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MEGALAKULT

2019. október 22-én magalakult az új testület. Tagjai: Farkasné Sinka Dóra képviselő, ifj. Virág Sándor képviselő, dr. Lesfalvi 
Balázs alpolgármester, Sinka Imre polgármester, dr. Babák Zoltán képviselő, Hévizi Róbert képviselő, Major Attila képviselő.
A képen szerepel még Csépainé Tóth Gabriella jegyző helyettes.
2019. november 11-én dr. Babák Zoltán bejelentette lemondását képviselői posztjáról, helyére Rusz Mihály kerül.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel hívja a lakosságot a 
katolikus templom előtti dísztéren felállított nagy adventi koszorú gyertyáinak meggyújtására az alábbi 

időpontokban:

1. Adventi gyertyagyújtás
december 1. (vasárnap) 16.30 óra

Közreműködik a Szentandrási Dalkör

2. Adventi gyertyagyújtás
december 8. (vasárnap) 16.30 óra

Közreműködik a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület
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REFORMÁTUS  HÍREK
Isten kegyelméből történelmének nevezhető csodálatos napra 
virradtunk Békésszentandráson 2019. október 19-én. az Üldözött 
Keresztényeket Megsegítő Államtitkárság Magyarországon tanuló 
ösztöndíjas diákjai közül közel negyvenen látogattak el 
Békésszentandrásra. Előző napon volt Budapesten a nagy évnyitó 
istentiszteletük, ahol Dr. Dobos Ágoston lelkész is beszédet 
mondott. Felidézte, hogy annak idején nemzetközi diák lévén 
Amerikában sokat jelentett neki a keresztény családok 
vendéglátása, amelyet most vendéglátóként szeretne viszonozni itt 
tanuló diákoknak, különösen azoknak, akiknek családjait, hit 
testvéreit odahaza megpróbáltatások és üldöztetések érik. Kevesen 
tudják, hogy sajnos ma a világon mintegy 200 millió keresztyén 
ember él üldöztetés vagy fenyegetettség alatt.
A Békésszentandrásra látogató diákok vidám vendéglátó napon 
vehettek részt: A református templomban nyitó áhítatot tartottunk 
majd a diákokkal együtt a Körös partra sétáltunk. Itt mindenkit 
megragadott a festői szépségű őszi környezet. Ebédre Dr. virág 
Sándor hetedhét országra szóló főztjét ettük, amelyet nem győztek 
dicsérni a világ különböző tájáról érkezett diákok. Délután 
református lelkészekből álló ének-zene együttes adott koncertet a 
templomban a Szentandrási Dalkör közreműködésével. Erre a 
koncertre a békésszentandrási diákok és lakosok is hivatalosak 
voltak. Akik eljöttek, mind lelkileg felemelkedve, megtisztulva 
érezhették magukat. A koncert záró eseménye történelmi volt: 
együtt fennhangon mondtuk el a Miatyánkot, mindenki a maga 
nyelvén. Az imádságot Dobos Ágoston lelkész magyarul vezette. 
Előtte kérte, hogy mindenki mondja be a saját nyelvének 
megnevezését: angolul, arabul, hausa, yoruba, szuahéli, ebu, urud 
nyelveken hangzott egyszerre az Úr Jézustól tanult imádság a 
Szentlélek áldása alatt. Finom lángos szeretetvendégség után a 
tábortűz felcsapó lángjai mellett el nem feledhető örömmel 
hangzott a diákok éneke.
Másnap a református nyári Bárka tábor (ahol közel 50 diák élvezte 
a Balaton örömeit) ifjúsági lelkészei tartották az istentiszteletet: 
Pálfalvi Viola és Tikász Ábel teológusok
Köszönjük minden szentandrásinak, aki e vidám és szívet 
melengető vendéglátó nap közreműködője volt. Hálásak vagyunk 
Istennek a Magyar Falu Program segítségéért is. Emlékezzünk a 
Biblia szavára: "a vendégszeretet gyakoroljátok, a szentekkel 
vállaljatok közösséget szükségeikben."

