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Hunyadi János Katolikus

„Mindig a sárga téglán…”
– A szolnoki Szigligeti Színházban 

jártunk

December 16-án délelőtt iskolánk 30 kisdiákja Szolnokra indult, 
hogy megnézze az „Óz, a nagy varázsló” című zenés mesejátékot.
Ez egy kultikus darab. Ott van benne a barátság, a kitartás, a hűség, 
a célért való küzdelem, a változtatásra való késztetés. Nemcsak 
gyerekeknek szól ez, de a felnőtteknek is tanulságos, azon túl, hogy 
nagyon szórakoztató. Főhőse, Dorka az udvaron játszik, beszélget a 
kutyájával. Szólnak neki, hogy jön a vihar, berohan a házba. A 
hatalmas vihar megérkezik, s a kislány álomként éli meg, ami 
azután következik…
A gyerekek is szinte álomvilágba csöppentek erre a két órára. A 
szereplők játéka, a díszletek, a zene mind-mind elvarázsolták őket. 
Ismét egy színvonalas előadás részesei lehettünk, s a terveink közt 
szerepel újra ellátogatni Szolnokra.

Rekényiné Gábor Krisztina

Német szövegfordító verseny
A fagyöngy varázslatos hatásáról és a hozzá kapcsolódó 
szokásokról olvashattak németül azok a 7.,illetve 8. osztályos 
tanulók, akik 2014. december 15-én a szarvasi Főtéri iskolában 
megjelentek a területi szövegértési és-fordítói versenyen. Minden 
évben, most is képviselték iskolánkat diákjaink. Szótárral a 
kezükben, kíváncsian várták az idei megmérettetés új, ismeretlen 
szövegét. Másfél óra leforgása után kipirult arccal, ki elégedetten, 
ki megfáradva a komoly feladat után,- ami a nyelvvizsga 
feladataihoz hasonlít-, elhagytuk a szarvasi német termet.
December 18-án az eredményhirdetésen megtudtuk, hogy a hetedik 
osztályból Hegedüs Dorina 2., valamint Pribelszki  Johanna 7. 
helyezést ért el.
Gratulálunk nekik és további sok sikert a német nyelv területén.

Faállítás
Már több éve hagyomány iskolánkban, hogy decemberben fenyőfát 
állítunk az udvaron, melyet közösen díszítenek fel a gyerekek.  A 
téli szünet előtti hétfő délután összegyűlt az iskola apraja, nagyja, s 
a harmadikosok műsora keretében meggyújtottuk a harmadik 
gyertyát az adventi koszorún. Majd felgyulladtak a fények a 
karácsonyfán s kezdődhetett a díszítés, csillagszórózás. Ezután a 
DÖK tagjai kakaóval és kaláccsal vendégelték meg társaikat. Jó 
volt nézni a sok csillogó szemű gyereket, akik örömteli 
vágyakozással készülődtek a karácsonyra.                                 R J
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Általános Iskola hírei

Hurrá!!! Itt a téli szünet!

Minden iskolásnak két dátum talán a legfontosabb. Az egyik a téli 

szünet kezdete, míg a másik az iskolai év vége. Szeptember óta már 

magunk mögött tudhatunk néhány versenyt, dolgozatot és felelést, 

tehát megérdemelt tanárnak-diáknak ez a pihenés. Ebben az évben 

is igyekeztünk érdekes programokat összeállítani tanulóinknak az 

utolsó napra. Reggel meggyújtottuk az utolsó gyertyát is az adventi 

koszorún. Uzsonna után az első és másodikos gyerekek a tanító 

nénikkel töltötték a délelőttöt. A harmadik osztálytól kezdődően a 

fiúk 6 fős csapatokat alkotva a „Karácsony –Kupán” vettek részt.

Eredmények:

1. 8.a

2. 8.b

3.7.a

Fél tíz után egy a hangulathoz illő filmet néztünk meg, amire a 

nyolcadikos lányok is csak jót tudtak mondani. A vetítés után 

kezdődött a „Szellemi tíztusa”, melyre az osztályok nem sportoló 

tanulói nevezhettek. Az egyes termekben a karácsony üzenete, 

hangulata, témája került elő játékos formában. Baginé Anikó néni 

találós kérdéseket gyűjtött össze, Molnárné Ica néni a számítógép 

teremben várta a résztvevőket játékos feladatokkal. Balláné Kriszta 

néni a hangokkal játszott, míg Szitó Mónika néni állomásán 

kirakózni lehetett. Rábáné Erika néninél szellemi 21 zajlott és 

Szabóné Anikó néni pedig „képes” feladatot adott a gyerekeknek. A 

vetélkedő végén az első 3 csapat egy csokit kapott ajándékul.

Eredmények:

1. 8.a

2.7.a/2

3.7.a/1

Ezek után az osztályfőnökök vették át az osztályokat, hogy együtt 

búcsúzzanak az ó esztendőtől.

,,Karácsony Kupa”

„Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki,
Ő megmarad neked.”

