
2007. de cembe r 18.  � X V. é v folyam  25. s zám  � NEGYEDÉVENTE MEGJELENÕ KULTURÁLIS MELLÉKLET

– Norbi! Te már így szület-
tél vagy később vesztetted el a
látásodat?

– Így születtem. Csak fényt
érzékelek, de ez nem segít a
tájékozódásban. (Édesapja
még hozzáfűzi: Hat hetes
korában derült ki, hogy nem
lát Norbika. Négy éves koráig
jártunk a szegedi klinikára
rendszeresen. Egyik műtét a
másikat követte. A rengeteg
műtét sem tudott rajta segíte-
ni, csak annyit sikerült elérni,
hogy nem romlott tovább az

állapota. Nagyon nehéz volt
ez az időszak. Lefogytam 40
kilóra, idegileg kikészültem.
Végül bele kellett törődnünk
a megváltoztathatatlanba.)

– A környezeted hogyan
fogad el?

- Soha nem éreztem ennek
hátrányát. Látóként kezeltek
és kezelnek most is. 

– Azt mondják, aki nem
lát, annak a többi érzékszer-
ve lesz kifinomultabb. Neked
melyik pótolja leginkább a
szemedet?

– A tapintásom a legerő-
sebb, az pótolja a szememet.
Meg persze a hallásom is.

– Azt hallottam, hogy szok-
tál zenélni. Hol kerülték
közeli kapcsolatba vele? 

– Még az iskolából ered a
zeneszeretetem. Furulyázni
tanultam és ez a „szerelem”
azóta is tart. Csak most már
szintetizátoron játszom. Ezen a
hangszeren kísérem magam,
mert énekelek is. Autodidakta
módon sajátítottam el.
Mindenfélét játszom a mula-

tóstól a popzenéig, a könnyebb
műfajon belül bármit. Vannak
saját számaim is. A zene jelent
nekem mindent. Ha bánatom
van, segít felejteni, ha örömöm
van, visszaadja azt. Ezzel feje-
zem ki az érzéseimet. 

– Mi az, ami neked a leg-
jobban fáj?

– Ha visszaélnek azzal,
hogy én nem a szememmel
látok. Mindig megérzem a
beszélő valódi szándékát a
hangjából, a hangsúlyából.
Elvárják, hogy én segítsek, de
nekem nem nyújtanak segítő-
kezet. Fáj, hogy kiszolgálta-
tott vagyok, rászorulok mások
segítségére, ha el szeretnék
jutni valahova. Jó lenne, ha
önállóbb lehetnék ezen a
téren.

– Ha valaki szeretné meg-
hallgatni a produkciódat, hol
és mikor teheti meg?

– A muronyi Művelődési
Központban szoktam rend-
szeresen fellépni. A különbö-
ző rendezvényeken (anyák
napja, nyugdíjas találkozó,
stb.) én biztosítom az élő
zenét és ezzel a fergeteges
hangulatot. 

– Hogyan jutsz el a fellépés-
eidre?

– A családom segít odajut-
ni. Anyukám visz ki engem
és a felszerelésemet is kocsi-
val. A családom maximálisan
segít, mert szeretnek és
érzik, hogy ez nekem milyen
fontos. Nagy örömöt jelent
nekem, hogy másoknak örö-
met tudok okozni. A taps
ezért szívmelengető érzés
számomra. 

– Milyennek „látod” te a
mai világot?

– Erkölcstelennek. Gon -
dolok itt az értelmetlen tünte-
tésekre, rombolásokra példá-
ul. Ez a világ szerintem
nagyon el van durvulva. Nagy
nem jó az, ami itt folyik kis
hazánkban. A magánéletem
már sokkal szebb, mert van
egy helyes barátnőm és vele
már színesebb, rózsaszínűbb a
világ. Ha ráér (éppen nem
tanul) együtt lépünk fel.
Velem énekel és saját számo-
kat is írunk. 

– Norbi! Csak annyit árulj
még el nekünk, mi a legna-
gyobb álmod?

– Szeretném letenni a
zenész vizsgát, mert akkor ez
a hobbi biztos megélhetéssé
változna. Magam miatt is fon-
tos és így a családomra is
kevesebb teher nehezedne. Ha
egyszer családom lesz, akkor
így róluk is tudnék gondos-
kodni. (Norbi is szeretne egy
szerető feleséget és gyereke-
ket, amint elárulta nekem – a
szerző) Rendelkezem alapfokú
számítógép-kezelői vizsgával.
Ezt is szeretném még tovább-
fejleszteni, hogy másokat is

taníthassak. Elsősorban a
sorstársaimra gondolok itt,
hogy nekik is kinyíljon jobban
a világ. 

(Szerzői megjegyzés: Ké rem,
ha valaki tudna segíteni
Norbinak az álmai elérésében,
nyújtson neki segítő jobbot!
Elérhetősége a szerkesztőség-
ben megkapható.)

Gugé

Tiszta szívvel
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán

lényeges, az a szemnek láthatatlan.” – mondta a
róka a kishercegnek. Én még hozzátenném, csak
a tiszta szívűek látnak igazán tisztán. Süveges
Norbertre, aki vak, ez mennyire érvényes?
Szerintem teljes mértékben, de döntsék el
inkább önök, a vele készített interjú alapján.