Nemzetközi egyetemista diákok a Körös parton

Lelkésznövendékek tartják a vendéglátó hétvége vasárnapi 
istentiszteletét

Reformáció és irodalom előadás a Könyvtárban
Meggazdagodva jöttünk haza a Könyvtárból 2019. október 30-án a 
Reformáció és Irodalom előadás után. Dr. Kutas Ferenc 
köztiszteletben álló irodalomtanár tartott értékes előadást a 
reformáció és az irodalom kapcsolatáról. Színesen, érdekesen 
felvázolta a reformáció szerteágazó és a magyar nyelvre is nagy 
hatást gyakoroló értékeit. Az irodalmi szemelvényeket Bődi Etelka 
tolmácsolása tette színessé. Dr. Dobos Ágoston záró szavaiba, 
áhítatában az Apostolok Cselekedeteiről írott Könyvből idézet, 
amikor Fülöp evangélista kérdezte meg az etióp kincstárnokot: 
"érted-e, amit olvasol?". A lelkész bemutatta ugyanakkor az 1990-
ben kiadott facsimile kiadását az első magyar teljes Bibliának, 
amelyet Károli Gáspár és segítői fordítottak, majd adta ki 1590-ben 
Vizsolyban: A reformációnak talán ez a legnagyobb magyar 
irodalmi hatása. A bibliai idézet kapcsán felmerül a kérdés: vajon 
olvassuk azt, amit érthetünk? Milyen nagy kincs az, hogy az élő 
Isten magyarul szólhat hozzánk, hogy az Atya nyelvét anyanyelven 
olvashatjuk! Éljünk hát e kinccsel és a reformáció évfordulóján az 
apostol buzdítását követve "újuljunk meg szívünkben és 
lelkünkben"! Köszönjük a Könyvtárnak és minden kedves 

résztvevőnek, hogy jelenlétével gazdagította együttlétünket, 
amelyet Istennek hála a Magyar Falu program segítségével tudtunk 
megvalósítani.

Dr. Kutas Ferenc irodalomtanár és Dr. Dobos Ágoston 
békésszentandrási ref. lelkész a Károly Bibliával
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Ovi hírek

Az Ál latok Vi lágnapja a lkalmából  a  Körösvölgyi 
Látogatóközpont és Állatpark programjain vehettünk részt, 
ahol hasznos ismereteket szereztünk az állatokról, majd az 
etetésben is segítettek a Süni és Körte csoportos gyermekek.

Az óvoda virágoskertjét a szülői munkaközösség segítségével, a 
szülők támogatásával újíthattuk meg.

Minden évben sor kerül a" Tökös hét "elnevezésű 
programsorozatra. A projekthét fénypontja a tökfaragás. Az 
elkészült töklámpások a szép virágoskertünket díszítik 
ezekben a napokban.
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Két keréken Békésszentandrásra
Az ide i  évben  számos  p rogram kö tőd ik  Kishegyes 
újratelepítésének 250. évfordulójához. A megemlékezésből a 
hegyesi bringások sem maradtak ki, ugyanis októberben 
megtartották a Kishegyes-Békésszentandrás 250 elnevezésű 
kerékpártúrát. Az alapötlet az volt, hogy a 250 évvel ezelőtti 
újratelepítés emlékére a kishegyesi biciklisek Békésszentandrásig 
tekernek. Az eredeti elképzelés időhiány miatt annyiban módosult, 
hogy a csapat nem egész távon, csak adott szakaszokon tekert. A 
végcél az volt, hogy összejöjjön a 250 kilométer.
A programot a Dombos Polgárok Egyesülete szervezte, s 
partnerként részt vett benne a kishegyesi és a békésszentandrási 
általános iskola is. Az egyik szervező, ifj. Virág Gábor arról 
számolt be, hogy a túra egy pályázatnak köszönhetően valósult 
meg.
- Az idei évben már sokszor elhangzott, hogy Kishegyest 250 évvel 
ezelőtt telepítették újra Békésszentandrásról. Mi, akik szeretjük a 
kerékpározást, szerettünk volna valamiféleképpen emléket állítani, 
illetve tisztelegni ez a jubileum előtt. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium pályázata kapóra jött, mert a határon 
túli magyar területek összekötése, és valamiféle párbeszéd 
kialakítása volt a célja. Eredetileg azt terveztük, hogy 
elkerékpározunk Kishegyesről Békésszentandrásra, de időhiány 
miatt módosult a terv, és 250 kilométerrel tisztelegtünk a 250 év 
előtt – mondta el Virág, majd arról is szólt, hogy a program 

