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Farkas János, a tűzoltó kántor
Négy éve szolgál a békési református gyülekezetben Farkas János kántor, aki Abaújból érkezett
hozzánk. A kántor egyik hobbija a tűzoltó
munka, amelyet immár hivatásszerűen is űz.
– Négy éve szolgál Békésen.
Milyen benyomásokat szerzett a városról?

amelyen az énekek egyik versszakát az orgona, a másikat a
rézfúvósok kísérték. Az ének-

– A táj nagyon érdekes,
mert én az aprófalvas Abaújból
származok, ahol egymást érik
a kis falvak. Békés megyében
10-20 km-re is vannak egymástól a települések. Szeretem
ezt a várost, és szeretek itt élni.
Az emberek is barátságosak.
– Mi az, amit sikerként élt
meg?
– Májusban rendeztük meg
az egyházzenei vasárnapot,

kart Katona Gyulától vettem
át, négy éve azt vezetem. Az
énekkar többnyire idősekből
áll, akik hallás után és nem
kottából tanulnak. Éppen
ezért nehezebb a betanítás. A
gyülekezeti eseményeken derekasan helytáll az énekkar.
– Tűzoltóként is dolgozik.
Hogy jött ez az ötlet?
– Gyerekkoromban tagja
voltam a baktakéki falusi tűz-

oltó egyesületnek. Nagyon
szerettem. Aztán elkerültem
Miskolcra, a középiskolába,
így értelemszerűen abba kellett hagynom. 1998-99-ben
lehetőséget kaptam arra, hogy
nyaranta egy-egy hónapot eltöltsek budapesti tűzoltóknál
gyakorlaton. Ez nagyon sokat
jelentett nekem. Amikor Békésre kerültem, először polgárőrként tevékenykedtem, de
2008 áprilisában váltottam, és
jelentkeztem az önkéntes tűzoltók vonulós állományába.
Egy éve, december 1-jén alakult meg a köztestületi tűzoltóság, amelyhez ez év legelején csatlakoztam. Elvégeztem
egy tanfolyamot is. Így hivatalosan a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság
egyik híradó ügyeletese vagyok. Éles bevetésre is járok.
Ott voltam az Iskola utcai
családi ház oltásánál is. Szörnyű élmény volt.
– Milyen tervekkel készül a
2010-es évre?
– Készülök az egyházzenei
vasárnapra, terveim szerint
ebbe bevonnánk az általános
iskolánk és a gimnáziumunk
diákjait is. Rézfúvósokat is fel
szeretnék léptetni. Időszerű az
énekkar feltöltése fiatalabbakkal. Régi vágyam az orgona felújítása, amely szintén
aktuálissá vált.
– Családjáról mit tudhatunk?
– A feleségem, Bogi, óvónő, a kisfiam pedig júliusban
volt két éves. Nagyon szeretem őket.
/Forrás: Hírmondó – a békési
reformátusok lapja/

Kétszáznál is több
nyugdíjas zárta az évet
Városunk
legnagyobb
nyugdíjas civil szervezete, a
Nyugdíjasok Érdekvédelmi
Egyesülete minap tartotta
évzáró ebédjét a Kistérségi

Általános Iskola Eötvös Tagiskolája ebédlőjében. Balázs
Imre elnök köszöntötte az
ebéden résztvevőket, köztük
Izsó Gábor polgármestert és

ZENÉS SZILVESZTERI BULI
A Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
óév napján 18 órától zenés szilveszteri bulit tart
a Nyugdíjasok Házában.

Erdős Norbert országgyűlési
képviselőt, alpolgármestert.
Jelen voltak a Békés Megyei
Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének küldöttei, muronyi és kamuti nyugdíjas klubok vezetői, tagjai is. Az ebéd
elfogyasztása után a kora esti
órákig fergeteges hangulatban mulattak, táncoltak a
résztvevők Petneházi Géza
zenéjére.

Értelmetlen halál az utakon
AZ ŐSZI-TÉLI KÖZLEKEDÉS ALAPELVEI
Tanácsok autósoknak:
– Az őszi-téli időszakban
nagyobb gondot kell fordítanunk a járművek műszaki
állapotára, a jármű biztonsági berendezéseinek üzemképességére, használhatóságára. Át kell vizsgálnunk a járművek fékberendezéseit, a
gumiabroncsok állapotát, a
világító és jelzőberendezések,
ablaktörlő, ablakmosó az
utastér fűtő- és páramentesítő berendezések üzemképességét. Nagyon fontos a téli
gumiabroncs. Legyen nálunk
hólánc, jégoldó, jégkaparó,
lapát, homok és a seprű is.
– Legfontosabb, hogy felkészültek legyünk és váratlan

