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REFORMÁTUS
Menekültmisszió

Már többször adtam híradást az elmúlt 15 évben, hogy járok 
menekültekhez prédikálni. 2003 óta sokat változott a helyzet, az én 
szolgálatom helyszínei is, de a lényeg ugyanaz: Jézusnak 
engedelmeskedni. Ő azt mondta: "Tegyetek tanítvánnyá minden 
népet"( Mt 28:19) Hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtménynek" (Mk 16:15), "Lesztek nekem tanúim...a föld 
végső határáig" (Ap. csel 1:8). Valamint a Szentírásban arra is int 
Isten bennünket, hogy "Legeltessétek az Isten köztetek levő nyáját" 
(1Pt 5:2). Ezenkívül a bezártságban levők meglátogatására is indít: 
"Ha megettétek egyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg" (Mt 
25:40).
Kiváltságnak, és ajándéknak tekintem, hogy miközben egyik 
szívügyemet végezhetem: a hagyományos református gyülekezet 
pásztorolását, ugyanakkor másik szívügyem - a világmisszió- 
frontvonalán is ott lehetek a menekültmisszió révén. Eddig havonta 
egyszer végeztem e lelkészi látogatásokat, amikor prédikáltam és 
idegen nyelvű Bibliákat adtam az érdeklődő menekülteknek. Az 
idén augusztustól a Református Missziói Központ és a Református 
Szeretetszolgálat megbízottjaként a röszkei és tompai tranzit 
zónákba járok hetente egy napon. Imatámogatóimnak időnként 
beszámolok látogatásaimról. Az alábbiakban egy ilyen levelet 
olvashatnak, amelyet abban a reményben teszek közzé, hogy 
mások is fognak értünk imádkozni ("Imádkozzatok egyúttal értünk 
is..." Kolossé 4:3) Ugyanakkor szeretném azt a lehetőséget is 
felajánlani, hogy aki áprilistól augusztusig kész velem jönni 
legalább négy alkalommal missziós önkéntesként, az kérem hogy 
jelezze nekem (dobos. agoston@szarvasnet.hu). Különösebb 
"előtanulmány, kivételes képesség" nem kell hozzá, Krisztusi szív 
és indulat elég, a többit menet közben elmagyarázzuk. A 
külmisszió ugyanakkor arra is jó, hogy még inkább felébreszti az 
emberben a lelkiismeretet: Ha a távolihoz el tudtál menni, akkor a 
szomszédodhoz mikor mész az Evangéliummal? Így válik áldássá 
és egységgé a belmisszió és külmisszió. Áldást, békességet 
kívánva szeretet tel  Krisztusban: Dr.  Dobos Ágoston 
békésszentandrási ref. lelkész, egyházmegyei missziói előadó
ApCsel. 14,27
Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, 
milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a 
pogányoknak a hitre.
Kedves Missziós Barátaim, Támogatóim!
A fenti bibliai indíttatásból, valamint az élmények túlcsorduló 
hatása alatt is szeretnék beszámolni legutóbbi élményeinkről.
December 19-én missziós társaimmal – Robival és Jolánnal- a 
kerítésen túl, a tranzit zóna előtti kapunál rendőri felügyelettel 
szokásos módon most is adtunk étel és tüzifa segítséget az igen 
emberpróbáló hajléktalan sátortáborban lakók képviselőinek. 
Mindig lelki anyagokat is felajánlok, ezúttal farsi Bibliát kértek. A 
Biblia nem szóró anyag, kicsit hezitáltam, hogy vajon megbecsüli-
e az illető, és komoly szándékkal kéri-e, de végül is átnyújtottam 
neki ünnepélyesen a rácson át. Meghatódottan azt kérdezte, hogy 
amikor ezt olvassa, akkor szükséges-e neki mosakodnia? 
Meglepett és meghatott a kérdés. Emlékeztem az ősi masszoréta 
Biblia másolók mosakodására, akik az ÚR szent szava előtt és után 
másoláskor mosakodtak. Bizonyára most is él a "szent" 
mosakodással egybekötött tisztelete keleten talán más vallásoknál 
is. Azt mondtam neki, hogy belül kell mosakodni a szívben, Isten 
látja, hogy milyen nehéz körülmények között élnek, és megérti, ha 
nem tud fizikailag mosakodni, de a belső számára sokkal 
fontosabb. Kért még zacskót is, hogy tisztán tudja tartani a 
Szentírást, adtam neki. Megnyugodtam, hogy jó helyre került a 

