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Hunyadi János Katolikus Általános Iskola hírei
Év vége az iskolában

A karácsonyi készülődés már november végén elkezdődött az 

iskolában, hiszen az első osztályosok Advent első gyertyáját 

gyújtották meg november utolsó hétfőjén. A második lila gyertyát a 

második osztályosok műsora után lobbantottuk fel. A 

harmadikosok versekkel köszöntötték a rózsaszínű, szeretet 

gyertyát, míg a negyedikesek egy rövid mesét mutattak be a 

készülődés öröméről. Egész decemberben égtek, világítottak a 

gyertyák, azt jelezvén mindjárt itt a karácsony. Az utolsó hétfő 

délután az iskola udvarán felállítottuk a karácsonyfánkat, ami 

szintén a közelgő karácsonyt hozta elénk. Az utolsó tanítási napon, 

péntek délelőtt karácsonyi készülődéssel telt, délután pedig a 

templomban ünnepeltük együtt a Megváltó születését.

Gondozási Központ
hírei

Ismét elmúlt egy esztendő és itt állunk az új év kapujában. Új év, új 
tervek, fogadalmak, remények. Mit kívánhatnánk mi, akik idős, 
elesett embereket ápolunk, gondozunk naponta. Mi, akik sajnos 
gyakran találkozunk az elmúlással, ugyanakkor a kiszolgáltatott, 
beteg emberek hálás tekintete, mosolya is a miénk!!! Azt kívánjuk, 
hogy ebben az évben is segíthessünk a rászorulóknak, hogy 
legyenek elégedettek az idős emberek a munkánkkal, hogy a 
családtagok nyugodtan bízzák ránk szüleiket, nagyszüleiket! 
Legyen egészségünk, legyen türelmünk! Ígérjük, hogy 2016-ban is 
alázattal és szeretettel végezzük ezt a nemes feladatot!  Ezúton 
szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az ünnepek alatt 
gondolt az idősekre és valamilyen módon örömet okozott nekik! 
Hála érte!
Az új évben is várjuk az időseket, rászorulókat, forduljanak 
hozzánk bizalommal!
A Gondozási Központ dolgozói nevében:

Dr. Virág Sándorné

intézményvezető

A hagyományokhoz híven 2015-ben is, karácsony másnapján 
volt mise az Iparosokért, melyen az alábbi képen szereplő 
iparosok vettek részt: Fabó István, Juhász Sándor, Molnár 
Imre Zoltán, Hévizi Róbert, Fabó István, Ambrus András, 
Dorogi István, Szurovecz Vince esperes, Hürkecz József, Sinka 
István, Szalai Antal, vitéz Szécsi Mátyás, Barna Antal, Barna 
Antalné, Erdei László, Pásztor Ferenc, Farkas Béla, Petrás 
Ernő, Erdei Zoltán, Mrena György
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Advent, Karácsony az óvodában
Sok-sok programmal telt az óvodában a december. Örömmel 
készülődtünk a gyerekekkel az adventi napokban Karácsonyra. 
Törekedtünk arra, hogy a karácsonyi ünnepkör minden jeles 
napját,eseményét tevékeny készülődéssel,ünnepléssel éljék át a 
gyerekek .Szem előtt tartottuk ezen időszak keresztény tartalmát és 
értékeit.
· Vártuk a Mikulást, aki ebben az évben minden kisgyermeknek 

személyesen adta át az ajándékot.
· Részt vettünk a községi adventi gyertyagyújtáson, ahol a 2. 

adventi gyertya meggyújtásánál a Körte csoportos gyerekek 
kis műsorral szerepeltek.

· Családi közös program adott lehetőséget különféle karácsonyi 
díszek készítésére. 

· Lelki készülődést a jó cselekedetek gyűjtése jelentette; 
igyekeztek a gyerekek egymásra jobban figyelni.

· Az időseknél is jártunk az óvodásokkal. Mikulás körül a Kis 
ovisok, karácsonykor pedig a Körte csoportos gyerekek. 
Műsorunkkal, ajándékainkkal meghitt hangulatot, örömet 
vittünk az idős emberek hétköznapjai közé.

Elérkezett Karácsony!
Meghitten, izgalommal, titokkal körülvéve ünnepeltünk az óvoda 
hagyományai szerint. Közösen díszítettük fel a fenyőfát, s mire az 
ünnepség elkezdődött megérkeztek a nyugdíjas óvó nénik, dajka 
nénik, meghívott vendégeink, és ajándékok is kerültek a fa alá. 
Ünnepi műsorral ebben az évben a Körte csoport készült, de 
versekkel és énekekkel a többi csoport is bekapcsolódott az 
ünneplésbe. A meglepetés műsor az énekkaros lányok gyönyörű 
éneke volt, melyet felkészítő tanáruk Balláné Tóth Kriszta furulya 
szóval kísért.
 Köszönjük szépen! 
A műsor végén közös énekléssel ért véget és következett az 
ajándékok bontása, majd a játékok kipróbálása, melyet már minden 
csoport a saját csoportszobájában tett meg.
Ebben az évben karácsonyfánkat egy nyugdíjas óvó néni- 
Fazekasné Erzsike óvó néni- ajánlotta fel. Köszönjük szépen! 
Köszönjük az ajándékokra kapott anyagi lehetőséget is. Ezen a 
karácsonyon az SZMK támogatását- Szent László úti oviban- nem 
vettük igénybe. Úgy döntöttünk, hogy a karácsonyra szánt összeget 
tavaszkor udvari játékaink bővítésére fordítjuk. 
Megköszönöm mindenkinek a segítségét, munkáját, adományát, 
hozzájárulását, mellyel az óvodai karácsonyt szebbé, örömtelibbé, 
meghittebbé tette a gyermekeink számára.

Házi Imréné

A Körte csoportos gyerekek karácsonyi műsorukkal, 
ajándékaikkal meghitt hangulatot és örömet szereztek a 
Gondozási Központ lakóinak

A karácsonyi játszóház alkalmából különféle díszeket 
készítettünk a szülők részvételével

A kisoviban is játszóházzal várták a szeretet ünnepét a 
szülőkkel, gyermekekkel

A karácsonyi ünnepség vendégei voltak a már első osztályos volt 
kisovisok is
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Bölcsődei karácsony

Nézd, miket kaptunk!

Együtt a kis csapat

Karácsonyi lakoma

Negyven év egy díjban
A Szent András-nap alkalmából 
„Békésszentandrásért Pedagógiai 
D í j a t ”  kapo t t  S inka  Imréné 
n y u g d í j a s  p e d a g ó g u s ,  v o l t 
iskolaigazgató. Ezt az alkalmat 
ragadtam meg és kértem válaszoljon 
kérdéseimre.
B.E: Először is engedje meg, hogy a 
Szentandrási  Híradó olvasói 
nevében gratuláljak ehhez a díjhoz! 
Hogyan fogadta a hírt, amikor 
tudomást szerzett róla?
S.I.: Meglepetésként ért, és nagy 
megtiszteltetésnek érzem. Ültem a 
m e g h í v ó v a l  a  k e z e m b e n  é s 
emlékezésre késztetett. Visszahozta 
a múltat, az életemet, mintha egy 

