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Családi nap a bölcsődében
„Bogyó és Babóca,
Két jó barát kalandj
Mindig csak előre
Erdőre mezőre
Bogyó és Babóca
Ha kisüt a napocska
Szaladnak nevetve
Dombokra hegyekre
Bogyó a Csigafiú hátán hordja házát
Babóca a Katicalány hétpettyes kabátját
Együtt mennek mendegélnek hegyen, réten, völgyön,
Előttük a nagyvilág kalandokká nőjön.”

Első alkalommal rendeztük meg a bölcsőde játszóudvarán a 
Családi napunkat, mert a legutóbbi szülői értekezleten úgy 
döntöttünk, hogy a bölcsiseknek talán jobb lenne a saját 
udvarunkon megtartani ezt a vidám délutánt. Célunk volt egy 
udvari játék megvásárlására elegendő összeg összegyűjtése. A 
szülők jóvoltából sikerült nagyon sok támogatót felkeresnünk és 
sok szép tombolatárgyat kaptunk. Anyukák és apukák segítségével 
feldíszítettük az udvarunkat és kipakoltuk a büfét, amit a szülők 
által készített sütivel és szendviccsel töltöttünk meg. A programunk 
színvonalát emelte az ugrálóvár, helyszínelő rendőrautó, arcfestés, 
lufihajtogatás, bábszínház, terápiás kiskutya és egy hatalmas 
akvárium tele halakkal és egy teknőssel. Három óra után nagyon 
gyorsan megtelt az udvarunk szórakozni vágyó gyerekekkel és 
beszélgető hozzátartozókkal. Nagyon sok érdeklődő volt és nagyon 
hamar elfogytak a tombola jegyek. A büfé finomságai is elkeltek 
mire a tombolatárgyak kiosztásra kerültek, és minden kis csomag 
gazdára lelt. A délután végére az is kiderült, hogy célunkat elértük 
és meg tudtuk rendelni az udvari kisautót. Sok segítségünk volt az 
összepakoláshoz is. A halakat még másnap is nagy lelkesedéssel 
nézegették a gyerekek.
Köszönjük a támogatóinknak, a Szülőknek, Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának, a Képviselő-testület tagjainak, a 
Körös Művelődésiház és Könyvtárnak, a Településüzemeltetési 
Intézménynek és a Bölcsődei dolgozóinak, hogy ilyen 
felejthetetlenné tették a település legkisebbjeinek délutánját, és 
hozzájárultak ahhoz, hogy egy újabb udvari játékkal gyarapodjon a 
játékkészletünk!

Yetik-Takács Éva

GRATULÁLUNK!
2019. május 11-én 
megrendezésre 
került 
Horvátországban, 
Vodiceba HSMA 
PRÉMIUM LIGA 
2019 SUDÁR 
ABLAK Kupa, 
ahol Magyarország 
legjobbjaival 
mérhettem össze 
magam, és 11 
versenyzőből stabil 
8. helyen 
végeztem!
NEM buslakodom, 
hisz bajnokok közt 
versenyeztem, 
viszont 2 egyéni 
csúcsot is sikerült 
véghez vinnem, 
egyik az óriás 
egykezes 70 kg, a 
másik, Vasgolyó vállra vétel földről 130 kg.
Volt ezek mellett Thor kalapács tartás időre, 140 kg-os szikla 
cipelés, sorolhatnám.

Csakis előre tovább!

Május 19-én megrendezésre került Taksonyban, HSMA Herkules 
csapatverseny, amin 4 fős csapatok indultak, Magyar, Ukrán, 
Szlovák színekben!
Egy nagyon színvonalas, és erős mezőnyben a 6. helyen sikerült 
végezni.
Szeretnék köszönetet mondani, Barna Antalnak a támogatásáért!

L.I.
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Ovis Hírek

A Gyemekhét keretében kézműves délelőttöt szerveztünk. 
Különleges technikaként kavicsokat festhettek a gyerekek

Sárarany szalmaporta, Füveskert

Családi Sportdélután , A Dalma Dance bemutatója

Sárarany szalmaporta - Csapatjátékok az udvaron

Versmondó verseny, rajzpályázatok és a Tótágas Torna Túra 
díjátadása

Nyári Táborok – 2019.
Társastánc Tábor – 2019. július 1-5.
Szervező: Vértessy Tánc-Sport Egyesület
Érdeklődni: Korbely Györgyné 20/9103-093

Valami-csángó-kézműves Tábor – 2019. július 8-12.
Szervezők: Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Valami, 
Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Érdeklődni: Körös Művelődési Ház – 66/218-660

Dalma Dance Tábor – 2019. július 15-19.
Érdeklődni: Sárai Kitti 30/3207-125

Református Tábor – 2019. július 29. – augusztus 2.
Érdeklődni: dr. Dobos Ágoston
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REFORMÁTUS  HÍREK

Tavaszi templomtakarítás május elején. Az áldozatvállalás Isten 
ügyéért  nagyon fontos része gyülekezeti életünknek, és egyéni 
keresztyénségünknek. Minden tavasszal, - az idén is-  igen alapos 
templomtakarításban vett részt számos önkéntes gyülekezeti tag. 
(itt csak jelzés értékűen egyike látható a névtelen jótét lelkeknek). 
Pókhálózás, söprés, szőnyegtisztítás, énekeskönyvek elhelyezése, 
padok letörlése, padló felmosás, templomi terítők mosása 
elhelyezése, virágok rendezése, stb mind időt, energiát igénylő 
feladat, különösen egy nagyméretű templomban. Mindez 
ugyanakkor nagyon fontos, hogy vasárnapról vasárnapra Isten 
nagyságához, szeretetéhez méltó módon tudjunk ünnepelni, 
imádkozni, istentisztelet tartani. Mindenki tudja saját 
tapasztalatból, hogy magától nincs szép eredmény, ezért áldozni 
kell. Békésszentandráson a reformátusok egytizede fizeti a más 
r e f o r m á t u s  g y ü l e k e z e t e k h e z  k é p e s t  i g e n  a l a c s o n y 
egyházfenntartást. Örülünk minden vendégnek, akiket nem kell, 
hogy terheljen ez, de természetesen nagy segítség, ha bárki is 
szívügyének érzi az Úr szolgálatát, az egyház életét, és ezért kész 
önkéntes munkával, adakozással áldozni is. A kép legyen 
önvizsgálati kiindulópont minden olvasó számára: Kinek tartod 
Istent? Tudod-e, hogy Te milyen értékes vagy Isten számára? Mit 
tett Érted Jézus? Te mit teszel érte? „Hozzátok be a raktárba az 
egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek 
próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy 
megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok.” 
(Mal. 3,10)