Biblia. Ugyanakkor elgondolkodtam, hogy milyen jó volna, ha 
idehaza mi keresztyének is ilyen szent tisztelettel  és megtisztulás 
készséggel-vággyal vennénk kezünkbe a Szentírást.
Meglátogattuk a szomáliai enyhén depressziós fiatal testvérpárt is 
az egyik szektorban. Nagyon értelmesen válaszoltak angolul 
kérdéseinkre, és nagyon hálásak voltak karácsonyi Bibliás, énekes, 
imádságos látogatásunkért. Sokat jelentett számukra, hogy olyan 
oldalát ismerhették meg a keresztyénségnek -elmondásuk szerint - 
amiről még nem tudtak. Nagyon figyeltek a szomáli nyelven 
telefonról-internetről lejátszott karácsonyi eseményekre a Jézus 
filmből, meghallgatták szomáli nyelven a Miatyánkot. Figyeltek 
arra, hogy Isten szerető Mennyei Atya, aki azt akarja, hogy minél 
jobban megértsük, és ezért gondoskodik arról, hogy a Biblia 
minden ember anyanyelvén is elérhető legyen. Bizonyára ez a 
szomáliai muszlim háttér után nagyon érdekelte őket.
Kedves önkéntes hívő társaimmal belátogattunk egy eddig 
ismeretlen szektorba is. Mindig nehezebb teljesen idegenekkel 
evangéliumi beszélgetést kezdeményezni, most sem tudtam, hogy 
fog sikerülni. Isten már a rácsos kapun való belépésünkkor erről 
gondoskodott: egy helyben dolgozó magyar szociális munkás jött 
színes ceruzákkal, gyurmával a klubszoba felé, s beleegyezett, 
hogy hozzá társuljunk. Így csakhamar egy nagyon oldott, 
nagycsaládi hangulat alakult ki: A gyerekek színeztek, egyik hölgy 
önkéntesem simogatta az egyik kislány haját - ezt a szeretet 
gesztust a felnőttek láthatóan nagyon értékelték - én hegedültem 
hol magam, hol az érdeklődő gyerekek kezébe adva a hangszert. 
Egyszer jött egy kb 13 éves fiú, aki már korábban  tanult hegedülni, 
de már két éve nem volt kezében hangszer. Rendkívül nagy 
érdeklődéssel próbálgatta az iráni dallamokat, amit édesanyja 
dúdolva kísért. Hamarosan bemutatkozva, elővettem a férfiak 
kérésére arabul a telefonomról a bibliai tanítást karácsonyról, 
Jézusról a 5fish alkalmazásból, amit érdeklődve hallgattak. Egy 
fejkendős, hosszú ruhás fiatal nő Bibliát kért tőlem, amit nagy 
örömmel és tisztelettel átvett. Megmutattam neki, hogy a kislánya 
által letöltött Jézus élete film abban a Bibliában hol található a 
Lukács evangéliumában. Közben az iráni fiú az kérte, hogy amíg 
Bibliázunk, hadd gyakoroljon a szobájában, megengedtem neki, 
látva megbízhatóságát. Istennek hála, a Szarvasi Kamarazenekar - 
ahol első hegedűs vagyok - egyik hegedűtanára jelképes árért 
tokkal-vonóval eladott-megajándékozott egy gyári tanuló 
hegedűvel, amit nagyobb nyugodtsággal adhatok a gyerekek 
kezébe, mint a saját drága mesterhegedűmet. Az iráni fiú apja pedig 
megjelent a saját Bibliájával, és elmondta, hogy ők Iránból 
keresztyén hitük miatt menekültek el. Kikerestette velem a Lukács 
20:18-at, és kérte magyarázzam meg neki, mert nem érti. 
Elmondtam neki, hogy ez Jézusról szól, hogy aki nem hisz benne, 
nem lát életet, az Isten haragja marad rajta (Jn 3:36) Később arra 
gondoltam, hogy milyen ritka az az eset, amikor engem itthon 
megkérdez valaki a gyülekezetből, hogy az általa olvasott Bibliai 
vers mit jelent? De jó volna, ha lenne több ilyen tudás és értés vágy 
a mi gyülekezeti tagjainkban is! Végül látva, hogy milyen kedves 
iráni család áll előttem, és milyen nagy segítség az unalmas 
menekülttábori életben minden értelmes elfoglaltság, úgy 
döntöttem, hogy a tanuló hegedűmet otthagyom kölcsön a fiúnál, 
aminek ő roppant örült.
Látogatásunkat még az koronázta meg, hogy az egyik kislány 
gyurmából virágszirmokat erősített egy ceruzavégre, és ezt a 
virágszálat  ajándékozta Jolánnak, önkéntes missziós 
csapattársunknak. Az egész iraki, iráni, afgán szektor nagy 
kedvességgel búcsúztatott minket.
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HÍREK
Klenódium szentelés