eseménynél se essünk pánikba.
Akár az őszi téli útviszonyok,
akár a szemben haladó forgalom miatt kényszerül valaki
járművével az útpadkára, soha
nem szabad a gépkocsit hirtelen visszakormányozni az
úttestre. A járművezető első
feladata, hogy a jármű irányítását biztosítsa. Ezt követően
enyhe fékezéssel csökkentse a
jármű sebességét a teljes lelassulásig, esetleg megállásig,
majd ezután kormányozza fel a
járművet az úttestre.
– A vezetési szokásokban és
a vezetési stílusban az előrelátásnak, az óvatosságnak és a
biztonságnak kell érvényesülnie. Szükség van a közlekedő

partnerrel szemben tanúsított
előzékenységre, messzemenő
toleranciára.
– Téli időszakban hidakon,
felüljárókon és erdősávval
védett útszakaszokon fokozottabban számolni kell az
úttest eljegesedésével, ennek
ismertető jelei lehetnek az
úttest felületének színváltozásai, illetve a kerekek gördülése által okozott hanghatás
csökkenése.
– Mindig kapcsolja be biztonsági övét, akkor is, ha a
járműben légzsák. Használja
a biztonsági gyermekülést is.
Somogyiné Bencsik Szilvia
r. ftőrm.,
baleset-megelőzési előadó
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Segítség, munka, jótékonyság
EMBEREK EZREIT SEGÍTI A BÉKÉSI KÖZPONTÚ SZERVEZET

Immáron több mint 100 ezer embert ér el munkájával hazánkban és a határon túl az Országos
Cigánymisszió. A békési központú szervezet legfőbb célja, hogy elősegítse a roma lakosság élethelyzetének javítását, illetve olyan oktatási programokat szervezzen, amellyel lehetőséget teremt
számukra a felzárkózásra, a társadalomba való
beilleszkedésre.

bert. – Emellett támogatjuk a
több szempontból is kulcsfontosságú helyi gyülekezetek létrehozását.
Mint elmondta, tapasztalataik azt mutatják, hogy az egyházi közösségekhez csatlakozó
hátrányos helyzetű emberek
sorsában jelentős fordulat áll
be. Másképpen gondolkodnak,

Petneházi Géza evangéliumhirdetés közben az OCM romániai Székelyhídon történt segélyosztását megelőzően.

Durkó Albert, az Országos
Cigánymisszió (OCM) vezetője lapunknak elmondta, hogy
a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű emberek
problémái hosszú évtizedek
óta jelentenek nagyon komoly
problémát és feszültséget a
magyar társadalomban.

– Nem akarunk a cigányság
helyett élni, hanem olyan életvezetési tanácsokat adunk
nekik, amelyek segítségével,
ha ők is úgy akarják, jó döntéseket tudnak hozni, s a megfelelő irányban tudnak elindulni
– részletezte egyik legfontosabb feladatukat Durkó Al-

mint korábban, pozitív példákat látnak, amelyeket utána
szívesen követnek, s bízni kezdenek magukban, életük jobbra fordulásában.
Az OCM mára egy számos
gyülekezetet összefogó hálózatot alakított ki, amelyre új,
a romákat és a hátrányos,

illetve nehéz helyzetben élő
embereket segítő szociális
szolgáltatások sorát építették
fel. A házi segítségnyújtást és
az étkeztetést is tartalmazó
szociális alapellátás során
napjainkban már százakat
segítenek a mindennapokban
országszerte. A házi segítségnyújtás során a szolgáltatást
igénybe vevők részére a gondozók saját lakókörnyezetükben biztosítják az önálló életvitel fenntartásához szükséges
ellátást. Az étkeztetés folyamán a szociálisan rászorultak
részére főétkezésként legalább
napi egyszeri meleg ételt biztosítanak.
A misszió már hosszú évek
óta működtet egy több kurzusból álló népfőiskolát. A
képzésen végzett diákok
nagy része vezető pozícióba
került gyülekezetekben, kisebbségi önkormányzatokban, egyéb társadalmi szervezetekben. Ők alkotják a
cigányértelmiség évtizedekig
hiányzó rétegeit, akiknek a
vezetésével elkezdett kialakulni egy öntudatos, a sorsáért felelősséget érző csoport a
cigányságon belül.
Az OCM jótékonysági
programjai is jelentős szerepet
játszanak a szervezet munkáján belül. Karitatív tevékenységükkel sok ezer ember mindennapjait könnyítik meg,
gyerekek százai számára teszik
lehetővé az iskolakezdést.
S persze, ilyenkor karácsony
környékén ugyanúgy mint
egész évben, hangsúlyt fektetnek a magányos, érzelmi
problémákkal küzdő emberek
lelki gondozására.

