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REFORMÁTUS  HÍREK
Mit jelent keresztyén üzletembernek 

lenni?

Dobos Ágoston lelkész meghívására, a Békésszentandrási 
Református Egyházközség Magyar Falu programsorozata 
keretében november 16-án a keresztény üzletemberek 
szövetségének két oszlopos tagja: Mező Pál helyi vállalkozó és 
Molnár Miklós dabasi üzletember vallottak hitükről a fenti 
kérdésben a Körös Művelődési Házban. Mindketten elbeszélték, 
hogyan változtatta meg jó irányba életüket, gondolkodásukat Jézus 
Krisztus. Szentlelke által csodálatos módon ez a bibliai változás 
kihatot t  egész életükre,  életszemlélet tükre és  üzlet i 
vállalkozásukra is. Ma is vallják: Isten az első! Ahogy Jézus 
mondta: ”Keressétek először Isten országát és az ő igazságát és 
minden megadatik nektek” (Máté 6:33). Ezt a jézusi elvet követi és 
ennek csodálatos valóságát tapasztalták meg már sokszor. 
Kívánjuk, hogy az a buzgó és élő Isten-szeretet éljen mindannyiunk 
lelkében, amit e két üzletember szívéből beszédéből érezhettünk. 
Az értékes beszélgetés teljes terjedelmében megtekinthető az 
interneten az alábbi linken: 
https://www.youtube.com/watch?v=RdcNu36MDT8&list=PLMJ
YGqs8OLrMuhevyVjCoNek-v0xpZyLm&index=2

Dr. Dobos Ágoston lelkész Mező Pál és Molnár Miklós 
üzletemberek a Könyvtárban

Nemzetközi Konferencia a keresztyén 
üldözésről Budapesten – 

békésszentandrási részvétellel

Milyen nagy kincs, és ajándék, hogy békében, fenyegetettség és 
üldöztetés nélkül ünnepelhetjük Karácsonyt, Jézus születése 
napját, amikor az Isten Fia megérkezett hozzánk! Pedig az első 
karácsony után már nem sokkal megkezdődött az üldöztetés: 
Heródes tömeges gyilkossággal akarta Jézust megölni. De Isten 
kiszabadította Őt, hogy aztán a kereszten Ő szabadíthassa meg 
mindazokat, akik Benne hisznek.
November 26. és 28 a között egy nagy jelentőségű konferencián 
vettem részt Budapesten. Immár második alkalommal szervezett 
az Üldözött Keresztényeket Megsegítő Államtitkárság nemzetközi 
konferenciát a keresztényüldözésről.  
Kevesen tudják, hogy sajnos manapság a keresztyén vallás a 
legüldözöttebb a világon! Átlagosan naponta 11 ember keresztyén 
embert ölnek meg hitért és minden öt vallásáért üldözött emberből 
négy keresztyén!  245 millió ember él vallási üldözés vagy 
fenyegetettség alatt keresztyénként a világon. 
Miért is nem szólnak erről a hírek legelsők között? -  kérdezte 
beszédében az egyik miniszter? Részben politikai, részben 
közömbösségi okai vannak. Mi ne legyünk közömbösek szenvedő 

keresztény társaink ügyével kapcsolatban! Imádkozzunk 
rendszeresen az ő szabadulásukért, és békességükért.

 Öröm volt számomra, hogy a Békésszentandráson már korábban 
több ízben vendégül látott egyetemista diákok - akik az Üldözött 
Keresztény Államtitkárság ösztöndíjasai Magyarországon - a 
konferencia fő idejében hitvallás tehettek énekben hitükről. A 
konferencián a miniszterelnök, a miniszterelnök helyettes, két 
miniszter és a történelmi egyházak vezetői szólaltak meg magyar 
részről. Külföldről Afrikából, Ázsiából, főleg a Közel-Keletről 
számos magas rangú egyházi vezető volt itt, akik mind nagyra 
értékelték a magyar kormány és az államtitkárság rájuk figyelését 
és e nagyszabású konferencia megrendezését.
Remélhetőleg Karácsonykor ismét két magyarországi egyetemista 
külföldi ösztöndíjas diákot vendégül láthatunk, akiket keresztyén 
hitük miatt nem vettek fel az egyetemre országukban. Bíztatjuk 
őket mi is, hogy tanulmányaik után visszatérve erősítsék az ottani 
keresztyén testvéreinket. Figyeljünk ma is a Bibliai Igére: A 
szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a 
vendégszeretetet.” (Róma 12:13). Aki szívesen közreműködik 
ebben a karácsonyi vendéglátásban, kérem jelezze Dobos Ágoston 
lelkésznek.
A magam, családom és az Egyházközség nevében áldott, békés, 
boldog Karácsonyt és új évet kívánok mindenkinek sok szeretettel:

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási református lelkész

 

Diákok, akik tavaly a békésszentandrási református 
istentiszteleten is énekeltek, most a nemzetközi konferencián 
Budapesten Magyarország és a világ vezetői előtt tettek énekbe 
vallást boldog hitükről Krisztusban.
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Bölcsődei hírek
 „Fehér, havas utakon lassan lépeget.
 Bekopog az ablakon, vajon ki lehet?
Mikulás! Mikulás! Jöjj el hozzánk már!
Minden kedves, jó gyermek szívrepesve vár.”

