kiművelt emberfőnek kellett lennie annak, aki sejtette az igazságot 
Trianon kérdésében. Ám a tények önmagukért beszéltek 1920-ban a 
magyar királyság az ország 2/3-át vesztette le, a lakosságának több 
mint felét. Így az elcsatolt területeken élő emberek szülőföldjükön 
kerültek kisebbségbe, amely tényszerűen a határokon túli mai 
magyarság életére is kivetítődik. És a kisebbségek védelme nem társult 
a trianoni szerződéshez. Az új államokhoz került területekről első 
lépésben az értelmiséget üldözték el. Így kerültek falunkba 1920-ba 
Farkas Mária tanítónő és férje, aki Erdélyben jegyző volt. Farkas Mária 
volt az első, aki perzsaszőnyeg szövésére tanította falunk lányait és 
asszonyait. Így az 1924-ben a Bagi család hathatós közreműködésével 
felépült Körösparti üzembe mér képzett munkaerő kezdhette meg a 
termelést. Áldassék a nevük! Érdeklődéssel nézem a Duna Tv 
Hazajárók című műsorát, mely sorozatban a felfedezők, a földrajzi 
helyek szépségein túlmenően betekintést nyújtanak az egykori nagy 
Magyarország viszonyaiba. Mindenképpen az általános iskolásokkal 
kezdődően feldolgoznám a sorozatot. Meg kell azonban említenem, 
hogy a filmet nem néztem érzelem nélkül, olykor kritikai érdeklődést 
tanúsítok e témában. A mi generációinknak van mihez hozzálátni, ma 
már nem fehér foltja történelmünknek hazánk 1920-as tragédiájának 
feldolgozása. Hála Istennek, Magyarországon Trianon témája ma már 
érettségi tétel. az iskolák pályázhatnak, utaztathatnak fiatalokat a 
történelmi Magyarország területére. Cserediák kapcsolatok családokat 
hozhatnak össze az anyaországban és az egykor elszakított területeken 
élők között. A fiatalok fiatalságukhoz hűen koncertekre, fesztiválokra 
utazhatnak és teszik ezt szerencsére! Sok iskolában az általánostól és 
egyetemig megszervezik a magyar nyelvű oktatást. A Katolikus 
Egyház határokon túli búcsújáró helyei a kapcsolattartás példaértékű 
őrzői. E kapcsolattartás szép példái élnek Békésszentandráson….” A 
megemlékezés végén elhelyeztük koszorúinkat, virágainkat a Nemzeti 
Összetartozás Emlékműnél.                                                              BE
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HÍREI
Gyermeknap „hóesésben”

Május 20-án került megrendezésre községünkben a hagyományos 

Gyermeknap immár 11. alkalommal. Korán reggel kezdtük a 

készülődést, sátor állítást és a színpad díszítést. Közben 

megérkeztek az ugrálóvárak, a mászófal és tűzoltóautó is, amely 

segített feltölteni a medencét a vízi golyók számára. A 

Polgármesteri Hivatal dolgozói 11 órától folyamatosan sütötték a 

palacsintát a gyermekek nagy örömére. Ebéd után izgatottan vártuk 

a gyermekeket és 2 órakor megkezdtük programunkat. Balláné 

Tóth Krisztina köszöntötte a délután résztvevőit és a Körös-szögi 

Hagyományőrző Csikós Egyesület műsorával kezdetét vette a 

forgatag. A Dalma Dance Club táncosai - az óvodáskortól a 

középiskolásig - második éve mutatták be tudásukat a színpadon. 

Három órakor „Barangolás a mesék világában” című interaktív 

mesekoncert került sorra, amely tényleg színvonalas, a 

gyermekeket magával ragadó volt és megelevenedtek előttünk 

óriásbábokként az ismert meseszereplők Micimackó, Törpapa és 

Julien király. Majd a Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai és a 

Triál Duó kerékpáros bemutatója következett. Ezt is nagyon 

élvezték a jelenlévők. Régi ismerősünket köszöntöttük a színpadon 

Kovács László, egykori ifjúsági Európa bajnok kajakos 

személyében, akitől az egészséges életmódról hallhattunk kiváló 

tanácsokat. A hagyományos és sokak által kedvelt karaoke zárta a 

napot, ami néhány jó hangú, énekelni tudót a színpadra csalt. 

Napközben palacsinta, jégkrém, hot-dog, pizza, arcfestés 

díjmentesen várta a gyermekeket, ezenkívül lengőteke, 

kézműveskedés és népi játékok kipróbálására is lehetőség nyílt a 

délután folyamán.

