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REFORMÁTUS  HÍREK

Isten kegyelméből 2019. február 4-9-ig Szarajevóban heten 
vettünk részt Magyarországról az un. Refugee Highway 
Partnership (RHP) éves menekültmissziós konferenciáján. Ezeket 
a konferenciákat azok számára tartják, akik evangéliumi módon, 
vagyis Krisztus nevében és Krisztusról bizonyságot téve 
szolgálnak a menekültek között igehirdetéssel, Bibliák és bibliai 
képzések biztosításával, multi kulturális gyülekezetek alapításával, 
egyéb szeretetszolgálati gyakorlati eszközökkel. Egész Európából 
jönnek ilyenkor össze különféle felekezetekből a szolgálók a déli 
végektől az északiig, a Mediterán tengerparttól a Skandináv 
területekig, a keleti szélektől a nyugatiig, a Balkántól a Brit 
szigetekig. Az évente megrendezett konferenciák célja az, hogy 
egymás hite által még inkább erősödjünk, és egymás szolgálata, 
tanulságai ,  tapasztalatai  nyomán még képzet tebben, 
hatékonyabban végezhessük ezt a szolgálatot a fenti Ige szerint. 
Évenként más országokban rendezik meg a találkozót. Az idén 186 
résztvevője volt.
Számos támogatónknak köszönhetően – akikre ezúton is hálával és 
áldáskívánással emlékezünk- az idén azok az önkéntesek közül is 
eljöhettek velünk, akik az elmúlt években áldozatosan ellátogattak 
velünk együtt a menekült táborokba, tranzit zónákba prédikálni, 
Bibliákat osztani és Krisztus szeretetét kézzelfogható módon is 
kifejezni.
A konferencián igen értékes teológiai-bibliai tanítást, lelkesítést, 
bibliai szemlélet formálást kaptunk a főelőadótól, aki görög 
születésű amerikai teológiai tanár: George Kalantzis, Ph D. 
(Wheaton College, IL) 
A munkacsoportokon a legkülönbözőbb témákban tartottak 
beszámolót a menekültek között példaértékű munkát végzők. 
Mindenki választhatott olyan csoportot, ami őt leginkább 
érdekelte. Néhány cím a sok közül: Legjobb gyakorlatok a 
menekültmisszióban, A menekülmisszió teológiai alapjai, 
Traumatizált menekültekkel való foglalkozás, Menekültek 
házassággondozása, Az „Al Massira” arab evangélizációs sorozat 
használata, Iráni és afgán keresztyén szolgáló vezetők képzése, 
Menekült törvények és jogi folyamatok a menekültügyi eljárásban, 
M e n e k ü l t  g y ü l e k e z e t e k  a l a p í t á s a  é s  p á s z t o r o l á s a , 
Menekültmissziósok lelkigondozása, Menekültmisszió vezetése, 
Közösségi központok és lakhatási programok  alapítása, Kulturális 
térkép- menekült és európai kultúrák dekódolása.
Minden nap hallhattunk szívszorító és megható bizonyságtételt 
egy-egy menekülttől, aki hányattatott életében megtapasztalta 
Krisztus különös munkáját életében. Egy bosnyák fiatal muszlim 
nő a délszláv háború elől menekülve ismerte meg keresztyén 
emberek hosszantartó szeretetén át Jézus szeretetét, és lett mára 
hazaköltözve az egyik bosnyák protestáns egyház élő hitű tagja. 
Egy iráni férfi Isztambulban lett különös módon keresztyén, és 
Ausztriában talált keresztyén gyülekezetre. 
Napközben pedig különböző kisebb kirándulásokon vehettünk 
részt, melyek részben a menekültmisszióhoz, részben a város 
nevezetességeihez kapcsolódtak. 
 A konferencián nagyon sok hasznos kapcsolatot és tapasztalatot, 
ismeretet szerezhettünk, melyek nagymértékben segíthetnek 
bennünket, hogy szolgálatunkat ezután még jobban végezzük.
A konferencia egyik nagy és újból átélt tanulsága az volt számomra, 
hogy bár léteznek ismert és ismeretlen politikai, hatalmi, gazdasági 

emberi világra szóló tervek, de Istennek is van egy terve a világgal. 
Az Ő terve pedig felülír bármilyen nagy emberi elképzelést. Isten 
terve az többek között, hogy „Isten országának ezt az evangéliumát 
pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; 
és akkor jön el a vég.” (Mt. 24,14) Mi ebbe a tervbe illeszkedünk 
bele, és bár mai világunkban látszólag minden bizonytalan és 
kiszámíthatatlan, Isten biztos pont. Ő kézben tartja a történelmet, a 
népek életét és mozgását. A fontos az, hogy mi engedelmeskedjünk 
Neki! Újból megnyílt a szemünk a valóság látására: Olyan 
népcsoportok ahova korábban misszionáriusok nem mentek, most 
hallják az Evangéliumot! Azok között, ahol korábban nem 
alakultak gyülekezetek és nem történtek megtérések, most szinte 
tömegesen térnek meg, és lesznek gyülekezeti tagokká európai 
multikulturális, vagy nemzetiségi gyülekezetiben arabok, perzsák, 
kurdok, afgánok! Bár a hírek nem erről szólnak, de Isten országa 
fantasztikusan növekszik!
Utunk nevezetes lelki és fizikai élménye volt, hogy a 
kisbuszunkban, mint afféle menekültmissziós zarándokok éppen 
befejeztük az imát üldözött keresztyén kínai testvérekért, amikor 
mintegy „gadarai ördöngős” példázatra emlékeztetően a hátsó 
autógumi kerekünk „megveszett”, vagyis kettévált. A havas hegyi 
boszniai tájon egy arra jövő irgalmas bosnyák ember vetkőzött 
neki, és szakértelemmel, bámulatos fizikai erővel lett úrrá a 
berozsdásodott csavarok ellenállásán, pótkerékre állította a 
kisbuszt és szinte a köszönetmondásunk elől elmenekülve próbált 
távozni. Semmilyen idegen nyelven nem beszélt, de a gyakorlati 
szeretet nyelvén tökéletesen. Utólag megtudtuk, hogy nagy áldás 
történt aznap a kínai keresztyének ügyében.
Szintén Isten kegyelmes voltaként éltük át, hogy az első 
világháború kirobbantójaként emlegetett szarajevói merénylet 
helyén mi, európai keresztyének kis csoportjával ima stációt 
tartottunk a történelem és békesség Istenéhez, aki a Fia elleni 
merényletre a kegyelem világra szóló kiáradásával válaszolt. A 
Szarajevót körbevevő hegyekről pedig csodás látképben áldást 
mondhattunk az alattunk fekvő városra, ahova a délszláv ostrom 
idején a körülvevő hegyekről mesterlövészek ölték halomra az 
utcára kilépőket.
A konferencia, illetve a szarajevói vendéglátás másik nagy 
tanulsága az volt számomra, hogy nekünk keresztyén embereknek 
a gyűlölködés megelőzőinek és a megbékélés munkálóinak kell 
lennünk. Szarajevoban 1992-ben tombolt a délszláv háború 
népirtása és népnyomorító őrülete. Bár mára már a város a virágzó 
talpra állás jeleit mutatja, a lelkekben alig gyógyul a sok 
kegyetlenség és népirtás nyoma. Mégis páran tanúi lehettünk olyan 
csodának, ami csak Krisztusban valósulhat meg: szerb és bosnyák 
szarajevói férfiak ugyanabba a gyülekezetbe járnak! Korábban 
iskolatársak voltak, a délszláv háború külön hadseregbe sodorta be 
őket, egymás ellen harcoltak, s a háború elmúltával haza költözve, 
az átélt borzalmak gyógyulását keresve az egyházban, Jézus 
testében találtak békességre. Elgondolkodtató volt még látnunk a 
hasonló „forgatókönyvet” a 20. század totalitárius és népirtó 
rendszereiben, akár a náci, kommunista, vagy nacionalista 
változatban: ellenség megnevezése, ellenszenv és gyűlölet szítás, 
intézkedések a kinevezett ellenség ellen, a diktatórikus hatalom 
megerősödésével  kontrol l  és  visszatar tó erő nélkül i 
kegyetlenkedések elszabadulása, végül sok fájdalom után a 

