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REFORMÁTUS  HÍREK

Nyárzáró tábortűz
Egyre kevesebb a tábortűz, pedig egy tábor egyfajta 
megkoronázása, amikor a tűz körül együtt énekelünk. A mi bibliai 
táborainkban sem voltak tábortüzek, ezért most pótlólag hirdettük 
meg a parókia udvaron a nyár záró nagy tábortűzi délutánt, amely a 
várakozásokon felül nagyon jól sikerült Istennek hála! A "Valami" 
játékos és kézműves csapat, önkéntes segítők, a nyári táborozóink 
egy része családtagjaikkal, barátaikkal töltöttünk együtt egy szép 
estét 2019. augusztus 31-én szombaton. Volt itt sok minden! 
Gyermekjátékok, kiskacsa úsztatás, nyuszi simogatás, jókedvű 
beszélgetés, bőséges szeretetvendégség asztal, templomi áhítat és 
egy óriási, folyamatosan lángoló tábortűz. A templomi áhítat 
különleges vendégei voltak a Szarvasi Református Egyházközség 
ifjúsági zene csoportja, a "Refi Band" tagjai. Rendkívül szép, 
igényes és szívhez szóló modern keresztyén énekeket játszottak, 
énekeltek. Lelkileg felemelő volt őket hallgatni. Dobos Ágoston 
áhítatában az énekek bibliai alapjaira emlékeztetve buzdított Jézus 
követésére az új iskolai évben is. Pál apostol, amikor rájött, hogy 
milyen nagy ajándékot kapott Jézus Krisztus személyében és az ő 
értünk hozott halála miatti kegyelemben, így szólt - erre utalt az 
egyik ének is: "Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az 
én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni 
hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust 
megnyerjem." ( Fil. 3,8) Adjuk át mi is szívünket Jézusnak és Ő 
óvjon meg minket attól, hogy ideig-óráig tartó dolgokért háttérbe 
szorítsuk őt, az örök Urat! Közös tábori énekünket a templomban is 
és a tűznél is énekeltük. Olvassuk most imádságként:
Tüzed, uram, Jézus szítsd a szívemben,
Lángja lobogjon elevenebben.
Ami vagyok és mind, ami az enyém, 
tartsd a kezedben, igazi helyén. 

(Refrén)
Életem útja örök örömem.
Fény a sötétben csak te vagy nekem.
Hallod imám, és bármi fenyeget,
Nem hagy el engem tart a te kezed!

Szorongat a sátán, de te velem vagy 
Hű szabadítom, aki el nem hagy.
Ennek a világnak fekete egén,
Lényed a csillag, sugarad a fény.( refrén )

Jön az örök nap, már közeledik ő,
Mennyei honban hazavinni jő.
Röpke pillanat, míg tart a keserű,
Jézus elém jön, örök a derű. (refrén)

FELHÍVÁS
2019. október 8-án (kedd) 17 órakor

megkezdi összejövetelés a hímző szakkör!
Szeretettel várjuk tagjainkat, új tagokat, fiatalokat, 

nyugdíjasokat, akik szívesen megismerkednek 
Magyarország tájegységeinek hímzőkultúrájával.

Szeretetvendégség és játék a parókia udvaron

Tábortűz körül énekelünk, beszélgetünk... "Tüzed Uram 
Jézus, szítsd a szívemben..."

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Kedves 

Vásárlóinkat, hogy
a KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 

tulajdonában lévő Fő u. 53. szám alatti

IPARCIKK BOLTOT
véglegesen bezárjuk.

A bezárásra az árukészlet kifogyásával, előre 
láthatólag szeptember hónapban kerül sor.

Köszönjük Vásárlóink eddigi bizalmát, kérjük 
megértésüket a bezárást illetően.

Tisztelettel:

A Bolt Tulajdonosai
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Újratelepítési 
Emlékbizottság
Békésszentandrás

„Emlékezzél meg az egész útról,
a melyen hordozott téged az Úr”

(5 Móz. 8,2)

Szeretettel hívunk minden 
érdeklődőt

2019. szeptember 22-én 
(vasárnap)

14 órára

Békésszentandrás 
újratelepítésének

300. évfordulója 

alkalmából rendezett 
ünnepre:

14.00 Gyülekező az Újratelepítési Emlékműnél
 (Református templom melletti tér)

14.30 „Református kút” műszaki átadása

15.00 Istentisztelet a református templomban
 Igét hirdet: Dr. Dobos Ágoston

békésszentandrási ref. lp
Ünnepi zenés-evangéliumi-irodalmi 
szolgálat: Sóhajda Mihály

kabai református lelkipásztor

16.00. Ünnepély az Újratelepítési Emlékműnél
Történelmi visszaemlékezést mond:
Hévizi Róbert
az Újratelepítési Emlékbizottság elnöke

