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REFORMÁTUS

300 éves újratelepítési ünnep Békésszentandráson

Nagy napra virradtunk 2019. szeptember 22-én! Ekkor 
emlékeztünk arra, hogy 300 évvel ezelőtt az elnéptelenedett 
Békésszentandrásra először Kabáról jöttek a történelmi 
hagyomány szerint az ottani reformátusok új életet kezdeni. Isten 
dicsőíttetett meg, amikor a ritka, egyedi 300 éves évfordulón kabai 
reformátusok 12 fős küldöttsége lelkipásztorukkal részt vettek az 
ünnepen, együtt imádkozva, énekelve Békésszentandrás mai 
lakosaival.
Az ünnepi istentiszteletet az újjáépített „református kút” felavatása 
nyitotta meg, ahol Fazekas Zoltán mondott tartalmas beszédet. Az 
újra kezdés és megújult élet különös szimbólum volt ez a kútavatás, 
emlékeztetve Jézus szavára: „Aki hisz énbennem, ahogy az Írás 
mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” (Jn. 7,38)

A református kút felavatása

A templomban összesereglettek 90. zsoltáréneklése (…Uram 
Téged tartottunk hajlékunknak…) után Dr. Dobos Ágoston ünnepi 
prédikációjában a Bibliából az alap Igét Nehémiás könyvéből 
vette: 
„Menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és 
juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunknak 
szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az ÚR előtt való öröm erőt ad 
nektek!” (Neh. 8,10) 
A Bibliában is olvasunk egy újra telepedésről a babiloni fogság 
után, amely egybe kapcsolódott egy nagy lelki ébredéssel, 
bűnbánattal, lelki megtisztulással. Ezután buzdította a nép vezetője 
Nehémiás a népet szent örvendezésre az bibliai idézetben. A mi 
vágyunk az, hogy ma is történjen újra telepedés, benépesedés a 
templomban, a családok gyermekáldásában és ennek nyomán az 
iskolában Békésszentandráson. Ez akkor lehetséges, ha lelkileg is 
megújulunk Jézus Krisztusban való hitünkben. „Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte 
el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön 
a világ általa.” (Jn. 3,16)
Sóhajda Mihály kabai és Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási 
református lelkészek közösen játszották a zsoltár feldolgozásokat, 
és Istentől kapott hazánk megbecsülésére és szeretetére lelkesítő 
énekeket: 
„ Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 
élnek! …Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” (Zsolt. 
133:1,3)

 „Van nekünk egy zászlónk, mit nem téphetnek szét. A színek 
maradnak, akármilyen a szél. Álmaimban álmodtam, jó lenne 
szeretni. Legyen olyan hely, hol jó magyarnak lenni!” (Kormorán: 
Isten ujja megérintett, részlet)

Sóhajda Mihály kabai és Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási 
református lelkészek közös zenés bizonyságtétele

A templomban Pentaller Attila szarvasi, korábbi békésszentandrási 
református lelkész köszöntötte a gyülekezetet. Az istentisztelet 
után nagyon szép megemlékezés keretében a templom melletti 
újratelepítési emlékműnél Hévízi Róbert, az Emlékbizottság 
elnöke mondott történelmi visszatekintő beszédet, és Nemcsényi 
Zsolt presbiter, képviselő szavalta Wass Albert: Üzenet haza c. 
versét. A jelenlévők a történelem előtti tiszteletük és 
összetartozásunk jeleként csomót kötöttek az emlékmű nemzeti 
színű szalagjára. Az ünnepi napot csodálatos szeretetvendégség 
zárta az Idősek Otthona kertjében.

Az ünnepzáró szeretetvendégség boldog résztvevőinek egy 
csoportja

Köszönjük Istennek, köszönjük minden résztvevőnek e boldog 
emléket!

(folytatás a következő oldalon)
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Lapis Zsuzsa Tótkomlós és Békéssámson református lelkésze 
prédikált nálunk az újra telepítési ünnepet követő héten. A 
Magyar Falu programsorozat részeként az év során vendég 
lelkészek hit ébresztő prédikációkkal ajándékoznak meg 
bennünket. E sorozat nyitó alkalmának az az aktualitása is 
volt, hogy annakidején Békésszentandrásról költöztek el a tót 
családok Tótkomlósra. Az ottani református gyülekezetnek a 
Szlovákiából odatelepített magyar reformátusok a tagjai, akik 
viszont idelátogatásukkal egész Tótkomlós köszöntését is 
közvetítették. Templomunk üres padjainak újratelepítését 
célzó további vendég lelkész alkalmaira hívogatunk minél 
többeket! Legközelebbi ilyen istentiszteletünkön október 16-án 
szerdán du. 18.00-kor prédikál nálunk Kovács Árpád 
battonyai lelkipásztor.

„A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, 
gyakoroljátok a vendégszeretetet.” (Róm. 12,13)

Sok szeretettel hívunk minden érdeklődőt őszi
„Vendégszeretet” napunkra

2019. október 19-én szombaton
a Békésszentandrási

Református Templomba és Parókiára
5561 Békésszentandrás Kálvin u. 14.