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és 
gyümölcsötök megmaradjon”„Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt 
megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.” (Jn. 15: 16, 2)

Bizonyságtétel-beszámoló
az RHP nemzetközi menekültmissziós konferenciáról Szarajevóban
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gonosszá vált uralkodó rendszer véget ér, a  kegyetlenkedésekre 
fény derül, hosszan tartó sebek és szinte reménytelen a lelki 
gyógyulásra törekvés. A szarajevói fájdalom, mellyel 
szembesültünk, arra intett újból minket, hogy idejekorán vegyük 
észre, ha e szomorú „forgatóköny” kialakulóban van, és a magunk 
eszközeivel, imával, vendéglátással, látogatásokkal vegyük elejét 
a rossz túlburjánzásának. „A vendégszeretetről meg ne 
feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat 
vendégeltek meg.” (Zsid. 13,2)
A konferencia megerősítette bennem, hogy fontos folytatni a 
menekültek között 17 éve végzett prédikáló, Bibliát adó 
szolgálatomat, valamint a vendéglátás gyakorlatát otthonunkban 
magyar és külföldiek felé egyaránt. Örömünkre szolgált, hogy a 
február 24-i hétvégén a parókián és az istentiszteleten az Üldözött 
Keresztyéneket Megsegítő Államtitkárság három ösztöndíjas, 
magyar egyetemen tanuló diákja vendégünk volt Afrikából, 
Ázsiából. Bízunk benne, hogy tanulmányaik végeztével hazájuk 
keresztyéneit és a keresztyén hitet fogják erősíteni, mint ahogy ezt 
én is tettem és teszem négy éves amerikai doktori tanulmányaim 
után. Bizony idehaza is nagy hit erősítésre van szükség, mert 
sokakban meghidegült a szeretet és az Úr Jézus Krisztus imádata. 
Ázsiai és afrikai hittestvéreink sok tekintetben példaadóak 
lehetnek számunkra. Ha a békésszentandrásiak közül szívesen 
látna vendégül a tavasszal, vagy Húsvétkor hasonló diákot két 
n a p r a ,  v a g y  k é s z  b e s e g í t e n i ,  k ö z r e m ű k ö d n i  a  m i 
vendéglátásunkban, vagy kész prédikáló útjaimra elkísérni 
havonta a tranzit zónákba, kérem szépen jelezze.

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

Szarajevóban, ahol Gavrilo Princip, állt, ott imádkozhattam a 
háborús sebek és igazságtalanságok begyógyulásáért, békéért 
Európa-szerte, népünket, hazánkat, Békésszentandrást is 
belefoglalva. A háttérben levő múzeum oldalában kőtáblán ez 
áll:"Erről a helyről 1914 június 28-án Gavrilo Princip 
merényletben megölte az Osztrák-Magyar Monarchia 
trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét Szófiát." (ezután 
kezdődött el az első világháború) 

Elűztük a telet a 
bölcsisekkel

„Jön a tavasz, megy a tél,
Barna medve üldögél:
- Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
Ha bebújok, hortyogok:
Ha kibújok, jót eszem,
Ha bebújok, éhezem.”
Weöres Sándor: A medve töprengése

A hosszú tél után végre eljött a farsangi mulatság időszaka, amit 
már nagyon vártunk. A gyerekek ujjal festett masnikat készítettek a 
bölcsőde díszítéséhez és a felnőttek pedig színes szalagokkal, 
lufikkal és bohócokkal tették vidámmá a termeket. Már napokkal 
előtte mindenkinek volt ötlete, hogy milyen jelmezbe fog 
megjelenni e neves napon. 
A farsang reggelén mindenki jelmezben érkezett és kíváncsian 
méregették egymást a kisgyermekek és találgatták ki mibe öltözött. 
Készültek jelmezes fényképek és utána rövid kis műsorral 
búcsúztattuk a telet és hívogattuk a tavaszt. Majd hússzú asztalt 
terítettünk az ünnepi lakomához, ami a szülők által hozott 
finomságoktól „roskadozott”. Margitka még finom gofrit is sütött 
nekünk. Miután minden kis pocak megtelt lufikkal játszottunk. 
Repültek a színes léggömbök és hangosan kacagtak a gyerekek. 
Bízunk benne, hogy a tél meg is ijedt ettől és megérkezik a tavasz. 
Köszönjük szépen a Szülőknek a támogatást!
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OVIS HÍREK
,,Farsang van, farsang van
Járjuk a táncot gyorsabban. 

