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Iskola udvar - Park

14.00 Megnyitó
Dalma Dance Club táncosai

14.45 Kacagó Bábszínház – Egyszer volt Budán kutyavásár
16.00 „Élő” Dínó Show
17.00 Interaktív zenés műsor
18.00 Néptánc bemutató

Vár Rátok még ugrálóvár, kézműveskedés, arcfestés, 
lufihajtogatás, kültéri társasjátékok, palacsinta!

Rendező: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Egészségfejlesztési nap az óvodában
Idén április 29-én minden Szeged-Csanád egyházhoz tartozó 
köznevelési intézményben egészségfejlesztési napot tartottak, 
ehhez csatlakozott óvodánk is. 
Az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelés 
az óvodában kiemelt jelentőséggel bír. Mindezeket szem előtt 
tartva olyan változatos tevékenységeket szerveztünk, melyekbe 
szívesen kapcsolódtak be a gyerekek és jól érezték magukat.  
Közben sok ismerettel, tudással gazdagodhattak. 
Többek között játszottunk tapintásos játékot, ahol különféle 
tavaszi zöldségféléket ismerhettek fel a letakart tálcán, melyeket 
később el is fogyaszthattak a tízórai során. Ezt követően a helyes 
fogápolás technikáját mélyíthették el egy fogsor modell 
segítségével. A nap folyamán volt még bábszínház is, ahol 
interaktív módon kapcsolódhattak be a gyerekek „A három 
pillangó” életébe az óvónők bábjátékának köszönhetően. 
Mindezeket a tevékenységeket egy közös zenés tornával zártuk. 
A közös, kellemes hangulatban telt nap folyamán lehetőség nyílt 
szemléletük formálására, egészségi állapotuk kedvező irányú 
változására. 
Mindezeket támogatva a szülői munkaközösség egy tankerttel 
örvendeztetett meg bennünket, ahol nyomon követhetjük az 
elültetett növények fejlődését.
Támogatásukat köszönjük szépen.
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Az Erő Műhelye Hírei
2019. 04. 20-án Budapesten, az Angyalföldi Sportközpontban, 
Vitaflex Kupa keretein belül megrendezésre került a HSMA 
Herkules Liga. Igen erős, és szoros küzdelemben sikerült az első 
helyet megszereznie Losonczi Imrének! Gratulálunk! Köszönet 
Barna Antal támogatásának.

Május 19-én ünnepli

4. születésnapját

Magócs 
Noelka

Békésszentandráson.

Köszöntik őt szülei
és a Magócs nagyszülők

sok-sok szeretettel.
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Gondozási Központ Hírei
Április hónapunk a kikeletről a fecskék eljöveteléről a virágzásról 
szól. A Gondozási Központba is beköszöntött már véglegesen a 
tavasz, elég csak bepillantani az udvarunkba.
Tarbay Ede gyönyörű soraival köszöntsük mi is eljövetelét.
„Április, tavaszi ég szülője,
a szíveinkbe hozd meg a dalt,
legyen a földnek búzája, szőlője,
legyen hite, hogy minden ág kihajt.”
Április 11-én József Attila születésnapján tartjuk a Magyar 
Költészet Napját. Hihetetlen, de már 1964 óta minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal 
és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Szerettünk volna 
mi is részese lenni ennek, ezért időseinkkel összeülve 
gondozónőink és egy diák tolmácsolásában elmondtuk 
gondozottjaink kedvenc verseit. Meghallgattuk Koncz Zsuzsa 
előadásában Arany János: Vörös Rébék című balladáját. Felváltva 
verseltünk időseinkkel. Családias, meleg hangulatban telt a 
délután.

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb 
ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi 
és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás 
és hagyomány kötődik.
A Húsvéti szentmisét Szurovecz Vince Főesperes Úr celebrálta 
vallásos időseink számára. Köszönjük!
„Hitélet a tanyán” –címmel tartott előadást az otthonban Sinka 
Gáspárné Marika néni és Szécsi Balázs. Megfelelő környezetet 

mindehhez a drofa - falnál kiállított kegytárgyak biztosítottak. A 
rögtönzött kiállításhoz időseink is odaadták féltve őrzött 
tárgyaikat.
Sok érdekes dolog elhangzott az előadáson. Személyes 
tapasztalataik, véleményük, tárgyaik még inkább közelebb hozták 
az elhangzottakat. Mindannyian maradandó élményekkel 
távoztunk. Köszönet érte Marika néninek és Szécsi Balázsnak.