Református egységnap Debrecenben. Május 18-án ünnepelte a 
világ magyar reformátussága a 10 évvel ezelőtti hivatalos, jogi 
egyesülését a világ magyar református tagegyházainak. Több mint 
60 református egyházmegyéből, Erdélytől Amerikáig, Felvidéktől 
Délvidékig, Záhonytól Zaláig, Baranyától Bükkig jöttek a 
református küldöttek, hogy egy nagyszabású szabadtéri 
istentiszteleten és Úrvacsorán vegyünk részt a Debreceni 
Nagytemplomban és az előtte levő téren. Békésszentandrásról is 
elzarándokolt egy lelkes kis küldöttség. A nap folyamán számos 
hitéleti és kulturális református rendezvényén vehettük tetszés 
szerint részt. A nap vezér Igéje Isten ígérete volt népe számára: 
„Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is 
megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája 
szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert 
hallottuk, hogy veletek van az Isten!” (Zak. 8,23). Azért 
imádkozzunk és dolgozzunk, hogy Jézus Krisztusban való életünk 
vonzó legyen mások számára is. Jó volt a hívek nagy seregével 
találkozni, egymás hite által erősödni.

Papnövendék – más néven teológa „legátus”, hittudományi 
egyetemista volt 2019 pünkösdjén a vendégünk, és az istentisztelet 
prédikátora, akit családtagjai is elkísértek. Milyen nagyszerű, hogy 
ma is vannak fiatal fiúk és lányok, akiket Isten vonz a lelkészi 
hivatásra és engedelmeskednek neki. Békésszentandrás 
tudomásom szerint még az elmúlt évszázadokban nem nevelt és 
adott református lelkészt az anyaszentegyháznak sajnálatunkra. 
Legyen vágyunk, imánk a katolikusokhoz hasonlóan: Urunk Jézus 
Krisztus, támassz az ifjú nemzedékben kívánságot Isten nagyszerű 
szolgálatára! Adja az Úr, hogy egyszer az itteni imádkozó 
lelkekhez is így szóljon az Úr: „meghallgattatásra talált a te 
imádságod” (Lk 1:13)
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Gondozási Központ hírei
Gyönyörű tavaszi hónapunk május. Ekkor köszöntjük az 
édesanyákat, megköszönve nekik mind azt a szeretetet és 
gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak minket.
Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket először az ősi 
Görögországban tartották tavaszi ünnepként.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta 
az első ünnepet. Három évvel később már miniszteri rendelet 
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé. Azóta is május első 
vasárnapja Anyák napja. 
Egy kedd délután gyűltünk össze köszöntésre intézményünkben. A 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola tanulói és a Vértessy 
Tánc-Sport Egyesület táncosai közreműködésével egy nagyon 
látványos, melegséggel teli ünnep részesei lehettünk. 
Köszönjük a gyerekeknek és a segítőiknek a részvételt! Szép volt!

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola diákjainak Anyák 
Napi műsora

Takács Irén versének idézetével emlékezzünk rájuk:
Ha beteg vagy, fáradt,
És ha gyötör a bánat,
Betakar, vigasztal,
Megveti az ágyad.
Szeresd ezért nagyon
Az édesanyádat!

Tavasszal a kulturális rendezvények száma is megnövekszik 
köszönve a szép időnek. Időseinkkel megtekintettük a 
Békésszentandrás kereskedelmét bemutató kiállítást. A képeken 
sok kedves arcot fedezhettek fel időseink. Kicsit nosztalgiázva 
emlékeztek vissza a rég volt időkre.
Május 16.-án ünnepeljük a Szőnyegszövés Napját. Időseink 
többsége elmondhatja magáról hogy aktív részese volt a 
Szőnyeggyár által elért nívós eredményeknek. Koszorúzással 
emlékeztünk e jeles napra.
Ovisok nélkül nem ünnep az ünnep. A körte csoport előadásában 
tavaszköszöntő műsort adtak elő ovisaink.
Jelenlétük mindig megmelengeti lakóink szívét és mosolyuk 
mosolyt csal mindenki arcára. Kis tenyerük csattanása apró lábaik 
dobbanása feledhetetlen élményt nyújt. 
Köszönjük szépen!
Ismételten koszorúzással emlékeztünk meg a hősök napjáról, 
amelyet egy csendes beszélgetés előzött meg az otthon lakóinak 
részvételével.
Szinte elsuhant ez a hónap. Méltó befejezése volt az orosházi 
Tekergők népi zenekar előadása. A magyar tájak dalait idézték fel 
rendkívül hangulatos, látványos műsorukkal. Vendégeinket egy 
frissítő teával kínáltuk meg. Köszönjük!

A Tekergők Népi Zenekar szórakoztatta házunk lakóit

Valószínűleg sokak számára többet jelent egy egyszerű épületnél az 
Idősek Otthona.
Története, sőt történelme van. 
Nem egy szentandrási itt tanulta meg az írás- olvasás tudományát. 
Egy egykori diák kezdeményezése nyomán került a több mint100 
éves iskola falára az emléktábla. A márvány emléktáblát,a régi 
diákok által összegyűjtött adományokból készítették el amelyen 
egy bibliai idézet is helyet kapott. Ennek a táblának a történetét 
mesélte el intézményvezetőnk Virág Sándorné június 4.-én tartott 
megemlékezésünkön. A székely himnusz zárta a beszédet utalva rá, 
hogy annak idején székely földről úsztatták le a gerendákat az 
építkezéshez.