Fergeteges ez a bál 
Még a ház is muzsikál..."”

,,Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot...”

Tavaszi játszóház
2019. március 9-én tartottuk tavaszi játszóházunkat. Az ünnephez 
közeledve nemzeti színű szalaggal díszített kitűzőt, huszárkalapot, 
valamint tavasztündért, pillangót és virágnyalókát készítettünk.

Könyvtár dolgozói
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LEGO HELYETT MAKETT
- múlt kicsiben -

Január első szombatján kicsi, de lelkes csapat jött össze a Valami 
helyiségében. Merész célokat tűztünk ki magunk elé, s hamar bele 
is vágtunk a megvalósításukba. Békésszentandrás nevezetesebb 
épületeinek kicsinyített mását szeretnénk megépíteni, mint például 
a malom, szőnyeggyár, templomok. Első alkalom a tervezgetésről 
szólt. Arányokról, anyagokról, technikákról, s hogy melyik 
épületet válasszuk. Azóta több szombati napon találkoztunk, s 
aránylag az egyszerűbb alaprajzú malom megépítésébe kezdtünk. 
Van közöttünk kezdő és profi makettező. Szabó Laci bácsi (TV 
Maci, Mirr-Murr kandúr megalkotója) tanácsokkal, anyaggal és 
eszközökkel lát el bennünket. 
Mi is a makettezés? Mi a különbség a makettezés és a modellezés 
között? A makett valaminek/valakinek a kicsinyített, nem működő, 
de külsőleg igen pontos mása, míg a modellezés célja valamilyen 

jármű kicsinyített, működő másának megépítése. Egy előre 
legyártott makett alkatrészeinek összeállítása is nagy feladat, de 
úgy, hogy minden elemet mi tervezünk, mi rajzolunk és vágunk ki, 
még nagyobb kihívás. Nagy kézügyességet, türelmet igénylő 
hobbi, speciális szerszámok és anyagok szükségesek hozzá. 
Emellett egy csomó trükköt kell alkalmazni, mire elkészül egy 
makett. 
A malom épülete szépen alakul. Az épület falait külön-külön 
elkészítettük, ablakokat és az ajtót kivágtuk. Az elmúlt alkalommal 
összeillesztettük őket, s elkészült az épület, már csak a tető 
hiányzik. Persze ez nem jelenti azt, hogy kész is vagyunk vele, hisz 
ezután jön a még aprólékosabb munka. Ha kész lesz a malom, úgy a 
szőnyeggyár épületébe szeretnénk belekezdeni. 
Akit érdekel a makettezés, esetleg a cikk olvasása közben kedvet 
kapott hozzá, szeretettel várjuk, hisz bármikor be lehet 
kapcsolódni. Eseményeinket a facebook „Valami” oldalán 
hirdetjük meg, s én is szívesen felvilágosítást tudok adni az 
időpontokról.                                                            Lázár Mihály
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Gondozási Központ hírei
Február hónapunkat a legendák havának is hívhatjuk.
Több olyan jeles napunk is van, amely köré legendák szövődtek az 
évszázadok folyamán. 
Február 2.-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, ha a medve 
kijön a barlangjából és enyhe időt talál, még visszabújik, mert 
akkor hideg időt jósol.
Február 3.-hoz kötődik a balázsolás, amikor is parázsra vetett alma 
héjával füstölik meg a szenvedőket, hogy ezáltal a betegséget 
elűzzék.
Lakóink számára a farsang jelentette az ünnepi megemlékezést 
hagyományainkra és nyújtott gondot feledtető vidám perceket.
A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe 
vízkereszt és hamvazószerda közé esik. A szokások és hiedelmek 
zömének szempontjából többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő 
és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot.
Ezek a felszabadult mókázás igazi napjai. „ Felkötjük a farsang 
farkát” – mondták még jó 50 éve is az idősebb emberek.
Dolgozóink előadásában elevenedtek meg ezek a népszokások, 
kereplőtől hangos vidám műsorukban.

Gondozóházi kórusunk adta a zenei kíséretet. Dicséret illeti őket, 
hiszen nagyon lelkiismeretesen készülődtek az előadásra és igazán 
szépen énekelték a dalokat. 

Nincs farsangolás fánk nélkül. A fánk előzményei a távoli múltba 
nyúlnak vissza. Hihetetlen, de már Egyiptomban ismerték a fánkot.
Tájegységenként változik a neve. 
Erdélyben pánkó, Baranyában huppancs, Bodrogközben krepli, a 
Felvidéken siska, a palócoknál pampuska néven ismerik.
Teával és fánkkal köszöntük meg vendégeinknek hogy eljöttek és 
velünk együtt ünnepeltek. 
Roger Von Oech szavaival:
„Az élet olyan, mint a fánk. Frissen és melegen isteni, bár néha 
megfekszi a gyomrunkat. A közepén a lyuk valódi rejtély, a fánk 
mégse lenne fánk nélküle.”
Mindenkinek köszönjük a segítséget és a részvételt!

Lassan közeledik a tavasz. Egyre többször fordul elő, hogy lakóink 
kiülnek a teraszra vagy sétára indulnak az udvaron. A tavaszi 
hangulatot erősítette ovisaink előadása, a Süni-csoport műsora.
Mindig öröm időseink számára a gyerekek jelenléte. Mosolygós, 
kedves kis arcuk eszükbe juttatja saját unokáikat, dédunokáikat.
Igen ötletes ajándékkal leptek meg minket az ovisok. Színes, 
cukorkát rejtő bohócot kaptak lakóink. Viszonzásként mi is 
készítettünk ajándékot, aminek szemmel láthatóan örültek a 
gyerekek.
Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk és szeretettel várjuk 
legközelebb is őket!