Szalagkötés, Himnusz

16.30. Szeretetvendégség a Parókia udvaron

KÖRÖS-SZÖGI
CIVIL TALÁLKOZÓ 

SZARVASON
Immáron 17. alkalommal adtak egymásnak randevút a Körös-szögi 
civil szervezetek augusztus 20-án, ezúttal Szarvason. Az évente 
megrendezésre kerülő találkozón Békésszentandrásról a Békéssy 
János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület vett részt.
Remek nyári időben zajlott az esemény, mely most is a civil 
parádéval, a résztvevők látványos felvonulásával kezdődött. A 
Szent István Parkból a Tessedik Sámuel Múzeum előtt felállított 
színpadig vonult a menet, a Szarvasi Rezesbanda és a 
gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Táncegyüttes kíséretében.
A programot Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője 
nyitotta meg. Köszöntőt mondott Szarvas város nevében Csasztvan 
András, a Cervinus Teatrum igazgatója, Brlás János a Körös-szögi 
Kistérség Többcélú Társulás elnöke és Hévizi Róbert, a találkozót 
rendező Körös-szögi Civil Fórum Egyesület elnöke. Mindannyian 
méltatták a civil szervezetek jelentőségét és köszönetet mondtak 
azért a munkáért, melyet a saját településük érdekében tesznek.
A megnyitót követően késő délutánig színpadi produkciókat 
láthattak a jelenlévők illetve beszélgettek egymással, elmondhatták 
mi történt velük az elmúlt egy évben.
Az esemény a vándorzászló átadásával ért véget. Babák Mihály 
Szarvas város polgármestere a jövő évi találkozónak helyszínt adó 
település képviseletében jelenlévő Hegedűs Rolandnak, Hunya 
község polgármesterének adta át a díszes lobogót.

Helytörténeti Egyesület
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Anyatejes Világnapot 
tartottunk 

Békésszentandráson, 
2019.08.09-én.

Az egészséges táplálás kihangsúlyozása érdekében 1992-ben a 
WHO augusztus 1-jét nyilvánította az anyatejes táplálás 
világnapjává, a hónap első hetét pedig a Szoptatás hetévé. 
Világszerte számos egészségügyi szervezet azt javasolja, hogy a 
csecsemő legalább 4-6 hónapos korig kizárólag anyatejet kapjon.
Az anyatej pozitív hatásairól sok tanulmány született már az évek 
folyamán. 
Az anyánál csökkenti az emlő- es a petefészekrák elfordulásának 
kockázatát, valamint a magas vérnyomás kialakulásának veszélyét.
A gyermekre nézve: biztosítja az optimális összetételű és 
hőmérsékletű táplálékot, immunvédelmet nyújt, nagyobb 
védettséget alakít ki a fertőző betegségekkel szemben. Összetétele 
folyamatosan igazodik a gyermek igényeihez, vitaminokban és 
nyomelemekben gazdag. Csökkenti a hasmenéses betegségek 
elfordulását és azok súlyosságát, megelőzi a fogszuvasodást és a 
harapasi rendellenességek kialakulását. 
A szoptatás sokkal többet jelent a táplálásnál, hiszen ez egy olyan 
bensőséges kapcsolat, kötődés, anya és gyermeke között, ami 
megalapozza a gyermek későbbi életének alapjait. 
Településünkön két édesanya ad rendszeresen anyatejet, őket 
köszöntöttük emléklappal és kis ajándékkal. Laczkó Lili verset 
mondott. 
A megjelent szülők és gyermekek mézeskalácsot kaptak. 
Gyermeksarok biztosította, hogy a legkisebbek is jól érezzék 
magukat. 

Demeter Barbara és Kovács Lászlóné
védőnők

Hősképzés
2019. augusztus 14-én a békésszentandrási tanodás táborban 
hősképzés zajlott. A rendezvény a békésszentandrási Családsegítő 
Szolgálat, a Védőnői Szolgálat és a szarvasi Vöröskereszt 
együttműködésében valósult meg. A Hősképző programra 
jelentkezők hasznos, gyakorlati tudásra tehetnek szert, amellyel a 
mindennapi életben előforduló rosszullétek és kisebb balesetek 
szakszerű ellátását ismerhetik meg. A program országos, szinte az 
összes megyében megvalósul.
A képzés elmélettel indult. Átbeszéltük az elsősegélynyújtás 
fogalmát, sérüléstípusokat, balesetmegelőzés lépéseit. Ezután a 
gyermekek gyakorolták a stabil oldalfektetést, betegvizsgálatot, 
kötözést. Közülük többen részt vettek korábban elsősegély 
oktatásban,  így számukra jó lehetőség volt  tudásuk 
felelevenítésére. 

Demeter Barbara 
védőnő, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Békés megyei alelnöke

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP

Kiadja: Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
Szerkeszti: Szerkesztő Bizottság

Tagjai: Benedek Erika, Hévizi Róbert, Balla Edit
Felelős szerkesztő: Benedek Erika

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu
Készült: Fazekas András Nyomda, Szarvas. Tel: 66/313-896

NYTSZ: 372/2/1995
ISSN  2061-1455 (nyomtatott) ISSN  2061-1463 (online)
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Gondozási Központ hírei
A Vitamin nappal nem értek véget programjaink augusztusban. 
Minden évben augusztus 20.-án ünnepel az egész ország. 
Alapítványunk is részt vett ezen a jeles ünnepségen. Az ünnep 
kihagyhatatlan része a kenyéráldás. A nemzeti színű szalaggal 
átkötött, frissen sütött kenyeret először ünnepélyesen 
megszentelik, majd felszelik, és végül szétosztják a darabjait. 
Ezt a hagyományt próbáltuk feleleveníteni az otthon udvarán álló 
kemencénél. Helyben sütött kenyérrel kínáltuk időseinket. Zsírral 
megkent friss kenyeret fogyasztottunk a kemence mellett. A 
megfelelő hangulatról a kenyér illata és a hagyományok 
felelevenítése segített minket. Lakóink közül többen is maguk 
sütötték családjuk számára a néha 10 kg-os kenyeret is a 
kemencéjükben.
Kányádi Sándor versének soraival kifejezve:
„ Sütött is az új búzából
olyan kenyeret, illatára odagyűltek 
mind a gyerekek…..”
Segítséget a Melis Pékségtől kaptunk, akik a kenyértésztát 
biztosították számunkra. Köszönjük szépen!