Már hetek óta az ünnepet vártuk az iskolában is. Hétfőnként 

meggyújtottuk a várakozás újabb gyertyáját, az udvaron is állt már 

a karácsonyfa. Végre elérkezett az utolsó tanítási nap. Az 

ünnepvárás csúcspontja minden évben a karácsonyi ünnepség, 

melyben felelevenítjük a karácsony titkát. Ebben az évben Szalainé 

Sinka Edit és Balláné Tóth Krisztina irányításával készült a sok 

gyermek-kicsik és nagyok- és az énekkar e szép ünnepre.”A 

szeretet soha el nem fogy…” Lukács evangéliuma alapján adták 

elő a karácsony történetét, sok-sok szép karácsonyi énekkel 

díszítve. Meghitt és megható ünnepségen vettek részt tanulóinkon 

kívül mindazok, akik elkísérték gyermekeiket a katolikus 

templomba ezen a délutánon. A gyerekek a szemünk előtt változtak 

Máriává, Józseffé, angyallá és pásztorrá. Az énekkarosok a 

templomot betöltve, mint a karácsonyi angyalok üdvözölték a 

megszületett kis Jézust. A műsor végén a szereplők együtt 

énekeltek tanítóikkal és tanáraikkal, majd a szülők is 

bekapcsolódtak a közös éneklésbe. Ezzel kívántak egymásnak 

nagyon békés, boldog karácsonyt, hisz az egyik legnagyobb 

egyházi ünnep lényege a család, a szeretet és itt ezt jó volt látni, 

átérezni.
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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei

Advent képekben

Táncos hírek
2014. december 6-án "D" junior II-es 
párosunk Melich Krisztián - Petrás 
Kíra Algyőre utazott a VIII. Forma 
Kupára.
Nagyon jól sikerült a verseny, 
standard táncokból a harmadik, latin 
táncokból az ötödik helyen végeztek.

Gratulálok a párnak!

Ha támogatni szeretné személyi 
jövedelemadója 1%-ával a

Békésszentandrási Vértessy Tánc-
Sport Egyesület

tevékenységét, az alábbi adószámra 
teheti meg felajánlását:

18384600-1-04
Támogatásukat előre is tisztelettel 

köszönjük.



2015. január 5

Egy kicsi lány álma
A karácsony keresztényi mivoltából fakadóan elsősorban a 
családok ünnepe. Napok vannak hátra a Szentestéig, sietünk.
Főzünk, sütünk, várjuk a napot, haza gyermekeinket, családunkat. 
Testünk – lelkünk pihenést vár, örömöt. Ám él a falunkban egy 
KICSI LÁNY, aki három éve eldöntötte, hogy megossza játékait a 
gyerekkel. Ő nem csomagol, nem küld, hanem itt ajándékoz, és 
adjunk hozzá EGY INGYEN ÖLELÉST! A felnőttek az alkalmat 
megszervezték, kedveskedve egy-egy szelet süteménnyel és forró 
teával. Helyszínül az ABC parkolóját választották. Az emberek 
jöttek, jólesett néhány jó szót váltani, megölelni ismerőseinket, de 

ismeretleneket is mindenféle elvárás nélkül, önzetlenül. A játékok 
jócskán elfogytak (egész évben gyűjtötték) a gyermekek tekintete 
mindent elárult. Őszintén megható volt az idősek szelíd öröme is. A 
KICSI LÁNY álma újra valóra vált ezen a napon, aki mindezt 
átélte, annak még hittebben kezdődhetett a KARÁCSONYA. 
Köszönet minden odaadó gyermeknek és felnőttnek 2014. 
KARÁCSONYÁN, Békésszentandráson.

Hrncsjárné Dorogi Mária
Fotók: Kondacs Boglárka, Kanti Dorottya

Sétálva az ÚJ ESZTENDŐBE!
Bár az időjárás szeszélyeire számítottunk, mégis jó néhányan 
összejöttünk december 29-én, a HRNCSJÁR-TANYAI 
gyermekközösség tagjai közül. Az Ó év utolsó napjaiban 
gyalogtúrára indultunk, célunk az volt, hogy ne engedjünk a 
csábításnak, szakítsuk meg a többnapos ünneplés kényelmét. 
Biztosan jót tesz egy kis közös mozgás a finom étkek elfogyasztása 
után. Túránk legfőbb szándéka a híresen szép HÁRMAS-KÖRÖS 
partján egykoron épült, ma muzeális értéket képviselő 
SZIVATTYÚTELEP megtek in tése  vo l t .  Va lahogy  a 
DUZZASZTÓHOZ látogatók ennek az ipari műremeknek a 
megtekintését gyakran kihagyják a programjaikból. Ifj. Dorogi 
István gépész szakszerű tájékoztatásával megtekinthettük a Gőz- a 
DIESEL és az ELEKTROMOS szivattyúrendszereket egy helyen, 
ami a hely igazi különlegességét szolgálja. Elgondoltuk, hogy a 
korát megelőző egykori modern technika, az 1888-as 
folyószabályozás óta komoly szaktudást igényelve, sok-sok 
szentandrási embernek adott munkát. Bátran ajánljuk az 

érdeklődőknek a telep megtekintését. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges). A szeles idő lecsendesedésével csodáltuk a napsütötte 
téli KÖRÖS-PARTOT, aki még nem látta az ÚJ ERŐMŰVET is 
megtekinthette. Uzsonnánkat és a forró teát a vízügy. biztosította 
fűtött helységben fogyaszthattuk el, jó kedvvel. A GYERMEKEK 
a hideg ellenére futkároztak –csúszkáltak a jó levegőn. Valahogy 
nem éreztük az idő múlását, kellemesen elfáradva tértünk haza.
Köszönjük Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának és 
civil barátainknak támogatását. A vízügy dolgozóinak, és akikre 
mindig számíthatunk a SZÜLŐK aktív közreműködését.
Köszönjük, hogy a belvíz okozta szoros munkarend mellett ifj. 
Dorogi István gépész időt szánt ránk. Barátainkkal beszélgetve úgy 
érezzük, hogy ezt jövőre ismételni kell, vagyis:
JÖVŐRE VELETEK UGYANITT!
A szervezők nevében is BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNVA!