Február 25.-én koszorúzáson vettünk részt a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapján.
Többen összegyűltek a társalgóban az itt lakók közül egy csendes 
beszélgetésre.
Felolvasással elevenedtek meg a múlt eseményei. Faludi György 
író a recski munkatáborban jegyezte le a következő sorokat:
„Nem rossz ez itt a kék napfényben.
A barakk földjén sár dagad.
Uszonyokat növesztek éjjel,
napközben zsenge szárnyakat….”
Ezzel a pár sorral emlékezzünk együtt a kommunizmus áldozataira. 
Azokra is, akiket itt, Békés megyében hurcoltak meg és azokra is, 
akik már nem lehetnek közöttünk. Nyugodjanak békében!
Mire ez az újság megjelenik, reméljük, hogy vidám, napsütéses 
tavaszi napok köszöntenek reánk. Kedves március eleji ünnepünk a 
nők köszöntéséről szól.
Ezúton kívánunk nagyon boldog Nőnapot mindenkinek!
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A farsangi napokban…
A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2019. 
március 2-án farsangi mulatságot szervezett vacsorával 
egybekötve.
Műsorvezetőnk, Balláné Tóth Krisztina köszöntötte a megjelent 
vendégeinket, és felkérte Oláh Géza elnök urat a rendezvény 
megnyitására.
Megtisztelték jelenlétükkel összejövetelünket Sinka Imre 
polgármester úr és felesége, dr. Strassburger Gyöngyi 
jegyzőasszony, valamint ifj. Barna Antal, Nemcsényi Zsolt, Rusz 
Mihály képviselő urak.
Kultúrműsor keretében a Dalkör tagjai jelmezben vonultak be, 
Farkas Alajosné Marika pedig a farsangról beszélt:
A farsang télbúcsúztató időszak. Maszkos, jelmezes ünnep. 
Vízkereszttől hamvazószerdáig tart.
A magyar farsangi szokások néphagyományokra épülnek. 
Hazánkban a legismertebb maszkos felvonulás a mohácsi 
busójárás, amely farsangvasárnap zajlik óriási máglya 
körültáncolásával, majd kedden folytatódik a hagyomány, amikor 
a telet jelképező koporsót elégetik és táncolva búcsúznak a téltől, s 
köszöntik a tavasz eljövetelét.
Régen az eljegyzéseket, lakodalmakat is többnyire farsang idején 
tartották. – bőséges lakodalmi étkezésekkel. Volt itt minden, mi 
szem-szájnak ingere: többek között a tyúkhúsos, csirkés, disznós 
zsíros ételek, káposztás ételek, különféle sültek, kocsonya (híres a 
miskolci kocsonya).
Jellemző sütemények: fánk, kürtőskalács, tepertős-hájas tészták.
Vidáman zenéltek, daloltak, táncoltak.
Mi is készültünk egy kis vidámsággal. Hasonló hangulatot 
szeretnénk teremteni a műsorunkkal és a finom vacsorával. 
Fogadják szeretettel és kívánom, hogy mulassanak jól, önök is 
énekeljenek, táncoljanak ezen az estén kedvükre.
Majd a Dalkör mókás népdalokkal szórakoztatták a jelenlévőket.

Az ízletes vacsora elfogyasztása után megköszöntük Pásztor 
Mátyás szakácsunknak a sok évi munkáját egy mézeskalács 
kosárral, majd megemlékeztünk elődjéről, Révész Károlyról 
(Karcsi bácsi) és virágcsokrot adtunk át feleségének.

Pásztor Mátyás szakácsunkat köszöntöttük, aki sok-sok éve főz 
finomabbnál finomabb vacsorákat rendezvényeinken

A közös szórakozás tovább folytatódott Balla Ferenc 
zeneszolgáltatása mellett, közösen énekeltük a szebbnél szebb 
nótákat. Majd tombolahúzás következett.
Köszönjük a rendezvény előkészítéséhez nyújtott segítséget és 
társadalmi munkát.

Tóth Mihályné
szervező

Figyelem!

Időpontváltozások!

Március 30-ára (szombat) meghívást kaptunk 

csabacsűdi barátainktól rendezvényükre, kultúrműsor majd 

ezt követő ebédre.

Érdeklődni ügyfélfogadási napokon vagy telefonon csak 

este 06-20-561-9442

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az április 13-ra tervezett 

programunk időpontja megváltozott.

Tavaszváró ünnepségünk április 25-én (csütörtök), 10 órai 

kezdéssel kerül megrendezésre.

Az egynapos kirándulásunk ÚJ IDŐPONTJA 

2019. május 18.
A részleteket a következő programban ismertetjük.

Oláh Géza elnök úr köszönti a jelenlévőket
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ÖNKORMÁNYZATI

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő nyilvános ülését összehívom, az 
ülésre a Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2019. március 25. (hétfő) 16:00 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

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

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Tájékoztató a településen működő civil szervezetek 2018. 
évi tevékenységéről

 Előadók: Civil szervezetek vezetői

3. Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 
beszámolója a 2018. évi tevékenységéről

 Előadó: Kozák János Kuratóriumi elnök

4. Tájékoztató a Sportegyesületek 2018. évi tevékenységéről
 Előadók:
 Kézilabda Club  Egriné Kovács Andrea elnök
 HM Sport Egyesület  Hamza Zoltán elnök
 Kajak-kenu Klub  Sinka Péter elnök
 Vértessy Tánc-Sport Egyesület Korbely Györgyné elnök
 Területi Lövész Klub  Lizon János elnök
 HMSE Sakk Szakosztálya Nemcsényi Zsolt
    szakosztályvezető
 Bszt-i Fitt-Form Torna Sport Egyesület
    Rusz Zoltánné elnök

5. 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 8 .  é v i 
közfoglalkoztatásról és a 2019. évi közfoglalkoztatási 
tervek

 Előadó: Tóth András intézményvezető

6. Bejelentések

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

Sinka Imre
polgármester

Szépkorúak köszöntése

Ez az év is bővelkedik ünnepi köszöntőkben, hisz jó néhány 
szépkorút köszönthetünk az idén is. 
Így volt ez 2019. február 28-án, amikor Németh Lajosné Erzsike 
nénit köszöntöttük 90. születésnapja alkalmából.
Polgármester úr és jegyző asszony átadta az ünnepelt részére a 
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! 