A nyárfák adta „hóesés” a nap végére feltámadó szélben még 

jobban fokozódott, de reméljük nem vette el senki jókedvét és 

mindenki megelégedéssel tért haza. Köszönjük mindenkinek a 

bárminemű segítséget!

Képek a 16. oldalon

Benedek Erika

TÁMOGATÓK

Art-Kelim Kft., Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 

Egyesület, Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, 

Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Bencsik Istvánné, 

Bohák András, Csücsök Csárda, Dalma Dance Club, Eli-Nett Kft, 

Emberöltő Alapítvány, EuroAszfalt Kft., Gallicoop Zrt., Gazsó 

Adrienn, Gazsó János, Hunya Zoltán, ifj. Tóth Zoltán és családja, 

Kor-Nix Kft., Kovács László, Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

dolgozói, Kugyela Mihály, Lestyan-Goda Mihály és családja, 

LisziDuó Bt., Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesületének 

Békésszentandrási Csoportja, Nagy Péter, Ozirisz Kft., Pálus 

István, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Somogyi Nikolett, Szarvas 

Coop Zrt., Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet, Szarvas-Fish 

Kft., Szarvasi Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Csoportja, 

Szarvasi Tűzoltóság, Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, 

Tóth Zoltán és családja, Tóthné dr. Szabó Ágnes, Vértessy Tánc-

Sport Egyesület, Young-Hús Kft., Zöld Világ Kft.