Hrncsjárné Dorogi Mária és Kantiné Szín Mária
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Ünnepi pillanatok az óvodában

A katica csoportosok adventi műsora

A süni csoportos gyerekek betlehemes előadása

Idősek köszöntése, ajándékozása

Készülnek a karácsonyi díszek

Karácsonyi ünnepély az óvodában

Mária a Jézussal
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Vízkereszti gondolatok
Január 6-a keresztyén ünnepnap, neve Epiphania, ami azt jelenti: 
megjelenés. A keresztyén világ több nevezetes megjelenésre is 
gondol ilyenkor: A Jézus születését jelző csillag megjelenésére és 
ennek nyomán a napkeleti bölcsek imádatára, valamint később a 
többnyire ismeretlen gyermek és ifjúkorából előlépő, megjelenő 
Jézus Krisztusra, aki keresztelkedésével, és első kánai csodájával 
megkezdte messiási működését. Ezért is kapta ez a nap a másik 
nevet: Vízkereszt. Jézus megkeresztelését így írja le a Szentírás:
„Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy 
keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és 
ezt mondta: „Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és 
te jössz hozzám?” Jézus így válaszolt: „Engedj most, mert az illik 
hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot”. Akkor engedett 
neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a 
vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb 
formájában aláereszkedik, és őreá száll. És hang hallatszott a 
mennyből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm'” (Máté 
3: 13-17)

Mi is gyönyörködhetünk Krisztusban! Neki nem volt szüksége 
arra, hogy beálljon a bűnösök sorába és a bűnbánat jeleként, 
megtisztulásra törekedve Keresztelő Jánosnál megkeresztelkedjen. 
Mégis megtette! Jelét adta már akkor, hogy Ő azért jött el a bűnnel 
terhelt világba, hogy bűn nélkül is eggyé váljon a bűnösökkel, 
velünk. Magára vette bűneink terhét, büntetését a kereszten. Mi 
emberek érdemeltük volna a bűnök miatt Isten haragjának és 
igazságtételének büntetését. Mégis helyettünk ezt Jézus magára 
vállalta, hogy minket megváltson. Isten szerető és igazságos, egy 
bűnért két büntetést már nem ad. Ha elhiszed, hogy éretted, 
miattad, helyetted halt meg Jézus a kereszten, Isten már felmentett, 
és megadta neked a bűnbocsánatot, és az örök életet!
Imádkozzunk: Köszönjük Neked Urunk Jézusunk, hogy ártatlanul 
beálltál hozzánk a bűnösök sorába és megnyitottad számunkra a 
Menny Kapuját! Mi is gyönyörködünk Benned! Segíts Lelked 
által, hogy mi is örömet, gyönyörűséget szerezhessünk a Mennyei 
Atyánknak jóra igyekvő életünkkel! Ámen

Dr. Dobos Ágoston református lelkész

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben 
és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4:24)

A Békésszentandrási Ökumenikus Imahét 

2015. Január

19. Hétfő du. 17.00: Római katolikus templom
Igehirdető: Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

20. Kedd du. 17.00: Református Parókia
Igehirdető: Szurovecz Vince békésszentandrási plébános, 
főesperes, pápai káplán 

21. Szerda du 17.00: Református Parókia
Igehirdető: Cairns-Lengyel Henriett
Szarvas Újtemplomi evangélikus lelkész

Szeretettel hívunk mindenkit!

Nyugdíjasok Szociális és 
Kulturális Egyesületének 

programja

2015 január-február-március hónapra

Január 22. (csütörtök): Magyar Kultúra napja.
Koszorúzás Aszódi emlékház. 16:30
Tél-fény Fotókiállítás 17:00
Kultúrházi Kávéház 18:00

Február 28. (szombat): Első félévi birkavacsora. Helye: Idősek 
Klubja. Ideje: 19:00 órától. Jelentkezni február 19-ig lehet.
Vacsora ára: helyben fogyasztva egységesen: 1.500 Ft/fő 
Elvitelre:1.100 Ft/adag tagoknak. Kívülállóknak: 1.300 Ft/ adag. 
Süteményt, ajándékot szívesen fogadunk.
Jelentkezni a fenti határidőig. Eleknénél a 06-20/332-9658 
telefonon. Zenél. Kocsis Márton.

Március 7. (péntek): Nemzetközi Nőnap megemlékezés. 15:00 
órától teadélután keretén belül.
Helyszín: Nyugdíjas Klub Békésszentandrás, István király u. 50.

Március 15. (vasárnap): Nemzeti Ünnep. Községi rendezvény, 
részletes program plakátokon

Vezetőségi ülés várható időpontja 2014. március 25., 15.00 órakor.

Ügyfélfogadás: minden hét szerdai napján 14 és 16 óra között 
István király u 50. szám alatt.