keretében Kishegyesen az általános iskolások részt vettek egy helyi 
kerékpártúrán és akadályversenyen, illetve Békésszentandráson az 
ottani iskolások is részt vettek egy túrán. Békésszentandrásra egy 
hat fős csapat indult el, tudtuk meg a szervezőtől.
- Békésszentandráson a helyi iskolások és Molnár Imre 
iskolaigazgató fogadtak bennünket és kerékpáron körbejártuk az 
ottani nevezetességeket. Az itthoni gyerekek készítettek szelfiket 
Kishegyes különböző nevezetességeinél, és ezeket eljuttattuk a 
békésszentandrási gyerekeknek. Reméljük, hogy a jövőben is 
tudunk szervezni a hasonlókat – fogalmazott a szervező, akitől azt 
is megtudtuk, hogy a túra egy adott történelmi eseményhez 
kötődött, de emellett az egészséges élet népszerűsítését is szolgálta.
- A program mindenféleképpen az egészséges életmód 
népszerűsítését is szolgálta. A gyerekeknek beszéltünk róla, hogy 
próbálják rábeszélni szüleiket, hogy ne mindenhova autóval 
menjenek. A sarki boltba el lehet menni kerékpárral is, miközben az 
autózás igen környezetszennyező. A kerékpározás nem csak 
egészséges és környezetbarát, hanem nagyon sok helyre el lehet 
jutni ily módon, ahová sem gyalog, sem autóval nem lehet – 
mondta Virág.
A Kishegyes-Békésszentandrás 250 kerékpártúrát Magyarország 
Innovációs és Technológiai Minisztériuma támogatta a Hét határon 
át elnevezésű programja keretén belül.

@sz= L.J.

Szomszédoltunk
A békésszentandrási Hímzőkör az évek során sok tájegység 
hímzését feldolgozta, elkészítette. Színes és fehér hímzéseket. A 
közelünkben lévő kun hímzés eddig kimaradt, közölünk senki nem 
készítette. Erre a szezonra próbáljuk ezt a hímzésfajtát is 
megtanulni. Mivel Túrkeve az egyik ismert központja ennek a 
hímzésfajtának, ezért felvettük velük a kapcsolatot. Előbb csak 
ellátogattunk megnézni a kiállítást, majd november 4-én egy 
szakköri foglalkozásukon is részt vettünk. Nagyon szívélyesen 
fogadták a csoportot. Az alapanyag, fonal beszerzéséről és a kun 
hímzés öltéseiről, színezéséről kaptunk tájékoztatást. Jó hangulatú 
beszélgetéssel, nézelődéssel telt ez a kicsit borongós délután. Sok 
ismerettel gyarapodva, új barátokat találtunk és ha problémánk 
adódna a hímzéssel, bármikor szívesen segítenek. Jó hangulatban 
értünk haza. Köszönjük a Kézműves Egyesület vezetőjének, Balla 
Editnek a támogatást.

A Hímző szakkör tagjai 
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Beszámoló az Öcsödi Hagyományőrző Népdalkör
45 éves évfordulós ünnepségéről