emlékkönyvet néztem volna, melyben rengeteg gyermekarc 
mosolyog vissza rám. Az eltelt 17 év nyugdíjas évei alatt 
tanítványaim felnőttek, a gyermekarcok emberi sorsokká váltak. 
B.E: Az ünnepségen, a kitüntetés átvétele után néhány gondolatot 
mondott a jelenlévőknek. Kérem, ismételje meg újra az 
olvasóinknak is.
S.I.: Először megköszöntem a felterjesztést Bagi Erikának, és a 
képviselő-testületnek, akik méltányolták a 40 éves pedagógiai 
tevékenységemet. Külön örömömre szolgált, hogy szülőfalumban 
adhattam át azt a tudást, amit megszereztem, ismerős szülők, 
ismerős gyermekeinek. Nemzedékeket neveltünk fel - apát és fiát is 
taní to t tam.  Boldogan f igyelem a  gyermekek  sorsát , 
továbbtanulását, pályaválasztását, és örömmel tölt el, hogy jó 
alapokkal indulhatnak diákjaink.
B.E: Hogyan kezdődött a pályája, mi késztette erre a hivatásra?
S.I: Tanítói végzettséggel kezdtem a pályámat, írni, olvasni, 
számolni tanítottam a 6 éves gyermekeket. Majd 1968-ban magyar-
történelem szakos diplomát szereztem, és felső tagozaton is 
taníthattam. Egyszerű családban születtem, édesanyám szerette 
volna, ha a gyermekei jobb életet élnek. A testvéreim is 
pedagógusok lettek, sőt a gyermekeim és unokáim, keresztlányom 
is.
B.E.: Pályájának utolsó 6 évét megbízott, majd megválasztott 
igazgatóként töltötte iskolánkban. Melyiket szerette jobban: a 
tanítást vagy a vezetői tevékenységet?
S.I: Az igazgatói feladatok nagyon sokrétűek és nagyobb 
felelősséget kívánnak, sok az adminisztrációs munka. A tanítás volt 
számomra az igazi hivatás, ez az életpálya tett boldoggá. 
Boldogság látni, hallani, amikor volt tanítványaim szerepelnek, 
megszólalnak vagy olvasom cikkeiket. A pedagógus a szülő mellett 
lehetőséget kap, hogy 6 éves korától 18 éves koráig formálja a 
gyerekek személyiségét, és ha jól csinálja, nagyszerű dolgokat tud 
véghezvinni.

A tanítás közben évről évre nő, csiszolódik, gyarapodik a 
gyermekek szókincse, személyiségjegyeik kialakulnak.
B.E: Hogyan teltek nyugdíjas évei?
S.I.: Szerettem volna a tudást, tapasztalást ezekben az években is 
átadni, de sajnos az egészségi állapotom nem tette lehetővé hogy 
bekapcsolódjak a mindennapi életbe.
B.E: A méltatásban elhangzott, hogy pedagógiai munkásságát több 
elismerés és díj is övezte. Melyik elismerésre a legbüszkébb?
S.I.: Igazi elismerést ez a Szent András-napi kitüntetés jelentette 
számomra, mellyel elismerték 40 éves munkásságomat. Igazi 
életműdíj, amelyet azoktól kaptam, akiket tanítottam, 
megbecsülésük jeleként.
B.E: Köszönöm a beszélgetést! További jó egészséget kívánok az 
olvasók nevében!                                                      Benedek Erika
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A legrégebbi békésszentandrási református tárgy 
újévi üzenete

Vajon mi Békésszentandrás legrégebbi tárgya? Erre az érdekes 
kérdésre nem tudom a választ, de azt tudom, hogy mi 
községünkben a legrégebbi református egyházi tárgy ismereteink 
szerint. Vajon Te, kedves olvasó, egy helytörténeti verseny 
„Maradj talpon” fordulójában e kérdésnél megállnád-e helyed? 
Hadd áruljam el az érdekes tudnivalót:
A legrégebbi helyi református tárgy 1761-ből való, vagyis éppen 
255 éves! Mind a mai napig használatban van: ez egy úrasztali 
kehely. Minden úrvacsora osztás alkalmával a lelkipásztor, vagy 
kivételes ünnepi alkalommal az úrvacsorázó hívő ember is ebből a 
kehelyből issza azt a bort, amire Jézus Krisztus ezt mondta: „E 
pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, 
valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.” (1Kor. 11,25)
A kehely felső részén egy felirat áll bevésve: „Bekes V(megye)ben 
levő Sz. ANDRÁSI Ref SZ. EKLESIA Keszitette maga 
Költsegevel. Pre(dikátor) Pap Ferencz Fő Biro Deák István 
Esküttei Ny:I; K:F; K: A;  K:M; K:S; V:I Idejekben. 1761.
Most, év elején sok cég, egyházközség, intézmény készít 
költségvetést az elkövetkezendő évre. Vannak magánszemélyek is, 
akik megtervezik, hogy ebben az évben milyen szempontok szerint 
gazdálkodjanak majd a pénzzel. Mi is számot kell, hogy vessünk 
anyagi helyzetünkkel. 
Éppen ezért az úrvacsorai kelyhen most engem leginkább ez a 
kifejezés ragadott meg, ezt szeretném kiemelni: „készítette a maga 
költségével”. Ma ez a képesség gyengül nagyon egyházunkban: „a 
maga költségével”. A pályázatok korát éljük, azt figyeljük, mikor 
lesz már valamire pályázat. Az emberek pedig közben egyre inkább 
leszoknak az egyházi adakozásról. Az egyházközséget pedig nem 
másoknak kell eltartani, hanem a híveknek. 
Békésszentandrás Református Egyházközsége már emberileg 
nézve régen megszűnt volna, helybeli lelkész nem lenne, ha nem 
kívülről jött különböző juttatások, kárpótlások, kiegészítések, 
pályázatok fedeznék a költségeket. Mindez Isten előtt történik és Ő 
figyeli, hogy melyik község méltó arra, hogy segítséget kapjon. 
Ahol van igyekezet a fenntartásra, áldozatvállalásra, oda bizonyára 
jobban ad segítséget. 
A templomi adakozás hit kérdés. Hiszed-e, hogy minden, amit 
kaptál, Istentől van, és amikor Neki, az Ő céljaira adsz, akkor az a 
hálád és hited kifejezése? Istennek van hatalma még többet adni 
Neked, és van hatalma még azt a keveset, amid van, azt is elvenni. 
Hiszed-e, hogy amikor Isten céljaira adsz, akkor nem fogsz ezért 
nyomorogni? Hiszed-e, hogy a Bibliában leírt tized mértéke ma is 
érvényes? Isten biztat bennünket, hogy próbáljuk ki: ha 
jövedelmünk tizedét az Ő céljaira fordítjuk, Ő bőségesen 
megnyitja az áldások csatornáit. Én mindezeket hiszem, 
kipróbáltam, rendszeresen gyakorlom, és megtapasztaltam, hogy 
ez így jó.
Az Istennek való adakozás hitből történik: Hiszem, -mondja 
minden igaz hívő ember- hogy Jézus Krisztus életét adta értem, 
megváltott, örök életet és bűnbocsánatot szerzett nekem ingyen 
kegyelemből, ezért én egész életemmel és pénzgazdálkodásommal 
hálámat akarom neki kifejezni.
Jelenleg a Békésszentandrási Ref. Egyházközség a maga 
költségével nagyon keveset tesz, mert nagyon kicsi a hívek 
áldozathozó száma és mértéke. Egy kis hűséges mag évtizedek óta 
áldoz, a legtöbb békésszentandrási református ember pedig csak 
nézi, hogy van egyház. A fennmaradása nem érdekli. Ha valakit 
Isten ügye nem érdekel, hogy várja el, hogy Istent érdekelje az ő 
ügye?
Álmom, hogy a jelenlegi önfenntartásra képtelen, segélyekből és 
pályázatokból élő Békésszentandrási Református Egyházközség 
önálló legyen, sőt másokat támogató és segélyezővé váljon! Ehhez 

