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REFORMÁTUS

Fehér Advent, fekete Karácsony
Istennek hála, nagyon különleges és szép Adventünk, 
Karácsonyunk volt a Református Egyházközségben:
December 15-én egynapos téli hittanos élménypedagógiai edző 
napra mehettünk a Kékesre és Mátraházára a Református Üdülőbe. 
Utunkat sok bibliai történet, idézet, keresztyén ének-zene, vegyes 
kulturális ismeretek, áhítat, finom ételek és persze óriási hó élmény 
gazdagította. Köszönjük mindazok támogatását, akik ezt lehetővé 
tették. Januárban szeretnénk újabb, ezúttal kétnapos kirándulásra 
menni családosan, nagyobb létszámban, aki szeretne jönni, kérjük, 
jelezze a lelkipásztornak.

Békésszentandrási hittanosok a hegyi óriás hókotró ölelésében 
a Mátrában

Az adventi vasárnapokon az istentisztelet után adventi 
kézműveskedésben vehettek részt kicsinyek-nagyok egyaránt. A 
gipszöntés művészetében karácsonyfadíszeket készíthettek. Külön 
köszönet a szerető szervezésért és közreműködésért a lelkipásztor 
feleségének, Dobos Ágostonné Erős Dórának, és szobrászművész 
édesanyjának,  Kutas  Ágnesnek.  Az is tent isz te le t ,  a 
szeretetvendégség és a kézműveskedés együttese nagyon áldott 
órákat ajándékozott a résztvevőknek. Ezúton is hívogatunk 
mindenkit, hogy próbálja ki a vasárnap délelőttök békességét Isten 
jelenlétében velünk a 9 órás istentiszteleten a parókián és utána a 
kötetlen beszélgetésben tea-kávé mellett.

A d v e n t i  k é z m ű v e s k e d é s  a  re f o r m á t u s  p a r ó k i á n 
szobrászművészi segédlettel

A havas kirándulás és fehér gipszöntés után hogyan lett különleges 
fekete karácsonyunk? Mindjárt kiderül, de hadd írjak az 
előzményekről is:
Karácsonykor sokszor jobban kilépünk önzésre hajlamos 
természetünkből és másokra gondolunk, másokat ajándékozunk 
meg. Kevesebben gondolnak arra, hogy mindez Istentől ered, aki a 
legnagyobb ajándékot adta nekünk Jézus Krisztusban, ezért 
ösztönöz minket is az ő példája ajándékozásra. Az ajándékozás 
segít megérezni Jézus nevezetes tanításának igazságát: „Ha valaki 
énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a 
keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az 
életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. ” 
(Lk. 9,23-24). Megtapasztaljuk, hogy miközben háttérbe tesszük 
önmagunkat, és a másikat ajándékozzuk, valójában így teljesedi ki 
életünk, így leszünk igazán boldogok.
Ilyen boldogságot éltünk meg mi is feleségemmel most 
karácsonykor, amikor két afrikai egyetemista diákot láttunk 
vendégül. Ebbe a kétnapos vendégfogadásba többen segítettek, 
közreműködtek, köszönet ezúton is érte. Hogy kerültek hozzánk 
ezek a kedves fekete fiatalok?- kérdezheti valaki. Nos, ennek régi 
története van: 
Még annakidején, mikor Amerikában nemzetközi diák voltam, 
megtapasztaltam, milyen jó, ha valaki vendégül fogad, családi 
környezetben lehetek, és nemcsak a kollégium rideg magányában 
élek. Sok kedves keresztyén volt vendégszerető hozzám, és már 
akkor elhatároztam, hogy valamiféleképpen én is szeretném ezt 
viszonozni másoknak, hálából Istennek és e családoknak, akik 
szintén Isten kedvéért tettek jót velem. Istennek tetsző ez a 
cselekedet, így ír erről a Biblia: „A vendégszeretetről meg ne 
feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat 
vendégeltek meg.” (Zsid. 13,2)
Másik dolog, ami hatott rám, hogy később megdöbbenve 
hallottam, hogy milyen sok keresztyént üldöznek, bántalmaznak 
mind a mai napig szerte a világban. Az én családomban is voltak a 
múlt rendszerben üldözött keresztyének, és talán pont ezért is úgy 
érzem, hogy most a béke és szabadság idejében nekünk még inkább 
kellene segítenünk azokat a keresztyéneket, akik most vannak nagy 
próbák alatt.
Örömmel értesültem néhány éve, hogy Magyarország kormánya 
egy államtitkárságot hozott létre az üldözött keresztyének 
megsegítésére. E program keretében érintett területekről 
ösztöndíjas diákok tanulhatnak hazánkban. Rögtön indíttatást 
éreztem ennek hallatán, hogy vendégül lássak ilyen külföldi 
diákokat. 
Az idén karácsonykor ez sikerült is, két komoly hívő keresztyén 
afrikai egyetemista fiú jött el hozzánk. Nagyon jól érezték 
magukat, részt vettek a lelkészcsalád életében, az istentiszteleten, a 
betlehemezésben, családlátogatásban. Énekeltek velünk együtt, és 
bizonyságot tettek hitükről, bátorítva Krisztus követésében 
másokat is.
Én pedig a további hazatérő nemzet és keresztyénség emelő, nevelő 
terveikben erősítettem őket: Elmondtam nekik, hogyan tért haza 
lelkész nagyapám az 1920-as években Magyarországra a gazdag 
amerikai diákévei után, és hogyan tértem én is haza négy éves 
amerikai ösztöndíjas évem után Békésszentandrásra.
A diákokkal  töl töt t  szép meghit t  együtt létben ismét 
megtapasztaltam a Biblia igazságát: „Az ajándékozó bővelkedik, 
és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Péld. 11,25)
Talán azért is hatott át minket idén a fekete karácsonyon 
vendégeink hófehér fogú mosolyában Isten békessége, mert 
segíteni akar nekünk Jézus, hogy az utolsó ítélet kérdései ne 
ítéletként, hanem dicséretként érjenek minket: A végítélő Úr ezt 
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kérdezi majd – „jövevény voltam, és befogadtatok? A király így 
felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek 
ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg.” (Mt. 25,40)
A mai vészterhes történelmi, politikai időkben is legyen előttünk 
Isten szava az útmutató: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim. 1,7) 
Én így fogalmazok: Kell a józan önvédelem, de a szeretetnek, 
irgalmasságnak és keresztyén missziónak lobogni kell a magyar 
szívekben!
Ki szeretne velünk együtt Húsvétkor egy hasonló diákpárost 
vendégül látni? Krisztusi szeretet és angol tudás kell hozzá, a többi 
jön magától. Ha indít erre Isten, kérlek, jelezd nekem, a 
lelkipásztornak.
Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánok minden kedves 
olvasómnak!