A bölcsődéseket is meglátogatta a 
Mikulás

Napok óta figyeltük a bölcsőde ablakán bekukucskáló Mikulást, 
aki rá-ránézett a kis bölcsisekre. Kíváncsi volt rá, hogyan készülnek 
a legkisebbek erre a napra. Festettünk Mikulás zoknit, énekeltünk, 
verseltünk és mindenki próbált nagyon jó lenni, hogy 
kiérdemelhesse az ajándékot. Kidíszítettük az épületet és december 
6-án nagy izgalommal vártuk a kedves vendégünket. Amikor 
meghallottuk nehéz lépteit és a csengettyűjét mindenki 
megilletődve, énekszóval fogadta a piros ruhás, fehér szakállút. A 
Mikulás leült pihenni és bekapcsolódott az éneklésbe. Majd a nagy 
kosarából minden kisgyermeknek kiosztotta az ajándékcsomagot. 
Készült mindenkiről egy közös fénykép a Mikulással és énekeltünk 
még egyet közösen. Az apróságok boldogan nézegették a csomag 
tartalmát, majd elbúcsúztak a vendégtől, mert annak még nagyon 
sok jó gyermekhez kellett elmennie.
Köszönjük a Mikulásnak a látogatást és az SZMK-s szülőknek 
pedig, azt, hogy ilyen tartalmas csomaggal lephettük meg a 
kisgyermekeket!
A bölcsőde dolgozói, minden kisgyermeket nevelő családnak és 
minden kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánnak!

,,A házak ablakában távoli fények,
Átölelik hóarcát a didergő télnek,
Csillagszóró szórja nevető sugarát,
Szikrázik tőle a kristályos jégvirág.
Fenyőkből árad a reménység illata,
Bútok és gondotok ne legyen már soha!
Mézízű üzenet az ünnepi kalácson:
Szép legyen, jó legyen az idei karácsony!”
(Simon Ágnes: Karácsonyi képeslap)

OVI hírek

November 11-e hetében az óvodai életet Szent Márton életéhez, 
legendájához kapcsolódó tevékenységek szőt ték át . 
Megemlékeztünk Szent Mártonról, megismertük a legendáját, 
majd kis Márton napi lakomát rendeztünk, ahol nem maradhatott 
el a libazsíros kenyér és a tánc sem. 
Ezen a héten libás játékokat játszottunk, libás meséket hallgattunk, 
a csoportszobákat pedig a gyerekek libával kapcsolatos munkái 
díszítették. 

A Szülői Munkaközösség ötlete alapján, több szülő segítségével 
elkészült ez a kedves kis rénszarvas, amely az óvoda udvarán áll. 
Ha a kisgyerekeknek kedvük támad kipróbálni, akár rá is ülhetnek 
a szánjára. Nagyon köszönjük, hogy újabb és újabb ötletekkel és 
azok megvalósításával színesítik az óvodai életet a Szülői 
Munkaközösség aktív tagjai.

Advent első vasárnapjához közeledve mézeskalácsot sütöttek az 
óvodásaink.
Később az adventi családi játszóházban ezeket a saját kezűleg 
készített mézes formákat együtt díszíthették a szüleikkel, 
nagyszüleikkel, testvéreikkel.
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Gondozási Központ hírei

Adventi vasárnapok a békésszentandrási piacon
Idén először startolt Békésszentandráson az adventi piac 
programsorozat. Vasárnaponként lelkes helyi kézművesek, 
kistermelők, vállalkozók és civilek a piactéren várnak minden 
olyan érdeklődőt, akik egyedi, ötletes ajándékokat szeretnének 
vásárolni, vagy ünnepi díszekkel, kiegészítőkkel szeretnék 
lakásukat karácsonyi hangulatba öltöztetni. Emellett lehetőség 
nyílik süti vagy tea mellett egy kis beszélgetésre, s akár tanácsot is 
lehet kérni az alkotóktól. Akkor is érdemes kilátogatni, ha már 
minden karácsonyi ajándék megvan, mert civil támogatással 
készült instagram fotókerettel hangulatos baráti, családi fotókat is 
lehet készíteni. 
A sorozat utolsó állomása december 22-én 16.30 órakor kezdődik, 
mely alkalommal bekapcsolódik a település önkormányzata is. 
Ünnepi hangulatban forralt borral, teával, sült gesztenyével várják 
az önkormányzat dolgozói az érdeklődőket. 
Várunk mindenkit a közös ünnepi készülődésre Békésszentandrás 
piacterén.
Találkozzunk DECEMER 22-én 16.30-tól amíg tart a forralt bor.

„Ó gyönyörű szép, titokzatos éj….”
Lassan elérkezünk az év végéhez. Eseményekben gazdag 
időszakot tudhatunk magunk mögött. 
November elején Szurovecz Vince Fő Esperes Úr tartott misét 
időseinknek.     Köszönjük esperes úrnak!
Márton napján mesével, versekkel vártuk a gyerekeket. Világító 
mécsesek mutatták az utat vendégeinknek. Meleg, családias 
hangulatban telt az ünnep.