„A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül irtja a hagyományt maga 
az élet. Ezzel szembeszállni, egy természetes történelmi folyamat 
elé gátat vetni hiábavaló törekvés volna.
Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja, megőrizze, hogy élete 
cselekvő része legyen.”
(Kodály Zoltán)
2019. október 26-án ünnepeltük az Öcsödi Hagyományőrző 
Népdalkör megalakulásának 45. évfordulóját. Enyedi Antalné 
Margó néni, alapító tag a 20. évfordulón így emlékezett a 
kezdetekre: „1974-ben a Tiszazugban megmozdult valami. Egyre-
másra jöttek létre a PÁVAKÖRÖK. Mi is teljes erővel láttunk a 
szervezéshez. 1974-ben megalakult az ÖCSÖDI PÁVAKÖR.”
Amikor e sorokat papírra vetette, bizonyára reménykedett a 
folytatásban.
A 45. évfordulót 16 taggal ünnepeljük.
Ez az emberöltőnyi idő egy közösség életében talán még 
jelentősebb, mint az egyén életében. Itt több embernek kell 
alkalmazkodnia, csiszolódnia egymáshoz. Nagyon sok egyéni és 
közös öröm, szomorúság és munka, célkitűzés és eredmény 
formálja a közösséget.
Évfordulónkra sok vendéget hívtunk. Családtagokat, barátainkat, 
népdalköröket.
Velünk ünnepelt az:
- Érkeserűi Népdalkör: vezetője Nyéki Enikő,
- Szivárvány Citerazenekar, Mezőtúr: vezetője Csider István,
- Búzavirág Dalkör, Mezőtúr: vezetője Balázs Béláné,
- Őszirózsa Népdalkör, Kunmadaras: vezetője Mátyus Imréné,
- Szentandrási Dalkör, Békésszentandrás: vezetője Tóth Mihályné, 
a dalokat betanítja: Oláh Gézáné és Dr. Dobos Ágoston ref. lelkész.
A vendégeknek pár mondatos köszöntőt mondott Bata Gáborné a 
népdalkör vezetője, Enyedi Dezsőné a népdalkör szakmai vezetője 
és Pasztelyák Ivánné a Pantó Antal Hagyományőrző Egyesület 
vezetője, majd egy rövid áttekintést hallhattunk az elmúlt 45 év 
történetéből. A régi felvételeket látva és hallva mindenki 
elérzékenyült, könnyeket csalt szemünkbe az emlékezet. 

Műsorunk végén Öcsöd polgármestere, Soha Attila Úr köszöntötte 
népdalkörünk tagjait, és átadta az emléklapokat, majd a 
citerakíséretes közös éneklés alapozta meg a jó hangulatot a 
délutáni táncházhoz.
A zenét a Csörömpölők Együttes szolgáltatta, vezetője Nádudvari 
Róbert. A táncot Nádudvariné Breznyánszki Edina és Farkas 
László tanította.
Jelenleg 16-an énekelünk együtt. A legfiatalabb társunk 13 éves, a 
legidősebb 72. A folytonosság reménye, az öcsödi gyökerek, a 
népdalok szeretete, az együtt éneklés élménye és a sikereink felett 
érzett örömök erős szálként kötnek egymáshoz. Így válik életünk 
cselekvő részévé a népdaléneklés.
„ A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása.”
Öcsödön a láng 45 éve tart. Hol pislákol, hol melengető tűzzel ég, 
de kitart. Reméljük örökre égni fog, hogy lesz kinek átadni, s az 
utódok ránk is olyan büszkeséggel tekintenek vissza, mint ahogy 
most mi tesszük.

Enyedi Dezsőné szakmai vezető
és Bata Gáborné népdalkör vezető 

Ezen az ünnepségen a Szentandrási Dalkör színvonalas 
műsora is hozzájárult a rendezvény sikeréhez

Szállt az ének szájról 

szájra!

2019. október 22-én a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda adott otthont a 20. 

alkalommal megrendezésre kerülő Területi Énekversenynek. 

Jelen voltak a környező iskolák diákjai és felkészítő pedagógusai. 

A verseny során a szakmai zsűri figyelemmel kísérte a pontos 

éneklést, tiszta intonációt, strófák ismeretét, jó szövegmondást, 

kifejező előadásmódot és a kulturált megjelenést mely zenei 

többletet adott a versenyzőinknek.

A Hunyadi János Általános Iskola és Óvoda diákjaiból az alsó 

négy évfolyamból 3-3 gyermeket nevezett be Vitális Éva, Vica 

néni felkészítő pedagógus. Az I. évfolyamból 1. helyen Szopka 

Nóra Lili, a IV. osztályosok közül különdíjas lett Sinkovicz Kinga.

Gratulálunk minden versenyzőnek, köszönjük a felkészítő 

pedagógus munkáját.



6 2019. november

Gondozási Központ hírei
Napsütéses szép időben, zenés rendezvénnyel indult az Idősek 
Napi ünnepség.
A Villa Martini Színkör előadásában, színvonalas műsort 
hallhattunk. A dalok felidézték időseinknél ifjúságukat és könnyet 
csaltak a szemükbe.  Köszönjük a társulatnak! 
Süteménnyel és teával kínáltuk vendégeinket. 