Úrasztali terítőt ajánlottunk Istennek szent szolgálatra, kérve az Ő 
megszentelő áldását. Klenódiumnak nevezzük a református 
egyházban a templomi terítőket. Úrasztali terítővel gazdagodott 
Egyházközségünk december 24-én szép karácsonyi ajándékként, 
zárva a 2017-es Reformáció emlékévet. Sindelné Kovács Anna az 
500 éves évfordulóra készítette pályázati mester munkaként egy 
nagyon míves és értékes úrasztali terítőt. Zsűrizés, kiállítás után 
most hozzánk kerülhetett, ahova eredetileg szánta ajándékként. A 
készítés előtt lelkészi konzultáció után a Reformáció négy nagy un. 
„solus” mondásának bibliai alap igéjét hímezte a terítőre arany 
szállal, különleges hímző módszerrel előrajzolás nélkül.  „Solus” 
latinul ezt jelenti: egyedül. A négy solus mondás, mely a 
Reformáció lényegére is rávilágít, valamint a hozzájuk tartozó Igék 
így hangzanak:
Egyedül Krisztus – és nem más személyek üdvösségünk, örök 
életünk szerzői és Isten előtt megkerülhetetlen közbenjárónk. „egy 
a közbenjáró is Isten és emberek között” (1Tim. 2,5)
Egyedül a Szentírás – a hitünk és életünk útmutatója, 
„zsinórmértéke”, és a szent hagyomány valamint nagy tekintélyű 
emberek ezt nem írhatják felül. „A teljes Írás Istentől ihletett” 
(2Tim. 3,16)
Egyedül hit által – van örök életünk, bűnbocsánatunk Istennél, és 
nem a jócselekedetink megérdemelt jutalmaként. „Az igaz ember 
pedig hitből fog élni.” (Róma 1:17)
Egyedül kegyelemből – van örök életünk, nem érdemeink miatt. 
„kegyelemből van üdvösségetek” (Ef. 2,8)
Ezúton is gratulálunk Sindelné Kovács Annának és köszönjük szép 
ajándékát.

Karácsonyi Legáció 

A „legátus” ünnepi követet jelent, s a református egyházban 
évszázadok óta a gyülekezetekbe látogató papnövendékeket hívták 
így. Ahogy pl. az orvosi egyetemisták is eljárnak a rendelőkbe, 
műtőkbe, úgy a hittudományi egyetemisták is minden nagy ünnep 
alkalmával gyülekezetekhez látogatnak, prédikálnak, ismerkednek 
a gyakorlati egyházi élet alkalmaival és tevékenyen segítenek, 
közreműködnek. Békésszentandrásra is régóta járnak legátusok, 
így érkezett ez év Karácsonyán hozzánk Tóth-Gyóllai Dániel 3. 
évfolyamos teológiai lelkész hallgató. Dániel prédikált december 
24-én, becsatlakozott a karácsonyi kántálásunkba, amikor 
idősekhez, gyülekezeti tagokhoz, kedves pártfogóinkhoz 
köszöntünk be énekkel, Bibliával, áldással. Ellátogatott Öcsöd, 
Kunszentmárton gyülekezeteibe, s Dobos Ágoston lelkésszel a 
tranzit zónába is. Legáció alkalmával a gyülekezetek is támogatják 
a lelkészképzést, imádkoznak is a hallgatókért, professzorokért. 
Minden legációs látogatás egyben ébreszti a mi gyülekezetünk 
vágyát is, hogy egyszer Békésszentandrás is adjon református 
lelkészt az anyaszentegyháznak. Imádkozzunk ne csak 
Karácsonykor, hanem folyamatosan a lelkészképzésben 
résztvevőkért, és hogy az Úr Jézus körünkben is támasszon 
kívánságot az ifjú nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára!
 „Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki 
megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem 
küldj!” (Ézs. 6,8)

„Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem.
 Ő az én Istenem, őt dicsőítem,

 atyám Istene, őt magasztalom.”
 2Móz. 15,2

A Békésszentandrási 
Ökumenikus Imahét 

2018. Január

21. Vasárnap.  16.00. Római katolikus templom
Igehirdető: Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. 
lelkész

22. Hétfő du. 17.00. Református Parókia
Igehirdető: Szurovecz Vince békésszentandrási plébános, 
főesperes, pápai káplán 

23. Kedd 17.00. Református Parókia
Igehirdető: Nobik Erzsébet szarvasi evangélikus lelkésznő

24. Szerda du. 17.00: Református Parókia
Igehirdető: Zahorecz Pál Szarvas-Újtemplomi evangélikus 
lelkész

25. Csütörtök 17.00. Református Parókia
Péntek Ágnes öcsödi református lelkésznő

Szeretettel hívunk mindenkit alkalmainkra!

Klenódium szentelés: Az ajándék úrasztali terítő és az ünneplő 
gyülekezet egy része

Karácsonyi kántálás legátussal (papnövendék a Debreceni 
Hittudományi Egyetemről)
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Kis karácsony, nagy karácsony…
A Karácsony az év legszebb ünnepe és a bölcsődében is mindig 
megünnepeljük. Az apróságoknak ez az első alkalom, amikor 
megtapasztalhatják a Karácsony hangulatát, szépségét. Hetek óta 
készülődtünk: verseltünk, énekeltünk, ajándékokat készítettünk és 
díszítgettük a bölcsődét kívül, belül. Az ünnepnap reggelén 
közösen díszítettük fel, az egyik helyi vállalkozótól kapott 
fenyőfánkat. A kisgyermekek csillogó szemmel és csodálkozó 
tekintettel vették birtokukba a Karácsonyi ajándékokat: Megaszett 
építőkockákat, járműveket, könyveket, kirakókat. Ahhoz, hogy 
ilyen szép fejlesztőjátékok kerüljenek a fánk alá, a fenntartó és a 
szülők összefogása kellett. Hagyományainkhoz híven egy szépen 
megterített, hosszú asztalnál fogyasztottuk el az ünnepi tízórait. Az 
ünneplőruhás, megilletődött apróságok jó hangulatban 
fogyasztották el a szülők által hozott finomságokat. Utána 
kezdődött a játék. A nagy építőkockából építkeztek, cipelték, 
rakosgatták. Sokat „dolgoztak” vele és azóta is nagyon kedvelt 
elfoglaltságuk a kicsiknek. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának, a Képviselő Testületnek és a Szülőknek, hogy 
ilyen értékes és hasznos játékkal gyarapodhatott a bölcsőde 
játékkészlete! 
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS AZ ÓVODÁBAN