November 12-e a Szociális Munka Napja. A hivatal részéről Bagi 
Erika, Sinka Imre polgármester úr, Dr. Lesfalvi Balázs 
alpolgármester és Csépainé Tóth Gabriella helyettes jegyző 
asszony köszöntötte a település szociális dolgozóit, elismerve és 
méltatva áldozatos munkájukat .  Köszönjük Polgármester úrnak és 
a Képviselő-testületnek!
November folyamán meglátogatta intézményünket Dr. Dobos 
Ágoston református lelkész szervezésében Kádár József bibliai 
gyógyító, aki a zene erejével tartott vidám tornát lakóinknak. 
Fiatalos lelkesedéssel végezték időseink a tornagyakorlatokat. 
Máskor is szeretettel várjuk Őket egy közös tornára.
Mindig  öröm időseink számára ,  ha  k i rándulhatnak, 
megismerhetnek más helyeket, személyeket.
Hatalmas élményt nyújtó kiránduláson vettünk részt Csorváson, 
Hudák Mariann Mesterremek Díjas Viseletkészítőnél, és Hudák 

Józsefné Szövő Népi Iparművésznél. Köszönjük a vendéglátóink 
szeretetteljes fogadását!
A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és 
vízkeresztig tart.
Foglalkoztatás keretében asztali díszt készítettünk, amelyre az 
otthonukat nehezen elhagyó időseinket is meghívtuk. Tanyabusz 
segítette ellátottainkat a bejutásban. Halk zene mellett, 
gyermekkori emlékeket felidézve jó hangulatban telt a foglalkozás. 
Máskor is szeretettel várunk minden ellátásban résztvevő idős 
embert, hiszen kedden és csütörtökön rendszeresen programokkal 
készülünk azért, hogy a hétköznapokat kicsit mozgalmasabbá, 
színesebbé tegyük.

A hideg beköszöntével fokozottabban figyeljünk idős rokonainkra 
és szomszédainkra. Sokszor egy kis odafigyeléssel tragédiákat 
előzhetünk meg!
Sajnos a karácsony nem mindenki számára örömteli ünnep. Ha 
lehetőségünk van rá, apró kis figyelmességgel egy mosollyal 
bearanyozhatjuk mások magányos, szomorú életét.
Szilágyi Domokos gyönyörű soraival kívánunk mindenkinek: 
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített 
fákon, hanem a szívekben legyen karácsony! „  
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Mozgáskorlátozottak 
karácsonyi ünnepségén

,,Békességet, boldogságot,

 csengőszót és gyertyalángot-,

 ajándékot, szeretetet, 
s mindent, ami fontos Neked. 
Békés, Boldog Szép Karácsonyt!"

A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 2019. 
december 11-én tartotta szokásos karácsonyi rendezvényét. Az 
ünnepséget nagy előkészület előzte meg. Vendégek voltak a 
Csabacsűdi Hagyományőrző Dalkör tagjai és a Mesterszállási 
nyugdíjasok. A gyertyagyújtást követően Tóth Mihályné 
elnökhelyettes köszöntötte a vendégeket, sorstársakat, akik 
megtisztelték a rendezvényt. A műsorban felléptek a csabacsűdiek, 
mesterszállásiak valamint a Szentandrási Dalkör tagjai. Az ízletes 
ebéd elfogyasztása után a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola 
énekkara zárta az ünnepi műsort.

Csabacsűdi vendégeink szép műsorral kedveskedtek

A karácsonyi ebéd költségeihez nagymértékben hozzájárult Oláh 
Géza elnök úr, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk neki. Anyagi 
támogató volt a megyei pályázatból Békés Megyei Önkormányzati 
Hivatal, továbbá Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata. A 
karácsonyi üdvözlőlapok a Fazekas Nyomdában készültek 
k e d v e z m é n y e s  á r o n ,  m e l y e t  e z ú t o n  i s  k ö s z ö n ü n k . 
Tombolatámogatók: Oláh Géza elnök úr, Hamza Zoltán ügyvezető, 
Czuczi Ernő Art-Kelim Kft., Coop Zrt. (ABC), Tóthné Dr. Szabó 
Ágnes – Gyógyszertár, Bencsik Bolt. A csabacsűdi, mesterszállási 
és a jelenlévő sorstársak is hozzájárultak tombolatárgyakkal. 
Továbbá köszönet illeti a község 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 hangosí tását ,  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.

Tóth Mihályné
elnökhelyettes

Kedves Ünnepre Készülő 
Békésszentandrásiak!

Vannak napok, melyek különös erővel ragyognak felénk a dolgos, 
néha talán szürkének tűnő hétköznapok végtelen sorából. 
Ünnepeink ezek, életünk nagy fordulópontjai melyek egyedivé 
teszik létezésünket. Ám ezen ünnepek közül is kiemelkedik az, 
mely összekapcsol mindannyiunkat embertársainkkal, 
szeretteinkkel, melyre mindenki tisztelettel, szeretettel tekint 
szerte a keresztény világban, sőt még azon túl is. 
Karácsony…. Egy szó, mely jelent csodát és a Megváltó által 
valósággá vált ígéretet is egyben. Egy szó, amely nem hiányzik 
egyikünk életéből sem, noha minden lélekben más és más 
érzéseket, meséket, emlékeket, hitet és megélt boldog perceket rejt. 
A valódi ragyogás, a világot formáló, sőt megfordító erő, a 
betlehemi jászolból áradt szét. Sokszor hallhattuk már annak a 
csodálatos éjszakának a történetét, jól ismerjük szereplőit. S noha 
érkezését számos prófécia és csodás esemény övezte, mégis úgy 
született meg, mint bármelyikünk: egy szerető anya és atya 
valósággá vált reménységeként. Ám ugyanekkor Ő, a jászolban 
fekvő kisded a szülein túl az egész teremtett világ reménységét is 
magán hordozta. Ez a reménység, és az ebből táplálkozó hit és 
szeretet emeli a karácsonyt az egész év legfényesebb csillagává 
mind a mai napig. 
A karácsonyfa meghittsége, soha nem múló titokzatossága és 
fényei mindannyiunk otthonában megidézhetik és meg is idézik azt 
az éjszakát. Megidézik, és akárcsak akkor a három királyokat, 
bennünket is elhívnak a szenteste fényei. Minden fa körül családok 
állnak, a legnagyobb, a legszebb családok, hiszen ilyenkor a 
szívünkben válik teljessé velünk ünneplő szeretteink köre, s azok is 
velünk vannak a gyertyák fényében, kiknek kezeit már nem 
tarthatjuk kezeinkben. A karácsony csodája határtalan és végtelen, 
véletlenül sem mérhető az üzletek ilyenkor felénk sugárzó talmi 
fényjátékaihoz, az agyafúrtan kitalált újabbnál-újabb ajándékok 
okozta percnyi örömökhöz. Ez a csoda bennünk lakik, és csak 
általunk válhat valósággá. 
Kívánom, hogy kézzelfogható, megélhető valósággá váljon 
minden lélekben és minden családban ez a csoda, az ünnep reánk 
váró napjaiban. 
Áldott, békés karácsonyt kívánok mindannyiuknak!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
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Szent András -
Ebben az évben nemcsak községünk újratelepítésének 300. 
évfordulóját ünnepeltük, hanem Kishegyes testvértelepüléssel 
kötött barátságunk 50. évfordulóját is. Ebből az alkalomból 
mintegy 70 fős delegáció érkezett Kishegyesről, akiket meleg 
szeretettel fogadtunk és körbe kalauzoltuk őket dr. Lesfalvi Balázs 
alpolgármester és Hévizi Róbert képviselő segítségével 
községünkben.