Név: Süveges Norbert
Született: Gyula, 1987. szeptember 9.
Szülei: Süveges László (szobafestő), Hajdú Julianna (varrónő)
Iskola: Vakok és Gyengénlátók Intézete, Budapest 

A Süveges család házi-
lagos körülmények kö -
zött felvett saját kiadású
cd-t jelentetett meg. A
lemezről zenék a Torony
Rádió műsoraiban is
hall gathatók. De a leg-
jobb, ha aki csak tudja,
személyesen ismeri meg
Süveges Norbi hangula-
tos zenéjét. Fellépési
meghívásoknak öröm -
mel tesz eleget.

Domokos Klaudia nemrég
ismét hírt adott magáról. El -
mesélte, hogy gyökeres fordu-
latot vett az élete. Felnőttek
gimnáziumába és mellette
autóvezetői tanfolyam jár. A
tanulás kitölti napjait, elfoglal-
ja magát. Komoly tervei van-
nak a jövőt illetően. Szeretne
egy cukrász-szakács képzést
elvégezni, majd vállalkozásba
fogni, például szívesen működ-
tetne Békés belvárosában egy
kedves kis büfét. Megtalálta a szerelmet is. Párja mindenben
támogatja, ahogyan édesanyja is mellette áll. A változások
kihatottak költészetére is. Fő témája immár a szerelem, de ír a
háta mögött hagyott nehézségekkel teli múltról és emberi kap-
csolatokról is. Ami pedig igazán jó hír, hogy családi segítséggel
a tervek szerint nemsoká megjelenhet eddigi verseit tartalma-
zó magánkiadású kötete.                             Szegfű Katalin

Az alábbiakban Domokos Klaudia egyik nyáron írt költemé-
nyét olvashatják. 

ÉLNI ÉRTED 
Az élet egy nagy harc, 
Melyben van sikerélmény, kudarc, 
De mellettem áll egy férfi, 
Ki szívem ígéretét kéri, 
Akinek egy csóknál többet ér egy ölelés, 
S olykor kevés az idő, 
Annál édesebb a szenvedély, 
Arcom nevet, ha rád gondolok, 
S szívem összeszorul, ha nem veled vagyok, 
Szerelmem, olyan, mint a nap, 
Mely lenyugszik, és felkel, 
S lelkem békére lel, 
Csókod, mint az estike, 
Arcod, mint a hóvirág, 
Tudom mit érzel szívem iránt, 
Úgy, mint én, 
Láthatatlan, leírhatatlan, 
De van és él, 
Szerelmünk kitartásról regél, 
Melynek egykor eljön a gyümölcse, 
S szívünk, akkor szólal fel halkan s édesen, 
Nem üvöltve! 

Megtalálta a 
boldogságot Klaudia
Március végén megjelent lapszámunkban egy fia-
tal békési lány, a beteg édesanyjával szegényesen
élő, bánatát versekbe foglaló Domokos Klaudia
nehéz sorsáról írtunk. Azóta Klaudia helyzete
megváltozott, mégpedig jó irányban.

Süveges Norbert kedvenc időtöltése a zenélés. Szeretné, ha kenyérkeresetté válhatna

Lapunk az új évben először január
15-én jelenik meg.

2008-ban is számíthat a 

BÉKÉSI ÚJSÁGRA!
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Az Irányi utca 2. szám alat-
ti polgárház szépen felújított,
eredeti állapotában helyreállí-
tott homlokzatával hívja fel
magára a figyelmet. Az 1800-
as évek végén épült ház épít-
tetője előttem nem ismert.
Sokáig élt is feleségével Le -
hoczky István út biztos. Róla a
következőket ír ja az 1936-ban
kiadott Békés vármegye című

történeti monográfia a 653.
oldalon: Született Csanádpa -
lotán 1901-ben. Ősrégi felvi-
déki nemesi család sarja. Kö -
zép iskoláit Csongrádon végez-

te, majd 1932-ben a szegedi
tudományegyetemen államtu-
dományi doktorátust szerzett.
1935 óta áll Békés megye szol-
gálatában, mint a békési járás
törv. hat. útbiztosa. 

Ezután Gál Gézáné telek-
könyvi hivatalnok lakott az
ódon házban, illetve Baji
Ger gelyné tulajdona is volt
az épület.

Minden elismerés és köszö-
net a jelenlegi tulajdonosnak,
Takács Józsefné B. Kovács
Irénnek, aki zalai származású
férje segítségével megmen-

tette a tönkrement lakóépü-
letet. Irénke néni Békésen
nőtt fel. Ehhez hasonló pol-
gárházukat lebontották. Szü -
lei emlékére is gondolt, ami-
kor felújíttatta ezt az Irányi
utcai házat. Még annyit kell
tudni B. Kovács Irénről, hogy
az 1950-es években tagja volt
a többször or szágos bajnoksá-
got nyert gimnáziumi kosár-
labda-csapatnak. 

Az utcasorban elhelyezkedő
építmény alul világosbarna
színű lábazati párkányban
végződik. Az okkersárga színű
keretezésű ablakok feletti fél-
köríves vakolt díszítéssel még
nem találkoztam városunk-
ban. Kis köténydíszeket is lát-
hatunk az utcai homlokzaton.
Visszaállították a négylevelű
lóhere alakú díszítéseket is. A
szerencsés színválasztás még
jobban kiemeli a szecessziós
stílusjegyeket. Az udvaron
betonba ágyazott kőkocka
burkolaton sétálhatunk. A
ház védelme indokolt. 