2019. március 6-án Sinka Imre polgármester úrral és Dr. 
Strassburger Gyöngyi jegyző asszonnyal Szilágyi Kálmánné 
Esztike nénit köszönthettük, aki a 95. életévét töltötte be.
Esztike néni korát meghazudtolóan, vidáman mesélte, mennyire 
szeret hímezni (a mai napig is), és boldogan mutogatta gyönyörű 
hímzéseit. 
Polgármester úr átadta részére a Magyarország Kormánya által 
megküldött emléklapot Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával, 
valamint településünk ajándékát. 
Kívánjuk, hogy még sok-sok éven át élvezze Esztike néni népes 
családja (5 gyermeke, 11 unokája, 17 dédunokája és 1 ükunokája) 
megbecsülését és szeretetét. 
Isten éltesse az ünnepeltet! 

Következő lapzárta:

2019. április 5. (péntek)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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HÍREK

Minden eddiginél magasabb főösszeggel fogadták el a költségvetést Békésszentandráson

Nem volt vélemény, ill. nem hangzott el kérdés a békésszentandrási 
közmeghallgatáson, ami március 4-én soros testületi üléssel 
folytatódott. Sinka Imre polgármester napirend előtti felszólalásában 
elmondta, nagyon intenzív időszak áll a testület mögött, mivel a 
költségvetés tárgyalása kapcsán az elmúlt hetekben négy alkalommal 
is találkoztak.
Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke beszámolt 
az átruházott munkakörben végzett munkáról. Eseti települési 
támogatást hat fő részére ítéltek meg, összesen 30 ezer Ft értékben, 
illetve öt gyermek és fiatal felnőtt támogatását 53 ezer 500 Ft-ot 
szavazták meg. Szociális kölcsönt két személy igényelt, amelyet egy 
esetben – 120 ezer Ft – értékben támogattak. Emellett tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatának leadása 
határidőre megtörtént.
Mint elhangzott, a költségvetés összeállítását nehezítette, hogy 52 
millió Ft mínuszról indultak. Baginé Bagdi Andrea pénzügyi 
csoportvezető a részletekről szólva elmondta, a működési célú 
bevételek nagysága 534 millió 554 ezer Ft, a kiadásoké 524 millió 464 
ezer Ft, vagyis a mérleg 10 millió 90 ezer Ft többletet tartalmaz. A 
felhalmozási bevételeknél 789 millió 724 ezer Ft értékben tervezték be 
a bevételeket és 799 millió 814 ezer Ft értékben a kiadásokat, ami a 
korábbi többlettel megegyező hiányt mutat. Ezek alapján a 
költségvetés teljes összege 1 milliárd 324 millió 278 ezer Ft.
Kiemelte, az önkormányzat négy intézményt működtet, melyeknek a 
gazdálkodását a tervezet külön mellékletben taglalja. Emellett a 
mellékletek feladatonként részletezik a tervezett kiadásokat és 
bevételeket (létszámelőirányzat, fejlesztési tervek és a központi 
költségvetésből támogatások).
Barna Antal a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke kiegészítésként 
elmondta, a kezdeti hiány abból fakadt, hogy minden intézmény 
beadta a tervezett létszám és fejlesztési előirányzatait, amit 
mérlegelniük kellett. Hozzátette, az önkormányzat dolgozóinak bér és 
járulékköltségeit ki tudják gazdálkodni, emellett a jutalomsorra 
további közel 10 millió Ft-ot terveztek be. Emellett a tavaly 4 millióra 
növelt civil keretet idén újabb egymillióval tudják megemelni.
Érintette a beruházásokat is, amelyek nagysága mintegy 800 millió Ft-
ot tesz ki. Ez tartalmazza a közösségi piac kialakítását (92 millió Ft), a 
Pázsit-tó rekonstrukcióját (100 millió Ft), az idősek klubja 

épületenergetikai fejlesztését (32 millió Ft), turizmusfejlesztést (62,5 
millió Ft), az orvosi rendelő energetikai korszerűsítését (28 millió Ft) 
és kerékpárutak építését (222 millió Ft) is. Továbbá a Körös 
Művelődési Ház és Könyvtár felújítása (95 millió Ft), humán 
szolgáltatások fejlesztése (21,5 millió Ft) és a Gondalaposi üdülősor 
szilárdburkolattal történő ellása (118 millió Ft) is megvalósul, 
valamint tanyapályázaton 2 millió Ft-ot nyertek.
Szólt arról is, hogy az összeg nem végleges. Emellett 370 millió Ft-ból 
befejeződik a Hunyadi utca felújítása, és pozitívan bírálták el a 
szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó terveiket is. Az 
intézmények kéréseivel ezúttal óvatosabban bántak, mivel bíznak 
benne, hogy a nyertes pályázatokból bizonyos sorokat át tudnak 
csoportosítani, illetve az idén induló Falu Programban is gondolnak 
majd rájuk.
Értékelték a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
beszámolóját is. Hévízi Róbert, a Művelődési, Sport és 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke kifejtette, az általuk végzett 
munkát nem lehet gazdasági szempontok alapján megítélni. 
Mindazonáltal az intézmény egy közel egymillió Ft-os bevételt is fel 
tud mutatni, ami főleg a terembérleti díjakból származik. Komoly 
munka folyt az előző évben, a községi rendezvények, kiállítások, 
előadások szervezése mellett a könyvtár állománybővítésére és 
selejtezésre is sor került. A problémákat főként a szigetelés és a tető 
jelenti, amelyre igyekeznek megoldást találni.
Beszámoltak a Szentandrási Híradó is előző éves munkájáról. Mint 
kiderült, az önkormányzati havilap kb. 35 ezer Ft mínusszal zárt. Éves 
szinten ez 4820 nyomtatott példányt jelent, amiből 4384-et 
értékesítettek. Hévízi Róbert ennek ellenére úgy látja, fontos, hogy 
legyen a településnek egy saját sajtóorgánuma, és biztatott mindenkit, 
hogy olvassa az újságot vagy lehetőség szerint írjon bele.
A bejelentések között szó esett többek között a személyes 
gondoskodást érintő térítési díjak megállapításáról, a szociális 
ellátásokhoz kapcsolódó rendelet módosításáról, a bölcsőde szervezeti 
és működési szabályzatának módosításáról, a Településüzemeltetési 
Intézmény számláiról, illetve a településen praktizáló fogorvost érintő 
támogatásról.