November 30-án a délelőtti szentmisét követően a művelődési 
házban 16 órától az ünnepi műsort láthatták az érdeklődők. A 
Himnusz eléneklése után először Sinka Imre polgármester mondott 
ünnepi beszédet, melyet idézünk:
Tisztelt Megjelentek!
Ismét lezárult egy öt éves időszak, de ez azt is jelenti, hogy egy új 
ciklus megkezdődött. A folytonosságot pedig az önkormányzatiság 
kell, hogy biztosítsa.  Fontos, hogy egy eredményekben gazdag 
időszak folytatása legyen az elsődleges feladatunk természetesen 
amellett, hogy új terveket készítünk és új célokat tűzzünk ki a régiek 
mellé. Az elmúlt egy-két hónap során annyit hallhatta mindenki, 
hogy mennyi sikerünk volt, igaz különböző nézőpontokból tekintve, 
hogy én erre most nem szeretnék időt vesztegetni. Kötelességünk a 
folyamatban lévő munkálatok maradéktalan teljesítése, 
településünk további fejlesztése, szépítése most és a jövőben is.
Az új ciklus alapelveként, vezérgondolataként 2019-ben egy 
élhetőbb, zöldebb, környezetbarátabb Békésszentandrás 
kialakítását tűztem ki célul magam elé, természetesen az adódó 
pályázati lehetőségek mellett. Mit értek ez alatt? Azt, hogy új zöld 
és virágos felületeket hozzunk létre falunkban, próbáljuk 
megoldani a hulladékgazdálkodás körül mostanában adódó egyre 
több anomáliát, környezettudatosan formáljuk településünk 
arculatát, ezáltal csökkentsük ökológiai lábnyomunkat.
Nagy szavaknak hangzanak ezek, megvalósításuk nem is megy 
egyik napról a másikra, de kihívásként tekintek rájuk, mint eddig 
minden előttem álló feladatra. Tudván, hogy nem a világ 
megváltásával kell kezdeni egy ilyen volumenű munkát, hanem kis 
lépésekben megindítani, kitartóan tervezni, új ötleteket beépíteni, 
és csinálni, csinálni, csinálni.
Mint ahogyan 2010-ben is megfogalmaztam, az embernek érdemes 
10 években gondolkodnia, hiszen igazán középtávon lehet már 
tervezni. Akkori terveim jó arányban megvalósultak, illetve 
folyamatban vannak. Ezek középpontjában először is az 
önkormányzat gazdasági stabilizációja, a település útjainak, 
intézményeinek fejlesztése, a turizmus erősítése, valamint a Körös 
rehabilitációja állt.