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkipásztor

Afrika térképe – hol találod vendégeink országát, Nigériát? 
190 millióan laknak ott. Hányszor nagyobb, mint 

Magyarország?

Nagy izgalommal vártuk az év utolsó ünnepét a bölcsődében. Már 
hetekkel előtte díszítettük, szépítettük intézményünket. A 
gyerekekkel mondogattuk ez alkalomra a verseket, mondókákat, 
énekeket, ajándékot készítettünk közösen. Majd elérkezett a várva 
várt nap, amikor reggel mindenki ünneplőben, csillogó szemekkel 
érkezett. Közösen díszítettük fel a fenyőfát, amit egy helyi 
vállalkozó ajánlott fel a kisgyermekek örömére. Míg a 
fürdőszobában csinosították magukat a gyerekek, a karácsonyfa 
alja megtelt ajándékkal. A csengettyű hívó szavára a meglepett 
arcú gyerekek beléptek a szobába. Körbe álltuk a karácsonyfát, 
megcsodáltuk az ajándékokat és énekszóval és versekkel 
köszöntöttük az ünnepet. Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
támogatást a helyi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szülői 
Munkaközösségnek és minden Szülőnek! Ünnepi asztalt 
terítettünk, ahol meghitten elfogyasztották a különleges tízórait. 
Amikor mindenki jól lakott, kicsomagoltuk az ajándékokat. 
Minden k isgyermek ta lá l t  kedvére  va ló t  és  boldog 
gyermekzsivajtól volt hangos a bölcsőde épülete egész délelőtt. 
Boldog Új Évet Kívánunk a Családoknak és minden kedves 
Olvasónak!                                                      A bölcsőde dolgozói

Karácsony a Bölcsődében!

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

22. Kedd du. 16.00. Református Parókia
 Igehirdető: Szurovecz Vince békésszentandrási plébános, 
főesperes, pápai káplán 

23. Szerda 16.00. Református Parókia
Igehirdető: Lázár Zsolt szarvasi evangélikus esperes

24. Csütörtök du. 16.00: Református Parókia
 Igehirdető: Péntek Ágnes öcsödi református lelkésznő

Szeretettel hívunk mindenkit alkalmainkra!

„A tiszta igazságot kövesd, hogy élhess, és birtokolhasd azt a földet, amelyet Istened, az ÚR ad neked.”
5Móz. 16, 20

A Békésszentandrási Ökumenikus Imahét 2019. Január
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Advent és karácsony az oviban

A december sok tevékenységgel és programmal telt óvodánkban. A 
lelki készülődés keretében sokat beszélgettünk a családról annak 
fontosságáról, az egymás iránti szeretetről. Jó cselekedeteket 
gyűjtöttünk, ehhez az óvó nénik adventi kalendáriumot készítettek 
a gyermekek számára.
December negyedike hetében, Borbála nap alkalmával 
ismerkedtünk e nap hiedelmeivel és szokásaival, gallyat tettünk 
vázába és folyamatosan figyeltük a változásokat.
December 6-án megérkezett a várva-várt Mikulás, amire sok 
verssel, dallal, kreatív munkával készült minden csoport.
Már hagyomány óvodánkban, hogy a karácsonyra nem csak 
lelkünket, elménket készítjük, hanem szép díszeket alkotunk.
Az adventi játszóház sokféle tevékenységre adott lehetőséget 
ebben az évben is. Először is a Süni csoport meghitt dalokkal, 
versekkel köszöntötte az alkotni vágyókat. Ezután többféle anyag 
felhasználásával, számos technika alkalmazásával ki-ki 
elkészíthette saját karácsonyi díszeit. A közös tevékenységbe 
bekapcsolódtak a gyerekek, testvérek, szülők, nagyszülők is. A jó 
hangulatú együttes munkálkodáshoz a dajka nénik finom kakaót és 
kalácsot kínáltak a vendégeknek. Az elkészült munkákkal (díszes 
mézes kalács, amit ezúton is köszönünk Csernus Tímeának, 
kopogtató, girland, asztali dísz, szalvétagyűrű) ki-ki a saját 
otthonát díszíthette.

