
2017. január Ára: 195 Ft XXIII. évfolyam 1. szám



2 2017. január

Mézeskalácsház díszítő verseny a Hunyadi suliban

„Hunyadisuli könyvtárában kis falucska díszeleg.
Megsütötte az SzMK, feldíszítették a gyerekek!”

Advent harmadik hetében, mikor az öröm gyertyáját gyújtottuk 
meg az adventi koszorún, egy különleges verseny került 
megrendezésre általános iskolánkban. Minden osztály kapott egy 
szerkezetkész mézeskalácsházat fenyőfával. Az osztályok feladata 
volt a házikókat egy csapatként kidíszíteni kizárólag ehető 
alapanyagokkal. 
Szebbnél szebb házikók születtek a sok kis ügyes kéz által, mialatt 
a tantestület is elkészítette a templomot. Minden adott volt 
HUNYADIFALU felépítéséhez.
A kidíszített házikók az iskola könyvtárában kerültek kiállításra, 
melyeket az eredményhirdetést követően elfogyaszthattak a 
résztvevők. 
Minden osztály és a tanári kar is oklevél díjazásban részesült. A 
LEGKREATÍVABB címet a 7. osztályos tanulók nyerték el a 
Mikulás házának rendkívül részletgazdag elkészítésével. A 
g y e r e k e k  j u t a l m a  p e d i g  o s z t á l y o n k é n t  e g y - e g y 
múzeumpedagógiai foglalkozás, melyre buszt is biztosít nekik a 
múzeum egy pályázat segítségével.
Reméljük, hogy az ünnepi készülődés keretén belül mindenki 
nagyon jól érezte magát és megtapasztalta micsoda nagyszerű 
dolgot lehet véghez vinni egy közös cél érdekében!
Gratulálunk a résztvevőknek, nagyot alkottatok!

A Szülői Munkaközösség nevében:
Farkasné Sinka Dóra

Bölcsőde hírei

Boldog új évet kívánunk az újság olvasóinak!
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Advent és Karácsony az óvodában
"Szent Karácsony éjszakája
Jézus Krisztus születése..."
Advent kezdetétől készülődtünk óvodánkban a Karácsony 
érkezésére. Követtük a keresztény hagyományokat (adventi 
gyertyagyújtások, elcsendesedés, jócselekedetek gyűjtése) és az 
óvodai szokásokat. Készülődésünket a bensőséges családi hangulat 
jellemezte. Kiemelném adventi teadélutánunkat, ahol szülőkkel 
együtt közösen készíthettünk karácsonyi díszeket, kellékeket. Az 
együttmunkálkodás gyermekeinket az ünnep tevékeny részesévé 
tette, növelte érzelmi ráhangolódásukat az ünnepre. A szervezés a 
Kis-Katica csoport munkáját dicséri.
Az ünnepségünket is hagyományainknak megfelelően szerveztük; 
együtt a nyugdíjas óvó nénikkel, dajka nénikkel. Az ünnepi műsort 
a "Süni" csoport "adta elő", mellyel az Idősek Otthonában is 
örömet, meghitt pillanatokat szereztek az otthon lakóinak.
Nagyon szép volt a meglepetés műsorunk; köszönjük Balláné Tóth 
Kriszta tanárnőnek és az éneklő lányoknak!
Meghitt hangulatot mélyítette a szépen díszített karácsonyfa, a 
gyertyagyújtás, csillagszórók ragyogása, a közös éneklés. A 
meglepetések, ajándékok bontását minden csoport a saját 
csoportszobájában tette meg. A játéktevékenység sok új minőségi, 
fejlesztő játékkal gazdagodott.
Köszönet:- az ajándékokért a fenntartónak és az SZMK-nak,
- a karácsonyfáért Böbe óvó néninek és Kiss Imre vállalkozónak 
támogatásáért,

- és mindenkinek, aki munkájával,felajánlásával segítette,hogy ez a 
karácsony is emlékezetes maradjon gyermekeink számára.
Mindenkinek kívánok az óvoda gyermekei, dolgozói nevében 
békés, áldott új esztendőt!

"Boldog új esztendőt
kívánni jöttem én,

ennek a szép téli napnak
sugárzó reggelén!

Adjon Isten egészséget
Búzát, bort és békességet!"

Házi Imréné 

"Újra gondolt 
Karácsony" Pályázat

A "SZARVASÉRT" Alapítvány hirdetett iskolások és óvodai 
nagycsopor tosok számára  pályázatot  "  HULLADÉK 
ÚJRAGONDOLVA - KÖRNYEZETBARÁT KARÁCSONY" 
címmel.
Óvodánk Süni csoportja nyújtott be munkákat, mellyel a több, mint 
600 pályázati munkából az V. helyezést érték el.
Gratulálunk nekik!
Képünk  a  d í j á t adó  ünnepségen  készü l t .  Fe lkész í tő 
óvodapedagógus Vasadiné Évike óvó néni volt. Köszönet 
munkájáért.

Házi Imréné

A három királyok

A karácsonyi műsor hallgatósága

Díjátadó Szarvason
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Református hírek
Decemberi jókívánság

2 0 1 6 .  d e c .  1 2 - é n  a  m a g y a r 
református cserkészek Betlehemből 
származó adventi gyertyalánggal 
gyújtották meg az Országház 
adventi koszorúján a gyertyákat, és 
adtak betlehemes műsort bibliai 
gondolatokkal. Az a megtiszteltetés 
ért, hogy mint cserkész lelkészt 
meghívtak erre az alkalomra, A 
" R e p r e z e n t á c i ó s  t e r e m b e n 
kérhettem áldást Istentől imában a 
szolgálókra, az ország vezetőire, az 
Országház dolgozóira, a betlehemes 
egyházi énekeket pedig hegedűvel 
vezettem. Természetesen innen, az 
O r s z á g h á z b ó l  i s  s z e r e t e t t e l 
gondoltam haza, különösen a hazai 
"talajon" - a híres parlamenti 
békésszentandrási szőnyegen a 
kedves békésszentandrásiakra. 
"Az Ige volt az igazi világosság, 
amely megvilágosít minden embert: 
ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ 
nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be 
őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten 
gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében" 
(János evangéliuma 1, 9-12)

Jézus Krisztus az igazi fény, az igazi világosság. Benne éljünk, Őt 
fogadjuk be, Ő mutasson utat nekünk. Vigyázzunk, hogy 
megbecsüljük azt a hatalmas ajándékot, amit Általa kaptunk: Isten 
gyermekei lehetünk, és az örök életet már megkaptuk!
Áldott új esztendőt!