Most 2019-ben újra át kell gondolni, milyen irányt érdemes szabni 
fejlődésünknek. Ma is kiemelt szerepet kap a Holt-Körös, hogy 
szennyvizünket ne bele, hanem más irányba tudjuk kivezetni, a 
hétvégi házakból a holtágba jutó szennyezést pedig tűzzel-vassal 
meg kell akadályoznunk. Ehhez már most megvalósult az első 
lépés: benyújtottam javaslatomat egy közterületfelügyelői státusz 
létrehozására, melyet új testületünk támogatott is.  
A mai nap eseményei kapcsán nem mehetek el egy másik 
hangsúlyos témakör mellett sem. Kishegyes községgel 50 
esztendeje köttetett meg az a testértelepülési szerződés, melynek 
apropóján a 2019-es esztendőben több rendezvény is 
megszervezésre  kerül t  te lepülésünk  lakosai ,  i l le tve 
önkormányzataink között. Ennek a jubileumi évfordulónak a 
keretében külön köszöntöm a most is köreinkben tartózkodó 
kishegyesi testvéreinket. 50 esztendő…végiggondolva saját 
életkoromat, alig egy esztendővel azután születtem csak meg, 
amikor elődeink aláírták az első megállapodást ezen szándékukról. 
Magyarországi viszonylatban is ritkaság az ilyen hosszú idejű, 
folyamatosan fennmaradó testvértelepülési kapcsolat, különösen, 
hogy ezt tényleg igen aktívan, tartalommal feltöltve valósítják meg 
községeink. Az elmúlt hét végén éppen iskolásaink látogattak 
Hegyesre az Ady napokra a hegyesi tanulótársaiknál 
vendégeskedve. Ennek a kapcsolatnak éppoly régre nyúló gyökerei 
vannak, mint ahogyan a vadászok, kézilabdások, focisták és még 
sorolhatnám, hány szervezet és magánember között fennmaradt 
köteléknek. Büszke vagyok rá, hogy részese lehetek mindennek, 
hiszen ehhez egy másik szinten kell léteznie, felelősségteljesen kell 
gondolkodnia mindkét lakosságnak és településvezetésnek, 
elfogadva azt, hogy ez felettünk áll, túlmutat rajtunk. Részesei 
lehetünk, zászlóvivőivé válhatunk, és éppen ezért fenntartani is 
kötelességünk. 
Köszönet érte hegyesi barátainknak is, akik hasonló módon 
gondolkoznak és éppen ennyire fontosnak tartják mindezt. Hiszen 
az már többszörösen bebizonyosodott, hogy önkormányzatok 
jönnek-mennek, viszont annak a barátságnak, ami ezt az 
összeköttetést működteti, nem politikai keretben vannak a határai.
Néhány gondolatot szentelnem kell civil szervezeteinknek és az 
általuk végzett tevékenységnek is, hiszen sokszor említettem már, 
de soha nem lehet eleget hangsúlyozni: nélkülük üres lenne a 
település, értelmetlenné válnának programjaink. Tehát nagyon 
szépen köszönöm minden civil szervezeti vezetőnek azt az 
állhatatos, szabadidőt nem kímélő munkáját, mellyel összetartják, 
irányítják szervezeteiket, és köszönöm tagságuknak, hogy aktívan 
segítik falunk működését, szellemi és fizikai gyarapodását.  Nagy 
öröm számomra,  hogy hívó szavamra mi lyen sokan 
megmozdulnak. Kiváló példa volt az összefogásra múlt hétvégi 
faültetésünk, mely során megmutatkozott, mennyien akarnak 
felelősen tenni is településünkért, szemben azokkal, akik csak az 
interneten dolgozzák izzadtra magukat, többnyire negatívumokat 
szajkózva ez – vagy bármilyen más ügyben.
Végezetül egy utolsó gondolat: komoly munka van mögöttem, az 
Önök bizalmával komoly munkát tervezek a jövőre nézve is. Bízom 
benne, hogy Testületünkkel közösen ismét komoly eredményeket 
tudunk majd felmutatni a következő megmérettetéskor is 
Békésszentandrás lakosainak.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
Ezt követően Dr. Bagi István, volt alkotmánybíró és díszpolgárunk 
üzenetét olvasta fel Balláné Tóth Krisztina, az est háziasszonya.:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Köszönettel vettem meghívójukat az András napi ünnepségre.  
Egészségi állapotom miatt utazni nem tudok, amit végtelenül 
sajnálok. Nagyon hiányzik a találkozás a községháza dolgozóival, 
s a község vezetőivel, a képviselőtestület tagjaival, - akiknek a 
választások után elkezdődött munkájukhoz sok sikert kívánok.
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Nagyon sajnálom, hogy nem találkozhatok a kishegyesi küldöttség 
tagjaival, akiket szertettel köszöntök. Valamikor, talán tíz évvel 
ezelőtt voltam Kishegyesen, ebben a mesés történetű faluban, a 
Csépe napokra kaptam meghívást, s az emléktábla előtt engem 
kértek fel ünnepi beszédre. Felejthetetlen látogatás volt. Utólag is, 
ismételten köszönöm a meghívást és a beszélgetéseket. A két község 
közötti kapcsolat, mely sértetlenül átívelte a politikai viszonyokat, 
a délszláv háborút túlzás nélkül állítható, hogy európai tekintetben 
is példa értékű a szomszédi, rokoni jó viszony tekintetében. Itt 
jegyzem meg: sokszor gondolkodtam azon, hogy a felmenőim 
közül, akik 250 évvel ezelőtt bizonyítottan Szentandráson éltek 
hányan kerekedhettek fel, s indultak le délre, Kishegyesre.
Felemelő ünnepségükön lélekben ott leszek, gratulálok a 
kitüntetések birtokosainak.

Budán, 2019. november 28.-án.

Őszinte nagyrabecsüléssel:
dr. Bagi István volt alkotmánybíró.”

Az ünnepi műsorban először a Szentandrási Dalkör énekelt két 
hazaszeretetről szóló dalt, melyet Dr. Dobos Ágoston református 
lelkész kísért hegedűn. Majd ünnepélyes pillanatok keretében a 
Képviselő-testület tagjai kitüntető és sportolói díjakat adtak át. 
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 406//2019. (XI.11.) határozata alapján Fabó István 
részére Békésszentandrásért Kitüntető Díjat adományozott.
Fabó István 1958. január 4-én született Békésszentandráson, itt 
járt általános iskolában.
Ezután a Békéscsabai Vásárhelyi Pál szakközépiskolában folytatta 
tanulmányait (1972-1976), majd a Bajai Főiskola vízgazdálkodási 
szakán szerzett diplomát (1976-1979). Tanulmányai elvégzése 
után visszatért szülőfalujába.
Első munkahelye a SZÁT (Szarvasi Állami Tangazdaság Mélyépítő 
Üzeme), ahol geodéziai mérnökgyakornoki feladatokat, valamint 
építésvezetői munkálatokat végzett. (1979-1980)
Ezután a Szarvasi AGROBER Kihelyezett Mélyépítési Főosztályán 
folytatta tevékenységét, ahol az addig megszerzett tudását a 
tervezésben is kamatoztathatta. (1980-1984)
Az AGROBER megszűnése után a SZÁT Meliorációs 
Főmérnökségen kibővült tevékenységi köre, itt már vízépítési 
kivitelezéssel is foglalkozott. (1984-1990)
1990-ben megalapítja családi vállalkozásként a KÖRÖS-AQUA 
Betéti Társaságot, ahol kezdetben vízgazdálkodási, vízépítési, 
mélyépítési tervezési munkákat végeztek, később bővült a profiljuk, 
beruházások szervezésével és kivitelezési munkákkal. A cég 
ütemesen fejlődött, így a betéti társasági formát, a Kft. követte. A fő 
tevékenységi kör a nagytömegű földmunkák irányába fordult. E 
mellett azért nem hagyta abba a tervezési munkálatok sem: 