Adventi játszóház

December 13. Luca napja, amihez szintén több hiedelem, 
népszokás kapcsolódik, amikkel próbáltuk megismertetni a 
gyerekeket. Egyik ilyen szokás a kotyolás, amivel a Katica csoport 
lepte meg a kisebbeket, valamint Luca búzát is vetettünk, amiből a 
jövő évi termésre lehet következtetni, zöldje pedig az adventi 
remény beteljesülését hirdeti.

Minden hétfőn egy-egy újabb adventi gyertyát gyújtottunk, 
ismerkedve azok szimbolikájával: hit remény, öröm, szeretet.
Majd elérkezett a várva várt karácsonyi ünnepség napja. Reggel 
feldíszítettük az óvoda fáját. Tízórai után a Katica csoport 
köszöntötte színvonalas műsorral a kisebbeket és a meghívott 
vendégeket. Ezután minden csoport elmondta a maga kis 
karácsonyi versét, a csillagszórók és gyertyák fényénél pedig 
közösen énekeltünk, és következtek a legizgalmasabb pillanatok, 
az ajándékok kibontása és az örömteli közös játék.

Ajándékbontás a Katica csoportban, ...

... a Körte csoportban, ...
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Láthatósági Mikulás

2018. december 7-én a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
diákjait a Polgárőr Mikulás várta az iskola kapujában a Szarvasi 
Polgárőr Egyesület és az Iskolai Szülői Munkaközösség 
összefogásával. Az esemény keretén belül a kerékpárok 

felszereltségére kiterjedő, valamint a láthatóság témaköréhez 
kapcsolódó ismeretanyag került felelevenítésre. A felmerülő 
kérdésekre helyesen válaszolók jutalomban részesültek. A korai 
sötétedésnek köszönhetően látványos interaktív előadás részesei 
lehettek, ami a kerékpáros és a gyalogos közlekedés legfontosabb 
szabályaira hívta fel a figyelmet. Saját szemükkel tapasztalhatták 
meg, hogy gyenge látási viszonyok között a fényvisszaverő 
eszközök használata milyen mértékben növeli meg azt a távolságot 
melyről már észlelhető a kerékpáros vagy a gyalogos. Az akciót 
számos békésszentandrási és szarvasi egyéni vállalkozó, 
magánszemélyek, cégek, önkormányzati képviselők támogatták, 
melynek köszönhetően a Polgárőr Mikulás nem érkezett üres 
kézzel. Minden gyermek hasznos ismeretanyagot, fényvisszaverő 
eszközt vagy kerékpár lakatot tartalmazó ajándékkal térhetett haza. 
Köszönjük a Szarvasi Polgárőr Egyesületnek a rendkívül hasznos 
bemutatót, a támogatóknak anyagi hozzájárulásukat, ezzel is 
elősegítve gyermekeink biztonságos közlekedésre nevelését!

A Szülői Munkaközösség nevében:
Farkasné Sinka Dóra

Ajándék a Mikulástól

... és a Süni csoportban

A játékok megvásárlását a fenntartó és az óvodai SZMK tette 
lehetővé, ezúton is köszönjük mindkettejüknek a gyermekek 
nevében.
A Katica csoport a Gondozási Központba is ellátogatott karácsonyi 
műsorával. 

Ovikarácsony - Betlehemes

 Itt az újév,új jót hozzon,

 régi jóktól meg ne fosszon,

 de ha az új jót nem is hozhat,

 vigye el a régi rosszat!
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VALAMI
2018 őszén a békésszentandrási kertbarátok fiatalításához, a 
szemléletváltás elősegítéséhez kapcsolódó programok 
megvalósításához kértük az Önkormányzat segítségét, hogy a 
gyakorlókert területén egy kis földterületet, ill. az iskola régi 
szárnyában egy helyiséget biztosítsanak. A település 
polgármestere, a képviselők és a Településüzemeltetési Intézmény 
vezetője, ill. az általános iskola igazgatója is támogatta 
kezdeményezésünket. A szőnyegszövők költözése után üresen 
maradt helyiségre esett a választás, és a gyakorlókertben egy kb 25 
nm területre.  Amit lényeges kihangsúlyozni, hogy ez egy teljesen 
civil kezdeményezés. Lázár Mihály és jómagam vagyunk a 
szervezők, s igyekszünk egy kreatív csapatot kialakítani a 
békésszentandrási kertbarátok védőszárnyai alatt. Nem 
kapcsolódik ezekhez a programokhoz semmilyen pályázat, 
támogatás. A tisztaság, feddhetetlenség fenntartása érdekében nem 
fogadunk  e l  pénz t .   Ha  va lak i  t ámoga tn i  sze re tné 
tevékenységünket, úgy eszközöknek, szerszámoknak, anyagoknak 
jó hasznát tudjuk venni. S hogy mik is lehetnek ezek? Ez mindig az 
adott programtól, technikától függ.  Kiskertész tanoda 
működtetésével lehetőség nyílik óvodások, általános iskola alsós 
tanulói, helyi és környékbeli gyerekek számára, hogy a 
ker tészkedésse l  já t szva ,  tudássz in t jükhöz  igazodva 
ismerkedjenek. Az alkotóműhelyben pedig gyerekek, felnőttek 
számára különböző kreatív programokat szervezhetünk. 

