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Református nyári bibliai táborok
Isten iránti hálával gondolunk arra, hogy az idén nyáron hittanos 
rekordot döntöttünk: három bibliai táborunk is volt, összesen 72 
(református és nem református barát) gyermek részvételével! 
Július 22-27-ig Balatonfenyvesen a Református Üdülőben az alsó 
tagozatosok, augusztus 5-10-ig pedig a felső tagozatosok és a 
gimnazisták táboroztak. Ezek az un. Bárka táborok az ország 
különböző részéről jött 180-190 főnyi gyermekeket kovácsoltak 
össze egy olyan szeretetközösséggé, hogy a tábor végén egymást 
megölelve, sokan meghatódott könnyekkel és sírva búcsúztak 
egymástól és a tábortól. A nap programját a Kalandok és álmok 
élménypedagógiai cég munkatársai és önkéntesei végezték, a 
reggel és esti áhítatokat lelkésznövendékek vezették fiatalos 
lendülettel.

Az alsós békésszentandrásiak

A felsős-gimis békésszentandrási csapat

Július 28-augusztus 2-ig Békésszentandráson tartottunk helyben 
hagyományos hittanos hetet. Ennek különlegessége volt, hogy 
vendég tanárunk volt John, aki Nigériából jött, a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen tanul az Üldözött Keresztyéneket 
Segítő Államtitkárság ösztöndíjasaként. Ő otthon a saját 
gyülekezetében önkéntes keresztyén vasárnapi iskolai tanító volt, 
vasárnapról-vasárnapra 300 gyermek között. Mindenkit 
megindított az ottani keresztyéneket érő támadások szomorúsága, 
ugyanakkor mindenkit örömre hangolt John vidám keresztyén 
éneke és tánca, amelyet mindenki megtanult angolul. Az idei 
bibliai táborban még játékos német nyelvoktatás is volt, melyet 
Dobos Ágostonné, Erős Dóra hitoktató, és nyelvtanár tartott. 
Köszönjük a gyermekeknek a részvételt, a sok segítőnek a 
segítséget!
A sok nyári ajándék élmény után emlékezzünk, és emlékeztessünk 

az alábbi bibliai idézettel is, hogy Istentől kaptunk mindent,  és ez a 
hála látszódjék meg életünkön, templomlátogatásunkon, 
adakozásunkon:
Jak. 1,17
minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a 
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és 
árnyéknak váltakozása.

Zsolt. 50,14
Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett 
fogadalmaidat!

A békésszentandrási hittanos hét résztvevői egy része
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Kertészkedtünk a 
bölcsiben

Egy április végi szép napos délelőttön a bölcsődések 
kertészkedésbe fogtak.
Nagy virágcserépbe földet készítettünk és az apró kis kezecskék 
magokat szórtak rá, befedték földdel, a kis lapátokkal és 
kislocsolóval jól megöntözték. Két hétig mindennap locsolgattuk 
és lestük mikor bújnak ki a kis levélkék a földből. Meg is lett a 
munkánk eredménye, mert sok-sok kis paradicsom és bazsalikom 
kelt ki a magokból. Ezután minden délelőtt megfigyeltük, hogyan 
fejlődnek a kis növényeink. Nagy volt az öröm, amikor az első kis 
virágok megjelentek, majd hamarosan az apró kis paradicsomok. 
Amikor a bazsalikomhoz hozzáértünk kellemes illatot árasztott. 
Mire megérkezett az igazi meleg nyár a kis paradicsomjaink 
megnőttek és egyre pirosabbak lettek.
Július végére beértek az első termések. Leszedtük őket és az 
uzsonna mellé elfogyasztották a kisgyermekek.
Mindenkinek nagyon ízlett a magunk által vetett és gondozott 
paradicsom.

Veteményezés

A paradicsomunk

Közlekedési verseny 
gyerekeknek

A Szarvasi Polgárőr Egyesület ezennel meghirdeti a kétfordulós 
békésszentandrási gyerekek közlekedési versenyét, melyet két 
korcsoportban rendezünk meg. 7-12 éves korig, illetve 13-15 éves 
korig bezárólag. Jelentkezni lehet szeptember 18-ig.
A verseny első fordulója szeptember 21-én a Bencsik Mihály 
sporttelepen kerül megrendezésre. Gyülekező reggel 8 órától. A 
kresz oktatást kerékpárismeret illetve egészségügyi oktatást 
követően tesztlap töltés és kerékpáros ügyességi versenyben 
mutathatják meg a békésszentandrási gyerekek tudásukat.
Regisztráció az alábbi helyeken lehetséges:

- Körös Művelődési Ház és Könyvtár
- Cuki Cukrászda

Esszük a paradicsomot
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Gondozási Központ hírei

Élvezzük a meleget, a jó időt, a csendes nyári délutánokat

Július hónap első napján emlékeztünk meg Semmelweis Ignác 
magyar orvosról, akit a világban mindenki csak az „anyák 
megmentője”- ként ismer. Július elseje egyben a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe. Köszönjük munkájukat!
Július a legmelegebb hónapunk.  Szent Jakab havának is hívják. 
Erre az időszakra esik a nyár legnagyobb munkája, a gabona 
betakarítása. Hagyomány már az otthon életében hogy vendégül 
látjuk a csángó gyerekeket, akik jelenlétükkel, dalaikkal 
megmelengették időseink szívét. 
A látogatást megelőzően délutáni foglalkozás keretében 
beszélgetés zajlott arról, hogy kik is tulajdonképpen a csángók, 
milyen közös kulturális örökségük van az anyaországgal. 
Örökségük, amit ma is őriznek és megőriznek, hiszen fontosak a 
gyökereink.
A műsor után finom hamburger és jégkrém várta a melegben 
eltikkadt fiatalokat.
Nagy sikere volt a hamburgernek, aki kért úti csomagot is kapott. 
Köszönjük szépen hogy itt voltak velünk!
Az otthon udvarán álló kemencében ismét sütögetésre került sor. 
Finom cukros kalács illata szállt az udvaron. Besurrant az 
ablakokon és mindenki alig várta már hogy ehessen a süteményből. 
Finom volt, kérünk még!
A régi műsorok hangulatát idézi a „Kapcsoltam” - helyi vetélkedő. 
Három csapat indult a versenyen. A csapatokat az otthon lakói és 
gondozónői alkották. Közös munkával, jó hangulatban telt a 
vetélkedő, erről a vicces kérdések és a játékos feladatok 
gondoskodtak. A zsűritagok felelősségük teljes tudatában 
döntöttek a sorrendről. Veszteseink nem voltak! Jutalmul oklevelet 
kaptak a résztvevők. A nagy sikerre való tekintettel ismétlés 
várható. …!
Szinte minden évben aktív résztvevői voltunk a Sport és Vitamin-
napnak. Ebben az évben nagy munkába fogtunk. A helyszínen 
készítettünk lakodalmas perecet és cukros babát. 
Reggel hatkor indultunk neki a díszítésnek. Mindenkinek jutott 
munka. Dolgozóink egy része a tészta begyúrásával volt elfoglalva, 
míg mások a szendvicseket készítették. Lassan az első pár tepsi 
sütemény is kisült, odavonzva a környékbelieket. Finom kalács 
illata szállt a levegőben. Mire a perecek sülni kezdtek pár kosár 
cukros baba megtalálta gazdáját. Örömmel kóstolták az arra járók. 
Szerencsére recepteket is vittünk magunkkal, így aki kért szívesen 
adtunk belőle. Közben bográcsban főtt a pörkölt, amivel végül is 
első helyezést ért el a főzőversenyen a Gondozási Központ. 
Köszönjük Virág Sándornak!
Teljes folyamatában megfigyelhette a pereckészítés minden 
csínját-bínját, aki szerette volna megtanulni. Sokan érdeklődtek 
iránta. Többen visszajártak egy kis nasira. 
Dicséret illeti segítőinket, dolgozóinkat, és lelkes támogatóinkat, 
akik ha nem is tudtak személyesen részt venni a rendezvényen, de 
lélekben velünk voltak!
Köszönjük mindenkinek!
Mindazok számára, akiknek már nem jutott recept, szeretnénk 
közzé tenni itt is. Jó sütést kívánunk!
Cukros baba
Hozzávalók: 