Zenés programmal folytatódtak rendezvényeink. Hadady László 
oboaművész jött el hozzánk egy tanítványával. A zene mellett pár 
szóval megemlékezett utazásairól életének fontosabb állomásairól. 
Időseink érdeklődve hallgatták játékát és beszámolóját. A műsor 
után teával és pogácsával kínáltuk a jelenlévőket. Köszönjük 
Hadady László úrnak!

Örömteli eseményt ünnepelhettünk a hónap végén. Otthonunk 
egyik lakója Pákozdi Imréné Erzsike néni most lett 90 éves. Az 
otthon lakói és dolgozói nevében gratulálunk ehhez a szép kerek 
évfordulóhoz!
Isten Éltesse Erzsike nénit!

Október 5-én (szombat) 10-12 óráig

Őszi Játszóház
az újrahasznosítás jegyében. Várjuk a gyermekeket!

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket

október 5-én (szombat) 17 órára
a Könyvtár Galériájába író-olvasó találkozóra.

Vendégünk: Fábián Janka írónő

Beszélgetőtárs: Bődi Etelka
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Vitaminos, egészséges életmód
A Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesület Békésszentandrási 
Csoportja évek óta résztvevője és támogatója a Békésszentandrás 
Nagyközség Önkormányzat által szervezett Sport- és Vitamin-
napnak. Így volt ez az idei XIII. Sport- és Vitamin-napon is.
A júliusi újságcikkben tettem említést a vitamin-nap előtti 
készülődésről, amely meghozta a várakozás eredményét.
Úgy gondolom, a sok minden előtt az első szó, megnyilatkozás a 
köszöneté az önkormányzatnak, képviselő úrnak, és nem utolsó 
sorban segítőinknek, tagságunk és az egyesület szarvasi segítőinek, 
akik munkával, sütemény és saláta elkészítésével támogattak. 
Köszönöm az Önkormányzatnak, a testületnek, hogy támogatták 
anyagilag a civilek részvételét.
Nemcsényi Zsolt képviselő úrnak anyagi támogatását a Vitamin-
napi rendezvényre. Minden segítőnek, akik végig dolgozták a 
napot és hozzájárultak munkájukkal a rendezvény sikeréhez, és a jó 
hírnév népszerűsítéséhez. Köszönjük mindezt a saját és a tagság 
nevében.
Ígértük, hogy mi készülünk, és ott leszünk, és várjuk látogatóinkat, 
nem kellett csalódni a látogatóinknak és eljöttek és nem okoztunk 
csalódást, meg voltak elégedetve, a felkínált salátáinkkal, a minden 
évben megújult sátor dekorációval, köszönjük a hűséges látogatást.
Készítettünk többféle salátát, amelynek nagy sikere volt, 
bizonyította a sátornál a sorban állás. A finom ebéd tárkonyos 
zöldbableves füstölt csülökkel volt.
Végezetül megköszönöm mindenkinek, aki a legkisebb segítséggel 
is hozzájárult a sikerünkhöz.
A zsűri által odaítélt legdekoratívabb sátor különdíjat nyerte el a 
csoportunk.
Várjuk látogatóinkat 2020-ban is sok szeretettel.

Köteles József
helyi csoportvezető

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@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, Akácos u. Köröshöz közel családi ház         

4 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 M Ft

Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó  1M Ft

Érdeklődni:
Dr. Bodnár Beáta ügyvéd

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

Következő lapzárta:

2019. október 4.
(péntek)
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Mozgáskorlátozottak 
Békésszentandrási 

Egyesület hírei

Kirándulás
Szeptember 22-én (vasárnap) Kecskemét, Tiszakécske és 
Cserkeszőlő szép nevezetességeit tekintjük meg. Indulás 7.30-kor 
Szarvasról. Részvételi díj: 5000 Ft, mely tartalmazza a 
buszköltséget, ebédet és a belépőket. Kérjük, jelentkezzenek a 06-
20/561-9442-es telefonszámon vagy ügyfélfogadási napon. 
Várjuk jelentkezésüket!

Meghívó
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2019. 
október 5-én (szombat) tartja Idősek Napi rendezvényét. 
Szeretettel várjuk tagjainkat és hozzátartozóikat! Helye: Körös 
Művelődési Ház – István király u. 16. 10.30-tól Kultúrműsor, majd 
finom ebéd várja a jelentkezőket! Jelentkezni lehet ügyfélfogadási 
napokon 13-17 óráig. Telefon: 06-20-447-1660.

Ruhaosztás
A Szarvasi Máltai Szeretetszolgálat 2019. szeptember 23-án 
(hétfőn) 14 órától a Piactéren ruhaosztást tart!
Minden további részlet a plakátokon.

Eltelt egy életút…
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete fájó szívvel 
vette tudomásul, hogy Bozóki István (Pisti) itt hagyott bennünket, 
csak menni kellett neki! Előtte találkoztam vele mondta, hogy nem 
jól van, az októberi rendezvényünkön - Idősek Napja, sajnos nem 
tud ott lenni, hogy a büfét üzemeltesse, a részt vevő sorstársainkat, 
vendégeinket kiszolgálja. Ilyen az élet „Ember tervez, Isten 
végez.” 

Köszönjük szorgalmas 
társadalmi munkáját, 36 
éven át mindig tettre 
kész volt. Tudta, hogy ki 
mit fogyaszt, hogyan 
ke l l  e l l á tn i  a  büfé 
teendőit. Ő már odafenn 
a Jó Isten szolgálatában 
áll. Fent ez a sok év 
á l d o z a t a  b i z t o s 
figyelembe lesz véve. 
Hű társa, Szín Józsi, aki 
mosolyogva kérdezte 
minden rendezvényünk 
előtt, hogy „Művészke 
nem jött még?” Együtt 
tették dolgukat. Kedves 
o l v a s ó n k ,  n e h é z 
szívvel, könnyek közt 
írtam újságcikkünket. 
H i s z  h a  e g y 
s o r s t á r s u n k a t 
veszítettük el, elnehezül 
szívünk. 
Nyugodjon békében!