Felszerelésünket, edényeinket, hófehér terítéket hagyományos 
rozsdamentes evőeszközök, damaszt terítő: 120 főig rendezvényre 
bérbe adjuk.
Tagoknak kedvezménnyel!

Békésszentandrás, 2015 január 13.

A vezetőség nevében tisztelettel:
Kugyela Mihály

elnök

REFORMÁTUS  HÍREK

Következő lapzárta:

2015. február 6.
(péntek)

Cikkeiket Interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy

2015. január 26-án (hétfő)
16 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

Helye: Községháza nagytanácskozó terme

Napirend: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelet-tervezetének beterjesztése

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

Tisztelettel:
Sinka Imre

polgármester

M E G H Í V Ó

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

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme

Az ülés ideje: 2015. január 26. (hétfő) kb. 17 óra, a 
közmeghallgatást követően

Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

A nyílt ülés napirendi pontjai a következők (Ikt.szám: 324-
2/2015.):

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról 

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök
2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-

tervezetének beterjesztése (I. forduló) 
 Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A település 2015. évi rendezvényeinek meghatározása
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
4. Tájékoztatás a Szent András Szociális Szövetkezet 2014. 

évben végzett munkájáról
 Előadó: Kurján Sándor elnök
5. Prohászka utcai csapadékvíz-elvezetés
 Előadó: Sinka Imre polgármester
6. Ozirisz Kft. nyersanyag igényének felmérése
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
7. Siratói lakott tanyás térség közúti megközelíthetőségének 

biztosítása
 Előadó: Sinka Imre polgármester
8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötése
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
9. Árajánlat testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyvezésére
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
10. Területi Lövészklub támogatása
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
11. Közvilágítási hálózat bővítés
 Előadó: Sinka Imre polgármester
12. Műholdas flottakövető rendszer telepítése
 Előadó: Virág Sándor képviselő
13. 1 Ft-os telkek értékesítése
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
14. “Polgármesteri biztosítás”
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
15. Az Önkormányzat infrastruktúrájának áttekintésére 

árajánlatok megbeszélése
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
16. Szabadságolási ütemterv
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
17. Indítvány a településen élő ifjúság Önkormányzati 

működésbe való bevonására
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
18. Volt szeméttelep használatának felülvizsgálata
 Előadó: Dr. Olasz Imréné dr. jegyző
19. Furugyi Idősek Klubja kérelme
 Előadó: Hévizi Róbert bizottsági elnök
20. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

Advent

Az idei adventi gyertyagyújtó rendezvényeinket rendhagyó módon 

szerveztük meg. 

Az ünnepvárás jegyében a községünkben találkoztunk 

vasárnaponként és tettük hangulatosabbá, meghittebbé ezt a szép 

hagyományt.

Az első gyertyát Juhászné Mrena Mária gyújtotta meg a Szent Imre 

utcai un. Lóránt keresztnél. Ünnepi műsort a Hunyadi János 

Katolikus Általános Iskola első osztályos kisdiákjai adtak.

A kedves, aranyos előadásra Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 

készítette fel a tanulókat.

A második gyertya gyújtása a Kálvária téren történt meg, ahol a 

Baginé Dorogi Anikó által vezetett iskolai dráma szakkör tagjai 

adtak elő egy nagyon szép produkciót. A gyertyát Bagi Ivett végzős 

gimnazista gyújtotta meg.

A Szentesi úti kereszt volt a harmadik helyszín. Az öröm gyertyáját 

Dr. Dobos Ágoston református lelkész gyújtotta meg, mely előtt és 

után beszélt az Úr eljöveteléről, a keresztek jelentőségéről és az 

egymás iránti szeretet fontosságáról. Gondolatai között az 

egyházközség tagjaival ismert karácsonyi énekeket adtak elő.

A község adventi koszorúja a negyedik vasárnapon a Római 

Katolikus templom előtti dísztérre érkezett, ahol Szurovecz Vince 

főesperes gyújtotta meg a negyedik gyertyát, melyet az esti 

szentmise és a községi karácsonyi ünnepség követett. Az adventi, 

kissé hűvös vasárnapi délutánokat a Gondozási Központ által 

készített tea tette melegebbé, és a szeretetteljes találkozások és 

beszélgetések pedig meghittebbé.

Képek a 16.  oldalon.

Hévizi Róbert
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HÍREK

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
hozott határozatok kivonatai

238/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  a Polgármesteri 
hivatal  munkájáról  szóló beszámolót elfogadja  
(2013.10.01-2014.08.31).

239/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hogy csatlakozik az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2015. évre 
m e g h i r d e t e t t  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 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és egyben elfogadja 
a nyilatkozatot.

240/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
keretösszegének meghatározása

241/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ozirisz 
Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. 
szeptember 01-től 2014. december 31-ig tartó időszakra 
üzemeltetési szerződést köt a Bethlen Gábor u. 19 sz. alatti 
ingatlan részére.

242/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvénynek való megfelelés 
érdekében jóváhagyja Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatát.

243/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  jóváhagyja az 
önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 
módosítását.

244/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jóváhagyja a 
„Békésszentandrás alacsony épületenergetikai szintű 
önkormányzati intézményeinek épületenergetikai 
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás, időütemtervét, 
ajánlattételi felhívását, dokumentációját.

245/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  hogy a Babilon 
Táncsport Közhasznú Egyesület részére 75.000 Ft 
támogatást biztosít.