1 kg liszt
10 dkg élesztő
0,5 l tej
3 dl étolaj 
8 ek. cukor 
4 tojás sárgája 
csipetnyi só

Elkészítés: Langyos tejben az élesztőt felfuttatjuk, majd 10 percig 
pihentetjük. Csíkokra szeleteljük, majd a csíkokat kis kockákra 
vágjuk. A kis kockákat kézzel pálcika alakúra sodorjuk, 
ellentétesen megsodorjuk, összefogjuk a két végét, magától 
megtekeredik, így megkapja a végleges formáját. Megkenjük 
tojással, megszórjuk cukorral, majd előmelegített sütőben kb. 10 
percig sütjük.
Lakodalmi perec
Hozzávalók: 1 kg liszt
  30 dkg porcukor
  5 dkg élesztő
  23 dkg vaj
  1 kis pohár tejföl
  2 egész tojás
  1 tojás sárgája
  1,5 dkg szalagáré
  csipetnyi só
  kevés tej
A felfuttatott élesztőt összekeverjük, a hozzávalókkal jól 
kidagasztjuk.
Megkelesztjük. Csíkokra szeleteljük, majd a csíkokat kis kockákra 
vágjuk. A kis kockákat kézzel sodorjuk pálcika alakúra, de nem túl 
vékonyra és ellentétesen megsodorjuk, mintha kötelet készítenénk. 
A két végét összenyomjuk, karikára formázzuk, majd tepsire 
tesszük. Megkenjük tojás sárgájával és előmelegített sütőben 
sütjük, míg aranybarna nem lesz. Amikor kész megkenjük cukros 
vízzel, hogy szép fényes legyen.
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Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesületének 

programja 2019. augusztustól

2019. szeptember 11-én (szerda) 8-11.30-ig Véradás a Körös 
Művelődési Házban.

Augusztus 10., (szombat) Sport-és Vitamin-nap. Önkormányzat, 
intézmények, civilek szervezésével a Sportpályán. 

Augusztus 15. (csütörtök) 15 órától Orvos-Beteg találkozó a Szent 
László úti orvosi rendelőben. Gyógyászati segédeszközök kiírása, 
helyben történő kiszállítása. Gyógycipők 2.000 Ft/pár, 
gyermekcipők 2.000 Ft/pár. Gerincfűzők, térd-, boka-, csuklóvédő, 
támbot, mankó, járókeret, szoba WC, WC magasító, fürdőkád ülőke 
(befordítható, fix), szobai kerekesszék, bevásárló kocsi, 
bejelentésre elektromos moped. TAJ kártya szükséges, 
közgyógyigazolványra a felsorolt eszközök ingyenesen kiírathatók. 
Rendel: Dr. Tőkés Imre ortopéd szakorvos. Vegyék igénybe 
szolgáltatásunkat.

Augusztus 20., (kedd) az ünnepi szentmisét követően Szent István-
napi  ünnepség a katol ikus templom előt t i  dísztéren. 
Közreműködnek a Szentandrási Dalkör tagjai és kíséri dr. Dobos 
Ágoston hegedűn. Szeretettel várjuk sorstársainkat!

Szeptember 22. (vasárnap) Indulás 7 órakkor, Szarvasról. 
Megállok a szokott helyek.
Egynapos kirándulás Szolnok megye nevezetességeiből. Költsége: 
5-6000 Ft között.
E napon a megye változatos látnivalóival ismerkedünk. Részletes 
programot jelentkezéskor.

Október 5., (szombat) Idősek Napi rendezvényt szervezünk a 
Körös Művelődési Házban (István király u. 16.). Gyülekező 
10.30-kor. A kulturális műsor után ebéd(birkapörkölt vagy sült), 
költsége 1.500 Ft/fő. Jelentkezés ügyfélfogadási napokon 13-17 
óráig. Jelentkezési határidő október 3-án 16 óráig. Szeretettel 
várjuk tagjainkat és hozzátartozóikat, tombolatárgyat elfogadunk, 
az előkészülethez segítséget kérünk.

Tervezett program:
Novemberben Orvos-Beteg találkozó várható.
December 11. (szerda) Karácsonyi ünnepség.

Gyógymasszőri szolgáltatás folyamatos, elérhetőség: 06-70/2303-
123-as telefonszámon.

Jógafoglalkozásra jelentkezni lehet szeptember 4-től. Helyszín: 
Körös Művelődési Ház emeleti terem. Elérhetőség: 06-30/4772-
396-os telefonszám.
Tagdíj 2019-ben 1.000 Ft/fő/év. Tagkönyvet beírás végett 
szíveskedjenek behozni.

Ügyfélfogadás: hétfő 13-17 óráig. Telefonszám, ügyfélfogadás 
ideje alatt a 06 66/218-060, más időpontban a 06-20/561-9442.

Állami támogatás lakás akadálymentesítésre (tájékoztatásban 
segítünk), gépkocsi szerzési igénylése (2019. szeptember 30-ig), 
méltányossági nyugdíjemelés (85.000 Ft/fő jövedelemig 
igényelhető 3 évenként), rendkívüli segélykérelem (házastárs 
elhalálozása esetén, a számla a házastárs nevén szerepeljen, és 
jövedelme a 85.000 Ft-ot nem haladja meg), fogyatékossági, 
nyugdíj ügyek intézése.

Akció: házitészta 25 dkg 200 Ft, rizs 270 Ft, a gyógykrémek 850 
Ft/tégely folyamatosan kapható.

Kérjük tagjainkat, hogy kísérjék figyelemmel szervezéseinket, 
várjuk jelentkezéseiket.

Vezetőség nevében:
Oláh Géza

elnök

Sakk hírek

Miskolci FIDE mester győzött 
Szentandráson

A miskolci FIDE-mester, Zámbó Zoltán sikerével zárult vasárnap 
Békésszentandráson a 10. alkalommal megszervezett 24 órás snell 
sakkverseny. A Körös Művelődési Házban július 20-án 24 sakkozó 
vállalkozott arra, hogy 24 órán keresztül gyűri egymást 64 kockán.
A fizikailag és szellemileg is komoly megterhelést jelentő viadal 
keretében 114 partit váltottak egymással a résztvevők, 
forgószínpad szerűen, 10 perces időszakonként. Abban a 
tekintetben nem született meglepetés, hogy a mezőny 
legmagasabb élő pontszámával rendelkező nyerte el a fődíjat. 
Második helyen az utóbbi két esztendő bajnoka, az orosházi Győri 
Szabolcs végzett, aki 4 ponttal múlta felül előző évi 
összeredményét, de ez is kevésnek bizonyult a miskolci riválisával 
szemben. Mögötte pontazonossággal is egy borsodi színekben 
versenyző sakkozó, Cselényi Balázs zárt. A legjobb hazai 
versenyzőnek Csipai Levente bizonyult, noha vasárnap délelőtt 
még egy misét is a programjába iktatott. Az 10. békésszentandrási 
24 órás snell verseny keretében az első hat helyezett jutalma 
mellett számos különdíj is gazdára talált.