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész

„Mert a Krisztus szeretete szorongat minket,
mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért,
akkor mindenki meghalt;
Ezért ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor. 5: 14,17)

A Békésszentandrási Ökumenikus 
Imahét

2017. Január
15. Vasárnap. 9.00. Református Parókia
Istentisztelet Dinnyés József lantművész közreműködésével XVI. 
sz.-i szent énekekkel

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

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

22. Vasárnap 9.00. Református Parókia
HARANGFELÚJÍTÁSÉRT HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

Házasság hetében Február 15. szerda 17.00. Református Parókián 
Péntek Ágnes öcsödi lelkész szolgálata

Szeretettel hívunk mindenkit alkalmainkra!

Köszönjük az adakozók segítségét!
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Karácsonyi ünnepség 
egyesületünknél

,,Minden ember örvendjen,
Eljött az ünnep,
Megszületett jézusunk,
A rég várt gyermek.

Minden ember örvendjen,
Harang hirdeti,
Így kellene minden nap
Boldognak lenni”

Énekelte Dalkörünk 2016. december 14-én a gyönyörűen 
feldíszí tet t  színpadon.  Nagy előkészület  e lőzte  meg 
rendezvényünket. Vendégeink voltak a mesterszállási Nyugdíjas 
Klub tagjai. Délelőtti műsor gyertyagyújtás az asztalokon, majd 
Oláh Géza elnök úr köszöntötte vendégeinket, jelenlévő 
sorstársainkat, akik megtisztelték rendezvényünket.
Kedves tagjainknak karácsonyi üdvözlőlappal kedveskedtünk. Itt 
köszöntjük a bizalmiak áldozatkész munkáját, amit egész évben 
tettek tagjainkért. Kultúrműsorban a mesterszállási nyugdíjasok 
Betlehemi műsora, Dalkörünk karácsonyi éneke zárta délelőtti 
rendezvényünket .  Íz le tes  ebéd e l fogyasztása  után a 
békésszentandrási Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
énekkarának műsora zárta ünnepségünket. Egyesületünk anyagi 
helyzete tette lehetővé e szép ünnep megszervezését. Legnagyobb 
anyagi támogatónk Oláh Géza elnök úr, a karácsonyi 
üdvözlőlapokat (Fazekas nyomda) Hamza Zoltán megyei 
képviselő úr finanszírozta. További támogatónk Hegedűs László, 
Pálus István vállalkozók, Takarékszövetkezet, Hévizi Róbert 
képviselő úr. Tombolával támogatták egyesületünket: Kornix Bt. 
(Csípai Bolt), Coop Abc, Vasbolt, Tóthné dr. Szabó Ágnes 
(Gyógyszertár), Lénártné Irénke (Írisz virágbolt), Bagi Jánosné 
Gizike, Czuczi Ernő (Házi Textília Kft.), Cipó Kft., Szécsi Balázs, 
Boglárka Virágbolt, tagjaink és vendégeink.
Köszönet illeti meg községünk önkormányzatát, hogy díjmentesen 
biztosította a termet, felszerelést, fűtést, világítást. Köszöneti illeti 
továbbá a Rusz Hentesáru bolt vezetőit, dolgozóit, a Művelődési 
Ház vezetőjét (műsorvezetőként) és dolgozóit, Balla Ferenc 
gyönyörű, szívmelengető énekhangosítását, és köszönet illeti 
Balláné Krisztit a szép karácsonyi műsorért. Köszönjük 
segítségüket szakácsainknak, a Pásztor családnak, a Dalkör 
tagjainak, a tombolaárusoknak, és mindazoknak, akik az elő- és 
utómunkálatokban részt vettek. Isten áldása legyen munkájukon!

 Oláh Géza Tóth Mihályné
 elnök szervező

A mesterszállásiak Betlehemi műsora

Gondozási Központ Hírei
Mozgalmas volt a december hónap intézményünk életében. 
Igyekeztünk "ünnepi ruhába" öltöztetni szinte minden helyiséget, 
így is jelezvén, hogy nagyon készülünk a karácsonyra. A 
külsőségek mellett nagy gondot fordítottunk az időseink lelki 
életének ápolására. Advent idején elvittük őket a hajnali misére, 
karácsony előtt szentgyónás és szentmise, valamint úrvacsora volt 
a vallásos idősek részére. Köszönjük a lelki pásztorok 
közreműködését. December 21-én szerdán reggel közösen 
feldíszítettük a karácsonyfát, majd az ovisok Süni csoportja adott 
elő egy nagyon szép Betlehemes műsort. Szent Este napján szép 
ünnepi teríték, halk zene, karácsonyi menü és meglepetés ajándék 
várta az időseket. Megpróbáltuk meghitté tenni az ünnepet, bízunk 
benne, hogy sikerült! Mindenkinek hálásan köszönjük, aki 
bármilyen formában hozzájárult ehhez! Az új esztendőben is 
igyekszünk alázattal és legjobb tudásunk szerint ápolni, gondozni 
az időseket és a rászorulókat! Köszönjük munkatársaink nevében 
az önkormányzat karácsonyi csomagját! 