Békés Megyei Önkormányzat 
hírei

Békés megye csapata lett Kárpát-medence legjobbja

A Békés Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium 
Hungarikum Főosztálya támogatásával vetélkedősorozatot indított 
a Békés megyei értékek illetve hungarikumok témakörében 
általános iskolák felső tagozatos továbbá középiskolások 4 fős 
csapatai részére, három fordulóban. A Békési Érték-mérő 
elnevezésű verseny célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja a 
hungarikumok, értékek megőrzésébe, gyűjtésébe, megismerésébe. 
A településeken megtartott iskolai válogatók után zajlottak le a 
járási elődöntők, majd a járások legjobban teljesítő csapatai 
részvételével a megyei döntő két korosztályban: általános iskolák 
felső tagozatosai és középiskolások vetélkedtek. Annak érdekében, 
hogy a fiatalok minél alaposabban felkészülhessenek a versenyre, a 
megyei önkormányzat egy tananyagot állított össze, melyben a 
megyei értékek, hungarikumok mellett a nemzeti és a határon túli 
értékek is helyet kaptak. Az első helyezést elért két csapat jutalma 
egy háromnapos kirándulás volt Erdélybe és részvételi lehetőség az 
országos versenyen – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
A többkörös vetélkedő nemzeti elődöntőjét a Földművelésügyi 
Minisztérium megbízásából április 21-én rendezték a Lakiteleki 
Népfőiskolán, melyre minden megyéből egy általános iskolás és 
egy középiskolás csapat érkezett, valamint Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Erdélyből és Vajdaságból is érkeztek csapatok. Az 
általános iskolai korosztályból a gyulai Magvető Református 
Általános Iskola és Óvoda (Járku Gréta Zsanett, Nazsa György, 
Székács Márk, Székács Kristóf, felkészítőik, Vizlendvay-Veres 
Krisztina és Czirok Sándor Zoltán), a középiskolások közül a 
békéscsabai BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnázium és Kollégium csapata (Hortobágyi Zsanett, Kis 
Kata, Kovács József, Tarnótzky Réka Anna, felkészítőjük: 
Aradszky Ilona) képviselte Békés megyét. A lakitelki elődöntőn 
elért eredmények alapján a tizenhárom legjobb csapat kapott 
lehetőséget, hogy megméresse magát a döntőben. Mindkét 
csapatunk szépen szerepelt az országos elődöntőn, a gyulai 
Magvető Református Általános Iskola és Óvoda csapata általános 
iskolás korosztályban harmadik helyezést ért el, így elnyerték a 
jogot az országos döntőben való részvételre, ami május 19-én volt 
Budapesten, az Országházban. 
Az elődöntőben legjobbnak bizonyult döntős csapatoknak a végső 
megmérettetésben öt feladatot kellett teljesíteniük, melyből az 
egyik egy „házi feladat” volt, hungarikumokról vagy magyar 
értéktári elemekről készítettek filmet a versenyzők. A Békés 
megyei versenyzők alkotása elnyerte a zsűri elismerését, a legtöbb 
pontot szerezték meg ezzel a fiatalok. 
- A legérdekesebb egyben legnehezebb feladat a filmkészítés volt, 
de nagyon élveztük, sok vidámsággal telt az a délután. Volt olyan 
eleme a filmnek, amit már korábban kitaláltunk, és volt olyan is, 
ami a helyszínen született. Közösen alkottuk meg, és nagyon 
összehozta a csapatot a filmezés – tudtuk meg a versenyzőktől.
A Parlamentben négy feladatban mutatták meg, mennyire 
talpraesettek, volt totó, barchoba 13 hungarikum képviselő 
közreműködésével, majd hungarikum puzzle-ben és most mutasd 
meg játékelemben is bizonyíthatták kreativitásukat. A feladatokat 
hiba nélkül teljesítették, így az általános iskolások között 
„aranyérmesek” lettek, elnyerték a Kárpát-medence legjobb 
csapata címet.
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Visszatekintés 2017.
A Körös-partján május 14-én emlékezni jöttünk össze a patinás 
SZŐNYEGGYÁRUNK emléktáblájánál. Arra a sok száz 
dolgozóra gondolva helyeztük el virágainkat, akik az 1920-as 
évektől kezdve remekműveket alkottak a gyár falai között vagy 
otthonaikban. Mert bizony a gyermekek sok családban a verővilla 
tompa ritmusára hajtották álomra fejüket esténként. A 
megemlékezésen Székely Marianna által elmondott gyönyörű 
versével arra irányította rá figyelmünket, hogy az ott dolgozó 
asszonyok a nehéz munka mellett anyák is voltak, ÉDESANYÁK! 
Naponként letéve a bogozó ollókat álltak helyt otthonaikban, de 
elsősorban összefogták a gyakran 8-10 fős családjukat, szerető 
gondossággal nevelték gyermekeiket. Jól tudták, anyai 
kötelességeiket teljesítik. A vers hallatán többen könnyes szemmel 
helyeztük el a tisztelet koszorúit az emléktáblánál. Köszönjük 
Mariannak a szép élményt.
A visszatekintés folytatásaként a régi pávaköri tagokkal 
vidámságban elevenítettük fel a csoport életét, az 1977-es KI-MIT-
TUD-on megélt élményeket, a televíziós szereplést. Bár a 40. 
évforduló kapcsán Gazsóné Csabai Julika leírta gondolatait a 
HÍRADÓBAN, de a jelenlévő Csasztvan András újabb adag 
emlékcsokorral színesítette azt. Aki ma is népzenével, néptánccal 
foglalkozik, több mindenre emlékezik. Remek visszatekintés volt 
ez a pávaköri évekre, és együtt lehettünk újra. Mert az üzem 
vezetői, különösen Nagy Béla bácsi idejében, de így volt ez máskor 
is, mindig nagy hangsúlyt fektettek a sok embert foglalkoztató 
szőnyeggyár sport- és kulturális életére.
A teadélutánon részt vett a ma is működő üzem vezetője, Czuczi 
Ernő feleségével, aki szólt a jelenlegi termelésről, az üzem extra 
megrendeléséről.
Nyugdíjasaink pedig többen gyakorolják otthon a jól beidegződött 
mozdulatsort, a szövést.
Jó tudni, hogy a mesterség nem hal ki falunkban a nehézségek 
ellenére sem. Hiszen egy-egy csodaszép szőnyeg művészeti alkotás 
és a mesterség magas iskolája.
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek 
köszönjük a találkozás lehetőségét, a szép délutánt.
Többen felvállalják ezt az értékmentést. Helye és ideje van az 
emlékezésnek minden esztendőben a SZŐNYEGSZÖVÉS 
NAPJÁN, hogy újra együtt lehessünk. Találkozzunk volt 
munkatársainkkal, egykori barátainkkal.