A győztes Zámbó Zoltán veszi át a fődíjat Hévizi Róbert 
önkormányzati képviselőtől

Végeredmény:
1. Zámbó Zoltán (Diósgyőri VTK, 2351, FM) 102 pont,
2. Győri Szabolcs (Orosházi SE, 2090) 96,
3. Cselényi Balázs (Diósgyőri VTK, 2134) 96,
4. Volosin Vladimir (Alsószölnök, 2191, FM) 92,
5. Kunos Zoltán (Orosházi SE, 1984) 82,5,
6. Kelemen Imre (Debreceni SK, 2075) 75,5,
7. Biró István (Orosházi SE, 1941) 74,5,
8. Egyed Zsolt (Karcag, 2059) 67,5.

Különdíjasok.
Legjobb ifjúsági: Forgács András (Viadukt SE, 1834) 63,5.
Legjobb szenior: Ábrahám Zoltán (Szentesi SSE, 1817) 63,5.
Legjobb női: Kiss Enikő (Miskolc, 1633, WCM) 27.
Legjobb amatőr: Kiss Attiláné Tapa Ildikó (Miskolc) 2,5.
Legjobb szentandrásiak: 1. Csipai Levente (1913) 59,5,

   2. Radics László (1845) 51,

   3. Korbely Zsolt 25,5.

B. M.
Békés megyei Sport Extra
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Csángó magyarok 
Egy júliusi reggelen meghívásra 20 magyarfalusi csángó gyerek és 
két kísérője lépett ki egy székely vállalkozás autóbuszából 
Békésszentandráson, hogy oktatási táborban vegyenek részt.
Magyarfalu az eddigi ismeretek szerint a legtávolabbi keleti 
magyar közösség, ahol még beszélik a régi archaikus magyar 
nyelvet a hivatalos román mellett. Földrajzi fekvése a településnek 
az egykori Etelközi részen van.
A hozzá hasonló kisfalvak azért figyelemre méltóak, mivel 
,,zsákfalvak”. Általában az út nem nagyon vezet tovább. Ez 
szerintem ősi kultúrájuk egyik oka megmaradásuknak. 
Településükön az állami iskolában nincs magyar oktatás. Ez ott 
csak iskola után bérelt vagy magánházaknál van, most az MCsMSZ 
(Moldvai Csángó Magyar Szövetség) szervezésében.
A táborozó fiatalokat az ottani magyar tanítók választják ki. Az idei 
oktató program megfelelően lekötötte a fiatalokat más-más 
helyszínen. Magyar nyelv gyakorlása, a magyar történelem, a 
keresztény hitéleti foglalkozások mellett kézművesség is szerepelt 
a programokban. A kézművességet szentandrási fiatalokkal 
közösen gyakorolták. Közös program volt az Arborétumi 
kalandjáték is, amelyet dr. Hanyecz Katalin és Hegedűs Éva 
jóvoltából, szervezésében töltöttek el. A helyi fiatalok mellett a 
magyarfalusiak is jól szerepeltek a játékban.

Kézműves táborban

A történelem órák a korai magyar és a moldvai, erdélyi események 
tükrében vonatkozásában összefüggésében folytak. Elmondhatom 
a tanár véleményét, mert ott voltam az események nagy részén, 
hogy voltak meglepően jó válaszok. Sajnos későn, de 
tudomásomra jutott, hogy korábban, de ma sincs Romániában 
történelmi oktatás, ami a magyarokkal összefüggő vonatkozású 
lenne. Mintha Magyarország nem is lenne a történelemben. Pedig 
mi tudjuk, hogy a románok mióta vannak itt Európában. Hétközben 
ellátogattak Gyomára, ahol a Nyomda Múzeumot, Tájházat és a 
város látnivalóit nézték meg. Egy este a Vizi Színházhoz egy 
mesejátékra kaptak meghívást.
Egy délután a Művelődési Házban saját műsoros bemutatót 
tartottak, majd táncházat szerveztek a helyiekkel, bárki számára 
megnézető volt. Meg volt hirdetve.
Az utolsó hétvégén meghívásra részt vettek a Betyár napon, 
Kondoroson. Iszonyú rettenetes időjárás volt. De a csángó fiatalok 
helytálltak a két órás szakadó esőben. Műsoruk nagy részét 
bemutatták a közönségnek zenekar nélkül is.
A fiatalok között nem egy kitűnt zenei vagy rajzművészeti 
képességével. Ők a helyi zenei és művészeti emberekkel 
ismerkedtek meg, akik tovább tanulásra képességük gyakorlására 
biztatták a csángó gyerekeket (furulya, hegedű, rajz).

Lóránt János Demeter festőművésznél

A vasárnapok délelőttje szokás szerint a katolikus misén telt el, 
ahol a híveket keltették figyelemre szép magyar egyházi 
énekeikkel.
Esti étkezéseiknél a község lakóival ismerkedtek, énekeltek. 
Fürdőztek a helyi strandon is, bár az időjárás nem volt mindig a 
legjobb hozzá.
Összegezve az oktatási tábor eredményét az tartalmas és 
tanulságos volt a fiatalok számára. Magyar nyelvüket identitásukat 
erősíthették, gyakorolhatták. Az oktatók és pedagógusok jó 
véleményt alkottak a gyerekekkel való foglalkozásokról. Látták 
környezetünket. Ez a tábor volt a 19. Szentandráson.
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a Körös mentén

Vasárnapi szentmise után a katolikus templom előtt

Ezúton szeretnénk megköszönni a sokféle segítséget, amit a csángó 
fiatalok kaptak az itteniektől és más helyről, úgy mint az anyagi és 
más egyéb dolgot, amit a támogatók adtak ehhez a táborhoz, hogy 
emlékeikben Magyarország mint szerető anyaország maradjon 
meg nekik.
Hálás köszönetünket fejezzük ki a pedagógusoknak, oktatóknak. 
Így Roszik Melinda magyar nyelv, Jancsó Brigitta, Bátori Andrea 
hittan, Szenes János történelem tanároknak és a Békésszentandrási 
Kézművesek Egyesületének, a Gaál Ferenc Katolikus Iskolának. 
Az anyagi kiadásokban fő támogatók voltak a Gallicoop Zrt., 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, Mozzarella Kft., 
Békés Megyei Önkormányzat, Besenczy Zoltán, Kis László, Szűcs 
József, Szító Imre Agrár Zrt., Fazekas Sándor, a gyomai 
Önkormányzat, a helyi Idősek Otthona, Evangélikus egyház és 
szeretet otthon, helyi Coop ABC, Szent András Plébánia, Vereckei 
Kft., Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány, 
Mezőmag Kft., Geomark Kft., Körös Művelődési Ház és Könyvtár, 
dr. Olasz Imre, Nagy Péter vállalkozók és dr. Kozák Imréné és 12 
étkezési támogató család.
Kérjük a támogatókat, hogy a folyamatos kapcsolat ne szakadjon 
meg a moldvai csángó-magyarokkal, ezért 2020-ben is támogassák 
a  csángó magyar  f ia ta lok  okta tásá t ,  kapcsola tá t  az 
anyaországiakkal.
Tisztelettel:

a csángó-magyar oktató tábor szervezői

Történelem oktatás Szenes Jánossal

Beszámoló a csángó 
gyermektáborról

2019. július 15-én, a Békésszentandráson táborozó, a sok 
strandolástól és élménytől elpilledt csángó gyermekekre még egy 
utolsó próbatétel várt. Olyan jó kis csapat gyűlt össze, hogy 
gyümölcsöző együtt munkálkodásunk eredményeként, írd és 
mondd (!) még a csillagokat is sikerült lehoznunk az égről. Hittanos 
folglalkozásunkon a téma mi magunk voltunk: ajándékként, Isten 
értékes, egyedi teremtényeiként tekintettünk saját magunkra. 
Talentumaink különbözőek, így másként ragyogunk Mennyei 
Atyánk szemében, aki apró csillagokként tekintve ránk 
gyöngyörködik bennünk. Csillagos padlóképes foglalkozásunkban 
jó tulajdonságainkat kerestük, amiket közelebbről is 
megvizsgáltunk, majd a Szentírás segítségével rátekintettünk arra, 
hogy adottságainkat miként tudjuk Istennek tetsző módon 
felhasználni. Mindezt játékkal, imádsággal és énekekkel 
gazdagítottuk. 
Kíváncsi voltam, hogy ezek a gyermekek egy faluból érkezvén 
vajon mennyire ismerik egymást. Megkértem őket, hogy ki-ki a 
társáról is mondjon jó tulajdonságokat, és örömmel tapasztaltam, 
hogy nem rekedtek meg a külső jellemzőknél. Szinte záporoztak a 
karakterleírások és elismerések, amiket nagy nyitottsággal és 
szeretetteljesen fogalmaztak meg egymásról. Bár utólag sajnálom, 
hogy csak ilyen rövid időt tölthetem velük, mégis együttlétünk 
“lélekindítósra” sikerült. A komolyabb perceken túl időnként 
megcsil lantották jó humorérzéküket is  ezek a falusi 
körülményekhez edzett, talpraesett, derűs gyermekek. Záró 
körünkben felírhatták magunknak, majd meg is osztották, hogy mi 
az, ami legszebb emlékként marad meg bennünk a táborban 
szerzett élményekből. A foglalkozás végén a “Mária tiszteletire” 
kezdetű éneket zengték el mindnyájan, ami hamisíthatatlanul a 
sajátjuk, és ami közben mintha láthatatlan szál ereszkedett volna 
felfelé imádságképpen a Szűzanya irányába. 
Köszönetel tartozom Papp Dezső táborszervezőnek a lehetőségért, 
hogy ismét részese lehettem a csángó gyermektábornak. 

Jancsó Brigitta
katolikus hitoktató

Megtiszteltetésnek vettem, hogy én is részt vehettem a csángó 
gyermekek táborában Békésszentandráson. Azt a felkérést kaptam, 
hogy játékokkal készüljek a gyermekek számára, amelyekbe 
észrevételem szerint nyitottan, együttműködve kapcsolódtak be.
Ismert mottó, hogy a játék határok nélküli. Az együtt töltött idő alatt 
én is megtapasztalhattam a határok nélküli önfeledt örömet a tábor 
kis résztvevőivel. A gyermek közege a játék, ahol nem számítanak a 
határok. Abban a néhány órában is megszűnt a határ és a játék 
szeretete, élménye összekötött bennünket. Úgy érzem, hogy 
ajándék volt ezek között a gyermekek között lenni. Örültem, hogy 
az ő világukba egy kicsit beleláthattam, ami azért egészen zártnak 
tűnik. Ami szembeötlő volt számomra bennük, az az élettapasztalat 
és életbölcsesség, amivel ők már ebben a korban rendelkeznek. 
Gondolataik komolysága megragadott. Valószínű, hogy az 
életterük következménye ez. Otthon mindannyian dolgoznak, 
házimunkát végeznek, ehhez szoknak hozzá. Látják a küzdelmeket 
és az örömöket is. 
Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy belepillanthattam 
ebbe a zárt világba. 

Bátori Andrea
evangélikus hitoktató
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Önkormányzati
A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII.08.) számú közleménye

A Békésszentandrás Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a 
továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

k ö z l e m é n y t

adom ki:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges 
ajánlások száma Békésszentandrás településen: 94.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
v á l a s z t á s á n  a z  e g y é n i  l i s t á s  j e l ö l t á l l í t á s h o z , 
képvise lője lö l t séghez  szükséges  a jánlások száma 
Békéssszentandrás településen: 32.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás 
képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. 
szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Békésszentandrás Helyi 
Választási Bizottsághoz (5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.) 
bejelenteni. 

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől 
számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály 
megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján 
kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1., fax: 06/66/218-344/26-os 
mell., e-mail: jegyzo@bekesszentandras.hu). A kifogást úgy kell 
benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 
2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, 
azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig 
megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő 
jogvesztő. 

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy 
elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani. 

A kifogásnak tartalmaznia kell:

- a jogszabálysértés megjelölését, 

- a jogszabálysértés bizonyítékait, 

- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - 
ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési 
címét, 

- a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha 
a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem 
rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi 
azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági 
igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet 
vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-
vételi számát. 

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét 
és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is. 

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a 

polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi 

választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 

hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása 

eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 

19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. 

augusztus 8-án.
A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges 

ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a 

központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi 

– a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének 

megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell 

megállapítani.
A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges 

ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 

szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, 

illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott 

választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek 

ajánlott.  
Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján 

polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú 

település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” 

informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő 

Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, 

Békésszentandrás község választópolgárainak száma 2019. 

augusztus 7.  napján 3.115 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 

32, míg 3 %-a felfelé kerekítve 94. 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és 

polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 

harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 

16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi 

választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel 

adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának 

napján -  a Békésszentandrás Önkormányzati  Hivatal 

h i r d e t ő t á b l á j á n  t ö r t é n ő  k i f ü g g e s z t é s  é s  a 

www.bekesszentandras.hu internetes oldalon történő megjelenés 

útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-

ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Békésszentandrás, 2019. augusztus 8.

Bagi Erika
Békésszentandrás Helyi Választási Iroda

Vezetőjének helyettese
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választás

HIRDETMÉNY

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A névjegyzékben szerepülő választópolgárok a névjegyzékbe 
történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről 

értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (Polgármesteri hivatal) 

tekinthető meg.

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár

2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett 

szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.

Az a választópolgár, aki június 26-ig tartózkodási helyet 
létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a 

szavazás napjáig tart, 2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a 
tartózkodási helyén szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 
működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 

www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

Békésszentandrás településen az alábbi 
nemzetiségek tarthatnak települési nemzetiségi 

választást:

SZLOVÁK

A szavazás napja:

2019. OKTÓBER 13.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Névjegyzék
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki 

kérte nemzetiségi névjegyzékbe vételét. A kérelmet
szeptember 27-ig lehet benyújtani. A választópolgárok a 

nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről is értesítőt 
kapnak.

Ajánlás
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár

2019. szeptember 10-ig ajánlhat listát.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett 

szavazóhelyiségben szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 
működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a 

www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Választási Információs Szolgálat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) pontja 
szerint a választási irodák 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.

Közlemény
Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás jelöltállításhoz 

szükséges ajánlások száma

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával az 
alábbiak szerint állapította meg Békésszentandrás nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát:

Szlovák 5 db

Békésszentandrás, 2019. augusztus 08.