Nem mindenki számára elérhető a szűrővizsgálatokra való eljutás. 
Sokszor szabadságot kell kivenni és akár napokig eltarthat egy – 
egy vizsgálaton való részvétel.
Nagyon örültünk, hogy ehhez nyújtott segítséget a Szarvasi 
Szakorvosi Kft. által kivitelezet „Humán szolgáltatások fejlesztése 
Szarvas térségében” project című pályázat keretében lebonyolított 
rendezvény, melynek a könyvtár adott helyet. Köszönjük mindazok 
munkáját, akik segítettek időseink és dolgozóink számára, hogy 
részt vehessenek ezen a szűrésen. Reméljük lesz folytatása!
Hagyományainkhoz híven idén se maradhatott el a fáklyás 
felvonulás. Minden évben próbálunk valami kis pluszt adni 
mindehhez. 
Idén „20 év múlva”- mottóval mutattuk be kik is lehetünk majd 
ennyi év elteltével. 
Segítséget kaptunk mindehhez időseinktől, akik örömmel öltöztek 
be majdani gondozóinknak. Daloltunk, viccelődtünk és 
természetesen hoztuk a „formánkat” hisz néha a hétköznapok után 
jól esik egy kis kikapcsolódás. Jó volt!…. Jővőre ugyanitt!… 
Várunk benneteket!
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Köszöntöttük a tavaszt
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete április 25-
én tavaszköszöntő rendezvényt szervezett a helyi művelődési 
házban. A műsorvezetőnk, Benedek Erika intézményvezető 
köszöntötte a jelenlévő sorstársakat és barátaikat. Először Oláh 
Géza elnök urat kérte fel, hogy nyissa meg a rendezvényünket, és 
felkérte Dankó Béla országgyűlési képviselőt, hogy mondja el 
gondolatait a tavaszról, a tavaszi eseményekről. Nagy 
elfoglaltsága mellett örömmel vettük, hogy részt vett 
rendezvényünkön.
Kul túrműsorunkban a  Csabacsűdi  Hagyományőrzők 
zenekísérettel adták elő műsorukat. Majd a Szentandrási Dalkör 
előadásában békési népdalok, versek, és hazafias dalok hangzottak 
el dr. Dobos Ágoston református lelkész hegedűkíséretével. Ebéd 
birkapörkölt, előzetes bejelentésre sültet tálaltunk fel. Ebéd után a 
csabacsűdi barátaink szórakoztattak bennünket. Köszönet a 
tombolatárgyakért, a támogatójegyek vásárlásáért, és 
mindazoknak a segítségéért, akik az elő- és utómunkálatokban 
részt vettek, különösen kiemelve a Pásztor családot. Utólag is 
hálás szívvel gondolunk rájuk, hogy minden rendezvényen ilyen 
aktívan és odaadóan veszik részüket a munkából. Köszönetünket 
fejezzük ki az Önkormányzatnak a teremhasználatért és a 
felszerelésért,  valamint hogy a tanyagondnoki buszt 
rendelkezésünkre bocsátották. Így idős tagjaink is részesei 
lehettek ennek a szép ünnepségnek.
Örömmel tudatjuk, hogy dalkörünk három tagja (Lázár Józsefné – 
vers, Szabó István – vers, Trnovszki János – magyar nóta 
kategóriában) a középdöntői megmérettetés után bejutott a 
döntőbe.
E kedves ünnep másik nagy öröme, hogy abban a fellépő ruhákban 
tudtak szerepelni dalkörünk tagjai, amit támogatásból tudtuk 
elkészíttetni.

A mi szervezetünk is részt vett az egészségügyi szűrőnapon. 
Köszönjük, hiszen a látogatottsággal kimagasló eredményt értünk 
el.
Június 4-én 17 órakor a Trianoni megemlékezésen fellép 
dalkörünk. Helyszín: Postával szemben a Nemzeti Összetartozás 
Emlékpark.
Június 9-én, Pünkösdvasárnap du. 3 órától kórusok találkozója a 
helyi református templomban. Fellép a helyi Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola énekkara, és a Szentandrási Dalkör is.

Anyák Napjára 
készültünk

Bár az idő nem volt túl kegyes, május 4-én a könyvtár galériája 
mégis megtelt érdeklődő gyerekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel. 
Anyák Napjára készítettünk mindenféle szép ajándékot: 
üdvözlőlap, ajándéktasak, nyaklánc, virág kulcstartó, fényképtartó. 
Új technikákkal ismertettük meg a résztvevőket: quilling, 
decoupage.
Velünk volt a ,,Valami" képviseletében Cziglédszky Marianna, 
akivel nagyon szép nyaklánc medálokat lehetett készíteni.
A galéria gyermekrészlegében lehetőség volt a pici gyerkőcöknek 
játékra, a nagyobbak és a szülők, nagyszülők megpihentek, 
beszélgettek, olvasgattak.
Pogácsával, meleg gyümölcsteával pótoltuk az energiát.
Mi jól éreztük magunkat, és bízunk benne, hozzájárultunk az 
Anyák Napi köszöntéshez.

Balla Edit
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Községünk 689. születésnapja
A település beiktatásának 689. évfordulójára emlékeztek április 18-
án a Jubileumi Emlékháznál. A Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület nevében először Virág Sándorné, majd 
Aszódiné Nyéki Valéria egy gyönyörű dallal köszöntötte a 
jelenlévőket.
Ezt követően Virág Sándor önkormányzati képviselő fejezte ki 
tiszteletét az ünnep alkalmából a következőképpen:
„Kedves Békésszentandrásiak!
Nemcsak ez a föld őrzi életünk és történetünk emlékeit, mi is 
elválaszthatatlanul hordjuk magunkban legkisebb gyermekségünktől 
kezdve ennek a földnek ezerféle emlékeit. Mi magunk vagyunk ez az 
emlék. A Babits Mihálytól való idézet arra tanít bennünket, hogy 
magunkban hordozzuk a múltat. Magunkban hordozzuk a tájat, 
ahová tartozunk, és az embereket, akikkel osztozunk rajta. Velünk 
vannak a fényes, nagyszerű pillanatok és a jellemformáló 
hétköznapok. Velünk van a régiek álma, hősiessége, reménye és a 
tőlük örökségbe kapott hagyomány. Minden mese és minden igaz 
történet, amit előttünk elmondtak, amit előttünk átéltek.
Mítosz és hagyomány, jellem és karakter: csupa elsőrangú örökítő 
anyag. Az ősök tisztelete és a hazaszeretet nem feladat, sokkal inkább 
önmagunk elfogadása. Aki szereti a hazáját, a saját sorsát szeretheti 
benne. Aki eldobja magától a hagyományt, önmagát tagadja.
Hogy is mondta Babits Mihály?
,,Mi magunk vagyunk az emlék.” A hagyomány hozzánk tartozik.
689 évvel ezelőtt, ezen a napon kelt egy okirat, amelyet Károly 
Róbert királyunk írt alá, és pecsételt le. Ezzel lezárt egy határvitát. 
Egy olyan vitáról volt szó, ami a településünkön zajlott, ami bár 
akkoriban még nem volt önálló, bizonytalan viszonyokkal 
rendelkezett. Egy része Fehéregyházához, másik része Hénhez 
tartozott. Fehéregyház a mostani Mogyorósi-halom környékén volt, 
Hén pedig a Bika-halom közelében. Mindkettő egy magasabban 
lévő, nagyobb terület, hiszen a folyók akoriban még nagyon 
rakoncátlanok voltak, és nem épültek gátak, amelyek megálljt 
szabtak volna nekik. A tatárjárást követő időszak Békésszentandrás 
életében is nagy fordulatot hozott. A kunok betelepítésével 
megérkeztek az úzok is, akik északra és délre vándoroltak. A déli 
területeken határvitába keveredtek, aminek következtében 
Nagymartoni Pál országbíró 1329. november 20-án arra kérte az 
aradi káptalant, hogy a határok felújításával határozza meg 
Békésszentandrás helyzetét, és hozzanak döntést arról, hogy 
Fehéregyháza területén belül van vagy sem. 1330 áprilisában 
megtörtént a határjárás. Az Úzvásári család ennek keretében 
bizonyító erejű határjeleket tudott felmutatni, ezért a falubirtokot az ő 
javukra iktatták be. Erről a beiktatásról az aradi káptalan április 18-i 