Turcsányi - Tóth: 
Mennyei Oltalom

musical
A Villa Martini Színkör előadásában

Premier: Békésszentandrás, Körös Művelődési ház és Könyvtár, 
István Király út 16.

Jegyek rendelhetők: 30/2747615
A 19 dalt tartalmazó két felvonásos színdarab egy 50-es évek elején 
játszódó igaz történetet mesél el. Megismerhetünk belőle 
megrázóan nehéz sorsokat, szerelmeket, élethelyzeteket. Abban az 
időben játszódik, amikor a történelem viharaiban emberek 
sokaságának kellett szembe néznie üldöztetéssel, nélkülözéssel, 
fizikai megpróbáltatásokkal. Olyan érzésekkel, amelyekkel a 
legnehezebb időben is muszáj szembe nézni: gonoszsággal, 
irigységgel és büszkeséggel. A drámai cselekményből 
megtudhatjuk, hogyan és miért ajánlja fel a TSZ-nek „önként” a 
családi vagyont egy apa. A szereplők a túlélés érdekében 
különbözőképpen cselekszenek, ki-ki értékrendje, emberi tartása és 
hite szerint. Úgy gondoljuk, mindannyian érintettek vagyunk a 
témában, hiszen felmenőink között minden családban 
megtalálhatóak egyik, avagy a másik oldalon állók.  Hisszük, hogy 
mindent jóvá lehet tenni. Valljuk, amit lehet, jóvá kell tenni! Ha 
figyelünk egymásra, és nem felejtjük el, hogy csak egyetlen igazság 
létezik: a SZERETET. 
A darabbal tisztelegni szeretnék méltóságukban és emberségükben 
tönkretett, becsületes őseink előtt, akik keményen dolgoztak a 
földeken „mindennapi kenyerünkért”. 
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Önkormányzati

Dr. Strassburger Gyöngyi 1967-ben született.
Településünkön dolgozott Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzat jegyzőjeként:
- 1998.01.01. -  2007.01.31. közötti időszakban, illetve
- 2016.01.19. -  2019. szeptember 5-ig, halála napjáig.
Az önkormányzatnál töltött idő alatt elvégzett munkájának 
eredményeit mindenki ismeri, elismeri. Dr. Strassburger 
Gyöngyi meghatározó személyisége volt községünknek.  
Feladatait maradéktalanul ellátta, a település lakosainak 
számára rendelkezésre állt. Az önkormányzati, hivatali 
feladatokon túl a magán- és egyéb ügyek intézésében is 
segítséget nyújtott. Munkájával a település biztos és 
kiegyensúlyozott működését, az itt élők érdekeit 
elégedettségükre szolgálta.
Békésszentandrás  Nagyközség Önkormányzata , 
Polgármesteri Hivatala és Békésszentandrás lakossága 
nevében  búcsúzunk  településünk  jegyzőjétől,
Dr. Strassburger Gyöngyitől. Rendíthetetlen optimizmusát, 
segítőkészségét, mosolyát megőrizzük emlékezetünkben. Az 
önkormányzat saját halottjának tekinti.

Erdélyi József: Reggel

Egy szép reggelre gondolok,
és mosolygok és meghalok.
Kéklett az ég, sütött a nap;
mentem sötét fenyők alatt.
Kezemet fogta jó apám;
sárgarigó fütyölt a fán.
Sárga rigó, huncut rigó,
azt fütyölte, hogy élni jó;
hogy élni jó, hogy élni szép,
ha fogják az ember kezét.

Jó lenni nagynak, kicsinek,
mindennek és mindenkinek,
sárgarigónak legkivált,
nagy kertben élni nyáron át,
fenyőre szállni rangosan,
fütyölni szépen, hangosan,
hirdetni vígan szerteszét,
hogy élni jó, hogy élni szép,
ha fogják az ember kezét.

Egy szép reggelre gondolok,
és mosolygok és meghalok.
Kék lesz az ég, ragyog a nap;
megyek magas fenyők alatt
kezemet fogja holt apám,
s megszólal egy rigó a fán.
Azt mondja majd az a rigó,
hogy élni szép, hogy élni jó,
de halni szebb, de halni jobb,
s én mosolygok és meghalok.

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. szeptember 30. (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. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. Beszámoló Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság
4. A Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
munkájáról szóló beszámoló
Előadó: Sinka Imre polgármester
Véleményezi: Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság
5. Tájékoztatás a 2019. évi közmunkaprogram eddig elvégzett 
munkájáról és a további feladatairól
Előadó: Tóth András intézményvezető
Véleményezi: Településfejlesztési, Településüzemeltetési és 
Mezőgazdasági Bizottság
6. Bejelentések

Sinka Imre

polgármester

MEGHÍVÓ

BÚCSÚZUNK
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hírek

A Választási Információs Szolgálat 
tagja:

Bagi Erika ˗ HVI-vezető helyettes

Elérhetőségei:
06-70/269 5488

06/66/218-344/23-as mellék
e-mail: ebagi@bekesszentandras.hu

HELYI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁS 2019

Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek

általános választását.

A szavazás napja: 2019. október 13.

