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Önkormányzati Lap 13. évf. 130. sz. 2010. November 
 
 
 

Önkormányzati Hírek  
 

Megtartotta alakuló ülését a 2010. október 3.-án megválasztott képviselő-testület október 12.-
én. A Helyi Választási Bizottság Elnöke, Ilyésné Forrás Szilvia adott tájékoztatást a választás 
eredményéről, eseményeiről. Megállapította, hogy a szavazás törvényesen zajlott le, 
jogorvoslatra nem került sor. A szavazás végeredménye: 

 
Polgármester választás: 
 

  Jelölt neve  Jelöl ő szervezet(ek)  
Kapott 

érvényes 
szavazat  

% 

1 Dudás Árpád FÜGGETLEN 544 57,26 

2 Pántya Imre Istvánné FÜGGETLEN 406 42,74 
 
Képviselő választás: 
 

  Jelölt neve  Jelöl ő szervezet(ek)  
Kapott 

érvényes  
szavazat  

  

1 Bariné Kiss Annamária FÜGGETLEN 85   

2 Botlik Tibor 
FIDESZ 
KDNP 

339 Képviselő 

3 Demeter Ottó FÜGGETLEN 228   

4 Farkas Ferenc 
FIDESZ 
KDNP 

75   

5 Gyöngyösi László FÜGGETLEN 134   

6 
Hoffmann-né Fábián 
Krisztina 

JOBBIK 393 Képviselő 

7 Juhász Ferencné 
FIDESZ 
KDNP 

246   

8 
Komódiné Tokai 
Zsuzsanna 

FÜGGETLEN 152   

9 Kovács István FÜGGETLEN 114   
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10 Kovács László István FÜGGETLEN 198   

11 Lunkán Ernő Béla FÜGGETLEN 282 Képviselő 

12 Muntyán Sándor FÜGGETLEN 211   

13 Ökrös Zsigmond FÜGGETLEN 77   

14 Pántya Imre Istvánné FÜGGETLEN 497 Képviselő 

15 Pikó István FÜGGETLEN 511 Képviselő 

16 Szathmári István FÜGGETLEN 158   

17 Takács Zoltán Zsigmond FÜGGETLEN 141   

18 Tarsoly Benjámin FÜGGETLEN 190   

19 Tébiné Bari Anikó Rózsa 
FIDESZ 
KDNP 

148   

20 Tóth László FÜGGETLEN 96   

21 Varga Sándor FÜGGETLEN 450 Képviselő 
 
Ezt követően eskütételre, majd a bizottságok és az Alpolgármester megválasztására került sor. 

A Képviselő-testület tagjai  és a polgármester neve, címe: 
1.   Dudás Árpád       polgármester                      Zsadány,  Hámán K. krt 21. 
2.   Botlik Tibor képviselő    Béke u. 94. 
3.   Hoffmann-né Fábián Krisztina     Béke u. 144. 
4.   Lunkán Ernő   képviselő    Vörös Hadsereg u. 13. 
5.   Pántya Imréné  képviselő    Béke u. 73. 
6.   Pikó István      alpolgármester                                    Hámán K. krt. 13. 
7.  Varga Sándor   képviselő                                            Béke u. 117 
    

A Képviselő-testület bizottságainak tagjai: 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság (ESZB): 
 
1. Lunkán Ernő képviselő  elnök 
2. Hoffmann-né Fábián Krisztina képviselő tag 
3. Juhász Ferencné   külső tag 
 
Ügyrendi és Gazdasági Bizottság  (ÜGB): 
 
1. Botlik Tibor képviselő  elnök 
2. Pántya Imréné   képviselő tag 
3. Varga Sándor    képviselő tag 
 
Rendkívüli ülés volt október 26.-án és 28.-án is. Pályázatok jelenlegi állásáról, szerződés 
aláírásáról volt döntés.  
Ezt követte a rendezési terv módosítása, amely a Rákóczi utca útépítése kapcsán vált 
szükségessé. 
A Zsadányi Református Egyház Intézményeinek fejlesztéséről, működéséről kapott 
tájékoztatást a testület, és döntött kérelmükről, miszerint a Béke u. 64. sz. alatti ingatlanuk 



 3

felújítására az önkormányzat biztosítson közcélú foglalkoztatottakat, ingyenesen, 
megállapodás alapján. 
Kályha igényekről nem döntött a testület, annak előkészítését a Bizottság feladatául adta ki. 
Az étkezés további támogatásáról sem született döntés, ezt is elő kell készíteni. 
Minden ilyen igényt alaposan elemezni kell, mert anyagi kihatása igen magas és ez 
kellemetlen helyzetet teremthet előkészítés nélküli döntések esetében.  

dr. M. S.  
 