Koszorúzás az emléktáblánál

Óvodások tavaszköszöntő műsora

Kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk mindenkinek!
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Kirándultunk…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete április 27-
én egynapos kirándulást szervezett Hajdúnánásra. E napon a város 
változatos látnivalóival ismerkedtünk meg. Fesztiválon vettünk 
részt, ahol a biogazdálkodást és termékeit néztük meg, mely sok 
mindent tartalmazott. Ebédünk egy magyaros étteremben volt 
(finom gyümölcsleves, rántott szelet körítéssel) mindenki 
megelégedésére. Majd a helyi múzeumba látogattunk el, ahol 
csodálatos látvány tárult elénk. A kékfestés nem csak a múlt 
kézműves tevékenysége, a mai napig is aktívan foglalkoznak ezzel 
a mesterséggel. Másik gyönyörű látvány tárult elénk, a 
szalmafonás. Nem véletlenül nevezik Hajdúnánást az aranyszalma 
városának, gyönyörű szalma táskák, kalapok és egyéb tárgyak 
szépségét csodáltuk meg. Pihenés közben a közeli cukrászdát 
foglaltuk el, süteményeket és fagylaltokat ízlelgettünk. Végül a 
struccfarm látogatásával zártuk a napot. Sok kellemes élménnyel 
tértünk haza, és már szervezzük a háromnapos kirándulást, mely 
július 2-3-4-én lesz.

Örömmel tudatjuk a kedves olvasókkal, hogy Dalkörünk tagjai, a 
Harkányban megrendezett Ki mit tud? döntőjén Szabó István vers-, 
Trnovszki János magyar nóta kategóriában Arany minősítésben 
részesültek.
Lázár Józsefné is bejutott a döntőbe, sajnos családi okok miatt ő 
nem tudott részt venni ezen a megmérettetésen, amit nagyon 
sajnálunk. De büszkék vagyunk rá is, hiszen a középdöntőben 
kiváló eredményt ért el.

Június 4-én Dalkörünk adott kultúrműsort a Trianoni 
megemlékezésen verssel és lelket megérintő dalokkal.
Július 6-án (szombat) Csabacsűdön Falunap, melyre meghívást 
kapott Dalkörünk is. Az utazást mindenki egyénileg oldja meg. 
Szertetettel várjuk az érdeklődőket!

Tóth Mihályné
elnökhelyettes

szervező

Köszönet a 
választópolgároknak

A 2019. május 26-án megtartott Európai parlamenti választáson a 
Békésszentandrási  választópolgárok mintegy 54%-a járult az 
urnákhoz. Köszönetünket fejezzük ki minden választópolgárnak, 
aki élt a választás lehetőségével, felmérte ennek súlyát és 
jelentőségét.
Külön köszönjük mindazoknak, akik a FIDESZ-KDNP listáját 
támogatták. Ezzel Békésszentandrás is hozzájárult ahhoz az 
országos sikerhez melynek eredményeképpen, a FIDESZ-KDNP 
listája 50% feletti eredményt ért el. Köszönjük mindazoknak, akik 
munkájukkal hozzájárultak a közös győzelemhez. Ősszel 
hasonlóképpen számítunk a választópolgárok bizalmára.
Köszönet mindenért.

Hamza Zoltán
FIDESZ

békésszentandrási csoport elnöke

FELHÍVÁS!

A Gödény Színkör a következő 

színdarabjához szereplőket 

keres.

Szereplőválogatás a 

jelentkezés függvényében.

Jelentkezni a Könyvtárban!
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Mesés szendvicsek
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Békésszentandrási 
Csoportja évek óta részt vesz a békésszentandrási községi 
gyermeknapi rendezvényen.
Már a megelőző héten készülődés előzi meg a rendezvényt, 
megbeszélés, információ csere, hogyan tudjuk felülmúlni az előző 
évi kínálatainkat, hogy a gyerekeknek élményt nyújthassunk. 
Természetesen ennek fő eleme az anyagi forrás, és a szorgos kezek 
munkája. Büszkék vagyunk arra, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága évek óta 
támogatásban részesíti a csoportunk ilyen jellegű rendezvényen 
való részvételét. Ez így volt ez évben is, a gyermek napi 
rendezvényünket támogatták, melyet nagy tisztelettel 
megköszönök a sok gyermek és a csoportunk nevében is. A 
„Valami” mozgalomhoz is csatlakoztunk, biztosítottuk számukra a 
ruhafestéshez szükséges filctollakat a gyerekek nem kis örömére.
Június 2-án már reggel 7 órakor elkezdődött a készülődés 16 fő 
szorgos keze nyomán, hogy mikor megkezdődik a rendezvény, 
olyan kínálattal tudjuk várni a gyermekeket, hogy ne okozzunk 
csalódást az előző évekhez képest.

Nagy Dominik a lengőteke győztese

Hagyomány már a lengőteke, az igényeknek megfelelően 
indítottunk gyermek és felnőtt kategóriát. A gyermekeknél az első 
helyezésért egy szép kupát és oklevelet adtunk, a második, 
harmadik helyezést oklevéllel jutalmaztuk. Felnőtteknek 
oklevéllel ismertük el az elért eredményeket.
Gyermek kategória I. helyezett: Nagy Dominik
   II. helyezett: Petrás Zília
   III. helyezett Herceg Zsombor
Felnőtt kategória  I. helyezett: Juhász József
   II. helyezett: Huszárik Pál
   III. helyezett: Köteles József

Szintén hagyomány már a különböző mesefigurás szendvics, 
aminek mindig nagy sikere van. Készítettünk pattogatott kukoricát, 
amelynek szintén nagyon örültek a gyerekek. Kínáltunk még 
üdítőt, ásványvizet, amiből a nagy meleg miatt sok fogyott.
A kora reggeltől szorgoskodók számára gulyáslevest készítettünk, 
amelyet jó étvággyal fogyasztottunk el. A felkínált finomságokat 

nagyon sokan fényképezték, a szülők elismerésüket fejezték ki.
Jó eső érzés volt látni a gyermekek örömét, akár a játékban, akár a 
megvendégelésben!
Tisztelettel megköszönöm a segítőknek, akik a nagy meleg ellenére 
kitartóan végezték a kínálást!
Köszönöm a Körös Művelődési Ház és Könyvtár dologi segítségét! 
És mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a sikerünkhöz!
Bízom benne, hogy 2020-ban is találkozhatunk.