A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagjai:

Dr. Kozák Adrienn Réka HVB-elnök
Juhászné Mrena Mária HVB-elnökhelyettes

Deákné Pálus Erika HVB-tag
Egriné Kovács Andrea HVB-póttag

Sinka Csaba Gyula HVB-póttag

Békésszentandrás Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a 
következők szerint állapítja meg az általa nyilvántartásba vett 

jelöltek sorrendjét a szavazólapon
sorsolás útján:

Polgármester-jelöltek:

Kóris György
Dr. Olasz Imréné Dr.
Hamza Zoltán Gábor

Nemcsényi Zsolt
Sinka Imre

Képviselő-jelöltek:

Dr. Babák Zoltán
Nemcsényi Zsolt

Aszódi János
Virág Sándor

Hamza Zoltán Gábor
Major Attila

Farkasné Sinka Dóra
Bontovics Ignác

Balláné Tóth Krisztina
Hévizi Róbert
Barna Antal
Farkas Péter
Rusz Mihály

Banász Gábor János
Sinka Imre
Sinka Péter

Brachna Pál István
Dr. Lesfalvi Balázs Árpád

Tájékoztatás a 3. sz. szavazókör 

választópolgárainak!

Tájékoztatjuk azon választópolgárokat,

akik eddig a Szentesi út 15. sz. alatt szavaztak

(volt Vízügy épülete),

hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásán

az alábbi címen adhatják le voksaikat:

Békésszentandrás, Bethlen Gábor u. 19.

Hunyadi János Katolikus Általános Iskola
/Bejárat a Bethlen Gábor utca felől!/

(Béke tér, Béke utca, Furugyi utca, Fürj utca, Hársfa utca,

Kalász utca, Madár utca, Nap utca, Nyíl utca, Pacsirta utca,

Péró utca, Stefánia sor, Stefánia utca, Szedres utca,

Szentesi út, Tanya II, Tanya IV, Tanya V, Tavaszmező utca, 

Virágos utca)

MEGHÍVÓ!

Tisztelettel meghívjuk

Békésszentandrás lakosságát

2019. szeptember 13-án

(péntek)

17 órai kezdettel
a Körös Művelődési Házba ahol,

Sinka Imre

polgármester úr

CIKLUS ZÁRÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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F E J L E S Z T É S E K
Tisztelt Lakosok!
A következőkben részletesen mutatok be néhány változást, amely a 
2014-2019 között eltelt öt évben történt:
2 0 1 5 - ö s  e s z t e n d ő  a r r ó l  s z ó l t ,  h o g y  m e g a l a k u l j o n 
Önkormányzatunk, és a stabil működéshez szükséges költségvetést 
elkészítsük. Ez megtörtént. Következő lépésként nekem kellett 
megfogalmaznom elképzeléseimet a következő 5 esztendőre. Bár 
ígérgetni nem igazán szeretek, néhány tervem elhangzott a 2014-es 
kampány során. Többek között az, hogy szeretném településünk 
úthálózatá t ,  já rdarendszeré t  fe j lesz teni ,  minél  több 
munkalehetőséget szerezni községünk lakóinak, illetve a nagyon 
rossz minőségű Hunyadi – Kálvin - Szentesi utunkat kijavíttatni.
Ezekből az ígéretekből a következők valósultak meg:

Több mint 1 kilométer hosszú járda 
újult meg és cserélődött ki - részben a 
közmunkaprogram részeként, részben 
pályázati úton -, így a Szent László utca 
egy része is (kb. 18 millió forintból).

Rengeteg utánajárás és lobby eredményeként 2016-ban a kormány 
végre beemelte a javítandó útszakaszok közé településünk 
legrosszabb minőségű állami útját is. Ennek végrehajtása 
folyamatban van, a fele már teljes egészében elkészült a Csücsök és 
a Piac tér között, a fennmaradó rész elkészítése pedig szeptember 
hónapra várható. Nagyszerű érzés látni megújulni ezt a rettenetes 
minőségű utat.
Nagy sikeremnek könyvelem el ennek a megvalósulását, hiszen az 
elmúlt 30 esztendőben mindenki próbálta ezt elérni, de csak most, 
az én vezetésemmel sikerült.

Új attrakcióként épült 
meg 2018-ban 77 millió 
Ft költséggel a Körös-
völgyi kerékpárutat a 
stranddal összekötő 
s z a k a s z ,  m e l y 
legnagyobb örömömre 
nagyon népszerű a 
h e l y i e k  k ö r é b e n , 
n a g y o n  s o k a n 
használják. Jelentősen 
m e g k ö n n y í t i  a 

sportpálya környékén élőknek a településközpont megközelítését, 
illetve minden érdeklődőnek a körös-parti rendezvények elérését.

Az MLSZ-pályázat 
ál tal  biztosí tot t  30 
millió forintból és az 
Önkormányzat részéről 
kiegészített 3 millió 
forintból megépült a 
műfüves focipálya is, 
melyet előszeretettel 
v e t t e k  b i r t o k b a 
g y e r m e k e i n k  f o c i 
edzésre, testnevelés 
ó r á k r a ,  d e  s o k a n 

használják „csupán” szabadidős tevékenységekre is.

Kiemelt hangsúlyt fektettünk arra  is 
az  e lmúl t  i dőszakban ,  hogy 
takarékoskodjunk az Önkormányzat 
kiadásaival, amelyekben komoly 
tétel intézményeink rezsije. Ezért 
nyújtottunk be pályázatokat ezek 
felújítására (kb. 200 millió Ft 
értékben). Pályázataink sikeresek 
voltak, így 2018 folyamán már 
megújult a Gondozási Központ, 

i l letve a Polgármesteri 
Hivatal épülete, valamint 
f o l y a m a t b a n  v a n  a 
Művelődési ház, az Orvosi 
rendelő, és a Nyugdíjas klub 
felújítása is.