minden kedves református ember összefogása kell. Vajon Te, 
k e d v e s  o l v a s ó m ,  m e n n y i t  á l d o z o l  I s t e n  c é l j a i r a ? 
E g y h á z k ö z s é g ü n k b e n  é v e k  ó t a  3 5 0 0  F t  é v e n t e  a z 
egyházfenntartási minimális támogatás. Ez kevesebb, mint 70 Ft 
hetente. És még ezt sem fizeti a legtöbb békésszentandrási 
református ember! 
Kérlek szépen kedves Olvasóm, Isten előtt gondold át 
pénzügyeidet, és csatlakozz azokhoz velem együtt, akik a 
Békésszentandrási Református Egyházközséget önellátó és 
másokat segíteni tudó közösséggé szeretnénk tenni a maga 
költségével!
Az alábbiakban szeretnék ismertté tenni néhány olyan bibliai 
idézetet, amely az Istent tisztelő pénzgazdálkodásról és adakozó 
életformáról szól. Gondoljuk át, és engedelmeskedjünk Istennek:
Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény 
munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr 
Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint 
kapni.” (ApCsel. 20,35)
Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, 
bőven is arat.
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne 
kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert „a jókedvű adakozót 
szereti az Isten”. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden 
kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden 
szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó 
cselekedetre. (2Kor. 9,6-8)
Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett 
fogadalmaidat! (Zsolt. 50,14)
Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag 
létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által 
meggazdagodjatok. (2Kor. 8,9)
Hiszem, hogy ha pénzügyeinket Isten akarata szerint rendezzük, 
akkor fog igazán hatni és megvalósulni a jókívánság: Áldott, 
boldog, békességes, bővelkedő új évet kívánok!
Szeretettel Krisztusban: 

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!”
(1 Pt 2,9)

A Békésszentandrási 
Ökumenikus Imahét

2016. Január

18. hétfő du. 17.00: Római katolikus templom
 Igehirdető: Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. 

lelkész
19. kedd du. 17.00: Református Parókia
 Igehirdető: Szurovecz Vince békésszentandrási 

plébános, főesperes, pápai káplán 
20. szerda du 17.00: Református Parókia
 Igehirdető: Tóth Orsolya szarvasi evangélikus 

gimnáziumi lelkész

Szeretettel hívunk mindenkit!
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Ünnepvarázs
2015. december 19-én olyan csoda történt velem, amit nehéz 
szavakba foglalni. Egy kicsit rendhagyó módon írom le nektek. 
Már az elalvás is nehezen ment. Kavarogtak a gondolatok a 
fejemben, hogy mindent gondosan előkészítettem-e, lesz–e idő 
mindenre reggel. Vajon eljönnek–e az emberek? Ezerfelé 
szakadtam gondolatban, mindenhol ott szerettem volna lenni a 
pillanat tört része alatt, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a 
dolgok jól működnek. Aztán egy kék fényvillanás a szemem 
sarkában és tudtam, hogy nem is kell aggódnom. Homlokomhoz 
csaptam gondolatban, - hát persze, hogy minden rendben van. 
Aludj. Reggel kakasszó előtt kipattant a szemem. A nap még nem 
érte el a horizontot, más világokban tette a dolgát. Az idő kellemes a 
decemberhez képest, de elég nedves a levegő, s kicsit szemerkél is. 
A lányaimat költögettem Bogit és Bíborkát. Hajrá csajok, 
kezdődik, amit annyira vártunk. Rendbe szedtem magamat is, 
próbáltam az idővel versenyt futni, ami néha nem ment és 
másodpercekre elkeseredtem, hogy elkések. Hullámokban törtek 
rám különböző érzelmek, de az eufória volt a legjellemzőbb, amit 
az öröm és izgatottság keveréke keltett bennem. Amikor mindent 
bepakoltunk az autóba, már teljes izgalommal indultunk útnak. Pár 
perces utunkat hamar leküzdöttük. A nap felkelt. A felhők 
elsimították fátyol függönyüket felettünk, de mégis úszott a 
levegőben egyfajta nyugalom. Mindenki ott volt a gyülekező 
helyen, aki segíteni jött. Nekem sikerült megint izgatott hangulatba 
kerülni ,  egy kis 
stressz feeling-el 
v e g y í t v e .  A 
szándékomból nem 
e n g e d t e m , 
mindennek a helyén 
k e l l  l e n n i e  a 
k e z d é s n e k 
k i h i r d e t e t t 
i d ő p o n t r a .  A z 
u t o l s ó  s z e m 
szaloncukor, dísz, 
sü temény,  j á ték 
minden – minden 
e l r e n d e z v e . 
Megszólalt a zene. 
A  k a r á c s o n y i 
h a n g u l a t 
h i v a t a l o s a n  i s 
betöltötte a levegőt. 
E l k e z d t e k 
s z á l l i n g ó z n i  a z 
e m b e r e k . 
B E I N D U L T  A 
CSODA ÁRADAT. S csak jöttek, jöttek. Bárki is jött, elindultunk 
felé, - „Engedd meg, hogy megöleljelek” – szóltam, s mosollyal az 
arcomon széttártam a karjaimat. Nem volt, aki tiltakozott volna, 
néha nem értették, hogy hogyan lehet ilyen, de mindenki 
viszonzásul elmosolyodott, és széttárta a karját. - „Boldog 
Karácsonyt” – folytattam. – Had kínáljalak meg, egy kis sütivel és 
egy kis meleg teával. – és hívtam az asztalokhoz. Amelyek rogyásig 
meg voltak pakolva, finomabbnál finomabb házi készítésű 
süteményekkel. Jó magam, szilvalekváros kelt tésztás 
„papucskákat” sütöttem, és Brownie-t. Mások csokis – mézes 
piskótát, kalácsokat, bejglit, zserbót, mézeskalácsot csodás 
díszítéssel, krémes sütiket, smiley-linzert, kókuszos kockát, stb. 
Felsorolni sem könnyű. 
Már negyedik alkalommal szervezzük meg ezt az ölelgetős – 
megvendégelős – szeretetnapot. Mindig kicsit más. Idén a helyi 
tánc egyesület kis tagjai leptek meg minket egy előadással. Csodás 
hangulatot biztosítva már kora reggel. 

Vannak, akik már várják ezt a napot, vannak, akiknek ez még új. 
Még mindig hitetlenkednek az emberek, hogy INGYEN kapnak 
ennyi mindent. Hogy létezik ilyen is. „A jó Isten áldja meg magukat 
kedves” „Csodás, amit tesznek, köszönöm” „Maguk kedves 
Angyalok” ilyen, és ehhez hasonló szavakat hallunk az emberektől. 
Az első reakció meglepődés, aztán a mosoly, amit az ölelés kivált, a 
tea és a sütemény fogyasztásánál a legtartózkodóbb ember is 
feloldódik, erre a napra végérvényesen. Jönnek a kellemes 
beszélgetések, és sokszor az elmaradhatatlan könnyek. Melyeket 
vagy az öröm, a meghatottság, vagy egy két feltörő fájó emlék vált 
ki. Nem csak vendégül látjuk az embereket, de a bátorító, megértő 
szavak, az, hogy meghallgatjuk őket, mennyei oldások, melyek 
még varázslatosabbá teszik a napjukat. S jönnek, s ölelünk, s együtt 
nevetünk, együtt sírunk, táncolunk s vigasztalunk. Bár délre már 
eléggé elfáradtak a lábaim, de a lelkem megtelt egy évre olyan 
energiákkal, élményekkel, amelyek ha anyaggá válnának, akkor a 
VARÁZSPOR nevet adhatnám nekik. A kellemes fáradság 
érzésével búcsúztam el a barátaimtól, akik ott voltak velünk. És 
haza érve csak is az átélt élményekről tudtunk beszélgetni. CSODA 
NAP VOLT EZ. És hogy ezt mind valóban INGYEN tesszük? 
Nem. Cserébe annyi sok ÖRÖMÖT kapunk, ami biztos záloga 
annak, hogy következő évben is ott leszünk. 
Azt kívánom, hogy ennek a hagyománynak ne legyen vége soha. 
Azt gondolom, hogy a világnak nagy szüksége van a szeretetre. És 