„Adventi hírnök friss fenyőág…”

Az első adventi gyertyagyújtástól óvodánkban is folyamatosan 
készültünk Karácsonyra, az egyik legszebb keresztény ünnepünk 
érkezésére.
Követve a keresztény hagyományokat mindennapjainkat átszőtte 
az elcsendesedés, jócselekedetek gyűjtése, adventi naptár 
színezése,…stb.
A családi, közös készülődés- adventi játszóházunk – sokféle ünnepi 
díszt, kelléket kínált elkészítésre: mézeskalács díszítés, 
szalvétatartó, angyalka,..stb. Szülő – gyermek együtt 
munkálkodhatott; s bízom benne, hogy az otthoni ünnepi 
pillanatokban felidéződött a közös élmény öröme, meghittebbé 
téve az ünnep hangulatát.
A játszóház szervezése a Katica csoport munkáját dicséri.

KARÁCSONY AZ OVIBAN

„…Betlehemi jászol előtt

 Legyünk mind-mind gyerekek
Áradjon ránk égi fénnyel
Az Isteni szeretet.”

Elérkezett a várva-várt nap, amikor is óvodai hagyományainknak 
megfelelően együtt ünnepeltünk nyugdíjas óvó nénikkel, dajka 
nénikkel.
Ünnepi műsorral a Körte csoportos gyerekek készültek, mellyel az 
Idősek Otthonában is örömet, meghittséget szereztek az otthon 
lakóinak.
Az együtt ünneplés öröme, meghittsége érzelmileg feltöltötte 
szívünket, lelkünket szeretettel, békességgel; ezt szeretnénk a 
mindennapok során megőrizni és erőt meríteni belőle.
A csillagszórók, gyertyák meggyújtása és a közös éneklés után a 
meglepetések, ajándékok átadása következett. A játékok kibontását 
minden csoport a saját csoportjában tette meg. A játéktevékenység 
sok jó minőségű fejlesztőjátékkal gazdagodott. Az ajándékokért 
köszönet a fenntartónak.
Köszönet az SZMK-nak és szülőnek, nagymamának a betlehemes 
játék ruháinak – angyalkák, Mária, József, - elkészítéséért. Az 
esztétikus ruházat emelte az előadás színvonalát. Köszönet 
mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával segítette, hogy ez a 
karácsony is emlékezetes maradjon óvodásaink számára.
Mindenkinek – aki az év folyamán  bármilyen módon is támogatta 
óvodai oktató, nevelő munkánkat – kívánok az óvoda gyermekei, 
dolgozói nevében áldott, békés, egészségben töltött új esztendőt!

„Az új esztendőt töltse be
A termékeny béke,
A lélek nyugalma

A szeretet melegsége!”
Házi Imréné

Játékok átadása
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Gondozási Központ hírei
A december az ünnepi várakozás jegyében telt a Gondozási 
Központban. 
Az adventi időszakban nemcsak szívünket öltöztettük díszbe, 
hanem az otthont is. Sok szép dekoráció készült a lakóink 
segítségével, az intézményen belül és az  udvaron is, így vártuk a 
vendégeinket, látogatóinkat az ünnepi időszakban. December 5-én 
az iskola Mikulása látogatott el hozzánk krampuszával mosolyt 
csalva időseink arcára. 

Idén is részt vettünk a „Nagy Ölelésen”, az esős idő ellenére a lakók 
nagy örömmel indultak az Abc elé, ahol forró teával, finom 
süteményekkel, és természetesen nagy – nagy ölelésekkel vártak 
minket.

Mint minden évben, idén is részt vettek lakóink hajnali misén a 
katolikus templomban. 
Katolikus lakóink az intézményben is részt vehettek ünnepi misén, 
református lakóink pedig ünnepi lelki énekórán. 
Karácsonyfánkat is közösen díszítettük lakóinkkal, közben sok – 
sok régi történetet is megosztottak egymással a régi karácsonyi 
népszokásokról, ételekről, hagyományokról, majd kórusunk 
énekelt karácsonyi dalokat, ezzel kedveskedtünk lakótársainknak.
Másnap az óvodások körte csoportja látogatott el hozzánk. A 
gyerekek megható karácsonyi műsorral készültek, könnyeket 
csaltak lakóink szemébe. Köszönjük a kedves előadást és az óvó 
nénik felkészítő munkáját!