vízgazdálkodási, vízépítési, mélyépítési létesítmények, 
környezetvédelmi tájrendezések tervezése, műszaki ellenőrzése és 
kivitelezése, betonelemek gyártása, transzportbeton készítése és 
mixeres kiszállítása, mérnöki fénymásolás, szkennelés, légi, vízi és 
földi geodéziai mérések, 3D-s terepmodellek készítése terén. 
Munkái egész ország területére kiterjednek.
Érdemeinek elismeréséért 2001-ben és 2010-ben az Év 
Vállalkozója, 2014-ben a Magyar Gazdaságért Díjat vehette át – 
Varga Mihály minisztertől - kiemelkedően eredményes szakmai 
tevékenysége elismeréséül.
Mind e mellett Békésszentandrás Nagyközség település sorsát is 
szívén viselte. Sokat tett az infrastruktúra javulásáért 
(gázprogram, belvíz-csapadékvíz elvezetés, kerékpárutak, 
útépítések, stb.)
21 éven keresztül volt településünk önkormányzati képviselője, 
valamint 3 ciklusban alpolgármestere 1994-98-ig, és 2010-2019-
ig.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 407/2019. (XI.11.) határozata alapján Greksza 
Györgyné részére „Békésszentandrás Kiváló Pedagógusa 
Kitüntető Díjat” adományozott.
Greksza Györgyné, Hevesi Erzsébet Szarvason született 1931. 
február 7-én.   Pedagógusi oklevelét 1964-ben szerezte a Szegedi-
Bajai Tanítóképző Intézetben. A békésszentandrási Általános 
Iskolában a 3-4. osztályban tanított. Mindig mélyen érző, alázattal 
bíró pedagógus volt, aki évtizedeken keresztül magára vállalta a 
felelősséget a felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése terén. 
Tudta, hogy ez a hivatás, nemcsak felelősséget, de sok szépséget is 
magában rejt. Törődés volt minden mozdulata, okító volt minden 
szava. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét 
tartotta szem előtt. 
1987-ben ment nyugdíjba. Munkájának elismeréseképpen 1973-
ben megkapta a Munka Érdemrend bronz fokozatát, 1987-ben 
pedig Pedagógiai Szolgálati Emlékéremmel jutalmazták. 2014 -
ben a Szegedi Tudományegyetem Akadémiai Dísztermében 
átvehette Arany Diplomáját is.  
A tanárnő mindig büszke volt tanítványaira, sokan közülük a 
pedagógus pályát választották. Két gyermeke, három unokája és 
kilenc dédunokája van.
Az ő szeretetük, valamint a volt tanítványok, kollégák tisztelete 
teszi széppé és boldoggá életét.

Majd Szabó István előadásában „Tihanyi Tóth Kinga: 
Elmehetnék” című versét hallgattuk meg.

(folytatás a következő oldalon)

nap 2019.



8 2019. december

(folytatás az előző oldalról)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 408/2019. (XI.11.) határozata alapján Linka B. 
Gabriella részére „Békésszentandrás Tiszteletbeli Polgára 
Kitüntető Címet” adományozott.
Linka B. Gabriella 1961-ben született Kishegyesen. 
A topolyai Társadalomtudományi Szakközépiskola kulturológiai 
szakán végzett. 2010 óta a Magyar Nemzeti Tanács és az MNT 
Kulturális Bizottságának tagja.
Művelődésszervező, a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület elnöke, 2006. óta a VMSZ tagja, jelenleg a kishegyesi 
községi szervezetnek elnökségi tagja. 2008-tól 2012-ig 
önkormányzati tanácstag, jelenleg harmadik mandátumban 
képviselő a kishegyesi képviselő testületben. 2009-2017 között a 
kishegyesi helyi közösség tanácsának tagja.
A CMH iroda munkatársa, több civil szervezet tagja és alapítója, 
aktívan tevékenykedik a közéletben és a művelődési életben. 
Folyamatosan segítette és segíti a vajdasági magyarok 
egyszerűsített honosításának előkészítését, többek között a 
békésszentandrási állampolgársági eskük szervezésében is kivette 
a részét. 
Hosszú évek óta aktív szerepet vállal a két település közötti 
programok szervezésében.
Békésszentandrás-Kishegyes települések testvérkapcsolatának 
ápolásáért kifejtett kiemelkedő tevékenységéért jelölték a díjra.