Kelt: Békésszentandrás, 2017. májusában

Hrncsjárné Dorogi Mária

A Pávakör volt tagjai

A Szentandrási Dalkör 
sokoldalú, színes működéséről

Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Egyesületén belül működő 
Szentandrási Dalkör éves (2016. április 28. – 2017. május 10.) 
tevékenységéről.
Tevékenységünk változatlanul szeretetszolgálatként működik, 
valamint partnerkapcsolataink iránti kölcsönös megbecsülésből, 
nem utolsó sorban a népi ének-dalkultúra és hagyományőrzés 
tiszteleteként és az éneklés szeretete okán kórusunk létszáma 14 – 
15 fő.
Sajnos Kiss Béláné – komoly erősségünk beláthatatlan ideig 
betegápolásra kényszerült.
A sok egyéni gond ellenére a kórus 2016. november 6-án ünnepelte 
a 10. évfordulóját.
2016. május 3-án Öcsödön a József Attila Nyugdíjas Klub 
meghívására Anyák napi műsort adtunk elő ebéddel egybekötve.
2016. július 23-án Kardosi Civil napon a summás dalainkra került 
sor.
Majd Családi napra voltunk hivatalosak, melyen dalaink helyett 
fánksütést vállaltak a kórus legügyesebb gazdasszonyai (P. A., Sz. 
J., Tné M.).
2016. augusztus 13-án a Békésszentandrási Vitamin napon nyári 
dalainkkal, illetve főzéssel vettünk részt.
2016. október 8-án az Idősek Világnapján a Csabacsűdi 
Nyugdíjasok citerás műsorral, míg Kórusunk énekcsokorral, 
versekkel köszöntötte az időseket – birka ebéddel egybekötve.
2016. november 11-én A Békésszentandrási Körös Művelődési 
Házban Szt. Márton napon műsort adtunk elő kis lampionos 
felvonulással, majd saját készítésű süteménnyel vendégeltük meg 
az óvodás – iskolás gyermekeket, akiket a szülők kísértek. Ezt 
követően kézműves foglalkozás volt a könyvtári dolgozók 
közreműködésével. 
2016. december 10-én Adventi énekekkel vártuk a katolikus 
templomtéren a II. gyertyagyújtást.
2016. december 11-én Karácsonyi játszóház bevezető műsorát a 
kórusunk adta, majd bekapcsolódtunk a karácsonyi díszek 
készítésébe.
2016. december 14-én ünnepi gyertyagyújtással, Mesterszállási és 
Szentandrási Dalkör verseivel, énekével köszöntöttük az év 
legszebb ünnepét, a Karácsonyt - ebéddel egybekötve. Részt vettek 
még a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola gyermekei 
karácsonyi műsorukkal.
2017. február 25-ei Farsangon beöltözéssel, tréfás dalainkkal, 
versekkel, farsangi visszaemlékezéssel szórakoztattuk a 
közönséget - birkavacsora keretében. (zene: Major József).
2017. március 18-án Csabacsűdi meghívásra Tavaszváró és 
Nőnapi megemlékezésen énekeltünk és verseltünk – ebéddel 
egybekötve.
2017.  március  22 -én  Tavaszköszöntő  a lka lmából  a 
Békésszentandrási Körös Művelődési Házban a Vértessy Táncklub 
mellett fellépett Dr. Kanti Attila és felesége, majd a Kondorosi 
Nyugdíjasok Páva kórusa színesítette a mi tavaszi csokrainkat, 
verseinket. Külön köszönet a hangosításért Balla Ferencnek és 
Krisztikének a műsor levezetéséért. 
2017. április 25-én Tiszaföldvári Nyugdíjas Klub hívására 
viszontlátagottunk és tavaszi műsort adtunk elő („Őszidő”).
Ez évi fellépéseink mutatják aktivitásunkat, amelyekért nagy-nagy 
köszönet jár a kórusnak, akik családi szombatokat, valamint saját 
járművet áldoztak fel önzetlenül.
Külön köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik egyéni 
adakozással segítettek bennünket.

Oláh Gézáné Erzsike
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Az I. világháborúra 
emlékeztünk

2017. május 23-án Kultúrházi Kávéházunkba hívtuk a község 
lakosságát a Hősök Napja alkalmából. Pintér István és fia, ifj. Pintér 
István „Románia orvtámadása és Bukarest elfoglalása” című 
könyvüket mutatták be, melyet Hévizi Róbert, a Helytörténeti 
Egyesület elnöke segített kérdéseivel. Románia szövetségesünk 
volt, ennek ellenére 1916. augusztus 27-én hadat üzent. Betört 
Erdélybe, az ott lévő csekély létszámú csapataink emberfeletti 
hősiességgel lassították az előrenyomulásukat. Erre azért volt 
szükség, hogy osztrák-magyar és német hadosztályokat tudjanak 
Erdélybe átdobni. Két hadsereg alakult, a cs. és kir. 1. hadsereg, 
amelyiknek az volt a feladata, hogy biztosítsa a felvonuló német 9. 
hadsereg hátát. Ez az utóbbi hadsereg volt az, amely magyar 
hadosztályokkal együtt szeptember végén Nagyszebennél 
tönkreverte a román 1. hadsereget. Később Fogarasnál és Brassónál 
is győzelmet aratott. November 11-én a Szurdok-hágón át betört 
Havasalföldre a német 9. hadsereg. Közben az orosz hadsereg 
szeptemberben, októberben, novemberben tehermentesítő 
támadásokkal igyekezett segíteni a románoknak. Ugyanakkor 
délen, Dobrudzsában ott volt a Mackensen vezette bolgár-német-
török hadsereg. Ez a hadsereg november 23-án átkelt a Dunán. Így a 
románok súlyos helyzetbe kerültek. 1916. december 6-án a 
szövetséges csapatok elfoglalták Bukarestet. Röviden ezt tudhatták 
meg azok, akik eljöttek és részt vettek ezen az eseményen a Körös 
Művelődési Házban.