 A névválasztást nem szerettük volna elkapkodni, így első körben 
Valami nevet adtunk a facebook-os oldalunknak. Meghirdettük, 
hogy várjuk a névadó ötleteket. Egy pár jópofa név érkezett, mint 
például a Szertár, Barkácsház, de lehet a „Valami” rajtunk ragad. A 
helyiséget december 21-én kaptuk meg, s ezután felpörögtek az 
események, hisz a december 22-i első eseményünkhöz be kellett 
rendezni a termet. Darócziné Vereb Tünde két asztalt ajánlott fel, 
Fazekas Gábortól szekrényt, komódot, Horváth Marianntól pedig 
székeket kaptunk.  Az első alkalom természetesen a karácsonyhoz 
kapcsolódott. Szécsi Balázs bácsi drofa fenyőit, ceruzatartóit, 
madáretetőit hozta. A gyerekek kopácsolhattak, fúrhattak, 
festhettek. Balázs bácsi bemutatta az almaaszaló használatát, és 
aszalt almát is kóstolhattunk. A másik főattrakció Csík Judit 
(Boglárka Virágüzlet) és Horváth Mariann (HOMA DEKOR) volt, 
akikkel karácsonyi asztaldíszeket készíthettek a gyerekek és 
felnőttek. Emellett Jónás Noémivel filcből készült játékokat 
varrhattak, Szűcs Emesével hópelyheket vagdoshattak, ill. velem 
karácsonyi ajándékkártyákat készíthettek. Mesemondónk Székely 
Mariann volt. A kopácsolós programelem felülírta terveinket, s a 

mesét máskorra halasztottuk. S hogy senki ne maradjon étlen 
szomjan, a békésszentandrási kertbarátok teával, sütikkel és a 
szendvicsekkel vendégeltek meg mindenkit. Gondoltunk a 
madarakra is, nekik a madáretetők mellé napraforgómagokat 
osztogattunk. Egy hét múlva madáretetés témával egy újabb 
játszóházat szerveztünk. Balázs bácsi madáretetőket, gurulós 
malacokat készített pet palackból, Farkasné Sinka Dórával kis 

textil madárkákat varrhattak, társasjátékozhattak, virágdobozokat 
készíthettek, origamizhattak és rajzolhattak és madáreleséget 
vihettek haza a látogatók. A két játszóházat már egy kisebb 
összejövetel követte.  Lázár Mihály makettezés témában várta az 
érdeklődőket.  Szabó László iparművész (Mirr Murr, Mekk Elek, 
Misi Mókus, Tévémaci) nagyon hasznos tanácsokat adott az 
indulással kapcsolatban. A kijelölt cél, hogy Békésszentandrás 
nevezetes épületei maketteken is megelevenedjenek. Egy kis 
csapat jött össze már az első alkalommal, s alapanyag választásról, 
méretarányról, technikákról beszélgettek. Kepenyes Balázs erre az 
alkalomra spatulából készült házzal érkezett.  Ha valaki kedvet 
kapott a makettezéshez, Misi január 26-án szeretettel várja a 
következő makettező összejövetelen. Január 19-re teljesen más 
t émát  h i rde t tünk  meg .  A hu l ladék  ú j  é le te  -  t ex t i l 
műhelyfoglalkozáson póló fonalat  és  varrás  nélkül i 
textilékszereket készítünk, ill. egyszerű babaruhákat állítunk 
össze. Február 2-án maci varrással,és farsangi álarcfestéssel 
készülünk. Hegedűs Lászlóval tavasztól horgász szakkört, 
foglalkozást is szeretnénk indítani, Kohut Patrikkal a zenekeverés 
fortélyait bemutatni. Ha lenne tűzhelyünk, tanulhatnánk sütni, 
főzni. A tizenéveseket érdekli a fotózás, a videó vágás, s persze még 
annyi minden más. Ötleteink vannak, de még jobb lenne, ha mások 
is bekapcsolódnának ötletekkel, vagy valamilyen téma 
bemutatásával. Mi megszervezzük hozzá az eseményt.
A kertészkedéssel kapcsolatban még kinti feladataink nincsenek. A 
terület felszántva, készen áll, hogy tavasztól elkezdődjön a 
veteményezés, palántálás. Addig a kis kertészeknek egy kis házi 
feladat: Tervezzetek, rajzoljatok veteményest. Milyen növényeket 
és hogyan ültetnétek be ha lenne egy kertetek? Pl. paradicsom, 
uborka, retek, zöldborsó, spenót, hagyma, bab, paprika, stb. 
Figyeljétek a Valami facebook oldalán meghirdetett eseményeket, 
és ha érdekel valamelyik, akkor ott találkozunk. 

üdv: Cziglédszky Marianna
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A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási 
Egyesületének hírei

Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!

Este harangszóra, gilingalangóla,
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Adjon Isten bőven,
Az újesztendőben.
(Népi köszöntő - részlet)

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2018. 
december 12-én tartotta szokásos karácsonyi rendezvényét. 
Ünnepségünket nagy előkészület előzte meg. Vendégeink voltak a 
Csabacsűdi Hagyományőrző Egyesület tagjai. A kultúrműsorunkat 
Benedek Erika intézményvezető nyitotta meg. A gyertyagyújtást 
követően Oláh Géza elnök úr köszöntötte vendégeinket, 
sorstársainkat, akik megtisztelték rendezvényünket. Műsorunkban 
felléptek a csabacsűdiek, valamint a Szentandrási Dalkör tagjai. A 
mesterszállási vendégeink részéről szebbnél szebb karácsonyi 
szavalatok hangzottak el. Az ízletes ebéd elfogyasztása után a 
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola énekkara zárta ünnepi 
műsorunkat.
Ezúttal is gratulálunk Oláh Géza elnök úrnak, aki a Szent András-
napon ,,Békésszentandrásért Kitüntető Díj”-at kapott.