Gondozási Központ dolgozói

A Süni csoport óvodásai Belehemi műsorral kedveskedtek az 
időseknek

Dr. Dobos Ágoston szívhezszóló zenével is köszöntötte az otthon 
lakóit karácsony alkalmából
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Forint a pogácsában…
Játékosan kezdődött decemberi összejövetelünk a Községi 
könyvtár aulájában. Ilyet sem éltünk még, Fulajtár Böbike 
ügyessége kapcsán forint volt elrejtve 
néhány pogácsában. Győztem, az 
elsők között találtam a finom sült 
belsejében egy fém 5 Ft-ost. Bevallom, 
gyermek módjára örültem, de tette ezt 
más is, akit szerencse ért. Mert egy 
évfordulós áttekintésen vettünk részt, 
mely a 70 évvel ezelőtt megjelent 
magyar forint kapcsán szerveződött.
A forint szó olasz eredetű. Hazánkban a XIV. században Károly 
Róbert vezetett be először a pénztörténet során a magyar forintot. A 
forint elődje a pengő volt, a II. világháborút követően hiperinfláció 
áldozatává vált. '45-ben már tombolt az infláció, megjelent a 
millpengő a billpengő és a trillpengő is. Ekkor az egyes után már 18 
db nullát írtak. '46-ban készült el a világ legnagyobb értékű 
papírpénze az egymilliárd billpengős, bár ez sohasem került már 
forgalomba. (A 0-ák száma 24 volt.). A hiperinfláció felszámolása 
érdekében 1946. augusztus 1-jén bevezették az új értékálló pénzt, a 
forintot. A fedezet a Magyar Nemzeti Bank számára az amerikai 
hadsereg által nyugatról hazaszállított 30 tonnányi magyar 
aranykincs szolgálta. Az aranykészletet 1945 elején a nyilasok 
szállították Nyugatra.
Az új értékű pénz 1 Ft-0,0757575 gramm aranyat ért. 
Magyarországon tehát a Ft megjelenését megelőzően a 
világtörténelem eddigi leghatalmasabb inflációja zajlott le. Az új 
forint megjelenésével a régi pénzt nem cserélték vissza. Az egykori 
sajtóorgánumokban, de történelemkönyvekben is láthatjuk, hogy a 
sok kidobott pengőt az utcán seperték össze. Szörnyűséges dolog 
lehetett. Az új Ft-ot nem volt könnyű, de stabilizálták. A 
pénzpapírokra mindig az aktuális politikai éra címerei kerültek, így 
1990-től az új köztársasági címer található a bankjegyeken. A 
filléreket 1999-ben, az egy- és kétforintost 2008-ban kivonták a 
forgalomból. A Ft mára konvertibilissé vált, rugalmas 
árfolyamrendszerben szabadon mozog.
Ahogy mondjuk, vannak a pénznél fontosabb dolgok is a világon, 
mégis meghatározza sorsunkat, régóta használjuk, ezért története is 
van. Mégpedig különleges és emlékezetes története. Ezért 
kívántam benyomásaimat közölni az olvasóval.
Köszönjük Hévizi Róbert úrnak, hogy az érdeklődők számára 
bemutatta pénzünk történetét.
Békésszentandrás, 2016. decemberében

Hrncsjárné Dorogi Mária

Az előadás

Karácsonyi játszóház
A Körös  Műve lődés i  Ház  és  Könyv tá r,  va lamin t  a 
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete hagyományos 
Karácsonyi játszóházába hívta a kicsiket és nagyokat december 9-
én délután. Ismét vendégünk volt a 10 éves Szentandrási Dalkör, 
akik dalaikkal, verseikkel segítettek bennünket ráhangolódni az év 
legnagyobb ünnepére. Majd elkezdődött a lázas kézműveskedés: 
gipsz gyertyatartót és mézeskalács figurákat díszíthettek, ajtó vagy 
ablakdíszt készíthettek színes papírból és termésekből, és fából, 
papírból fenyőfát állíthattak össze. Ismét nagyon sokan készítettek 
asztaldíszt, amelyet egy szép gyertyával kiegészítve igazi 
asztaldísszé válhatott otthonaikban. A szokásos megvendégelés 
sem maradt el, mert a Keretbarát Kör tagjai falatkákkal, teával és 
grillázzsal kedveskedtek a szépszámú gyerekseregnek. Köszönjük 
a Szentandrási Dalkör, a Kertbarát Kör és Szécsi Balázs segítő 
támogatását.                                                                                BE

A Szentandrási Dalkör karácsonyi dalokat énekelt

Az alkotóközösség

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00-16.00 óráig

Szombaton (iskolai időszakban): 10.00-12.00 óráig

Elérhetőségünk:
Békésszentandrás, István király u. 16., tel./fax: 66/218-660
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Szeretetnap ötödször
2016 december 17. Csípős hideg reggelre ébredtünk. A fák és 
bokrok ezüstös-fehérek a zúzmarától. Kevés alvás után, még sem 
fáradtan, nagy izgalommal fogtunk hozzá a reggeli készülődéshez.
Ötödik éve rendezzük meg a szeretetnapot. Már teljesen 
olajozottan működnek a háttér munkálatok. Mint mindig, most is, 
már szeptemberben elkezdjük hirdetni különböző fórumokon, 
hogy tudatosuljon az emberekben ez az esemény. Pár kép és videó, 
amiben hirdetjük mikor, hol és miért várjuk szeretettel a kedves 
embereket.
A szervezőkről:
Albelné Benkő Beatrix - az az Bea néni a családsegítőből, és 
jómagam Kondacsné Fazekas Éva, vagyunk tulajdonképpen a 
mozgató rugója ennek a rendezvénynek. De szerencsére már 
nagyon sok ember szimpatizál a szeretetnap eszményével. 
Oszlopos tagja még a csapatnak az alapötlet kitalálója kislányom, 
Kondacs Jázmin Bíborka, akire nagyon büszke vagyok. Továbbá 
Mótyánné Judit néni, aki sajnos az idén nem tudott jelen lenni csak 
lélekben. Csatlakozott hozzánk tavaly, Hrncsjárné Marika néni is, 
és mindig jelen van Tomonyiczkáné Katika. Még pár fiatal fiú és 
lány segít nekünk, a reggeli órákban a kipakolásnál, díszítésnél és 
napközben is a forgatagban, akár a fotózásban, akár egy - egy tea 
kimérésében stb. - Idén Mészáros János, Szedmák Ottó, Szedmák 
Zsolti voltak, akik az erőt igénylő pakolásban segítettek lelkesen, 
és a fotózásban pedig Csík Krisztike, és Ambrus Bogi segítettek.
Az adományokról:
Minden évben felhívással fordulok a lakossághoz, hogy a megunt, 
használaton kívüli, fölösleges játékokból egy-két darabot 
szánjanak ide, és hozzák el, hogy másoknak örömet szerezhessünk 
vele. És sokan hoznak is, ezzel is fenn tartva a varázslatos 
körforgást, az ajándékozás és az ajándék kapás világában. A 
könyvtártól kapunk segítséget, ahol egy kihelyezett dobozkában 
gyűjtik nekünk az odajáróktól az adományokat. Másik ilyen gyűjtő 
hely a családsegítő. És immáron második éve besegít nekünk 
Bartus Betti is, aki Szarvason dolgozik műkörmös szalonban, és az 
ő vendégei bizony nagyon nagyon sok ajándékot vittek be a 
szalonba, ahol már a végén hegyekben állt az adomány. Ezúton is 
köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon csatlakozott és 
segített nekünk.
A Szeretetnap mondanivalója:
Noha nagyon sok játék új gazdára talál ilyenkor, valójában, a 
szeretetnap nem arról szól, hogy a rászorulóknak adományt 
osztogassunk.  Természetesen a  karácsonyi  hangulat 
megteremtéséhez ez is hozzájárul. És azt is tudom, hogy sok 
családnak nem telik ajándékra ezért ez nagy segítség nekik, hogy 
innen vihetnek játékokat a fa alá. 