246/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  hogy a 2012-ben 
megvásárolt netbookok közül 8 db-ot térítésmentesen átad a 
képviselő-testületi tagok, a polgármester és a jegyző 
részére.

247/2014. (IX.24.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. évben 
beszerzett 8 db Toshiba notebookot a tárgyieszköz-
nyilvántartásból kivezeti.

248/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnár 
Imre Zoltán képviselő urat választja meg.

249/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a napirendi pontokat 
elfogadja.

250/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat:  
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
101/2014.(IX.17.) számú határozatával elfogadott a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 
Módosítását.

251/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Körös-
szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
102/2014.(IX.17.) sz. határozat módosítását.

252/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oro-med Kft-vel 
az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és 
gyermek ügyeleti ellátásra feladat-ellátási megállapodást 
köt a melléklet szerinti tartalommal. 

253/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a 
folyamatban levő rendezési terv módosítás tárgyában, a 
314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 38. § (2) bekezdésén 
alapuló,  megismételt  véleményezési  el járáshoz 
k a p c s o l ó d ó a n  k i a d o t t  á l l a m i g a z g a t á s i  s z e r v i 
állásfoglalásokat.

254/2014. (IX.29.)  sz.  Képviselő-testületi  határozat: 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Közép-
Pannon Terület-, és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.vel 
és Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-vel kötendő 
feltételes megbízási szerződést.

II. Elfogadott rendelet:
16/2014. (VI.20.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 16/2004.(IV.27.)sz. 
Kt. rendeletének módosításáról
17/2014. (IX.25.) Önkormányzati rendelet Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
18/2014. (IX.25.) Önkormányzati rendelet A  t e l e p ü l é s 
közterületi  elnevezésének, valamint az elnevezésünk 
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- 
megállapítás helyi szabályairól
19/2014. (X.10.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség helyi építési szabályairól szóló 16/2014. (IV.27.) sz. 
KT. rendeletének módosítása
20/2014. (X.20.) Önkormányzati rendelet Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 6/2014.(III. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
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A Körös  Műve lődés i  Ház  é s  Könyv tá r  va l amin t  a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete közösen karácsonyi 
játszóházat szervezett 2014. december 20-án a művelődési ház 
emeleti termében. Ide vártuk azokat az ügyes kezű alkotókat, akik 
szívesen kipróbálták a kézművességet, és készítettek szebbnél 
szebb ajándékokat, díszeket karácsonyra. Így készült asztaldísz, az 
elmaradhatatlan mézeskalács, gipsz gyertyatartó, karácsonyfadísz 
zseníliából, újdonság volt a quilling-technika, szebbnél szebb 
hópihék születtek így.
A Kertbarát Kör finom gyümölcsteával kínálta a résztvevőket, 
valamint Fulajtárné Aszódi Erzsébet és Simon Jánosné Magdika 

karácsonyi süteménnyel, cukros babával lepett meg bennünket. 
Köszönjük a munkájukat!
Sajnáljuk egy kissé, hogy a gyerekek most kevesen jöttek el, 
gondoljuk így évvége felé már sokan megfáradtak, inkább otthoni 
pihenésre vágytak. 
Akik viszont itt voltak remek hangulatban tölthették ezt a szombat 
délutánt, és csodás alkotásaikkal megpakolva indultak haza.
Boldog karácsonyt kívántunk egymásnak, és legközelebb húsvét 
előtt találkozunk egy újabb kézműves játszóházzal.
A szervezők nevében:

Szabó Edit

Karácsonyt várva
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Decemberi programok a Gondozási Központban 
December 11-én csütörtökön " Elindultam szép hazámból.. ." 
címmel egy film etűd vetítésére került sor. Ennek során Egriné Rácz 
Anita és Aszódi Erika Szentandrásról készült fotókhoz illő dalokat 
énekeltek, amelyekhez a zenei alapot - hosszas stúdió munka során 
-Turcsányi Lajos és Felföldi Zsolt készítette. A közel 30 perces 
felvétel nagyon jól sikerült, gratulálunk a közreműködőknek! 
December 12-én pénteken reggel 6 órakor a vallásos idősek 
kérésére a tanyabusszal elvittük őket egy hajnali misére a katolikus 
templomba. Az adventi várakozás egyik ajándéka volt ez a mise!
December 17-én szerdán első alkalommal látogattak el 
intézményünkbe Szarvasról a Szlovák Általános Iskola 3-4. 
osztályos tanulóinak dráma szakkörösei. Kedves Betlehemes 
műsort adtak elő szlovákul, köszönet érte!
December 18-án a Szt. László utcai ovisok Süni csoportja 
kedveskedett az időseknek karácsonyi műsorral, ajándékkal.
Szintén ezen a napon ebéd után a dolgozók ülték körül az ünnepi 
asztalt, melyen friss rostélyos kalács és forró citromos tea 
gőzölgött. Megköszöntük mindenkinek az egész éves munkáját, 
megpihentünk egy kicsit az ünnepi készülődésben, rohanásban, 
majd áldott Karácsonyt kívántunk egymásnak családjaink körében.
December 20-án az ABC előtt  megrendezésre kerülő 
"Szeretetnapra" is elvittük az időseinket, ahol szeretettel és nagy 
öleléssel fogadták őket a szervezők.
A református hittanos gyermekek, Dr. Dobos Ágoston és felesége 
szintén köszöntötték intézményünk lakóit az ünnep alkalmával.
Szurovecz Vince Főesperes Úr karácsonyi szentgyónásban 
részesítette az időseket, majd egy szép szentmise keretében 
áldoztatta meg őket.