Hegedűs Éva- newjsag.hu
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Bár ma egészen más világban élünk,
a kommunizmus árnyéka még itt lebeg felettünk

A kommunizmus áldozataira emlékeztek február 25-én 

Békésszentandráson, a Polgármesteri Hivatalban. Hévízi Róbert, a 

Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke 

emlékeztetett, a kommunistákkal szembeni kiállása miatt 71 évvel 

ezelőtt ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független 

Kisgazdapárt főtitkárát, a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet 

töltött börtönben.
Az ezt megelőző időszakról szólva elmondta, a II. világháborút 

követően az első szabad választásokat toronymagasan a 

Kisgazdapárt nyerte. Velük szemben megalakult a Nemzeti 

Függetlenségi Front, amely a baloldali pártokat tömörítette. A 

részükről több erőszakos megmozdulásra is sor került, és idővel 

egyre nagyobb teret hódítottak. 1947 augusztusában újabb 

vá l a sz t á soka t  kénysze r í t e t t ek  k i ,  ami  „kékcédu lá s 

választásokként” vonult be a történelembe. A Magyar Kommunista 

Párt ugyanis többszöri szavaztatással választási csalást követett el, 

így végül a szociáldemokratákkal közösen kormányt alakíthatott.
– Nagyon sokan mondják, hogy az egész 20. század a diktatúrák és 

az áldozatok időszaka volt. Ebből a kommunizmus áldozatai 

világszinten is kiemelkedők. Több mint százmillió áldozata volt, s 

hogyha ezt Közép-Európára vetítjük, akkor is egymillió körüli 

számot kapunk. Magyarországi statisztikát nehéz lenne mondani, 

mert olyan sokféle módon váltak az emberek áldozattá – 

támasztotta alá számadatokkal a múlt vérzivataros idejét.
Beszélt arról is, hogy a Magyarországon 100 éve kikiáltott – és 

mindössze 133 napig tartó – tanácsköztársaság sok mindent hozott 

magával. Többek között a terrort is. Az ún. „Lenin-fiúk” 

b ő r k a b á t b a n  j á r t á k  a z  o r s z á g o t ,  é s  m e g t a l á l t á k  a 

rendszerellenesnek hitt állampolgárokat. Büntetésük gyakran nem 

állt meg a verésnél, nem egyszer a kínzásig, lelövetésig vagy 

akasztásig tartott. Békésszentandráson pl. az akkori főjegyzőt 

elzavarták hivatalából, a házát pedig kifosztották. A románok 

megérkezésekor aztán a kegyetlen vezetők elmenekültek, de 

magukkal vitték a községi kincstári pénzt, vagyis az itt dolgozók 

egész éves fizetését.
A következő sötét időszakot a Rákosi-korszak jelentette. 

Kialakultak a besúgó hálózatok, és koholt vádak alapján sokakat 

elítéltek. A vallásos embereket üldözték, a pedagógusokat pedig 

eltávolították a helyükről, de az sem volt ritka, hogy a legrosszabb 

várt rá.
1956-ban végül fellázadt a magyar nép, amelyet bár szovjet 

segítséggel levertek, utat mutatott egy változó világ felé. Az ezt 

követő éveket a megtorlás jellemezte. A korabeli források 

Békésszentandráson leginkább a gulagtáborokba való elhurcolást 

támasztják alá. Emellett a nagyvárosokból sokakat vidékre 

kényszerítettek, s a korábban egészen más jellegű munkát végző 

embereknek mezőgazdasági munkát kellett végezniük.
Zárszóként elhangzott, bár ma egészen más világban élünk, a 

kommunizmus árnyéka még itt lebeg felettünk. Azt kívánta 

mindenkinek, hogy éljenek egymással békésségben, szeretetben, 

és haladjanak előre közös céljaik megvalósításáért.
A m e g e m l é k e z é s  a  k o p j a f a  m e g k o s z o r ú z á s á v a l  é s 

mécsesgyújtással zárult.
Hegedűs Éva –newjsag.hu
Fotó: Bodonyi Zsanna

Megemlékező beszédet mondott Hévizi Róbert, a Békéssy 
János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület elnöke

A Polgármesteri Hivatal előtti kopjafánál

Az áldozatokra emlékezve
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Mint már bizonyára többen találkoztak a helyi vadásztársaság által 
kihelyezett plakátokkal a település több pontján. Ez arról tájékoztatja a 
lakosságot, hogy legyenek körültekintőek a kutyák külterületi sétáltatása 
alkalmával. Egy két pontosítást azonban szeretnék még hozzáfűzni a 
kihelyezett tájékoztatáshoz:
- A kihelyezett csapdák használata teljes egészében a törvények által előírt 
módon történik.
- A rókák és aranysakálok gyérítése a vadászatra jogosultakra nézve 
kötelezően előírt feladat, ennek elmaradása esetén szankciókat 
alkalmaznak az ellenőrző hatóságok. Nem elhanyagolható az sem, hogy 
ezen célállatok állományának szabályozása állategészségügyi és 
természetvédelmi szempontból is indokolt. Higgyék el, sok beteg és 
esetleges vírushordozó állat kóborol a területen, és ezek a tyúkólakba 
bekerülve, vagy esetleg a kutyákkal történő összetűzések során a 
későbbiekben komoly problémákat okozhatnak!
- A tévhitek elkerülése végett: a csapdák nem úgy működnek –mint a 
filmekben esetleg látványfokozás elérése érdekében látható-, hogy aki 
belelép, azt megfogja. A kihelyezett szerkezetek rejtve vannak, és a 
ragadozó esetleges húzása következtében lépnek működésbe. (Akár egy 
gépjárművel is át lehet hajtani rajta, akkor sem történik semmi.) 
- A nem cél állatok esetleges elfogásának minimalizálása érdekében a 
csapdák a lakott terület határától távolabb kerültek kihelyezésre, és csak 
időszakosan vannak kitelepítve (előreláthatólag április 15-ig).
- A csapdák nem látványos és sokak által használt helyen vannak 
kihelyezve. (nincs úton, ösvényen, horgászhelyeken, stb.) 
- Ezeket a csapdákat nem csak mi használjuk, hanem szinte minden 
vadászatra jogosult az országban (és Európában is), legfeljebb nem 
értesítik erről a lakosságot. Nem mellékesen a természetvédelmi 
hatóságok az egyik legnagyobb felhasználók.
- Lehetőség szerint a csapdákhoz illetéktelen személyek ne nyúljanak 
hozzá, mert kellő tapasztalan híján balesetet okozhatnak. Amennyiben ez 
előfordul, a plakátokon feltüntetett telefonszámot kell felhívni. ( A csapdát 
csak egy speciális célszerszámmal lehet feszteleníteni.)
Sajnos a kártékony vadak apasztása –ezáltal a csapdázás is- a 
vadgazdálkodás része, melynek elmaradása esetén komoly problémák 
léphetnének fel a természet egyensúlyának megőrzésében. (Gondoljanak 
csak bele, mi lenne, ha nem szabályoznánk a belterületen a rágcsálók 