Bíró György, Békési
Városvédő- és Szépítő Egyesület

Beszélő házak – épített értékeink
A VOLT LEHOCZKY-HÁZ

A Vésztőn élő, hetven esztendős építész-
történész – aki Németországban, Dort -
mundban végzett az építészeti karon – első-
ként a műemlékvédelemről szólt, és megálla-
pította, hogy az építészet, s maguk az épüle-
tek „A mi hazánk”. Ezek a mesterművek jel-
lemünket formálják, érzékeinkre hatnak,
megmutatják, hogy mi a szép és esztétikus.
Így a műemlékvédelem a mindennapok érté-
keinek védelme, amely – beleértve a népi épí-
tészetet – nagyon fontos. 

Ezt követően szólt az előadó a 19. században
elinduló polgáriasodásról, amely megterem-
tette a polgári ház megjelenését Európában.
Hallhattuk azonban, hogy Magyarországon
akkoriban még nem épültek ilyen építmények,
nálunk a 20. század elejéig az úgynevezett
magyar parasztházak, a tornácos házak típusa
volt jellemző. 

Hazánkban a polgári építészet virágkora a
két világháború közé esett, ám 1939-ben a fej-
lődés hirtelen meg is állt. De ebben a két évti-

zedben dívott az úgynevezett „parasztbarokk-
nak” is nevezett polgári építkezés, amely a
romantika és az eklektika stílusait alkalmazta,
a gipsz és stukkós díszítést, valamint a klinker-
téglás homlokzat is megjelent és jellemzővé
vált. A nyílászárók fejlődését is megfigyelhet-
jük e korban, azaz a spaletták, rolók megjele-
nését az utcafronton. 

Sajnos a második világháború után a szocia-
lizmusban mintha direkt pusztították volna a
polgári házakat – állította az előadó. A
modern házak, s főleg a panelházak, noha
akkoriban szükség volt rájuk, már nem sugá-
roznak nyugalmat, kiegyensúlyozottságot,
kiforrottságot, mint a 20. század első felében
megépült remekek. 

Az előadás végén a professzor úr ezt a
gondolatsort fűzte tovább, és erről szóltak a
hozzászólások, vélemények is a közönség
részérről. Szabó Pál megállapította, hogy
jelenleg még inkább pusztulnak értékeink,
valóságos „szellemi katasztrófa” az amiben
élünk, mert az üzletemberek egyre pénzsó-
várabbak és igen-igen harácsolók, haszonle-
sők. „Rejtélyes tüzek”, leégett, lebontott
műemléképületek jelzik, hogy az úgyneve-
zett civilizált ember mire képes a haszon
megszerzése érdekében.

Zsombok Imre

Építésztörténész a népi
építészetről

A Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület meghívására Szabó Pál
építésztörténész professzor a városi
könyvtárban előadást tartott a pol-
gári építészetről.

Egy csütörtöki napon, a baptista
imaház, zsúfolásig tele. Aki nem
tudja, hogy mi történik itt, igencsak
meg lehet lepődve, hiszen a vasárna-
pi istentiszteletek alkalmával is szép
számmal összegyűlnek az emberek,
de ilyen tömeg nem mindennapi egy
helyen sem. A több száz fős létszám
apropója az, hogy itt volt két olyan
ember, akik elmesélték az életükből
azokat a megrázó eseményeket, ami-
ket átéltek. Jogosan tehetnénk fel
azt a kérdést, hogy egy baptista lel-
kipásztor, és egy „sztárriporter” mit
csinálnak együtt? A válasz egyszerű:
segítséget keresnek, és nyújtanak.
Egy profi előadóművész, akinek a
neve jól ismert, és egy egyszerű,
talán még zavarát sem jól leplező lel-
kész. Az előadás végéig érezhető
volt az, hogy két ellenpólussal
állunk szemben, akiket a különbö-
zőségük forrasztja egységgé. Az
egyik Isten dolgairól beszél folyama-
tosan, míg a másik a provokatív kér-
déseivel választ keres azokra a talá-
nyokra, amiket még a keresztények
sem mernek megkérdezni. Mind e -
közben pedig meséltek Észak-
Koreáról, ahol 400 keresztényt kivé-
geztek azért, mert nem ismerték el
az ország vezetőjét a Messiásnak;
meséltek Etiópiában lévő leprások-

ról; meséltek arról, hogy
Groznyijban a szemük láttára lőtték
le a munkatársukat, és mellettük
még több száz ember életét vették
el. És meséltek egy olyan helyről,
ahol közel 500 embert megöltek a
keresztény hitük miatt, mégis tizen-
hárman életben maradtak, esővizet
ittak és kutyahúst ettek, és amikor a
szétrombolt imaházban rájuk talál-
tak, nem akartak sem ennivalót,
sem innivalót, csupán azt, hogy
Sándor meséljen nekik Isten
Igéjéről. Talán így, több mint a
közös 100. előadás után már meg-
szokottá válhatott a számukra az,
hogy ezekről sztorizgassanak, mégis
a hallgatóság szemébe szinte kivétel

nélkül könnyeket csaltak története-
ikkel. Mégis talán az volt a legmeg-
hatóbb, amikor a békési előadás
célja világossá vált. Utolsó történet-
ként meséltek egy olyan fiúról,
Pistikéről, akinek az élete évente 80
millió forintba kerül, mert betegsége
kezelési költsége ilyen drága, támo-
gatást viszont nem kap. Az előadás
célja az volt, hogy a jelenlévő ember-

ek, Tvrtko szavaival élve, „egy
ember életét megmentve, az egész
világot megmentsék”. Gyűjtést tar-
tottak Pistike számára, amit át is
adtak akkor rögtön, hiszen megtisz-
telte az egybegyűlteket a kisfiú a
jelenlétével. 