H íre k, tudósítá sok, inte rjúk é s ké pga lé riá k
honla punkon.
w w w.b ek es iu js ag .h u

Ismerd meg a természetet!
A matematika szakos tanárok jóvoltából nemrégiben természettudományos „felfedezőútra” indulhatott az a néhány
tucatnyi érdeklődő, akiket
megfogott a fizika, a földrajz,
az ökológia varázslatos világa.
Utunk első állomása a Természettudományi Múzeum
volt, amelynek fogadótermébe
egy barázdás bálna kéttonnás
csontváza alatt léphettünk be.
Itt megtekintettük Halász Iván
vadászati tárlatát, Noé bárkáját, valamint egy három épületszinten elterülő történetiökológiai kiállítást, amely az
Ember és természet Magyarországon címet viseli. Az emberi
és állati maradványokat, növényeket és kövületeket, a ter-

A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény diákjai a Csodák Palotájában.

mészet átalakítását (és végül
rombolását) bemutató interaktív múzeum valamennyiünket elgondolkodtatott.

Még be sem léptünk a Csodák Palotájába, máris kísérletezhettünk az épület előtti téren: ki
tud felemelni egyetlen ujjal egy

autót? (Mindenkinek sikerült.)
Odabent aztán fény derült arra,
hogyan készítik az emberről a
hőfényképet, ki lenne közülünk
a legjobb mesterlövész, meddig
érünk az óriások asztalánál, és
simán gurul-e az az autó, amelyiknek minden „kereke” négyszögletes. Végre egy múzeum,
ahol nem tilos, hanem egyenesen kötelező hozzányúlni a kiállított tárgyakhoz!
A jelenlévők meggyőződhettek arról, hogy a természettudomány izgalmas és érdekes,
reméljük, a következő években ismét sor kerülhet hasonló
célú utakra. Köszönet érte
Szántó Marianna és Nagyné
Benkő Ágnes tanárnőknek és
Szilágyi István tanár úrnak.

Ünnepváró
Bágyadtan emelé
bús fejét a nád
vékony napsütésben.
Dércsipkébe bújt
a még zöld mezőség
fagyos dermedésben.
Pilléző tavakon
kácsa keresgél
élelmet remélve.
Varjú károg fák
csontvázán, hangot lop
a téli csöndbe.
Terhes felhők
vizet szülnek
hópihék helyett.
Eresz pendül,
s mélabúsan
gyászzenébe kezd.
Kékül lassan az ég.
Lágyul s mosolyog.
Mosolygok már én is
az ünnepre gondolok.
Születik egy Csillag,
s általa lesz majd
tisztább ez a világ.
Szeretet költözik
szívünkbe, lelkünkbe,
s a rég várt Boldogság.
Gugé

Sokan voltak az
Ismerős Arcok koncertjén
Az Ismerős Arcok együttes
ezekben a hetekben összesen
húsz városban ad lemezbemutató koncertet. A „Lélekvesztő” az együttes ötödik albuma, amely szeptemberben
jelent meg. December 11-én
turnéállomásuk a békési kulturális központ volt. Az Ismerős Arcok progresszív rock
és jazz muzsikát játszik népzenei elemekkel átszőve. Megzenésített verseik is közkedveltek, így koncerten is hall-

gató volt József Attila „Tiszta
szívvel” című versének feldolgozása, amely előtt a zenekar
énekese felhívta a közönség
figyelmét arra, hogy „ez a dal
soha nem volt olyan aktuális,
mint ma.”
Elmondható, hogy ezen az
estén a magyar nemzetért
szólt a rockzene, és a kétórás
koncert végén felállva tapsolták meg a nézők-hallgatók
ezt a színvonalas hazafias zenét játszó együttest.
Zs. I.

(NEM NAGYON) TISZTELT MALACTOLVAJ!
Nem bánt a lelkiismeret, nyugodtad hajtod álomra fejedet, hogy elloptad egy 70 éves nyugdíjas ártatlan, szopós
malacát a koca alól?! A koca beteg lett, mert tejlázt kapott.
Nem vagy szegény, hiszen autóval jöttél lopni. Vagy jöttetek, mert többen voltatok. Nincs jogod elvenni mások tulajdonát. A nyomozók el fognak kapni, lebuknak orvgazdáid
is. És lebukik a többi tyúktolvaj, birka tolvaj is. Bízom
benne, hogy meg fogod kapni a méltó büntetést.
Vigasztaljon, hogy mint hallom, a börtönben igen jó a koszt.
Név és cím a szerkesztőségben
A lapunkban megjelenő olvasói levelek tartalmával, nem
szükségszerűen ért egyet a szerkesztőség. A levelek lerövidítésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk.
A Békési Újság postacíme: 5630 Békés, Pf. 61.
Elektronikus postacím: bekesiujsag@globonet.hu.
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Az interpretátor