Program:
10.00. „Hungary Helps” nemzetközi ösztöndíjas diákok 

érkezése
15.00. Templomi koncert

Válogatás a magyar, és nemzetközi keresztyén zenei 
kincsekből. Közreműködik a „Lelkészek” – 
református lelkipásztorok zeneművészeti 
csoportja

16.15. Szeretetvendégség és gyerekjátékok
17.15. Őszi tábortűz, éneklés, tánc
18.00. Hazamenetel
(Vasárnap ifjúsági istentisztelet 9.00-kor a templomban)

A református templom 
felújítása elkezdődött!

Istennek hála, állami támogatással szeretett református 
templomunk külső festése, vakolat javítása és fal melletti víz 
elvezetése remélhetőleg az ősz folyamán készen lesz. Nagy 
ajándék ez nekünk békésszentandrásiaknak. Tudjuk 
mindannyian, hogy ahol pályázati támogatás van, ott 
rendelkezésre áll a szükséges anyagi fedezet, de az 
Egyházközség életének más részén viszont a hívek áldozatos 
hozzájárulására és egyházfenntartására rászorul. A mostani 
templomfelújítás indítson bennünket hálára, köszönetre Isten 
és az emberi közreműködők iránt. Ugyanakkor ne 
kényelmesítsen el és ne tegyen felelőtlenné az egyházfenntartás 
szent kötelezettsége terén. Járuljon minden jó érzésű ember 
templomunk szép állapotához hozzá azzal, hogy az üres 
padokat benépesíti az istentiszteleten, és a tőle telhető anyagi 
áldozatot az Úr előtti hálával megteszi!
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Szeptemberi beszoktatás a bölcsiben
Augusz tus  u to l só  munkanapján 
h a g y o m á n y a i n k h o z  h í v e n 
nyárbúcsúztató pikniket szerveztünk az 
árnyékos udvarunkon. Itt fogyasztottuk 
el a finom tízórainkat és még utoljára 
átbeszéltük, hogy megnőttek a nagyok 
és hétfőn reggel már az óvodába fognak 
menni. 
Szeptember 2-án 13 kisgyermekünk 
kezdte meg az óvodai  é letet  és 
megkezdődött az új kis bölcsisek 
beszoktatása az intézményünkbe. 
Nagyon fontos, hogy az édesanya 
munkába állása előtt legalább egy 
hónappal kezdjük el az ismerkedést a 
bö lcsőde i  é le t t e l .  Ná lunk  sa já t 
kisgyermeknevelő-saját kisgyermek 
rendszer működik. Így sokkal erősebb 
bizalmi kapcsolat tud kialakulni a 
kisgyermek és a kisgyermeknevelő 
között, hiszen az itt eltöltött idő alatt, a 
beszoktatástól az óvodába menésig 
ugyanaz a kisgyermeknevelő gondozza, 
neveli az apróságot. A beszoktatás 
általában két hétig tart, de mindig 
igazodunk a kisgyermek és a család 
igényeihez. Az első napokban 1-2 órát tölt a kisgyermek az 
intézményben, majd növeljük ezt az időt és pénteken már itt is 
ebédel. A következő héten próbálkozunk az itt alvással. Akkor 

mondjuk,  hogy egy kisgyermek 
b e s z o k o t t  a  b ö l c s ő d é b e ,  h a  j ó 
k a p c s o l a t o t  a l a k í t o t t  k i  a 
kisgyermeknevelőjével, együttműködő 
a gondozási műveletek közben, jól érzi 
magát a társai között, tevékenyen játszik 
egész nap, fogékony az új ismeretek 
befogadására és társai felé nyitott. 
Fontosnak tartjuk, hogy a beszoktatás 
során és a későbbiekben is legyen a 
kisgyermekeknek otthonról hozott 
kedvenc „otthonpótló” játéka vagy 
tárgya. A későbbiekben már csak az 
alváshoz lesz rá szükség, de tudja a 
kisgyermek, hogy bármikor előveheti, 
ha „honvágya” lesz.  Könnyíti  a 
kisgyermekek beszoktatását, ha mindig 
ugyanaz  a  s zemé ly  hozza  ő t  a 
bölcsődébe és  már  az  á tadóban 
elbúcsúznak és nem a csoportszobában. 
Fontos, hogy a gyermek ne lássa az 
édesanyán a szorongást, szomorúságot, 
mert az megnehezíti a beszoktatást. Ha 
minden optimális, de közbe jön egy 
betegség, sajnos az is késleltetheti a 
beszokást.

Kívánunk mindenkinek sikeres beszoktatást és boldog bölcsis 
időszakot!

Bölcsőde dolgozói

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és családját, barátait, 

ismerőseit

a békésszentandrási Körös Művelődési Ház és 

Könyvtár Galériájába

2019. október 24-én (csütörtök) 

17 órára

dr. Várszegi András
festményeiből válogatott kiállítás

megnyitójára.

A kiállítást megnyitja

Ruck Márton,

a Kertészek Földje LEADER HACS

elnöke
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Körte csoportosok

A Népmese Világnapja alkalmából a Körös Művelődési Ház 
kedves meghívásának eleget téve megismerkedhettünk egy 
kedves történettel, amit papírszínházzal játszhattunk el.

Szeptemberben megrendeztük a már hagyománnyá vált családi 
szüreti mulatságunkat. A Süni csoportosok műsora után 
táncházban mulathattunk és frissen készült musttal olthattuk 
szomjunkat.