Karácsony köszöntése a dolgozók körében

Az önkormányzattól színes égősorokat, szaloncukrot és egy 
hűtőszekrényt kaptunk ajándékba.
Az OZIRISZ konyha és a saját konyhánk egyaránt igyekezett 
ünnepi étellel, sok-sok süteménnyel örömet okozni a bentlakóknak.
Karácsony estéjén pedig a vacsora alatt a Jézuska minden idős 
ember ágyára egy színes párnát hozott ajándékba.
Nevek megemlítése nélkül itt szeretnénk megköszönni 
mindenkinek, aki bármilyen formában gondolt az idősekre, a 
magányosokra, a segítségre szorulókra. A két üveg befőttől kezdve 
a százezer Ft-os adományig mindenért nagyon hálásak vagyunk! 
Ezúton kívánunk boldog új esztendőt minden kedves olvasónak! 

Dr. Virág Sándorné intézményvezető

Betlehemes előadás

,,Szeretetnap” az ABC előtt
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Minden ember örvendjen…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2014. 

december 18-án tartotta karácsonyi ünnepségét a helyi művelődési 

házban. Nagy előkészület előzte meg ünnepségünket. Délelőtt 11 

órára vártuk sorstársainkat. Vendégeink voltak a kondorosi 

nyugdíjasok. Gyertyagyújtás után Oláh Géza elnök úr 

köszöntőjében kérte a jelenlevőket, hogy egymásnak megbocsátva 

várjuk szeretetben és békességben a kis Jézus eljövetelét. A Rózsa 

Páva Kör karácsonyi dalokkal szórakoztatta közönségünket. Ebéd 

előtti fohászt dr. Dobos Ágoston lelkész úr mondott. Az ízletesen 

elkészített ebéd (gulyásleves) elfogyasztása után a Hunyadi János 

Katolikus Általános Iskola tanulóinak színvonalas karácsonyi, 

majd a Szentandrási Dalkör műsora hangzott el tiszteletes úr 

hegedű kíséretével. Mivel az egyesület anyagi helyzete nem tette 

lehetővé széles körű szervezésre volt szükségünk. Karácsonyi 

üdvözlő lapokat (800 db) Hamza Zoltán és a Fazekas Nyomda 

finanszírozta. Az ebéd költségeihez pénzbeli adományként 

hozzájárult a Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó- és 

Forgalmazó Kft, Pálus István vállalkozó, id. Turcsányi Lajos és 

neje (Kunszentmártonból), Hegedűs László vállalkozó, Szarvas és 

Vidéke Takarékszövetkezet. A Körös Tv felvételének költségeit 

Oláh Géza elnök úr rendezte. Még hozzájárulást kapott 

egyesületünk: Coop ABC, Bolgár Tamás, Fazekas Mihály, Tóthné 

dr. szabó Ágnes – Gyógyszertár, Lénártné Irénke - Írisz Virágüzlet, 

Bagi Jánosné Gizike, Korr Nix Bt. – Csipai Bolt, Czuczi Ernő – 

Házi- textília Kft., kondorosi vendégeink és sorstársaink. 

Köszönjük a sok társadalmi munkát, akik részt vettek a 

rendezvényünk elő- és utómunkálataiban: a finom ebédet Pásztor 

Mátyásnak, a hangosítást Balla Ferinek, a segítséget a művelődési 

ház és könyvtár dolgozóinak, a közreműködést az általános iskola 

szereplőinek, Szalainé Sinka Edit és Balláné Tóth Krisztina tanító 

nőknek. Továbbá köszönjük az önkormányzatnak az ingyenes 

teremhasználat biztosítását és a közfoglalkoztatottak segítségét, 

valamint Szécsi Balázs önzetlen segítségét. A tervezett 

programunk január 31-én este 18 órakor önköltséges birkavacsora 

a Klubban. Mindenkit szeretettel várunk! Minden kedves 

olvasónak szeretetben gazdag, boldog új évet kíván az egyesület 

vezetői és tagjai nevében: 

Oláh Géza Tóth Mihályné

elnök szervező
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SAKK
Békésszentandrás Kupa 2014. december 21.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2014-ben is 
megrendezte az immáron hagyományos Békésszentandrás Kupa 
Nyílt Rapid Sakkversenyét, melyre 51 fő nevezett (köztük három 
FIDE-mester).
A rendezvényt Nemcsényi Zsolt, a Békésszentandrási Hunyadi  
Mátyás Sportegyesület Sakk Szakosztályának vezetője köszöntő 
szavai után Dr. Olasz Imréné dr. Békésszentandrás jegyzője 
nyitotta meg.
Ezt követően Révész Norbert ismertette a verseny lebonyolításával 
kapcsolatos szabályokat, mely szerint a verseny 9 fordulós svájci 
rendszerben, számítógépes párosítással, 2 x 15 perces játékidővel 
került lebonyolításra. A versenybíró Csipai Levente volt.
A kiélezett végjátékban Zámbó Zoltán miskolci FIDE-mester 
győzött, így az NB I-es csapatbajnokságban idén makói színekben 
szereplő 31 éves sportember ezzel a 24 órás schnell viadal mellett 
ezt a tornát is megnyerte. Jutalma egy 6 személyre szóló hétvége a 
Holt-Körös partján a Körösparti Nyár Kft. felajánlásának 
jóvoltából.