Benedek Erika

Hősök Napja
Május 28-án délután 6 órakor megemlékezést tartottunk a Hősök 
szobránál, ahol a szentandrási magyar katonákra és civilekre 
emlékeztünk, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az elesett 
magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 
1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy 
kezdeményezésére. Községünkben 1928. május 28-án avatták fel a 
mostani emlékművet.
Mindezekről adott rövid összefoglalót Hévizi Róbert, a 
Helytörténeti Egyesület elnöke. Majd elhelyeztük a megemlékezés 
koszorúit, virágait és mécseseit.

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2017. június 29-én (csütörtök)

16.30 órára

a Kuláküldözés Áldozatainak 
Emléknapja alkalmából

rendezendő megemlékezésre.

Helye: Polgármesteri Hivatal előtti kopjafa

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2017. június 25-én (vasárnap) 15 órára

a Békésszentandrási Néprajzi 

Gyűjtemény átadó 

ünnepségére.

Helye: Békésszentandrás, Tájház

Mindenkit szeretettel várunk!

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
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KÉZILABDA
A mezőberényi idegenbeli bravúrt követően új lendületet vett a játék, 
még nagyobb erővel küzdöttek a kézisek. Egyre sűrűsödtek a 
mérkőzések, de bebizonyosodott, hogy minimális pihenővel is képesek 
harcolni, és győzni is! A májusi dupla meccses hétvége újabb 
pontszerzéssel zárult. 
JALTE Békéscsaba - Békésszentandrási Kézilabda Club 28 - 21 
(11:11). Péntek este az ezüstérmes JALTE csapatával nagyon jó első 
félidő után, a második játékrészre felőrölte a fiatalokat a hazai erőfölény, 
s a végére a legnagyobb különbség alakult ki, annak ellenére, hogy 
sokkal szorosabbat is megérdemeltünk volna a mutatott játék alapján.
Másnap, szombat reggel Nagyszénás csapatát fogadta a Szentandrás, s 
bár időnként a fáradság jelei mutatkoztak, mégis sikerült mozgósítani 
"tartalékokat" s szinte végig kézben tartva a mérkőzést, rendkívül 
látványos csapatjátékkal, újabb két pont került begyűjtésre: 
Békésszentandrási Kézilabda Club- Nagyszénás 34 – 26 (15 - 13). 

Álló sor: Géci Brigitta, Bezzeg Xénia, Petrás Blanka, Olasz Éva, 
Farkas Csenge, Szín Réka
Guggolnak: Szabó Adrienn, Egriné Kovács Andrea (játékos-edző), 
Ambrus Réka és Lólé Emília.

Ezután egy újabb hajtós meccs következett az egész bajnokságban 
veretlen, Újkígyós ellen: Békésszentandrás – Felföldi I.Se Újkígyós 
20-31 (10 – 12 ).
Itt is okoztunk némi fejtörést az első játékrészben, álomszerű volt a hazai 
játék, nem igazán találták az ellenszert még a vendégek. Félidőben 
rendezték soraikat, melynek első nyolc perc megpecsételte a mérkőzés 
teljes kimenetelét.  Bár ezt követően ismét talpra álltunk, gólokra 
gólokkal válaszoltunk, a vendég-győzelem egy percig sem volt 
kétséges. A közönségtől, az ellenféltől és a játékvezetéstől is elismerést 
kaptunk lelkes játékunkért, és az igen tisztes helytállásért.

A vendégek várhatóan NBII - ben folytatják a küzdelmeket, így utolsó 
mérkőzésük révén kis meglepetéssel készültünk, hogy gratuláljunk és 
köszöntsük őket utolsó megyei bajnoki összecsapásukon, és minden jót 
kívánjunk nekik a magasabb osztályban való folytatáshoz!
„ A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A 
sport tehát mindenre megtanít.” (E.H)

Mi pedig megyünk ilyen lelkesen tovább, mert tudjuk, hogy 
tisztességesen, odaadással veszíteni egy dolog, és feladni valamit az 
megint más. Hisszük, hogy ha nagy csatában veszítünk, hát veszítünk, 
mert nem lehet mindig nyerni… de úgyis jön egy másik csata, amit meg 
tudunk nyerni, és meg is kell!!
A tavaszi visszavágó utolsó fordulóját Füzesgyarmaton vívtuk, ahol a 
hazaiaknak nagy volt a tét, hiszen mindenképpen győzniük kellett a 
bronzérem megszerzéséhez. 
Füzesgyarmat SK – Békésszentandrási KC 26 – 23 (14 -11)
Szerencsére sikerült átmenteni az elmúlt hetek jó formáját, és most is 
fegyelmezett, jó játékkal rukkoltunk elő, mellyel igencsak megleptük a 

