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REFORMÁTUS  HÍREK

Presbiteri tisztújítás a Református 
Egyházban

A Magyarországi Református Egyházban hatévente van 
presbiterválasztás, amely most újból esedékessé vált. A mi 
egyházközségünkben is megtötént a presbiterválasztás 2017-ben. 
2018 január 1-től 2023 december 31-ig tart a mostani presbiterek 
megbízatása. 2018 első vasárnapján két presbiterünk átadta 
mandátumát, és tiszteletbeli presbiterként folytatja szolgálatát:  
Győri János 18 éves, Lénárt Andrásné 38 éves presbiteri munkáját 
ünnepélyesen köszöntük meg. Az újonnan választott két presbiter – 
ifj. Arnóczi Ferenc és Fazekas Endre – presbiteri fogadalmat tettek. 
Hálásak vagyunk a presbiterek eddigi szép munkájáért, és Isten 
gazdag áldását kérjük további életükre, szolgálatukra. 
Az igehirdetés alapígéje Jézus szava volt: “Ha valaki nekem 
szolgál, megbecsüli azt az Atya” (János ev. 12.26) Van-e annál 
nagyobb tisztesség, mint ha valakit az Atya Isten megbecsül? 
Kívánjuk, hogy presbitereink tapasztalják ezt meg. Van-e szebb 
iránymutatás a presbiteri munkában Jézus útmutatásánál? “Nekem 
szolgál” A presbiteri tisztség sokszor önfeláldozást is jelent, és 
Jézus Krisztus követésében példaadást, az Ő akarata szerinti 
döntéshozatalokat. Imádkozzunk, hogy presbitereink így töltsék be 
szolgálatukat. 
Egyházközségünk Presbitériuma a következő személyekből áll: 
Arnóczi Ferencné gondnok (presbiteri elöljáró), ifj. Arnóczi 
Ferenc, Bagi Mihályné, Erdei Sándorné, Fazekas Antalné, Fazekas 
Endre, Nemcsényi Györgyné, Nemcsényi Zsolt. 
Kérünk mindenkit, hogy forduljon hozzájuk bizalommal egyházi 
kérdéseikkel, és velük együtt szolgáljuk Krisztust'

Az új Presbitérium a gyülekezet tagjaival.

Ökumenikus Imahét Békésszentandráson

Január 21-28-ig tartott világszerte az ökumenikus ima nyolcad, 
amelyet Békésszentandráson is megtartottunk. 21-én Dr Dobos 
Ágoston református lelkész prédikált a római katolikus 
templomban, 22-én Szurovecz Vince főesperes szolgált a 
református parókián. A következő napokban Nobik Erzsébet és 
Zahorecz Pál szarvasi evangélikus, valamint Péntek Ágnes öcsödi 
református lelkész vezetett bennünket közös imaóránkon.
Az ökumenikus szó keresztyén egységtörekvést jelent. Az 
ökumenkius imahéten a világ keresztyénségének egységét éljük 
meg azzal, hogy meglátogatjuk egymást templomaikban, és együtt 
figyelünk közös Szentírásunkra, és együtt imádkozunk a Jézus 
Krisztust megváltóul adó Mennyei Atyához. Az ökumenikus 
mozgalom alapja Jézus Krisztus imája. Híres un. főpapi, 
leghosszabb leírt imájában kérte az Atyát így: “De nem értük 
könyörgök csupán (a 12 tanítványért), hanem azokért is, akik az ő 
szavukra hisznen énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, 

úgy, ahogyan te, Atyám, énennem és én tebenned, hogy ők is 
bennünk legyenek, hogy ehiggye a világ, hogy te küldtél el 
engem.” (János 17:20)
Egyházi elöljáróinkkal együtt bátorítunk mindenkit, hogy ne csak 
egy évben egyszer, hanem egész évben folyamatosan törekedjünk 
Krisztusban való egységünk megélésére. Aki most nem tudott részt 
venni az ökumenikus imahéten, év közben egyik ismerősével 
menjen el a másik felekezet templomába, hiszen “egy az Úr, egy a 
hit, egy a keresztség” Jézus Krisztusban.

Ökumenikus imahét Békésszentandráson

Téli hittanos kirándulás a Mátrában

Boldogok voltak azok, akik részt vettek játékos családos hittanos 
kirándulásunkon január 27-én a Kékestetőn. Az idén kevés havunk 
volt, viszont a Mátrában élvezhettük a tél örömeit. A kirándulás 
nemcsak játékbó és kikapcsolódásból állt. Mátraházán a 
református üdülőben bensőgéges, meleg szobában áhítatot 
tartottunk és kapcsolódtunk Isten szeretetébe és tanításába. Jákób, 
az egyik hit ősatya tanulságos életét kísértük figyelemmel, aki bár 
sokszor hibázott, de Isten kegyelmes volt hozzá, megvigasztalta és 
ezt mondta neki menekülése közben: “Mert én veled vagyok, 
megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. 
Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem 
neked.” (1Mózes 2815) Jézus Krisztusban mi is ígéretet kaptunk, 
hogy Ő velünk van a világ végezetéig, és hogy aki hisz a Fiúban, 
annak örök élete van. Milyen nagy ajándék ez!
A buszúton oda-vissza sok modern egyházi éneket is 
meghallgattunk. Kevesen tudják, milyen jó modern, fiatalos 
énekek vannak szinte hogy karnyújtásnyira (ill. Internetes 
billentyűnyomásnyira) tőlünk. Ha Ön, kedves olvasónk nem is 
tudott eljönni, hadd részesítsük egyik kedvenc úti énekünkből, 
h a l l g a s s a  m e g :  ( P i n t é r  B é l a :  Ú j r a t e r v e z é s  ) 
https://www.youtube.com/watch?v=a3-ZLeLSU-g 
Köszönjük mindazok hozzájárulását, akik lehetővé tették 
kirándulásunkat!

Hittanos csapatunk ritka nagy hóember előtt napozott a 
Mátrában
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ÓVODAI  HÍREK
"Medve, medve bújj elő.." - Óvodai életképek

Mesesarokban

Busóálarcok

Álarcfestés

Konckirály és Cibere vajda

Tornáztunk

„...kibújás vagy bebújás..."