Bagi Erika HVI-vezető helyettese

- Választással kapcsolatos adatok szolgáltatása.
A Választási Információs Szolgálat helye:

Békésszentandrás Polgármesteri Hivatal
5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

A Választási Információs Szolgálat tagja:
Bagi Erika ˗ HVI-vezető helyettes

Elérhetőségei:
06-70/269 5488 * 06/66/218-344/23-as mellék

e-mail: ebagi@bekesszentandras.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

Kishegyesi Anna-napok

Kishegyesen nagy hagyománya van a Szent Anna templombúcsú 
köré épülő Anna-napok rendezvénysorozatnak. Minden évben 
gazdag program várja haza az elszármazott kishegyesieket, és a 
többi vendéget. A műsort a falu civil szervezetei állítják össze, a 
kishegyesi helyi közösség koordinálásával. Az idei év különösen 
gazdag programkínálat terén, hiszen Kishegyes most ünnepli 
újratelepítésének 250. évfordulóját.
Július 28-án, a vasárnapi programba a szentandrási 50 fős 
delegáció is bekapcsolódott, mivel a testvértelepülési kapcsolat 50. 
évfordulóját is ünnepeljük. Korán reggel indultunk és 10 óra után 
az Endukas Lovasklub által szervezett lovasfelvonulás közepébe 
érkeztünk Kishegyesre, ahol először szívélyesen fogadtak, majd a 
11 órakor kezdődő szentmisét láttuk, hallottuk a Szent Anna-
t e m p l o m b a n .  E b é d  e l ő t t  a z  I s k o l a  G a l é r i á j á b a n  a 
Békésszentandrási Kézműves Egyesület és a Kishegyesi Dália 
Kézműves Egyesület kiállítását és vásárát tekintettük meg. Délután 
a hagyományos komolyzenei koncertnek ugyancsak a templom 
volt a helyszíne. A zenei eseményen tehetséges helyi fiatal 
zeneművészek léptek fel. Majd a színház előtti szabadtéri 
színpadon a Szabadkai Rézfúvós Zenekar műsora után a 
Szentandrási Dalkör arató és hazafias dalokat énekelt a jelenlévők 
nagy megelégedésére. Az asszonykórust dr. Dobos Ágoston lelkész 
kísérte hegedűn. A délután folyamán nagyon jó alkalom nyílt, hogy 
a régen látott barátok, ismerősök újra találkozhassanak és 
beszélgessenek.
Az este a felhőtlen szórakozásé volt, amiről több együttes 
gondoskodott. Elsőként a Szóljon hát a nóta együttes, majd a Night 
Crusiers Band lépett fel. A falu jubileumának jegyében ez 
alkalommal egy ünnepi tűzijáték tette színesebbé az estét, melyet 
követően fájó, de örömteli szívvel hazaindultunk.

A Szentandrási Dalkör fellépése

Részlet a kézművesek kiállításából

Újabb színfolttal gyarapodott 
településünk!

A Belügyminisztérium 14.670.917 Ft-os támogatásával és 
2.588.985 Ft önerővel valósult meg a Szent László utcai 
járdafelújítás 497 m hosszan.
A pályázat részét nem képezte az óvoda és a bölcsőde előtti szakasz 
felújítása, de saját erőből bruttó 1.700.000 Ft-ból ez is kiépítésre 
került. A kivitelezési tervdokumentációt a Körös-Aqua Tervezési, 
Beruházási és Keresekedelmi Kft., a kivitelezési munkálatokat 
pedig helyi vállalkozó, Bobvos János végezte.

Meghívó!
Tisztelettel meghívjuk Békésszentandrás lakosságát

2019. szeptember 13-án (péntek)

17 órai kezdettel

a Körös Művelődési Házba ahol,

Sinka Imre
polgármester úr

CIKLUS ZÁRÓ
 LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Következő lapzárta:

2019. szeptember 2.
(hétfő)
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HÍREK

Vitaminban gazdag hétvége
A hagyományos Sport-és Vitamin-nap forró nyári melegben került 
megrendezésre. Szombat reggel a felállított sátrak sokasága várta a 
vendégeket. A civil szervezetek és baráti társaságok korán 
előkészültek a főzőversenyhez. 11.30-kor ünnepélyes pillanatok 
keretében Sinka Imre polgármester megnyitotta a 13. falunapot és 
ünnepélyes keretek között átadták a fedett nézőteret a konzorciumi 
tagok polgármestereivel karöltve. A fedett nézőtér konzorciumi 
formában valósult meg Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd 
településeken. A projekt összköltsége 365 233 765 Ft, melyből 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata esetén a támogatás 
mértéke 79 024 015 Ft. A támogatásból Békésszentandrás központi 
rendezvény helyszínén a projekt eredményeként egy fedett 
rendezvénytér kialakítása valósult meg, illetve fény- és 
hangtechnikai eszközök kerülnek még beszerzésre 2019 őszén. A 
nézőtér kivitelezési költsége 54 610 077 Ft volt. Az épület 
gerincmagassága 6 méter 55 cm. A tetőszerkezetet finombeton 
vasalt pillérek tartják, melyek kehelyalapokban kerültek 
elhelyezésre. Kiselemes térburkolattal közel 360 m2 került 
burkolásra. A nézőtér kb. 1400 fő befogadására alkalmas. A 
kivitelezési tervdokumentációt az Argomex Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Békésszentandrás, a kivitelezési munkálatokat 
pedig a Szarvas-Városterv Tervező és Szolgáltató Kft. végezte. 
(műszaki ellenőr)
A délelőtt folyamán lezajlottak a gyermekfoci mérkőzések is 
különböző korosztályokban a Hunyadi Labdarúgó Egyesület 
szervezésében és sárkányhajózásra volt lehetőség a szarvasi Körös 
D r a g o n  S E  j ó v o l t á b ó l .  K ö z b e n  m e g é r k e z t e k 
testvértelepülésünkről, Kishegyesről vendégeink is, akik az 50 
éves kapcsolat jegyében látogattak el hozzánk, mintegy ötvenen. 
Nagyon élvezték a vizet és a strandot, hiszen ők nélkülözik ezt a 
lehetőséget. Két egyesületük is kiállított sátrainkban és bemutatták 
kézműves termékeiket, alkotásaikat. Az ebédet követően a szarvasi 
Kozák Lajos Alapítvány Fúvószenekara színvonalas műsorát 
hallgathattuk meg. A névadó, Kozák Lajos szentandrási születésű 
zenetanár volt, aki a Körös mellett néhány méterre született. Majd a 
Csabai Színistúdió és a Nyíri Lajos TSE mutatkozott be. A 
fiatalokat pályázat útján láttuk vendégül és musicaleket énekeltek 
társastánccal egybekötve. 
14 órától Osztrovszki Ildikó - zöldség-és gyümölcsfaragó 
b e m u t a t ó j a  é s  k éz m ű v es  f o g l a lk o zás a  s z í n e s í t e t t e 
rendezvényünket. Ildikó öcsödi származású, szolnoki lakos. 
Eredeti szakmája szerint fodrász. 2009-ben egy utazási kiállításon 
látott zöldség- és gyümölcsszobrász bemutatót, ahol azonnal tudta, 
hogy ez az, amit szeretne csinálni. Az álmai megvalósításának első 
lépéseként beiratkozott egy budapesti ételszobrász iskolába. Első 
alkotásait ismerősöknek, családtagoknak készítette. Folyamatosan 
dolgozott egyre több sikerrel. 2015-ben elindult a szakácsok, 
cukrászok országos versenyén, a Pelikán kupán. A versenyen 
kifaragta dinnyéből a Szent Koronát, a jogart és az országalmát. 
Élete első versenyén aranyérmet nyert. A következő évben is 
megnyerte a hazai versenyt, sőt, 54 ország 178 versenyzője között 
ezüstérmet szerzett  a németországi IKA Szakács- és 
Cukrászművészeti Olimpián. A gyermekek is kipróbálhatták a 
gyümölcsfaragást, melyben örömüket lelték.
Ezt követően szinte mozdulni sem lehetett a hatalmas tető alatt, 
hiszen az Irigy Hónaljmirigy produkciójára nagyon sokan voltak 
kíváncsiak. Sokan éltek a lehetőséggel és fényképet készítettek a 
négy mókás sztárral. Délután lehetőség volt a Szarvasi Szakorvosi 
Szolgálat által vérnyomás, vércukorszint, testsúly és testtömeg 
indexmérés, hallásvizsgálatra. 
A civil szervezetek reggel óta főzték a finomabbnál finomabb 
ételeket és a szakszerű zsűri – Nemcsényi Zsolt, Balla Ferenc, Rusz 