A kiscsoportosok

Szeptember 2-án sok kisgyermek életében történt nagy változás - 
óvodások lettek. Tíz gyermek jött a bölcsődéből, tízen a Körte 
csoportból kerültek hozzánk, négyen pedig otthonról érkeztek. 
Folyamatosan történik a beszoktatás, valamint a szokásrendszer 
alakítása.

Következő lapzárta:

2019. november 4.
(hétfő)
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Gondozási Központ hírei
Szeptember hónapunk hatalmas változásokat hozott intézetünk 
életébe.
Nyugdíjba vonulása alkalmából 38 évi eredményekben gazdag 
munkával töltött év után, intézményünk vezetője Dr. Virág 
Sándorné Györgyike elbúcsúzott időseinktől és munkatársaitól.
Először a bentlakók köszönték meg az elmúlt évek munkáját, 
megemlékezve mindarra a sok közös emlékre, amiben részük volt. 
Mi munkatársak, egy kellemes „nyár végi „hangulatú délután 
köszöntünk el Györgyikétől.
Meghatottan elevenítettük fel a közös élményeket, emlékeket. 
Annyi mindent köszönhetünk mi dolgozók is neki, hiszen mindig 
mellettünk állt, számíthattunk rá bármilyen problémával is 
kerestük fel. Nem lenne ez az otthon olyan szép, mint amilyen 
most, ha nem figyelt volna folyamatosan erre is. 
Köszönjük Györgyike, hogy velünk voltál! Hosszú Boldog 
Nyugdíjas Éveket Kívánunk!
„…Felejtsd a munkát, de ne feledj minket,
Döntésed értjük, hogy pihenni vágysz,
Hiányozni fogsz nekünk, hát kérünk téged,
Nézz be néha hozzánk, ha erre jársz.”

A Kertbarátok köre tartott nagyon szép kiállítást szeptemberben. 
Többen is elmentek megtekinteni az ügyes kezek munkáját. 
Élményekkel telve mesélték lakóink az ott látottakat. Gratulálunk!

Jellegzetes őszi gyümölcsünk a szilva. Időseinkkel közösen szilvás 
gombócot készítettünk. A munkafolyamat minden fázisára akadt 
bátor jelentkező. Kicsit visszahozta lakóinknál a konyhában töltött 
kellemes emlékeket, ízeket.

Munka közben többen is dalra fakadtak. Igazán nagyon finom 
gombócokat készítettünk! 
Gyorsan elfogyott és nem maradt egy szem se a későn jövőknek.
Annyi év után végre elmondhatjuk a Kálvin utca is új burkolatot 
kapott. Sokat kellett rá várni, de megérte. Köszönjük!
Sokunk örömére ismét lángost árulnak községünkben. Már 
messziről érezni a frissen sült finomság illatát. Nem egyszer kaptak 
lángost lakóink felajánlásként, a Pavilon büfétől. Köszönjük 
szépen!
Október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnapját. Óbecsey István: 
Szeressétek az öregeket című versének részletével köszöntjük a 
szép korúakat:
„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”

A Körös Művelődési Ház 
és Könyvtár

nyitva tartása:

hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

szombaton: 10.00 - 12.00 óráig

Elérhetőség:

5561 Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon: 66/218-660

e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
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Hírös környéken jártunk
,A Békésszentandrási Mozgáskorlátozottak Egyesülete helyi, 
szarvasi és öcsödi tagjaival az idén is megszervezte őszi egy napos 
kirándulását 2019. szeptember 22-én, Vasárnap.
Nem mentünk messzire, hiszen Cserkeszőlő- Tiszakécske- 
Kecskemét volt az úti cél. Utunk első megállóhelye Tiszakécske 
volt, ahol a Kovács család kékfestő műhelyébe látogattunk el. A 91 
éves kékfestő mester, Kovács Miklós és 87 éves felesége és 
segítője, Margitka néni a mai napig friss és aktív. Az idős mestert 
2019-ben munkája elismeréseképpen Kossuth-díjjal is kitüntették. 
A több generáció óta kékfestéssel foglalkozó család máig élő 
tradíciója a továbbiakban is biztosított, hiszen egyik lányuk és 
lányunokájuk is tovább viszi az ősi tudást.
Ezután Kecskemét felé vettük az irányt, ahol a délelőtt folyamán a 
Népi Iparművészeti Gyűjteménybe tértünk be, ahol ma élő népi 
iparművészek alkotásait csodálhattuk (hímzés, szövés, fazekasság, 
fafaragás, csuhé- és szalmafonás, csont-és bőrművesség). Majd a 
Hírös Grill Étteremben kiadósan megebédeltünk.
Az ebéd után a Planetáriumban egy ismeretterjesztő csillagászati 
vetítésen vettünk részt.

Kecskeméti látogatásunkat a Leskowski Hangszergyűjteményben 
zártuk. Az országban egyedülálló gyűjtemény mind az öt 
földrészről gyűjt és mutat be ütő-, húros és fúvós hangszereket. Itt 
egy interaktív bemutatón láthattunk-hallhattunk sok egzotikus és 
érdekes hangszert.

Napunkat Cserkeszőlőben, a Csipkeházban zártuk, ahol szebbnél 
szebb vert csipkékben és ezekkel díszített ruhadarabokban 
gyönyörködhettünk.