A karácsonyi ebéd költségeihez nagymértékben hozzájárult Oláh 
Géza elnök úr, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk neki. Anyagi 
támogatónk a megyei pályázatból Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal, továbbá Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, 
és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől nyert pályázat. A 
karácsonyi üdvözlőlapok a Fazekas Nyomdában készültek. 
Tombolatámogatónk: Oláh Géza elnök úr, Hamza Zoltán Megyei 
Bizottsági tag, Czuczi Ernő Art-Kelim Kft., Korr-Nix Bt. (Csipai 
Bolt), Coop Zrt. (ABC), Tóthné Dr. Szabó Ágnes – Gyógyszertár, 
Bencsik Bolt. A csabacsűdi és a jelenlévő sorstársaink is 
hozzájárultak tombolatárgyakkal. Továbbá köszönet illeti 
községünk Önkormányzatát, hogy díjmentesen biztosította a 
termet, felszerelést, fűtést és világítást. Köszönet illeti a Rusz 
Hentesáru Bolt vezetőjét és dolgozóit, Körös Művelődési Ház és 
Könyvtár dolgozóit, Balla Ferenc gyönyörű, szívmelengető 
énekhang hangosítását, és a színpadi projektorvetítését. Köszönjük 
segítségüket szakácsainknak, a Pásztor családnak, Dalkörünk 
tagjainak, dr. Dobos Ágoston közreműködését, a támogatójegy-
árusoknak és mindazoknak, akik az elő- és utómunkálatokban részt 
vettek, Isten áldása legyen munkájukon.

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola énekkara

FELHÍVÁS

Az ügyfélfogadás kezdete a programunkban megjelenthez képest 
az alábbiak szerint változik: 2019. február 18. (hétfő) 13-17 óráig.
2019. március 2. (szombat) jubileumi farsangot szervezünk a 
szakácsunk tiszteletére.
A Szarvasi Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével ingyenes 
ruhaosztást tervezünk.
2019. április 13. (szombat) Tavaszköszöntő rendezvény. Előtte 
tájékoztató előadás a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő 
hasznáról. Előadást tart a Mofetta menedzsere. Részletes 
tájékoztatás a programban és plakátokon.
Május 20.  körül  orvos-beteg találkozó:  gyógyászati 
segédeszközök kiírása.
3 napos kirándulást szervezünk Bakony tájaira, Zirc és környéke 
látnivalói. Program és időpont egyeztetés után.
Az idei évben közös rendezvényeket szervez testvértelepülésünk 
Kishegyes és Békésszentandrás. Ennek egyik állomása június 
végén várható, ahol a békésszentandrási civilek mutatkoznak be, 
így Dalkörünk is fellép kultúrműsor keretében.

Tóth Mihályné szervező
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely 
2018. január 1. napján lépett hatályba.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és 
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, 
ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került 
megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, 
fennmaradási engedélyt kell kérni.
A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a 
vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) között. 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996.(V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) alapján a jegyző engedélye szükséges olyan kút 
lé tes í téséhez,  üzemel te téséhez,  fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen 
teljesíti:

 a kút nem érint karszt- vagy rétegvíz-készletet és
3 500 m /év vízigénybevétel alatti, kizárólag talajvízkészlet 

vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel (20 

m talpmélységig), és

 a kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági 

határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és

 magányszemély a kérelmező, és

 a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését 

szolgálja, és

 nem gazdasági célú vízigény.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, 
akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása!
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség 
évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől 
eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe 
beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel az 
engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz 
használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Fontos, hogy a kútra az ingatlan tulajdonosának a 
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy 
nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése 
sem jelent kivételt. Tehát, amíg a kút létezik, vagyis nem kerül 
szakszerűen eltömedékelésre, addig az eljárást le kell folytatni.
A fennmaradási engedély iránti kérelemnek a tényleges 
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része. 
Tehát a kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell 
készíttetni. Fontos kiemeli, hogy tervdokumentációt csak olyan 
szakember készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre 
feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.
A kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat 
kizárólag írásban terjeszthető elő. (Postai úton vagy 
személyesen.) Az e-mailen érkező beadványok nem fogadhatóak 
el a vonatkozó jogszabályok értelmében.
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell a KHVM rendelet által előírt adatokat. A 
kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki 

jogosultságát igazoló igazolásokat a KHVM rendelet szerint.
A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány a 
Békésszentandrási Polgármesteri Hivatalban átvehető.
Csatolandó dokumentumok:

 helyszínrajz,

 fénykép felvétel a kútról és környezetéről,

 műszaki leírás, engedélyezés feltételeinek teljesüléséről 

igazolás,

 tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem a kérelmező a 

tulajdonos,

 fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő 

beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

szóló 101/2007.(XII.23.KvVM rendelet (a továbbiakban: 

kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
Tájékoztatjuk a Tisztelt  Lakosságot,  hogy a fenti 
kötelezettséggel kapcsolatban mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki a 
törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy 
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal

100. születésnap

Egy szívet melengető eseménynek lehettünk részesei. Sinka Imre 
polgármester úrral, Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszonnyal  
köszöntöttük településünk legidősebb lakóját, Molnár Józsefné 
Erzsike nénit 100. születésnapja alkalmából. 
Polgármester úr és jegyző asszony átadta az ünnepelt részére 
Magyarország Kormánya által megküldött emléklapot Orbán 
Viktor miniszterelnök aláírásával, valamint településünk 
ajándékát.
Kívánjuk, hogy még sok-sok éven át élvezze Erzsike néni az őt 
körülvevők megbecsülését és szeretetét.
Isten éltesse az ünnepeltet!