Az alkalom végét, egy nagyon szí-
vez szóló gondolattal zárta le Sándor,
amit mi is a sajátunknak érezhe-
tünk: „Mindaz, ami történik velünk
és általunk, mindig arról szól, hogy
igenis van értelme szeretni, átölelni,
segíteni. Ha néha elroskadunk,
akkor is fel kell állnunk, és tovább
kell mennünk, hogy szerethessünk
és segíthessünk másokon, és azzal
magunkon is.”    Gregor Alexandra

Pokoli és mennyei történetek
Bizonyára mindannyian ismerjük Vujity Tvrtko nevét, ha
máshonnan nem, a közismert kereskedelmi csatorna ked-
velt riportműsorából. Talán valamennyien hallottunk már
a Baptista Szeretetszolgálat munkájáról és ennek a vezető-
jéről, Szenczy Sándorról is. Viszont nem vagyok meggyő-
ződve, hogy mindannyian tudunk arról, hogy ez a két
ember közös élményeikről november 29-én Békésen is
tartott előadást. 

Ide járunk vissza évek óta, hála
Sándor-Kerestély Ferinek. Idén
Mikulás Bácsi is velünk jött tele put-
tonyával. Volt, aki most látott először
ilyet „valódiban”. Mikulás Lajos el is
volt ragadtatva a fogadtatástól, a gye-
rekek rajongásától. Ő is, meg
Nefelejcsbéli neje is felajánlásból jöt-
tek, utóbbi egész nap játszóházazott a
KÉSZ-es lányok be-besegítésével. Kis
furgonjuk roskadásig meg volt pakol-
va az adományként kapott bútorok-
kal, ruhákkal, játékokkal, mint ahogy
tele volt emberrel és ajándékkal a
kísérő négy személyautó is.

Velünk volt a bűvész bácsi is, aki
fergeteges műsorával elsöprő sikert
aratott. Hégely Laci bácsi énekelni
tanította a gyerekeket, majd holland

Caritas-képviselőket nótáztatott meg.
Délben szentmise volt telt templom-
mal. Közben az időnként civil Mikulás
vezérletével és e sorok írójának kuktás-
kodásával, no meg a KÉSZ-es „kony-
halányok” besegítésével elkészült két
hatalmas üstben a kb. 100 adagos
gulyás koktél, hisz erre már jöttek a
faluból is a gyerekek. Apáti-Nagy
Lajos 200 fotója és Vámos Zoli kis-
filmje őrzi e csodálatos nap emlékeit.

Emlékek, melyek közül örökre
belénk ivódott a ránk tekintő, csillo-
gó gyerekszemek feledhetetlen látvá-
nya. Hazafele a jóleső fáradtság és a
boldog belső nyugalom ringatott, és
ugyanez ad erőt a továbbiakhoz, a
következő feszes hétköznapokhoz.

Pálmai Tamás

Bélfenyéri látogatás
Ismét ott járt a KÉSZ és egyre bővülőbb segítőhada. Ott,
ebben a piciny partiumi falucskában, ahol Márton atya és
áldozatkész segítői létrehozták a semmiből a csodát, azaz
már csaknem kéttucatnyi árva vagy valóban rászoruló gye-
rek teljes ellátását az anyanyelvi tanulást is beleértve.

Volt aki most először találkozott a Mikulással
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„Nem kapsz munkát tapasztalat nélkül,
tapasztalatot pedig nem szerezhetsz
munka nélkül. ÖNKÉNTESKÉNT mind-
ezt megkaphatod.”

Az önkéntesség olyan személyes akaratból
végzett, - a közösség egésze számára hasznos
tevékenység-, amiért közvetlen anyagi ellen-
szolgáltatás nem jár. Az önkéntes tevékenység
segít környezetünk és társadalmunk jobbá
tételében, segíti a társadalmi beilleszkedést,
hozzájárul a szegénység és társadalmi kirekesz-
tődés csökkenéséhez. Az önkéntesek saját ere-
jüket adják társadalmi környezetük megvál-
toztatásához. 

1996-1998-ig közvetlenül az Európai Unió
finanszírozta Phare-program keretén belül az
önkéntes szervezet, az úgynevezett „Kapu-
program” kifejlesztését, bevezetését és a mód-
szertani tapasztalatainak leírását. Kezdetben
az angliai önkéntes munka tapasztalatait fel-
használva, a magyarországi önkéntes munka
hagyományainak felelevenítése volt az elsődle-
ges cél, majd az önkéntes munka szervezett
keretek közötti bevezetése városunkban
Békésen. A békési tapasztalatokat követően a
programot fejlesztő szakemberei célul tűzték
ki, a tapasztalatok országos és határon túli
kiterjesztésében való közreműködést is.