– Mint hallom „világutazó” vagy. Mennyire érvényes
ez rád?
– Mondhatni, hogy az
vagyok, mert Európában jártam már Ausztriában, Németországban,
Romániában,
Olaszországban, Macedóniában, Oroszországban, Lengyelországban, Svájcban. De távolabbi vidékeket is megcsodálhattam már, mint Kína, Japán,
Korea, Tajvan, Marokkó. Zenei
turnén vettem részt valamenynyi országban. Ezen turnék
nagy részét Ennio Morricone
menedzselte. A fellépések mellett volt alkalmam a nevezetességek megtekintésére is.
Fantasztikus élmény volt.
– Mint világlátott ember,
te hogy látod, van cigánykérdés Magyarországon?
– Határozottan állítom,
hogy sajnos igen. Legutóbb
például, mikor leszálltunk a
Ferihegyi reptéren, egyedül
engem vetettek vámvizsgálat
alá a szimfonikus zenekarból,
érzésem szerint, mert én voltam az egyetlen cigány. Ez sajnos nem az első és félő, hogy
nem is az utolsó ilyen eset
volt. A világon sehol, egyetlen
helyen sem éreztem ezt a fajta
megkülönböztetést a származásom miatt. Szerintem ennek összetett oka van. Hibásnak tartom a mindenkori államvezetést, a médiát és ezek

befolyásolják az emberek felfogását is. Ahhoz, hogy ez változni tudjon, fontosnak tartom a tanulást, s a szülőknek
pedig munkalehetőséget kellene biztosítani, hogy finanszí-

Zenekarban, a Békéscsabai
Szimfonikus Zenekarban, a
Pannon Filharmonikusokkal,
mikor hova hívnak. Csörög a
telefon és megyek. Ahhoz,
hogy bárhová hívják az embert megfelelő tudásra, és
emberi kapcsolatokra van
szüksége. A kapcsolataim
zöme nem roma, mégis működik és ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy van
pozitív megítélés is velünk
szemben Magyarországon.
Nyugdíjas koromig szeretnék
valamely zenekar tagja lenni,
ami a mai Magyarországon
elég nehéz, szinte lehetetlen.

Városnézésen Marokkóban Budai Krisztián békési nagybőgős.

rozni tudják a gyermekeik
tanulmányait.
– Említetted a szimfonikus
zenekart. Melyiknek vagy
tagja?
– A Zeneakadémia Szimfonikus Zenekarának vagyok
állandó tagja, addig amíg idejárok. Rendszeresen játszom,
játszottam a Győri Szimfonikus Zenekarban, a Dohnányi Ernő Szimfonikus

– A zene az kell?
– A zene az kell mindenképpen, mert a kultúra szerves része. Én már nem tudnám elképzelni nélküle az
életemet. Már kisgyermekként a nagypapát körbefogtuk, mikor játszott a nagybőgőjén. Persze eleinte inkább
az édesapám szerette volna,
ha én is zenész leszek és csak
később vált ez nálam is tuda-

Minden tisztelt olvasónknak és hirdetőnknek
békés karácsonyt és sikeres új évet kíván
a BÉKÉSI ÚJSÁG valamennyi munkatársa.

Megnyitotta kapuit a Bárka Játszóház
„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET…”
Eddig is voltak vasárnapi
gyermek istentiszteletek a
békési református gyülekezetben, a gyülekezeti teremben,

mostantól viszont új helyszínre
várják a gyerekeket és szüleiket.
November 24-én a hívek és
az érdeklődők számára meg-

alakult egy új, szépen kivitelezett helyiségben a Bárka
Játszóház, ahol kényelmes és
családias környezet, pelenkázási lehetőség, és sok játék
várja a kisgyermekes családokat keddtől péntekig 9.30-11
óra között, de a vasárnapi
negyed tízkor kezdődő gyermek istentiszteletekre is.
Helye: Széchenyi tér 21. (a
református lelkészi hivatal
mellett).
A foglalkoztatók és a református gyülekezeti tagok szeretettel hívják, invitálják a
kisgyermekeket és szüleiket
ezekre az alkalmakra.
Zs. I.