Szép és tartalmas napot tudhattunk magunk mögött.
Jordán Ágnes

Orvos-beteg találkozó

November 21., (csütörtök) 14 órától orvos-beteg találkozó a 
Szent László úti orvosi rendelőben. Gyógyászati segédeszközök 
kiírása, helyben történő kiszállítása.

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, 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

Cserkeszőlőn 608 négyzetméteres beépítetlen telek 

üdülőövezetben  1,3 M Ft

Békésszentandrás, Gondalapos vízparti telek 5 M Ft

Szarvas, Szent László u. felújításra szoruló családi ház 6 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2.
Tel: 20/3384242
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Önkormányzati
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K Ö S Z Ö N E T
 

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Iroda vezetője 
köszönetemet fejezem ki a 2019. október 13-i Helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása 
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.

Bagi Erika
HVI-vezető

Szépkorú köszöntése

„Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik,
soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent,
ami bele esik, magával ragadja,
valahová, amit az ember úgy hív,
hogy „örökkévalóság”!
Sinka Imre polgármester úrral ma otthonában köszöntöttük Hangya 
Pista bácsit, aki október 6-án ünnepelte 90. születésnapját, így most 
már ő is tagja a szépkorúak népes táborának településünkön. 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának nevében 
polgármester úr emléklappal és ajándékkal köszöntötte az 
ünnepeltet. Isten éltesse még nagyon sokáig Pista bácsit erőben, 
egészségben, szeretetben!

A táblázatokat, grafikonokat készítette Csipai Levente a 
www.valasztas.hu adatai alapján.
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Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete
Sinka Imre Polgármester Úr részére

Fájó szívvel mondunk köszönetet a képviselő-testület 
azon nemes szándékú döntéséért, hogy 

Dr. Strassburger  Gyöngyit a település jegyzőjét 
Békésszentandrás saját halottjának tekintette.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik búcsúztatóján megjelentek, 
ravatalánál virágokkal mély 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

F E L H Í V Á S !
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a díszpolgári, tiszteletbeli polgári és kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 13(2017. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete alapján kitüntetést adományoz a község 
érdekében kifejtett tevékenység elismeréseként.
Kérjük a község párt, társadalmi, civil szervezeteit, a lakosságot, 
hogy javaslataikat rövid indoklással, életrajzzal juttassák el a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságára

2019. november 11-éig (hétfő)

A díjak 2019. november 30-án (szombat) a község Szent 
András-napi ünnepségén kerülnek átadásra.

Sinka Imre
polgármester

Emléktáblát avattak
Szeptember 21-én, szombaton a bajnoki mérkőzést követően került 
sor Varga László emléktáblájának leleplezésére. Először unokája, 
Juhász Gergő trombita játékát hallgathatták meg jelenlévők, majd 
Lestyan-Goda Mihályné köszöntötte a megjelenteket. Ezután Hévizi 
Róbert, képviselő, az egyesület volt elnöke emlékezett Varga 
Lászlóra, melyet idézünk:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Sportbarátok!
Köszönöm a felkérést, mely számomra nagyon megtisztelő!
Ma, ezen a verőfényes délutánon, a bajnoki mérkőzést követően azért 
jöttünk össze, hogy Varga Lászlóra emlékezzünk, tiszteletére 
emléktáblát avassunk.
Varga László 1951. szeptember 26-án született Békésszentandráson. 
Az általános iskolát szülőfalujában, középiskolai tanulmányait 
Hódmezővásárhelyen végezte. Tanulmányait követően előbb a 
Szarvasi Öntözési Kutató Intézetben, majd a békésszentandrási 
Zalka Máté termelőszövetkezetben, illetve annak jogutódjában 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
A sporttal, a labdarúgással fiatal korában megismerkedett. Már 15 
évesen igazolt labdarúgója lett a Békésszentandrási Hunyadinak. 
Előbb az ifjúsági csapatban, majd a felnőttek között futballozott. A 
pályán mutatott határozottsága, küzdeni akarása példamutató volt. 
Az aktív játékot követően is a Hunyadi nagy családjának tevékeny 
tagja maradt. 1976-tól intéző, majd szakosztályvezető lett. Bár 
mondhatjuk azt, hogy mindkettő egy személyben. Intézte a csapatok 
technikai feladatait. Úgymint az edzőmeccsek szervezését és 
lekötését, az igazolásokkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat. 
Tevékenyen részt vett az átigazolási időszakban, folyamatosan 
játékosokkal tárgyalt. Vagy éppen azért, hogy maradjon a 
Hunyadinál, vagy azért, hogy igazoljon a Hunyadihoz. Szívügye volt 
a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület. Emlékszem, 
hogy a 70-es évek végén és a 80-as évek elején sokszor még a 
futballpálya gyepszőnyegét is Ő nyírta le. Nem önjáró nagy 
teljesítményű fűnyíróval, hanem az 50-60 cm munkaszélességű kézzel 
tolt fűnyíróval. 
Folyamatos kapcsolatot tartott, sokat beszélgetett a nagy öregekkel: 
Bencsik Miska bácsival, Sinka Pista bácsival, Tóth Gabi bácsival. A 
tőlük szerzett tapasztalatokat felhasználva úgy határozott, hogy 
edzőként is segíteni kívánja a Hunyadit. Kezdetben Sinka Pista 
bácsival közösen, majd később egyedül a serdülő csapatnál 
tevékenykedett, illetve edzéseket tartott az iskolában is, megteremtve 
ezzel a Góliát focisuli lehetőségét. Munkásságát egy bajnoki arany 
érem koronázta meg. Ezt követően került az ifjúsági csapathoz, ahol 
már nehezebb dolga volt, hisz ezen a korosztály a focistáinak jó része 
már más településhez is kötődik tanulmányai miatt. Laci bácsinak 
mégis volt valami varázsa, ami haza hívta, haza csalta ezeket a 
fiatalokat. Igazi jelentősége ennek akkor lett, amikor 1995-től a 