Köteles József  csoportvezető

Többszörös siker a Simonyi 
országos döntőjében

Arról már olvasni lehetett a tanév során, hogy az általános iskola 
tanulói milyen szép sikereket értek el különböző versenyeken, 
többek között magyarversenyeken is. Viszont egy fontos 
pillanatról nem esett szó. 2019. május 25-én nemcsak Pálinkás 
Hunor öregbítette településünk és iskolánk hírnevét Budapesten a 
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny döntőjén, 
hanem felkészítő tanára is.
A verseny szervezői díjat alapítottak a felkészítő magyartanárok 
részére. Az Arany Oklevelet az a pedagógus kaphatja meg, akiknek 
m á r  l e g a l á b b  n é g y 
diákja bejutott a Kárpát-
medencei döntőbe. 
Baginé Dorogi Anikó, 
aki már 28 éve tanítja a 
hunyad i s  d iákoka t , 
május 25-én az Eötvös 
L o r á n d 
Tudományegyetemen 
á t v e h e t t e  A r a n y 
Oklevelét ,  munkája 
elismeréseként. 
De a következő kitűzött 
cél is megvan, hiszen 12 
országos döntős diák 
után Gyémánt Oklevelet 
v e h e t  á t .  E h h e z 
kívánunk sok erőt és 
k i t a r t á s t !  B ü s z k é k 
vagyunk rá!
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ÖNKORMÁNYZATI

M E G H Í V Ó

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

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2019. június 24. (hétfő) 16:00 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról
Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök
2. Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2018. évi 
tevékenységéről
 Előadó: Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság
3. A Szarvasi Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztató
Előadó: Tusjak Tamás egyesületi elnök
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság
4. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási 
Központjának beszámolója a 2018. évi munkájáról 
Előadó: Dr. Virág Sándorné intézményvezető
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság
5 .  B e s z á m o l ó  B é k é s s z e n t a n d r á s  N a g y k ö z s é g 
Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye 2018. 
évi tevékenységéről
Előadó: Tóth András intézményvezető
Véleményezi: Településfejlesztési, Településüzemeltetési és 
Mezőgazdasági Bizottság
6. Tájékoztató a falugazdász 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Aszódi Róbert falugazdász
Véleményezi: Településfejlesztési, Településüzemeltetési és 
Mezőgazdasági Bizottság
7. Tájékoztatás a település környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Hévizi Róbert bizottsági elnök
Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság
8. A Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: Mihály Mariann TDM menedzser
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
9. Bejelentések

Sinka Imre polgármester

K Ö S Z Ö N E T
Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője 
köszönetemet fejezem ki a 2019. május 26-i Európai Parlament 
tagjainak választási munkálataiban résztvevőknek:
- a Szavazatszámláló Bizottság választott és megbízott tagjainak,
- a Helyi Választási Iroda tagjainak,
- a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- a Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
- a Szarvasi Rendőrkapitányságnak és a helyi körzeti 

megbízottnak,
- a Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához 

munkájukkal hozzájárultak.
Dr. Strassburger Gyöngyi HVI-vezető

Gyermeknap 2019.

Igazi nyári idő köszöntött ránk június 2-án, vasárnap, amikor 
megrendezésre került a hagyományos Gyermeknap. Most a 
helyszín az iskola udvara és a park volt a Sportpályán zajló 
építkezés miatt.
Az önkormányzat jóvoltából igyekeztünk mindenféle „földi” jóval 
elhalmozni a gyermekeket. A civil szervezetek segítségével 
sátrakat és színpadot állítottunk fel. Köszönet érte Szécsi 
Balázsnak, Balázs bácsinak! 11 órától a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói elkezdték a palacsinta sütését, amelyből 2.100 db fogyott 
el. Délután 2 órakor Sinka Imre polgármester megnyitója után a 
Dalma Dance Club békésszentandrási csoportját láthattuk a 
színpadon, akik ügyesek és aranyosak voltak, hiszen közülük 
néhányan nem olyan régen kezdtek el táncolni. A változatos 
műsorban láthattuk a Kacagó Bábszínház előadást „Egyszer volt 
Budán kutyavásár” címmel. Majd egy „élő” dínó jelent meg az 
udvaron a gyermekek nagy örömére. Őket követte egy 
bohócműsor, amelybe a gyermekek is szívesen bekapcsolódtak. A 
nap zárása az általános iskolásokból álló néptánccsoport 
bemutatója volt, akik somogyi kanásztáncot és dél-alföldi lassú-
friss csárdást táncoltak. Köszönjük Gógné Babák Ildikónak a 
felkészítést! 
A színpadi programok mellett a gyermekek kipróbálhatták az 
ugrálóvárat, sok-sok kültéri társasjátékot, nyakláncot fűzhettek, 
nyuszit simogathattak, célba dobhattak, népi játékokat 
kipróbálhattak. A Valami csoport tagjai is részt vettek ezen a napon 
és kézműves foglalkozást tartottak: epervarrás, csákó készítés, kis 
zsák rajzolása. A mozgáskorlátozottak békésszentandrási csoportja 
mesés szendvicset, pattogatott kukoricát készített és teke versenyt 
rendezett. A Kertbarát Kör tagjai finom zöldséggel, gyümölccsel és 
szörppel kedveskedtek a gyermekeknek. Az Emberöltő Alapítvány 
és a Családsegítő- Gyermekjóléti Intézmény dolgozó is külön 
készültek erre a délutánra. A Gondozási Központ dolgozói 
limonádéval kedveskedett ebben a melegben. 
Reméljük minden gyermek talált magának vidám és szórakoztató 
elfoglaltságot ezen a délutánon! Köszönjük mindenkinek a 
segítségét, aki hozzájárult a nap sikeréhez!

Képek a 16. oldalon
Benedek Erika

Támogatók:
Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért  Alapítvány, 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete, Bencsik István 
vállalkozó, Bobvos János – Csücsök Csárda, Bohák András és 
családja, Bölcsőde dolgozói, Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Dalma Dance Club békésszentandrási csoportja, dr. 
Dobos Ágoston, Emberöltő Alapítvány, Euroaszfalt Kft., Fürge 
Lábak Néptánccsoport, Gallicoop Zrt., Gazsó Adrienn, Gazsó 
János, Gondozási Központ dolgozói, Hullám 21 Kft., Hunya Zoltán 
– Csemege Kiskuckó, Hunyadi János Katolikus Általános Iskola, 
Hydro Power Consulting Kft., Ipartestület, Kertbarát Kör, Korr-
Nix Bt., Kozák Zoltán, Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói, Kugyela Mihály, Lestyan-Goda Mihály és családja, 
LisziDuó Bt., Major Attila, Máltai Szeretetszolgálat, Nemcsényiné 
Csekő Tünde, Oláh Géza és családja, Ozirisz Kft., Pákozdi Lajos , 
Pálus István, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Szarvas Coop Zrt., 
S z a r v a s i  F i s h  K f t . ,  S z a r v a s i  M o z g á s k o r l á t o z o t t a k 
Békésszentandrási Csoportja, Szarvasi Tűzoltóság, Szécsi Balázs, 
Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, Tóthné Dr. Szabó 
Ágnes, Tóthné Gajdán Gabriella, Valami, Varga Ildikó, Young-Hús 
Kft.
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HÍREK

1. szk.: Szent László u. 18. 
(Orvosi rendelő)

2. szk.: Kálvin u. 10. 
(Gondozási Központ)

3. szk.: Bethlen G. u. 19.    
(HJK Általános Iskola)

4. szk.: Szent László u. 54.     
(I. sz. Óvoda)

5. szk.: Hunyadi u. 40. 
(Vadászház)

6. szk.: István király u. 48.
7. szk.: Tanya III.            