tossá. Elkezdtem járni Békéscsabára Horváth Elek tanár
úrhoz, akinek különösen nagyon sokat köszönhetek, mint
tanárnak, mint embernek
egyaránt. Innen az út a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába vezetett; s a
tanárom továbbra is Horváth
tanár úr volt. Az érettségi
után egy évvel később felvételt nyertem a Zeneakadémia
nagybőgő tanszakára, Kubina
Péter tanár úr osztályába. Az
idén fogok diplomázni, ami
azt jelenti, hogy két órás önálló koncertet kell adni.
– Sikeres vizsgát kívánok
neked, és még arra lennék
kíváncsi van-e magánéleted?
– Még ma is a szülői házban
lakom, ha itthon vagyok.
Három testvérem van. A
nővérem már különálló családi
életet él, a két öcsém pedig
velünk van még. A nővérem
fodrász, a nagyobbik öcsém
követ engem az úton, a kisebbik pedig éppen pályaválasztás előtt áll, de őt nem a zenei
pálya vonzza. A családom
mindig is fontos szerepet játszott eddigi életem során. A
szüleim a mai napig is támogatnak lelkileg, erkölcsileg és
anyagilag egyaránt, ami sokszor kimerítő volt ugyan számukra, de ők úgy vélik megérte, nem volt nagy áldozat.
Párkapcsolatom nincs jelenleg,
még nem találtam meg az igazit. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a hobbim a
munkám is egyben. Ha nem
zenével foglalkozom, akkor filmet nézek, olvasok vagy a családdal, barátokkal vagyok.
Minden cselekedetemmel, tettemmel azon vagyok, hogy
pozitív irányba változtassam
meg a romák megítélését.
Gugé

Nemrégiben megtartotta
éves közgyűlését az „ESÉLY”
Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület. Alapítója, Seres László hangsúlyozta, hogy legfőbb céljuk
állatmenhely életre hívása a
városban. Az egyesület jelenleg az önkormányzat által üzemeltetett gyepmesteri telepre
bekerült kutyák gazdához juttatásával, továbbá gazdátlan,
elhagyott állatok szükség szerinti orvosi ellátásával illetve
etetésével foglalkozik. A tagok
idejüket, erejüket és nem egyszer pénztárcájukat sem kímélve végzik munkájukat. A jól
működő gazdi kereső tevékenységük folytán elérték, hogy ma
egészséges vagy gyógyítható
állatokat elaltatni nem kell.
Sokat vállal a Polgármesteri
Hivatal is azzal, hogy a gazdira
talált állatok szükséges veszettség elleni védőoltásának költségét fizeti. A betegen vagy
sérülten, esetleg nagyon
legyengült állapotban bekerült,
befogott állatok elkülönítése és
folyamatos gondozása, felügyelete érdekében ideiglenes befogadó állomást létesített az

egyesület. Céljuk, hogy ezek az
állatok egészségesen, lelkiekben épen, és lehetőleg ivartalanítva kerüljenek gazdához.
Munkájuk hatékonyságát
bizonyítja, hogy míg 2008ban 74 kutyának és 14 cica
talált szerető gazdira, addig
2009-ben eddig már 213
kutyának és 32 cicának sikerült gazdit találni.
Az egyesület tagdíjakból
(választhatóan havonta 500
vagy 1000 forint) befolyt összegeket fele részben a leendő
állatmenhelyre teszi félre, fele
részben a napi kiadásokra
költi. Utóbbiaknál a legjelentősebb az állatorvosi ellátás díja.
Kérnek minden jó szándékú állatbarátot, békési állampolgárt és gazdasági társaságot, hogy csatlakozzon az
egyesülethez vagy támogassa
munkájukat!
Óriási előrelépést jelent,
hogy 2010 januárjától már
az egyesületnek is felajánlható a személyi jövedelemadó 1%-a. Az „Esély” Állatés Termé szetvédő Köz hasznú Egyesület adószáma: 18392607-1-24.

Mozgáskorlátozottakhoz
is érkezett Mikulás

Interaktiv
múzemlátogatáson
az Eötvös diákjai

Mikulás és Fenyőünnepséget tartott a Békés Megyei
Mozgáskorlátozottak Békési
Csoportja december 5-én a
Karacs Teréz Tagiskola ebédlőjében. Szűcs Gáborné, a
helyi csoport kultúrfelelőse
köszöntötte a sorstársakat és
a kis mozgássérült gyerekeket. Közös éneklésükre érkezett meg a Mikulás, majd
átadta ajándékait. Csomagosztás után a vezetőség megvendégelte a megjelenteket.

Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel ért véget.
A rendezvényt támogatta:
Békés Városi Képviselő-testület, Czeglédiné Kovács Ágnes,
Szabó Zoltán (Rákóczi utcai
ABC), Pusztai Imre vállalkozó, Sweet Food Kft, Sipaki
Cukrászda, Csapó Pékség,
Olári Lászlóné, Mezőlúd Kft,
Lipcsei Mihály, ifj. Ásós Géza
(Kira Büfé), Korcsokné
Süveges Erika és Palatinusz
Pál tagintézmény-vezető.