oklevelében tett jelentést Károly Róbertnek, ezért ezt a napot tekintik 
a település születésnapjának.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A történelemben csak addig láthatunk tisztán, ameddig elér a 
tudomány. Ahonnan a múlt mozaikdarabjai még előkerülnek.
Azon túl már csak a lelkünk segítségével látunk. A mondák mindig 
kitöltik a múltdarabok közötti hiányzó láncszemeket. Így lesz a 
valóságból átélhető igazság: a magyarok igazsága.
Arany János jegyzi meg, hogy a magyar ember a mondákat 
,,hívőkegyelettel hallgatja és adja tovább”. Olyan tisztelettel, ami az 
élet legnagyobb titkainak jár.
A Békésszentandrásiak tudják, hogy az itt élőket mi teszi közösséggé. 
A közös öröm, a közösen elvégzett munka, az együtt megélt 
hagyomány. A Békésszentandrásiak azt is tudják, hogy csak az a 
nemzet, csak az a közösség remélhet valamit az élettől, amely a 
hagyományt megbecsüli, és ,,hívő kegyelettel” adja tovább.
A nemzeti hagyomány nemcsak azt jelenti, hogy őrzünk valamit a 
múltból, ragaszkodunk a régihez. Hanem azt is, hogy szeretni és 
ünnepelni tudjuk azt, ami csak a miénk, senki másé.
Európában azoknak a nemzeteknek van jövője, amelyek őrzik 
hagyományaikat. Nem dobják el, nem cserélik újabbra, modernebbre 
őket, nem hagyják magukat lebeszélni róluk. Nem érzik elavultnak, 
az újjal összeférhetetlennek. Tudják, hogy az emlékezésben a kettő 
összeér, az emlékező emberben a kettő összetartozik.
Amikor múltunkhoz fordulunk, legtöbbször ezt a szívet átjáró 
forróságot keressük. Az előttünk járók dicsőségét, a nemes példát, a 
harcba hívó érzelmeket. Egy tiszta hangot, amit mindenki ismer. Egy 
ismerős jelenetet, amely mindenkinek ugyanazt jelenti. Biztatást, 
reményt, az összekapaszkodás lehetőségét. Az érzést, hogy jó 
valahova tartozni, jó valaminek az örököse lenni. Akár csöndes 
ragaszkodással, akár tüzes hősiességgel. Olyasmit kutatunk, amihez 
kötődésünk van, mégis nehéz megmagyarázni. Bízzunk hát a 
költőkben, a művészekben, történészekben! Ők majd versbe 
foglalják, leírják fába, kőbe faragják, bronzba öntik nekünk.
I s t e n  é l t e s s e n  B é k é s s z e n t a n d r á s !  I s t e n  é l t e s s e  a 
Békésszentandrásiakat!
Köszönöm, hogy meghallgattak.”
A beszédet követően Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson verse 
hangzott el Virág Sándorné előadásában, és Aszódiné Nyéki Valéria 
zárta az ünnepséget a Honfoglalás című dallal. Végül a 
megemlékezők hagyományosan nemzeti színű szalagokat kötöttek 
az emlékház kerítésére.

Helytörténeti egyesület

A Békéssy János Helytörténeti és
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M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2019. május 26-án (vasárnap)

kb. 10.45 órakor,
a 10 órási szentmisét követően

a HŐSÖK NAPJA
alkalmából rendezendő csendes megemlékezésre.

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!

Helyszín: Hősök szobra

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

MEGHÍVÓ

Ez évben is emlékezzünk a közel 100 éves 

SZŐNYEGGYÁR dolgozóira, az üzem történetére!

Tisztelettel várjuk a volt, a nyugdíjas és jelenleg is aktív 
dolgozókat és a szőnyegszövés iránt érdeklődőket.

Időpont: 2019. május 16. (csütörtök), du. 2 óra

Köszöntsük a szövőasszonyokat!
Koszorút helyezünk el a Szőnyeggyár emléktáblájánál! 

Látogatást tehetünk a szőnyeggyárban!

Mindenkit várunk szeretettel!

Békéssy János Helytörténeti és hagyományőrző Egyesület

A Békéssy János Helytörténeti Egyesület tagjai és a jelenlévők 
április 26-án a hagyományokhoz híven megemlékeztek az 1735. 
évi kurucfelkelésről, amely községünk számára meghatározott 
esemény volt és része a Rákóczi szabadságharcnak. Rövid 
történelmi visszatekint tett az egyesület elnöke Hévizi Róbert, 
majd koszorút helyeztünk el Vértessy bíró szobránál tiszteletünk 
jeléül.