dobogóesélyest. Az egész mérkőzés alatt erőnkön felül küzdöttek a 
szentandrásiak, egyetlen percre sem érezhették magunkat biztonságban 
a gyarmatiak. A második félidőben még jobbá vált az összpontosítás, s 
azt a játékrészt döntetlenre is hozta kis csapatunk, de a végén mégis a 
hazaiak javára billent a mérleg. Ezzel a lelkes, önfeláldozó játékkal 
fejezte be a felnőtt csapat a szezont, melyért akár pontot is érdemeltünk 
volna.
UTÁNPÓTLÁS csapatunk második tornanapja is parádésra sikerült: az 
NBII-es ifibajnokságot nyert gyomaiak ellen nehezen ébredtünk, de 
utána mind a sokkal nagyobb játékerőt képviselő Köröstarcsa, mind a 
kiváló Újkígyós ellen szoros csatát vívtunk, meglepetésszerű 
eredményeket produkálva, látványos szép játékot mutatva, a 
pontszerzés is másodperceken múlott.
„Az, hogy senki sem számít rá, hogy megteszed, még nem jelenti azt, 
hogy képtelen vagy rá…(S.A.A.)”Mi lelkesen hisszük ezt, és így 
megyünk tovább!! 
Ezúton is megköszönünk mindennemű támogatást, segítséget, s a 
szurkolást, melyek visznek bennünket előre minden nehézség ellenére 
is…♥
Egyúttal szeretettel hívunk és várunk minden kedves kézilabda-és 
sportbarátot a XIV. Békésszentandrási Kézilabda Kupára, az 
Apáti-Nagy Ferenc emléktornára, melyet sok éve hagyományként 
augusztus első szombatján rendezünk. 2017. augusztus 5-én 
szombaton 9 órától várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel!!  
HAJRÁ!!! 

TÁNCOS HÍREK
Május 7-én Baján az I. Sundance Kupán egy párosunk versenyzett 
Melich Krisztián - Petrás Kíra „C” ifjúsági standard kategóriában 5. 
helyezést, latinból 8. helyezést ért el.
Május 14-én Bajára utaztak ifjúsági párosaink mindkét pár éremmel tért 
haza: Halmai Dániel-Bencsik Noémi „C” ifi standard 2. hely, „C” ifi 
latin 2. hely; Melich Krisztián – Petrás Kíra „C” ifi standard 3. hely, „C” 
ifi latin 3. hely
Májusban három fellépésünk volt: 12-én az OVI BULI-n táncoltak 
fiataljaink, 20-án Békésszentandráson a Gyermeknapon adtunk műsort, 
27-én Szarvason a Gyermeknapon mutatkoztak be táncosaink.

JÚLIUSBAN TÁNCTÁBOR!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐ GYERMEKET SZERETETTEL 

VÁRUNK!
Az idén is megtartjuk népszerű tánctáborunkat, amely július 3. hétfőtől 
július 7. péntekig lesz Békésszentandráson a Művelődési Házban. Bárki 
jelentkezhet, akinek kedve van táncolni és jókedvűen eltölteni velünk 
egy hetet.
A programok reggel kilenc órától délután négyig tartanak. Nyolc órától 
már fogadjuk a gyerekeket.
Részvételi díj 4.000,- forint.
Ebédelési lehetőség a Zöld Sas Vendéglőben a heti ebéd ára 4.000,- 
forint (800,-Ft/nap/fő).
Jelentkezni, érdeklődni Makan Zsuzsannánál (tel.:30/6032290) vagy 
Korbely Györgynénél ( tel.:20/9103 093) lehet.

ÉVZÁRÓ BEMUTATÓNK  JÚLIUS 8-án szombaton 
délután 16 órakor lesz. Kérem, minél többen tiszteljék meg 
rendezvényünket, gyermekeinket!

Korbely Györgyné
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Sakk
2017. május 21-én került megrendezésre Gyulán a XXVI. PARK-
KUPA 2017. évi megyei egyéni, korosztályos ifjúsági sakk-
bajnokság, ahol az I. korcsoportban Zsigmond Imre 12., a II. 
korcsoportban Farkas Csanád 8., Bagdi Nándor 11. helyezett lett. 
Gratulálunk, további szép sikereket!

Nyári nyitvatartási rend
a Fő u. 53. szám alatti

Iparcikk /Csipai/ Boltban!

2017. június 1-jétől minden hétvégén – szombaton és 
vasárnap is – egész nap nyitva tartunk

reggel 8-tól délután 17 óráig.