Békésen a Kapu-program 1996 óta műkö-
dik, a meglévő szociális ellátó rendszer mellett,
annak szolgáltatásait kiegészítve. Ahhoz, hogy
valaki önkéntes segítő lehessen, elhatározás
szükséges és egy 40 órás alaptréning elvégzése.
Az eddig kiképzett önkénteseink között (közel
50 fő) megtalálhatóak pályakezdő munkanél-
küliek, tartós munkanélküliek, nyugdíjasok,
diákok, főállással rendelkezők.

Az önkéntes tevékenység beilleszkedett
városunk szociális ellátórendszerébe, jól kiegé-
szíti a házi segítségnyújtást, az otthoni beteg-
ápolás szolgáltatásait valamint az idősek ott-
honaiban élők mentális gondozását. A követ-
kező segítő tevékenységeket végeztük az arra
rászorulóknak: takarítás, felolvasás, sétánál
kísérés, felügyelet, bevásárlás, hivatalos ügyek

intézése, ház körüli munkálatok, orvoshoz
kísérés, gyógyszer kiváltás, rendezvény-szerve-
zés, korrepetálás, véradás megszervezése, stb. 

Az önkéntesek munkálkodása hozzáadott
értékként jelenik meg a fogadó szervezet élet-
ében, ezért is tartjuk jelentősnek, hogy intéz-
ményünknek 2007 november 1-től az
Országos Foglalkoztatási Alap pályázati támo-
gatásával a Kapu-program továbbműködteté-
sére nyílt lehetősége. Ezzel a felhasználói kör is
kibővült, a szociális ellátáson kívül az oktatá-
si, kulturális intézmények, ipari és szolgáltató
szervezetek is igényelhetik az önkéntes tevé-
kenységet.  

Reméljük, hogy a programmal hozzájárul-
hatunk az önkéntesség kultúrájának magyar-
országi terjesztéséhez. Nyugat-Európában és
az Amerikai Egyesült Államokban nagy
hagyománya van az önkéntes munkavégzés-
nek, olyannyira, hogy egy állásinterjúnál
előnyként jelentkezik az, ha valaki önkéntes
tevékenységet végzett a köz javára. 

Reméljük sokakban sikerült felkeltenünk az
érdeklődést a program iránt. További informá-
ciókkal szívesen állunk rendelkezésére!
Pályakezdő fiatalok, diákok, Gyes-en lévő
anyák, megváltozott munkaképességű szemé-
lyek, nyugdíjasok jelentkezését folyamatosan
várjuk.

Elérhetőségeink: Szent Lázár Alapítvány
(Békés). Telefon: 66/643-588. E-mail:
szentlazarbekes@t-online.hu.

Dancs Ildikó koordinátor (20/916-48-46)

Az önkéntesség – óriási lehetőség

– Hogyan esett rád a
választás?

– A szenátorok teljes lét-
számban rám szavaztak, és a
volt diákpolgármester is java-
solt erre a posztra.

– Milyen feladataid voltak
eddig és vannak most?

– Részt vettem az október
23-i városi koszorúzáson, ké -
sőbb a Borozó Zenebárban
szerveztünk a diákság részére
bulit, ahova rengetegen eljöt-
tek. Elutaztunk Aradra is az
október 6-ai koszorúzásra és a
dévaványai kihelyezett ülésen
jelentem meg. Feladatköröm -
be tartozik minden iskolai és
néhány országos rendezvényen
megjelenni, képviselni Békést.

– Hogyan érzed magad
ebben a feladatban?

– Élvezem ezt a „munkát”,
régóta szerettem volna diák-
polgármester lenni. Érdekes
helyekre lehet eljutni, em -
bereken tudok segíteni, és
ezáltal sok emberrel állok
kapcsolatban.

– Milyen feladatok várnak
még rád?

– Sok a munka. Meg kell
szervezni a „fenyőünnepet” és
egy félévzáró bulit is. Meg kell
jelennem a diákparlamentben.
Részt veszek majd a szenátori
ülésen, ahol megtárgyaljuk az
elmúlt félévben felmerült
nehézségeket, például a diá-
kok panaszait és sérelmeit. 

– Kik állnak mögötted segí-
tőként?

– Takács János tanár úr és
Bartyik János tanár úr sokat
segített, valamint sokat kö -
szönhetek a volt diákpolgár-
mesternek Veres Niko let -
tának is. 

– Mennyi időre neveztek ki?
– Április 30-ig vagyok kine-

vezve, de már most tudom,
hogy szeretnék újraindulni,
ugyanilyen intenzitással neki-
futni a választásoknak.
Rozsik Rita – Juhász Csilla

Farkas Gyula
Közoktatási Intézmény

(média tagozat, 12/F. osztály)

Beszélgetés Pataky Norbert
békési diákpolgármesterrel

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény delegál-
hatta a diákpolgármestert erre a tanévre is
Békésen. A diákpolgármester személye azonban
kevéssel a tanévkezdés után megváltozott.
Október 10. óta Pataky Attila, az iskola diákja
tölti be a szerepet.

