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Farkas Ramon az Év Személy- és Vagyonőre
A békési Farkas Ramon lett 2012-ben az Év Személy- és Vagyonőre. Az elismerést a szakmai vezetői ítélik oda a legkiemelkedőbb munkát végző
személynek. Farkas Ramon esetében Hankó Pál,
a Békés Megyei Személy- és Vagyonőri Kamara elnökhelyettese is támogatta a jelölést. Ramon már gyermekként is
kommandósnak vagy biztonsági
őrnek készült.
- Egy ismerősöm segített bejutni
a szakmába – mesélte pályája
kezdeteiről Farkas Ramon. Először rendezvények illetve objektumok őrzésével bíztak meg. Csak
később jutottam el oda, hogy a szakmában elismert Jakús Lajos, az FBI
Security vezetője a békéscsabai Sportcsarnok rendezvényeinek őrzésével
bízott meg. Leggyakrabban a női
NBI-es kézilabda meccseket biztosí-

tottuk. A feladat egyértelmű: csomagátvilágítás, ruházat átvizsgálás, tiltott eszközök vizsgálata. A programok alatt a rend őrzése.
Büszkén mondhatom, hogy az FBI
Securitynél az elvégzett munka alapján kaptam meg az elismerést. Az pedig, hogy
rendszeresen hívnak biztosítani, a
munkám megbecsülését jelzi. Mindig a tudásomnak megfelelően
igyekszem ellátni a rám bízott feladatot. Személy szerint köszönettel tartozom Frankó Attilának
(Frankó Dance, Lecsó fesztivál),
Jakús Lajosnak, Haba Lászlónak,
hogy alkalmanként rendezvényeik
szervezésében számítanak rám. Köszönöm nekik és Isten gazdag áldását
kívánom munkájukra!
Lakatos Gyula
Farkas Ramon magas elismerését a szakma vezetése ítélte oda. (Fotó: D. Nagy Nóra)

Romagyilkosságok: iratismertetéssel folytatódott a büntetőper
Iratismertetéssel folytatódott a
romák elleni, hat halálos áldozatot követelő fegyveres és Molotovkoktélos támadásokkal vádolt
négy férfi büntetőpere a Budapest Környéki Törvényszéken.
A bíróság a vádlottak és védőik
kérésére felolvasta a per során
készített jegyzőkönyveket. Az
iratismertetés várhatóan több napig tart. A bíróság március végéig
még 25 tárgyalási napot tervez,
iratot ismertet, tanúkat és szakértőket hallgat meg. Ítélet, a bizonyítás menetétől függően, a nyáron várható - közölte korábban
Kende Katalin, a törvényszék szóvivője. A büntetőper 2011. március 25-én kezdődött. A romák elleni, hat halálos áldozatot követelő

fegyveres és Molotov-koktélos
támadások ügyében K. Árpádot és
a testvérét, K. Istvánt, valamint P.
Zsoltot és a vád szerint az utolsó
két gyilkosságban sofőrként közreműködő Cs. Istvánt előre kitervelten, aljas indokból, több emberen, részben sok ember életét veszélyeztetve, részben 14. életévét
be nem töltött személy ellen elkövetett emberölés bűntettével és
más bűncselekményekkel vádolják. A vád szerint a négy férfi egy
besenyszögi fegyveres rablás és a
debreceni menekülttáborra leadott
lövések mellett kilenc településen
támadott romákra fegyverekkel és
gyújtópalackokkal: 2008. július
21-én Galgagyörkön, augusztus 8án Piricsén, szeptember 5-én

Nyíradonyban, szeptember 29-én
Tarnabodon,
november
3-án
Nagycsécsen, december 15-én
Alsózsolcán, majd 2009. február
23-án Tatárszentgyörgyön, április
22-én Tiszalökön, augusztus 3-án
Kislétán. A kislétai és a tiszalöki
bűncselekményben
egy-egy,
Nagycsécsen két ember halt meg,
Tatárszentgyörgyön egy 27 éves
férfit és ötéves fiát lőtték agyon,
miközben felgyújtott házukból
menekültek.
Cikk és fotó: romnet
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Biztos jövőjű fiúcsapatban a békési énekes
Az ország legújabb fiú énekes formációja, a Play a
Magic Partin debütált. Olyan neves előadókkal álltak a közönség elé, mint Király Linda és Király Viktor, Kállay-Saunders András, Tolvai Renáta, Burai
Christian, Kicsi nyúl vagy a Bad Boys táncos formáció.
Batka Igni, a Megasztár felfedezettje és Herceg Dávid, a Voice-ból megismert békési születésű fiatal
tehetség elsőként a Creolban lépett közönség elé.
Lapunknak Herceg Dávid nyilatkozott.
- Szerettünk volna létrehozni Magyarországon valami új dolgot, mivel fiúcsapat pop és r&b vonalon