A szeretetnap legfőbb mondanivalója, az, amit minden évben 
hangsúlyozok, és próbáljuk a leghitelesebben átadni, az, az érzelem 
átadása, megmutatása. Hogy ne feledjük, mi az, ami igazán fontos. 
Nem a tárgyak. Fel lehet ruházni eszmei értékkel, de az igazi érték 
ezen a napon megfoghatatlan és még is hatalmas kincs. Ezt adjuk át 
egy - egy hatalmas, kiadós ölelésben.
A meleg tea és a sütemények.
Ezek is fontos "kellékek". A hidegben a forró tea mennyei ajándék. 
Nagyon ritka az, amikor elutasítják, sőt talán nincs is olyan, aki 
legalább egy forró teát ne fogadna el szívesen, az ölelés mellett. A 
finom teát, mint minden évben idén is az ÖNO-tól kaptuk. Ők 
készítik és szállítják ki nekünk, hogy aztán szétosztogathassuk az 
arra járóknak.
A sütemények nagyon fontos, hogy házilag készülnek. És aki kicsit 
is figyel a szakrális energiákra az pontosan tudja, hogy az otthon 
sütött sütemények sokkal többek a cukormázas csokis habos 
édességnél. Az asszonyok szívüket-lelküket sütik bele. Megtöltik a 
süteményt dagasztás, keverés közben szeretettel, mire kisül csupa 
csupa meleg csodás gondolat járja át azokat. Ezt adjuk tovább a 
finomságokkal. Nem is szokott maradni még morzsa sem. 
Az idei nagy hideg ellenére is sokan eljöttek, rengeteg játék talált 
gazdára, sok embert megöleltünk, beszélgettünk, nevettünk, és pár 
könnycsepp is kicsordult. 
Örülök, hogy idén is kijöttek az idősekkel az ÖNO-ból és 
megvendégelhettük őket. Igazán szívmelengető pillanatokat éltünk 
át velük.
Vágyálmom még, hogy gyerekeket is kihoznak akár csoportosan is, 
akár iskolából, akár oviból vagy bölcsiből, de ezt még nem tudtuk 
megszervezni. Pedig számukra rengeteg csuda dolgot viszünk ki. 
Szerencsére azért sokan eljönnek.
Boldogság tölt el, ha arra gondolok, mennyi mosolyt kaptunk és 
mennyi ölelésben volt részünk. Láttam a szemekben, hogy jó 
dolog, amit csinálunk és láttam a szemekben, megcsillanni az 
örömöt és a hálát. 
Nem kell több ennél. Azt kívánom, mindenki éljen át ilyen 
perceket, órákat. Mindenkinek legyen annyi szeretet a szívében, 
hogy kimerje azt mutatni és ne féljen adni és elfogadni. Mert ezek a 
dolgok teszik szebbé a világot.
Mindenkinek köszönöm, aki részt vett ebben, segítők, 
adományozók, és a sok ember akit vendégül láthattunk és 
megölelhettünk. 
Jövőre is találkozunk. 
Szeretettel:

Kondacsné Fazekas Éva
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AZ  ÖNKORMÁNYZAT  HÍREI
Meghívó

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: 2017. január 30. (hétfő) 16 óra
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 2017. évi költségvetésének tárgyalása. 

Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A település 2017. évi rendezvényeinek meghatározása.
 Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Szent András Szociális Szövetkezet beszámolója.
 Előadó: Kurján Sándor elnök
5. Bejelentések

Kérem, hogy a napirendi pontok fontosságára való tekintettel az 
ülésen megjelenni szíveskedjen.

Békésszentandrás, 2017. január 9.
Sinka Imre

polgármester

Adventi hírnökök a dísztéren

A hagyományokhoz híven november utolsó hetében felállítottuk a 
nagy adventi koszorút a katolikus előtti dísztéren. Ezúton is 
köszönjük Pálus István szalmabála felajánlását. Advent első 
vasárnapján a Gondozási Központ dolgozói segítségével 
hangolódtunk az ünnepre, nagyon szép dalokat és verseket 
szólaltattak meg és természetesen gyermekeik szereplése is 
meghatóvá tette műsorukat. Az első gyertyát Szurovecz Vince 
esperes úr gyújtotta meg.
A második vasárnap a 10 éves Szentandrási Dalkör tagjai szívet 
melengető műsorát hallhattuk és láthattuk. A Szent András-nap 
díjazottja, dr. Paljak János a második gyertyát lobbantotta lángra.
A harmadik vasárnap a Békéssy János Helytörténeti Egyesület 
tagjai és a Körös Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói megható 
műsorát láthattuk. Köszönjük Bobvos Dorina, Plentri Nikolett és 
Szabó Alexa közreműködését az éneklésben és Balláné Tóth 
Krisztina ének tanárnő felkészítő munkáját. Dr. Virág Sándorné, a 
Szent András-nap másik díjazottja gyújtotta meg a rózsaszín 
gyertyát.
Advent negyedik vasárnapján a Hunyadi János Katolikus Általános 
Iskola 4. osztályosainak műsorát láthattuk. Köszönjük a 
gyermekeknek és felkészítő tanáruknak, Molnárné Hürkecz 
Karolinának. Az utolsó gyertyát köszöntő gondolataival Sinka Imre 
polgármester gyújtotta meg.
Mind a négy alkalommal az önkormányzat meleg teával várta a 
jelenlévőket. A negyedik vasárnap a tea mellett, szaloncukor és 
forralt bor is hozzájárult a bensőséges beszélgetésekhez és 
melegséggel töltötte el az adventi műsoron résztvevőket. 
Köszönjük a Békés Megyei Önkormányzat támogatását, melyből 
az utolsó vasárnap megvendégelése valósult meg. Köszönjük!

Benedek Erika
Képek a 16. oldalon

90. születésnap

Otthonában köszöntötte Magyar Imréné Gabika nénit 90. 
születésnapja alkalmából Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata nevében Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony, 
valamint Bagi Erika anyakönyvvezető. Jegyző asszony átadta az 
ünnepelt részére a Magyarország Kormánya által megküldött 
emléklapot, valamint nagyközségünk ajándékát, leróva 
tiszteletünket az ünnepelt és szép kora előtt. 
Kívánunk Gabika néninek egészségben és boldogságban eltöltött 
hosszú éveket.