Hagyományőrző Egyesület hírei

Emlékeztünk

Következő 
lapzárta:

2019. június 3.
(hétfő)
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ÖNKORMÁNYZATI

Immáron tizenegyedik alkalommal került megrendezésre 

községünkben a hagyományossá vált  „Babaszületés-

facsemeteültetés”, melynek keretében a tárgyévet megelőző évben 

született gyermekek számával megegyező nemes facsemetét ültet 

az önkormányzat a kisgyermekek, a szülők és a nagyszülők 

közreműködésével. Ezúttal is a Rákóczi utca adott otthont a 

faültetésnek, melyre 35 kisgyermek családja kapott meghívót. A 

borongós idő ellenére nagyon sokan tettek eleget a meghívásnak, a 

kis családok szinte benépesítették a Rákóczi utca ezen szakaszát. 

Az ünnepséget Bagi Erika anyakönyvvezető bevezetője nyitotta, 

majd Sinka Imre polgármester úr köszöntője következett.

Ezután polgármester úr Békésszentandrás Nagyközség 

Önkormányzata nevében emléklappal és Békésszentandrás 

címerével ellátott bögrével ajándékozta meg a jelenlévő babákat és 

családjaikat. 

Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony apró mézesekkel 

kedveskedett a kicsiknek és testvéreiknek.

Az ünnepélyes megnyitó után vidám hangulatban zajlott a faültetés 

is. Az előre elrendezett terepen 35 gömbjuhar kezdte meg életét.

A terep rendezéséhez köszönet illeti az önkormányzat és a 

Településüzemeltetési Intézmény dolgozóit, akik részt vettek a 

terület előkészítésében, valamint a faültetés utómunkálataiban. 

Köszönet illeti továbbá - a helyszín biztosításáért - a polgárőröket 

is.

Gratulálunk a kedves szülőknek, nagyszülőknek, és további 

békés családi életet kívánunk!

Bagi Erika

kép a 16. oldalon

Május 1-e előestéjén ismét megrendezésre került a fáklyás 

felvonulás. A hagyományoknak megfelelően a piactéri gyülekezőt 

követően a vonulókat Lénárt Zoltán vezette Zetor kísérte, melyen a 

Szarvasi Fúvószenekar játszott induló dalokat. Közben a menet 

megállt a Gondozási Központnál, ahol a dolgozók, illetve az 

intézmény gondozottjai jelmezben várták a menetet, mostani 

alkotásuk címe a ”20 év múlva” nevet viselte. Nagyon meglepődött 

a sokaság látván a „betegeket” és „gondozóikat”. Köszönjük, hogy 

ismét színesebbé tették ezt a hagyományt.A színpadi nézőtér 

kialakítása miatt a kajakháznál került meggyújtásra a máglya. 

Majd a gyermekek felkötötték a színes szalagokat és lufikat a 

májusfára, melyet a Településüzemeltetési Intézmény dolgozói 

állítottak a helyére.

A program befejezéseként Liska Tamás és Lovász Gergő 

akusztikus gitárkettőse Eric Clapton dalaiból válogattak, és az este 

végére eleredt a „várva várt” eső is.

BE

„Babaszületés-facsemeteültetés”

Jövőbe látás - esővel zárás 
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HÍREK
Választási Információs Szolgálat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) 

pon t ja  sze r in t  a  vá lasz tás i  i rodák  gondoskodnak  a 

választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról, 

választási információs szolgálatot működtetnek. 

A választási információs szolgálat általános feladatai:

- A választási információs szolgálat segítséget nyújt az 

érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, 

igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással 

kapcsolatos kérdésekben. 

- Segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, 

igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással 

kapcsolatos kérdésekben. 

- A választópolgárok, a jelölő szervezetek tájékoztatása a 

választására vonatkozó jogszabályokról. 

- A választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása. 

- Az érdeklődők informálása a választási eljárásban közreműködő 

szervekről, jogorvoslati lehetőségekről.

- Beadványok átvétele és továbbítása. 

- Az eljárás során használandó különböző nyomtatványok és 

információs anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük 

elmagyarázása, stb. 

- Választással kapcsolatos adatok szolgáltatása. 

A Választási Információs Szolgálat helye: 

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal 5561 Békésszentandrás, 

Hősök tere 1.

 A Választási Információs Szolgálat tagjai: 

˗ HVI vezető: Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 

tel: 06-20/498 4234, e-mail: jegyzo@bekesszentandras.hu 

˗ HVI-vezető helyettes: Bagi Erika

tel.: 06-70/269 5488, 06/66/218-344/23-as mellék,

e-mail: ebagi@bekesszentandras.hu

Tájékoztatás a 3. sz. szavazókör 

választópolgárainak!
(Béke tér, Béke utca, Furugyi utca, Fürj utca, Hársfa utca, 

Kalász utca, Madár utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca, 

Péró utca, Stefánia sor, Stefánia utca, Szedres utca, Szentesi út, 

Tanya II, Tanya IV, Tanya V, Tavaszmező utca, Virágos utca)

Tájékoztatjuk azon választópolgárokat, akik eddig

a Szentesi út 15. sz. alatt szavaztak (volt Vízügy épülete),

hogy a 2019. május 26-i EP-választás alkalmával

az alábbi címen adhatják le voksaikat:

Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19.

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola

Intézze önkormányzati ügyeit 

elektronikusan!

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető 

Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, 

vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor 

kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. 

Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk 

is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, 

amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is 

kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali 

ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb 

eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal 

könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi 

önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő 

életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, 

gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási 

kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési 

adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek 

általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és 

automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép 

azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati 

Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is 

intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és 

ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 

digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. 

Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a 

lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően 

pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb 

biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, 

vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett 

felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 

vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező 

ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a 

rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre 

kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor 

nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi 

önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a 

folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett 

űrlapokat. 

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a 

vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 

kapcsolatos ügyeiket  és távolról  is  lekérhetik helyi 

adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

A z  Ö n k o r m á n y z a t i  H i v a t a l i  P o r t á l  a  h t t p s : / / e -

onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk 

weboldalán is megtalálnak.
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Egy kiállítás margójára
2019. április 18-án egy újabb fejezettel bővült a Békésszentandrás 
történetét bemutató kiállítás-sorozat. Ezúttal a helyi kereskedelem 
története került bemutatásra.
Régi vágyam volt, hogy az egykori szatócs és rőfös boltoktól a 
napjainkban található különböző üzletig összegyűjtsem azokat a 
dokumentumokat és fotókat, melyek egy átfogó képet mutatnak az 
egykori és a mai szentandrási kereskedelemről. Amikor a 
gyűjtőmunka elindult, még nem gondoltam, hogy ennyire 
szerteágazó területről van szó. Már a kezdeteknél külön kellett 
választani a bolti kereskedelmet az egyéb kereskedéstől és a 
vendéglátástól. A gyűjtés során azt kellett tapasztalnom, hogy a 
kezdeti időkről kevés dokumentum található, fotó pedig egyáltalán 
nem volt. A valamikori zsidókereskedőkről csak különböző 
évkönyvekben, szaknévsorokban tüntettek fel adatokat, amelyek 
azonban részletesen bemutatták a szentandrási viszonyokat.
A Hangya Szövetkezet megalakulásával színesedett a paletta és 
korabeli fényképek is előkerültek. Ez már a két világháború közötti 
években volt és látszott, hogy jól megfért egymással a magán- és a 
szövetkezeti forma.
A békésszentandrási kereskedelem történetében úgy fejezetet 
1947-ben a Földműves Szövetkezet megalakulása indított el. Az 
akkori rendszer erőszakos fellépése, az államosítás megszüntette a 
magánszektort. Minden kereskedelmi ágazatot központilag 
irányítottak. A beszerzéstől, az elosztáson át az értékesítésig. A 
,,földszöves” éveket az ÁFÉSZ követte, amikor is már 
korszerűsödött a rendszer. Modernebb bútorzatot alkalmaztak és 
javultak a vásárlói igényeket kielégítő intézkedések. A hetvenes 
években mindent meg lehetett vásárolni a falun belül, amire 
szüksége volt egy családnak, vagy egy háztartásnak. Ha kivételes 
termékre volt szükség, mint például a bútor, akkor kiállítással 
egybekötött vásárt rendeztek. Bevezették az önkiszolgáló 
rendszert a vegyeskereskedésben. Először a Széchenyi úti boltban, 
aminek a neve is ,,önki” volt, majd az ABC áruház megnyitásával. 
Sajnos utóbbi eseményt már megelőzte egy fúzió, a Szarvasi 
ÁFÉSZ-szal való egyesülés. Ez láthatóan negatív hatással volt, 
amit csak később éreztek meg településünk lakói. Változást és 
újabb fellendülést a 80-as évek második fele és a 90-es évek eleje 
jelentett. Ekkor lehetőségnyílt az ún. szerződéses üzletek nyitására, 
majd a magánkereskedések megjelenése egy szélesebb körű és 
színvonalasabb áruellátást eredményezett. Napjainkban zömében 
magánkézben vannak az üzletek, amelyek jól megférnek az 
ÁFÉSZ jogutódjával a COOP áruházakkal, illetve elmondható, 
hogy ki is egészítik egymást.

A Könyvtár Galériájában ez a történeti áttekintés látható, ahol a 
kiállított képeken sok ismerős arc köszön vissza. Igyekeztem úgy 

elrendezni a fotókat, hogy egy-egy témakör külön-külön jelenjen 
meg.
Örömömre szolgált, hogy a kiállítás megnyitását felkérésemre 
vállalta Berki Tamás egykori ABC áruház vezető, aki nemcsak 
szakmai szempontból mondott értékes információkat, hanem 
megosztotta a jelenlévőkkel egykori élményeit is. Köszönöm 
Tamás ezúttal is!
Köszönettel tartozom mindazoknak az egykori és mai 
kereskedőknek, és azok hozzátartozóinak, akik fotókkal, 
d o k u m e n t u m o k k a l ,  t á r g y i  e s z k ö z ö k k e l  i l l e t v e 
visszaemlékezéseikkel segítették munkámat.
Köszönet a Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak, akik 
segédkeztek a tárlat berendezésében, és köszönöm páromnak, 
Tolnai Tímeának a támogatását és a munkáját, ami nélkül nem jött 
volna létre a Békésszentandrás kereskedelemtörténetét bemutató 
kiállítás.
A megnyitó egy jó hangulatú beszélgetéssel zárult, ahonnan nem 
hiányzott a Húsvét közeledtét jelző kalács és bor. És mivel ezúttal 
jelképesen üzlet köttetett, aki úgy gondolta megihatott egy kupaca 
pálinkát, mint áldomást.
Találkozzunk jövőre, egy újabb fejezet bemutatását!
Üdvözlettel:

Hévizi Róbert

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2019. június 4-én (kedd)

17 órára
a trianoni megemlékezésre.