Önerőből elkészíttettük a 
M ű v e l ő d é s i  h á z 
a k a d á l y m e n t e s í t e t t 
b e j á r a t á t .  R é g ó t a 
f e n n á l l ó  p r o b l á m á t 
oldottunk meg ezzel, 
sokaknak vált könnyebbé 
a  n a g y t e r e m 
megközelítése ezáltal.

S z i n t é n  s a j á t  e r ő s 
beruházásként döntött az 
Önkormányzat a Posta 
k ö r n y e z e t é n e k 
megszépítéséről is, mely 
a megvalósítás által végre 
esztétikussá, lakosság- és 
felhasználóbaráttá vált a 
régi kátyútenger helyett.

A teljesség igénye nélkül ezek talán a leglátványosabb, legtöbb 
lakost és hozzánk látogatót érintő változások. Úgy gondolom, az 

irány jó, ha folytatjuk a megkezdett utat, továbbfejleszthetjük 
településünket mindannyiunk örömére.

Tisztelettel: Sinka Imre
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A Pénzügyi és Turisztikai Bizottság beszámolója a 
2014-2019-es Önkormányzati ciklusról 

Tisztelt Békésszentandrásiak!
Közeledve a 2014-2019-es Önkormányzati ciklus végéhez, néhány 
gondolatban szeretném leírni a Pénzügyi és Turisztikai bizottság 
elmúlt 5 éves munkájának eredményeit, a már megvalósult, és a 
jövőben megvalósuló Békésszentandrást érintő fejlesztéseket.
A 2014-es választást követően megalakult az új Testület. Kijelöltük a 
bizottságokat, és megválasztottuk a külsős bizottsági tagokat. A 
Pénzügyi és Turisztikai bizottságba két külsős tagot választottunk. 
Varga Ildikót a néhai Varga Laci bácsi lányát, aki a Szarvasi Agrár Zrt. 
pénzügyi igazgatója. Valamint Frankó Pált a Falusi Turizmus 
Országos Szövetségének elnökét, aki az Agrárminisztérium 
Monitoring Bizottságának tagja, és egyben a Közép Békési Centrum 
pályázatíró iroda projektmenedzsere. Az 5 fős bizottság további 
tagjai még Nemcsényi Zsolt a Településfejlesztési bizottság elnöke, 
Hévízi Róbert a Művelődési és Sportbizottság elnöke, és én Barna 
Antal vezettem elnökként ezt a bizottsági munkát.
Röviden: PÁLYÁZNI, PÁLYÁZNI, PÁLYÁZNI! 
Elkészült pályázatokat sajnos nem örököltünk az előző ciklusban 
lévő többségi Testülettől, így folyamatos, sokszor éjszakákba nyúló 
ülésezéseken, egyeztetéseken kellett kidolgozni az akkor még csak 
jórészt a fejekben lévő fejlesztési ötleteinket. Kidolgozást követően 
5/2 arányban megszavaztuk és megbíztuk a pályázatok 
elkészítésével, a Közép Békési Centrum pályázatíró irodát. Tettük ezt 
azért is, mert bizottságunk tagja az iroda munkatársa, és minden 
Szentandrást érintő gazdasági ismerettel rendelkezik, ami a 
pályázatírásnál és a lobbi tevékenységnél nagy előnyt jelent.
Megkerestük és megkértük Dankó Béla Országgyűlési 
Képviselőnket, és minden olyan környékbeli Polgármestert, aki 
közösen akar előrébb lépni, összefogni más településekkel, hogy 
segítsenek a pályázatok elbírálásainál a közös siker érdekében. A 
pályázatok jó kidolgozása és a lobbizás, sikert eredményezett.
Békésszentandrás lakosságát érintő nyertes pályázatok, melyek már 
megvalósultak:
* Műfüves focipálya építése az iskola területén 34.862.000.-
* Kerékpárút-építés a Kossuth utcától a strandig 77.000.000.-
* Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 

21.931.000.-
* Gondozási Központ épületének energetikai korszerűsítése 

26.950.000.-
* Hunyadi-Kálvin-Szentesi út felújítása 370.000.000.- Folyamatban
* Turizmusfejlesztés a szabadstrandon 62.329.000.-
* Orvosi eszközbeszerzés Békésszentandráson 3.000.000.-
* Szent László utcai járdafelújítás 14.670.000.
Összességében: 610.742.000.Ft fejlesztés valósult meg pályázati 
támogatásokból!
Olyan gyorsan telik az idő, szinte már természetes, hogy a 
felsoroltakon felül az alábbi beruházások is elkészültek: Ebben a 
ciklusban elkészült és átadásra került a békésszentandrási Tájház, 
mely jelentős önkormányzati, vállalkozói és civil egyesületi 
segítséggel valósult meg. Ezeken túl megújult az iskola épülete, a 
labdarugó pálya, és megépült a kiszolgáló épület a strandon. Új 
aszfaltburkolatot kapott az Óvoda, Dózsa és a Bocskai utca kimaradt 
szakasza. Útpadkázásra és kátyúzásra 5 év alatt több mint 38 millió 
forintot költöttünk. Folyamatosan írtuk és készítettük a pályázatokat, 
és a háttérben dolgoztunk azon, hogy ezek nyerjenek is! 
Az eredmény: 2019-ben megvalósításra váró nyertes pályázataink:
* Orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése 28.072.000.-
* Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítése 31.813.000.-
* Körös Művelődési Ház és könyvtár épületének energetikai 

korszerűsítése 94.000.000.-
* Községi piactér kialakítása 91.467.000.-
* Pázsit tó kotrása, rekonstrukciója 99.988.000.-
* Kerékpárút-építés a Szent László utcában 64.252.000.-
* Kerékpárút-építés, felújítás Szarvastól Békésszentandrásig, illetve 

a Csokonai utcától új kerékpárút a Csücsök Csárdáig 
157.517.000.-

* Szt. László utcai kerékpárút teljes aszfaltozása 10.100.000.-
* Ivóvíz minőségjavítás, fejlesztés 115.000.000.-
* Gondalaposi üdülősori út aszfaltozása 99.772.000.-
* Megoldódni látszik a szennyvíz kezelése településünkön. Dankó 