Ősszel szinte már hagyomány, hogy az ovisok ellátogatnak az 
otthonba. Mindig szívesen látjuk a kicsiket. Saját gyermekeik, 
unokáik, dédunokáik jutnak ilyenkor a nénik-bácsik eszébe. A 
Hunyadi János Általános Iskola és Óvoda Süni csoportja 
őszköszöntő műsorával melegséget hozott lakóink szívébe.
Köszönjük az óvó nénik felkészítő munkáját.

Természetesen a mindennapokban is gondoskodunk arról, hogy a 
bent lakók számára megfelelő programokat biztosítsuk.
Foglalkoztatás keretében az aktuális ünnepekről, ünnepnapokról 
beszélgetéssel egybekötött felolvasást szoktunk tartani. 
Októberhez kötődik többek között a Zene Világnapja és a Lelki 
Egészség Világnapja is. Természetesen nem feledkeztünk meg az 
Aradi Vértanúk és az 1956-os forradalom évfordulójáról sem. 
Alapítványunk szintén képviseltette magát az ünnepségeken.

Ismét megszépültünk. A járdák a térkő a kerítés felújításra került. 
Köszönet illeti az önkormányzatot az anyagi támogatásért, továbbá 
köszönet a településüzemeltetési intézmény dolgozóinak a kerítés 
és a kapu kivitelezéséért, valamint az Argomex Kft-nek és Pálus 

Istvánnak a felajánlásokért. A több mint százéves épület ennek 
köszönhetően meg lett koronázva.

Hideg időben, meleg tea mellett jól esik a papírhajtogatás. 
Aktualitást az origami világnapja adott az eseménynek.  Egy kis 
segítséggel csodaszép remekek születtek, méltó díszeként az 
asztaloknak.

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2.-a pedig a 
halottak napja a keresztény világban. Szabó Zoltán versének 
idézetével emlékezzünk elhunyt rokonainkra, ismerőseinkre.
„… Ha nem jutsz ki a temetőbe,
 gyújts egy gyertyát értük,
kívánj nekik lelki békét,
hogy szebb legyen öröklétük.”

Következő lapzárta:

2019. december 6.
(péntek)
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Megihlette a békésszentandrási táj a medgyesegyházi 
háziorvost

Sinka Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket dr. Várszegi 
Tamás kiállításának megnyitóján. Bevezetőjében elmondta, egy 
közös ismerősük, korábbi megyegyűlési tagtársa révén kerülhetett 
a kiállítás a településre. Ruck Márton ajánlotta figyelmébe a 
festőművész alkotásait, melyeken számos alkalommal felbukkan a 
békésszentandrási táj.

Sinka Imre polgármester, dr. Várszegi Tamás és Ruck Márton 
megnyitják a kiállítást

Ruck Márton köszönetet mondott a nagyközség vezetőjének 
támogatásáért. Egyúttal elárulta, bár nem azonos színekben 
politizáltak, nagyon jó együttműködés alakult ki közöttük.
– Doktor úrról el kell mondanom, hogy az egyik legjobb barátom, 
bár korban kicsit távol állunk egymástól. Gyerekkoromban még 
gyógyított, aztán később, amikor politikai pályára tévedtem, és 
Medgyesegyházán polgármester  le t tem, ő mellet tem 
alpolgármester volt. Doktor úrnak megvan az a nagyon jó 
tulajdonsága, hogy megmondja a véleményét. Ez engem sokszor a 
helyes úton tartott, amit most is hálásan köszönök neki – mutatta be 
meglehetősen szubjektív szemszögből az alkotót.
Hangsúlyozta, arra nem vállalkozik, hogy szakmai szempontból 
értékelje a képeket, magánemberként azonban nagyon szereti őket. 
Lakásában is számos Várszegi festmény függ a falon. Egy részüket 
a j ándékba  kap ta ,  a  f ennmaradó  da raboka t  ped ig  a 
műhelylátogatások során fedezte fel.
Mint mondta, a kiállított munkák többségéhez személyes élmény 
fűzi. Közös utazásaik emlékét idézik, amikor doktor úr 
rácsodálkozott egy-egy szép tájra, lencsevégre kapta, majd később 
a pillanat varázsa egy olajfestményen köszönt vissza.
Útravalóul elmondta, egyetlen vágya az volt, hogy barátjának ő is 
néhány boldog órát szerezzen. Bízik benne, hogy a kiállítással 
sikerült ezt elérnie.
Dr. Várszegi Tamás elmondta, Békésszentandráshoz sok szép nyári 
élmény fűzi, mivel 2014-ig nyaralójuk volt a településen. A vidéki 
táj szépségei különösen közel állnak a szívéhez, ezért kérte az itt 
élőket, hogy ne hagyják ezeket elveszni.
– Ez egy kis paradicsomi terület, amit meg kell becsülni. A nagy 
hidat és a szőnyegszövő valamikori épületét már sokszor 
megfestettem. A Kákafoki-holtág körül elterülő táj is nagyon 
megfogott. Nem egyszer beültem a csónakba, átmentem a túlpartra, 
és egy-két óra alatt kész voltam a képpel. Figyeltem az eget, a vizet, 
a tájat, ami mindig megindított. Elmentem én Szarvas alá, 
Nógrádba, és sokat festettem Hollandiában is, de ez a terület, a 
maga egyszerűségében mindig közel állt a szívemhez – mesélt a 
településhez fűződő emlékeiről.