Dec. 24-én „Szent Este „napján a református hittanos gyerekek 
ünnepi műsorát láthatták lakóink. Szép szokás, hogy évről évre 
eljönnek a hittanos gyerekek, hogy közösen ünnepelhessenek 
időseinkkel.
Az ünnepi időszakban különösen ügyelünk arra, hogy a lakók 
hagyományos karácsonyi ételeket fogyaszthassanak. Asztalra 
került töltött káposzta, kacsasült, kocsonya, halászlé és az évről 
évre hagyománnyá vált szilveszteri birkapörkölt is. igyekeztünk a 
lakók kedvében járni és kívánságaik szerint elkészíteni a 
finomságokat.
Örömmel értesítjük a szentandrásiakat arról, hogy létrehoztuk a 
Szentandrási Naplemente Alapítványt. Alapítványunk civil 
szervezet, melynek célja a Gondozási Központ életének 
színvonalasabbá tétele, az ellátottak külső-belső környezetének 
fejlesztése, kulturális élet feltételeinek biztosítása, tárgyi 
feltételek, berendezési tárgyak beszerzése, ezáltal lakóink 
életének, életterének építése- szépítése.

 Minden anyagi, szellemi hozzájárulást, jó ötletet szívesen 
fogadunk, tegyünk együtt a lakók még színvonalasabb életéért.
Reméljük a 2018-as év is egészségben és eseményekben gazdagon 
fog telni és továbbra is számos rendezvényről tudunk beszámolni 
itt az újság hasábjain.
Ezúton kívánunk mindenkinek Boldog Új Évet!
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Karácsonyi ünnepség Egyesületünknél
„Borulj a földre téli álom
Ölelj át minden gyermeket,
Hogy mindenütt a nagyvilágon
Örüljenek az emberek

Harangok csengő, tiszta hangja
Kísérjen minden éneket
Csituljon el szíved haragja
Várjuk a legszebb ünnepet.”

Szavalta dalkörünk 2017. december 13-án. Nagy előkészület előzte 
meg rendezvényünket. Vendégeink voltak: megtisztelte 
ünnepségünket Dankó Béla – országgyűlési képviselő, Nemcsényi 
Zsolt – képviselő úr, az Öcsödi Nyugdíjas Klub, a Kézimunka 
Szakkör, valamint a Hagyományőrző Dalkör. 
A kultúrműsorunkat Benedek Erika – intézményvezető – nyitotta 
meg. A gyertyagyújtást követően Oláh Géza elnök úr köszöntötte 
vendégeinket, sorstársainkat, akik megtisztelték rendezvényünket. 
A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Óvoda diákjainak előadása, az Öcsödi Hagyományőrzők, 
Szentandrási Dalkörünk műsora, Jordán Ágnes – az öcsödi 
Múzeum vezetője – prózát adott elő, majd Nemcsényi Zsolt – 
képviselő úr – alkalomhoz illő Ady Endre: Karácsony című versét 
szavalta el. Az ízletes ebéd elfogyasztása után közös karácsonyi 
énekek zárták az ünnepségünket.

Egyesületünk anyagi helyzete tette lehetővé e szép ünnep 
megszervezését.

A karácsonyi üdvözlő lapokat (Fazekas Nyomda) Nemcsényi Zsolt 
– képviselő úr – finanszírozta. 
Anyagi támogatóink: A megyei pályázatból jelentős összeg maradt 
a megvendégelésre.
Hegedűs László – vállalkozó, Dolgozók Horgász Egyesülete, Pálus 
István – vállalkozó, Helyi Takarékszövetkezet, Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzata
Tombola támogatóink: Oláh Géza – elnök úr, Szécsi Balázs – 
sorstársunk, Hamza Zoltán – megyei bizottsági tag, Dankó Béla – 
országgyűlési képviselő, Czuczi Ernő – Házi Textília Kft., Kornix 
Bt. (Csipai bolt), Coop ABC, öcsödi vendégeink és a jelenlevő 
sorstársaink.
Továbbá köszönet illeti községünk Önkormányzatát, hogy 
díjmentesen biztosította a termet, felszerelést, fűtést, világítást. 
Köszönet illeti továbbá a Rusz Hentesáru bolt vezetőjét és 
dolgozóit, Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóit, Balla Ferenc 
gyönyörű, szívmelengető énekhangosítását és színpadi projektor 
vetítését. Köszönjük segítségüket szakácsainknak, a Pásztor 
családnak, a Dalkör tagjainak Dr. Dobos Ágoston közreműködését, 
a tombolaárusoknak is és mindazoknak, akik az elő- és 
utómunkálatokban részt vettek, Isten áldása legyen munkájukon!

Felhívás!
2018. február 26-ig az ügyfélfogadás szünetel.

Ügyfélfogadás kezdete: 2018. február 26. (hétfő) 13.00 órától 
17.00 óráig.