Zoltán – rangsorolta a 13 féle ételt. Természetesen a szimultán 
sakkozás sem maradt el, melyet vitéz Sinka Brigitta sakkmester a 
meleg ellenére is jól viselt. 
16 órától a Kishegyesi Rezeda Asszonykórus és a Citerazenekar állt 
színpadra. Őket a Szentandrási Dalkör és a Vértessy Tánc-Sport 
Egyesület táncosai követtek. 
Este először a támogatójegyek sorsolására került sor, melyen 
értékes tárgyak leltek gazdára. Majd a szomszéd városból régi 
ismerőseink, a Feláldozhatók zenéltek. 20 órától pedig a PBOX 
zenekar élő koncertjét élvezhettük, hallgathattuk sokak örömére. 
22 órakor a már a hagyományos tűzijátékot csodálhattuk és 
hajnalig táncolhattunk a Körös Party Band retro zenéjére.
Reméljük, mindenki jól érezte magát és talált magának megfelelő 
programot a Sport- és Vitamin-napon. A pályázat révén lehetővé 
vált, hogy korszerűbb körülmények között rendezhetjük 
eseményeinket a Körös partján mindenki megelégedésére. 
Mindenkinek köszönjük a segítséget, a támogatást, aki hozzájárult 
a nap sikeres megrendezéséhez, lebonyolításához.

Benedek Erika
Képek a 16.oldalon

Főzőverseny eredménye:
1. Csülök, köröm és zúza pörkölt – Gondozási Központ
2. Székelykáposzta szentandrási módra- Ipartestület
3. Rozmaringos pincepörkölt csicsókával – Mozgáskorlátozottak 

Békésszentandrási Egyesülete

Különdíj:
- Pleszkavica – Kishegyesi Vadásztársaság
- Cukkini puding – Valami
- Saláták– Kertbarát Kör

Támogatók
Ambrus Attila, Argomex Kft., Aszfalt Hungária Kft., Bagi András, 
Bagi Jánosné - Bagi Tüzép, Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület, Békésszentandrási Gyógyszertár, 
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő 
Sport Club, Békésszentandrási Kézilabda Club, Békésszentandrási 
Kézművesek Egyesülete, Békésszentandrási Röfi Bt., Bencsik 
Erzsébet, Bencsik Gergő, Bencsik István, Cito-Trade Kft., Cuki 
Cukrászda, Cziglédszky Marianna, Csücsök Csárda, Darabosné 
Megyeri Rozália, Farkas Imre, Farkas Péter, Füzeskerti 
Apartmanház – Misúr Csaba, Gallicoop Zrt., Gazsó Beáta, Gazsó 
József, Gold Fish Horgászbolt, Gold Nails, Gondozási Központ 
dolgozói, Győri János, Hullám 21 Kft., Hungaroo-Food 2009 Kft., 
Ipartestület, Kertbarát Kör, Kiss Imre, Korr-Nix Kft., Kozák 
Zoltán, Körös Agrár Kft., Körös Művelődési Ház és Könyvtár 
dolgozói, Körösparti Nyár Kft., Lázár Mihály, Lestyan-Goda 
Mihály és családja, Liget-Mix Kft., Liszkai Italdiszkont, Major 
Attila, Major Imre, Melis Pékség, Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Szarvasi 
Egyesületének Békésszentandrási Csoportja, Nagy Péter, Nagy 
Tünde, Nagy-Magyarország Fogadó, Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesülete, Ozirisz Kft., Pálfalvi Szilvia, Pálus Anikó, 
Pálus István, Party Élelmiszer, Patkós Ildikó, Peca-Sport 
Horgászüzlet, Perga-Duó Bt., Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
Rusz Róbert, Soma Cars, Szarvas Coop Zrt., Szarvas-Fish Kft., 
Szarvasi Gallifarm Kft.,  Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság, Szarvasi Polgárőr Egyesület, Szécsi Balázs, 
Szentandrási Dalkör, Szentandrási Sörkert, Településüzemeltetési 
Intézmény dolgozói, Tessedik Sámuel Vadásztársaság, Tóth 
Mihályné, Tóthné dr. Szabó Ágnes, Útonálló Zabáló, VALAMI, 
Varga Ildikó, Vértessy Tánc-Sport Egyesület, Vitéz Sinka Brigitta, 
Zöld Sas Vendéglő
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Augusztusban is folytattuk

2019. augusztus 3-án megrendezésre került Scitec Muscle Beach 
Fekvenyomó kupa – 60 kg-os kategóriában. Két érvényes nyomás 
után, sajnos az utolsó nyomást technikai okok miatt a bírák úgy 
látták, hogy érvénytelen (65kg)! Így Csonki Méry Marianna 
lecsúszott a II. helyre. Nagy gratuláció, hisz ott voltak az Ország 
legjobbjai! Köszönet a Támogatást Barna Antalnak!

Augusztus 4-én megrendezésre került HSMA Erős Emberek 
Herkules Csapatverseny Muscle Beach kupa Siófokon.
Hét csapat mérte össze erejét, tudását.
1. Felvidék (Szlovákia), 2. Kárpátalja (Ukrajna), 3. Közép-
Magyarország, 4. Nyugat-Magyarország, 5. Kelet-Magyarország, 
6. Viharsarok, 7. ALFÖLD (Czampel László, Jancsovics Tivadar, 
Dezső Martin, Losonczi Imre)
Sikerült torony magasan elhoznunk az I. helyet!

Augusztus 9-én megrendezésre került Békésszentandráson IV. 
Alföldi Erősember Verseny. Érkeztek hozzánk Szolnokról, 
Gyuláról, Abonyból, Szegedről versenyzők, illetve  én - Losonczi 
Imre képviselte Békésszentandrást! Nem volt egyszerű dolgunk, 
hatalmas súlyok, nagy hőség!
Öt versenyszámban mértük össze erőnket: kőgolyó pakolás 157 kg, 
gumiborigatás 410 kg, rönknyomás 120 kg, egykezes 70 kg, koffer 
cipelés 2x130 kg, autó felhúzás keretben!
1. Losonczi Imre 3 versenyszám győzelemmel megnyerte a 
versenyt!
2. Lindeisz Gábor, Gyula
3. Dezső Martin, Abony
Szeretnénk köszönetet mondani minden kedves támogatónak!

Augusztus 11-én megrendezésre került HSMA Erős Emberek 
Herkules Liga II. Forduló Vizesverseny Balatonlellén. Ott a vízben 
mértük össze erőnket, számomra első ilyen versenyem volt. 
Hatalmas élmény volt!
Losonczi Imre III. helyezést ért el. A következő állomás a döntő, 
amit Jánossomorján szeptember 21-én rendeznek meg.
Szeretném megköszönni Barna Antalnak támogatást!                L.I.
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K É Z I L A B D A 
Augusztus első szombatján, évek óta hagyományosan 
megrendelésre kerül a Szentandrási Kézilabda Kupa – Apáti Nagy 
Ferenc emléktorna. Idén XVI. alkalommal gyűltünk össze, az esős 
idő ellenére. Meghallgatásra lelt kérésünk, és az előző napi, és 
éjszakai nagy esőzések után fokozatosan kezdett derülni az ég, és a 
megnyitóra már a napsugarak is előbújtak a felhők mögül.
A köszöntőt követően a nyitómérkőzést idén is az Önkormányzat 
és az úgynevezett „nosztalgia csapat” játszotta, mely megadta a jó 
hangulatot az egész Kupa-napnak.
A csatában ebben az évben is a nők bizonyultak jobbnak, 4 góllal 
múlták felül a Testület csapatát. 