(Furugyi Kultúrház)

K Ö S Z Ö N E T

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője 
köszönetemet fejezem ki a 2019. május 26-i Európai Parlament 
tagjainak választási munkálataiban résztvevőknek:
- a Szavazatszámláló Bizottság választott és megbízott tagjainak,
- a Helyi Választási Iroda tagjainak,
- a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
- a Polgármesteri Hivatal intézményei dolgozóinak,
- a Szarvasi Rendőrkapitányságnak és a helyi körzeti 

megbízottnak,
- a Polgárőrség tagjainak,
- valamint azoknak, akik a választás lebonyolításához 

munkájukkal hozzájárultak.

Dr. Strassburger Gyöngyi
HVI-vezető

F e l h í v á s

Felhívjuk az érintettek figyelmét a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (7) bekezdésére, 

mely szerint:
„A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében 
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles 

eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás 
költségét viselni.”

Kérjük, hogy fentiek szerint eljárni szíveskedjenek.

Helyi Választási Iroda
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100 éves bácsika

Május 24-én, népes családja körében ünnepelte 100. 
születésnapját Sinka Imre bácsi, aki ugyan Budapesten él, de nem 
maradhatott el szülőfalujának köszöntése sem.
Isten éltesse sokáig Imre bácsit szeretetben, egészségben, 
boldogságban szerettei körében!

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

„Magyarnak lenni igenis jó…”

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Emléknapján megemlékezést 

tartottunk Békésszentandráson is. Az Emlékparkban először 

Molnár Imre Zoltán, a Hunyadi János Katolikus Általános iskola 

igazgatója mondta el emlékező gondolatait, kitérve a trianoni 

tévhitekre, legendákra: „Hajózható folyónak hazudták a 

béketárgyalásokon a csehek az Ipolyt? Fia elvált magyar felesége 

miatt büntette a francia kormányfő Magyarországot? Az 

alábbiakban tíz legendát, féligazságot gyűjtöttünk Trianonról. Ezek 

a történetek elterelik figyelmünket a valós okokról, vagy egyenesen 

visszaélnek a magyar kisebbségek iránt elkötelezett polgárok 

b iza lmával .”  Majd  a  Szentandrás i  Dalkör  megható , 

magyarságunkat meghatározó dalokat énekelt, melyet dr. Dobos 

Ágoston hegedűjátéka tett még meghittebbé. Közben Szabó István 

Szécsi Mátyás: Hazám, hazám c. versét mondta el.

Végezetül virágokat és koszorút helyeztünk el, majd a Himnusz 

eléneklésével zártuk megemlékezésünket.

Felhívás!
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata egynapos 
kirándulást szervez a vajdasági testvértelepülésre Kishegyesre, a 
2019. július 28-i Anna-napi rendezvényre, a testvértelepülési 
kapcsolat 50. és Kishegyes újratelepítésének 250. évfordulója 
kapcsán.  
Kérjük azon békésszentandrási lakosok jelentkezését, akiknek 
kishegyesi kötődése, ismeretsége van, hogy részvételi szándékát 
jelezze Benedek Erikánál (Körös Művelődési Ház és Könyvtár) 
vagy Bagi Erikánál (Polgármesteri Hivatal). 
Gondolunk itt elsősorban a civil szervezetek, egyesületek 
képviseletére, vadászokra, sportolókra (volt kézisek), volt 
képviselőkre, illetve magánszemélyekre, akik szeretnék a régi 
ismeretségüket feleleveníteni. 
Jelentkezési határidő: 2019. július 5. (péntek) Emlékezők

Molnár Imre Zoltán mondta el gondolatait
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Rongyhegesztett képzelet

Ezzel a címmel nyílt kiállítás május 25-én a Könyvtár 
Galériájában. Kiállítónk Hodálik Brigitta paverpol oktató és alkotó 
volt, aki Szarvasról elszármazott, Mezőtúron élő, jelenleg GYES 
en lévő két gyermekes anyuka. Textilszobrászattal 3. éve 
foglalkozik. Kisebbik fia születése után talált rá véletlenül az 
interneten erre a technikára. Előtte sokféle technikát kipróbált: 
hímzés, rajzolás, gyöngyfűzés, falfestmény, de egyik sem töltötte 

meg olyan élettel és olyan teljes önkifejezési lehetőséggel, mint 
textilszobrászat. Mindig igyekezett az újrahasznosítást előtérbe 
helyezni, így képei, szobrai ezek eredményei. Eleinte csak a 
közvetlen környezetét örvendeztette meg, de később már 
versenydíjakat is készített. Szobrai az óvónői hivatása miatt erős 
befolyása alatt vannak. Képei még útkeresések, egyediségre 
törekszik. 
A kiállítást Benedek Erika, intézményvezető nyitotta meg, aki a 
hulladékgyűjtés, főként a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára 
hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy a 21. században már az 
újrahasznosítás vált meghatározóvá és Magyarországon közel 100 
cég foglalkozik a különböző hulladékok hasznosításával (papír, 
fém, műanyag, üveg, gumiabroncs, elektronika, stb.), és termékeik 
teljes palettáját lehet megtekinteni az "Újrahasznosított termékek" 
adatbázisában. Különlegességek között említhetjük például a 
magyar szabadalomként jegyzett kartonbútort, ami meghódította 
már a fél világot.