A fényképeket új fényképezőgéppel készítettük, melyet szülői felajánlásból kapott óvodánk. Megköszönöm a szülői támogatást, mely 
megkönnyíti az élmények, események dokumentálását.                                                                                        Házi Imréné óvodavezető
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GONDOZÁSI  KÖZPONT  HÍREI
A 2018-as év januárja több idős néni számára hozta el a jubileumi 
90-95 éves születésnapi évfordulót.
Bodnár Istvánné Erzsike nénit 90. születésnapján otthonában 
köszöntöttük fel. Gratulálunk ehhez a neves eseményhez. 
A Gondozási Központ idősei közül is sokan élik meg ezt a szép 
kort. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében két 
„szép korút köszöntött Polgármester Úr. 
Suda Pálné Eszti néni 95, Sinka Mihályné Ica néni 90 éves lett. 
Jó egészséget és még sok örömet kívánunk az ünnepelteknek!
A januári hónap is bővelkedett eseményekben: 
Ellátogattak hozzánk a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai. Sok 
finom gyümölcsöt, süteményt, tartós élelmiszert, üdítőt hoztak 
nekünk.

Az almából készült finom mézes fahéjas sült alma, almakompót és 
almás lepény is. Köszönjük szépen!
Ebben a hónapban a református parókián megrendezésre került az 
ökumenikus imahét. ldőseink több alkalommal is részt vettek az 
imahét rendezvényein.
A házi segítségnyújtás keretein belül gondozónőink igyekeznek az 
élet minden területén segítséget nyújtani. Egyik nyugdíjasunk a 
számítógép használatában kért tőlünk segítséget. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy néhány alkalom után már önállóan használja a gépet.
Mint minden évben, idén is ellátogattunk a tél-fény fotókiállításra 
is. Nagy örömmel néztük végig a sok-sok fényképet.

 A farsang is erre az időszakra esik. Vízkereszt napjától (január 6.) a 
vál tozó időpontra  eső húshagyókeddig s  a  másnapi 

hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemeznek.
A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban 
nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag 
néphagyományokra épül.
Szokásunkhoz híven idén is megünnepeltük ezt a szép szokást. 
Lakóink és az otthonukban élők nagy része is kíváncsi volt a 
meghirdetett farsangi mulatságra.
Vendég fellépőként a Szentandrási Dalkör biztosította a 
színvonalas előadást. Beöltözve, mulatságos dalokkal, verssel, 
mesével szórakoztatták időseinket. Dobos Ágoston lelkész 
biztosította a megfelelő zenei kíséretet.

Az előadás meglepetése volt, amikor gondozóházi kórusunk 
viszont előadást tartott a fellépőknek ezzel is megköszönve 
közreműködésüket. Nagy sikert aratott műsoruk.
Itt kell megemlítenünk, hogy a kórus átlagéletkora 80 év felett van, 
de fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel vetik bele magukat az 
újabb és újabb kihívásokba.
Herőcével és finom citromos teával kínáltuk vendégeinket. 
Fellépőinknek ezúton szeretnénk megköszönni előadásukat, 
vendégeinknek pedig a részvételt.  
Továbbra is szeretettel várunk minden érintettet előadásainkra és 
rendezvényeinkre.
Több visszajelzés alapján szeretnénk az elfogyasztott herőce 
receptjét közzé tenni mindazok számára, akik otthonukban is 
szeretnék elkészíteni.

HERŐCE

Hozzávalók: (kb. 20-22 db-hoz)

1 kis pohár tejföl 
1db tojás 
Fél mokkás kanál só
1 mokkás kanál szódabikarbóna
Cukor- ízlés szerint (kb. 1 evőkanál)
Liszt – amennyit felvesz (kb. 40 dkg)
Összegyúrjuk, de nem kell pihentetni!

Forró olajban hirtelen kisütni.  

Gondozási Központ dolgozói
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Megemlékezés
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület a 
Doni áttörés 75. évfordulója alkalmából január 12-én csendes 
megemlékezést tartott a Hősök szobránál. Hévizi Róbert elnök 
mondott visszaemlékező gondolatokat a magyar királyi 2. honvéd 
hadsereg 1943 januárjában a Don-kanyarnál megvívott harcairól, 
hőseiről, áldozatairól. Egyesületünk egy helytörténeti ajándékkal is 
gyarapodott ezen a napon Bődi Mária jóvoltából. Köszönjük 
szépen! A koszorúzást követően gyertyagyújtással tisztelegtünk a 
hősi halált halt, eltűnt és áldozatul esett magyar katonák emléke 
előtt.

Helytörténeti Egyesület

MEGHÍVÓ

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja

Békésszentandrás lakosságát

2018. február 23-án (péntek)

16.30 órára a

Kommunizmus
Áldozatainak
Emléknapja

alkalmából tartandó
csendes megemlékezésre

a Polgármesteri Hivatal előtti
kopjafánál.

Tisztelegjünk együtt
az áldozatok emléke előtt!

Vállalkozók bálja
Január utolsó szombatján hagyományosan az iparosok találkoznak 
és kikapcsolódnak egy táncos rendezvényen. Így volt ez most is a 
28. alkalommal.
Először Hévizi Róbert a Felügyelő Bizottság nevében köszöntötte 
a jelenlévőket, majd Lukoviczky György, Békés Megyei 
Ipartestület Szövetségének elnöke, az Országos Ipartestület 
elnökségi tagja az iparosok fontosságáról beszélt. Ezt követően 
Nagy Mihály László a Vállalkozók Országos Szövetségének 
Békés megyei elnöke üdvözölte az estét és példaértékűnek tartotta 
ezt a hosszú ideje tartó összefogást. Végül Fabó István 
alpolgármester a képviselő-testület nevében köszöntött és vázolta 
fel a községet érintő változásokat, leendő pályázatokat, köztük az 
M44-es út megépítését. A vacsora előtt szórakoztató percek 
következtek: Nádházi Péter, a Cervinus Teátrum művésze és a 
Vértessy Tánc-Sport Egyesület táncosai által. Az ízletes vacsorát 
Csekő Lajos és Vereb Imre készítette és a hajnalig tartó 
mulatozásról az Apropó Együttes gondoskodott. Reméljük, ez a 
szép hagyomány még sokáig megmarad községünkben!

BE

80. születésnap
Köszöntjük Lóránt János Demetert, Munkácsy-díjas festőművészt, 
Békésszentandrás díszpolgárát 80. születésnapja alkalmából! Isten 
éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban, szeretetben, 
szerettei körében! 