Helyszín:

Nemzeti Összetartozás Emlékpark

A műsorban közreműködnek a Szentandrási Dalkör tagjai

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata



2019. május 11

Ünnepi megemlékezésre került sor Körös Művelődési Házban 
ápr i l i s  7-én ,  vasárnap délu tán .  A Békésszentandrás 
újratelepítésének 300., Kishegyes 250. évfordulóját kísérő 
ünnepségsorozat kapcsán került szóba, Kozák Lajos 100 éve, 1919. 
március 19-én született Békésszentandráson.
A megemlékezés szervezője, Hévizi Róbert életútjával emlékezett 
a falu szülöttjére.
Kozák Lajos 1919. március 19-én született Kozák Ferenc és 
Bokros Ágnes gyermekeként. Békésszentandráson nevelkedett, 
majd honvéd zenészként Kecskeméten szolgált. 1946-ban hazajött 
Békésszentandrásra, hogy öt éven át községi tisztviselőként 
dolgozzon. Mellette leérettségizett, ahol megismerkedett Szarvas 
elhivatott zenészeivel, és bekapcsolódott a zenei életbe. 1953-ban 
k é t  t á r s á v a l  m e g a l a p í t o t t a  a  S z a r v a s  Z e n e o k t a t ó k 
Munkaközösséget, ami Szarvas zenei felvirágzásának stabil alapja 
lett. A szarvasi Mezőgazdasági Technikum szimfonikus zenekarát, 
illetve az Árpád Szálló Melódia Tánczenekarát is vezette.
1959-ben megalakította az Önkéntes Tűzoltózenekart, aminek 
élete végéig a vezetője maradt. Ő lett a zeneiskola kezdeményének 
első igazgatója, majd az Állami Zeneiskola létrejöttével annak 
igazgatóhelyettese egészen 1974-es nyugdíjba vonulásáig. 1963-
ban feleségül vette Kovács Ilona gyógyszerésznőt, amiből 
megszületett két lányuk, Ilona és Éva, akik mindketten ma is 
megkerülhetetlen szereplői a szarvasi komolyzenei életnek. Élete 
végéig tanított. 1997. június 24-én, 78 éves korában hunyt el.
Munkásságát a Munka Érdemrend bronz fokozatával, és Szarvas 
Városért díjjal ismerték el. 2000 óta a Kozák Lajos Szarvas Város 
Fúvós Kultúrájáért Alapítvány viseli a nevét.
Lánya, Szabados-Tóthné Kozák Ilona az életéből 33 éves korában 
távozó édesapáról maradt emlékeit elevenítette fel a zenetanárról, a 
szenvedélyes sakkozóról, a karmesterről, a keresztrejtvényfejtőről.
– Nagyon örülök, hogy ilyen édesapám lehetett – fejezte be 
visszaemlékezését.
A zenékkel tűzdelt visszaemlékezések között elsőként az unoka, 
Hajdú Dani zongorán egy katonaindulót adott elő, majd lánya, Éva, 
és egy tanítványa hegedűn játszott.
A tanár Lajos bácsira egy tanulója, az apósra és elődjére Szabados-
Tóth Gábor, a zenésztársra Balogh László emlékezett.

Kozák Ilona és Kozák Éva családjaikkal

A Szabados-Tóth család két Gábora három klarinétduót adott elő, 
azokat, amiket Lajos bácsi is szívesen játszatott a tanítványaival. 
Szabados-Tóthék lánya, Ilcsi és férje, Kulcsár Kristóf három 
négykezest játszott, unokája, Hajdú Sándor, aki talán egyedül a 
hivatásos zeneművészet helyett a matematikát választotta, de 
művész szinten zenél, zongorán kísérte édesanyját, Évát, ezzel 
zárva a megemlékezést.
Hévizi Róbert egy felajánlást is tett, miszerint megalapítja a Kozák 

Lajos zenei díjat, amit annak a zenész vagy énekes pályán levő 
tanulónak, vagy művésznek adnak majd át, aki a település 
szempontjából kiemelkedőt alkotott. A díj előállításával, csakúgy, 
mint a hozzá járó tiszteletdíjjal járó költségeket vállalta.

Babák Zoltán-newjsag.hu

Költészet Napja - másképp
Április 11-én a Költészet Napja alkalmából rendhagyó 
megemlékezést kezdeményezett a Békéssy János Helytörténeti 
Egyesület, Csikós Gyuri bácsi írói munkássága előtt tisztelegtek. 
Csikós György nemcsak a békésszentandrási kajak-kenu sportág 
alapítójaként és pedagógusként, hanem a helytörténeti egyesület 
alapító tagjaként is meghatározó szerepet játszott a település 
életében. Gyuri bácsi négy művet hagyott az utókorra, amelyek 
részben a gyerekkorát és az ifjúságát mutatják be, részben pedig 
tudományos jellegűek. Ezekből a könyvekből tartottak felolvasást 
az egyesület tagjai. Az első két könyvet: A nádszálak együtt 
hajladoznak és Repülüüünk! címmel Lóránt János Demeter 
festőművész illusztrálta. A szomorú apropóra való tekintettel a 
kiadó ötven példánnyal ajándékozta meg az egyesületet, melynek 
egy részét a jelenlévők között osztották szét.
Végezetül álljon itt egy vers Gyuri bácsi tollából:

Csikós György: Az Isten leleplezése
(A Föld forgástengelye nem azonos irányú a keringés 

tengelyével)

Van a Földnek kistestvére, kinek neve: Holdvilág.
Együtt járnak – kéz a kézben, attól van itt jó világ.
Te röpítsél engem kérlek, én kerüllek tégedet,
Attól lesznek itt a Földön boldogok az emberek.

Megszólalt az Úr is halkan: Hogy segítsek nektek én?
Mitől lesznek még boldogabb emberek a Földtekén?
Van sok víz a tengerekben, termőföld is van elég,
De kinek van locsolója, hogy a vizet öntse szét?

Ne búsuljon Uraságod! – dörögte a felhős ég –
Majd széthordom én a vizet, csapadékból lesz elég.