m i n d e n k i n e k 
benne sok – sok 
ö l e l é s r e . 
S z e r e n c s é s n e k 
é r z e m  m a g a m , 
hogy a kislányom 
ilyen ötlettel állt 
elő négy éve, akkor 
még hatévesen. És 
s z e r e n c s é n e k 
m o n d h a t o m 
m a g a m ,  h o g y 
o lyan  ba rá ta im 
v a n n a k ,  m i n t 
A lbe lné  Benkő 
Beatrix (Bea néni), 
Dr Mótyán Pálné 
( J u d i t  n é n i ) , 
T o m o n y i c z k a 
Imréné  Kat ika , 
Hrncsjárné Dorogi 
M a r i k a  n é n i , 
Dorogi Adrienn, a 
lányaim Bogika és 

Bíborka, akik segítettek ezt az álmot megvalósítani és minden 
évben fáradtságot nem ismerve ott vannak és segítenek. És szinte ki 
sem tudom fejezni mennyire hálás vagyok azoknak a csodás 
embereknek, akik az adományaikkal segítenek minket. Mert 
bizony rengeteg játék és ruha talált kisgazdára itt. Köszönöm! 
Külön köszönöm barátnőmnek, Bartus Bettinek, hogy a kiállításán 
külön felhívással és kéréssel segítette az adománygyűjtő 
munkánkat!
Próbálom felsorolni a segítőinket és adományozókat, elnézést 
kérek, ha valaki kimaradt. A Gondozási Központ dolgozói, akik a 
meleg teát biztosította nekünk. Sinka Krisztina, Boros Szilvi, 
Fazekas Mihály, Csókási Sanyi, Tiszai Rebeka, Molnár Erika, Bagi 
Erika, Gazsó Adrienn, Csernus Tímea, Sinka Imre (Pisze bácsi), 
Bohák Ildikó, Kovácsné Julika, Gazsó Noémi, Hegedűs Kamilla, 
Kanti Dorottya, Olasz Imréné, Egriné Kovács Andi, Makan Zsuzsi, 
Virág Sándorné, Major Attila, Kiss Ágnes, Körös Művelődési Ház

Kondacsné Fazekas Éva
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Séta az új esztendőbe!
2015-ös év vége bizony nem kedvezett a kirándulásoknak. Köd, 
szürkeség, nyirkos hideg rontotta a JELES napok hangulatát. Nem 
szívesen mozdultunk ki, olykor még a lakásból sem.
Dacolva az időjárással, egy lelkes csapattal gyalogtúrára indultunk 
december 29-én, Szarvasra. A sétánk célja Múzeumlátogatás volt. 
Nézzük meg a SZARMATÁK itt hagyott emlékeit! A múzeumnak 
helyt adó patinás Tessedik Sámuelhez köthető épület mindenkor a 
művelődés és az oktatás céljait szolgálta. Említést tettünk 
TANÁRAINKRÓL, akik ebben az épületben váltak tisztelendő, jó 
nevelőinkké. Ismerkedtünk a múzeum alapító DR. PALOV 
JÓZSEF egykori állatorvos, néprajzi gyűjteményével 1973-ban ő 
alapította Szarvas város múzeumát. 
A tárlókban megszemléltük 7-8000 éves KÖRÖSKULTÚRA 
régészeti leleteit, mint megannyi különlegességet: 
- az ALFÖLDI vonaldíszes kerámiákat,
- a KELTÁK leleteit (agyagozó korong meghonosítása),
- IRÁNI népcsoport jelenlétét (gyönyörű KALCEDOM 
gyöngyök),
- GEPIDÁK – AVAROK: az utóbbiak hozták a szövés-fonás 
tudományát,
- megtudtuk, hogy több HONFOGLALÁS- kori temető leletei 
Szentandrás határában lettek feltárva
A TÖRÖKÖK 1550 körül teljesen elpusztították a vidéket. 
Évszázadokra lakatlanná vált a Körösök-völgye, de az élet újra 
megjelent, s mint egy 300 éve új hazát keresők jelentek meg a 
területen. Kedvezményeket kaptak a letelepedéshez, ám vállalták a 
nehézségeket is. Ők a mai SZLOVÁKOK ősei. Az evangélikus 
templom előtti emlékművön jelenleg is SZENTANDRÁSI 
LAKOSRA utaló családnevet találtunk (Osztroluczki). A templom 
mögötti eredeti tervezésű SZÖGES EMLÉKMŰNÉL is időztünk, 
és tisztelegtünk a háborúkban elesettek emlékére.
Uzsonnánkat jóízűen elfogyasztva indultunk újra Szentandrásra. 
Már gyönyörű napsütésben, jó ízűt beszélgetve, vidáman és 
kellemesen elfáradva sétáltunk az új esztendőbe.
Köszönjük Horváth Mariann múzeumpedagógus önzetlen 
segítségét!
A v i téz  S inka  Mátyás  Alap í tvány  nevében  k ívánok 
TÁMOGATÓINKNAK és programjaink RÉSZTVEVŐINEK, 
külön a GYERMEKEKNEK sok-sok jót a 2016-os évre.

Hrncsjárné Dorogi Mária
szervező

Karácsonyi játszóház
A Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 2015. december 21-
én tartotta hagyományos karácsonyi kézműves játszóházát. Nagy 
örömünkre sokan jöttek el, hogy apró ajándékokat, díszeket 
készítsenek az otthoni karácsonyfára, vagy az ünnepi asztalra.
Játszóházunk elmaradhatatlan része volt a mézeskalács-díszítés, az 
asztaldísz. Újdonságként quilling-technikával ismerkedhettek a 
résztvevők, de készült még papírból angyalka, fonálból és 
gyöngyből karácsonyfadísz, valamint Szécsi Balázs ötlete alapján 
dióból hóember, katica, süni, és hasonló apró kis állatkák.
A helyi Kertbarát Kör ismét finom forró gyümölcsteával kínált 
bennünket, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk nekik!
Segítségünkre volt Rónyai Gabriella kulturális közfoglalkoztatott, 
Szabó Alexa, akiket szívesen látunk a jövőben is köztünk. Turna 
Lajosné egy ötletes, célbadobós játékkal várta a gyerekeket, ami 
igen nagy sikert aratott.
Köszönjük az Önkormányzat, a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár támogatását, segítségét.
Mi így készültünk a karácsonyra, és reméljük,  aki itt volt, jól érezte 
magát.

Szabó Edit

Szécsi Balázs vezetésével fából és dióból hóemberek és 
karácsonyfadíszek készültek
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Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete értesíti a lakosságot, hogy

2016. január 25-én (hétfő) 16 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

Helye:  Községháza nagytanácskozó terme

Napirend: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendelet-tervezetének beterjesztése

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

Békésszentandrás, 2016. január 7.