Januári békési traffipax
A Békési Rendőrkapi tányság illetékességi területén mér a traffipax a következő időpontokban: január

12-én, 13-án, 14-én, 15-én,
16-án, 17-én, 18-án, 21-én,
22-én, 29-én, 30-án, 31-én
6-22 óra között.
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Az interpretátor (előadóművész) a mindössze 23
éves Budai Krisztián, nagybőgős. Interjúalanyomat nevezhettem volna akár világutazónak is, és
mindkét állításomat igazolná a beszélgetésünk,
melyet barátságos otthonában kellemes, közvetlen légkörben folytattunk. Épp így igaz rá a
Hesziodosztól származó szólás is, miszerint
„Boldogul az, ki igyekszik.” Mégis kételkednek?
Győződjenek meg maguk az igazamról!

Főszerepben
az állatvédelem

Az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának
160-dik évfordulójára rendezett kiállítás alkalmából
játékos, interaktív vetélkedőn, és kézműves foglalkozáson vettek részt az Eötvös
tagiskola tanulói a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.
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Nemrégiben a Magyar Sportért Emlékérem arany fokozatát adományozták Takács János testnevelőnek. Beszélgetésünknek ez a kitüntetés az
apropója.
– Hogyan került kapcsolatba a sporttal?
– 1962-ben Molnár Miklós megkérdezte
tőlem, hogy lenne-e kedvem kosárlabdázni.
Visszakérdeztem, hogy kötelező-e. Válaszolta,
hogy nem. Ekkor kezdett érdekelni. Így lettem
kosárlabdázó. Az általános és középiskolában a
kosárlabda mellett kézilabdáztam, fociztam és
atletizáltam. Egyszerűen szerettem mindenféle
sportot. Ez határozta meg életpályámat is,
ezért lettem testnevelő.
– Mikor került Békésre és milyen szerepeket
töltött be a városi sport életében?
– Pedagógusként 1973-ban kerültem
Békésre az akkori 3-as számú általános iskolába. Ezzel együtt napjainkig edzősködöm is
különböző korosztályokkal és sportágakkal
(kosárlabda, foci, kézilabda). Sportvezetői
tevékenységet 1983 óta folytatok, akkor lettem
a Békési SE módszertani vezetője, azaz az
edzők szakmai tevékenységét irányítottam.
Alapító tagja voltam a Magyar Diáksport
Szövetségnek és 1988-ig a közvetlen országos
vezetésnek, az intéző bizottságnak. Akkor igen
fontos volt az államnak a sport, így az intéző
bizottság elnöke Czinege Lajos miniszterelnök
helyettes volt. 1984-ben a Magyar Úttörők
Szövetsége Országos Sportbizottságának elnöke voltam 1988-ig. Ebben a minőségemben
négy évig az úttörő olimpiák országos döntőjének a versenybizottsági elnöke voltam.
Ténykedésem alatt került előtérbe a külsőségekkel szemben a szakmaiság. Erre az időszakra esik Békés város egyetlen téli úttörő olimpiai bajnoki címe. Izsó Gábor kollégám (ma
Békés polgármestere), a Kettős-Körös gáton
készítette fel Garas Anikót, aki megnyerte az
olimpiai bajnoki címet. Jelenleg is sportvezetőként dolgozom, mint a Békési Szabadidős és
Sportjáték Klub ügyvezető elnöke.
– Mit tart eddigi pályafutása során a legnagyobb sikerének?
– 1988-ban lettem a Békési SE ügyvezető
elnöke. Ekkor ez az egy egyesület működött
Békésen, 14 szakosztállyal és közel 1500 sportolóval. A rendszerváltás közepette megszűnt minden támogatás. Lehetetlennek tűnt a sport megmentése. Szerencsére a megalakult önkormányzatban többen voltak sportbarátok, így némi
mentőövet kaptunk. Ebben az időszakban többet voltam Kökéndy József polgármesternél,
mint otthon. Sikerült két évet kihúznunk. 1991ben megjelent a színen Jurth Lajos, aki jelentős
anyagi támogatást adott. Az ő támogatásával, az
edzőink szakmai és anyagi áldozataival, az én
szakmai vezetésemmel nem lett a békési sport a