Kergeti a szél a felhőt, úgy tartja be a szavát,
Megöntözi esővízzel, s felvidítja a határt.

Kozák Lajos születésének 100. évfordulóján emlékeztek 
az apára és ,,a” zenészre
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LABDARÚGÁS

Helyt állnak a fiatalok
Amióta szétválasztotta a Megyei Labdarúgó Szövetség a felnőtt és az 
ifjúsági bajnokság küzdelmeit, a tehetséges fiatalok mindkét 
sorozatban pályára léphetnek. Így van ez a Békésszentandrási 
Hunyadi SE focistáinál is. 5-6 ifjúsági korú játékos szombaton a 
felnőtt csapatban, vasárnap az ifisták között rúgja a bőrt. A jövő 
szempontjából fontos, hogy most az alsóházi küzdelmek során 
tapasztalatot és rutint szerezzenek majd a jövőben az idősebb 
focistáinkkal kiegészülve ismét az élmezőnybe juttassák a Hunyadit. 
Erre meg is van a minden esély, mert utóbbi fordulókban egyre jobb 
eredményeket érnek el labdarúgóink mindkét bajnokságban.
Eredmények:
Felnőttek, Megyei II. o. Északi csoport, alsóház
23. forduló: 2019. március 30., szombat
B.Hunyadi – Békés 4:1 (3:0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Gebei József (Rubás Zoltán, 
Czégény Roland)
Hunyadi: Szabó Z. – Pásztor D., Kis M., Olasz II. I., Nemcsényi B., 
Tasi N., Lós I., Olasz I. I. (Dernovics T.), Uhljár Sz. (Yetik D.), Szűcs 
R. (Tasi K.), Virág I.
Edző: Székely László
Góllövők: Szűcs R. (2), Olasz II. I., Virág I.
Sárga lap: Kis M., Lós I.
24. forduló: 2019. április 6., szombat
Bucsa – B.Hunyadi 2:2 (0:0)
Bucsa, 100 néző. Vezette: Krisán János (Modes Ottó, Petrovszki 
péter)
Hunyadi: Szabó Z. – Nemcsényi B. (Kozák B.), Kis M. (Dernovics 
T.), Olasz II. I., Tasi N., Uhljár Sz., Lós I., Olasz I. I. (Kiss T.), Gulyás 
Á., Szűcs D., Virág I.
Edző: Székely László
Góllövők: Gulyás Á. (2)
Sárga lap: Tasi N.
25. forduló: 2019. április 13., szombat
Sarkad – B.Hunyadi 3:1 (1:0)
Sarkad, 120 néző. Vezette: László István (Boda László, Baranya 
Tamás)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Kis M., Olasz II. I., Tasi N., Lós I., 
Olasz I. I., Gulyás Á., Szűcs R., Tasi K., Virág I.
Edző: Székely László
Góllövő: Tasi N.
Sárga lap: Lós I., Virág I.
26. forduló: 2019. április 20., szombat
B.Hunyadi – Gyomaendrőd 2:1 (2:0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Mihálik Pál (Ollé Péter, 
Kovács Krisztina)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B, Kis M., Olasz II. I., Pásztor D., Tasi N., 
Lós I., Olasz I. I., Gulyás Á., Szűcs R. (Tasi K.), Virág I.
Edző: Székely László
Góllövők: Lós I., Miklavicz Á. (öngól)
Sárga lap: Lós I., Tasi K.
27. forduló: 2019. április 27., szombat
Mezőmegyer – B.Hunyadi 2:2 (0:1)
Mezőmegyer, 80 néző. Vezette: Gyuga Zsolt (Fehér József, Tóth 
Gergely)
Hunyadi: Szabó Z. – Pásztor D., Kis M., Olasz II. I., Tasi N., Olasz I. 
I., Gulyás Á., Lós I., Szűcs R., Tasi K., Virág I.

Edző: Székely László
Góllövők: Gulyás Á., Olasz II. I.
Sárga lap: Virág I.
28. forduló: 2019. május 5., vasárnap
Békés – B.Hunyadi 0:2 (0:2)
Békés, 100 néző. Vezette: Kiss Tibor (Krajcsovicz Zsolt, László 
István)
Hunyadi: Wéber Cs. – Pásztor D., Kis M., Tasi N., Dernovics T., 
Mészáros J., Gulyás Á., Lós I., Olasz I. I., Romhányi R., Tasi K.
Mb.edző: Boros Szabolcs
Góllövő: Gulyás Á. (2)
Sárga lap: Lós I.

Az alsóházi rájátszás tabellája 6 forduló után:
1. Mezőmegyer  6  3  3  0  12-7  12
2. B.Hunyadi  6  3  2  1  13-9  11
3. Bucsa   6  3  2  1  11-11  11
4. Sarkad  6  2  2  2  7-5  8
5. Gyomaendrőd  6  2  0  4  12-11  6
6. Békés   6  0  1  5  4-16  1