–egerek, patkányok- számát.) Egyébként ezen rágcsálókat is hasonló 
módon fogjuk el. Higgyék el, nekik is jobb így, mintha méreggel, 
ragaccsal, pengével, kiöntéssel vagy egyéb módon vennénk el az életüket.
Az igen Tisztelt Lakosságnak nem kell semmi egyebet tennie, csak 
igyekezni kell a kutyatartás szabályait betartani. Akkor semmi gond nem 
adódhat. A vadásztársaság részéről nem cél a kutyák-macskák elfogása, és 
bízom abban, hogy nem is lesz ezzel probléma!
Ha esetleg bárkinek kérdése lenne, személyesen szívesen állok 
rendelkezésre.                                                       

Tisztelettel: Major Attila

TISZTELT RENDSZERETŐ 
SZENTANDRÁSIAK!

Szeretettel várjuk a Békésszentandrásiak jelentkezését az országosan 
meghirdetett TE SZEDD! szemétszedési akciójára. A cél ismét az, hogy 
tisztábbá, ezáltal szebbé tegyük lakókörnyezetünket. Sajnos sokan vannak 
olyanok, akik mit sem törődve a környezetszennyezéssel, közterületet 
csúfítva eldobálják fölöslegessé vált szemetüket. A belterületen a szemét 
összeszedése az Önkormányzat közreműködése által megoldott, a 
külterületen viszont ez a probléma még megoldásra vár. Amennyiben Ön is 
szeretne csatlakozni ehhez a nemes cselekedethez, és 2019. március 23-án, 
szombaton ráér, akkor találkozzunk dél után 14 órakor a „Fehér 
–rámpánál”.
A TE SZEDD! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció Hazánk 
legnagyobb országos szemétgyűjtő mozgalma. 
A szemétszedéshez a kesztyűt és a zsákokat a szervező biztosítja, az 
összegyűjtött hulladékot pedig el is szállítják.
Legyünk minél többen és bizonyítsuk be azt, hogy mi egy olyan közösség 
vagyunk, akik tisztán szeretik látni településünket, és ezért hajlandóak 
cselekedni is!

Tisztelettel: Major Attila
06 30-8971-522

Tisztelt Békésszentandrásiak!
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TÁNCOS HÍREK
Március 2-án rendezték Kelet – Magyarország Területi 
Bajnokságát.
Egyesületünket Petrás Kíra képviselte párjával, Benkő Erikkel 
(SZILVER TSE). A vegyes páros nagyon jól szerepelt „C” ifjúsági 
latin kategóriában az előkelő második helyezést érték el.

Benkő Erika - Petrás Kíra: második helyezés

Megemlíteném még három páros szép eredményét, ami ugyan már 
nem az egyesületünk sikereit gyarapítja, de mint nevelő egyesület 
nagyon büszkék vagyunk a táncosokra és őszintén örülünk 
eredményeiknek. Bene és Noémi 2019-től, Bíborka 2018-tól a 
SZILVER TSE versenyzője lett. 
„C” junior II. standard kategóriában Petrás Bene- Baráth Luca 
Területi Bajnok lett, latin táncokból is döntősök itt a hatodik 
helyezés lett az övék.
Balázs Dominik- Kondacs Jázmin Bíborka „B”junior II. standard 
és latin táncokból is negyedik lett.
Fedics Richárd- Bencsik Noémi „B” felnőtt standard harmadik 
hely, „B” felnőtt latin negyedik hely.
Március 3-án a Szabadidősport Kelet-Magyarország Területi 
Bajnoksága került megrendezésre.
(A szabadidősportnál még nincsenek osztályba (E,D,C,B,A,S) 
sorolva a versenyzők, korosztály szerint indulnak a versenyeken.)
Hét páros képviselte egyesületünket nagyon jó eredményekkel 
tértek haza.

Gyermek I-es korcsoportban két párosunk versenyzett és elhozták a 
legszebben csillogó érmeket.
Kostantinovics Márk – Petrás Zília standard és latin táncokból is 
elsők, Területi Bajnokok, Rágyanszki Máté- Palyov Lara standard 
és latin táncokból is második lett.

Kostantinovics Márk - Petár Zília 1., Rágyanszki Máté - Palyov 
Lara 2. helyezést értek el

Gyermek II. korcsoportban Lestyan-Goda Gellért- Szító Katalin 
párosunk versenyzett, mind a két tánc nemben döntősök lettek, 
latin táncokból ötödik, standard táncokból hetedik helyezés.

Lestyan-Goda Gellért - Szító Katalin 7. helyezést ért el

Junior I-es korcsoportban is minden párosunk döntős. Baksa 
Barna- Kepenyes Darida Zoé standard ötödik, latin negyedik hely, 
Nagy István Benjamin – Nádi Gerda standardból negyedik, latin 
táncokból harmadik hely, Szító Miklós – Dorogi Bianka standard 
táncokból hatodik, latinból hetedik helyezés.
Junior II-es párosunk Furár Dominik- Kepenyes-Darida Dóra 
standardés latin táncokból is harmadik lett.
Gratulálok a párosoknak! További szép sikereket!