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: 2016. január 25. (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

Az ülés napirendi pontjai a következők:

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

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-
tervezetének beterjesztése (I. forduló)

 Előadó: Sinka Imre polgármester

3. A település 2016. évi rendezvényeinek meghatározása
 Előadó: jegyző

4. Tájékoztatás a Szent András Szociális Szövetkezet 2015. 
évben végzett munkájáról

 Előadó: Kurján Sándor elnök

5. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

A négy gyertya ünnepén

November utolsó vasárnapján gyújtottuk meg a katolikus templom 
előtti dísztéren felállított adventi koszorú első gyertyáját, ahol 
Hegedüs Gréti és Rónyainé Gyurcsik Ildikó egy-egy szép verssel 
örvendeztette meg a vendégeket, majd Szabó Alexa előadásában 
csodálatos dalokat hallgattunk. Az első gyertyát Hévizi Róbert, 
Békésszentandrásért Kitüntető Díj tulajdonosa gyújtotta meg 
karácsonyi részleteket idézve. December első vasárnapján az 
óvodások műsorukban Miklós püspököt idézték meg, és a Mikulás 
meg is jelent, aki szaloncukrot osztogatott a gyermekeknek. A 
gyertyát községünk rendőre és karate sportágban kitüntetett Radics 
Attila gyújtotta meg. Luca napját a Szentandrási Dalkör dalai és dr. 
Dobos Ágoston bibliai, lelki tanácsai tettek meghitté. A gyertyát 
Bodonyi Dóra Békésszentandrás Sportjáért Kitüntető Díjazott 
gyújtotta meg. December 20-án, a negyedik vasárnap a Hunyadi 
János Katolikus Általános Iskola harmadik osztályosainak és az 
énekkar karácsonyi műsorát csodálhattuk meg. Köszönjük a 
felkészítő tanároknak, Molnárné Hürkecz Karolának és Balláné 
Tóth Krisztinának a fáradságot. Az utolsó gyertyát Sinka Imréné - 
aki Békésszentandrásért Pedagógiai Díjat kapott – gyújtotta meg és 
Sinka Imre polgármester kívánt boldog karácsonyi ünnepeket és új 
évet. Mind a négy vasárnap az önkormányzat meleg teával kínálta 
az adventi várakozókat, de emellett a karácsonyi ünnepségen a 
kalács, a szaloncukor és a forralt bor is várta a jelenlévőket.
Köszönjük Pálus Istvánnak a szalmabálákat, Patkós Jánosnak a 
felajánlott fenyőágakat és az önkormányzat azon dolgozóinak, 
akik munkájukkal lehetővé tették a négy ünnepet. Köszönjük a 
fellépőknek, hogy műsorukkal hozzájárultak az ünnepvárás 
hangulatához.
Képek a 16. oldalon
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

2016 január: mérföldkő Békés megye fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. A 
Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közösen szakemberek 
segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, javaslatokat. A Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretösszegei 
felhasználásának megalapozására a megyei önkormányzat elfogadta a 
megyei Integrált Területfejlesztési Programot (ITP), elfogadta a 
pályázatok értékelési szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi 
fejlesztési keretet és az ehhez kapcsolódó indikátorvállalásokat. 
Fórumsorozatot tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási 
székhelyet, a hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi 
rendszert alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a 
települések projektjeinek kidolgozását, fejlesztését.
2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, szám szerint 
tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milliárd forint. A pályázati 
felhívások minden esetben 100%-os támogatási intenzitással bírnak, 
nem igényelnek az önkormányzatoktól önrészt. A többi felhívás 
megjelenése folyamatosan várható. A TOP keretében Békés megyébe 
összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, Békéscsaba Megyei Jogú 
Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. A megyei jogú 
városok felhívásai közül a többség, eddig nyolc jelent meg. Alapvető 
változás a 2007-2013-as területfejlesztési pályázatokhoz képest az, 
hogy a mostani pályázatok megyei szinten, megyei forráskeretből, 
alulról építkező ötletek alapján kerülnek megvalósításra.
A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat feladatai közé 
tartozik majd a kiválasztási rendszerben való részvétel. Az Irányító 
hatóság döntéseit megalapozó Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) 
feladata az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beérkező 
pályázatokat véleményezze. A DEB-nek két tagja van, az Irányító 
Hatóság (IH) és a megyei önkormányzat képviselőjéből áll. Oláh 
Gábor, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes 
államtitkár tájékoztatása szerint a megyei elnököket kéri majd fel a 
DEB-ben való részvételre. Kizárólag az a kérelem támogatható, 
amelyet a DEB támogatásra érdemesnek ítél. A megyei önkormányzat 
emellett – a megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően 
segít a pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és már nem 
csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz 
kapcsolódóan egyéb feladatokban is, mint az előkészítés, 
szerződéskötés, végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság 
biztosítása. A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 településsel 
kötött együttműködési megállapodást a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására.
Az eddig megjelent pályázatok:
Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztésre 3484 millió forintos keretösszeg áll 
rendelkezésre, ezen belül 4 és 5 számjegyű utak, valamint az 
országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése 
támogatható. 
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre 
rendelkezésre álló keretösszeg 1920 millió forint. Többek között 
belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója, a belterületet védő övárok-rendszer, tározó, 
záportározó fejlesztése, védelmi töltéseinek lokális fejlesztése 
támogatható.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 2500 millió forint áll 
rendelkezésre, amelyből többek között kerékpáros barát fejlesztés, a 
közlekedési úthálózat kerékpáros baráttá alakítása, kerékpáros útvonal 
kialakítása valósítható meg.
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretösszege 
1465 millió forint. Ebből a rendelők, védőnői tanácsadók építhető, 
bővíthetők, újíthatók meg. A beruházáshoz kapcsolódhat 
eszközbeszerzés, udvarfelújítás, parkoló-férőhely bővítés, stb. 
Kizárólag meglévő és működő praxisok, védőnői szolgálatok 
fejlesztése támogatható.
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-
gazdaságfejlesztési együttműködések keretösszege 1000 millió forint. 

Elsődlegesen foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 
támogathatók, másodlagosan a munkaerőpiaci programokhoz, a 
cé lcsopor t  képzéséhez ,  fogla lkozta tásához kapcsolódó 
tevékenységek, és bértámogatásra is lehetőség van.
Helyi foglalkoztatási együttműködésekre 2000 millió forint áll 
rendelkezésre, foglalkoztatási megállapodások (paktumok) 
létrehozása, bértámogatás, valamint munkaerőpiaci programokhoz, a 
célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok 
valósítható meg. 
Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
pályázat keretösszege 1165 millió forint. A szolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítése, új szolgáltatás 
létrehozása, stb.) valamint eszközbeszerzés támogatható.
Leromlott városi területek rehabilitációja keretösszege 1580 millió 
forint. Többek között lakófunkciót erősítő tevékenység támogatható, 
pl.: energiahatékonyság-javítás, modern szociális bérlakások 
kialakítása.
Zöld város kialakítása keretösszege 1980 millió forint. A fő cél a zöld 
város kialakítása, épületek energiahatékony üzemeltetésének 
megvalósítása.
Barnamezős területek rehabilitációja – a rendelkezésre álló 
keretösszeg 1100 millió forint, amelynek keretében a település városi 
zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület 
rekonstrukciójával vagy az új zöldterület kialakításával.
2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek nyílnak meg 
az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, fontos, hogy a 
rendelkezésre álló keretből minél több forrást tudjanak lehívni és 
felhasználni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve vagy 
közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gazdaságélénkítést és ezzel a 
munkahelyteremtést célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő 
pályára állítani Békés megyét.