Béla  Képviselő  Úr  közbenjárására  és  a  folyamatos 
egyeztetéseknek, működtetési gondok nyilvánosságra 
hozatalának köszönhetőn 1 milliárd 100 millió Ft-ot nyertünk a 
szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, mely támogatási összeg 
idén tavasszal módosítva lett 1 milliárd 350 millió forintra

* Nyertes pályázataink összértéke: 2.141.981.000.-
* 2014 és 2019-es ciklusban elnyert pályázataink összértéke: 

2.752.723.000.-
Nincs megállás azért, mert vége a ciklusnak! Jelenleg már elkészült, 
vagy előkészület alatt lévő munkáink, melyeket az új Testület tud 
pályáztatni:
* Csokonai utca aszfaltozására pályázati összeg elnyerése,
* Sirató üdülősori út elkészült terveinek megvalósítása,
* Közvilágítási hálózat fejlesztése bel és külterületen,
* Üdülősor neveinek kihelyezése (útbaigazító táblák),
* Belterületi utak kátyúzása, makadám és új utak építése.
* Pályázati anyag leadása a „Bejárható Körösök” névvel ellátott 

fejlesztési projektben. Az érintett területek: strand, kajakház, a 
volt hajókikötő, Gödény halom, Andráskereszt, Régi híd és a 
Holt-Körös vége a Duzzasztónál. Ez utóbbiak 497 millió Ft 
értékben.

* Belvízelvezetés rekonstrukciója Szarvas felől érkezve a 44-es út 
jobb oldali teljes településrészén.

Magyar falvak fejlesztési program keretein belül az alábbi 
pályázatok vannak benyújtáson:
* Belterületi utak aszfaltozása,
* Járda felújítás,
* Nagyóvoda felújítása.
Az elmúlt 5 évben gazdaságosan tudtuk működtetni településünket, 
folyamatosan emelkedett költségvetésünk főösszege. Intézményeink 
dolgozóinak bérszükségletét, intézményeink állagmegóvását, 
eszközfejlesztéseinket tervezett módon tudtuk megvalósítani. Civil 
és sportegyesületeink évi 3 millió forintos támogatását évi 4 millióra 
tudtuk emelni kiegészítve +1 millió forinttal a Sport és Vitamin-napi 
megjelenésre. Ígértük a képviselői tiszteletdíjak újbóli felajánlási 
lehetőségét civil és sportegyesületek részére (amit az előző Testület 
többsége első döntései között megszüntetett), így az elmúlt 5 évben 
képviselői felajánlásokból több millió forint plusz támogatást 
tudtunk adni egyesületeinknek.
Összesen: 2.752.723.000.-Ft. támogatási forrást településünk az 
Önkormányzatiság kezdete óta soha nem kapott. Ez nem is alakult 
volna így, ha nem lett volna közös munka. Köszönöm a 
Településfejlesztési, Művelődési és Szociális bizottságok munkáit. 
Köszönöm a Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes, sokszor estékbe 
nyúló előkészületi majd bizottsági munkájukat. Intézményvezetőink 
és dolgozóik kiemelkedő munkát végeztek, az ő segítségük is kellett 
az elért eredményekhez, köszönet érte nekik is! Csak akkor tud egy 
Pénzügyi bizottság jól dönteni, majd lobbizni a pályázatok 
érdekében, ha az előkészületek rendben vannak! Az eredményből 
látszódóan az Ő munkájuk 5*. Köszönet érte mindenkinek még 
egyszer! Településünk lakosai pedig örömmel használják a már 
megvalósult, és a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket.
A köze lgő  vá la sz tá sokra  a  po lgá rmes te r j e lö l t eknek , 
képviselőjelölteknek sok sikert, a bejutóknak pedig összefogást és jó 
munkát kívánok!
Tisztelettel:

Barna Antal
Pénzügyi és Turisztikai bizottság elnöke
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Kajak-kenu hírek

Dóri az örökös bajnok!
Hatalmas sikert ért el Bodonyi Dóra Szegeden az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságon. K-4 500 m-en a női négyes 
tagjaként gyönyörű győzelmet arattak. Meggyőző fölénnyel 
utasították maguk mögé ellenfeleiket Gazsó Alida Dóra, Csipes 
Tamara, Medveczki Erika, Bodonyi Dóra összeállításban. Dórának 
még nem is volt ideje ünnepelni a győzelmet, mert már készült a 
következő versenyre, az 5000 méterre. 5000 m-en magabiztos 
versenyzéssel nagyon szép győzelmet aratott. Dóri ezzel a 
győzelemmel 5. világbajnoki címét nyerte és ezzel örökös bajnok 
lett, és felkerül a neve a MKKSZ székházában a márványtáblára. 
Óriási dolog ez, amire mi is nagyon büszkék vagyunk, hiszen 4 évig 
nálunk versenyzett. Gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy jövőre 
Tokióban az olimpián elérje a célját. Addig viszont nagyon sok 
munka vár rá, hiszen az olimpiára csak 6 pár jut ki. Szurkolunk 
neki!