Díjazottak:
1. Zámbó Zoltán (ASS-Makói SVSE) 7.5 pont
2. Horváth Zsolt (ASS-Makói SVSE) 7.0 pont
3. Kakuk Sándor (Orosházi SE) 7.0 pont
4. Volosin Vladimir (Szentesi Integrál SE) 6.5 pont
5. Samu Gábor (Békési TE) 6.5 pont
6. Joó János (ASS-Makói SVSE) 6.5 pont

Legjobb ifjúsági: Varga Tamás (Békési TE/Csaba Honvéd) 6.0 pont
Legjobb 14 éven aluli: Udvardi Zalán (Szentesi Integrál SE) 6.0 
pont
Legjobb szenior: Petró József (Békési TE/Csaba Honvéd) 5.5 pont
Legjobb női: Medvegy Dalma (Szarvas) 4.0 pont

Legjobb békésszentandrásiak:
1. Csipai Levente 5.5 pont
2. Révész Norbert 4.5 pont
3. Korbely Györgyné 3.0 pont

A felnőttekkel párhuzamosan idén gyermekek számára külön 
versenyt rendeztek. Patkó Lajos versenybíró irányításával 
meghívásos jellegű erőpróbát tartottak javarészt a Csipai Levente 
által vezetett sakk-szakkör tagjaival és szarvasi fiatalokkal, de 
akadt  a  mezőnyben két  békési  lurkó is .  A gyerekek 
korosztályonként külön csoportokban vívtak körversenyt, az 
értékelés azonban már korosztályonként és nemenként történt.

A meghívásos gyermekverseny érmesei.
1-2.osztály:
Lányok: 1. Pósa Réka (Szarvas) 4.5p, 2. Skorka Luca (Szarvas) 1p; 
Fiúk: 1. Kovács Gergő Patrik (Békés) 8.5p, 2. Farkas Csanád 
(Békésszentandrás) 7.5p, 3. Szűcs Zsombor (Szarvas) 5.5p, 4. Bagi 
Patrik (Szarvas) 5.0p, 5-6. Bagdi Nándor (Békésszentandrás) 4.5p, 
5-6. Szécsi Rajmond (Békésszentandrás) 4.5p, 7. Posgay Máté 
(Szarvas) 2.5p, 8. Jarabek Tibor (Békésszentandrás) 1.5p
3-4.osztály:
Lányok: 1. Plentri Panna (Szarvas) 6p, 2. Koszkócsák Dzsenifer 
(Szarvas) 3.5p, 3. Demcsák Mariann (Békésszentandrás) 1p;

Fiúk: 1. Tóth Szabolcs (Szarvas) 9p, 2. Kovács Kornél (Szarvas) 
7.5p, 3. Pósa Levente (Szarvas) 6p, 4. Kelemen Zsombor (Szarvas) 
5p, 5. Nagy Imre (Békésszentandrás) 4p, 6. Juhász Gergő 
(Békésszentandrás) 3p, 7. Szitó Miklós (Békésszetandrás) 0p
5-6.osztály:
Lányok: 1. Huszárik Nelli (Szarvas) 4p, 2. Mravik Gabriella 
(Szarvas) 2p; Fiúk: 1. Csonka István (Szarvas) 2p
7-8.osztály:
Lányok: 1. Petrás Márta (Szarvas) 8p;
Fiúk: 1. Kovács Ádám (Békés) 4p

A verseny sportszerűen és jó hangulatban zajlott, melynek végén 
marhapörkölt vacsorával vendégeltük meg a résztvevő sakkozókat.
A marhapörkölt elkészítéséért köszönet illeti Károly Józsefet.
A verseny támogatóinak ezúton is köszönjük a segítséget és a 
felajánlásokat, amellyel színvonalas, több mint 160.000 Ft 
összdíjazású sakk-verseny került lebonyolításra.
Támogatók:
Körösparti  Nyár Kft. ,  Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata, Simkó Olivér – Eldorado Söröző, Barna Antal 
képviselő, Kiss Imre vállalkozó, Nemcsényi Zsolt képviselő és 
családja, Bagi Erika és családja, Dr. Olasz Imréné dr. jegyző, Major 
Attila bizottsági tag, Bencsik Viktória Kitti bizottsági tag, Radics 
László, Domján Mária.
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Földtulajdonosok figyelem!

Békésszentandrás külterületén

szántóföldet vásárolok
a legmagasabb napi áron!