felnőtt csapat irányítása is az ő feladata lett. Nagyon jó megérzéssel 
emelte ki azokat a fiatalokat az ifiből, akiknek a helye az első 
csapatban volt. Azok pótlására mindig újakat kellett és tudott 
szerezni. Magát Minarik Edének hívta, mert a jelszava volt, hogy kell 
egy csapat. Illetve az Ő esetében több is, hiszen foglalkozott az iskolai 
labdarúgással, besegített a serdülőkhöz és irányította az ifi és a 
felnőtt csapat munkáját is.
Folyamatosan képezte magát. Elment minden szakmai fórumra. Az 
ezredfordulóra megszerezte előbb az ifjúsági, majd a felnőtt D 
licenszes edzői minősítést.
2000-ben az egyesület szakosztályainak szétválását követően az 
ügyvezetői feladatokat kapta meg. Feladata volt a szentandrási 
labdarúgással kapcsolatos összes napi munkák irányítása, 
ügyintézése. Természetesen emellett edzői munkáját is folytatta.
Néhány év múlva mind ezen feladatok elvégzése mellett elnökségi tag 
is lett, mely beosztását haláláig betöltötte. Edzői munkásságához 
tartozik, hogy az ifivel több ezüst és bronz érem után 2016-ban 
sikerült a hőn áhított bajnoki cím. A felnőtt csapattal is többször 
eljutott a második illetve a harmadik helyig, de a nagy álom, a 
bajnoki arany nem sikerült. Munkásságát többször is elismerték. 
2008-ban az egyesület Hunyadi-díjasa lett, 2011-ben a 
Békésszentandrás Nagyközség Sportjáért kitüntető díjban részesült, 
2015-ben az Év edzőjének választotta a Békés Megyei Labdarúgó 
Szövetség.
2018. szeptember 6-án, 66 éves korában visszaadta lelkét a 
Teremtőnek.
Tisztelt Jelenlévők! 
Minden értelmes ember azzal a szándékkal éli meg életét, hogy jelet, 
hogy emléket hagyjon maga után. Az emberek többségének 
megadatik, hogy kisebb, nagyobb alkotással élje túl halandó életét. 
Ez Varga Lászlónak is megadatott.
A Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület életében olyan 
munkásságot, olyan sportteljesítményt hagyott maga után, mely 
minden korosztály és generáció számára példa értékű.
Bizton mondhatom, hogy mindannyiunk számára nagyon hiányzik, 
mindig hiányzik! Mondom ezt, mint egykori munkatárs, mint egykori 
sporttárs és mint egykori szomszéd!
Emlékét megőrizzük!
Köszönet azoknak, akik a most felavatandó táblát elkészíttették, az 
ezzel járó feladatokat elvégezték!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Ezt követően özvegye Varga Lászlóné és Virág Imre leplezték le az 
emléktáblát, mely a Sportszékház falán örökre emlékezteti az utókort 
példaértékű életére, cselekedeteire.

Képek a 16. oldalon
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BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ
1. A pályázat célja
A B u r s a  H u n g a r i c a  F e l s ő o k t a t á s i  Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az 
Emberi  Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: 
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet 
„állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
„lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 
lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel.
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév 
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi  intézménnyel ál l  hallgatói 

jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz 
részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési  és  Együttműködési  Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden 
fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban 
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A 
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő 
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

4. A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói 

jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 
is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 
intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 
jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 
közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 
hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 
állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők 

havi nettó jövedelméről.
c )  Békésszentandrás  Nagyközség  Önkormányzat 
tájékoztatólap
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat 
bírálja el 2019. december 5-ig.

Békésszentandrás, 2018.október 7.
jegyző h
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Lomtalanítás Békésszentandráson

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
t i sz te le t te l  t á jékozta t ja  Önöket ,  hogy társaságunk 
Békésszentandrás településén,
- 2019. október 26-án, az I. és a III. körzetben, 
- 2019. október 28-án a II. körzetben lomtalanítási napot tart. 
A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagyobb 
darabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a 
hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.

Kérjük, hogy a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel 
lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy 
azokat a munkatársaink kézi erővel meg tudják emelni és be 
tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 
80 cm).

A lomtalanítás alkalmával az alábbi hulladékok nem kerülnek 
elszállításra:

 kommunális hulladék,
 elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír, műanyag- és 

fémhulladék (szelektív hulladék) 
 zöldhulladék (ág, nyesedék, lomb, fű),
 építési törmelék (pl. kád, wc-csésze, sitt, stb., síküveg, 

ablakkeret üveggel),
 fénycső,
 gyógyszerhulladék,
 elektromos háztartási eszköz, elektronikai hulladék,
 gumiabroncs,
 veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék 

(akkumulátor, festék, fáradt olaj, hígító, növény-
védőszer, szárazelem, stb.)

 szénpor, hamu, salak, föld, trágya, állati hulladék,
 ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység 

következtében keletkezett termelési hulladék, sütőolaj, 
sütőzsiradék.