 

                                                                             
 
 

A Zsadányi Biztos Kezdet Gyerekház 2010. 09.11-én kirándulást szervezett a gyerekházba 

rendszeresen járó családok számára. 

A Nyíregyházi Vadasparkaban töltöttünk el egy szép napot. A kirándulást megelőző hetekben 

szülőcsoportos megbeszéléseken belül megbeszéltük a részleteket. A kirándulás útiköltségét 

illetve a gyerekek belépő jegyét a Gyerekház állta.  

A Vulkán Pékség 2-es számú boltjának dolgozói is hozzájárultak egy kis tízóraival, valamint 

minden gyerek kapott a Biztos Kezdet Gyerekháztól egy csomagot, amelyet a BNS üzletház 

állított össze. Mindenkinek köszönjük a segítségét. Szeretettel várjuk az új családokat is a 

Gyerekházunkba. 

 

 
 



 4

                                                     
 

 Zsadány, 2010. 09. 30. 
 

 
 

 

Tiszteletes Úr tájékoztatója a képviselő-testületi ülésre 
 
Szeretettel köszöntöm a Zsadányi Képviselőtestületet, Polgármester Urat és Jegyző Urat! 
 
Jeremiás könyvéből szeretnék felolvasni egy igeverset: „Fáradozzatok annak a városnak a 
békességén és jólétén, ahová vittelek benneteket és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a 
békességétől és jólététől függ a ti békességetek és a ti jólétetek is. „ 
Hét és fél évvel ezelőtt érkeztünk feleségemmel együtt Zsadányba, nem tudtunk semmit erről 
a településről, sem pedig a gyülekezetről. Az első hírek így hangzottak: „ Na ti ott aztán 
egyedül lesztek”. Milyen félelmetes szó az hogy „egyedül” ? Aki már ezt életében 
megtapasztalta, az teljes mértékben átérzi ennek a szónak a súlyát. Mennyivel könnyebb és 
mennyivel jobb, nem egyedül, hanem együtt. Együtt örülni, együtt munkálkodni, ha kell 
együtt harcolni, és együtt sírni. Együtt az Úrral és együtt az emberekkel.  
Ha az elmúlt hét és fél évre gondolok, mindig csak hálaadás van a szívemben, hiszen soha 
nem kellett egyedül küzdenem a szolgálatomban. És mindannyian látjuk és tudjuk az együtt 
való munkálkodásnak megvan a gyümölcse, áldása és eredménye. Az előadásomban, 
beszámolómban ezekről az áldásokról és eredményekről szeretnék beszélni. 
Egy kérdéssel szeretném kezdeni, mi az egyház?  És mi az egyház feladata? 
Az egyháznak négy ismérve van: az igehirdetés szolgálata, a sákramentumok kiszolgáltatása, 
egyházfegyelem és a diakónia. 
Mindezek a feladatok a Zsadányi Református Egyházközség életében fellelhetők és 
felismerhetők.  
 