Eredmények
Matematika 7. osztály
1. Fekete Szimonetta (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, Békés)
2. Szakony Éva (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Mezőtúr)
3. Kondor László (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Mezőtúr)

Matematika 8. osztály
1. Bereczki Ferenc (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, Békés)
2. Csiszár Nóra (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, Békés)
3. Megyesi Mariann (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola, Békés)

Természet- és környezetismeret 7-8. osztály
1. Pap Réka (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés)
2. Borsi Ákos (Hunyadi János Gimnázium, Mezőkovácsháza)
3. Kalogeropoulou Konsztantina (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés)

Természet- és környezetismeret 9-10. osztály
1. Pap Zsuzsanna (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés)
2. Juhász Erika (Erkel Ferenc Gimnázium, Gyula)
3. Kertmegi István (Hunyadi János Gimnázium, Mezőkovácsháza)
Különdíjat kapott:
Hadi Enikő (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés)

Földrajz
1. Boros Árpád (Dr. Hepp Ferenc Tagiskola Békés)
2. Bodor Máté (Péter András Gimnázium, Szeghalom)
3. Béládi Norbert (Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés)

Anglia ismeret
1. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziuma csapata
2. Magvető Református Általános Iskola csapata
3. Törökszentmiklósi Református Gimnázium csapata
Különdíjat kapott:
Mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium csapata

Polgár Lajos Emlékverseny

A matematika szekcióban 7-8. osztályo-
sok, a földrajz szekcióban 7-8. osztályosok,
természet- és környezetismeret szekcióban
7-8 és 9-10. osztályosok. Az Anglia ismereti
vetélkedőben 7-8. osztályos tanulók 3 fős
csapatokkal versenyeztek a diákok. Az írás-
beli forduló után városnézés és egy kiállítás
megtekintése is szerepelt a programban. A
kísérő tanároknak a verseny ideje alatt Dr.

Lipcsei Imre, a Tessedik Sámuel Főiskola
Pedagógiai Főiskolai Kar dékánja tartott
előadást. Az eredményhirdetést minden
szekcióban a zsűri elnökök végezték. Az első
helyezettek Polgár Lajos emlékérmet kap-
tak, a további helyezettek értékes könyvju-
talmat. A matematika szekcióban a díjakat
Polgár Olga, Polgár Lajos igazgató úr lánya
adta át.

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium november 24-én ren-
dezte meg az I. Polgár Lajos Emlékversenyt. A versennyel a gimnázium
egykori köztiszteletnek örvendő igazgatójára, Polgár Lajosra emlékeztek,
aki 1952-től 1973-ig volt a gimnáziumban direktor. A versenyre 185 diák
jelentkezett több mint 20 iskolából, Békés megye általános és középiskolá-
iból, a Tiszántúli Egyházkerület református általános és középiskoláiból.

A békéscsabai Nyíri
Lajos TSE versenyzője
a békési Juhász István
(a Farkas Gyula
Közoktatási Intéz -
mény diákja) és a vész-
tői Kurucsó Alexandra
a november 10-én
Buda pesten megren-
dezett VIII. BEM
Kupáról és a november

13-án Egerben megrendezett IV. Honvéd
Kupáról is aranyéremmel térhetett haza. A
páros szeptember óta táncol együtt, edzőjük
Kiss Viktória. Ez a két verseny volt az első
megmérettetésük, ahol Ijfúsági Hobby Arany
kategóriában értek el arany minősítést.
Rajtuk kívül az ugyanebben az egyesületben
versenyző Szabó Gábor – Huszár Katalinh
vésztői, valamint a Huszár Sándor – Patai
Vivien okányi párosok is arany minősítést sze-
reztek. A táncosok vállalnak fellépéseket
összejöveteleken, céges vagy egyéb rendezvé-
nyeken.                                 Juhász István

Békési verseny-
táncos diák sikere A békési önkéntes tűzoltók szeretnék fel-

hívni a lakosság figyelmét, hogy a közelgő
ünnepek alatt még jobban figyeljenek oda a
nyílt láng használatára, ne hagyják felügyelet
nélkül az adventi koszorúkon égő gyertyákat,
karácsonyfákon égő csillagszórókat és gyer-
tyákat. Díszítő világításra csak a szabványok-
nak megfelelő égőket, égősorokat alkalmazza-
nak. Ne hagyják felügyelet nélkül gyermekei-
ket, mert ők utánozzák a felnőtteket, például
a gyertya meggyújtásában is. Kizárólag enge-
délyezett pirotechnikai eszközöket használja-
nak, azokat is csak úgy, ahogyan azt a haszná-
lati utasításban előírták. 

Ünnepek ideje alatt sajnos az emberek
könnyebben megfeledkeznek a működésben
lévő tűzhelyről, égő gyertyáról, ezért köny-
nyebben történhet tűzeset az esetlegesen
kipattanó szikrából, vagy akár a szabálytalan
kémények nem megfelelő szellőzéséből is. 

Kérik, figyeljenek oda a karácsonyfa díszí-
tésénél, hogy gyertya és csillagszóró közelébe
lehetőleg ne tegyenek gyúlékony díszeket.
Különösen nagy a tűz veszélye akkor, amikor
a fenyőfa tűlevelei, gallyai már szárazak. 

Előzzük meg a 
karácsonyfa tüzeket!
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Abban a megtiszteltetés-
ben volt részem, hogy Erdős
Norbert országgyűlési kép-
viselő, Békés város alpolgár-
mestere jóvoltából néhány
októberi napot Brüsszelben,
az európai uniós intézmé-
nyek többségének székhe-
lyén tölthettem.