Kárpátaljai óvodásokat segítette a 
Békés Megyei Önkormányzat 

adománya

Az ukrajnai konfliktus, a belső menekültek, a gazdasági nehézségek, a 
nemzeti fizetőeszköz elértéktelenedése régen tapasztalt nehéz helyzet 
és nélkülözés elé állította Kárpátalja lakosságát, köztük az ott élő 
mintegy 150 ezer magyart. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, valamint Budafok Önkormányzata felhívására 
számos önkormányzat csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, 
amelynek során, a Segélyszervezet a határon túl élő kárpátaljai 
magyarokat, elsősorban óvodákat, iskolákat és rászoruló időseket 
támogat élelmiszer adománnyal. 
A jelenlegi elhúzódó válság miatt kialakult gazdasági helyzetre 
tekintettel a folyamatosan működő felzárkózási és fejlesztési 
programjai mellett indította el rendkívüli segélyprogramját az 
Ökomenikus Segélyszervezet, amelyhez a Békés Megyei 
Önkormányzat is csatlakozott. A Közgyűlés május 7-i rendkívüli 
ülésén döntött úgy, hogy 500 ezer forint humanitárius támogatást 
biztosít a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Az az összeg egy 1 025 
454 forintos adomány részeként 2015. november 25-én ért célba, 
amikor az Ökumenikus Segélyszervezet 190 háztartás számára adott át 
élelmiszer csomagot Beregrákoson. Beregrákoshoz közigazgatásilag 
még öt kisebb falu tartozik, így az összesen hat település összlakossága 
meghaladja a 8200 főt. A helyi vezetőkkel egyeztetve az 
élelmiszeradományt óvodák számára adták át, így az intézményekben 
étkeztetett 300 gyermeken keresztül a családok is részesültek az 
adományban, ami tartós élelmiszereket (lisztet, olajat, cukrot, rizst, 
mézet, kakaót, teát, stb.) zöldségeket (káposztát, burgonyát, 
sárgarépát, hagymát, stb.) valamint tisztítószereket tartalmazott.
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Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Egyesületének programja 
2016. január-február-március hónapra

Január 22. Magyar Kultúra Napja. Koszorúzás az Aszódi 
Emlékháznál. Tél-Fény fotókiállítás. Kultúrházi Kávéház
Február 20. (szombat) Első félévi birkavacsora. Helye: Idősek 
Klubja. Ideje: 19 órától. Jelentkezni február 12-ig lehet. Vacsora 
ára: helyben fogyasztva egységesen 1500 Ft/fő. Elvitelre csak 
résztvevőknek: 1100 Ft/adag. Süteményt, ajándékot szívesen 
elfogadunk. Jelentkezni a fenti határidőig! Csak Eleknénél a 06-
20-332-9658-as telefonszámon lehet. Zenél: Kocsis Márton.
Február 25. (csütörtök): Kommunizmus áldozatainak emléknapja. 
Megemlékezés. Hősök tere. Ideje: 16.00
Március 5. (szombat): Nemzetközi Nőnap megemlékezés, 15 
órától teadélután keretén belül. Helye: Idősek Klubja, 
Békésszentandrás, István király u. 50.
Március 15. (kedd): Nemzeti ünnep. Nagyközségi rendezvény, 
részletes program plakátokon.

Minden rendezvényünkre a Sziréneseket szívesen fogadjuk!
Ügyfélfogadás: 2015. december 15. és 2016. január 15. között 
szünetel. 
Ügyfélfogadás: minden hét szerdai napján 14 és 15 óra között 
István király u. 50 szám alatt.
Felszerelésünket,  edényeinket,  hófehér terítékeinket, 
hagyományos rozsdamentes evőeszközeinket, damaszt terítőt: 120 
főig rendezvényre bérbe adjuk.
Tagoknak kedvezménnyel!

Békésszentandrás, 2015. december 21.

A vezetés nevében tisztelettel:
Kugyela Mihály

elnök

Karácsonyi ünnepség egyesületünknél
„Harang csendül
ének zendül.
Messze zsong a hála ének,
Az én kedves kisfalumba
Karácsonykor
Magába szál minden lélek.”
 Ady Endre: Karácsony

E z  a  m o t t ó j a  m i n d e n  é v b e n  ü n n e p s é g ü n k n e k .  A 
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2015. 
december 17-én tartotta karácsonyi ünnepségét a gyönyörűen 
felújított Művelődési Házban. (Egyesületünk is hozzájárult a 
költségekhez, a bizalmiak közreműködésével parketta támogató 
jegyeket vásároltak tagjaink. Köszönjük a bizalmiak munkáját, a 
tagság anyagi támogatását!). 
Nagy előkészület előzte meg rendezvényünket. Vendégeink voltak 
a csabacsűdi hagyományőrzők Major József vezetésével. A 
délelőtti műsor: gyertyagyújtás, majd Oláh Géza elnök úr 
köszöntőjében rátért a világban zajló eseményekre és kérte a 
jelenlévőket, hogy a kis Jézus eljövetelére szeretetben, 
békességben, egymásnak megbocsátva várjuk.
A Csabacsűdi Hagyományőrzők színvonalas műsora, mesék, 
versek, egyesületünk zárta délelőtti műsorunkat.
Az ízletesen elkészített ebéd elfogyasztása után a szarvasi Benka 
Gyula Általános Iskola tanulóinak műsora zárta rendezvényünket. 
Egyesületünk anyagi helyzete tette lehetővé a szép ünnep 

megszervezését. Legnagyobb anyagi támogatónk Oláh Géza elnök 
úr volt. Karácsonyi üdvözlőlapokat (650 db-ot) Hamza Zoltán 
megyei képviselő finanszírozta. Pálus István vállalkozó, Hegedűs 
László vállalkozó, id. Turcsányi Lajos és neje (Kunszentmárton).
Karácsonyi rendezvényünk támogatói voltak (tombola): 
Kornix Bt. - Csipai bolt, Coop ABC, Vasbolt, Tóthné Dr. Szabó 
Ágnes – Gyógyszertár, Lénártné Irénke – Írsz Virágbolt, Bagi 
Jánosné Gizike, Czuczi Ernő – Házi Textilia Kft., Almási Bolt – 
Major Attila, Szécsi Balázs, Oláh Géza valamint tagjaink 
hozzátartozóik és vendégeink.
Köszönet illeti meg Községünk önkormányzatát, hogy 
díjmentesen biztosította a termet és felszerelést, fűtést, világítást. 
Köszöneti illeti továbbá Rusz Zoltán – Hentesáru bolt dolgozóit, és 
a Művelődési Ház vezetőjét (műsorvezetőnket) és dolgozóit, a 
Csabacsűdi Hagyományőrzőket és Major Józsefet. Köszönjük 
szakácsainknak a Pásztor családnak, a Dalkör tagjainak és 
mindazoknak, akik az elő- és utómunkálatokban részt vettek.

Tervezett programok:
Február 6-án: Farsangi birkavacsora a Klubban.
Április 16-án: Tavaszváró ünnepség a helyi Művelődési Házban 
önköltséges ebéddel összekötve.
Orvos-beteg találkozó májusban várható.

Oláh Géza elnök
Tóth Mihályné szervező
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Emlékezetes délután
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Békésszentandrási 
Csoportja 2015. december 11-én 15 órai kezdettel tartotta a 
karácsonyi ünnepségét. Meghívást kapott Sinka Imre polgármester 
úr, Hévizi Róbert és Nemcsényi Zsolt képviselő urak, valamint az 
iskola sajátos nevelési igényű csoportja, akiket Kötelesné Horváth 
Györgyi osztályfőnök és néhány szülő kísért el.
Bevezető gondolataimban felhívtam a figyelmet az elesett, 
hajléktalan emberekre, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy 
családban, barátok között ünnepeljenek. Ha lehetőségünk van, 
segítsük őket, hogy könnyítsük számukra az ünnep nehéz napjait 
átélni!
Ünnepségünkön a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
tanulói kedves kis műsort adtak elő Baginé Dorogi Anikó tanárnő 
vezetésével, melyet ez úton is megköszönünk. Köszönjük Molnár 
Imre Zoltán igazgató úrnak, hogy évről évre lehetőséget biztosít 
erre. Hiszen a gyermekek jelenléte nagyon fontos az idős emberek 
számára, mert a további lelki erejüket innen merítik. A műsor után a 
klub tagjai Mikulás csomaggal kedveskedtek a gyermekeknek. Az 
asztalok sem álltak üresen, a támogatók jóvoltából kalácsot, teát, 
gyümölcsöt, szaloncukrot, mogyorót kínáltak a jelenlévőknek. Itt 
köszönjük meg a támogatóinknak az önzetlen segítséget. A délután 
jó hangulatban, kellemes beszélgetéssel folytatódott. A meghívott 

gyerekek és szüleik is jól érezték magukat, ezért úgy gondoljuk, 
hogy ezt a kezdeményezést a jövőben is folytatni kell. Köszönetem 
fejezem ki a 8 egyedülálló tag nevében az egyesületnek, hogy 
részükre tartós élelmiszer csomagot tudtunk összeállítani, mely 
fedezetét az egyesület biztosította, ehhez részben a csoport is 
hozzájárult. 