Bagi Erika

„A napok esőcseppek, az időben elperegnek,
Halovány árnyaként lanthangú szeleknek.
Nem tudjuk, merre nyit az élet sorsüveg ablaka,
Lényeg, hogy az ember maradjon önmaga.”
(Tóth Ervin)
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Advent harmadik hetében
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete Békésszentandrási 
Csoportja 2016. december 15-én 17 órakor tartotta a Karácsonyi 
ünnepségét. Ünnepi rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel 
Sinka Imre polgármester úr és Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony. Ismét meghívást kaptak a Hunyadi János Katolikus 
Általános Iskola sajátos nevelési igényű gyermekei és szüleik, 
K ö t e l e s n é  H o r v á t h 
Györgyi, Kardosné Terhes 
Gabriella és Turna-Barát 
Judit. Polgármester úr 
üdvözölte a részvevőket 
és elmondta karácsonyi 
gondolatait, kiemelte a 
csoportunk munkájának 
fontosságát. 
Bevezető gondolataimban 
felhívtam a figyelmet, 
hogy sajnos a karácsony 
ünnepe nem mindenki 
számára öröm, mert nincs 
abban a helyzetben, hogy 
ember módjára tudjon 
ünnepelni, lehetőségei korlátozottak. Ha tudomásunk van ilyen 
személyről, akkor segítsük őket.
Az ünnepségünket színvonalasabbá tette a Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola diákjainak kedves kis műsora Baginé 
Dorogi Anikó tanárnő vezetésével, amelyet nagy tisztelettel 

megköszönök. Köszönjük Molnár Imre Zoltán igazgató úrnak, 
hogy hosszú évek óta lehetőséget biztosít a műsorhoz.
A műsor után tagjaink Mikulás csomaggal kedveskedtek a 
gyermekeknek. Az asztal sem maradt üres a támogatók jóvoltából: 
kalácsot,  szaloncukrot,  gyümölcsöt,  teát  kínáltunk a 
jelenlévőknek.

I t t  i s  s z e r e t n é m 
m e g k ö s z ö n n i 
támogatóinknak önzetlen 
segítségüket.
A délután jó hangulatban, 
kellemes beszélgetéssel 
folytatódott.
A meghívott gyerekek és 
szüleik is jól érezték 
magukat, megköszönték 
a lehetőséget.
Köszönetem fejezem ki a 
7 fő egyedül álló tagjaink 
nevében az egyesületnek, 
hogy részükre tartós 
é l e lmi sze rc somago t 

tudtunk összeállítani, amelynek anyagi fedezetét az egyesület 
biztosította. Ehhez részben a csoport is hozzájárult.
Minden tagtársamnak és minden olvasónak és családtagjainak 
sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánok.

Köteles József csoportvezető

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
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
Szarvason a Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Békésszentandráson, Szent László u. családi ház irányár 4 Mft
Szarvas, Szabadság u. 67. 4 szobás lakás i.á. 9 MFt kertes 
csere érdekel 
Szarvas, Bem u. 6 szobás polgári ház irányár 16M Ft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Békésszenta., Arany János utcában családi ház irányár 8.5 Mft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Barátsággal, és eredményesen sikerült búcsúztatnunk a 2016-os 

évet.

December 30-ra a Kondorosi Betyár Sportgálára kaptunk kedves 

meghívást, ahol sok más sport mellett a Kondoros csapatával 

játszottunk egy barátságos mérkőzést. Végeredmény: Kondoros– 

Békésszentandrás 24 – 25. Igen vegyes korosztállyal, utánpótlás és 

felnőtt vegyes-csapattal vettünk részt, főként a csapatépítési célt 

szem előtt tartva, persze nem titkolt célunk volt, hogy egy jó 

játékkal és győzelemmel zárhassuk a szezont. Sikerült! "Egyedül 

keveset tehetünk, együtt azonban sokkal többet.”

A tornán részt vett csapatunk 

tagjai: Polónyi Bettina, Olasz Éva, 

Farkas Csenge, Szín Réka, Bata 

Bogi, Géci Brigitta, Ambrus Réka, 

Árgyelán Kíra, Szécsi Lili, Lólé 

Emília, Bezzeg Xénia, Bata Luca, 

Sztricskó Janka és Egriné Kovács 

Andrea (játékosedző). Hálásak 

vagyunk a  Kondorosi  NKK 

meghívásáért és barátságáért. 

R e m é l j ü k  h a s o n l ó a n 

eredményesen folytatjuk 2017-ben 

is, s továbbra is számítunk minden 

kedves támogatónk segítségére, 

s z u r k o l ó i n k  b i z t a t á s á r a , 

szeretetére.

- a- 

Békésszentandrás Kupa 2016
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a közelmúltban 
rendezte meg a hagyományos Békésszentandrás Kupa Nyílt, Rapid 
Sakkversenyét, melyre 38 fő nevezett. A rendezvényt – Radics 
László köszöntő szavai után - Dr. Strassburger Gyöngyi 
Békésszentandrás nagyközség jegyzője nyitotta meg. Ezt követően 
ismertetésre kerültek a verseny lebonyolításával kapcsolatos 
szabályok, mely szerint a verseny 9 fordulós svájci rendszerben, 
számítógépes párosítással, 2 x 15 perces játékidővel került 
lebonyolításra.
A helyezések számítógépes sorrend alapján (Bucholcz Berger, 
progresszív, egymás elleni eredmény, sötéttel szerzett több pont) az 
alábbiak lettek:
I. helyezett Volosin Vladimir lett, aki egy 6 személyre szóló 
hétvégét nyert a Holt-Körös partján a Körösparti Nyár Kft. (Barna 
Antal) felajánlásának jóvoltából.
A II. – VI. helyezettek tárgyjutalomban részesültek.
II. Horváth Zsolt
III. Udvardi Zalán
IV. Fekete Albert
V. Győri Szabolcs
VI. Csipai Levente
A legjobb ifjúsági Demeter Dorina, a legjobb szenior Dr. 
Gosztolya Ferenc lett, mindketten tárgyjutalomban részesültek.
A legjobb női versenyző, Fekete Ágnes szintén tárgyjutalomban 
részesült.
Díjazásra került a legjobb 14 éven aluli is: Rakovics János.
Továbbá tárgyjutalomban és vándorserleg díjazásban részült a 
helyi legjobb versenyző, Csipai Levente, valamint a második 
Révész Norbert és a harmadik Radics László is tárgyjutalomban 
részesült.
A verseny sportszerűen és jó hangulatban zajlott, melynek végén 
sertéspörkölt vacsorával vendégeltük meg a résztvevő sakkozókat. 
A pörkölt elkészítéséért köszönet illeti Rusz Jánost. 