Szerkesztő Bizottság
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Békés Megyei Önkormányzat hírei

ÉVÉRTÉKELŐ
Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke 
2018 elején az elmúlt 
évre visszatekintve 
értékelte az elvégzett 
munkát, kiemelve a 
m e g y é t  é r i n t ő 
fejlesztéseket.
-  2 0 1 7 - b e n  s o k a t 
hallottunk a Terület- 
és Településfejlesztési 
Operatív Programról 
(TOP). Hogy állnak 
jelenleg a fejlesztések?
-  A 2 0 1 4 - 2 0 2 0 - a s 
fejlesztési időszakra 
való felkészülés még 
2012-ben kezdődött a 
f e j l e s z t é s i  c é l o k 
meghatározásával, majd az Integrált Területi Program 
kidolgozásával. Sok év munkája érik be ebben az évben, amikor a 
projektek a megvalósulás szakaszába érnek. A TOP abban jelent 
előrelépést a 2007-13-as időszak regionális pályázati rendszeréhez 
képest, hogy ez egy megyei forráselosztást eredményez. Békés 
megye számára a 2014-2020-as időszakra 58 milliárd forintnyi 
pályázati keretösszeg lett meghatározva, ez azt jelenti, hogy erre az 
összegre csak megyei szereplők pályázhatnak. Ez a keretösszeg 
közel duplája annak, ami a fejlettebb nyugat-magyarországi 
megyék rendelkezésére áll. Mind a négy országgyűlési 
képviselővel, Dankó Bélával, dr. Kovács Józseffel, Simonka 
Györggyel és Vantara Gyulával sokat dolgoztunk ezért. Fontos 
kiemelni, hogy a felhívások döntő többsége 100% támogatási 
intenzitású, tehát nem igényel önerőt a településektől, nem 
kényszerülnek hitelfelvételre. 
A TOP tervezésében és lebonyolításában komoly feladatai voltak 
és vannak a Békés Megyei Önkormányzatnak. Fontos és 
felelősségteljes szerepünk van a Döntés-előkészítő Bizottságban 
(DEB), véleményt kell mondanunk a pályázatokról: csak azok 
nyerhetnek pozitív elbírálást, amelyek igen szavazatot kapnak. A 
végső eredmények kialakítása az Irányító Hatóságnál az NGM-ben 
történik. Nem csak a támogatói döntések megszületéséig kísérjük a 
pályázatokat, hanem, ahol kérik, a pályázatokat végig is 
menedzseljük. Eddig a megye településeinek több mint fele bízott 
meg bennünket ilyen jellegű feladatokkal. 
Mostanáig 39 milliárd forint értékben 355 pályázat kapott zöld utat, 
a fejlesztések 69 települést érintenek. 49 pályázat esetében már 
csak a támogatói döntésre várunk, ezeket a projekteket a DEB 
támogatta, és van 3 értékelés alatt álló pályázat.  A legtöbb TOP-os 
projekt el fog indulni, egy része pedig már le is zárul idén.
- Vannak-e határon átnyúló pályázati lehetőségek?
-  A HURO, Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program utóda az Interreg V-A Románia-
Magyarország Program, ami 2014-2020 között valósul meg, négy 
román és négy magyar határ menti megye közreműködésével. A 
pályázatok a katasztrófavédelem, a vízgazdálkodás, a kulturális 

örökségvédelem, az 
e g é s z s é g ü g y  é s  a 
közlekedésfejlesztés 
területeit célozzák. A 
program az Európai 
Regionális Fejlesztési 
Alap támogatásának 
köszönhetően valósul 
m e g ,  t e l j e s 
k ö l t s é g v e t é s e  2 3 2 
m i l l i ó  e u r ó .  A 
felhívások egy része 
m á r  m ú l t  é v b e n 
m e g j e l e n t ,  m á s i k 
r é s z ü k  p e d i g  i d é n 
várható. Fontos tudni, 
hogy a megyeházán 
m ű k ö d i k  e g y 
információs iroda, ahol 
a pályázók segítséget 

kaphatnak a magyar-román pályázatokkal kapcsolatosan.
- Intenzív munka folyik az értékgyűjtés terén. Mennyire 
aktívak a települések?
- Komoly törekvése a Békés Megyei Önkormányzatnak a megyei 
identitás erősítése, ennek fontos eszköze az értéktár. A Békés 
Megyei Értéktár 2013-ban alakult, 2014 után megújult a megyei 
értéktár bizottság, illetve az albizottságai is. A megyei értéktár 
bizottság 7 főből áll, többségében szakemberekből, munkájukat 
nyolc szakmai albizottság segíti. A Békés Megyei Értéktárnak 
jelenleg 37 eleme van. Városaink, községeink kétharmadán, 
jelenleg 51 településen működik helyi értéktár, ez az országos átlag 
kétszerese. Az 51 településen 819 értéket tartunk nyilván. 
Szeptember elején rendezzük meg Békéscsaba főterén a 
Megyenapot, ahol bemutatkoznak a megyei értékek. Ezen a napon 
ismerjük el azoknak az érték tulajdonosoknak, felterjesztőknek a 
munkáját, akik a települési értéktárban új értékeket fogadtak el, és 
azoknak is, akik javaslatára a megyei értéktárba új érték került. Az 
idei Megyenapot - ami már a harmadik lesz – másfél naposra 
tervezzük, pénteken délután (augusztus 31-én) kezdődik és 
szombaton este (szeptember 1-én) egy nagyszabású koncerttel 
zárjuk.

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése januárban rendkívüli 
közgyűlésen foglalt állást a bevándorlásszervező irodákkal 
kapcsolatosan. 
Magyarországi polgármesterek kezdeményeztek összefogást 
annak érdekében, hogy a településeken ne hozhassanak létre ilyen 
irodákat. A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” 
felhívás komoly vitát keltett a képviselők között, a többség úgy 
vélekedett, csatlakozni kell a felelősen gondolkodó polgármesterek 
csoportjához. A közgyűlés végül úgy döntött, támogatja a felhívást, 
a DK képviselője nemmel szavazott, az MSZP képviselője nem 
volt hajlandó részt venni a szavazásban.

Fotó: Zentai Péter
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BÉKÉS MEGYEI 
KASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG

TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztató kéményseprő ipari szolgáltatás lakossági 
igényléséről
Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi 
házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra 
kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A 
szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a 
biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprő-ipari  sormunka igénylése 
időpontfoglalással történik.
Időpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van 
lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes 
felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.
Interneten:
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
linken.
E-mailben: levelét a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:
Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as 
hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot 
megnyomva.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási 
csoport, Békéscsabán
a Kazinczy u. 9-es szám alatt.
Ügyfélfogadási idő
Hétfő   8.00 – 20.00
Keddtől – Péntekig  8.00 – 14.00
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi 
házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes 
kéményseprői sormunka elvégzésére.
Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka 
harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az 
elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg. A kéményseprő-
ipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófa védelmi 
igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül 
nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti 
elérhetőségeken tegyék meg!