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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December 7-én, péntek 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, 
köszönet érte Bohák Mónikának. Újdonságként Cziglédszky 
Mariannával pamut anyagból nyakláncot és karkötőt készíthettek, 
fagolyó segítségével angyalkát, zseniliából fenyőfát és tobozmanót 
alkottunk. A jelenlévők finom teát ihattak és a Máltai 
Szeretetszolgálat jóvoltából mákos bejglit ehettek.

Köszönjük mindenkinek a támogatását, segítségét.
Mi így készültünk a karácsonyra, és reméljük, aki itt volt, jól érezte 
magát.

Benedek Erika
intézményvezető

Karácsonyi játszóház

Hóember a könyvtárban
December 10-én könyvtárunkat is meglátogatta egy hóember, bár 
csak báb formájában. Bábelőadásra vártuk az óvodásokat, akik 
a”Hóember, az erdő királya” című bábjátékot nézhették meg. A 
Süni és Katica csoportosok tátott szájjal hallgatták Barkóczi 
Titanilla előadóművészt, aki már máskor is járt nálunk és most is 
elragadtatta a kicsiket. Reméljük, ebben az évben is tudunk ilyen 
emlékezetes előadásokat az óvodásoknak, iskolásoknak!

Benedek Erika
intézményvezető

Szállj be a játékba!
Tapasztald meg az Internet lehetőségeit 
február 7-én 13 órától a Könyvtárban!

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete kiemelt 
feladatának tartja a kistérségben élők életének megkönnyítését az 
Internet lehetőségeinek kiaknázásával. Így már több alkalommal 
nyújtott segítséget az okos telefonok, különböző IKT eszközök 
használatának az elsajátításához és az Internet lehetőségeinek 
megismeréséhez.
Most a civil szervezeteknek és az idősebb korosztálynak 
szeretnénk segítséget kínálni.
Mi az amiről hallhatnak a tájékoztatókon?
A civil szervezetek lehetőségeiről:

 E-ügyintézés cégkapun keresztül: (alapítás, működtetés, 

beszámolók benyújtása, stb.)  

 Forrásteremtés, pályázatírás, 1 %, egyéb forrásokhoz 

való hozzáférés IKT eszközökkel

 Távoli munkavégzés partnerségben, hálózatban
IKT szerepe a mindennapjainkban:

 IKT eszközök 

 Online ügyintézés

 Pénzügyek

 E-egészs

 Közlekedés

 On-line vásárlás

 On-line kapcsolattartás

 Szabadidő

 Hasznos oldalak az idősödő korosztály számára

 Tanácsok a digitális mindennapokhoz
Az előadás a „Digitális készségek javítása” és „Digitális jólét 
megteremtése a Dél-Alföldi régióban” projektek keretein belül 
valósul meg. A projektek azonosító: GINOP 3.3.3-17-2017-00028 
és GINOP 3.3.3-17-2017-00029 
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Horgolt harangok
Az előző karácsonyi készülődés sikerén felbuzdulva 2018. 
november-december hónapban is megtartottuk horgoló 
foglalkozásainkat. Ez alkalmakkor harangokat készítettünk, 
többféle mintával és több méretben: karácsonyfára, ablakdísznek 
valót. Jó volt egy kicsit a nagy rohanásban megállni, alkotni, 
rákészülni karácsony ünnepére, együtt lenni. És nem utolsó sorban 
ezt a szép ünnepet még örömtelibbé tenni a saját készítésű 
díszeinkkel, másoknak szánt ajándékainkkal.
Az utolsó találkozón egyik csoporttagunk finom süteménnyel és 
üdítővel lepett meg bennünket, amit így utólag is köszönünk neki!
Bízom benne, mindenkinek örömmel telt a karácsonya!

Balla Edit

Kedves 
Gyerekek!

Nagyon sok 
szeretettel 
meghívunk 

benneteket a 
Farsangi 

Játszóházunkba!

Programok:

Farsangi álarc és dísz 
készítés, arcfestés, és nem 
marad el a farsangi fánk 

sem.

Ideje: 2019. február 9. 
(szombat) 14-16 óráig

Helye: Könyvtár Galéria

A belépés ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!

Következő lapzárta:
2019. február 4. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu

Horgolt húsvét
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen horgolnának 

húsvéti díszeket. Töltsünk el néhány közös órát a húsvétra 
hangolódva. Díszítsük asztalainkat saját készítésű horgolt 

tojásokkal, kosárkákkal.

A foglalkozások ideje:
2019. március 8., 22., 29., 

április 5.,
péntekenként 15-17 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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Gondozási Központ hírei
December az ünnepi készülődés a karácsonyra való felkészülés 
időszaka. Ilyenkor lelkileg is kicsit ráhangolódunk az ünnepekre.
Ebben segítettünk mindazoknak, akik számára fontos volt, hogy 
eljuthassanak a templomba, tanyabusszal szállítottuk időseinket a 
hajnali misére.
Az adventi időszak se múlhatott el az iskolások előadása nélkül.