Bagi Erika
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TÁNCOS HÍREK
December 11-én három párosunk Békéscsabán az I. Nyíri Lajos 
Emlékversenyen mérettette meg tánctudását.
Balázs Dominik- Kondacs Jázmin Bíborka Gyermek II. E standard 
3. hely
Balázs Dominik- Kondacs Jázmin Bíborka Junior I. E standard 2. 
hely
Balázs Dominik- Kondacs Jázmin Bíborka Gyermek II. D latin 2. 
hely
A páros ezen a versenyen standard táncokból is elérte a D 
osztályhoz szükséges pontokat. Gratulálok nekik, D osztályban is 
ilyen szép eredményeket kívánok!

Balázs Dominik-Kondacs Jázmin Bíborka 2., Petrás Bene-
Rózsa Bettina 4. helyezést értek el

Petrás Bene – Rózsa Bettina Junior I. D standard 6. hely
Petrás Bene – Rózsa Bettina Gyermek II. D latin 4. hely
Melich Krisztián – Petrás Kíra C ifjúsági standard 6. hely
Melich Krisztián - Petrás Kíra C ifjúsági latin 5. hely

Gratulálok a párosoknak!

December 17-én volt az év utolsó edzése és megtartottuk 
hagyományos karácsonyi ünnepségünket, ami - mint mindig - most 
is jó hangulatban telt el. Az idén is finomságokkal teli asztal várta a 
táncosokat. Az edzést a csipegetés és a csevegés váltotta fel, így 
kívántunk egymásnak békés karácsonyt és boldog új évet.

Korbely Györgyné
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Bajnokságot akarunk nyerni!
Beszélgetés Varga Lászlóval a Hunyadi Mátyás SE labdarúgócsapatának edzőjével

A Békésszentandrási Hunyadi SE labdarúgó csapata már több 
mint nyolcvan éve a Békés megyei futball egyik meghatározó 
együttese. Története során egyszer nyert I. osztályú 
bajnokságot és több alkalommal végzett a II. osztályú tabella 
élén. A tavalyi esztendőben egy hajszálon múlott az újabb 
bajnoki cím. Akkor félő volt, hogy a második helyet kudarcként 
értékelik a Körös partján. Azonban teljes joggal nem ez 
történt. Az ezüstérem, egy „csakazértis” hangulatot szült, 
újabb lendületet adott a csapatnak, amely egy remek őszi 
szezont eredményezett. Az elmúlt időszakról és a jövő nagy 
terveiről beszélgettem az együttes edzőjével, Varga Lászlóval.
- Hogyan értékeled az őszi szezont?
Összességében jónak mondható. Bár rosszul kezdtünk a nyitó 
fordulóban. Próbáltam fiatalokat beépíteni az újkígyósi 
mérkőzésen, azonban az eredmény nem úgy alakult. Szép 
teljesítmény volt a két gólos hazai előnyt kiegyenlíteni, de egy 
védelmi hibát követően ismét a kígyósiak jutottak előnyhöz. A 3 – 
2-es végeredmény meglepő volt, de figyelmeztetőleg is hatott. 
Óvatosabban és harcosabban játszottunk ezután, ami szép 
győzelmi sorozatot hozott. A gyomai meccs vetett ennek véget, 
ahol sajnos újabb vereség jött, amiben nagy szerepe volt a fiatal 
játékvezetőnek is. Ezt követően újabb győzelmek születtek, majd 
jött a battonyai kirándulás. Egy félidőnyi előnyt adtunk a 
határmentieknek. 0 – 3-as félidő után nagy hajrával felzárkóztunk 2 
– 3-ra. Levegőben lógott az egyenlítés, de szerintem a Battonya 
győzelmét jobban akarták. Általában így szokott lenni. Aki nem 
vállalja a magasabb osztályt, annak a külső körülményekkel is meg 
kell küzdeni! Az utolsó szakaszt zsinórban nyerte a csapat. 
Zárásként december 3-án Okányban szerepeltünk, ahol nemcsak 
eredményesen, de nagyon tetszetősen is futballozott a Hunyadi.
Sajnálatos eset volt, ami napjainkban egyre jellemzőbb, hogy az 
Atletico Békéscsaba kétszer nem jött el. Így a Fegyelmi Bizottság 
döntött: a három pontot 3 – 0-ás gólaránnyal a javunkra írták.
Az őszi teljesítmény alapján a tabella második helyén állunk, egy 
pontra lemaradva a listavezető Békés mögött.
- Az előzetes várakozásokat tekintve elégedett vagy?
Igen! A csapat a várt eredményeket hozta, megfelel az 
erőviszonyoknak. De természetesen nem mondunk le az 
álmunkról: bajnokságot akarunk nyerni. Úgy gondolom ehhez 
adottak a feltételek.
- Személy szerint kikkel voltál megelégedve?
Elégedett vagyok az összteljesítménnyel. A mérkőzések jő részén 
igazi csapat benyomását keltette a társaság. Ezért nehéz is külön 
személyeket kiemelni. Ha mégis, akkor Sajben Gábor, Virág Imre, 
Légrádi Attila és Borgulya János érdemel említést.
- Javában tart a téli szünet. Mikor kezdi a csapat a felkészülést a 
tavaszi erőpróbákra?
Január 23-án hétfőn kezdjük el a hathetes felkészülést. Heti három 
edzést tervezünk, melyből kettő a szabadban, egy pedig teremben 
lesz megtartva. Ezeken túl edzőmérkőzéseket is kívánunk játszani. 
Nagyon fontos, hogy a játékosállomány egyben maradt. Nem 
távozott senki, viszont van esély a bővülésre, Kasnyik Dávid és 
Rácz Rajmund személyében. Fontos hír még az is, hogy Olasz 