nincs hazánkban. Eleinte négyszemélyes együttesben
gondolkodtunk, de végül ketten maradtunk. Már elkészült az első dalunk, „Szerelem szerelem” címmel,
ami kifejezetten slágergyanús, a szakemberek véleménye szerint is. A zenekarnak Pacsai Márk a producere, aki olyan neves előadókkal dolgozott együtt,
mint Berecki Zoltán és Szinetár Dóra, Edwin Marton, Tolvai Renáta és Kállay-Saunders András. Dalunk hamarosan hallható lesz a rádiókban, legalábbis
mi már elküldtük nekik, a többi rajtuk áll.
A srácok még elmondták, hogy az első klipjüket
ezekben a hetekben készítik el Budapesten.
Lakatos Gyula
Fotó: Play

A Play formáció tagjai: Batka Igni, a Megasztár felfedezettje és Herceg Dávid, a Voice-ból megismert
békési fiatal énekes tehetség.

A hasábburgonya

A mai rohanó világban az embereknek szinte már alig van idejük
egészséges és tápláló ételeket főzni. Sokan nem is tudnak elkészíteni
egy teljes fogást meleg ételekből.
Ez megmagyarázza, hogy a gyorsétterem láncok miért ennyire népszerűek. Az egészségügyi és táplálkozási szakértők is azért aggódnak,
mert szerintük mindennek hamarosan rémisztő következményei lesz-

nek világszerte, így nálunk is. A
hasábburgonya egyike a legnépszerűbb gyorskajáknak. Mind a gyerekek, mind a felnőttek előszeretettel
és nagy mennyiségben fogyasztják,
pedig a sült krumpli szerepel a 8
legegészségtelenebb ételek listáján!
Magas a sótartalma, sok nátriumot,
cukrot és szénhidrátot tartalmaz,
miközben tápértéke alacsony. ÉtL.Gy
kezzünk egészségesebben!
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Kár lenne értünk, magyarokért
Vezetését a felelőtlenség és a morális üresség jellemezte. Ő volt a láthatatlan ember. Aztán jött, látott
és rombolt. Egy időre eltűnt, növelte milliárdjait, de
nemrég visszatért a politikai életbe… Bajnai Gordon. Egyes romák az ország megmentőjeként tekintenek rá, pedig ez csak álom.
Tavaly október 23-án szivárgott vissza a politikai
közéletbe az állítólagos ország megmentő, azt hirdetve: „A jövő most kezdődik”. Hangzatos szlogen,
csakhogy ott van az a fránya múlt. Elgondolkodtató,
hogy bár kevés ideig volt miniszterelnök Bajnai,
mégis számtalan negatívum fűződik a nevéhez. Azt
vallotta magáról, hogy ő nem politikus, hanem üzletember, aki miniszterelnöki távozását (vereségét) követő szűk két és fél évvel áll ismét politikusnak.
Létezhet, hogy alig 1-2 év alatt az emberek elfelejtették, hogy azokban az években döntötték romba a gazdaságot, kényszerítették térdre az országunkat, aláásták a közbizalmat és összezavartak minden magyart a
végtelen politikai hazugságaikkal?! Őszöd, milliárdos
vezetői kifizetések a közlekedési vállalatoknál, Nokiás dobozok, stb. Bajnai magyar társadalom szinte
mindegyikétől elvett valamit. Mindannyiunk pénztárcájába belenyúlt. Kormányzása lehetetlen helyzetbe
hozta a vállalkozókat, és akkor vettünk végső búcsút
a 13. havi nyugdíjaktól. Úgy látszik, sokan elfelejtet-

ték már a tényeket, ezért ismételjük át, a teljeség igénye nélkül.
Mi volt a nyugdíjasokkal?
2009-ben nem fizették ki a 13. havi nyugdíj második
felét, majd megszüntették a 13. havi nyugdíjat. 2010ben elmaradt a nyugdíjkorrekció.
Mi volt az emberekkel?
Csökkentették az önkormányzati támogatásokat, két
évre befagyasztották a közszféra bruttó bértömegét.
Mi történt szociális téren?
10 százalékkal csökkentették a táppénzt. A gyes és a
gyed együttesen három helyett csak két évig járt.
Felfüggesztették a lakástámogatásokat. Fokozatosan
megszüntetek a gázár és a távhő kompenzációját.
Továbbá: 20-ról 25 százalékra növelték az Áfát. A
Gyurcsány-Bajnai kormányzás alatt megduplázódott
a munkanélküliség és felgyorsultak a cégfelszámolások. Összegezve: Bajnai visszatérésével szerintem
nem a szép jövő jönne el, mint a szlogenje hirdeti,
sokkal inkább a múlt. Nem a nemzet érdekeinek védelme lenne a fontos, hanem újra a nemzetközi hatalmi körök előtti hajbókolás. Minden országnak alapvető támasza a tiszta erkölcs. Az ő vezetésüket sokkal
inkább jellemezte a felelőtlenség, a morális üresség.
Kár lenne értünk, magyarokért, beleszámítva cigányságunkat is, ha visszatapsolnánk.
Az „fájna”
Lakatos Gyula
mindannyiunknak.