 A 2. osztályosok műsorát tekinthettük meg. Kedves, érzelmekkel 
teli előadás volt. Köszönjük!

A 2. osztályosok az idősek körében

Decemberben kicsit pörgősebbé válik gondozónőink munkája. 
Próbáljuk mindenki számára megkönnyíteni a készülődést.
Fokozottabban figyelünk mindazokra, akik számára talán kevésbé 
örömteli időszak az év vége.
Hagyomány hogy a dolgozók számára is megünneplésre kerül a 
karácsony. Teával, süteménnyel és az önkormányzat által 
biztosított ajándékcsomaggal köszönték meg munkánkat.

Dolgozói karácsonyköszöntés

Az összetartozást segítette a dolgozói vacsora is. Forralt bort 
kortyolgatva Szarvason a zenepavilon előtt gyülekeztünk. Jó 
hangulatban, finom vacsorával zárult az összejövetel.
Karácsony nem múlhat el ovisok nélkül. A Katica csoport segített 
időseinknek a karácsonyfa díszítésében. Mosolygós kis arcuk 
vidám hangulatot varázsolt intézményünkbe.
Köszönjük szépen! Jövőre is szeretettel várjuk Őket.

A zenepavilon előtt Szarvason

Az Katica csoport óvodásai betlehemi műsorral kedveskedtek 
az időseknek

Talán nem mindenki számára hozott lelki megnyugvást az ünnepi 
időszak, de sose felejtsük el, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy 
mindig van honnan segítséget kérni.
2019-ben is várjuk rászoruló időseink jelentkezését.

 Boldog Új Évet mindenkinek!
dr. Virág Sándorné

intézményvezető
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Sakk hírek
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata immáron 15. 
alkalommal rendezte meg a hagyományos Békésszentandrás Kupa 
Nyílt, Rapid Sakkversenyét, melyre rekordszámú versenyző 
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 rendezvényt Dr. Strassburger Gyöngyi nyitotta meg

A létszám mellett a nívóra sem igazán lehetett panaszuk a 
házigazdáknak, hiszen négy FIDE-mester – köztük a címvédő 
Restás Péter – is ott ült az asztaloknál, és 11 sakkozó rendelkezett 
2000-nél több élőpontszámmal. A címviselőknek természetesen 
végig főszerep jutott, a 6 személyes, 3 éjszakás Körös-parti 
víkendet biztosító fődíj még sem az ő birtokukba került, hiszen a 
dinamikusan fejlődő, 17 esztendős Udvardi Zalán legalább fél 
ponttal valamennyiüket túlszárnyalta. Mögötte fél pont 
lemaradással két megyei versenyző végzett ifjabb Samu Gábor és 
Győri Szabolcs révén. A szervezők az első hat helyezettet díjazták, 
ezen felül a megszokott különdíjak is gazdára találtak.

A helyezések számítógépes sorrend alapján (Bucholcz Berger, 
progresszív, egymás elleni eredmény, sötéttel szerzett több pont) az 
alábbiak lettek: 
Végeredmény: 1. Udvardi Zalán (Makói SVSE/Szentesi SSE, 
2212) 7,5 pont, 2. ifj. Samu Gábor (Békési TE, 2308, FM) 7, 3. 
Győri Szabolcs (Orosházi SE/Békésszentandrási HMSE, 2088) 7, 
4. Volosin Vladimir (Alsószölnök STE, 2225, FM) 6,5, 5. Restás 
Péter (Makói SVSE, 2149, FM) 6,5, 6. Kunos Zoltán (Orosházi SE, 
1940) 6,5.

Különdíjak. Legjobb szenior Takács Lajos (Újszászi VVSE, 2045, 
FM) 5,5. Legjobb ifjúsági: Rakovics János (Békési TE, 1565) 4,5. 
Legjobb 14 éven aluli: Bácsi Kristóf (Orosházi SE, 1640) 3,5. 
Legjobb női: Petrás Márta (Szarvasi SE) 3. Legjobb értékszám 
nélküli: Katona József (Tóth László SE Kecskemét) 4. Legjobb 
békésszentandrásiak: Csipai Levente 5,5, Radics László 5, Révész 
Norbert 4.

Nemcsényi Zsolt és a győztes Udvardi Zalán

A verseny sportszerűen és jó hangulatban zajlott, melynek végén 
sertéspörkölt vacsorával vendégeltük meg a résztvevő sakkozókat. 
A pörkölt elkészítéséért köszönet illeti Rusz Jánost.
Fotók: Rácz István

Táncos hírek
A 2018. december 14-ei verseny eredményei:
1. Baksa Barna - Kepenyes-Darida Zoé - gyerek II. haladó - 
Standard: 5. helyezés, Latin: 3. helyezés.
2. Nagy István Benjámin - Nádi Gerda - Junior I. kezdő - Standard: 
4. helyezés, Latin: 1. helyezés.
3. Furár Dominik - Kepenyes-Darida Dóra - Junior I. kezdő - 
Standard: 3. helyezés, Latin: 6. helyezés.
4. Szító Miklós - Dorogi Bianka - Junior I. haladó - Standard: 4. 
helyezés, Latin: 3. helyezés 
5. Konstantinovics Márk - Petrás Zília - Gyerek I. nagyon kezdő (B 
döntő) - Standard: 2. helyezés, Latin: 1. helyezés.
6. Szőke Barnabás - Papp Emma - Gyerek I. kezdő - Standard: 3. 
helyezés, Latin: 4. helyezés.
7. Rágyanszky Máté - Palyov Lara - Gyermek I. nagyon kezdő (C 
döntő) - Standard: 1. helyezés, Latin: 3. helyezés.
8. Lestyan-Goda Gellért - Szító Kata - Gyerek I. nagyon kezdő (B 
döntő), Standard: 4. helyezés, Latin: 2. helyezés.
9. Laurinyecz Levente - Szabó Kíra - Gyerek II. kezdő- - Standard: 
13. helyezés, Latin: 15. helyezés.