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

 egyes hulladéktípusok esetében a Társaságunk által 
üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon, 

 a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, 
más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon,

 a sütőolaj ,  sütőzsiradék a  MOL ki je löl t  100 
üzemanyagtöltő állomásainak valamelyikén.

Kérjük, hogy az elszállításra váró lomot reggel 06:00 óráig 
helyezzék ki az ingatlan elé! 
A lomtalanítással és a közszolgáltatással kapcsolatos részletes 
információk a www.dareh.hu rhetőek el.oldalon é
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tisztelt Ingatlanhasználók!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
tisztelettel tájékoztatja Önöket, hogy Békésszentandrás október 
utolsó hetében a korábban megjelent éves hulladékszállítási 
naptártól eltérő módon szállítják el munkatársaink a kommunális, 
vegyes hulladékot.

A kommunális hulladék ürítése eszerint október 30-án, 
szerdán lesz a korábban megjelölt október 31-i, csütörtöki gyűjtési 
nap helyett a II. körzetben.

Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6:00 óráig 
szíveskedjen megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a 
gyűjtőpontra kihelyezni!

A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információk a 
www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Ivóvíz-mosatás 
Békésszentandráson

A mosatás időpontja.
Az Alföldvíz Zrt. 2019. október 7-október 31. között 
ivóvízhálózat-mosatást végez Békésszentandráson
.
Mit tapasztalhatnak a felhasználók?
A mosatás ideje alatt nyomáscsökkentést tapasztalhatnak, illetve a 
nappali időszakban rövid, 1-2 órán át tartó vízhiányra számíthatnak 
a Békésszentandráson élő fogyasztók. A mosatást követően az 
adott szakaszon a víz zavarossága is előfordulhat. Ilyenkor nincs 
más teendő, mint néhány percen át folyatni a csapokat, amíg 
kitisztul a hálózat. Javasoljuk, hogy a fogyasztó a mosatási 
munkálatok idején a saját hálózatát is mosassa ki.

Miért van szükség a mosatásra, és mi a folyamata?
Az Alföldvíz Zrt. az általa működtetett teljes ivóvízrendszert 
évente két alkalommal tisztítja meg az ivóvíz minőségének 
megőrzése érdekében. A munkálatok több mint három hónapot 
vesznek igénybe, amíg a kutaktól a települési vízhálózatok 
vezetékéig minden olyan műtárgyat megtisztítanak a szakemberek, 
amelyeken átfolyik a fogyasztók által felhasznált ivóvíz. A 
tisztítás mechanikusan történik, azaz egy speciálisan kiképzett 
szivacsdugóval szakaszonként kitakarítják a vezetéket. 
Köszönjük megértésüket, Önökért dolgozunk, hogy tisztább víz 
folyjék a csapból.

Az Ön víziközmű-szolgáltatója,
az Alföldvíz Zrt.



2019. október 13

Őszi eredmények
2019. 09. 21-én Jánossomorján rendezték meg HSMA Herkules 
Liga döntőt, ahol 14 versenyzővel mértem össze erőm! A 
következő versenyszámok voltak: pl. 9 tonnás kamiont húzni 
emelkedőn, vegyes nyomás kis rönk 110 kg, egykezes 75 kg, Ó 
rönk 125kg, autófelhúzás keretben (kb. olyan 300 kg-nak 
megfelelő súly), vegyes cipelő, lengősúly 300 kg illetve 2x150 kg 
koffer cipelés, kőgolyó pakolás 136kg.
Az előző kettő fordulóban II. illetve III. helyezést sikerült elérnem, 
valahogy nem voltam ott fejben, így sajnos az V. helyen zártam, 
ami az összetettben III. helyezést jelentett. Ez sajnos nem volt elég 
a 2020-as OB. részvételhez! Sok kis apró hiba, ez egy ilyen sport! 
Így részt kell vegyek a 2020-as OB. Selejtezőn, ott remélhetőleg 
sikerül majd bejutnom. Nem adjuk fel, csak előre tovább!

2019. október 6-án Csárdaszálláson megrendezésre került III. 
Strongwoman verseny, autóhúzás hámmal, rönknyomás, 
gumiborigatás, koffer cipelés, lengősúly cipelésben mérték össze 
erejüket, amin Csonki Mariann II. helyezést ért el, maga 53 kg-mos 
testsúlyával!
A lányok után, megrendezésre került a XI. Csárdaszállás 
Legerősebb Embere Verseny, ahol gumihúzás ülve, rönknyomás, 
gumiborigatás, koffer cipelés, kőgolyó pakolásban mértük össze 
magunkat, mindegyik versenyszámban 2.helyen végeztem, így 
összetettben II. HELYEZÉST értem el!
Verseny szezont ezzel lezártuk, jön egy kis regenerálódás, és utána 
kőkemény felkészülés, az OB. Selejtezőre! Köszönöm Barna 
Antalnak az egész éves támogatást!