A megszokott árukészlet mellett a nyári szezonban árusítunk

különféle strandcikkeket: pl. úszógumi 450,- Ft-tól, karúszók 
550,- Ft-tól, 
napozógyékény 460,- Ft-tól, strandpapucs 650,- Ft-tól, 
szalmakalap 1450,- Ft-tól, 
felfújható kismedence 1190,- Ft-tól, vízilabda 380,- Ft-tól,
műanyag nyári gyermekjátékokat: pl. vízipisztoly 220,- Ft-
tól, kismotor 3550,- Ft,
játék fűnyíró 1650,- Ft, homokozójátékok 200,- Ft-tól,
grill-partikhoz: egyszer használatos tányérokat, poharakat, 
evőeszközöket, grill-gyújtófolyadékot, faszenet, asztali és 
leszúrható fáklyákat, szúnyogriasztókat stb.

Egész nyáron kapható virágföld: 5 l-es 180,- Ft, 10 l-es 310,- Ft, 
20 l-es 560,- Ft,
ásványvíz: 2 literes kiszerelésben 80,- Ft-os áron.

Továbbra is kedvező árakkal, széles áruválasztékkal 
várjuk kedves vásárlóinkat.

Időt és pénzt takarít meg, ha nálunk vásárol!

Telefonos elérhetőségünk: 66/218-230

FIGYELEM!

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár
nyári szabadság miatt

július 24-től 28-ig
ZÁRVA.

Nyitás:
július 31-én, hétfőn 8 órakor.

Következő lapzárta:

2017. július 5. (szerda)

Cikkeiket interneten is elküldhetik: 

konyvtar@bekesszentandras.hu

A Könyvtár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra

Faxküldés: 500 Ft – egyoldal, minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal

Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:

20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas

30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal

Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Papp Tamás és Mrena Henriett 2017. május 6-án,
Zalai István és Nagy Éva 2017. május 13-án,
Zimán Ferenc és Aszódi Mónika 2017. május 20-án,
Cserven Zoltán és Szabó Kitti 2017. május 27-én kötött házasságot.

Születések

2017. május 8-án Rónyai Szabolcs és 
Gyányi Szilvia szülőknek KINGA, 
május 10-én Plentri Norbert és Kis Erika 
szülőknek ADÉL utónevű gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Szin Péter /1943/ 2017. május 7-én,
Aszódi Pálné ln.: Szin Erzsébet /1931/ 2017. május 10-én,
Rábáné Fazekas Erika /1965/ 2017. május 28-án hunyt el.

Mindennap vártalak, de sohasem hiába.
Megkérdezted, jól vagy-e édesanya?
A bánatot nekünk hagytad, és a szomorúságot.
Míg a szívünk dobog, addig szeretünk édes kislányom.

Búcsúzik:

Édesanya, Öcsi és családja

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 
Békésszentandrás, Akácos u. 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 családi 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

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

MEGEMLÉKEZÉS
FABÓ IMRE

halálának 5. évfordulóján.

,,A temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Vagy csak bánatot szomorú szívében.
5 éve mi is ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben
még ma sem találunk.”
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LABDARÚGÁS

Harmadik helyen zárt a Hunyadi

Befejeződött a Békés megyei II. osztály labdarúgó bajnokság. A 
Békésszentandrási Hunyadi focistái a harmadik helyet szerezték 
meg. Balszerencsés volt a végjáték, mert a szentandrásiak az utolsó 
pillanatokban veszítették el az ezüstérmet. Sajnos a bajnoki 
remények már hetekkel ezelőtt elszálltak, de a második hely 
megérdemelt lett volna a csapat számára.
A meccs eredményeket tekintve jól teljesítettek a fiúk. Talán túl 
nagy terhet jelentett a bajnoki cím megnyerése. Szégyenkezésre 
azonban semmi ok, a bronzérem is szépen csillog és így is büszkék 
vagyunk rájuk! Szép volt fiúk!
Eredmények:
26. forduló: 2017. május 13., szombat 17.00
Békéscsabai MÁV – B.Hunyadi 0-5 (0-4)
Békéscsaba, 100 néző. Vezette: Bálint Zoltán (Szigeti Gábor, 
Hermanovszki Kristóf)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N. (Rácz R.), Borgulya J., 
Olasz I. (Bagi L.), Lovas A., Bódai N. (Nagy I.), Sajben G., Szabó 
M., Lós I., Virág I.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Kovács N. (2), Bódai N., Borgulya J., Lovas A.
Varga László: Az első félidő gólratörő játéka elfogadható volt. A 
másodikban mindenki gólt akart szerezni, ezért játékunk statikussá 
vált.
27. forduló: 2017. május 20., szombat 17.00
B.Hunyadi - Bucsa 3:1 (1:0)
Békésszentandrás, 170 néző. Vezette: Telek András (Erdősi Gyula, 
Nagy Zoltán)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Lovas A., 
Nagy I., Bódai N., Lós I. (Péter G.), Sajben G., Koppányi P. 
(Dernovics T.), Virág I. (Rácz R.)
Edző: Varga László
Gólszerzők: Virág I., Bódai N., Lós I.
Sárga lap: Lós I.
Varga László: Győztünk és hajtunk tovább, hátha sikerül!
28. forduló: 2017. május 27., szombat 17.00
Csorvás – B.Hunyadi 3:3 (2:1)
Csorvás, 150 néző. Vezette: Barta Tibor (Sándor Imre, 
Gyebrovszki György)
Hunyadi: Polyák P. – Kozák B., Kovács N., Borgulya J., Lovas A., 
Bódai N., Péter G. (Pásztor D.), Sajben G., Virág I. (Bagi L.), 
Dernovics T., Rácz R. (Uhljár Sz.)
Edző: Varga László
Gólszerző: Sajben. G., Dernovics T., Pásztor D.
Sárga lap: Polyák P., Kozák B., Lovas A.
Varga László: Gondoltam, hogy egy tét nélküli barátságos 
mérkőzés lesz, amely azonban a végére paprikás hangulatúvá vált. 
Sajnálom Virág Imrét, mert minden mérkőzésen a levadászására 
mennek. A döntetlen igazságos.