Majd kiállítónk avatta be a jelenlévőket az alkotás titkaiba, pl.: egy 
egyszerű kakaós dobozból ragasztó és némi anyag használatával 
célszerű tárgyat tudunk készíteni jegyzeteink, üzeneteink 
tárolására.
A tárlatra nagyon sokan kíváncsiak voltak a megnyitón és június 
10-ig is számos látogató vitte jó hírét, nevét. Köszönjük, hogy 
intézményünk is hozzájárult ezzel a kiállítással a tudatos 
környetvédelemhez.
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Új időszámítás a Hunyadinál
Az elmúlt időszakban sok változás történt a Hunyadi Labdarúgó 
Egyesületnél. Ebből az apropóból kérdeztem az új elnököt, Hamza 
Zoltánt.
- Milyen változások történtek a közelmúltban?
- A Hunyadi családot és Békésszentandrás sportéletét 2018. 
szeptemberében súlyos tragédia érte, elvesztettük Varga Lászlót, 
„Laci bácsit”. Azt a személyt, aki a futball körül több, mint 40 éve 
tevékenykedett. Munkájával, odaadásával, segítőkészségével, 
támogatásával szervezte az egyesület életét, bonyolított le sok-sok 
eseményt. Az ő távozásával keletkezett űrt kellett pótolni az utána 
következőknek. Halálát követően az elnökség működésképtelenné 
vált és ezért 2019. február 8-án tisztújító közgyűlést kellett tartani.
- Milyen előkészítő munkák történtek a közgyűlésig?
- Tudomásul vettük, hogy egy új időszámítás kezdetén vagyunk. 
Sok-sok egyeztetés történt, melynek következtében kialakult egy 
közös akarat. Megfogalmazódott az a szándék, hogy a labdarúgás 
csak úgy működhet Békésszentandráson, ha összefogunk és 
közösen tevékenykedünk érte. Ennek eredményeképpen a 
közgyűlésen egyhangú döntés mellett felállhatott az új 5 tagú 
elnökség és a 3 tagú Felügyelő Bizottság.
- Kik lettek az egyesület új vezetői? 
- Az Elnökség tagjai: Koppányi Gábor, ifj. Virág Imre, Hamza 
Zoltán, Farkas Péter, Lestyán-Goda Mihályné. Felügyelő Bizottság 
tagjai: Juhász Attila, Banász Gábor, Szécsi Gábor.
- Az elnök személyét hogyan választották meg?
- Az elnökség tagjai maguk közül egyhangúlag személyemet 
választották meg elnöknek. A FB elnöke Szécsi Gábor lett. Szécsi 
Gábor szentandrási gyökerekkel rendelkező szarvasi lakos, aki 
szakmailag felkészült, képzett és képesítéssel rendelkező 
gazdasági szakember.
- Hogyan kezdődött a munka?
- A korábbi elnökkel Koppányi Gáborral és elnökségi taggal Ifj. 
Virág Sándorral, a jó viszony régmúltra tekint vissza, ezért az 
átadás-átvétel zökkenőmentesen történt és az érdemi munkát 
hamar el tudtuk kezdeni. A korábban említett összefogás sokat 
segített abban, hogy az új irányt megfogalmazzuk. Az elnökség 
tagjai személyre szabottan szétosztották a feladatokat. Nem 
k ö n n y í t e t t e  m e g  a  h e l y z e t ü n k e t  a z  s e m ,  h o g y  a 
működésképtelenség miatt az adminisztráció és könyvelés is 
lemondott. Az új elnökség első döntései között szerepelt, hogy egy 
független könyvelő irodát bíz meg a teljes pénzügyi tevékenységi 
kör ellátásával.
- Milyen elképzelések fogalmazódtak meg a játékosokat illetően?
- A gazdasági helyzetünket áttekintve, prioritásokat állítottunk fel. 
Az elnökség meghatározta, hogy a felnőtt keret 18 főből álljon és 
minden igyekezetünkkel a helyi játékerőre kell támaszkodunk. A 
következő legfontosabb kiemelt feladatunk az utánpótláskorú 
játékosokkal való foglalkozás. Az egyesület négy korosztályban 60 
fő utánpótláskorú igazolt játékossal rendelkezik. Emellett 16-18 fő 
ifjúsági játékos („Ifi”) is tartozik a csapathoz. Összesen közel 100 
igazolt játékos van a „hunyadi családban”.
- Hogyan szerepeltek a békésszentandrási labdarúgóink az idei 
bajnokságban?
- A felnőtt csapat a megye II. osztály alsóházát megnyerve a teljes 
bajnokságot nézve 47 ponttal a 7. helyen végeztek. Az ifjúsági 
csapat, akikre a jövőt építjük, nagyon jól szerepeltek, de hivatalos 
végeredményt még nem tudunk, akár a legszebb álmaink is valóra 

válhatnak. Az utánpótláskorúak a Bozsik-programban vesznek 
részt, a bajnoki szezonban 18-szor léptek pályára, ahol több esetben 
sikeresen helyt álltak. 
- Hogyan tudták ezt megvalósítani ebben a pár hónapban?
- A közös akarat mely a labdarúgás szeretetéből fakad több 
támogatót is meggyőzött arról, hogy folytatnunk kell a munkát. 
Név szerint is szeretném megköszönni a támogatást: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Oláh Géza, Szító 
Imre, Tóth János, Bobvos János, Gazsó János, Virág Imre. 
Köszönjük. 
Valamint szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik a 
felnőtt, ifjúsági és utánpótláskorúak mellett dolgoznak és 
hivatásszerűen segítik a szakmai munkát. Fontos megemlíteni a 
szülők támogatását, akik nagyon sok áldozatot vállalnak a 
gyermekek sportolásáért, segítenek a szervezésben, utaztatásban és 
táboroztatásban. Külön köszönet mindazoknak, akik önzetlenül 
segítik bármilyen formában a Hunyadi életét.
- Milyen elképzelései vannak a jövőre vonatkozóan?
- Ma már elképzelhetetlen az amatőr versenysport és tömegsport 
működtetése állami támogatás nélkül. Mi is élünk ezzel a 
lehetőséggel és az idei évben is benyújtottuk a támogatási 
kérelmünket közel 12 millió Ft-os összegben a TAO pályázat 
kiírására. Ezzel szeretnénk biztosítani a 2019/2020-as bajnoki 
szezonra az egyesület biztonságos működtetését. A támogatási 
kérelem tartalmazza a működéssel kapcsolatos költségeket és a 
kiszolgáló létesítmények fejlesztését Bízunk abban, hogy a 
pályázat megvalósításához sikerül találnunk olyan vállalkozókat, 
akik méltónak találnak bennünket a felajánlható adójuk 
felhasználására. Mindezek által igyekszünk minden körülményt 
megteremteni, arra hogy a versenysport és a tömegsport is 
megtalálja helyét a futballpályán.
- Ehhez kívánok kitartást és sok sikert! Köszönöm a beszélgetést!