A családok éve 2018

Csökkennek a csokot 
igénylők adminisztratív 
terhei február 15-étől

Jelentősen csökkennek a családi otthonteremtési kedvezmény, a 
csok igénybevételének adminisztratív terhei. –nyilatkozott Dankó 
Béla országgyűlési képviselő.
Bevezetik az úgynevezett nyilatkozati elvet, az igénylőknek nem 
kell majd minden igazolást, dokumentumot papíron benyújtaniuk, 
hanem elég lesz büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk. 
Egy másik változtatás a külföldről hazaköltöző, a csokot igénybe 
venni szándékozó családoknak jelent majd segítséget. Február 15-
étől csak azt kell vállalniuk, hogy 180 napon belül tb-jogviszonyt 
létesítenek.
Újabb könnyítés a csokot érintő banki ügyintézési határidő 
csökkentése, a bankoknak 30 napon belül kell dönteniük a 
lakásvásárlási ügyekben, az építkezéseknél pedig 60 napon belül. 
Februártól az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napig 
lehet benyújtani a csok iránti igényt. Változás az is, hogy már a 
folyamatban lévő lakásbővítésekre is érvényesíthető a csok, és a 
teljes bekerülési költséget lehet a támogatásból fedezni. 
A családok támogatására elindult a 2 milliárd 121 millió forint 
összértékű, elsősorban a hátrányos helyzetű édesanyákat és 
családjukat segítő babacsomagprogram.
A háromévesnél fiatalabb gyerekeket, szüleiket és a várandós 
édesanyákat segítő kezdeményezést a tavaly júniusban kezdődött, 
18 milliárd forint összértékű élelmiszerosztási programhoz 
kapcsolódva indították el. A tartós fogyasztási cikkeket tartalmazó, 
húszezer forint értékű csomagban például digitális hőmérő, kifogó, 
pelenka, orrszívó, törlőkendő és takaró van. Mintegy 26 ezer 
hátrányos helyzetben élő, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket nevelő édesanya kapja meg 
2020-ig évente egyszer.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Sajtóközlemény

Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási 

Egyesületének tájékoztatója
Változott a gépkocsiszerzési támogatás
Január 1-jétől módosult a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
kormányrendelet.
Egyik leglényegesebb változás, hogy a személygépkocsiszerzési 
támogatás – legyen új vagy öt évnél nem régebbi használt gépkocsi 
– igénybevétele esetében már nem kötelező a hitelfelvétel. Új autó 
esetében a támogatásban részesülő az úgynevezett közvetítő 
szervezettel már nem kölcsön, hanem adásvételi szerződést köt. 
Ennek következtében a személygépkocsi közvetlenül a támogatott 
személy tulajdonába kerül. Ugyanez a helyzet az öt évnél nem 
régebbi használt személygépkocsi megvételekor is. A különbség 
csupán annyi, hogy utóbbi esetben az adás-vételi szerződés 
nemcsak a közvetítő szervezettel, hanem bármelyik belföldi 
autókereskedővel is megköthető.
További érdeklődés a hétfői ügyfélfogadási napokon!

Következő lapzárta:

2018. március 5. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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ÖNKORMÁNYZATI

Nagyadózók köszöntése

Sinka Imre polgármester úr, Fabó István alpolgármester úr és Dr. 
S t r a s sbu rge r  Gyöngy i  j egyző  a s szony  köszön tö t t e 
Békésszentandrás nagyadózóit!

Szépkorúak köszöntése

Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony és Bagi Erika anyakönyvvezető köszöntötte a 
szépkorúakat.

Köszöntötték Sinka Mihályné Ica nénit 90. születésnapja 
alkalmából a Gondozási Központban

Otthonában köszöntötték Bodnár Istvánné Erzsike nénit 90. 
születésnapja alkalmából

A Gondozási Központban köszöntötték 95. születésnapja 
alkalmából Suda Pálné Esztike nénit!

Fabó István alpolgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony és Bagi Erika anyakönyvvezető köszöntötte Sinka Brigitta 
sakkmestert, településünk díszpolgárát 90. születésnapja 
alkalmából

A Jó Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig szeretetben, 
egészségben szerettei körében!

„Az élet olyan, mint a víz:
Csak folyik, egyre folyik,

soha nem áll meg, egy pillanatra sem.
Hanem magával ragad mindent,
ami bele esik, magával ragadja,
valahová, amit az ember úgy hív,

hogy „örökkévalóság”!

Wass Albert
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HÍREK

Községünk legidősebbjeinek 
köszöntése

Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető emléklappal 
köszöntötte Molnár Józsefné Erzsike nénit, településünk 
legidősebb lakóját, aki 2018. január 10-én ünnepelte 99. 
születésnapját. 

Sinka Imre polgármester úr, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző 
asszony, valamint Bagi Erika anyakönyvvezető emléklappal 
köszöntötte Rónyai Lászlóné Erzsike nénit, településünk második 
legidősebb lakóját, aki 2018. január 19-én töltötte be 99. életévét. 

Kívánunk nekik nagyon jó egészséget szerető családjuk körében!

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: 2018. február 19. (hétfő) A közmeghallgatást 

követően kb. 17 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 bizottság elnöke

2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének …../2018.(……) önkormányzati rendelete a 
2018. évi költségvetéséről rendelet – II. forduló

 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. P é n z ü g y i  é s  s z a k m a i  b e s z á m o l ó  a  2 0 1 7 .  é v i 
közfoglalkoztatásról és a 2018. évi közfoglalkoztatási tervek

 Előadó: Tóth András intézményvezető

4. Beszámoló a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi 
munkájáról

 Előadó: Benedek Erika igazgató

5. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 
beszámolója 2017. évi munkájáról

 Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő

6. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2018.évi 
Közbeszerzési Tervének elfogadása

 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző

7. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete értesíti a lakosságot, hogy

2018. február 19-én (hétfő) 16 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

Helye:  Községháza nagytanácskozó terme
Témája: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendelet-tervezete

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

Sinka Imre
polgármester

VÁLTOZÁS a 3. sz. szavazókör 
választópolgárainak!

(Béke tér, Béke utca, Furugyi utca, Fürj utca, Hársfa utca, Kalász 
utca, Madár utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca, Péró utca, 
Stefánia sor, Stefánia utca, Szedres utca, Szentesi út, Tanya II, 
Tanya IV, Tanya V, Tavaszmező utca, Virágos utca) 
Tájékoztatjuk azon választópolgárokat, akik eddig a Szentesi út 15. 
sz. alatt szavaztak (volt Vízügy épülete), hogy a 2018. április 8-i 
országgyűlési választás alkalmával az alábbi címen adhatják le 
voksaikat:
Békésszentandrás, Bethlen Gábor utca 19. Hunyadi János 
Katolikus Általános Iskola
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Idén is csatlakozott intézményünk a Kultúrházak Éjjel-Nappal 
országos felhívásához. Február 3-án szombat délután farsangi 
játszóházba hívtuk a gyermekeket, ahol busó bábot készítettünk 
fakanálból, gipszmaszkot festhettek és nyalókából bohócot 
készíthettek. Nagyon jó hangulatban telt a két óra, melyet a tea és 
Babák Béla finom fánkja még fokozott. Köszönjük szépen!