István betöltötte a 16. életévét, ami azt jelenti, hogy ezután a 
tehetséges saját nevelésű fiatal a felnőtt keret tagja lehet.
- Mikor és kikkel terveztek edzőmeccseket játszani?
Még nincsenek pontos időpontok lekötve, csak a leendő 
ellenfelekkel folynak egyeztetések. Egyelőre Csabacsűddel és 
Nagyszénással vannak tárgyalások. Ezeken túl teremtornákon is 
részt vesz a csapat. Január 21-ére meghívást kapott az együttes 
Kondorosra a megyei  I .  osztályú labdarúgócsapatok 
terembajnokságára. Február hónapban megrendezik a megyei II. 
osztályú labdarúgócsapatok terembajnokságát is, melyen szintén 
részt vesznek a fiúk. A helyszín Gyomaendrőd lesz.
- Ezek után adja magát a kérdés: mit vársz a tavasztól?
Remélem, hogy jó eredményeket fogunk elérni a tavaszi szezonban 
is. Erre biztosíték lehet az, hogy nem gyengültünk a szünetben, 
mert senki sem távozott. Sőt! Fontos, hogy ne legyenek sérülések. 
Kell, hogy mindenkiben buzogjon az erő, szeme előtt lebegjen a 
cél, a bajnokság megnyerése! Ha továbbra is olyan fegyelmezetten 
és akkora alázattal fogunk játszani, mint ősszel, akkor az 
eredményesség sem marad el. Ha így lesz, akkor biztosan számolni 
kell velünk a végelszámolásnál. Bízom benne, hogy a bajnoki 
döntőre Szentandráson kerül majd sor, a Békés elleni hazai 
meccsen. Nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlásra, főleg az 
ifjúsági csapat szereplésére. Példa erre a Lőkösháza együttese, 
akitől a tél folyamán 7 pontot vontak le az ifjúsági csapat 
folyamatos csonka kiállása miatt. Mondom ezt azért, mert már a 
Hunyadival is előfordult hasonló.
- Mit üzensz a sportbarátoknak?
Boldog új esztendőt kívánok Nekik! Továbbá szeretnék köszönetet 
mondani az elért eredményekért a vezetőknek, az edzőknek, a 
játékosoknak, a támogatóknak, a szurkolóknak. Remélem, hogy az 
elmúlt évek kitartó munkájának meg lesz az eredménye és kialakul 
egy olyan Hunyadi, amely zömében Szentandrásiakra épül.
- Köszönöm a beszélgetést!

zi -rt

A békésszentandrási Ipartestület tisztelettel meghívja Önt

2017. január 28-án (szombat) 19 órai 
kezdettel a Körös Művelődési Házban tartandó

VÁLLALKOZÓK 
BÁLJÁRA

Program:
19.00 óra - Köszöntő
19.10 óra - Műsor
20.00 óra - Vacsora

Utána: Büfé, zene, tombola
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EGYKORON

Pillanatképek Békésszentandrás történetéből

Jegyzőkönyv

Készült Békésszentandráson 1933. évi január hó 29-én ½ 4 órakor 
az Iparoskör kistermében a békésszentandrási Hunyadi Mátyás 
Sport Egyesület megalakulása alkalmából megtartott alakuló 
közgyűlésről.

Jelen voltak:
Gyulai János, Bencsik Mihály, Sinka Ferenc, Ordelt Rezső, Balázs 
Imre, Szalai Imre, Dorogi József,Demeter Lajos, Egri Imre, Szabó 
Áron, Nyerges József, Virág Gyula, Bíró János, Bíró Károly, Rusz 
Rózsika, Kis Imre, Kis Imréné, Fazekas György, Fazekas 
Györgyné, Bencsik Ferenc, Bencsik János, Tóth Bözsi, Sinka 
János, Bagi János, Sinka Imre, Bagi János, Szító András, Mrena 
József, Magyar Vincze, Nándori István, Sinka István, Csabai 
Gergely, Hettmann Károly, Hettmann Imre, Paraszt Lajos, Juhász 
József, Gyömrei Gáspár, Bauszvein András, Kertész Lajos, Szító 
István, Farkas János, Kis András, Mrena János, Bontovics Imre, 
Taskó Pál, Magyar János, Bíró Bözsike, Romhányi Sándorné, 
Szilágyi Ilonka, Balázs Mihály, Ambrus Mihály, Dosel József, 
Szító Mihály, Szenci Lajos, Nagy Pál, Sindel András, Farkas 
István, Csizmadia Gyula, ifj. Bokros Albert, Egri András, Szító 
György, Kis György, Pákozdi Ilonka, Szállás Ilonka, vitéz 
Dombovári János, Fazekas Lajos, Romhányi Béla, Virág Károly, 
Tóth Ferenc, Katona Antal, Kovács István, Győri Etuska, Kovács 
Margit, Dorogi Juliska, Sinka Márton, Szabó Márton, Pocsai 
Gyula, Hali István, Bagi Mariska, Sinka Ferenc községi jegyző, 
Bencsik Pál, Fabó János.

Megjelentek közül Kovács István békésszentandrási lakos 
ismerteti az összejövetel célját, amelynek célja községünkben a 
sport kedvelő ifjúság régi óhajának eleget téve, új sport egyesület 
alakítása, amely által mindkét nembeli ifjúság testi erejének, 
ügyességének kifejlesztése, sport szeretet által a bajtársiasság, 
fegyelmezettség és emberbaráti szeretetnek a lelkekbe való 
elültetése. Felhívja a jelen levőket, hogy kívánják-e a sport 
egyesület megalakítását.
Az összes jelen levők lelkesedéstől áthatott örömrivalgása között 
kiáltottak fel, hogy a sport egyesület megalakítását kívánják.
Kovács István felszólal ezután, felhívja a megjelenteket, hogy az 
alakuló gyűlés vezetésére az elnök megválasztásáig korelnököt 
jelöljenek ki.
A közgyűlés tagjai egyhangúlag Kovács Istvánt választják meg 
korelnöknek.
A korelnök ismerteti az egyesület alapszabályait.
Az összes jelenlevők az ismertetett alapszabályt közfelkiáltással 
elfogadják, mire korelnök a sport egyesületet megalakítottnak 
jelentvén ki, a közgyűlés jegyzőkönyvének vitelére Sinka Ferenc 
ipartestületi jegyzőt és hitelesítőként Balázs Imre és Gyulai Jánost 
kéri fel.
Korelnök bejelenti, hogy az alapszabály szerint első sorokban 
titkos szavazás útján az elnököt válassza meg a közgyűlés, miért is 
az alapszabály értelmében a háromtagú szavazat szedő bizottságot 
vitéz Dombóvári János, Nyerges József, és Sinka Ferenc 
személyében kiküldi, Az elnök a szavazást elrendeli, a szavazás 
tartalmára a közgyűlést felfüggeszti.