Együtt tették tönkre az országot, hazudtak reggel, délben és este...
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Közlemény
Békés megye
nem kér a
gyűlöletkampányból
Sajnálattal értesültünk arról,
hogy az MSZP Békés Megyében is elindította gyűlöletkampányát. Békés Megye
nem kér a megosztásból, az
irigységből, nem kér a gyűlöletkeltésből.
Békés megye nem kér a baloldal veszélyes gazdaságpolitikájából. Békés megye nem kér a
minimálbér csökkentéséből. A
szocialisták most mégis mocskolódással tapétázzák ki az országot. Ez ma a Magyar Szocialista Párt; rombolás és uszítás.
Az óriásplakátokon mocskolódás helyett a bocsánatkérésnek
lenne helye azért, hogy eladósították, kifosztották, megnyomorították az országot. Az
MSZP azonban egyre csak
süllyed a gyűlölettel teli világba, egy olyan világba, ahol az
utcákon, a plakátokon csak
uszítás, hergelés van.

Vantara Gyula,
Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség,
Területi Választmány Elnöke

Az MPE Országos Cigánymisszió
által Békésen szervezett Közéleti
Klub januári meghívott vendége
Hajdú Sándor lelkész volt. A szép
számban megjelent érdeklődő közönséget ezúttal Patkás Rita, a
szervező misszió média- kommunikációs vezetője köszöntötte. Ő volt
az est moderátora.
- Békési egyszerű átlagos szülők
gyermeke vagyok – kezdte mondandóját Hajdú Sándor lelkész,
majd folytatta: - anyám dobozi,
apám békési. Nagyapám Békésen
református presbiter volt. Teljesen
hétköznapi életet éltem, amibe belefért a paráznaság, lopás, hazudozás is. Ezekből kellett megtérnem,
de leginkább a haragból és a céltalan életvitelből. Megtérésemet tartom életem legfontosabb eseményének.
A Boldog Apuka címmel meghirdetett beszélgetés címére utalva
Hajdú Sándor elmondta, hogy számára nagyon sokat jelent szülősége. Feleségével nyolc gyermeket
nevelnek és magát boldog apukának vallja.
- Többen mondták már, hogy több
arcom van. Én vagyok a határozott,

céltudatos vállalkozó, a tájékozott
újságíró, a gazdasági szakember,
aki szereti a komolyzenét. De én
vagyok az is, aki szolgálja a gyülekezetét és vezeti azt. Számomra a
legfontosabb, ha majdan ki kell
állnom, tudjam, ki is vagyok – vallotta Hajdú Sándor, aki a Csaba
Rádióban lett rádiós, majd a Hetek
című lapban kezdett publikálni, ezt
a mai napig folytatja.
Az est folyamán a lelkész kitért
arra is, hogy korunk keresztényeinek nagyon nagy feladata van. Az
evangéliumi gondolkodás visszaállítására van szükség, és ennek alapján a megértés, az egymásba vetett
bizalom helyreállhat.
- Tenni kell a harag, a gyűlölet ellen. Szeretni kell egymást.
A cigánysággal kapcsolatban elhangzott, hogy számukra a megtérés sokszor az utolsó lehetőség.
- Vagy a kötél, bűnözés, börtön,
kábítószer, alkohol vagy a megtérés! Nincs más. Aktív hívő életre
van szükségük, mindenkor a célt
szem előtt tartva.
Hajdú Sándor lelkész azzal a kívánsággal zárta előadását, hogy
legyen minden ember boldogságot
kereső keresztény.
Lakatos Gyula
Fotó: D. Nagy Nóra

Magyarország nem akar soha
többé az MSZP-vel süllyedni
Békét, nyugalmat, biztonságot
és egy erős országot, gyűlöletmentes megyét akarunk. Gyűlölködés helyett a családok, a
nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élők, a hazai vállalkozások kezét fogva haladunk előre
és kimászunk abból a gödörből,
amit a baloldal ásott.
Békéscsaba, 2013. január 30.

Nyolc gyermek boldog édesapja
a lelkész-újságíró

Patkás Rita, a MPE OCM média - kommunikációs vezetője, és

Hajdú Sándor lelkész a „Boldog Apuka” című Közéleti Klubban.
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