rendszerváltás áldozata, sőt kezdetét vette egy
nagyszerű felívelés. A 80-as évek végén megszüntetett kézilabdázást újraindítottuk néhány
lelkes támogató és volt sportoló közreműködésével. Szakosztályaink megtanulták a „szponzorszerzés” tudományát. Az asztaliteniszezők az
NBI-ig jutottak, a férfi kézilabdázók úgyszintén,
a női kézisek az NBII-ben játszottak, labdarúgóink 2. helyen végeztek az NBIII-ban. Atlétáink megszámlálhatatlanul szállították az
érmeket. Befejeztük a csónakház építését. A
Colors csődje után újabb kihívás várt a békési
sportra és rám is. Az önkormányzat megszüntette a sportfelügyelői státuszt, így minden segítség
nélkül maradtunk. Az egyetlen járható út volt,
hogy a nagy sportegyesületből több önálló klubot alakítsunk. Ezt a folyamatot még szakmailag én irányítottam. Úgy gondolom, hogy a
legkritikusabb időszakot – a sport szempontjából – szakmailag irányítva mindenképpen szép
sikernek értékelhetem.
– Mi a titka annak, hogy ha a tanár úr
hívja a gyerekeket bármilyen sportolásra,
mindig nagy lelkesedéssel mennek?
– Abból indulok ki, hogy az ember nem csak
homo sapiens, hanem homo ludens, azaz játszó
lény is. Így a játékon keresztül motiválom a fiatalokat a sportolásra. Mindenki szereti a sikert, így
igyekszem, mindenki számára sikerélményt
nyújtani. Másrészt a példa és a példaadás szerepe
is rendkívül fontos a motivációban. Alkalmazom
az elhíresült Takács-féle sikerpiramist.
– Mit gondol erről a kitüntetésről?
– Kitüntetésem a békési sport elismerése is,
így köszönöm minden sportbarátnak a segítségét. Külön köszönöm Dr. Püski Lászlónak, aki
a klub elnökeként felterjesztett az elismerésre,
és Nagy László országgyűlési képviselőnek, aki
ajánlásával járult hozzá elismerésemhez.
– Ezúton is gratulálunk és kívánunk további sok sikert Takács János tanár úrnak!
Mucsi Nikolett
(Farkas Gyula Közoktatási Intézmény 11/F média
tagozat)

Középutas roma politikát sürgetnek
Az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) belső viszályairól és a politikai pártoktól
független romapolitika szükségességéről beszélt a minap
Békésen Daróczi Sándorné,
aki maga is az OCÖ tagja.
Elmondta, hogy az országos
cigány vezetés politikailag
megosztott. A nagyszámú Lungo Dromos és MCF-es képviselők mellett van egy szűk, jelenleg hat tagot számláló, úgyne-

vezett Független Frakció, amely
azt a nézetet képviseli, hogy a
pénzügyi tisztánlátás az első
lépés a Kolompár Orbán által
vezetett szervezet besározódott
neve tisztára mosásához. Kifejtette, hogy változtatásra van
szükség, mert a rendszerváltozás óta eltelt 20 évben nem történt olyan, ami a cigányok
integrálódását segítette volna.
A pénzek elúsznak, elvesznek,
sorsuk nem követhető – mond-

ta Daróczi Sándorné, a pénzügyi bizottság elnöke.
– A roma elit a saját maga
munkahelyét teremti meg, de
nem a cigányokért dolgozik –
tette hozzá. Kárhoztatta a politikai pártokat, amelyek - szavai
szerint – a mostani megosztottság fenntartásában érdekeltek.
Az országos és a helyi cigány
politikában is új, fiatal arcokra
van szükség, elkötelezett szakemberek kellenek.
Sz. K.

Erdős módosított volna
a települések érdekében
Tucatnyi módosító javaslatot nyújtott be az ország költségvetésének tárgyalásakor
Erdős Norbert. Békés és térsége országgyűlési képviselője
elmondta, hogy elképzelései a
körzet településeit szolgálták
volna, ám – mint mondta – a
terveket a kormánytöbbség
leszavazta.
A politikus kifejtette:
mielőtt a parlament elé vitte
volna volna a javaslatokat,
konzultált a települések polgármestereivel.
A büdzsé első körös tárgyalása során például azt kezdeményezte, hogy Békésen szelektív hulladékgyűjtő kialakí-

tására és a dánfoki ifjúsági
tábor felújítására biztosítson
forrásokat az országgyűlés.
Előbbi beruházás 400, utóbbi
900 milliós támogatást hozhatott volna a város konyhájára. Murony számára a belterületi utak felújítására 100 millió, Kamut számára a ravatalozó rekonstrukciójára 10 millió, Bélmegyer esetében belterületi utak fejlesztésére 25
millió, míg Tarhos esetében
ugyancsak belterületi utak
fejlesztésére 25 millió forint
biztosítását javasolta a parlamentnek. Emellett – Telekgerendás kivételével, ahol polgármester nem tervez újabb

fejlesztést – valamennyi, a választókerületben található települést érintette egy-egy javaslata. – Sajnos a kormánytöbbség minden esetben elutasította a két város és a községek fejlődését érintő elképzeléseket – hangsúlyozta.
A költségvetés következő
körében ismét több, már úgynevezett kapcsolódó módosító
javaslatot tett. Ezek között
szerepelt a már említett békési szelektív hulladékgyűjtő
kialakítására, illetve a kamuti
belterületi járdák fejlesztése.
Mint mondta, ekkor is elutasították az előrelépési lehetőségeket.