A közgyűlés tagjai titkos szavazólapok beadásával megejtették, 
amelynek eredményeként Sinka Ferenc községi jegyzőre 85, 
Balázs Imre 2, Bagi János 1 szavazat adatott le az összes 
szavazatok száma 88 volt.
Elnök ezután a közgyűlést újból megnyitván, ismerteti a szavazás 
eredményét, amely szerint 85 szavazattal három szavazat 
ellenében elnöknek Sinka Ferenc választatott meg.
Sinka Ferenc megválasztott elnök az alakuló közgyűlés vezetését 
átveszi és üdvözli a közgyűlésen szép számban megjelent sport 
pártoló hölgyeket s az ifjúságot. Megköszönvén a bizalmat 
hangsúlyozza, hogy örömmel vállalja a tisztséget, mert meg van 
arról győződve, hogy olyan egyesület élén működik, amelynek 
tagjai a régi nemzeti tradíciókhoz híven sport szeretők. Kiemeli 
beszédében, hogy igaz az a közmondás miszerint éptestben éplélek 
lakik. A testi ügyesség kifejlesztése mellett léleknemesítő munkát 
végzünk, sőt a sport űzése nemzeti szempontból is igen fontos 
tényező, mert láthatjuk, hogy jó lehet Trianon átka országunkat 
térképen egészen kicsi országgá zsugorította össze, mégis sport 
kedvelő és sport űző fiaink a nagy nemzetek sorába foglalnak 
helyet. Tehát láthatjuk, hogy sport kifejlesztésével a revíziós 
eszmének szolgálatot teszünk, mert ez által a művel nyugat 
figyelmét ébresztjük fel nemzetünk iránt. Tudja, hogy minden 
kezdet nehéz és a sport egyesületnek is nehéz akadályokkal kell 
eleinte megküzdenie, de mégis kéri a tagokat, hogy ne 
csüggedjenek, hanem a jobb jövő reményében tartsanak ki, 
kitartásunkat és fáradozásunkat siker fogja koronázni. Az Isten 
áldását kéri az új egyesület működésére.
Elnök ismerteti az alapszabály vonatkozó rendelkezését, amely 
szerint az alelnök, tíz választmányi tag és kettő választmányi póttag 
a közgyűlés által titkos szavazás útján választandó.
Elnök a szavazást szedő bizottságot kiküldi, a szavazást elrendeli 
és a szavazás tartalmára a közgyűlést felfüggeszti.
A közgyűlés tagjai titkos szavazólapok beadásával megejtették, 
amelynek eredményeként alelnökre tíz választmányi tagra, két 
választmányi póttagra és három számvizsgáló bizottsági tagra 
egyenként 88 szavazat adatott le.
Elnök a közgyűlést újból megnyitja, ismerteti a szavazás 
eredményét, amely szerint 88 szavazattal alelnöknek Katona Antal 
lett megválasztva. Tíz választmányi tagnak és két póttagnak 88 
szavazattal Bencsik Mihály, Csonki Lajos, Hettmann Imre, 
Nyerges József, Győri Imre, Bencsik Ferenc, Fabó János, Sinka 
Ferenc, Kis Imre, Paraszt Lajos, Dorogi József póttagnak Juhász 
József póttagnak lett megválasztva. Juhász Ferenc, Pálinkás 
Ferenc, Hali József számvizsgáló bizottsági tag jelöltek egyenként 
88 szavazatot kaptak.
Több tárgy nem lévén elnök megköszöni a megjelentek türelmét, a 
közgyűlést bezárja.

K.m.f.
 Sinka Ferenc Sinka Ferenc
 jegyző  elnök

Balázs Imre
Gyulai János

jegyzőkönyv hitelesítők

Az egykori jegyzőkönyvet lejegyezte: Hévizi Róbert



14 2017. január

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 

VIZÉZ SINKA MÁTYÁS ALAPÍTVÁNY javára!

Adószám: 18394843-1-04

Együtt a SZENTANDRÁSI GYERMEKEKÉRT!
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!

Kérjük, ajánlja adója 1%-át a FITT-FORM TORNA 
SPORTEGYESÜLET javára.

Adószámunk: 18394142-1-04

Ajánlja fel adója 1%-át!
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ANYAKÖNYVI  HREK

Születés

2016. december 26-án Nagy József és 
Kecskés Marietta szülőknek JÓZSEF 
BENDEGÚZ utónevű gyermeke született.

Elhaláloztak

Kökény Gusztávné ln.: Zubor Lídia /1929/ 2016. december 6-án,
Nemcsényi Pál /1952/ 2016. december 8-án,
Bártfai Imréné ln.: Tóth Mária /1958/ 2016. december 14-én,
Csabai János /1955/ 2016. december 23-án,
Gazsó Istvánné ln.: Marton Piroska /1953/ 2016. december 25-én,
Kiss Józsefné ln.: Farkas Veronika /1935/ 2016. december 26-án,
Lászlófi János /1953/ 2016. december 26-án,
Henzel Imréné ln.: Barcsik Anna /1928/ 2016. december 28-án,
Csipai Gáspárné ln.: Egri Irén /1945/ 2016. december 29-én,
Kulasák Márton László /1958/ 2016. december 30-án,
Varga Sándorné ln.: Mrena Mária Erzsébet /1952/ 2016. december 
31-én hunyt el.

MEGEMLÉKEZÉS

Asztalos József
halálának 10. évfordulójára.

,,Elmentél tőlünk
A csillagok felé,
Aranyló csillagpor hull
Már lábaid elé.
Arcunkat könny mossa,
Mert nem vagy már többé.
De emléked a szívünkben,
Élni fog örökké!”

Szerető édesanyja, testvére és családja

Megemlékezés

Lázár Albert
halálának

10. évfordulóján

Szerető családod

„Keresünk, de nem vagy már sehol,
mégis itt vagy mindig valahol.

Talán egy napsugárban. 
Talán egy holdfényben.

Talán egy csillag, fent az égen.
Mi mindig várunk, mint valamikor régen!”

Megemlékezés

„Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted…”

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk

egyetlen gyermekünk, Lénárt Anikó 
elvesztésének 4. évfordulóján.

Hálás szívvel köszönjük az érte gyújtott gyertyákat, 
a megemlékezéseket, a vigasztalásokat.

Bánatos szülei, szerettei.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Nincs már holnap, véget ért egy élet,
sirassatok csendben, szívetekben élek.”

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
szomszédoknak, ismerősöknek, akik

BABÁK JÁNOS
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

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

Béke Élelmiszer ajánlata

Házi tej tejautomatából 170 Ft/l.
Kovásszal készült kenyér 230Ft/kg.

Békésszentandrás, Béke út 10/a

Tel.:70/322-4020
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Advent képekben

Advent első vasárnapján a Gondozási Központ dolgozóinak és gyermekeinek műsorával hangolódtunk a karácsonyünnepére 

A második vasárnap a 10 éves Szentandrási Dalkör karácsonyi műsora, majd harmadik vasárnap a Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozóinak, valamint a Békéssy János Helytörténeti Egyesület tagjainak műsora varázsolta el az adventi várakozókat

Advent negyedik vasárnapján a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak karácsonyi műsorát láthattuk 
és a helyi, valamint a Békés Megyei Önkormányzat támogatása segítségével a jelenlévők forró teát, forralt bort és szaloncukrot 
kaptak