Benedek Erika
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LABDARÚGÁS
Hetedik helyen végzett a Hunyadi

Eredmények:
29. forduló: 2019. május 11., szombat
B.Hunyadi – Bucsa 2-0 (2-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Fekete Zoltán (Sándor Imre, 
Hankó Balázs)
Hunyadi: Buzás B. – Pásztor D., Olasz II. I., Kis M., Tasi N., Lós I., 
Olasz I. I., Romhányi R. (Tasi K.), Gulyás Á., Dernovics T. (Kiss 
T.), Virág I.
Mb. edző: Boros Szabolcs
Gólszerzők: Virág I., Olasz I. I.
30. forduló 2019. május 18., szombat
B.Hunyadi – Sarkad 3-2 (1-1)
Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt (Krisán 
János, Kató Bence)
Hunyadi: Buzás B. – Pásztor D., Olasz II. I., Kis M., Tasi N. (Boros 
Sz.), Lós I., Olasz I. I., Romhányi R., Tasi K., Dernovics T., Virág I.
Mb. edző: Boros Szabolcs
Gólszerzők: Lós I., Romhányi R., Virág I.
31. forduló: 2019. május 25., szombat
Gyomaendrőd – B.Hunyadi 3-0 (0-0)
Gyomaendrőd, 120 néző. Vezette: Barta Tibor (Nagy Zoltán, 
Hankó Balázs)
Hunyadi: Wéber Cs. – Pásztor D., Olasz II. I., Kis M., Tasi N., Lós 
I., Olasz I. I., Romhányi R. (Kuczbel A.), Tasi K. (Boros Sz.), 
Dernovics T. (Buzás B.), Virág I.
Mb. edző: Boros Szabolcs
Sárga lap: Dernovics T.
32. forduló: 2019. június 1., szombat
B.Hunyadi – Mezőmegyer 1-1 (0-0)
Békésszentandrás, 100 néző. Vezette: Juhász Lajos (Zacsok Imre, 
Ollé Péter)
Hunyadi: Wéber Cs. – Pásztor D., Olasz II. I., Kis M., Tasi N., Lós 
I., Olasz I. I., Tasi K. (Romhányi R.), Dernovics T., Gulyás Á., 
Virág I.
Mb. edző: Boros Szabolcs
Gólszerző: Gulyás Á.
Sárga lap: Olasz II. I., Gulyás Á.
A Békés megyei II. osztály északi csoport alsóházának a 
végeredménye:
7. B.Hunyadi 32 14 5 13 61-49 47

Ezüstérmesek lettek az ifik

Nagyszerű hajrával és gólzáporos mérkőzések megnyerésével a 
második helyen végeztek a Békésszentandrási Hunyadi ifistái.
Eredmények:
22. forduló: 2019. május 2.
B.Hunyadi – Atletico Békéscsaba 20-1 (8-1)
Gólszerzők: Tasi K. (9), Olasz II. I. (4), Olasz I. I. (3), Romhányi R. 
(2), Romhányi D., Galát M.
23. forduló: 2019. május 19.
Doboz – B.Hunyadi 2-3 (2-0)
Gólszerzők: Olasz I., I. (2), Galát M.

24. forduló: 2019. május 26.
B.Hunyadi – Sarkad 25-0 (14-0)
Gólszerzők: Tasi K. (13), Olasz I. I. (7), Olasz II. I. (2), Tasi L., 
Galát M., Mészáros J.
25. forduló: 2019. június 2.
Körösladány – B.Hunyadi 4-5 (2-3)
Gólszerzők: Tasi K. (2), Olasz I. I. (2), Olasz II. I.
Mivel még vannak elmaradt mérkőzések, ezért végeredményt nem 
hirdettek az U-19-es bajnokság északi csoportjában. Azonban a 
hiányzó eredmények nem befolyásolják a Hunyadi fiataljainak a 
második helyét.
Az élmezőny a következő:
1. Bucsa  23 19 1 3 133-29 58
2. B.Hunyadi 23 18 0 5 164-44 54
3. Szarvas II. 24 17 1 6 178-71 52
4. Vésztő 23 16 2 5 119-58 50
5. Okány 12 15 1 7 110-56 46
6. Békés  24 11 3 10 76-80 36
Gratulálunk a fiataloknak és kívánunk további sikeres 
sportpályafutást!

-zi-rt

Kossuth szobor a lomokból
A lomtalanítás egy régiségkereskedőnek aranybánya. Ekkor utcára 
kerülnek a már használaton kívüli tárgyak illetve azok, amelyek 
nem jelentenek értéket. Azonban, aki nyitott szemmel jár illetve 
keres, az akár kincseket is találhat. Így járt Lesfalvy Balázs, az 
egykori Rudnyánszky kastély tulajdonosa, aki a Bagi Alajos 
utcában rábukkant a 2002-ben átadott Kossuth dombormű 
kicsinyített mására, amely egykoron a Képzőművészeti Lektorátus 
előtt vizsgázott jelesre.
A megtalált makettet Lesfalvy Balázs átadta Hévizi Róbertnek, a 
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület 
elnökének. A Kossuth dombormű hű mása ezentúl a Tájházban 
kerül kiállításra, az érdeklődők ott tekinthetik meg. Köszönet a 
megtalálónak a figyelmességért és a felajánlásért!