Losonczi Imre
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A szabadságharcban elesett honvédekre emlékeztek 
Szentandráson

Hagyományteremtő jelleggel először emlékeztek meg az 1848/49-
es forradalom és szabadságharcban elesett békésszentandrási 
honvédekről. A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző 
Egyesület szeptember 11-én a református temetőben felállított 
kopjafához várta az érdeklődőket, amely kereken 30 éve szolgál a 
történtek mementójául. 
Hévízi Róbert elnök köszöntőjében utalt a 171 évvel ezelőtt 
történtekre. Jellasics horváth bán seregei ugyanis ezen a napon 
lépték át a Drávát, és támadást intéztek a magyar demokrácia ellen. 
Az esemény nem érte váratlanul a kormányt, amely bár megkezdte 
a polgári átalakítást, a nemzetiségi kérdések rendezésére még nem 
volt ideje. Ezt használta ki a birodalom, és miután már több 
forradalmi megmozdulást eliminált, a magyar függetlenségi 
törekvéseket is vérbe akarta fojtani. Eszközként Jellasicsot vetették 
be, aki felesküdött a kormány megdöntésére.
Majd Bődi Mária, nyugalmazott pedagógus mondta el emlékező 
gondolatait.

„Tisztelt Emlékezők! 
30 éve, a rendszerváltás hajnalán avattuk fel ezt a kopjafát az aradi 
vértanúk emléknapján. A 80-as évek végén még csak sejteni lehetett 
a változást, de azt, hogy miként fog bekövetkezni, csak találgattuk 
mi, az egykori MDF tagjai. Abban az időben nem volt olyan 
egyszerű, hogy egy új szervezet csak úgy felállít egy kopjafát. Az 
akkori rendőrség mellett ott volt még a munkásőrség és szerte e 
hazában a szovjet hadsereg, továbbá 56 megtorlása még ha 
halványan is, de élt. Ennek ellenére ott motoszkált bennünk a 
gondolat, hogy valamit tenni kéne, de mit? 
Történt, hogy elnökünk, K. Kovács Zoltán egyházgondnok egy 
érdekes bejegyzésre bukkant a parókián, a protokollumot 
olvasgatva. Íme a rövid szöveg: "Vas Sándor helvét hitvallású 
helybéli 45 éves egyén, ez időben elöljáró esküdt, s Pest körül 
táborozó magyar sereg után kenyeret szállítván, mint hiteles halotti 
bizonyítványból jegyezhetem, útjában cholerában meghalálozván. 
Ugyancsak helybéli lakos, esküdt Győri Gáspár jelenlétében Hont 
megye, Nagyoroszi mezővárosában Marich Ágoston katolikus 
plébános által a felső temetőben énekszóval eltemettetett, 
1849.április 19-én." Egy másik bejegyzés is olvasható az 
alábbiakban. "A magát Máramarosból származtató Szabó József 
honvéd sebesülten érkezvén, néhány nap után elhalálozott. 
Bejelentője vala Nyíri Lajos". Ezek az írások adták az ötletet, hogy 
állítsunk kopjafát a hősöknek.
Elképzelem, hogy akkoriban eleink már értesültek a forradalmi 
eseményekről, olvashatták a 12 pontot, amit Réthy Lipót 