Köteles József csoportvezető

SAKK
Békésszentandrás Kupa 2015. december 20.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 
2015-ben is megrendezte az immáron hagyományos 
Békésszentandrás Kupa Nyílt Rapid Sakkversenyét. 
A 15. Békésszentandrás kupára 46 fő nevezett, 
köztük öt FIDE-mester: Horváth Zsolt, Fekete 
Albert, Volosin Vladimir, Csomós Roland és Restás 
Péter.
A  r e n d e z v é n y t  N e m c s é n y i  Z s o l t ,  a 
Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület 
Sakk Szakosztályának vezetője köszöntő szavai után 
Petró József, a Békés Megyei Sakkszövetség elnöke 
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 Horváth Zsolt FIDE-mester győzött, 
jutalma egy 6 személyre szóló hétvége a Holt-Körös partján a 
Körösparti Nyár Kft. felajánlásának jóvoltából.

Díjazottak:
1. Horváth Zsolt (Makói SVSE/Békésszentandrás HMSE SSZ)

  8.0 pont
2. Fekete Albert (Kisújszállási Sport Egyesület)  7.5 pont
3. Volosin Vladimir (Tóth László Sakk Egyesület Kecskemét) 

 6.5 pont
4. Csomós Roland (Gyulai Sporte./Békésszentandrás HMSE SSZ)

 6.5 pont
5. Restás Péter (Makói SVSE)  6.0 pont
6. Kunos Zoltán (Orosházi Sakk Egyesület) 6.0 pont

Legjobb ifjúsági játékos: Leszkó Bence (Orosházi Sakk Egyesület)

 5.5 pont

Legjobb 14 éven aluli játékos: Udvardi Zalán (Szentesi SSE)

 5.5 pont
Legjobb senior játékos: Dr. Gosztolya Ferenc (Békési TE)  5.0 pont
Legjobb női játékos: Fekete Ágnes (Kisújszállási SE)  4.5 pont
Legjobb amatőr játékos: Hegedűs Péter István (Orosházi Sakk 
Egyesület)  2.5 pont

Legjobb békésszentandrási játékosok:
1. Radics László  5.0 pont
2. Révész Norbert  4.5 pont
3. Csipai Levente  4.0 pont

A verseny sportszerűen és jó hangulatban zajlott, melynek végén 
marhapörkölt vacsorával vendégeltük meg a résztvevő sakkozókat.
A marhapörkölt elkészítéséért köszönet illeti Rusz Jánost.
A verseny támogatóinak ezúton is köszönjük a segítséget és a 
felajánlásokat, amellyel egy színvonalas sakkverseny került 
lebonyolításra településünkön.                                       Bagi Erika
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KÉZILABDA HÍREK
Utánpótlás csapatunknak három mérkőzésen is helyt kellett állnia a 
2015/2016-os megyei bajnokság második tornanapján, az igen 
komoly sérülés miatt hónapokat kihagyni kényszerülő, rendkívül 
gólerős Réka nélkül.
A gyomaiakkal kezdtünk, akik az egész tornanapon lehengerlőnek 
bizonyultak. Az igen nagyszámú kezdő, igazán kevés rutinnal 
rendelkező játékosaink révén támadásainkba olykor technikai hiba 
párosult, amelyet villámgyors indításgólokkal büntetett az ellenfél. 
Csapatunk lendülete több esetben megtört, ezt a gyomaiak kellően 
kihasználták, és folyamatosan növelni tudták a különbséget.
A második mérkőzést, közvetlenül a gyomai mérkőzés után 
játszotta csapatunk, de már teljesen más felfogást vittünk a csatába, 
a Szabó Károly által vezetett Békéscsaba ENKSE ellen. Elsőszámú 
kapusunk térdproblémája miatt, egy rendkívül fiatal, alig 11 éves 
kicsi-lányt is be kellett „avatnunk” a kapuban (is), aki igen szépen 
helyt állt, nem csak hétméterest, hanem ziccert is sikerült hárítania 
a csabaiak ellen! Óriási csatát vívtunk, végig kiélezett volt a 
küzdelem, de a végén sajnos mégsem sikerült pontot szerezünk.
A harmadik összecsapást egy mérkőzésnyi szünet után játszottuk 
az utánpótlás tabellát vezető Felföldi I. SE Újkígyós ellen, melyen 
már a fáradság jelei nagyon megmutatkoztak, így hullámzó játék 
jellemezte játékunkat, és végül ez esetben is nagyon tisztességes 
helytállással, de mégis alul maradtunk.
Utánpótlás csapatunk pályára lépett tagjai ebben a szezonban: 
Polónyi Bettina, Olasz Éva, Ambrus Réka, Kondacs Boglárka, 
Farkas Csenge, Árgyelán Kíra Maja, Szijjártó Vivien, Bata Luca, 
Sztricskó Janka, Hatvani Nikoletta.  
Valamennyi mérkőzésben több lehetőségünk lett volna, még 

jobban meg tudtuk volna valósítani, amit elterveztünk, ha Réka is 
játékképes állapotba kerül. Ennek ellenére így is elégedettek 
lehetünk, hiszen küzdeni tudásból, játék-és csapatszellemből így is 
tisztességesen helyt álltunk, különös tekintettel az emberhátrányos 
játékunk bizonyult ismét kiemelkedően jónak.
 Tudjuk, hogy a tavaszi visszavágók mind felnőtt, mind utánpótlás 
vonalon nagyon nagy kihívások lesznek számunkra. De még 
inkább tudjuk, hogy minden mérkőzésen az utolsó pillanatig 
hajtani fogunk. Az összefogásunk, és játékunk jó alapot teremtenek 
ahhoz, hogy tavasszal még több csapatot „elkapjunk”. Ezen 
leszünk, ezért dolgozunk nap, mint nap. 
A közös mikulásozás, valamint közös elő-karácsonyunkat 
követően rövid pihenőre vonultunk. Ezt követően január elején 
már kezdődik ismét az alapozási időszakunk, a fokozatos terhelés 
és felkészülés a tavaszi visszavágókra.  "Csak az győz, aki tudja, 
miért harcol és szilárdan hisz is az ügyben."

- a – 

Tisztelettel megköszönjük mindazoknak, akik a 2014.évi személyi 
jövedelemadójuk 1 %-át a Békésszentandrási Kézilabda Club 
(adószám: 18383647-1-04) javára ajánlották fel, melyből 
Clubunknak 2015.évben 79.364.-Ft bevétele keletkezett.
Kérjük, hogy amennyiben módjuk van rá, úgy továbbra is 
támogassák személyi jövedelemadójuk 1 %-ával Clubunk 
működését, fennmaradását.