Csik Krisztina

A dobogó legtetején Konstantinovics Márk - Petrás Zília
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TÁJÉKOZTATÁS  HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Ügyfélfogadási idő: 2019. január 3., 17., 31. (csütörtök) 9.00 – 13.00 óráig
   2019. február 14., 28. (csütörtök) 9.00 – 13.00 óráig
   2019. március 14., 28. (csütörtök) 9.00 – 13.00 óráig

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon: 66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@grnkft.hu 
Postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h, csütörtök: 7:00-19:00 h)

Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai:
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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

ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötések

Molnár Balázs és Güth Vivien 2018. december 7-én 
kötött házasságot.

Születések

2018. december 3-án Kovács János és Bobvos 
Melinda szülőknek NOEL,

2018.december 16-án Szin Mihály és Bohák Petra 
szülőknek BÍBORKA,

2018. december 27-én Lénárt Róbert István és 
Csík Mónika Donatella szülőknek BENEDEK,

Elhaláloztak

Szécsi Péter /1937/ 2018. november 5.,

Farkas Péter /1931/ 2018. november 24.,

Tóth Vincéné ln.: Csik Erzsébet /1939/ 2018. november 25.,

Pásztor János /1942/ 2018. november 27.,

Bujdos János /1940/ 2018. december 1.,

Szitó Imréné ln.: Kiss Rozália /1925/ 2018. december 3.,

Szalai Imréné ln.: Szitó Brigitta /1943/ 2018.december 4.,

Gombos Gyula /1943/ 2018. december 6.,

Bencsik János Ádám /1958/ 2018. december 29.,

Rusz Ferencné ln.: Lengyel Erzsébet /1944/ 2018. december 27.,

Fabó Györgyné ln.: Hürkecz Klára /1934/ 2018. december 30.

MEGEMLÉKEZÉS

,,Az élet akkor boldog és vidám,
míg mondhatjuk: édesanyám.
Édesanya volt Ő, mert nagyon szeretett,
s mi is úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökké ott marad.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesanyánkra

FABÓ IMRÉNÉ sz. BENCSIK MARGIT
halálának 5. évfordulóján.

A gyászoló család

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, 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, 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

Cserkeszőlőn 608 négyzetméteres beépítetlen telek 

üdülőövezetben 1,3 M Ft

Békésszentandráson Köröshöz közel tanya 8 ha termőfölddel 

18 M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

2018. december 13-án Vakarcs Tamás és 
Gazsó Emese szülőknek BALÁZS utónevű 
gyermeke született.
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Ünnepváró adventek

A hagyományokhoz híven a katolikus templom előtt felállított 
nagy adventi koszorú körül gyűltünk össze az adventi ünnepek 
alkalmával. Az első gyertyagyújtáson a Szentandrási Dalkör 
kedves műsorát hallgathatták meg, melyet dr. Dobos Ágoston 
kísért hegedű játékával. A gyertyát Oláh Géza, vállalkozó, Szent 
András-napi kitüntetett kapcsolta fel kedves szavaival.

Második vasárnap a Békéssy János Helytörténeti Egyesület tagjai 
és barátai versekkel, dalokkal igyekeztek meghitté varázsolni a 
jelenlévők ünnepét. A gyertyát Patkós Zoltánné, orvosi asszisztens, 
Szent András-napi kitüntetett gyújtotta meg mindenkinek békés 
ünnepet kívánva.

Harmadik alkalommal a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
4. osztályos tanulói és Énekkara szívmelengető műsora hangzott el 
az igazi téli környezetben. Köszönet Molnárné Hürkecz Karolina 
és Vitális Éva Klára felkészítő pedagógusoknak. Szurovecz Vince 
esperes úr gyújtotta meg a harmadik gyertyát.

A negyedik gyertyagyújtáskor az „adventi angyalok” – Balláné 
Tóth Krisztina, Tóth Júlia, Balla Fanni és Szabó Alexa három 
gyönyörű karácsonyi dallal ajándékozta meg az ünnepvárókat, 
melyek nélkül nem múlhat el az ünnep. Majd Sinka Imre 
polgármester köszöntötte a jelenlévőket és kívánt áldott ünnepeket.

December közepére megérkezett a hó és a szép behavazott dísztéren sokan összegyűltek az adventek alkalmával, hogy az elhangzott 
dalokkal, versekkel a lelkükben együtt várják az ünnepeket. Köszönet az önkormányzatnak és a településüzemeltetés dolgozóinak a 
megvendégelésekért! Köszönet az adventi koszorú elkészítésében Pálus Istvánnak a bálákért, Fabó Istvánnak, Liszkai Mihálynak és 
Benedek Sándornénak a fenyőgallyakért. Reméljük, „a szeretet soha el nem múlik...” – idézet továbbra is megmarad, legalább ezen a szép 
ünnepen.