nyomdájából hoztak Szarvasról, hallottak Kossuth toborzó 
körútjáról és a harcokról is. Ők is úgy voltak, mint mi, hogy tenni 
kéne valamit, de mit? Végül elhatározták, hogy kenyeret visznek a 
honvédeknek. Két katonaviselt, tájékozódni tudó, megbízható 
ember elindult a szekérrel Vác felé. Izgalmas lehetett az út, tavaszi 
áradások, netán útonállók, rossz idő, eltévedés...Aztán 
Nagyorosziba értek, de akkor már Vas Sándor rosszul volt, 
összeesett. Utolsó szavait alig hallhatóan nyögte, a család, a 
gyerekek. Hiába törölgette a beteg homlokát a társa, már nem 
tudtak rajta segíteni. Másnap lélekharang szólt a temetőben, 
énekszó is hallatszott és Marich Ágoston katolikus plébános a 
református Vas Sándor leli üdvéért imádkozott. Győri Gáspár bal 
kezében a kalapját fogta, jobb keze a fejfát szorongatta, némán állt 
és alig hallotta amit a nagyoroszi emberek mondtak 
neki."Gazduram, hozzánk jöjjön, nálunk megalhat, ellátjuk a 
lovakat, hozzánk is jöhet, az uram segít.." De Győri Gáspár csak 
némán bólintott majd nehéz szívvel elindult haza. A falu szélén 
rosszat sejtettek, mert látták, hogy csak egy meggörnyedt ember ül 
a bakon. Másnap gyász istentiszteletet tartottak a templomban. 
Győri Gáspár remegő lábakkal kiment az úr asztalához és röviden 
elmondta, hogy mi történt. A család, a gyerekek...Úgy tűnt, hogy 
ezek a szavak ott mintha megálltak volna a levegőben. Az 
asszonyok szemüket törölgetve halkan ismételgették, a család, 
gyerekek...Aztán a férfiak is csak annyit tudtak mondani csendesen, 
hogy család és a föld, meg a szántás. Ekkor megszólalt az orgona, a 
90. zsoltárt kezdték énekelni, "Tebenned bíztunk eleitől fogva..." Igen, 
csak így lehet, Istenben bízva és együtt. Szerintem így is 
történhetett, de az is elképzelhető, hogy másként.
K. Kovács Zoltán megkérdezte tőlem, hogy mi az igazi értéke ennek 
az írásnak. Én azt válaszoltam, az, hogy megmaradt. De mit 
bizonyít? Szerintem bátor volt a pap, hogy le merte írni akkor ezt. 
Valóban bátor volt, de a legfontosabb az, hogy akkor nem volt 
áruló, ha volt is, mert volt, de hogy úgy mondjam, nem működött. 
Pedig csak ki kellett volna tépni ezt a lapot, bevinni a megfelelő 
helyre, és máris egy csomó júdáspénz üti a markát. A papot 
megfosztják a palástjától, Nyíri Lajost börtönbe vetik bujdosó 
honvéd rejtegetéséért, Győri Gáspár ükapámat meg mondjuk jól 
megvesszőzik. De nem így volt, mert Vas Sándor személye, a 
közösség ereje és 48 szelleme ezt nem engedte, se 49-ben, se 50-
ben, se 51-ben és így tovább. Ezért aztán ez a kopjafa annak is 
tanúja, hogy Szentandráson akkor nem volt áruló.
Néhány éve a cserkészekkel elmentünk Nagyorosziba és 
meghatottan olvastuk az ottani bejegyzést Vas Sándorról. A 
kopjafát Klimaj János fafaragó népművész készítette, a faanyagot 
Szécsi Antal adományozta. A meghívót Lóránt János Demeter 
Munkácsy-díjas festőművész tervezte. Az őszi szél fújja a fa leveleit 
a tövében fekvő zászlóra. A lap alján nem szokásos módon két 
bibliai idézet olvasható Máté evangéliumából. "Boldogok, akik 
éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek" Itt az 
éhezés és a szomjúság a beteg szenvedéseire és a tünetekre is utal. A 
második idézet az avatás előtt három héttel elhunyt K. Kovács 
Zoltán emléke előtt tiszteleg. ,,Boldogok azok, akik háborúságot 
szenvednek az igazságért.’’ Ő 56 őszén krumplit, hagymát, babot, 
szalonnát, kenyeret vitt teherautóval Pestre, aztán megszenvedett 
érte.
30 év, egy emberöltő, ma már történelem. Biztos vagyok abban, 
hogy annak idején ezt a beszédet itt nem mondhattam volna el. 
Gondolataimat a Példabeszédekből vett idézettel zárom: „Az 
igazak emléke áldott”. Nyugodjanak békében szent hazánk és 
Szentandrás áldott földjében. „
A megemlékezés megtekinthető a youtube-n a Hős honvédekre 
emlékeztek címmel.
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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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2019. szeptember 7-én Nagygyörgy Alex és Soós Kitti Barbara 
szülőknek LÉNA,

szeptember 17-én Taskó József és 
Babák Hajnalka szülőknek NÓRA,

szeptember 19-én Ujvári Vencel Ákos és Halász Csilla 
szülőknek VIOLA LILIÁNA utónevű gyermeke született.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Testedet takarja hideg sírhalom.
Szívünket mardossa érted fájdalom.
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.
Nélküled szomorú, üres a házunk.
Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk…”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett férjem, édesapán és nagypapánk

BOZÓKI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

Házi Andrásné
halálának 9. évfordulójára

„Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha.
Kit lelkünkkel látunk, sosem megy el.

Amíg fülünkben cseng, tisztán még a hangja,
Egy óvó szempár fentről minket figyel!”

Férje, fiai és unokái

MEGEMLÉKEZÉS

,,Művészke, hol vagy?
Keresünk Téged, hiányod fáj, éget.
Könny van a szemünkben érted.
Nyisd ki a büfét, töltsd ki az italunk,
25 év alatt tudtad mit iszunk.
A rendezvények színvoltja voltál,
vidámságban, jó kedvben.
Az idén a Vitamin-napon még velünk voltál,
Senki nem hitte, hogy elragad a zord halál.
Drága Bozóki Pisti, búcsúzunk most Tőled,
A fenti magasból nézz majd azért minket.”

Elek Mónika

Örökké emlékezni fogunk rád!
A Nyugdíjas Egyesület vezetősége és tagsága

Nyugodj békében!

Megemlékezés

Drága férjem
FÜLÖP PÁL

halálának 2. évfordulójára.

,,Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
egy gyertya az asztalon érted ég…
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívből szeretünk, s nem felejtünk TÉGED!”

Csak az hal meg, akit elfelejtenek.
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Házasságkötések

Biró Róbert és Zakar Krisztina szeptember 14-én,
Zsupkó Péter Mihály és Szuhaj Kitti szeptember 
14-én,
Kóti Tamás és Szekeres Brigitta szeptember 28-
án kötött házasságot.

Halálesetek

Bozóki István /1945/ 2019. szeptember 3-án,
Szin Károly /1933/ 2019. szeptember 26-án halálozott el.
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Október 1-jén az Idősek Világnapja alkalmából vendégünk volt Szűcs Judith énekesnő.

Szeptember 22-én a község újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából Hévizi Róbert történelmi emlékezését hallhattuk, majd 
a jelenlévők a hagyományokhoz híven csomókat kötöttek a nemzeti színű szalagra.                                        Fotók: Turcsányi Lajos

Szeptember 21-én leplezték le Varga László emléktábláját a Sportszékház falán.                                           Fotók: Dalnoki Viktória