Ezután a művelődési ház nagytermében folytattuk a farsangi 
mulatságot és táncház keretében népi játékokat táncoltunk Gógné 
Babák Ildikó vezetésével. Még a seprűt is megtáncoltattuk. 
Segítségünkre volt Balla Lili. Köszönjük szépen!

Ildikóval a gyermekek hétköznap szerdánként is találkozhatnak az 
iskolában tartó néptánc szakkörünkön is.

Benedek Erika
intézményvezető

Kultúrházak éjjel-nappal

Horgolt tojások
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen horgolnának 
húsvéti tojásokat, kosárkákat. Töltsünk el néhány közös órát a 
húsvétra hangolódva. Díszítsük asztalainkat saját készítésű horgolt 
tojásokkal.

A foglalkozások ideje:
2018. március 6., 13., 20., 27., 17-18 óráig.

Helyszín:
Körös Művelődési Ház és Könyvtár szépirodalmi terme

A részvétel díjtalan.
Jelentkezni a könyvtár telefonszámán lehet: 66/218-660
Maximális részvétel: 10 fő

A Könyvtár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig
Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időben)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

A Könyvtár szolgáltatásai:

Internetezés:230 Ft/óra
Faxküldés: 500 Ft – egyoldal, minden további oldal: 100 Ft

Faxfogadás: 200 Ft/oldal
Nyomtatás: 20 Ft/oldal

Fénymásolás:
20 FT/A4 – egyoldalas, 30 FT/A kétoldalas
30 FT/A3 – egyoldalas, 50 FT/A kétoldalas

Színes fénymásolás és nyomtatás 50-230 Ft/oldal
Selejtezett könyvek 150 Ft/db áron kaphatók!
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“Mint gyermek, aki pihenni vágyik és eljutott a nyugalmas ágyig,
még megkérlel, hogy “Ne menj el, mesélj”
(így nem szökik rá hirtelen az éj) 
s míg kis szíve nagyot szorongva dobban 
tán Ő se tudja, mit kíván jobban,
a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél”

A meseolvasás fontossága
Miért olvassunk mesét a gyerekeknek?

Ezt a kérdést sokszor halljuk miután megszületik gyermekünk, sokszor 
csak magunkban tesszük fel, vagy a baba-mama találkozók alkalmával 
hangzik el. Tudjuk, hogy kell és szükséges, de ez a rohanó világ 
valahogy más irányba viszi a szülőket. Ezzel a kis írással talán 
meggyőzhetjük magunkat, hogy este ne feküdjünk le meseolvasás 
nélkül. Ha elfogytak az otthoni könyvek, könyvtárunkban mindenki 
talál magának és gyermekének megfelelőt.
Szeretettel várjuk az olvasókat!
1. A mesékkel ajtót nyitunk a varázslat, a múlt és a jövő világába; a 
“most” jelentőségét hangsúlyozzuk, miközben a végtelent mutatjuk 
meg.
2. A mesék csodálatos gyógyhatású balzsamként nyújtják a 
gyerekeknek azt az erőt, és azokat a képeket, melyek nélkül nem tudnák 
értelmezni az őket körülvevő világot.
3. A mesékben fellelhető a legtöbb válasz, amit egy kicsi gyerek keres. 
Ők nincsenek a tények világához láncolva, és az információkat sem úgy 
dolgozzák fel, ahogyan mi. Egyszerűen közölt igazságokra van 
szükségük. Lehetővé teszik számukra, hogy az analógiákon keresztül 
megbirkózzanak a valósággal. Szárnyakat adnak a gyerekeknek, hogy 
szabadon elröpülhessenek a tények zsarnoksága elől.
4. Képeikkel, lehetőségeikkel és fordulatos mivoltukkal a mesék 
érzelmileg megközelíthetőek és felszabadítóak, táplálják a gyermeki 
lelket.
5. A meseolvasás pedig nem csak a gyermek személyi fejlődésére, 
leendő olvasási és írási készségére van hatással, hanem a családon 
belüli kapcsolatokat is pozitívan befolyásolja.
Mese, mese, mátka
„Minek olvassak mesét a gyereknek? Se időm, sem türelmem nincs 
hozzá. Minden este fáradt vagyok. Inkább betolom a gyereknek a mese 
DVD-t, az hosszú távon leköti. Addig én is meg tudom csinálni az 
itthoni teendőimet.” Általában ez egy „modern anyuka” kibúvója az esti 
meseolvasás alól. Se ideje, se türelme. Pedig a gyermekkel való 
kontaktus nem csak a meglévő családi kapcsolatok harmonikusságának 
tesz jót, hanem hosszú távon fejleszti a csemete fantáziakészségét és 
rajzkészségét is. Amikor pedig a szülő saját szavaival adja elő a mesét, 
könyv használata nélkül, élményszerűbbnek és természetesebbnek hat, 
és ezáltal sokkal közvetlenebb kapcsolatot teremt a mese a szülő és a 
gyermek között.
A régi mesék (is) brutálisak?
Egészen kicsi korban a gyerekek még nem tudják elkülöníteni a 
valóságot a mesétől, éppen ezért jó, ha valamit nem ért a hallgatás 
közben, megkérdezhesse a felnőttől. Sok szülő vitatkozik arról, vajon 
szabad-e mesét olvasni a gyereknek, hiszen az abban lévő szereplők 
fiktívek, gonoszok, kegyetlenek és félelemkeltőek. Grimm és Andersen 
meséi, a Piroska és a farkas, Jancsi és Juliska, Hófehérke és még 
megannyi mese szereplői közt találunk boszorkákat, manókat, 
koboldokat, félelmetes királynőket és mostohákat.
A kitalált negatív szereplők azonban nem befolyásolják a gyermekek 
rossz irányba való fejlődését. Teljesen más egy mesében megjelenített 
gonosz királynő képe, mint ugyanennek rajzfilmbeli változata. A 
gyermeki „brutalitás” az erőszak kultúrájának negatív irányú 
megváltozásával magyarázható. Mivel mindennapossá vált a 
kegyetlenség képi mutatása, és a gyerekek egyre inkább a televízióban 
élik ki rajzfilm iránti igényeiket, ezért az ez irányú fejlődés már-már 
visszafordíthatatlannak tűnik. Kutatások bizonyítják például azt is, 
hogy az a gyermek, aki naponta videojátékozik, vagy minden nap 
„harcos” meséket néz, sokkal magasabbra szökik az erőszakkal 
szembeni ingerküszöbe, valamint kevésbé lesz együttérző és 
segítőkész. 