Jövő évi tervezett programunk:
A Szarvasi Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével ingyenes 
ruhaosztást tervezünk a Klubban.
Április 21-én (szombat) Tavaszköszöntő rendezvényt szervezünk a 
helyi Művelődési Házban.
Május 20-a körül orvos-beteg találkozó várható.
3 napos kirándulás – Aggtelek és környékének látnivalói (program 
és időpont – egyeztetés után)

 Oláh Gáza Tóth Mihályné

 elnök szervező

Láthatósági Mikulás
2017. december 7-én délután, mikor gyermekeink tanítás végén 
kiléptek a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola kapuján, 
polgárőr Mikulás várta őket a Szarvasi Polgárőr Egyesület, az 
i skola i  Szülői  Munkaközösség és  számos támogató 
összefogásának köszönhetően. Az akció keretén belül látványos 
bemutatónak lehettek szemtanúi a diákok, ahol a korai 
sötétedésnek köszönhetően saját szemükkel tapasztalhatták milyen 
fontos látni és látszódni a közutakon közlekedve. A láthatóság 
témaköréhez kapcsolódóan a kerékpáros és gyalogos közlekedés 
legfontosabb szabályaira kihegyezett interaktív előadás részesei 
lehettek, ahol a helyes válaszok világító eszközöket, 
fényvisszaverő matricákat, gyümölcsöt és édességet értek.
Köszönjük a Szarvasi Polgárőr Egyesületnek az igencsak hasznos 
bemutatót, ezzel is elősegítve gyermekeink biztonságos 
közlekedésre nevelését! Köszönjük a támogatóknak a 
hozzájárulást, aminek segítségével számos gyermek térhetett haza 
biztonságosabb körülmények között ,  új  vi lágí tással , 
fényvisszaverő eszközzel felszerelt kerékpárjával!
A Szülői Munkaközösség nevében:

Farkasné Sinka Dóra
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

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. január 29. (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 bizottság elnöke
2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-

testületének …../2018.(……) önkormányzati rendelete a 
2018. évi költségvetéséről rendelet – I.forduló

 Előadó: Sinka Imre polgármester
3. A Békésszentandrás Nagyközség 2018. évi rendezvényei
 Előadó: Sinka Imre polgármester
4. Bejelentések

Sinka Imre
polgármester

Átadták a műfüves 
pályát

Augusztus közepétől október közepéig készült el az új műfüves 
pálya az iskola sportudvarán.
Az önkormányzati vagyont gyarapító beruházás az MLSZ 
támogatásával valósult meg. A 40X20 m-es küzdőtér alapját 
dréncsövekkel hálózták be, melyre több méretű és több rétegű 
kavicságy került. Megfelelő tömörítés után fektették le a 
gyepszőnyeget, majd palánkkal vették körbe. A pálya tartozéka a 
kerítés és a világítás is. Utóbbi miatt a pálya kihasználtsága 
jelentősen megnövekedhet.

2017. december 15-én került sor az ünnepélyes átadásra. A 
szüntelen eső miatt a tornateremben került megtartásra az 
ünnepség, melyen részt vett a településünk vezetőin túl, Dankó 
Béla MLSZ elnökségi tagja, országgyűlési képviselő és Tisják 
Zsolt, az MLSZ területi igazgatója is. Az ünnepi köszöntők után 
Dankó Béla átvágta a szalagot, így ünnepélyesen átadta a műfüves 
pályát. Az avató ünnepség a békésszentandrási és az öcsödi iskola 
diákjai egymás elleni mérkőzésével zárult. Az új közösségi tér 
használatáról későbbi számunkban fogunk beszámolni.

Hévizi Róbert

Karácsonyi játszóház
December 16-án, szombat délután az év utolsó játszóházába vártuk 
kicsiket és nagyokat. A könyvtár és a kézműves egyesület tagjai 
segítségével a hagyományoknak megfelelően apró ajándékokat, 
díszeket készítettünk az otthoni karácsonyfára, vagy az ünnepi 
asztalra. Játszóházunk elmaradhatatlan része volt a mézeskalács-
díszítés, az asztaldísz. Újdonságként parafadugóból fenyőfát 
ragasztottunk és kavicsokra dekupázsoltunk karácsonyi képeket 
szalvétából. A jelenlévők finom teát ihattak és „cukros babát” 
ehettek, amit Fulajtárné Böbe és Simonné Magdika sütött.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, segítségét.
Mi így készültünk a karácsonyra, és reméljük, aki itt volt, jól érezte 
magát.                                           Benedek Erika, intézményvezető
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Édes advent