Ifjúságiak: U-19-es bajnokság, Északi csoport
15. forduló: 2019.03.24.
Bucsa – B.Hunyadi 6:2 (1:2)
Gólszerző: Galáth M. (2)
16. forduló: 2019.03.31.
B.Hunyadi – Csabacsűd 6:1 (5:0)
Gólszerzők: Romhányi R. (2), Tasi K. (2), Olasz I. I., Szűcs R.
17. forduló: 2019.04.07.
Szarvas II. – B.Hunyadi 2:8 (1:3)
Gólszerzők: Romhányi R. (3), Szűcs R. (2), Olasz I. I., Tóth P., Tasi 
K.
18. forduló: 2019.04.14.
B.Hunyadi – Okány 4:1 (1:1)
Gólszerzők: Tasi K. (3), Tóth P.
19. forduló: 2019.04.18.
Mezőmegyer – B.Hunyadi 1:11 (0:7)
Gólszerzők: Szűcs R. (4), Tasi K. (4), Olasz I. I., Galáth M., Mészáros 
J.
20. forduló: 2019.04.21.
B.Hunyadi – Békés 6:0 (3:0)
Gólszerzők: Tasi K. (2), Olasz I. I., Olasz II. I., Kuczbel A., Szűcs R.
21. forduló: 2019.04.28.
Gádoros – B.Hunyadi 1:2 (0:1)
Gólszerzők: Olasz I. I., Tasi K.
A bajnokság állása (élmezőny)
1. Bucsa  19 16 1 2 103-26 49
2. Okány  20 14 1 5 99-41 43
3. B.Hunyadi 19 14 0 5 111-37 42
4. Szarvas II. 19 12 1 6 114-62 37
5. Vésztő 18 11 2 5 85-50 35
6. Körösladány 19 10 0 9 50-43 30
Reméljük, hogy a hátra lévő fordulókban is sok-sok szentandrási 
győzelemnek tapsolhatunk!
Hajrá Hunyadi!

-zi-rt
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Sakk Hírek
Április 13-án a békésszentandrási sakkcsapat játékosai szarvasi 
játékosokkal játszottak baráti schnellversenyt, mely az alábbi 
eredménnyel zárult:
I. Csipai Levente 12,5 pont
II. Balatoni György 9,5 pont
III. Dr. Mótyán Pál 8,5 pont
IV. Radics László 8,0 pont
V. Cseleszki Gábor 7,5 pont
VI. Korbely Györgyné 6,0 pont
VII. Petrás Márta 2,5 pont
VIII. Pelyva Ferenc 1,5 pont

Tánc hírek
A nagy érdeklődésre való tekintettel egyesületünk az idén is 

megrendezi tánctáborát.

TÁNCTÁBOR 2019. JÚLIUS 01-05.

A tábor július 01-e hétfőtől július 05. péntekig lesz 
Békésszentandráson a Művelődési Házban.

A programok reggel kilenc órától délután négyig tartanak.
Nyolc órától már fogadjuk a gyerekeket.

Részvételi díj 5.000,- Ft.
Ebédelési lehetőség a Zöld Sas Vendéglőben a heti ebéd ára 

4.500,- forint (900,- Ft/nap/fő).
Tízórait mindenki hozzon magával.

Frissítő innivalóról és uzsonnáról gondoskodunk.
(Felajánlást az uzsonnához szívesen fogadunk.)

A részvételi díjat és az ebéd árát július 1-jén mindenki hozza 
magával.

A jelentkezési lapokat legkésőbb június 7-én adjátok le.
Segítő szülők jelentkezését várjuk.   

 Korbely Györgyné      
Makan  Zsuzsanna

tel.:20/9103093       
tel.:30/6032290

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



14 2019. május

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Simon Zoltán és Ézsiás Erzsébet Ágnes
2019. április 12-én kötött házasságot.

Halálesetek

Harangozó Lajos /1956/ 2019. április 16-án,

Osztroluczki Györgyné ln.: Csipai Anna /1924/
2019. április 19-én,

Egri János /1959/ 2019. április 22-én,

Hürkecz Jánosné ln.: Hegedűs Anna Julianna /1950/
2019. április 25-én hunyt el.

Megemlékezés

Kiss Imréné szül. Szécsi Mária

halálának 1. évfordulójára

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,

Találj odafent örök boldogságot.

Megpihenni mentél, fájdalmat elhagyva,

De az emlékeddel szívünkben maradtál.

Számunkra te soha meg nem haltál.”

Szerető család

MEGEMLÉKEZÉS

Gazsó István

halálának 5. évfordulójára

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 

Számunkra te sosem leszel halott, 

Örökké élni fogsz, mint a csillagok."

Szerető feleséged, gyermekeid, unokáid és dédunokáid

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@bodnarugyved.com

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

Békésszentandrás, Harcsás építési telek  800.000 Ft

Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft

Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan  4 M Ft

Békésszentandrás, Akácos u. Köröshöz közel családi ház         

4 Mft

Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 

telek 800.000 Ft.

Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár  20 M Ft

Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház  13 M Ft

Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár  6 MFt

Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó  1M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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

A Könyvtár nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időben)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
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Anyák napja a bölcsődében
„Az én szívem kis óra, 

szeretet a rugója,

Mindig csak azt ketyegi, 

édesanyát szereti.”

A legkisebbek is nagy 

izgalommal készültek az 

anyukájuk köszöntésére. 

A kis kezeik lenyomatát 

festették egy papír szívre, 

amire a fenti versecskét 

í r t á k  a 

kisgyermeknevelők. A 

nagy napon virággal és a 

piros szívvel kezükben 

köszöntötték a bölcsis 

g y e r e k e k  a z 

édesanyjukat, amikor az 

értük jött.

A kis ünnepeltek névsora: Kis Péter, Bíró Ádám, Kanyó Máté Attila, Révész Zselyke, Fabó Lara Vivien, Kis Rita Norina, Cseh 
Mira, Gombkötő Léna, Buzás Attila, Török Noémi, Virág Róza, Szabó Dávid, Szabó Lilien Nadin, Arnóczi Anna Dorottya, Patkós 
Adél, Kovács Kevin, Csányi István Zsombor, Valicska Roland, Molnár Jázmin Anna, Gazsó Bianka, Galucz Gabriella, Bencsik 
Blanka, Sárkány Bene, Bobvos Zalán, Németh Palkó, Szakács Laura, Szakács Dominik, Daróczi Anna, Kovács Noel, Szín 
Bíborka, Lénárt Benedek, Elbaz Dániel, Taskó Nimród, Bencsik Diána, Sinka Norbert.

Babaszületés- facsemete ültetés