Életkortól függ a meseválasztás is
A bölcsődésnek, az óvodásnak és a kisiskolás gyermeknek is más-más 
fajta mesét érdemes olvasni. A kisebbek kevesebb ideig tudnak figyelni, 
éppen ezért nekik rövidebb meséket, mondókákat, verseket érdemes 
mondani. A négysoros versikékkel pedig memóriájukat is 
fejleszthetjük, ha sokszori felmondás után szépen lassan meg is tanítjuk 
nekik. A nap bármely szakában, együtt elmondott versike nem csak 
mindkét fél közérzetére hat pozitívan, hanem a kapcsolat is erősebb lesz 
a szülő és gyermeke közöttA kisiskolások pedig a sokszor hallott, 
hosszabb verseket és meséket is könnyen megtanulhatják. Ilyen lehet a 
klasszikusnak számító Öreg néne őzikéje, valamint Móricz Zsigmond: 
A török és a tehenek című verse.
A gyerekek számára fontos, hogy a hallott meséket, verseket saját kis 
világába be tudják építeni, így érzelemgazdagságuk fejlődik. Az 
állatmesék nem csak az állatok és a természet szeretetét jelenítik meg a 
kisgyermek számára, hanem tanulsággal is szolgálnak: ez segíti 
összefoglalni és megértetni az egész történetet.
Lényeges, hogy a mesékben elkülönítsük a jó és a rossz fogalmát. A 
rossz hétfejű sárkányt mindig legyőzi a jóságos királyfi, és a talán 
félelmet kiváltott sárkány elpusztulása után a jó elnyeri jutalmát. A 
gyerekek pedig kb. három éves korukban tudják elválasztani a 
fantáziavilágot a valóságtól.
Tudományos megközelítés
A gyerekeknek felolvasott versek és mesék a gondolati fejlődés mellett 
az érzékelést is fejlesztik. Értem ez alatt azt, amikor egy-egy verssort 
lágyabban, ritmusosabban mondanak el neki. A felolvasott meséből a 
gyermek érezheti az ütemet, a lezárt mondatokat, a szavak hangsúlyát és 
segíthet a beszéd tanulásában.
A két éves kor körüli gyerekek a képeskönyv nézegetésével 
hozzászoknak, és jó esetben meg is szeretik a könyveket. A gyermeki 
intelligencia fejlődését nagyban segíti a képek mellett megjelenő, leírt 
szó, szöveg is. A kép-szöveg társításának képessége után pedig a 
gyermek rádöbben arra is, hogy én is képes vagyok rá, pl. a seprű képe 
alapján seperni, így segíti az én-kép mielőbbi és minél fejlettebb 
kialakulását is. Négyéves korban már nem csak a fantázia által 
megrajzolt meséket szeretik hallgatni, hanem a szülők és saját élményeit 
is. A gyerekkor előrehaladtával pedig egyre fokozatosabban 
bevonhatjuk a gyermeket is a mesélésbe, és már iskoláskorban, a 
gyermek saját maga is elmesélheti a történetet, a szülő minimális 
közreműködésével.
Kerüljük a lefekvés előtti televíziózást!
Különösen káros a közvetlenül lefekvés előtti televíziózás. Fontos, hogy 
a napirendben a nap végét úgy alakítsuk, hogy legyen elég átmeneti idő 
az ébrenlét és az elalvás között. Egy kisgyermek alvása akkor igazán 
pihentető, ha sikerül kellően „lelassulnia” elalvás előtt. Mindez azonban 
nem lehetséges, ha előtte a villogó képernyőt nézi. Azok a gyermekek, 
akik közvetlenül elalvás előtt tévéznek, nehezebben alszanak el, 
nyugtalanabbak éjszaka és kevésbé pihentető számukra az alvás. A 
közös esti meseolvasás előnyei közül talán az egyik legfontosabb, hogy 
a gyermek nem készen kapja a vizuális ingert, hanem neki kell 
elképzelni a történetet. Óvodáskorban az is a szülő feladata, hogy 
tudatosítsa a gyermekben, mi a valóság, és mi az, ami csak kitaláció.  
A mese tehát mindenképpen pozitívan hat gyermekünk fejlődésére. 
Természetesen nem kell megtiltani a különböző képben rögzített 
történeteket (diafilm, rajzfilmek), de érdemes előtérbe helyezni a 
fantáziavilágot. Ugyanis hiába van kevés időnk gyermekünkre, negyed 
órát minden szülő képes lecsippenteni pihenőidejéből, és meseolvasásra 
szánni.

Közzétette: Benedek Erika
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EGYKORON
Fejezetek Békésszentandrás történetéből

Így év elején a gazdálkodó szervezeteknél a zárszámadások és 
költségvetési tervek időszakát éljük. Az e havi fejezetben egy közel 60 
évvel ezelőtti állapotot kívánok bemutatni. Sok érdekességgel szolgál, 
hogy Békésszentandrás hogyan zárta az 1958. évet és milyen tervekkel 
vágott neki 1959-nek.

Békésszentandrás község 1958. évi gazdálkodásáról készített 
zárszámadás értékelése