Igehirdetés szolgálata: Hirdetni Isten kegyelmét Jézus Krisztus által, ami abban nyilvánul 
meg, hogy szeresd felebarátodat mint magadat. Hit, remény, szeretet. Igen. Lehet valaki hívő 
vagy hitetlen, de úgy gondolom hogy minden emberi közösségnek az alapjai ezek. Örök 
érvényű igazságok. Hát ezt hirdetjük istentiszteleten, hittanórákon és minden alkalmon ahová 
hívnak bennünket és szeretettel fogadnak. Én úgy gondolom, hogy Zsadányban van éhség és 
szükség mindezekre, hiszen a templomba járók száma növekszik, a hitoktatásban részt vevő 
gyerekek száma Békés-megyében nálunk a legtöbb: 160 gyermek. Nyári táborokat, téli 
táborokat és családi táborokat szerveztünk az elmúlt években. Ezeken a táborokon több mint 
300 gyermek vett részt. Amely táboroknak a lebonyolításában az Önkormányzat 
együttműködésére is számíthattunk. A hitoktatást és az ifjúsági szolgálatokat már harmadik 
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éve bertalan hajnalka végzi, aki ezek mellett gitárórákat tart és szolfést tanít az érdeklődő 
gyermekeknek. Evangelizációkat, ünnepi alkalmakat, hangversenyeket, szerveztünk. A nagy 
ünnepeken a gyermekek és a Zsadányi színjátszó kör előadásit is láthattuk. Betlehemest 
építünk minden év karácsonyán, mellyel felhívjuk az emberek figyelmét Jézus krisztus 
születésére, a szeretetre és az egymásra való odafigyelésre. Az önkormányzati idősek 
otthonában minden vasárnap istentiszteletet tartunk, melyen a bentlakók több mint 50%-a 
részt vesz. Ezeket a szolgálatokat az önkormányzat képviselő testülete és intézményei soha 
nem akadályozta, és most ezt szeretettel megköszönjük. 
 
Sákramentumok kiszolgáltatása:  Hála az úrnak az elmúlt években többen keresztelkedtek 
és többen éltek az Úrvacsorával mint az elmúlt évtizedekben összeadva.  
 
Egyházfegyelem, szeretettel való feddés és buzdítás:  Ezt tapasztalhatják mindazok akik a 
Zsadányi Református Egyházközség aktív tagjai. 
Diakónia: szeretetszolgálat. Amely azt jelenti, hogy az egyháznak kötelessége gondoskodni: 
özvegyekről, árvákról, elesettekről, megvetettekről és kivetettekről. Az egyházközségünk 
életében a diakónia intézményes formája 2006-ban indult, ki szeretném hangsúlyozni, hogy 
együtt működve az önkormányzat képviselő testületével. Ezzel a szolgálattal 4 munkahelyet 
teremtettünk Zsadányban és több száz rászorulót gondoztunk és segítettünk, és tesszük ezt 
mái napig is. A támogató szolgálat kisbuszát amikor csak szükség van rá a falu rendelkezésére 
bocsájtjuk. Ezáltal támogatjuk a sportegyesületet, az iskolát és az óvodát is. A támogató 
szolgálatnál a fejlesztések két éve történtek meg mikor új autóbuszt vásároltunk. Reméljük, 
hogy ezt a szolgálatot tovább tudjuk eredményesen és sikeresen működtetni az emberek 
javára és isten dicsőségére 
 
Átmeneti Otthon: Az önkormányzat az egyház rendelkezésére bocsájtotta a régi egyházi 
iskola romos épületét. Az egyházközség vállalta, hogy az építési anyagokat melyek 
szükségesek a felújításhoz, azokat előteremti, az önkormányzat pedig a közhasznú és közcélú 
dolgozók által felújítja ezt az épületet. Az egyházközség 8 000 000 forintot fordított erre a 
beruházásra. Ez által 2007 december 1-vel hét munkahelyet teremtettünk együtt. Idős és 
elesett embereket gondozunk és ápolunk Krisztus szeretetével ebben az intézményben. Az 
intézmény épületét és környezetét folyamatosan karbantartjuk és szépítjük. Ehhez az 
intézményhez integráltuk egy évvel később a házi segítségnyújtást mellyel 5 munkahelyet 
teremtettünk és 45 idős embert látunk el, és az ellátási területünkhöz hozzá tartozik Fancsika 
is.  
 
2009 december 1-vel szintén az önkormányzattal együtt működve beindítottuk a családok 
átmeneti otthonát mellyel 6 munkahelyet teremtettünk. És az egyház végezheti igaz a 
legnehezebb, de a legszebb szolgálatát, hiszen válságba jutott családokon segíthet isten 
kegyelméből. A családok átmeneti otthona által az ÁMK gyermeklétszáma 23 fővel 
növekedet, a falu lakossága pedig 34 fővel.  Hála az Istennek Zsadány közbiztonsága ez által 
az intézmény által nem romlott, hiszen igazán kirívó esetek nem történtek. Az édesanyák az 
intézményben a munkaügyi központ által tanulnak többen végeztek is már igazán jó 
eredménnyel. A gyermekeknek az intézményben kötelező tanulószoba van, ami által 
próbálunk a pedagógusok segítségére lenni és a gyermekek értelmi fejlődését elősegíteni.  
 