A csapat tagjai:
Önkormányzat: Virág Sándor (kapus), Sinka Imre, Barna Antal, 
Hévízi Róbert, Nemcsényi Zsolt, Rusz Zoltán és Barna Csongor. 
Női csapat: Egriné Kovács Andrea (kapus), Kozák Györgyi, 
Pekárné Kovács Tünde, Lestyan Goda Anna, Rohoska Nóra, 
Kovácsné Bagi Olga, Lénárt Anett.
A játékvezető: Gazsó István volt, aki kérésünket most is azonnal 
elfogadta, hálásan köszönjük aktív részvételét.

Ezt a Kondoros elleni oda-vissza küzdelem követte. Kissé 
kapkodva kezdtek a csapatok, de lelkesedésből egyik oldalon sem 
hiány. Az első mérkőzést Kondorosnak, a másodikat nekünk, 
hazaiaknak sikerült megnyerni. A csatát Farkas Csenge sajnálatos 
sérülése szakította meg, akinek mielőbbi gyógyulást kívánunk. 

Nagy sikert aratott a résztvevők körében a 13+1 kvíz–sorunk, mely 
korábbi eseményekre, valamint gólok, hétméteresek stb 
megtippelésére vonatkozott. 
A nap legjobbjai ebben az évben is díjazásra kerültek. A legjobb 
hálóőr a Kondoros csapatából került ki, míg a legeredményesebb 
hazai játékos, és így az Apáti Nagy Ferenc vándorserleg birtokosa 
egy évig: Farkas Csenge lett. Szívből gratulálunk! 
Köszönettel tartozunk Sztancsik Csabának is, a mérkőzések szuper 
levezetéséért.

A torna legjobbjainak díjazása mellett két egykori edzőnk Lestyan-
Goda Mihályné Ani és Gazsó István munkáját méltattuk, elismerő 
oklevéllel és kis meglepetéssel jutalmaztuk, megköszönve a sok 
éves edzői munkájukat, az Egyesületünknek nyújtott segítségüket 

és támogatásukat.  Ez úton is szívből gratulálunk minden 
díjazottnak, s további jó egészséget kívánunk.

A csapatokat, szurkolókat, támogatókat finom gulyással 
vendégeltük meg, köszönjük elkészítését Lestyan-Goda Mihályné 
Aninak.

Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak valamint a 
Településüzemeltetésnek, a helyszín biztosításáért, és nem utolsó 
sorban a mérkőzésen való aktív részvételért.

HÁLÁSAK VAGYUNK minden kedves támogatónknak, 
segítőnknek, kilátogatónak. Főbb támogatóink, segítőink voltak a 
torna sikeres megvalósításában, a teljesség igénye nélkül: Barna 
Antal – Körösparti Nyár Kft, Körös Aqua Kft - Fabó István, Kohut 
Zsuzsanna – YOUNG Hús Kft, Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata és a Képviselő Testület megjelent tagjai, GODA 
Bolt – Lestyan Goda Mihályné Ani és Lestyan Goda Anna, RÖFI 
BOLT – Dr Olasz Imréné dr Kulik Éva, ART-KELIM Kft – Czuczi 
Ernő, Agro Flott Kft – Szentandrási SÖRFŐZDE – Bukovinszky 
Béla, MINI Ital Diszkont – Kati és Piroska, CUKI Cukrászda – 
Mrena Orsolya, Bohákné Kiss Annamária, Bodonyiné Zsuzsa, 
Oláh Tímea, Sinka Imre (Pisze bácsi), Emődi György, Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár – Benedek Erika, Farkas Attila – 
Dreher Sörgyár, Árvai Lilla – BORA Italnagyker, Somogyi István 
Gyomaendrőd, Pekárné Kovács Tünde, Kozák Györgyi, Szopka 
Györgyné Elek Mónika, Egri Imre, valamint a megjelent 
játékosaink és segítő családtagjaink.

A bajnoki idény távol került tőlünk, több játékos vidéki 
tanulmánya, sérülések valamint gyermekvállalások révén. A kis 
létszámunk ellenére edzésekkel, tornákon való részvétellel tartjuk 
mozgásban magunkat, Clubunkat, mindaddig, amíg fel nem épül 
az újabb csapat. Ami biztos, hogy egy év múlva ugyanitt ismét 
találkozunk 

 „Vannak értékek, amelyek fontosabbak annál, hogy ki a jobb, ki 
győz, ki sikeres, ki arat diadalt….” (A.H).

- a - 



14 2019. augusztus

Kajak-kenu
Simon-Fiala Emlékverseny

49. alkalommal rendeztük meg a Simon-Fiala Tibor Emlékversenyt 
2019. július 6-7-én, ezúttal is rekordszámú résztvevővel. 34 
egyesület közel 900 nevezésével ismét sikerült magas színvonalon 
megrendezni a versenyt. Újdonság volt az idei versenyen, hogy a 
szabadidős versenyzőknek már nem lehetett versenyt rendezni, 
csak a leigazolt versenyzőknek. Üde színfoltja volt a versenynek az 
előkészítő U-8 U-9-es korosztálynak szlalom pályán végrehajtott 
ügyességi versenye, melynek végén mindenkit díjaztunk.
Köszönjük a támogatóinknak a támogatást, hogy ismét magas 
színvonalon tudtuk megrendezni a versenyt.

Fabó István

Simon-Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás, 2019.07.06.-07.

MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 8. Szécsi Rajmund, 15. Pozderka 
Zsombor, 16. Tóth Balázs
K-1 serd. fiú U-15 2000 m 18. Kalmár Ádám, 19. Szécsi Robin
K-2 kölyök fiú U-14 2000 m 4. Pálinkás Hunor-Füzesséry Richárd
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 18. Szabó Kornél
K-1 kölyök lány U-14 2000 m 16. Gugolya Réka
MK-1 gyerek fiú U-12 2000 m 15. Szabó Szilárd
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 4. Füzesséry Lujza
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 16. Tóth Marcell
K-1 ffi masters 200 m 1. Barcsik Gábor
K-1 női szabadidős 200 m 2. Szekeres Tünde
K-4 ffi felnőtt 200 m 1. Csépai Barnabás-Opavszky Márk-Kós 
Benedek-Nyerges Áron (Szarvas)
K-1 ffi ifjúsági U-17-18 1000 m 2. Csépai Barnabás
K-2 ffi kölyök U-14 1000 m 8. Pálinkás Hunor-Füzesséry Richárd
K-1 ffi masters 500 m 2. Barcsik Gábor
K-1 ffi ifjúsági U-17-18 500 m 4. Csépai Barnabás
K-1 női szabadidős 500 m 2. Szekeres Tünde
Előkészítő U-9 fiú Farkas Péter
Előkészítő U-9 lány Bálint Enéh Jázmin, Sinka Sára
Mindkét előkészítőben Arany minősítést teljesítettek
Csapatverseny 15.

Vidékbajnokság
Fadd-Dombori 2019.07.12.-14.