A költségvetési új szabályozási rendszer bevezetése a tanácsoknál a 
gyakorlatban jól beváltak, kedvező hatást váltott ki. A tanácsok 
mindjobban érezték, hogy nagyobb jogot kaptak a gazdálkodásban, de 
ezzel nagyban nőtt a felelősségük is. Ezen felelősség különösen a 
bevételi tervek teljesítésénél mutatkozik meg. Az 1958. évi kiadásokat a 
tanácsok, így Békésszentandrás is a várható bevételekhez mérten 
tervezték meg, így természetesen a bevételek fokozása ösztönzőleg 
hatott úgy a tervezésnél, mint a költségvetés végrehajtásánál.
Az 1958. év végével Békésszentandrás község 177.317,- Ft 
többletbevételt ért el, ami az új szabályozási rendelet értelmében az 1959. 
évre áthozható volt. A túlteljesítést a községek felhasználhatták vagy az 
1959. évi községfejlesztési alapban, vagy pedig az 1959. évi 
költségvetésben előre be nem tervezett feladatokra.
Ahhoz, hogy Békésszentandrás ilyen komoly összegű többletbevételt ért 
el, hozzájárult az a tény, hogy az 1958. évre betervezett saját bevételeket 
túlteljesítette. Azonban ahhoz, hogy bevételi többletet érjen el a község, 
szükséges volt az adóbevételi tervek maradéktalan teljesítése is.
Annak ellenére, hogy bevételi többletet ért el a község, komoly 
hiányosság is van a bevételek teljesítésénél. Az 1958. év végével 82.596,- 
Ft tartalékingatlan lett áthozva az 1959. évre, ugyanakkor az államosított 
lakások lakbérénél is 5.825,- Ft hátralék lett áthozva az 1959. évre.
Meg kell állapítani azt, hogy ezen hátralék miatt felelősség terheli a 
végrehajtó bizottságot, azonban főképpen az adócsoport könyvelőjét, 
mivel a legtöbb esetben az adószámfejtésnél nem vette figyelembe az 
esedékességi sorrendet.
Az 1958. évi módosított bevételi előirányzat 1.146.100,- Ft volt. Ezzel 
szemben 1.308.198,- Ft bevétel lett beszedve az 1958. évben. Az évi 
előirányzat 114%-a.
A kiadások teljesítésénél az 1.146.100,- Ft módosított előirányzattal 
szemben a felhasználás 1.124.021,- Ft. Az évi előirányzat 98%-a. 
Az 1958. évi költségvetés végrehajtásánál komolyabb nehézségek nem 
voltak. Az élelmezést nyújtó intézmények, az élelmezéshez szükséges 
nyersanyagot időben és kellő mennyiségben tudták biztosítani. A 
legeltetési bizottság az apaállatok takarmányozására szükséges 
takarmányt saját gazdaságában be tudta termelni.
Békésszentandrás község tanácsa az 1958. évi kiadásokat az alábbi 
feladatokra használta fel:
Az Állategészségügy címre 43.000,- Ft lett biztosítva és felhasználva a 
legeltetési bizottság támogatására.
Állategészségügyi feladatok elvégzésére 13.778,- Ft lett felhasználva.
A községi előfogati lovak fenntartására 104.082,- Ft lett fordítva.
Utak, hidak, járdák karbantartására, felújítására 83.121,- Ft lett fordítva. 
Ezen összeg természetesen csak a költségvetési összeg. Ezen felül a 
községfejlesztési alapból is komoly összeg lett felhasználva 
járdaépítésre.
Kommunális feladatokra, továbbá piactartásra 26.153,- Ft lett 
felhasználva. Az államosított lakóépületek karbantartására 33.806,- Ft 
lett fordítva. Községi közkutak karbantartására 17.623,- Ft lett 
felhasználva. Egészségügyi feladatokra, az idénybölcsőde működésével 
kapcsolatos kiadások, továbbá közsegélyezésre 86.417,- Ft lett 
felhasználva. Oktatási intézmények, óvoda, iskola és iskola napközi 
fenntartására, karbantartására az 1958. évben 314.194,- Ft lett 
felhasználva. Tűzoltó felszerelések karbantartására 13.414,- Ft lett 
felhasználva. A tanács működésével kapcsolatos kiadásokra 331.388,- Ft 
lett elköltve.
Felújításokra összesen az 1958. évi költségvetésből 144.396,- Ft lett 
felhasználva. Annak ellenére, hogy a betervezett felújítási összegeket a 
tanács maradék nélkül felhasználta, komoly nehézségek is voltak. Ezen 
nehézségek elsősorban kivitelező hiánya miatt állott elő, de sok esetben 
anyaghiány miatt is.

Fentiek ismertetése után bejelentem, hogy Békésszentandrás 1958. évi 
költségvetési zárszámadása:
1.308.198,- Ft bevétellel
1.124.021,- Ft kiadással
184.177,- Ft maradvánnyal zárult.
A zárszámadás keretén belül még ismertetni kívánom az 1958. évi 
községfejlesztési alap gazdálkodását.
A községfejlesztési alapban az 1958. évre 842.107,- Ft bevétel volt 
tervezve. Ezen összeggel szemben az 1958. évben 610.447,- Ft bevétel 
lett beszedve. Az előirányzat 72 %-a. A lakosság hozzájárulásából 
maradt 97.671,- Ft hátralék az 1958. évi előírásból, mivel a község az 
1958. évi adóelőírást nem szedte be 100%-ban. Az 1958. évről áthozott 
351.000,- Ft lakosság hozzájárulásából az 1958. év végével 193.743,- Ft 
lett áthozva az 1959. évre. Ezen hátralék felszámolásával kapcsolatban 
ugyanúgy, mint a tartalékingatlan hátraléknál, elsősorban az 
adókönyvelőt terheli a felelősség, mivel az esedékességi sorrend nem 
minden esetben lett betartva. Bizonyítja ezt az a tény is, hogy 1959. I. 
félévben kevesebb összeg folyt be, mint augusztus hónapban egy hét 
alatt.
Az 1958. évi módosított kiadási előirányzat volt 826.081,- Ft. Ezen 
összeggel szemben a felhasználás 379.680,- Ft. Az előirányzat 46%-a.
Fenti kiadási összegből 285.191,- Ft beruházásokra, 65.994,- Ft 
felújításokra, 15.054,- Ft beszerzésre és 13.441,- Ft pedig egyéb 

2 
kiadásokra lett fordítva. Fenti kiadásokon belül 1510 m új betonjárda lett 
létesítve. A közvilágítási lámpahelyek 39 lámpahellyel lettek bővítve. Új 
szérüskert lett létesítve. Ezen kívül iskolák felújítása és egyéb más 
feladatokra lett összeg fordítva.