Összegzés: Az egyház egy olyan gyümölcsfa a falu életében, amely évről-évre egyre több 
gyümölcsöt hoz, és ebből a gyümölcsből egyre több ember jóllakhat, és közben az Úristen 
gondozza és ápolja ezt a gyümölcsfát. Tehát jöjjenek a fránya számok:  az egyház a faluból 28 
embert foglalkoztat. Minden esetben az egyházközség presbitériuma arra törekedett, hogy 
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falubelit alkalmazzon az egyház szolgálataiban. Ez nagyon nehéz volt hisz a legtöbb esetben 
nem volt meg a szakmai képesítés, ezért az egyháznak milliókat kellett arra fordítani, hogy 
ezeknek az embereknek szakmai képesítésük legyen. Higgyék el sokkal könnyebb lett volna a 
környező településekről szakképzett munkaerőt felvenni. De a mi egyházközségünk nevében 
is benne van, hogy Zsadányi, és mi ebben a szellemben teljes erővel arra törekedtünk, hogy 
zsadányi embereknek adjunk munkát. Általában olyan több gyermekes anyukákat 
foglalkoztatunk akiknek a versenyszférában a gyermekik miatt nagyon nehéz lenne 
elhelyezkedni. Az egyházközség anyagi forrásait tekintve az össz bevételének 95%-át 
Zsadányban költi el. Az önkormányzat konyhájáról rendeljük az ebédet, amelyért egy évben 
közel 8 000 000 ft-ot fizetünk, amely által az önkormányzat is több dolgozót tud 
foglalkoztatni a konyhán. A családok átmenti otthonából, mint ahogyan már említettem 23 
gyermek jár itt iskolába és óvodába. Nem akarom ragozni, de mindannyian tudjuk, hogy mit 
jelent ez az iskola és az óvoda finanszírozásában és létében. Én úgy gondolom és úgy hiszem, 
hogy a további együttműködésének is meg lehet a gyümölcse és az áldása. Láthatják a 
beszámolómból, hogy az egyházközség soha sem a faluval szemben, hanem a faluval együtt 
és a faluért, a faluban élő emberekért munkálkodik és szolgál. Nem akarok senkit megbántani, 
sem pedig felháborodást okozni, de hogyha nekem ennyi évi együttműködés után, önöket 
győzködnöm kell a családi napközivel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy valami 
eltörött, mégpedig ez a valami a BIZALOM. És ezért mindenkinek a lelkiismeretére és a 
bölcsességére bízom a további együttműködésünk zálogát. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
Életükre és munkájukra Isten gazdag áldását kérem és kívánom.  

Demeter Ottó 
      lelkész 

 
Virágos Porta, Virágos Utca 2010. 

 
A Zsadányi Helytörténeti, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület Elnöksége - 
egybehangzóan - az idei évi települési verseny eredményét az alábbiak szerint döntötte el: 
 
Virágos Porta: 
I. helyezett: Rád Roland Béke u. 23. – díja: 15 ezer Ft-os vásárlási utalvány 
II. helyezett: Bari Bertalan Ságvári u. 9. – díja: 5 ezer Ft-os vásárlási utalvány 
 
Virágos Utca: 
I. helyezett:  Ságvári utca – díja: 25 ezer Ft-os vásárlási utalvány 
II. helyezett: Petőfi utca – 10 ezer Ft-os vásárlási utalvány 
 
Gratulálunk minden díjazottnak és mindenkinek, aki a portája és utcája díszítésében, 
virágosításában részt vett. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat. 
Kérjük további támogatásukat, egyesületi tagságukat erősítsék meg a következő években is. 

dr. M. S. 
 

Kiadó: 
Községi Önkormányzat 

Felelős kiadó: dr. Makai Sándor  
Szerkesztőség elérhetősége: 

5537 Zsadány, Béke u. 82. Tel/fax: 66/497-100 
E-mail: kzsadany@globonet.hu 