Ezzel a címmel hirdettük meg grillázs foglalkozásunkat, ahova 
nagy szeretettel vártuk az érdeklődőket, akik a grillázskészítés 
fortélyaival akartak megismerkedni. Sokan jöttek el megtanulni ezt 
az ősi hagyományt, mely még ma is virágkorát éli.
Segítőnk volt Sinka Jánosné Pannika néni, akinek a neve azonnal 
beugrik szerintem mindenkinek, ha süteményről van szó. Dr. 
Kantiné Szín Annamáriával közösen megismerhette mindenki a 
kisebb-nagyobb fortélyokat, kevergethetett, nyújthatott, vághatott, 
és kapkodhatta a kezét a forró édességtől, ha nem volt elég óvatos. 
Mint kiderült, nyújtás után 1,5-2 perc áll rendelkezésre a forma 
kialakításáig, hiszen gyorsan hűlik a ,,tészta”, megkeményedik, és 
nem alakítható. Második foglalkozásunkkor már rutinosként 
álltunk az asztalhoz, és készítettünk közösen egy tortát, amit aztán 
dr. Kanti Attila közreműködésével ki is díszítettünk. Megtanultuk, 
hogyan kell tojásfehérjéből és cukorból mázat kavarni, majd a 
díszítési mintát próbáltuk ki. Egy igazán szép és ízléses ,,torta” 
került ki a résztvevők kezei közül.
Köszönjük Pannika néninek, hogy eljött közénk és átadta tudását 
nekünk is, hogy tovább élhessen a grillázskészítés. Továbbá 
köszönjük a segítséget a Kanti házaspárnak, Marcsinak és 
Attilának.
A sikerre való tekintettel tavasszal visszatérünk a gáztűzhelyhez.

Balla Edit

Horgolt karácsonyfadíszek

November közepétől öt alkalommal vártuk az érdeklődőket a 
Körös Művelődési Ház és Könyvtárba, hogy horgolt díszeket 
készítsünk a karácsonyfánkra. Különböző horgolástechnikákkal 
ismerkedtünk, kisebb-nagyobb csillagok, karikák, szívecskék 
születtek. A foglalkozás végén azokat szépen kikeményítettük, és 
megbeszéltük, hogy tavasszal folytatjuk a találkozót, és a húsvétra 
készülve újabb csodákat alkotunk. Reméljük a foglalkozások után 
otthon a karácsonyi ünnep idején mindenkinek volt ideje tovább 
hódolni ezen új szenvedélyének.

Balla Edit

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!

MEGHÍVÓ

JÁTSZÓHÁZ a farsang jegyében

Helyszín: Körös Művelődési Ház és Könyvtár
Időpont:

2018. február 3. (szombat)
14.00 - 16.00 óráig

Ezt követően TÁNCHÁZ 16.00 - 18.00 óráig.

Várunk mindenkit sok szeretettel!
Belépés ingyenes



10 2018. január

TÁNCOS HÍREK
Decemberben is jól szerepeltek versenyzőink.
3-án Kaposváron  a XIII. Ametiszt Kupán lépett parkettre a  
Petrás Bene- Máté Virág páros.
Junior I. „D” standard első hely,
Junior I.”D” latin negyedik hely,
Junior II. „D” standard első hely
Junior II. „D” latin nyolcadik hely.
9-én  Nagykanizsán a VII. Eraklin Kupán versenyzett  Kondacs 
Jázmin Bíborka  és Balázs Dominik.
Junior I. „C” standard első hely,
Junior I. „C” latin harmadik hely,
Junior II.”C” standard első hely,
Junior II. „C” latin negyedik hely.
Gratulálok a párosoknak!

Korbely Györgyné

Békésszentandrás Kupa 2017.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a közelmúltban 
rendezte meg a hagyományos Békésszentandrás Kupa Nyílt, Rapid 
Sakkversenyét, melyre 39 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 Restás Péter makói FIDE-mester 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. Csala Imre 
III. Tamási Zoltán
IV. Varga László
V. Győri Szabolcs
VI. Joó János
A legjobb ifjúsági Udvardi Zalán, a legjobb szenior Katona János 
lett, mindketten tárgyjutalomban részesültek.
A legjobb női versenyző, Petrás Márta szintén tárgyjutalomban 
részesült.
Díjazásra került a legjobb 14 éven aluli is: Jáksó Ábel
Továbbá tárgyjutalomban és vándorserleg díjazásban részült a 
helyi legjobb versenyző, Csipai Levente, valamint a második 
Radics László tárgyjutalomban részesült.
A legjobb amatőr versenyző Ducza Benjámin lett, ő 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. 

KÉZILABDA
A korábbiakhoz hasonlóan a 2017-es évet is több közös 
programmal zártuk. Most először aktív részesei voltunk az 
ADVENTI gyertyagyújtásnak, hisz a második gyertyagyújtás 
műsorát mi készítettük nagy-nagy szeretettel, és adtuk elő.   - egy 
adventiről közös kép esetleg ha belefér megköszönnénk - 
A közös mikulásozást, karácsonyozást követően december 30-án a 
Kondorosi Betyár Sportgálán vettünk részt ismét a felnőtt és 
utánpótlás csapattal, így újra egy vidám, jó hangulatú játékkal 
búcsúztathattuk az évet. 
Nem sok idő maradt pihenésre, hiszen utánpótlás csapatunknak már 
januárban folytatódik a bajnokság. Első összecsapásunk január 14-
én lesz Csorvás és Mezőtúr fiataljaival. Ezt a február 11-i tornanap 
követi a Békéscsaba Belvárosi, Köröstarcsa és Békés csapataival. 
A felnőtt csapatunk várhatóan márciusban kezdi visszavágóit.
Újabb kihívások állnak előttünk, de mi harcolunk tovább.