Mint  mondta ,  a  fes tés  az  orvos lás  mel le t t  egyfa j ta 
„kényszerbetegségként” volt jelen az életében, ami megnyugtatta 
és kikapcsolta. Stílusáról szólva elmondta, a modernkedés nem az ő 
asztala. Próbál egyedi módon festeni, az pedig nagy örömmel tölti 
el, ha az alkotásai másoknak is tetszenek.
A nyugdíj mellett ma már több időt tud hobbijának szentelni, 
barátai pedig segítik az eszközök, alapanyagok beszerzésében.
A kiállítás november közepéig látható a Körös Művelődési Ház 
emeleti termében.

newjsag.hu-Hegedűs Éva

Őszi játszóház az 
újrahasznosítás jegyében

Május hónapban kiállítónk volt Hodálik Brigitta textilszobrász, aki 
már több hazai elismeréssel is rendelkezik. Nagyon megtetszett ez 
a paverpool technika, amivel a körülöttünk lévő hulladékból újat, 
hasznosat készíthetünk. Ezért októberben újra meghívtuk, hogy 
játszóház keretében jobban elmerüljünk a ragasztó és anyagok 
világában. Minden jelenlévő egy cipőt gondolt újra és díszítette fel 
asztali díszként, amit lehetett jegyzettartóként is használni. Ezután 
csak alkalmazni kell a megtanultat és otthon is készíthetünk 
hulladékból hasznosat!

Be
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Helytörténeti

A kubikosokra emlékeztek a duzzasztónál
Október 15-e, a vitéz nagybányai Horthy Istvánról elnevezett 
vízlépcső átadásának a dátuma Békésszentandráson a kubikusok 
napja. Ahogy a korábbi években, az idén is összegyűltek a 
szentandrásiak a Hármas-Körösön létesített duzzasztónál, ahol 
Hévízi Róbert, a Békéssy János Helytörténeti Egyesület elnöke egy 
olyan, aukción megszerzett kiadványból olvasott fel egy részt, amit 
a Magyar Királyi Országos Öntözésügyi Hivatal 1943-ban adott ki 
Emlékeztető címmel Lampl Hugó tollából.
Minden benne van, ami 77 évvel ezelőtt történt, minden, amit a 
vízlépcsőről, és annak 1942. október 15-én történt üzembe 
helyezéséről tudni lehet.
1934-ben Kállay Miklós, az akkori földművelésügyi miniszter 

felismerve a Körösök hajózhatóvá tételének jelentőségét, utasítást 
adott a tervek elkészítésére, majd az 1937. évi öntözési törvényben 
a megvalósítását is elrendelték.
901 munkanap alatt a Körös további 110 kilométeren vált 
hajózhatóvá, és a Körös völgyében újabb 20000 kataszteri hold 
(12000 hektár) öntözésére nyílt lehetőség. A duzzasztónak 
köszönhetően 1200 tonnás uszályok számára is hajózhatóvá vált a 
folyó még a legkisebb vízállásnál is. A költségek kereken 6 millió 
pengőre rúgtak, ami egy kilométerre számolva kevesebbre jött ki, 
mint ha vasutat létesítettek volna.
A megemlékezést koszorúzás zárta.

newjsag.hu – Babák Zoltán

Gratulálunk!