Békésszentandrás község 1959. évi tanácsi költségvetése
Jelentem, hogy a pénzügyminisztériumok, a szakminisztériumok, 
továbbá a felsőbb tanácsok irányelvei, rendelkezései alapján elkészített 
1959. évi költségvetést Békésszentandrás község végrehajtó bizottsága 
1958. október 13-án megtartott rendes vb. ülésén hozott 21/42/1958. sz. 
vb. határozatával 1.129.400,- Ft kiadással hagyta jóvá.
A járási tanács 1959. szeptember 15-én megtartott tanácsülésén hozott 
19/2/1959. sz. határozatával Békésszentandrás község 1959. évi 
költségvetést - figyelemmel az 1959. január 1-el életbe lépett termelői 
árrendezésre - 1.258.450,- Ft kiadással hagyta jóvá.
A járási tanácsülés fenti kiadásra az alábbi megosztásban hagyta jóvá a 
bevételeket:
 Bevételi terv Részesedés kulcsa Részesedés összege
 összege (Ft)  (%)  (Ft)
a./ intézmények gazdálkodó szervek működési bevétele a tanács
   tervezése alapján 193.800,-  100  193.800,-
b./ együttesen kezelt adóból részesedés
              1.724.000,- 34.67  944.650,-
c./ állami hozzájárulás
                 120.000,- 100  120.000,-
    összesen:             1.258.450,-
Fenti számadatok ismertetése után az alábbiakban ismertetem az 1959. 
évi költségvetésben az egyes feladatokra betervezett összegeket. 
Állattenyésztés címre a legeltetési bizottság támogatására 40.00,- Ft, 
állategészségügyi feladatokra 14.050,- Ft, a községi előfogati lovak 
fenntartására 83.800,- Ft, tanácsi utak, járdák karbantartására, 
felújítására 92.000,- Ft, kommunális feladatokra 92.900,- Ft lett 
betervezve. Egészségügyi feladatokra, bölcsőde működésével 
kapcsolatos kiadásokra, közsegélyezésre 118.500,- Ft lett biztosítva. A 
kulturális ágazatban óvoda, iskola és iskola napközi működésével, 
fenntartásával kapcsolatos kiadásokra 338.700,- Ft lett biztosítva. 
Tűzoltó felszerelések karbantartására 17.600,- Ft, a tanács működésével 
kapcsolatos kiadásokra pedig 356.300,- Ft lett tervezve.
Az 1959. évi költségvetés tervezésénél a végrehajtó bizottság a 
takarékosság szem előtt tartásával igyekezett a költségvetést úgy 
elkészíteni, hogy az adottságokhoz mérten minden feladat kielégítést 
nyerjen.
A mezőőrök illetményének és SZTK járulékának biztosítására 47.500,- 
Ft lett a Tanács és vb. cím 60. illetve 61. kiegyenlítő rovatára betervezve.

Felkutatta és közreadta: Hévizi Róbert
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Sakk hírek

A Békésszentandrási HMSE sakkcsapata a Körös Kupa megyei 
csapatbajnokságban a harmadik fordulót játszotta le. A Csaba 
Honvéd csapatától ugyan 5:3-ra alulmaradtak a békésszentandrási 
játékosok, de a nagyon jó hangulat kárpótolta a játékosokat. A 
forduló alkalmával Radics László köszöntötte a Csaba Honvéd 
játékosát, Petró Józsefet 70. születésnapja alkalmából!

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola sakkszakkörös alsós 
lánycsapata - Szító Stefánia, Sinka Emma, Sinka Sára - a Békés 
Megyei Diákolimpián negyedik helyezést ért el!

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola sakkszakkörös felsős 
fiúcsapata - Bagdi Nándor, Légrádi Máté, Csipai Márk és 
Zsigmond Imre - a Békés Megyei Diákolimpián hetedik helyezést 
ért el! Hiányzott lábtörés miatt a csapat erőssége, Farkas Csanád, a 
helyére Légrádi Máté állt be. A fiúk nagyon szép teljesítményt 
nyújtottak, sok-sok értékes pontot bezsebelve. Csanádnak 
jobbulást, Máténak pedig köszönet a helytállásért! 

Csipai Levente

A hétvégén megrendezésre került a Tánc Sport Magyar Bajnokság. 
Fárasztó és izgalmas kétnapos versenyen vannak túl a gyerkőcök 
Dominik Balázs és Kondacs Jázmin Bíborka. Rövid felkészülési 
lehetőséggel bár, de nagyon lelkesen és intenzíven gyakoroltak a 
nagy versenyre. Az eredményeik is nagyon jók lettek, pedig az első 
ilyen nevesebb versenyük volt. Nagyon büszke vagyok rájuk, a 
kitartásukért és az elszántságukért.
Eredményeik: Junior I. Tíztánc: 2. hely; Junior I. Standard: 3. hely; 
Junior I. Latin: 6. hely
Köszönet a felkészítő tanároknak is.           Kondacsné Fazekas Éva

A Szerkesztő Bizottság nevében is sok szeretettel gratulálunk és 
további szép sikereket kívánunk!

Táncos sikerek
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Ajánlja fel adója 1%-át!

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
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Születések

2018. január 6-án Kis Péter és Dósa Mária szülőknek PÉTER, 
Biró Ádám és Nagy Elvira szülőknek ÁDÁM,

január 28-án Elbaz Nadav és Gombár Éva 
szülőknek DÁNIEL utónevű gyermeke 
született.

Elhaláloztak

Szécsi Zoltán /1962/ 2018. január 3-án,
Bencsik András /1935/ 2018. január 10-én,
Gonda Józsefné ln.: Bencsik Rozália /1942/ 2018. január 21-én,
Szilágyi Ferenc Antal /1944/ 2018. január 22-én,
Tóth Imre /1945/ 2018. január 26-án hunyt el.

Köszönetnyilvánítás

„Lám ennyi az élet. gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.”

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak. akik

SZILÁGYI FERENC
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, részvétükkel 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Felesége, gyermekei, unokái és húga.

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.
Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@bodnarugyved.com

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

Békésszentandrás, Harcsás építési telek 800.000 Ft
Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft
Békésszentandrás, Akácos u. Köröshöz közel családi ház 4 Mft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Békésszentandrás, Kodály (volt Hámán Kató) u. nagy telekkel 
felújított csalási ház 3,5 M
Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 
telek 800.000 Ft.
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Békésszentandrás, Szent László utca, 65 m2 alapterületű 
üzlethelyiség kiadó

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242
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Kedves Könyvbarátok!

Selejtezett könyvek megvásárolhatók
150 Ft-ért,

valamint VHS kazetták
200 Ft-os áron kaphatók

a Könyvtárban.

Térjen be hozzánk, megéri!
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A Magyar Kultúra Napja

A Himnusz születése napján, január 22-én koszorút helyeztek el dr. Aszódi Imre szülőházánál. Ezt megelőzően Hévizi Róbert, a 
művelődési bizottság elnöke ünnepi gondolatai hangzottak el a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. 

Az ünnepség a könyvtár galériájában folytatódott, ahol először a Hunyadi János Katolikus Általános iskola diákjainak ünnepi 
műsorát tekintették meg. Felkészítő tanáruk Baginé Dorogi Anikó. Köszönet érte!

Majd a 18. Tél-Fény Fotókiállítás megnyitójára került sor, melyet Babák Zoltán, a newjsag alapítója mondott. Visszatekintett 
az eltelt közel 200 év technikai vívmányaira egészen a mai digitális fotózásig. Köszönet a fotósoknak a gyönyörű felvételekért! 
A kiállítás február 23-ig látogatható!