Ez úton is megköszönjük mindazoknak az elmúlt évben SZJA-
juk 1%-ával támogattak bennünket. Kérjük, hogy továbbra is 

segítsék működlésünket a személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával. Adószámunk: 18383647-1-04. Hálásan köszönjük! 

- a -
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés

Kanti Dorottya és Szilasi László Gábor 2017. 
december 14-én kötött házasságot.

Születések

2017. december 18-án Nagygyörgy Alex és Soós 
Kitti Barbara szülőknek ALEX, december 20-án 
Liska Mihály és Nagy Martina szülőknek 
MIHÁLY MARCELL, december 29-én Kostyó-
Boldizsár Zoltán és Boldizsár Nikoletta 
szülőknek FLÓRA utónevű gyermeke született.

Anikó emlékére!

Az angyal

Arra gondoltam, elutaznék az égbe,
Oda, abba a távoli messzeségbe.
A mennyország kapuján bekopognék halkan,
Hátha lenne valaki, ki segíthetne rajtam.
Kinyitná az ajtót egy meseszép Angyal,
Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal.
Vállain szárnyak, glória a fején,
Angyal ő valóban, Isten mezején.
Megkérdezné tőlem: Hát te honnan jöttél?
Hisz még élsz, itt mit keresnél?
Elmondanám néki, hogy a szív szavát követtem,
Mert ideköltözött, kit oly nagyon szerettem.
Nem bírom már nélküle, csak látni szeretném,
Könnyes szemmel magamhoz ölelném.
Megcsókolnám arcát, kezét, lépte minden nyomát,
Csak hadd lássam egy percre csodás mosolyát.
De az angyal így szólt: Menj gyermek haza,
Kit szerettél, már itt az otthona.
Látni fogod Őt, csak hunyd le szépen szemed,
S akkor biztos, hogy rögtön észreveszed.
Azóta én csukott szemmel járok,
Mindennél szebb az, amit így látok.
Mert már Ő is egy meseszép Angyal,
Bőre hófehér, ruhája átszőve arannyal!

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk egyetlen gyermekünk, 

Lénárt Anikó
eltávozásának 5. évfordulóján.

Hálásan köszönjük a megemlékezéseket, az Érte gyújtott
sok-sok gyertyát.

Bánatos szülei, szerettei

Megemlékezés

Varga Sándorné
szül. Mrena Mária Erzsébet

Halálának 1 éves évfordulóján fájó szívvel 
emlékezik szerető férjed, gyermekeid 
családjaikkal, valamint édesanyád és 

testvéreid.

„Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét, és el ne feledd, így majd 
veled lesz mindig, lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol 
nincsen határ.”

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

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

Halálozás

Egri Imre /1981/ 2017. december 2-án
Dr. Boruzs Gyuláné ln.: Kiss Juliánna Margit /1926/ 2017. 
december 3-án
Balogh Istvánné ln.: Medvegy Gyöngyi /1965/ 2017. 
december 8-án
Balláné Mayer Katalin /1964/ 2017. december 10-én
Fazekas Ferencné ln.: Szitó Emerencia Piroska /1944/ 2017. 
december 18-án
Fata József Kálmán /1933/ 2017. december 19-én
Szitó Imréné ln.: Aszódi Anna /1922/ 2017. december 21-én
Balogh László János /1952/ 2017. december 27-én hunyt el.
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Advent képekben

Igazi téli időjárásban gyújtottuk meg advent első gyertyáját december 3-án. A Szentandrási Dalkör és a református 
egyházközösség tagjai énekeltek, szavaltak dr. Dobos Ágoston hegedű kíséretével. A gyertyát az idei Szent András-napi kitüntetett 
Szalai Antalné gyújtotta meg.

December 10-én, vasárnap meggyújtottuk az adventi koszorú második gyertyáját a templom téren, ahol a Békésszentandrási 
Kézilabda Club lelkes tagjai megható adventi műsorukkal örvendeztették meg az ünnepvárókat. A második gyertyát Szurovecz 
Vince esperes úr gyújtotta meg.
December 17-én a Békéssy János Helytörténeti Egyesület tagjainak, barátainak műsora hangzott el az öröm gyertyájának 
meggyújtásakor, melyet Dr. Dobos Ágoston református lelkész adventi gondolatokkal kísért. Köszönet Balláné Tóth Krisztinának 
a felkészítésért!

December 22-én, pénteken gyújtottuk meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját. A "Mennyből az angyal" c. dalt közösen 
énekelték el azok, akik az eddigi alkalmakkor szerepeltek. Majd Sinka Imre polgármester karácsonyi köszöntője után 
meggyújtotta az utolsó gyertyát és megvendégelés várta az ünneplőket.
Köszönjük  a szalmabálákat Pálus Istvánnak, a fenyőfákat Hévizi Róbertnek és Turgyán Miklósnak.