Pokoli és mennyei történeteket
hallott a publikum

amikor csak hajszálon függött
az életük.
A zsúfolásig megtelt baptista imaházban Vujity Tvrtko
elmesélte, hogy élete és gondol-

Bár – mint elmondták – a család tagjainak a kamerák előtt
még lángoló szeretete gyorsan
kihunyt, a lánynak adományozott pénzen is összevesztek, így Szamira végül a riporter családjánál lett elhelyezve.
Végezetül beszéltek a „Tízezer gyermek karácsonya” elnevezésű cipős doboz akcióról
is, amelyet szentén a Baptista

kodása akkor változott meg,
amikor közismert módon, a
Tatárföldön megtalálta és hazahozta az utolsó magyar hadifoglyot, az azóta már elhunyt
Toma Andrást. Riportja nyomán száz és száz reményteli
levelet kapott, hogy keresse
meg a szintén a Don-kanyarnál
eltűnt apákat, nagyapákat,
testvéreket, rokonokat. Reményt adott az embereknek, és
ennek a felelőssége és terhe
rátelepedett a vállára. Azóta
látja meg ezekben az esetekben
a „sztorin” túl a könnyfakasztó
emberi sorsokat, életeket is.
Az előadás során levetítették arról a szomáliai félig magyar lányról, Németh Szamiráról forgatott filmjét, akit
sikerült hazahozni, és a polgárháború áldozatául esett
apjának családjához elvinni.

Szeretetszolgálat hívott életre. Lényege, hogy az adományozók egy-egy színes csomagolópapírba öltöztetett cipős
dobozt töltenek meg ajándékokkal, és végül szegény gyerekekhez (árvaházakba, nagycsaládosokhoz, kórházakba,
fogyatékosokkal foglalkozó
szervezetekhez és egyesületekhez) juttatják el magyar
nyelvterületen,
zömében
országon belül. Hiszen rászoruló gyermek és család sajnos
a mi országunkban is számos
van. Tavaly 16 ezer ilyen ajándék cipős doboz gazdagította
és boldogította szegény családok karácsonyát, a szeretet
ünnepét.
Az előadás végén az előadók kérdésekre válaszolták
és dedikálták könyveiket.
Szegfű Katalin

Megrázó és megkapó emberi történetekről beszélt
idén is a békési baptista imaházba ellátogató
Szenczy Sándor, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat elnöke és Vujity Tvrtko, a TV2 riportere.
A két ismert személyiséget
Merényi Zoltán, a programot
szervező és neki helyet adó
baptista egyházközség lelkipásztora úgy mutatta be, mint
olyanokat, akik „tesznek azért,
hogy jobb legyen a világ.”
Az egymástól sok szempontból különböző, gondolkodásában eltérő előadó baráti kapcsolata kilenc évre
tekint vissza. Több alkalommal együtt léptek fel bizonyos
elnyomó rendszerek üldözötteiért, emberi sorsok jobbra
fordításáért, szerte a világban.
A TV2 riportere ehhez még
hozzátette, hogy ő valóságos
hősnek tartja Szenczy Sándort, aki sok évvel ezelőtt egy
özvegyasszony ötezer forintos
adományából alapozta meg a
ma már milliárdos bevételt
produkáló, 100 személyt főállásban foglalkoztató, 16 országban jelenlévő szeretetszolgálatát, amelyet az egyik
legjelentősebbnek tartanak a
kontinensen.
Szenczy Sándor őszintén
beszélt munkájáról. Azokról a
megkapó pillanatokról, amikor valóban segíteni tudnak
élelemmel, ruhával és gyógyszerrel, szeretetükkel az éhező
embereknek, beteg gyerekeknek, menekülteknek, háborút
vagy valamilyen természeti
csapást túlélteknek. De azt is
elmondta, hogy olykor nehezére esik ez a misszió, mert
elriasztja a bűn mélysége, az
hogy „az ember gonosz, végtelenül mocskos”. Ő és munkatársai nem egyszer kerültek
már veszélyes helyzetekbe,

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

„Kitüntetésem a békési sport
elismerése is”