A változékony és meglehe-
tősen hűvös belga időjárás
ellenére jól érezte magát az az
50 fős csapat, amely október
7-én vasárnap elindult busszal
Szegedről az unió és a szaka-
dozó Belga Királyság főváro-
sába. Az egy napos odaút
során hétfő délelőtt lehetőség
nyílt Luxemburg főváros meg-
tekintésére is. A „delegáció-
ban”, amely Becsey Zsolt, az
Európai Parlament dél-alföldi
regionális képviselője (Fidesz -
MPSZ) meghívására utazott
ki, különböző emberek foglal-
tak helyet: Fideszes önkor-
mányzati képviselők, polgár-
mesterek, aktivisták, a társ-
szervezetek tagjai, a sajtó kép-
viselői. A néhány napos prog-
ram rendkívül zsúfolt volt, sok
mindennel meg tudtunk
ismerkedni. A Fideszes Becsey
Zsolt képviselő úrról el kell
mondani, hogy több munka-
társa is van, és irodát tart fenn
a dél-alföldi megyék székhe-
lyein, Budapesten, valamint
Brüsszelben. Felka rolta a dél-
alföldi régió ügyeit, próbál
azokért az uniós in téz mé -
nyeknél lobbizni. Bő vebb in -
for máció elérhető a www.
becseyzsolt.hu honlapon. 

Egy kimondottan hűvös
hétfő délutánon érkeztünk
meg Brüsszelbe, ahol annak
déli részén, a francia ajkú val-
lon közösség egyik sport-
komplexumában voltunk el -
szállásolva. Vacsora a belváros
egyik elegáns éttermében volt,
a vendéglátó képviselő társa-
ságában. Brüsszel sokarcú
város, és feltűnő, hogy a két-

nyelvű ország székhelyén alig
beszélik a másik hivatalos
nyelvet, a hollanddal rokon
flamandot. A történelmi
városmagban egymást érik az
elegáns, és drága üzletek, köz-
tük a csokoládéboltok, ame-
lyek áruival megrakva érkezett

csapatunk haza. Kedden az
európai régiók kiállításán
vehettünk részt, majd
Oostende városába mentünk,
ahol életemben először meg-
pillanthattam a tengert. A
tengerparton bódék sokasága
várta a tenger gyümölcseinek
szerelmeseit. A délután és az
este további részét a hangula-
tos flamand történelmi város-
ban, Brugge-ben töltöttük,
amely szinte teljes épségben
mutatja középkori hangulatát.
Éjfél fele értünk haza. Szerda
az Európai Parlamenté és a
Magyar Állandó Képviseleté
volt. Ez utóbbi tulajdonkép-

pen hazánk uniós nagykövet-
sége. Itt szakdiplomák adtak
tájékoztatást az Unió politiká-
járól. Este bemehettünk a
Parlament hatalmas épületé-
be, sőt, az ülésterem karzatán
bele lehetett hallgatni az uniós
parlamenti honatyák vitájába.

Az izraeli-palesztin konfliktus-
ról szóló vitát a 786 képviselő-
je közül mintegy 50 követte
figyelemmel. Itt lehetőségünk
nyílt Becsey Zsolt előadása
nyomán betekinteni abba, mit
is csinál egy képviselő
Brüsszelben és Strassburgban. 

Csütörtök délelőtt a város-
nézésé és a bevásárlásé volt,
majd hazaindultunk. Élmé-
nyekkel gazdagon pénteken
érkeztünk meg szűkebb
hazánkba, Békés megyébe.
Köszönet az útért mindenki-
nek, aki lehetővé tette!

Mucsi András
önkormányzati képviselő

Európai demokrácia
testközelből

Sokan azt sem tudják, még megyénkben sem,
hogy van ilyen helység az országban. Hát létezik,
van. Még a rendszerváltozás előtt építettük ifjúsá-
gi tábornak, ma is üzemel, viszonylag jó állapot-
ban. Mi is igénybe vettük, mint „szépkorúak”. A
Balázs Imre vezette békési nyugdíjas egyesület tag-
jai, és a Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület
Kaposiné által vezetett jelentkezői. A környezet,
az idő, minden kedvezett a találkozónak, ami
immár hagyományos a két egyesület között. 

Dánfok - a Körös partján, a „Békési-kikötő”
mellett található, jó időben fürdési lehetőséggel, az
alföldi kopárság egyik gyöngyszeme. Igaz, van
erre Szanazug, a két Körös összefolyása, van
Szarvas és környéke, Gyopáros, melyek ismerteb-
bek, de ennek a helységnek egyéni „bukéja” van,
mint a békési pálinkának. 

A környék megtekintése után bőséges ebédet
követően a műsor következett. A teljesség igénye
nélkül: Tóth Karcsi és Zsombok Imre ének műso-
rát követően a békésiek következtek. Citerázás,
éneklés, színvonalas ”betyáros műsort” adtak elő,
ami igencsak lenyűgözött mindenkit. Színházba

járó ember vagyok, de ez a színvonal csöppet
magasabb, mint az amatőr színjátszás. 

Jó érzés volt részünkről, hogy vezetőnk is ott
volt közöttünk, oldott formában és kellemesen
érezte magát. Aktív koromban én is vezető vol-
tam, tapasztalatból tudom, hogy akkor jó, ha a
„főnök” sem főnök ilyenkor, hanem „koma”.
Nahát ez ilyen találkozó volt. 