Bencsik Imre sikere a Masters 
Világbajnokságon

Egy héttel a felnőtt világbajnokság után Szegeden Masters 
Világbajnokságot rendeztek és ezen egyesületünk négy 
versenyzője: Bencsik Imre, Nikoletti Gábor, Barcsik Gábor és 
Balla Ferenc is elindult. A világbajnokságon több mint 30 ország 
versenyzői indultak a 35 évestől a plusz 70 éves korosztályig.
Bencsik Imre kimagasló eredményt ért el. K-1 ffi masters 60-64 
éves korosztályban 1000 méteren világbajnoki címet nyert. Óriási 
eredmény ez, hiszen a sok hazai bajnoki címei mellett nemzetközi 
szinten is megmutatta, hogy korosztályában kiemelkedő 
versenyző. Gratulálunk és büszkék vagyunk rá! Ezzel még nincs 
vége a kiemelkedő eredményeknek, hiszen Bencsik Imre és 
Nikoletti Gábor K 1000 méteren párosban 3. helyezést értek el.
Nikoletti Gábor K-1 1000 m-en 6. lett.
200 méteren Bencsik Imre K-1-ben 4., Nikoletti Gáborral párosban 
szintén negyedikek lettek.
Nagyon szoros látványos versenyt vívtak a négyesek, a kétnapos 
verseny legvégén.
Az 54-59 éves korosztályban Barcsik Gábor-Bencsik Imre, Balla 
Ferenc-Nikoletti Gábor negyedikek lettek.
Nagyon szép eredmények ezek, gratulálunk, hiszen megdolgoztak 
érte, sokat edzettek, példaképek lehetnek a fiatal korosztálynak is.

Fabó István



2019. szeptember 13



14 2019. szeptember

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a 
második leggyakoribb halálok.
2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak 
meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó 
hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek kapnak névre szóló 
meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő 
hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott 
telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet 
felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális 
legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.
Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.
Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét 
évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a 
megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség 
felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben 
csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy 
csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a 
fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó 
észlelése után fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a 
megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése 
megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel 
korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken 
Önmagáért, családjáért.
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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 Miklós és Erdei Adél 2019. augusztus 
3-án,
Csabai Zsolt és Rostás Dóra Anett 2019. 
augusztus 10-én,
Molnár Tibor és Seres Kitti 2019. augusztus 17-én,
Kiss Róbert és Nemcsényi Anett 2019. augusztus 17-én,
Kovács Sándor Antal és Kálmán Enikő 2019. augusztus 18-án,
Krámer Lajos és Tóth-Zsiga Anita 2019. augusztus 18-án,
Tarnóczki Ákos János és Kun Anikó 2019. augusztus 23-án,
Orsós János és Hipszki Hedvig Zsuzsanna 2019. augusztus 24-én,
Kiszel Dávid és Bagi Brigitta 2019. augusztus 24-én kötött 
házasságot.

Születés

2019. július 12-én Sindel Imre és 
Mielnik Marlena szülőknek 
LILIÁNA

2019. augusztus 16-án Rákóczi Péter és 
Oláh Anita szülőknek NOEL PÉTER 

utónevű gyermeke született.

Halálesetek

Csernus Timea /1975/ 2019. augusztus 11.
Házi Imre /1962/ 2019. augusztus 13.
Aszódi Györgyné ln.: Lázár Rozália /1935/ 2019. aug. 14.
Süli Antalné ln.: Dorogi Eszter /1924/ 2019. augusztus 15.
Győri Imréné ln.: Járai Julianna Ilona /1937/ 2019. aug. 19.
Kis Pálné ln.: Czmár Judit /1932/ 2019. augusztus 25.
Emődi István /1935/ 2019. augusztus 25.
Gurszki György /1955/ 2019. augusztus 26.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

,,Emléked szívünkben
örökké élni fog.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett 
feleségem

GYŐRI IMRÉNÉ sz. JÁRAI JULIANNA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Megemlékezés

"Váratlanul ért halálod,
  Búcsú nélkül mentél el
Aludd szépen örök álmod,
  Soha nem felejtünk el."

Bátori József halálának 1. évfordulójára emlékezik 
Bődi Attila és családja

Megemlékezés

„Sok virág virít, csend üli a szíveket,
emlék hozzájuk repít, felidézi éltüket:
Néma sóhajainktól meglibben a mécsesláng,
a fájó elmúlástól üresebb most a világ.”

Fájó szívvel emlékezünk

Pintér Mátyásra, halálának 20. évfordulóján,
feleségére, Pálinkás Máriára, halálának 8. évfordulóján
és vejükre, Csipai Lászlóra, halálának 7. évfordulóján.

Szeretteik

A Körös Művelődési Ház 
és Könyvtár

nyitva tartása:

hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig
szombaton: 10.00 - 12.00 óráig

Elérhetőség:
5561 Békésszentandrás, István király u. 16.

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

Augusztus 20-án államalapításunk ünnepén a Katolikus Templom előtti dísztéren Sinka Imre polgármester mondott ünnepi 
beszédet. Majd a Szentandrási Dalkör tagjai a hazaszeretet dalait énekelték Hadady László oboaművész kíséretével. A szentmise 
alkalmával megáldott kenyeret az ünnepség végén megkóstolhatták a jelenlévők. 

Terméskiállítás

Eltelt egy év és a Közösségi Ház ismét megtelt sok-sok 
gyümölccsel, zöldséggel. Szeptember elején a Kertbarát Kör 
tagjai bemutatták terméseiket, melyeket sok küzdelmes és 
áldozatkész napon neveltek, dédelgettek. Kívánunk nekik 
kitartást a jövőre nézve is!