Köszönettel:

A Békésszentandrási Kézilabda Club elnöksége és tagjai

Táncos hírek
2015. december 12-én hat párosunk utazott Szentesre 
táncversenyre, ahol szép eredményeket értek el.
Minden párosunk bejutott a döntőbe.
A tánciskolás versenyen négy párosunk indult:
Bartolák Levente- Sass Júlia  standard táncokból 3. hely,
 latin táncokból 3. hely
Bencsik Bence - Lipcsei Laura standard táncokból 2. hely,
 latin táncokból 2. hely
Sonkoly Ákos - Baráth Luca standard 6. hely,
 latin táncok 4. hely
Szító Miklós - Dorogi Bianka latin táncokból 4. hely.

Osztályos versenyen két párosunk indult:
Gyermek II. "E" Petrás Bene- Kondacs Jázmin Bíborka mindkét 
kategóriában a dobogó harmadik fokára állhatott.
"D" junior II-es vegyes párosunk Halmai Dániel /SZILVER TSE/- 
Bencsik Noémi /Vértessy TSE/ junior II-es korcsoportban 
standardból 3. helyen, latin táncokból az 5. helyen végzett. Ifjúsági 
korcsoportban is indultak itt is jó eredményt értek el standard 
táncokból 3., latin táncokból 9. hely.

Gratulálok a párosoknak!
Korbely Györgyné
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LABDARÚGÁS
Átadták a megújult Sportpályát

A TAO pályázatok segítségével megvalósított sportpálya felújítás 
projektzáró rendezvényét tartotta 2015. december 17-én a Hunyadi 
Mátyás Sportegyesület.
A 18,5 millió forint összköltségű beruházás két részből állt. Az első 
program során talajcserés fűtelepítés történt beépített 
öntözőberendezéssel, a második részben a biztonsági korlát 
cseréjére került sor, valamint labdafogó hálót és két szabványnak 
megfelelő cserepadot és játékos kijárót létesítettünk. Ezeken túl 
megvalósult a sporttelep villamoshálózatának a korszerűsítése, egy 
autót befogadó parkoló megépítése valamint a hátsó pálya korláttal 
való ellátása. Ezeket is figyelembe véve a felújítás értéke elérte a 20 
millió forintot. Az átadó ünnepségen Varga Ildikó köszöntötte a 
szép számú érdeklődőket, majd Hévizi Róbert az egyesület elnöke 
tájékoztatta a jelenlévőket a beruházás menetéről. Elmondta, hogy 
széles körű összefogással sikerült ezt az eredményt elérni, mert a 
30%-os önerő előteremtéséhez sokan hozzájárultak. Kiemelte, 
hogy több mint negyven évvel ezelőtt, 1973-ben volt hasonló 
rendezvény, ugyanis a most felújított pályát akkor adták át a 
sportolóknak. Hangsúlyozta, hogy külön öröm az, hogy a 
megvalósítást békésszentandrási vállalkozók végezték. A Körös 
Aqua Kft., az Aqua Bit Kft., és Ambrus András vállalkozók voltak a 
kivitelezők. Ismertetője végén az egyesület elnöke nagy szeretettel 
ajánlotta az új  pályát Békésszentandrás sportszerető 
közönségének.

Emlékbe egy darab a szalagból

Ezt követően Dankó Béla országgyűlési képviselő, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség elnöke szólt a megjelentekhez: „Nagyon jó 
helyre került ez a fejlesztési forrás, mert Békésszentandráson sok 
labdarúgást szerető ember él. Bizonyítja most ez is, hogy milyen 
sokan eljöttek az átadóra” – mondta, majd utalt arra a hat évvel 
ezelőtti kezdeményesére, mellyel a kormány és az MLSZ nagyon 
fontos programokat indított el. A befolyó adóbevételek 
átengedésével olyan lehetőségek nyíltak a látvány csapatsport 
számára, melyből komoly fejlesztések indulhattak el a sport 
tömegbázisát emelve, a szakmai munkát fejlesztve, az 

infrastruktúrális feltételeket javítva. Örömét fejezte ki, hogy 
Békésszentandráson is éltek a lehetőséggel, melynek 
következtében a focisták remek környezetben játszhatnak, az 
érdeklődők pedig biztonságosan szórakozhatnak. Az MLSZ Békés 
Megyei Igazgatóságát Brlás János elnökségi tag képviselte, aki 
gratulált a felújításhoz és sok sikert kívánt az elkövetkezendő 
évekre. 
Az átadó ünnepség a nemzeti szalag ünnepélyes átvágásával 
fejeződött be.
Ezt követően az érdeklődők megtekinthettek egy fotókiállítást, 
melyen Hévizi Róbert 100 fénykép segítségével mutatta be az 
elmúlt két év munkálatait. Nagyszerű délután volt, mely sokáig 
emlékezetes marad a részt vevők számára.

Hunyadi SE

Sokan voltak kíváncsiak az átadó ünnepségre

Lottózónk a hagyományos játékok mellett új fogadóbarát 
környezettel várja a Tipp-mixelni vágyókat.
Nézzen be hozzánk, próbáljon szerencsét!

Továbbra is értékesítünk cserepes virágokat, selyemvirágokat, 
illetve száraz- és selyemkoszorúkat.

ÍRISZ Virágbolt és Lottózó

Nyitva tartás:

hétköznap 8-12 óráig; 13-17 óráig
szombaton 8-14 óráig



14 2016. január

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Kovács László és Beinschródt Alexa 2015. 
december 31-én kötött házasságot.

Elhaláloztak

Bagi Lajosné ln.: Szécsi Anna /1935/ 2015. december 12-én,
Győri Imréné ln.:Szilágyi Erzsébet /1938/ 2015.december 15-án
Sinka János /1957/ 2015. december 27-én,
Bencsik Anna /1929/ 2015. december 29-én hunyt el.

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

Megemlékezés
Balla Pálné szül. Kozák Anna halálának

 1. évfordulóján

Juhász Gyula: Consolatio

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.”

Szerető családja

Anikó emlékére

„Gyertya, gyertya, gyertya lángja,
Vidd üzenetem a Mennyországba.
Mondd meg Neki, hogy szeretem,

Nélküle nincs már Életem.
Feledni nem tudom,

üres kopár minden napom.
Édes kicsi lelked várom,

figyelem a gyertya lángon,
Üzensz tudom, csak nem értem,

szememben könnyek égnek.
Kik szerettek nem felednek,
Ők kik sokat emlegetnek.

Légy odafenn nagyon boldog
a Mennyország legyen az otthonod!”

Szülei, szerettei

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 király utca sarki ház nagy telekkel 
7,9 M Ft
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, Salgótarjáni út 42 m2-es 2 félszobás lakás 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandráson, Akácos utcában Köröshöz közel családi 
ház 4MFt
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
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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 képekben

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda körte csoportos óvodásainak műsorát láthattuk a 2. advent alkalmával. A 

gyertyát Radics Attila karatebajnok gyújtotta meg és közben megérkezett a Mikulás is a gyermekek nagy örömére. 

A harmadik vasárnapot a Szentandrási Dalkör meghitt karácsonyi dalai és Dr. Dobos Ágoston református lelkész lelki tanácsai 

tették örömtelivé.  A harmadik gyertyát Bodonyi Dóra világbajnok kajakozó gyújtotta meg. 

Az utolsó vasárnap a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 3. osztályosai adták a karácsonyi műsort, melyet az iskolai 

énekkar dalai színesítettek. A 4. gyertyát Sinka Imréné nyugdíjas pedagógus gyújtotta meg és Sinka Imre polgármester mondott 

köszöntő szavakat. Az ünnepség végén az önkormányzat megvendégelte a jelenlévőket.