A műsor után megszólalt a zene, akit egy bél-
megyeri fiatalember szolgáltatott. Olyan hangu-
latot teremtett, hogy még én is fájó lábammal,
gyenge szívemmel táncra perdültem. Megjegy zen -
dő, hogy hangulat-karbantartás céljából elnö-
künk és Balázs barátom folyamatosan rendelte az
alkohollal szennyezett folyadékokat. Békési bará-
tom jóvoltából szalonnát is sütöttem. 

A nagyszerű hangulatot mi sem bizonyítja job-
ban, hogy volt egy illető, aki törött lábujjával Im -
rével kezdte el a táncot, órák múlva utolsóként fejez-
te be a portással, elfelejtve minden fizikai fájdalmát. 

Hát köszönet a vendéglátóknak, rendezőknek
tartsák meg e jó szokásukat! 

Kovács János, Békéscsaba 

„DÁNFOK” - EGY RAGYOGÓ NYUGDÍJAS
HÉTVÉGI NAP 

A BÉKÉSI ÚJSÁG postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.

A korábbi évekhez hasonló-
an az idén is megrendeztük a
megyei cserkésznapot, ráadás-
ként cserkészavatással. A ház-
igazda a békési 175. sz. Bocs -
kai cserkészcsapat volt.

November 24-én, szomba-
ton 10 órától kezdődtek a
programok. A rendező csapa-
ton kívül részt vettek a békési
1118. sz. Hunyadi János csapat
tagjai, valamint a vésztői, úji-
rázi és okányi cserkészek,
összesen hetvenen  A gyüleke-
zeti teremben mazsolás kalács
és tea várt bennünket reggeli-
re, majd kispályás futball mér-
kőzés következett. Mivel köz-
ben delet harangoztak, a játék
végén megebédeltünk a
középiskolai kollégium menzá-
ján. A délutánt megemlékezés-
sel kezdtük, az idén 100 éves a
cserkészet. Az alapító angol
katonatiszt, Lord Baden-
Powell 1907-ben au gusztus 1-
jén rendezte az első cserkésztá-
bort Brownsea-szigetén. Ekkor
indult diadalmas útjára a cser-
készet, amely ma a világ leg-
nagyobb ifjúsági szervezete,.
Ezután következett a városi
portya, melyen térkép segítsé-
gével kellett megkeresni a
négy állomást, ahol szóban és
gyakorlatban várták a felada-
tok a cserkészeket. Szerepelt a
programban daltanulás, játék,
majd az értékeléssel, jutalom
átadással zárult a mai nap.

Másnap, 25-én vasárnap
délelőtt a református temp-

lomban az istentisztelet után
került sor a 175. sz. Bocskai
cserkészcsapat jelöltjeinek ava-
tására, fogadalomtételére
ünnepélyes keretek között. A
Himnusz és a cserkészinduló
után elhangzott a 10 cserkész-
törvény, ami meghatározza a
leendő és korábban avatott
cserkészek életvitelét. Erre tett
fogadalmat 19 újonc. Érdemes
megismerni ezeket: nem tilt,
nem parancsol, de ajánl. 

Milyennek kell lenni a cser-
késznek ezek betartásával?  1. A
cserkész egyenes lelkű és feltét-
lenül igazat mond. 2.  Híven
teljesíti kötelességeit, melyekkel
Istennek, hazájának és ember-
társainak tartozik.  3. Ahol tud,
segít. 4. Minden cserkészt test-
vérének tekint.  5. Másokkal
szemben gyengéd, magával
szemben szigorú.  6. Szereti a
természetet, jó az állatokhoz,
kíméli a növényeket.  7.
Feljebbvalói nak jó lélekkel és

készségesen engedelmeskedik.
8, Vidám és meggondolt.  9.
Takarékos.  10. Testben és lélek-
ben tiszta. Ezek betartása
bizony nem könnyű feladat,
sokszor lehetetlennek tűnik, de
a cserkész, ha kell, tud újra kez-
deni akár százszor is. Így lesz
belőle emberebb ember,
magyarabb magyar. A cserké-
szet nem szabadidős klub,
sportkör, hanem életforma, ala-
kítja azt, aki komoly elhatáro-
zással akarja a cél elérését.

Ezután következett a foga-
dalomtétel, majd a nyakken-
dők felkötése és a vezetői kéz-
fogás, mellyel cserkésztestvé-
reinkké fogadtuk a jelölteket.
A Szózat eléneklésével és zász-
lós kivonulással ért véget a fel-
emelő, szép ünnepség.
Emlékezetes két napja volt a
megjelent cserkészeknek.

Dr. Budur Lajos
1118. sz. Hunyadi János 

cserkészcsapat  

Megyei cserkésznap 
és cserkészavatás Békésen

Hogyan csökkenthető a sok baleset
Nagy Lajos bácsi mesélte el a Békési Újságnak, hogy

emlékei szerint valamikor 1938-39-ben tették kötelezővé
Magyarországon a közlekedésben a „Jobbra tarts!” sza-
bályt. Ez akkor jut újra és újra eszébe, amikor szinte
naponta látja, hogy biciklisek és motorkerékpárosok
„mindenféle irányból” előznek gyalogosokat, néha még
autókat is. Nagy az összevisszaság. Ő még gyermekként
úgy tanulta, hogy „jobbra haladj, jobbra térj, balról kerülj
előre!”. Ha megjegyeznék ezt a kis mondókát az újabb
generációk is, talán kevesebb közlekedési baleset történne
– véli Nagy Lajos bácsi.