Korbely Györgyné
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KÉZILABDA
Bravúros győzelem Békéscsabán

Az elmúlt hétvégék nehéz és számunkra pont nélküli találkozói 
után, ahol az Orosháza és Mezőberény mért ránk vereséget, a 
Békéscsaba otthonába látogattunk. A papírforma a hazaiak 
győzelmét sugallta, ráadásul ismét tartalékosan, vereségek után 
kellett helyt állnunk a dobogó jelenlegi harmadik fokán 
állomásozókkal szemben.
A késő esti mérkőzés és az utazás kicsit álmos kezdést hozott, így a 
hazaiaknak 5-1 -re sikerült elhúzniuk. Ezt követően, kissé 
megráztuk magunkat. Fantasztikus védekezéssel, kiváló 
kapusteljesítménnyel, s higgadt támadó játékkal a félidőre sikerült 
ledolgozni hátrányunkat. Ez olyan sikerélményt nyújtott, mely 
pszichésen még jobban összerázott bennünket. Újabb lendületet 

adott a második játékrészre, melyet ott folytattunk, ahol az első 
végén abba hagytuk. Háromgólos előnyre tettünk szert már az első 
percekben, melyre csak 7 perces gólcsend után jött a válasz. Ettől 
kezdve már nem adtuk ki a vezetést a kezünkből egyetlen percre 
sem. Pontosság és győzni akarás jellemezte a játékunkat, óriásit 
küzdöttünk minden egyes gólért, valamennyi poszton. A fiataljaink 
is meccsek óta kiveszik részüket a csatákból, gólokkal járulnak 
hozzá az eredményeinkhez, ahogy tették most is. A véghajrára 
fordulva egyre másra bele hibáztak a vendéglátók, így nagy 
meglepetésre a lefújáskor mi örülhettünk a győzelemnek. A 
végeredmény: Békéscsabai BDSK – Békésszentandrási KC 17- 20 
(8-8).
A győztes csapat tagjai: Lólé Emília, Dr Petrás Viktória, Ambrus 
Réka, Bohák Maja, Farkas Csenge, Polónyi Bettina, Szín Réka, 
Bata Luca, Sztricskó Janka, és Egriné Kovács Andrea (játékos-
edző). 
Sajnálatos módon alaposan megcsappant a bevethető játékosok 
száma az utóbbi hetek komoly sérüléshulláma miatt, így a 
legfontosabb feladatunk most a játékosok mielőbbi felépülése, 
további sérülések elkerülése, és ezen sikerből való építkezés. 
Bízunk abban, hogy ez a szép győzelem plusz erőt és energiát ad a 
következő hetekre. Hajrá tovább!

- a -

Megkezdődött a tavaszi foci szezon
19. forduló: 2019. március 2., szombat
B.Hunyadi – Sarkad 1-2 (0-2)
Békésszentandrás, 120 néző. Vezette: György Balázs (Farkas 
Csaba, Varga Levente)
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Olasz II. I., Tasi N., Kis P., (Szűcs 
R.), Gulyás Á., Sajben G., Lós I., Dernovics T. (Pásztor D.), Tasi K. 
(Romhányi R.), Virág I.
Edző: Székely László
Gólszerző: Kozák B.
Sárga lap: Dernovics T., Tasi N., Lós I., Szabó Z., Olasz II. I.

20. forduló: 2019. március 9., szombat
Mezőmegyer – B.Hunyadi 2-1 (1-1)
Mezőmegyer, 100 néző. Vezette: Kocsondi Bálint (Belanka Zs., 
Kovács Antal).
Hunyadi: Szabó Z. – Kozák B., Kis M., Olasz III. I., (Kiss T.), 
Uhljár Sz., Gulyás Á., Olasz I. I., Dernovics T.,, Pásztor D., Szűcs 
R., Virág I.
Edző: Székely László
Gólszerző: Szűcs R.
Sárga lap: Kis M., Kozák B., Virág I.

A Békés megyei II. osztályú bajnokság északi csoportjának 
állása 20. forduló után:

1. Dévaványa 20 15 3 2 60-16 48
2. Doboz 20 12 7 1 46-16 43
3. Békéscsabai MÁV 20 11 6 3 41-15 39
4. Okány 20 10 3 7 44-29 33
5. B.Hunyadi 20 9 2 9 42-32 29
6. Mezőberény 20 8 3 9 41-39 27
7. Csabacsűd 20 7 5 8 39-35 26
8. Sarkad 20 7 3 10 19-44 24
9. Gyomaendrőd 20 5 8 7 38-46 23
10. Békés 20 5 3 12 26-62 18
11. Mezőmegyer 20 2 7 11 23-52 13
12. Bucsa 20 3 2 15 20-53 11

Az alapszakaszból még két mérkőzés van hátra. Előbb 
Csabacsűddel hazai pályán, majd Mezőberénnyel idegenben méri 
össze tudását a Hunyadi. A felső házba kerülés miatt mindkét 
találkozó fontos összecsapás lesz. Reméljük, hogy a fiúknak 
sikerül kiharcolni az elitben való maradást!
Hajrá Hunyadi!

-zi-rt
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

Házasságkötés:

Szabó Ferenc és Horváth Ivett 2019. február 9-én 
kötött házasságot.

Halálesetek:

Kozák Pálné ln.: Szilágyi Eszter Erzsébet /1949/
2019. február 7-én

Molnár Lajos /1959/ 2019. február 8-án
Fazekas Gábor /1939/ 2019. február 12-én hunyt el.

Temetkezési szolgáltatás

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

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

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

MEGEMLÉKEZÉS

MAJOR IMRE
halálának 5. évfordulóján.

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él s örökre ottmarad.”

SZERETŐ CSALÁDOD

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
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Részlet a
Tél-fény Fotókiállításból

Magyar Riviéra                                             Fotó: Ambrus Lili
,,Volt ennek a tájnak sok akkora fája, hogy a tetejüket János 
nem is látta,, P.S.                                             Fotó: Bődi Mária

Mandarinréce párjával a Holt-Körösön  
Fotó: dr. Paljak János

A Himalája egyik sarka                               Fotó: Erdei Zoltán

Kisvirág                                                     Fotó: Kanti Dorottya

,,Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a 
hajnalt!,, Zsoltár.57,9

Fotó: Dr. Dobos Ágostonné Erős Dóra