Lénárt Zoltán  *  Telefon: 06-30/240-4790

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@szarvasnet.hu
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, Dózsa Gy. u. 3 szobás családi ház 7 M Ft
Békésszentandrás, Hársfa u. családi ház 7,2 M Ft
Békésszentandrás, István kir.u. sarki ház nagy telekkel 7,9 MFt
Békésszentandrás, Füzeskerti nyaraló kis horgásztanyával 7MFt
Szarvas, Akácos u. 4 lakásos társasházi lakás, irányár 13 M Ft
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Orosházán, Martinovics u. 86m2-es ház 575m2 telekkel 6 M Ft
Budapest, Kőbánya 42 m2-es lakás 11,5 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4,5 M Ft
Békésszentandrás, Szent Gellért u-ban családi ház, irányár: 8MFt
Szarvas, Jókai u. 2 szobás családi ház irányár: 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 5MFt
Békésszentandráson, Dr. Dunay utcában lakóház irányár: 
1.500.000,-Ft
Békésszentandrás, Dinnyelaposi üdülősoron nyaraló irányár 
7,5 Mft
Békésszentandrás, Szent Erzsébet utcában felújított családi 
ház, irányár 10 Mft

Érdeklődni: Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Nádudvari Zsuzsanna és Magocs Béla 
2014. december 5-én,
Bálint Réka és Pozderka Béla Szabolcs 
2014. december 5-én,
Dombovári Katalin Ágnes és Csabai 
Róbert János 2014. december 15-én,
Bocskai Anita és Tóth Imre 2014. 
december 22-én kötött házasságot.

Születés

2014. december 22-én Farkas Ferenc és 
Bencsik Tünde szülőknek BALÁZS utónevű 
gyermeke született.

Anikó emlékére

„Mikor útra keltem, még nem tudtam,
hogy ez volt az utolsó utam.

Nem térek hozzátok vissza, többé soha,
hogy sorsom velem ily mostoha….

…Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi,
Ha eljön az este, csillagként tudok Nektek üzenni.

Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni,
szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni.”

Szülei, szerettei
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Kérjük támogassa az egyházakat jövedelemadója 1%-ával:

A kedvezményezett technikai száma: 0011
A kedvezményezett neve: Magyar Katolikus Egyház

A kedvezményezett technikai száma: 0066
A kedvezményezett neve: Magyarországi Református

Egyház

,,04 az Életért” Alapítvány köszöni az eddigi 
támogatásukat, és továbbra is várja felajánlásaikat!

Címünk: Szarvas Mentőállomás, 5540 Szarvas, vasút u. 44.
Adószám: 19059387-1-04

Számlaszámunk:
Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet 53900014-13002136

Ajánlja fel adója 1%-át a Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület javára!

Adószám: 18382220-1-04
Köszönjük támogatásukat!

Ajánlja fel adója 1%-át a

Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány javára!
Adószám: 18395552-1-04

Köszönjük.

A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 
tisztelettel kéri az adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1%-ával 

támogassák egyesületünk munkáját!
Adószámunk: 18388934-1-04

Előre is köszönjük!

Kérjük, segítsenek 1%-uk felajánlásával a Békésszentandrási 
Kulturális Fejlődéséért Alapítványnak.

Adószám: 19059473-1-04
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma

Adója 1%-ával kérjük támogassa a Békésszentandrási 
Szülői Munkaközösségi Egyesületet.

Adószám: 18383726-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04 
adóigazgatási számra.

Kérjük, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
járuljon hozzá a

Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő
Sport Club működéséhez.

Adószám: 18382983-1-04

A Hunyadi Mátyás Sportegyesület kéri, hogy aki 
támogatni szeretné a labdarúgás működését,

Adója 1%-ának felajánlásával megteheti.

Adószám: 19976550-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át a

Mozgáskorlátozottak
Békésszentandrási Egyesület javára!

Adószám: 18386042-1-04

A Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú 
Egyesülete jogosult

az adó 1%-ára, amit köszönettel fogadunk bárkitől.

Adószámunk: 18370339-1-04

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át a

Szent András Jótékonysági Egyesület javára.

Adószám: 18395404-1-04

Segítsen, hogy segíthessünk!
Előre is köszönjük.

Ha támogatni szeretné személyi jövedelemadója 1%-ával  a 

Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület
működését, az alábbi adószámra teheti meg felajánlását:

18384600-1-04

Támogatásukat egyesületünk vezetősége, tagjai és táncosai 
nevében előre is tisztelettel megköszönjük.

Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával
támogassa Ön is a

Békésszentandrási Kézilabda Club
működését, tevékenységét.

Adószámunk: 18383647-1-04

Felajánlásukat előre is hálásan köszönjük!

Ajánlja fel adója 1%-át!
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Advent 2014.

Az első gyertyagyújtás alkalmával a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola első osztályosai adtak ünnepi műsort Fekete-
Rekényiné Gábor Krisztina tanítónő felkészítésével az un. 
Lóránt-keresztnél

A második vasárnap a Jubileumi Emlékház szép épülete adott 
helyszínt a karácsonyvárás meghitt pillanatainak, ahol az 
iskola dráma szakkörösei szép verseket szavaltak Baginé 
Dorogi Anikó tanárnő jóvoltából

Ismét sokan eljöttek, hogy együtt köszöntsük a második 
adventet

A harmadik gyertyagyújtásra a Szentesi úti keresztnél került 
sor, ahol dr. Dobos Ágoston és az egyházközség tagjai 
karácsonyi dalokat énekeltek

A negyedik gyertyát Szurovecz Vince főesperes, pápai káplán 
gyújtotta meg, majd a szentmisét követően karácsonyi műsort 
l á t h a t t a k  a z  i s k o l a  é n e k k a r a  é s  n é h á n y  f e l n ő t t 
közreműködésével

Sinka Imre polgármester köszöntője után az Önkormányzat 
forró teával, forralt borral, kaláccsal és szaloncukorral 
vendégelte meg az ünnepség résztvevőit