A Magyar Festészet Napja alkalmából rendezték meg október 19-én a 
Szolnoki Galériában a Képzőművészet Ünnepe Szolnokon című tárlat 
megnyitó és díjátadó ünnepségét. A gálán nyolc díjat adtak át, köztük a város 
által támogatott életműdíjat és a Magyar Művészeti Akadémia díjait is.

Az idei Aba-Novák Életműdíjat Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, 
érdemes művész, községünk díszpolgára kapta. Gratulálunk az olvasók 
nevében és jó egészséget, további alkotó munkát kívánunk!
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,,Nagy és szép teljesítmény a helyi hagyományoknak otthont 
teremteni. Szívből gratulálok, hogy a békésszentandrási közösség 
megteremtette a semmiből ezt a Tájházat! Kívánom, hogy az 
identitás őrzésének és továbbadásának ne csupán múltja, de jövője 
is legyen ebben a történelmi viharoktól sokszor megtépázott, de 
büszke, erős magyar közösségben!

Békésszentandrás, 2019. szeptember 19.

Dr. Hoppál Péter
miniszteri biztos”

Támogatás

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület az 

idei esztendőben is sikerrel szerepelt a NEA működési pályázatán 

is. A takarékos gazdálkodás eredményeként lehetőség nyílt olyan 

nem bejegyzett civil szervezetek támogatására, akik a 

hagyományőrzés terén tevékenykednek. Ebből az alkalomból 

szeptember 26-án a Tájházban ünnepélyes keretek között a Hímző 

Szakkörnek, a Szentandrási Dalkörnek, a Valaminek 25-25 ezer Ft 

támogatást nyújtottunk.

Megtisztelő bejegyzés

2019. szeptember 19-én településünkre látogatott Dr. Hoppál Péter 
kultúráért  felelős miniszteri  biztos.  Megtekintette a 
Békésszentandrási Néprajzi Gyűjteményt is és számunkra nagy 
öröm, megtiszteltetés volt, amit a ház vendégkönyvébe jegyzett be:

hírek

November 1-jétől ISMÉT KAPHATÓ JÁTÉK (bébi-, 

foglalkoztató-, társas) a Pergamen Papírboltban.

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat.

Megrendeléseket felveszünk, rövid időn belül teljesítjük.

A közelgő ünnepekre is gondoltunk: megérkeztek az ajándék 

csomagolópapírok, tasakok.

Változatlan nyitva tartással

(hétfőtől péntekig 7.30-11.30; 13.30-17.30, szombat 7.30-12.00, 

vasárnap 8.00-10.00 óráig)

szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Perga-Duó Bt
Pergamen Papírbolt és 

Lottózó

Folytatjuk

A jövőben is folytatjuk a Tájház melletti kiskert művelését, ahol az 

elmúlt időszakban szép terméseredményeket értünk el. A 

termények betakarítását követően időben felszántattuk, melyért 

köszönettel tartozunk Bíró Pálnak, aki most is felajánlásként 

végezte  e l  a  munkát .  Vár juk a  tavaszt ,  hogy ismét 

veteményezhessünk. Szeretnénk gyógynövények ültetésével 

bővíteni kiskertünket.
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Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

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

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

drbodnar@bodnarugyved.com

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

Békésszentandrás, 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

Megemlékezés

„Csak telik az idő,
s nem látom arcod,
nem hallom hangod,
nem érzem illatod.

Csak telik a nap,
már második éve,
nem ragyog rám arcod fénye,
mosolyod volt szívem éke.

Hiányzol nekem,
mindennap egyre jobban,
hiányzol reggel és este,
hiányzol Juliska, szívem drága felesége!”

Szító Imréné sz. Nemcsényi Julianna
halálának 2. évfordulóján

Férje

Karácsonyi játszóház
A hagyományos karácsonyi játszóházunkat

2019. december 14-én (szombat) 15-17 óráig
tartjuk a könyvtár galériájában.

Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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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