Helytörténeti Egyesület
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K É Z I L A B D A
17 fővel neveztünk a 2018/2019-es bajnokságba, sőt még többen 
ígérték a csatasorba állásukat, de - sérülések, és egyéb 
elfoglaltságok miatt - sajnos ennél is kevesebben maradtunk. Szinte 
valamennyi mérkőzést rövid kispaddal kellett megoldanunk, 
melyeket az újabb sérülések, vidéki tanulmányok és a munkahelyi 
kötöttségek csak tovább tetőztek.
Ennek ellenére mégis nagyon nagy csatákat vívtunk, sok ki-ki 
meccset tudhatunk magunk mögött, bár olykor nem igazán 
kedvezett.
Ennek ellenére a meglepetés győzelmek idén sem maradtak el, 
amire igazán büszkék lehetünk. Nem maradtunk adósok a jó 
játékkal sem, a bajnokságot – és talán az egész bajnoki 
szereplésünket - egy igen látványos csatával sikerült zárnunk.
Igen jelentős növekedést tudtunk elérni a támadójátékunkban, a lőtt 
góljaink alapján (492 találattal) több csapatot (így pl: Békéscsabát, 
Füzesgyarmatot, s Kétsopronyt is magunk mögött hagytuk), 
ellenben a kapott góljaink most magasnak bizonyultak.
Szinte valamennyi játékosunk erőn felül teljesített hétről hétre, akár 
sérülésekkel is igyekezett rendelkezésre állni. Köszönet a csapat 
valamennyi tagjának a helytállásért. Elismerésünk minden 
játékosnak az elért góljaihoz, s külön gratulálunk Dr. Petrás 
Viktóriának, aki a megyei góllövő lista 3. helyén végzett.
Küzdelmes, nehézségekkel teli szezonon vagyunk túl, mindent 
köszönünk mindazoknak, akik segítettek bennünket utunk során. 
Hálásan megköszönünk minden támogatást, segítséget, amit 
kaptunk, kapunk, s köszönjük a szurkolóink biztatását.
Többek útja másfelé visz tovább, főként a vidéki tanulmányok, és 
komoly sérülések miatt, így az újabb szezonbeli bajnoki 
szereplésünk egyenlőre - ismét - kérdésessé vált.
Ami biztos: 2019.augusztus 3-án szombaton immár XVI. 
alkalommal megrendezésre kerülő Szentandrási Kézilabda Kupán 
– Apáti Nagy Ferenc emléktornán ebben az évben is szeretettel 
hívunk és várunk minden egykori és jelenlegi kézilabdást, sportolni 
vágyót, sportbarátot, hogy újra együtt tölthessünk egy felejthetetlen 
napot.
“Minden megpróbáltatás egy-egy vizsgája annak, amiben hisz az 
ember.”

- a -

KAJAK-KENU
Békés Megyei Diák-kupa

Gyomaendrőd, 2019. 04. 28.

K-1 serd. fiú U-15 2000 m 9. Kalmár Ádám
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 6. Szegvári Szabolcs, 7. Szabó 
Szilárd
K-10 kölyök lány U-14 2000 m 5. Gugolya Réka
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 3. Füzesséry Lujza
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 7. Füzesséry Richárd, 8. Pálinkás 
Hunor
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 8. Szécsi Rajmund, 9. Pozderka 
Zsombor, 10. Tóth Balázs
MK-1 gyerek fiú U-9 500 m 1. Farkas Péter

Maraton Bajnokság
Győr, 2019. 05. 17-19.

K-1 serd. fiú U-15 15 km 32. Kalmár Ádám
MK-2 gyerek fiú U-12 5 km 14. Szegvári Szabolcs – Szabó Szilárd
MK-1 gyerek lány U-12 5 km 14. Füzesséry Lujza
K-1 ffi masters 60-64 év 10 km 2. Bencsik Imre
K-1 ffi masters 40-44 év 10 km 2. Tóth Tibor
K-2 ffi masters 670-64 év 10 km 2. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-2 ffi masters 40-44 év 10 km 2. Tóth Tibor-Nagy Károly
K-1 ffi masters 50-5 év 10 km 6. Barcsik Gábor
K-1 ffi masters 60-64 év 10 km 7. Nikoletti Gábor
K-1 női szabadidős 19-34 év 10 km 6. Szekeres Tünde
K-2 női szabadidős 19-34 év 10 km 3. Csontos Andrea-Bencsik 
Ágota

MEGHÍVÓ

Simon-Fiala Tibor
Kajak-kenu Emlékverseny

2019. július 6., szombat 14 órától
10000 m hosszú távú versenyek és 200 m-es 

versenyszám,

július 7., vasárnap 8 órától
1000 m, 500 m-es versenyszámok.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kajak-kenu Club

Következő lapzárta:

2019. július 5.
(péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

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

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

drbodnar@bodnarugyved.com

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

Békésszentandrás, 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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Szin Zoltán és Demeter Vivien 2019. május 2-án,
Szalai László és Borgulya Erzsébet 2019. május 18-án,
Horváth Gergely és Hrncsjár Ilona Klára 2019. május 
18-án kötött házasságot.

Születések

2019. május 5-én Liska Mihály és Nagy Martina 
szülőknek ZSÓFIA ANNA, május 14-én 
Simon Zoltán és Ézsiás Erzsébet Ágnes 
szülőknek TAMARA, május 18-án Virág Sándor 
és Ugyan Hajnalka szülőknek BOGI, május 20-
án Ézsiás Sándor és Szabó Szilvia szülőknek 
DOMINIK ZSOMBOR utónevű gyermeke 
született.

,,Szeretteim, én már elmegyek,
Küzdöttem, de már nem lehet.
A csönd ölel át és a szeretet,
Isten veletek!”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BALOGH LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Halálesetek

Bohák Ferenc István /1949/ 2019. május 4-én,
Mrena Mária /1941/ 2019. május 10-én,
Bencsik János /1971/ 2019. május 14-én,
Balogh László /1935/ 2019. május 16-án,
Kiss Józsefné ln.: André Mária /1956/ 2019. május 29-én

hunyt el.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak,
barátoknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik

MRENA MÁRIA
temetésén részt vettek, sírjára koszorú, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

„Lelked remélem békére talált,
s Te már a mennyből vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,

Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

A gyászoló család
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Gyermeknap képekben

Június 2-án, verőfényes napsütéses időben az iskola udvarán 
és a parkban rendezték a Gyermeknapot. A színpadon először 
a Dalma Dance Club szentandrási csoportjait láthattuk, akik 
modern táncokat mutattak be színes ruháikban.

A Kacagó Bábszínház színvonalas előadását „Egyszer volt 
Budán kutyavásár” címmel láthatták, amely sok gyermeket 
vonzott a paraván elé.

A Fürge Lábak Néptánccsoport alsós diákjai somogyi és dél-
alföldi táncokat mutattak be.

Az „Élő” Dínó Show igazi látványosság volt és szinte 
„megőrjítette” a kicsiket. Szívesen simogatták és készítettek 
fényképeket vele.

Az interaktív zenés műsorban bohócok is megjelentek és 
változatos feladataikkal megmozgatták a jelentkezőket.

A parkban sok-sok játék várta a gyermekeket. Az Emberöltő 
Alapítvány is bemutatkozott a rendezvényen és aki arra járt 
ehetett szendvicset és készíthetett papírforgót. 