K-1 serd. fiú U-15 2000 m 29. Szécsi Robin, 37. Kalmár Ádám
K-2 kölyök fiú U-14 2000 m 13. Pálinkás Hunor-Füzesséry 
Richárd
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 27. Szabó Kornél
MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 20. Szécsi Rajmund, 32. Pozderka 
Zsombor, 37. Tóth Balázs
K-1 kölyök lány U-14 2000 m 28. Gugolya Réka
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 5. Szabó Szilárd-Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 14. Füzesséry Lujza
MK-1 kölyök fiú U-13 3x200 m váltó 2. Tóth Balázs-Szécsi 
Rajmund-Pozderka Zsombor
K-1 kölyök fiú U-14 3x200 m váltó 5. Pálinkás Hunor-Szabó 
Kornél-Füzesséry Richárd

Körös Kupa Sándor Tamás Emlékverseny
Szarvas, 2019.07.20.-21.

MK-1 kölyök fiú U-13 2000 m 7. Szécsi Rajmund, 11. Pozderka 
Zsombor, 17. Tóth Balázs
K-1 serd. fiú U-15 2000 m 13. Szécsi Robin
K-1 serd. fiú U-15 2000 m 15. Kalmár Ádám
K-1 kölyök lány U-14 2000 m 11. Gugolya Réka
MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 3. Szabó Szilárd-Szegvári Szabolcs
MK-1 gyerek lány U-12 2000 m 4. Füzesséry Lujza
MK-1 gyerek fiú U-11 2000 m 19. Tóth Marcell
K-1 kölyök fiú U-14 2000 m 20. Pálinkás Hunor, 21. Füzesséry 
Richárd
K-4 ffi felnőtt 200 m 1. Csépai Barnabás-Opavszky Márk-Nyerges 
Áron-Kós Benedek
K-1 kölyök lány U-14 1000 m 10. Gugolya Réka
Csapat 19., 16 pont

Masters Magyar Bajnokság
Szolnok, 2019.07.20.-21.

K-4 vegyes masters 50-54 év 500 m 3. Dr. Berkovits Margit-
Kerekes Marianna-Pankotai Gábor-Hrncsjár András
K-1 női szabadidős 19-34 év 500 m 4. Szekeres Tünde
K-1 ffi masters 60-64 év 500 m 1. Bencsik Imre, 6. Nikoletti Gábor
K-4 vegyes szabadidős 19-34 év 500 m 1. Petrovic Maja-Nagy 
Gergő-Szabadi István-Bencsik Ágota
K-4 ffi masters 45-49 év 500 m 1. Boros Zoltán-dr. Urbán István-
Sinka Zsolt-Tóth Tibor
K-2 ffi masters 40-44 év 500 m 7. Nagy Károly-Tóth Tibor
K-2 ffi masters 50-54 év 500 m 6. Balla Ferenc-Barcsik Gábor
K-2 ffi masters 60-64 év 500 m 1. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-4 ffi masters 50-54 év 500 m 2. Barcsik Gábor-Balla Ferenc-
Hrncsjár András-Pankotai Gábor
K-2 női szabadidős 19-34 év 500 m 2. Petrovic Maja-Bencsik 
Ágota, 6. Szekeres Tünde-Csontos Andrea
K-4 női szabadidő 19-34 év 500 m 2. Bencsik Ágota-Csontos 
Andrea-Szekeres Tünde-Petrovic Maja
K-4 ffi masters 45-49 év 200 m 2. Sinka Zsolt-Péli Sándor-dr. 
Csima Ferenc-Tóth Tibor
K-4 ffi masters 55-59 év 200 m 2. Barcsik Gábor-Balla Ferenc-
Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-2 női szabadidő 19-34 év 200 m 2. Petrovic Maja-Bencsik 
Ágota, 6. Szekeres Tünde-Csontos Andrea
K-1 ffi masters 60-64 év 200 m 1. Bencsik Imre, 5. Nikoletti Gábor
K-1 női szabadidős 19-34 év 200 m 8. Szekeres Tünde
K-2 ffi masters 40-44 év 200 m 7. Nagy Károly-Tóth Tibor
K-2 ffi masters 50-54 év 200 m 6. Barcsik Gábor-Balla Ferenc
K-2 ffi masters 60-64 év 200 m 1. Bencsik Imre-Nikoletti Gábor
K-4 vegyes masters 50-54 év 200 m 1. Kerekes Marianna-dr. 
Benkovits Margit-Pankotai Gábor-Hrncsjár András

Gyerek-Kölyök Bajnokság
Velence, 2019.08.03.-04.

MK-2 gyerek fiú U-12 2000 m 12. Szabó Szilárd-Szegvári 
Szabolcs
MK-4 kölyök fiú U-13 2000 m 20. Kiss Roland-Szécsi Rajmund-
Tóth Balázs-Pozderka Zsombor
MK-1 kölyök fiú U-13 3x200 m váltó 4. Tóth Balázs-Szécsi 
Rajmund-Pozderka Zsombor
K-1 kölyök fiú U-14 3x200 m váltó 7. Szabó Kornél-Pálinkás 
Hunor-Füzesséry Richárd
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Házasságkötések

Miklós Levente és Praznovszky Gabriella 2019. 
július 2-án,
Szakács Norbert és Nyikos Sára 2019. július 13-án,
Kozma Erik és Dr. Petrás Viktória 2019. július 13-án,
Bús Imre és Hargittai Anita 2019. július 19-én,
Kovács-Hegedűs Krisztián és Dr. Babák Krisztina 2019. július 20-
án kötött házasságot.

Születés

2019.07.26-án Plentri György és Bencsik Bettina 
Éva szülőknek GYÖRGY utónevű gyermeke 
született.

Halálesetek

Boldizsár Sándor /1952/ 2019. július 8-án,
Molnár György /1951/ 2019. július 29-én,
Kondacs Jánosné ln.: Gáspár Judit /1943/ 2019. július 31-én 
hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

ASZÓDI  JÁNOS
halálának 10. évfordulóján

,,Akit szeretünk, s már sírban nyugszik,
igazi nyughelye a szívünkben marad. 

Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, 
mert összeköt minket az örök szeretet.”

Szerető családja

Megemlékezés

Gazsó László halálának 1. évfordulójára.

„Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon,

 azért van mert szeretünk és hiányzol nagyon. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

amit tőlünk soha el nem vehet.”

Emlékezik: húga 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

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

Békésszentandrás, Akácos u. Köröshöz közel családi ház         

4 M Ft

Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 

telek 800.000 Ft.

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

Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház  13 M Ft

Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár  6 M Ft

Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó  1M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

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
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Sport- és Vitamin-nap képekben

Fergeteges sikert arattak az Irigy Hónaljmirigy tagjai 
produkciójukkal. A hatalmas nézőtér teljesen megtelt lelkes 
rajongókkal.

Fotók: Rácz István

Idén is nagyon sok sátrat állítottak a civil szervezetek és baráti 
társaságok, akik nem csak a főzőverseny miatt fogtak 
fakanalat, hanem saját maguk szórakoztatására is együtt 
töltötték ezt a napot.

A szarvasi Körös Dragon SE sárkányhajóit is szívesen 
kipróbálták a kishegyesi vendégek, akik nagyon élvezték az 
evezést és később a fürdőzést is a Körösben.

A kishegyesi Rezeda Asszonykórus és a citera zenekar is 
bemutatkozott a színpadon az 50 éves testvértelepülési 
kapcsolat jóvoltából.

Ünnepélyes keretek között került átadásra az 1400 főt 
befogadó fedett nézőtér, mely konzorciumi formában valósult 
m e g  B é k é s s z e n t a n d r á s ,  K o n d o ro s  é s  C s a b a c s ű d 
településekkel.

Vendégünk volt és vitaminokkal színesítette a rendezvényt 
Osztrovszki Ildikó gyümölcs és zöldség-szobrász, aki 
elkészítette, kifaragta dinnyéből községünk címerét is. 