Majd Derzsi György gyönyörű előadásában meghallgattuk 
Rákóczi hazatérése című dalt.
Az év legjobb sportolói díjak átadása következett:
- Olasz Imre - az év sportolója LABDARÚGÁS sportágban,
- Konstantinovics Márk - Petrás Zília - az év sportolója 
TÁRSASTÁNC sportágban,
- Farkas Csenge - az év sportolója KÉZILABDA sportágban,
- Bencsik Imre - az év sportolója KAJAK-KENU sportágban,
- Rusz Zoltánné - edzői munkájáért aerobic sportágban,
- Kondacs Jázmin Bíborka – az év sportolója versenytánc 
sportágban,
- Csipai Levente - az év sportolója SAKK sportágban.

Képek a 16. oldalon.

Ismét Derzsi György énekelte el a Hazám, hazám című dalt a Bánk 
bán operából A következő percekben a Békésszentandrás és 
Kishegyes testvértelepülési szerződésének megerősítésére került 

sor Sinka Imre polgármester úr és Vörös Julianna a Kishegyes 
Helyi Tanácsának elnökhelyettese által. A megerősítés szövegét 
Bagi Erika olvasta fel:
„Mi, a magyarországi Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata és a szerbiai Kishegyes Helyi Közösségének 
Tanácsa, akik 50 esztendeje barátságunk mélyítésére, 
településeink közötti szoros kapcsolat kiépítése céljából, valamint 
azért, hogy megismerjük egymás kultúráját, kereskedelmét, 
gazdaságát, mindennapi életét és gondjait, testvértelepülési 
megállapodást kötöttünk. Az elmúlt félévszázad eseményeire és 
eredményeire visszatekintve örömmel állapítjuk meg, hogy 
szándékaink messzemenőkig teljesültek.
Mindezekre való tekintettel Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzata és Kishegyes Helyi Közösség Tanácsa ezen okirat 
aláírásával MEGERŐSÍTI a testvértelepülési szerződést, abban a 
reményben, hogy baráti és hivatalos kapcsolataik a jövőben még 
szorosabbra fonódnak, mindkét település és főként azok polgárai 
örömére és javára.”

Miután mindez megtörtént Vörös Julianna egy Kormos Róbert 
által festett kishegyesi község részletet ábrázoló festményt adott át 
ajándékba.
Ennek még szorosabbá tételére hangzott el Derzsi György 
előadásában a Nélküled című dal befejezésként.
Zárásként Kishegyes régen és ma, valamint Kormos Róbert 
festőművész kiállításának megnyitójára került sor a Könyvtár 
Galériájában.

Benedek Erika
Fotók: Rácz István
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A hagyomány jegyében
2019. november 29-én délután a Nyugdíjas Klubban a Békéssy 
János Helytörténeti Egyesület rendezésében ismét megrendezésre 
került a Hagyományőrző Szimultán. Vitéz Sinka Brigitta 
sakkmester 12 táblán fogadta a jelentkezőket. 
A megnyitó keretében Hévizi Róbert egyesületünk elnöke és Sinka 
Imre polgármester úr köszöntötte Bici nénit, aki elmondta, hogy 
most is nagyon szívesen tett eleget a meghívásnak. Mindig 
örömmel jön sakkozni, hiszen neki ez a játék az élete. Ezen kívül 
minden szimultánnak érdekessége, hogy a végén új rekord születik. 
Így volt ez most is! A Hagyományőrző Szimultán keretében 
lejátszott 17 parti 15.400-ra növelte a mérkőzések számát.
Az idei szimultánnak érdekessége volt, hogy a sakkozók között 
négy kishegyesi barátunk is helyet foglalt.
Köszönjük mindenkinek a játékot és a közreműködést! 

Helytörténeti Egyesület

Ünnepségünk előestjén
November 29-én, péntek este vendégeink voltak a kishegyesi 
kulturális élet kiemelkedő szereplői. Először a Szó-Beszéd 
gondozásában megjelent „Kishegyes 250” című könyv került 
bemutatásra, amely a község újratelepítésének évfordulója 
alkalmából készült. A Könyvtár Galériájában a kötetet szerkesztő 
Csőke Márk miután köszöntötte a résztvevőket a könyv tartalmáról, 
keletkezéséről és jelentőségéről szólt. Ezt követően Fülöp Valentin, 
a kishegyesi általános iskola igazgatója a kishegyesi oktatást 
ismertette röviden. Toldi Emese pedig a békésszentandrási Tóth 
Zoltánné által írt kezdetekből idézett. Majd Lakatos János a 
kishegyesi csata emlékművének történetéből olvasott fel néhány 
mondatot. A Szó-beszéd szerkesztősége e könyv által a 
felhalmozott tudást szerette volna elérhetővé és közkinccsé tenni. 
Ez sikerült is!

Este 19 órától a Művelődési Házban folytatódott az előadás, ahol a 
15 éves Szajkó Énekegyüttes lépett fel a Fokos Zenekar 
kíséretében. A Szajkó énekegyüttest fiatal lányok és asszonyok 
alkotják, akik gyermekkoruktól együtt énekeltek és hozták el a 
különböző díjakat, elismeréseket a különféle vetélkedőkről és 
szemlékről. A csoport 2003-ban alakult. A kishegyesi énekegyüttes 
a Durindó vajdasági népzenei fesztivál résztvevője 2013 óta. A 
zsűri 2014-ben beválasztotta őket a Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntőjének résztvevői közé. A Vass Lajos 
Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében nagydíjat kapott a 
Szajkó énekcsoport.
A jubiláló Szajkó énekcsoport tagjai jelenleg: Csabai Zsuzsanna. 
Patyerek Réka, Borsodi Patyerek Orsolya, Dudás Nikolett, Tóth 
Réka és Vajda Emese. A második lemezbemutatón a csoportot 
kiegészítette Povázsánszki Csilla. 