29. forduló: 2017. június 3., szombat 17.00
B.Hunyadi – Okány 3:0 (0:0)
Békésszentandrás, 180 néző. Vezette: Láza András (Steigler Ádám, 
Vida Sándor)
Hunyadi: Légrádi A. – Olasz I. (Rácz R.), Kovács N., Borgulya J., 
Lovas A., Bódai N. (Nagy I,), Sajben G., Lós I. (Uhljár Sz.) 
Dernovics T. (Bagi L.), Virág I., Pásztor D.
Edző: Varga László
Gólszerzők: Dernovics T., Lovas A., Kovács R. (Okány – öngól)
Sárga lap: Olasz I., Bódai N.
Varga László: Nyögvenyelős első félidő után a másodikban több 
helyzetünkből hármat értékesítettünk. Győzelmünk teljesen 
megérdemelten.
30. forduló: 2017. június 10., szombat 17.00
Csanádapáca – B.Hunyadi 2:0 (0:0)
Csanádapáca 50 néző. Vezette: Telek András (Zahorán János, Bozó 
Norbert)
Hunyadi: Légrádi A. – Kozák B. (Nagy I.), Kovács N., Borgulya J., 
Olasz I., Lovas A., Lós I., Sajben G., Pásztor D. (Szabó M.), 
Dernovics T. (Rácz R.), Virág I.
Edző: Varga László
Sárga lap: Pásztor D., Lós I., Szabó M.
Varga László: Egy letört társaság ül az öltözőben. Remélem, őszre 
másképp lesz minden!

A Békés megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 
végeredménye:

1. Békés  30  22  3  5 106-37  69
2. Lőkösháza  30  22  4  4  82-32  63
      (-7 pont)
3. B.Hunyadi  30  20  3  7  90-37  63
4. Újkígyós  30  16  6  8  69-58  54
5. Doboz  30  16  5  9  71-38  53
6. Sarkad  30  13  7  10  53-49  46
7. Sarkadkeresztúr  30  12  7  11  57-54  43
8. Csanádapáca  30  13  3  14  53-60  42
9. Battonya  30  12  6  12  84-85  42
10. Gyomaendrőd  30  12  3  15  73-61  39
11. Bucsa  30  10  8  12  55-56  38
12. Csorvás  30  9  8  13  71-79  35
13. Okány  30  7  7  16  45-66  28
14. Kunágota  30  8  3  19  61-109  27
15. Békéscsabai MÁV  30  4  7  19  38-78  19
16. Atletico Békéscsaba  30  4  0  26  23-132  12

Gratulálunk a Hunyadinak a bronzéremhez!
-zi-rt
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Gyermeknap képekben

A gyermekeket igazán magával ragadta az interaktív 
mesekoncert, amelyen a mesefigurák óriásbábként 
megelevenedtek

Egész délután hosszú sorban várták a gyermekek, hogy 
kifessék az arcukat

A Triál Duó kerékpáros bemutató is a színpadhoz vonzotta a 
kicsiket

Kovács László, egykori Európa bajnok kajakozó egészséges 
életmód tanácsokkal látta el a jelenlévőket

Ismét jó hangulatban zajlott a nap zárásaként a karaokeA Mobil Mászófalat kisebbek és nagyobbak is kipróbálták