A Fokos zenekar tagjai gimnazisták voltak, amikor egy csapattá 
kovácsolódtak. Ami összekötötte őket, az a muzsika volt. A tánc és a 
zene valamelyike, vagy mindkettő jelen volt mindannyiuk 
gyerekkorában. 2010. szeptemberében alakultak meg 
vonószenekarként .  A Középiskolások  Népművésze t i 
Vetélkedőjében többször szerepeltek, és mindig első helyezéssel 
tértek haza. Mivel a Dél-Alföldön jellegzetes hangszer a tambura 
volt, úgy döntöttek, megpróbálják ezeket a hangszereket is 
használni. 
Így alakították ki a jelenlegi felállásunkat: Cseszák Zsombor 
(hegedű, cimbalom), Szabó András (hegedű, basszprímtambura), 
Szerda Balázs (brácsa, tamburakontra), Csonka Balázs 
(harmonika, prímtambura) és Jovánovity Péter (bőgő, ütőgardon). 
Táncházakat, koncerteket tartottak Vajdaság- és Magyarország-
szerte, de felléptek már más európai országokban is, illetve a 
tengerentúlon, Amerikában. 
2012-ben a Fölszállott a Páva című néptánc- és népzenei 
vetélkedőn vettek részt, amelyet az MTVA szervezett a Duna TV-n. 
A későbbi vetélkedők során zenekarunk tagjai mindegyik évadban 
részt vettek közreműködőként. Ezt megkoronázandó a 2018-as 
Döntők döntőjében a zenekarok kategóriájában győztesként 
térhettek haza Budapestről. 
Legfőbb céljuk a magyar népzene, néphagyomány továbbítása a 
f i a t a l o k n a k ,  é s  k ü l ö n b ö z ő  k o r o s z t á l y o k n a k ,  h o g y 
fennmaradhassanak ezek a csodaszép és régi dallamok.
Különleges élményben, igazi zenei csemegében volt részünk ezen 
az estén.                                                                                       BE
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Táncos hírek
Az egyesület tagjai legutóbb a Kertbarát Kör vacsoráján léptek fel 
és emelték az est hangulatát.

Szőke Balázs - Csik Krisztina

Szító Miklós - Dorogi Bianka

November 1-jétől ISMÉT KAPHATÓ JÁTÉK (bébi-, 

foglalkoztató-, társas) a Pergamen Papírboltban.

Széles választékkal várjuk vásárlóinkat.

Megrendeléseket felveszünk, rövid időn belül teljesítjük.

A közelgő ünnepekre is gondoltunk: megérkeztek az ajándék 

csomagolópapírok, tasakok.

Változatlan nyitva tartással

(hétfőtől péntekig 7.30-11.30; 13.30-17.30, szombat 7.30-12.00, 

vasárnap 8.00-10.00 óráig)

szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Perga-Duó Bt
Pergamen Papírbolt és Lottózó
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Házasságkötés

Péterfy Tamás és Ádám Bettina 2019. november 
23-án kötött házasságot.

Születés
2019. október 14-én Kurján Erik és Ádám Tünde szülőknek 
DÁNIEL, október 30-án Dombovári János és Rajna Beáta 
szülőknek ZSELYKE, november 8-án Behan László és Nagy 

Anikó  szü lőknek  MÁTÉ LÁSZLÓ, 
november 9-én Szőgyi István és Bagi Edina 
szülőknek ISTVÁN,

november 13-án Lustyik Attila Mihály és 
Szöllősi Kriszta szülőknek ANNA NOÉMI 
utónevű gyermeke született.

Halálesetek

Ambrus Zoltán Lajos /1955/ 2019. október 28-án,
Asztalos János /1938/ 2019. november 1-jén,
Szécsi Ágnes /1966/ 2019. november 1-jén,
Csipai Gáspár /1938/ 2019. november 23-án,
Boros Sándor Antal /1950/ 2019. november 27-én hunyt el.

Tisztelt Olvasóink!
Örömmel közöljük Önökkel, hogy Békésszentandrás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése alapján 2020. 
januártól a Szentandrási Híradó ingyenesen jelenik meg 
településünkön. A 8 oldalon megjelenő havilapot minden 
háztartásba eljuttatjuk. Így lehetőségük lesz tájékozódni a 
településen zajló eseményekről, a Békésszentandrást érintő 
hírekről. 

Szerkesztő Bizottság 

Következő 
lapzárta:

2020. január 6.
(hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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Szent András-nap díjazottjai

Fabó István ,,Békésszentandrásért Kitüntető Díj”
Greksza Györgyné „Békésszentandrás Kiváló Pedagógusa 

Kitüntető Díj”
Linka B. Gabriella „Békésszentandrás Tiszteletbeli Polgára 

Kitüntető Cím”
- Olasz Imre - az év sportolója LABDARÚGÁS sportágban,
- Konstantinovics Márk - Petrás Zília - az év sportolója 

TÁRSASTÁNC sportágban,
- Farkas Csenge - az év sportolója KÉZILABDA sportágban,
- Bencsik Imre - az év sportolója KAJAK-KENU sportágban 

(távollétében a díjat Fabó István vette át),
- Rusz Zoltánné - edzői munkájáért AEROBIC sportágban,
- Kondacs Jázmin Bíborka – az év sportolója VERSENYTÁNC 

sportágban,
- Csipai Levente - az év sportolója SAKK sportágban.
Gratulálunk a díjazottaknak és további jó egészséget kívánunk.

Fotók: Rácz István


