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Kellemes Húsvéti Ünn
epeket Kívánunk
Bekecs Minden Lakójá
nak és
Minden Kedves Olvasó
nknak!
Bekecs Község Önkormányzata

Tisztelt Bekecsi
Lakosok!
Legutóbb az elmúlt év végén számoltam be
az önkormányzat tevékenységéről, az adott
időszakban elvégzett munkáról. Azóta újabb
hónapok teltek el, és kötelességemnek érzem, hogy a polgármestert és a képviselőket
megválasztók ismét tájékoztatót kapjanak.
Az elmúlt hónapok is szorgos munkával
teltek el, azon igyekeztünk, hogy településünk fejlődése tovább folytatódjon.
Pályázataink nagy része amelyeket már
elbíráltak támogatásban részesült: 20 millió
forintot nyertünk a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésére. A beruházás már
elkezdődött, és június közepére elkészül az
akadálymentes bejárat és elhelyezésre kerül
a két szintet összekötő személyemelő. Az
akadálymentesítés megvalósítását jogszabály írja elő, ugyanakkor a mozgásukban
korlátozottaknak, időseknek nagy segítség
lesz ügyeik intézése során. 1,3 millió forintot
illegális hulladéklerakók megszüntetésére
nyertünk a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól, és a saját forrással (314
eFt) kiegészítve 348 tonna hulladékot
szedtünk fel és ártalmatlanítottunk. Meg-

történt a kommunális eszközök beszerzésére
(tarkator, fűnyíróasztal, rézsűnyíró, hótolólap, homlokrakodó, pótkocsi, sószóró).
Júniusban kezdődhet meg egész települést
érintő belterületi csapadékvíz elvezetés
rekonstrukciója, melynek teljes bekerülési
költsége 415 millió forint. A beruházás
hatásaként megújul a településkép: 18 km
burkolt árok, 798 db új kapubejáró készül
majd el. A beruházás megkezdése előtt
falugyűlést kívánunk tartani, ahol ismertetjük majd a kivitelezés menetét és a cél
érdekében elviselendő kellemetlenségeket
is. A Szent István és Antall József utcák
kiépítését, a Muskátli, Aradi, Szerencsi,
Határ és Igazság utcák felújítását célzó
pályázat esetében még továbbra sincs
végleges döntés, ennek ellenére árpilismájus hóban a Szent István és Antall József
utcákat felújítjuk, a többin pedig kátyúzást
hajtunk végre. Járdát építünk a Tűzoltó és a
Szent István utcák közé, folytatjuk a régi
járdák felújítását. Megkezdődött nálunk is az
„Út a munkába” program, melynek
keretében 50-60 főt kívánunk alkalmazni
közfoglalkoztatás keretében, közterületre és
az intézményekben. Létrehoztuk a
faluőrséget, az iskolában 2 fő, a település
utcáin éjszakánként 2-2 fő teljesít

szolgálatot, javítva ezzel a település
közbiztonságát. Jelentős erőfeszítéseket
kell tennünk ahhoz, hogy a pályázatokhoz,
elnyert pályázatok esetében a megvalósításhoz az önerőt biztosítani tudjuk.
Pályázatot nyújtottunk be közösségi játszótér kialakítására, az óvodába integrált bölcsőde kialakítására, a Polgármesteri Hivatal
külső felújítására, a Sportcsarnok felújítására, az óvoda nyílászáróinak cseréjére,
hőszigetelésére. Ebben az évben is erőnkhöz
mérten figyelmet fordítunk a közterületek
rendben tartására, a zöldfelületek nyírására,
kaszálására. Önkormányzatunk ebben a
tanévben is csatlakozott a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázathoz, ezzel is segítve a
felsőfokú oktatási intézménybe járókat,
illetve azok szüleit. Fenti terveink megvalósításához nagymértékben hozzájárultak
Önök is, amikor kommunális adót, talajterhelés díjat, iparűzési adót fizettek. Ezek
nélkül nem lenne saját forrásunk a
pályázaton elnyert támogatások kiegészítésére. Köszönöm önzetlen támogatásukat. Kérem Önöket, hogy a nehéz
gazdasági viszonyok között is segítsenek ez
évben is közös céljaink elérésében.
Béki József polgármester
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Áldás békesség!
Krisztus feltámadt!
Egy újabb mérföldkohöz érkezik a község
lakossága: húsvét szent ünnepéhez.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy
mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket
kívánjak.
„Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Gyozedelmesen!”
Reviczky Gyula
Mégis nyugtalan a szívem, mert azt látom,
hogy belolünk, mai emberekbol kiveszett a
félelemnek egy nagyon fontos válfaja. Nem
félünk attól, hogy az Isten hosszúturése lehet
már a holnapi napon lejár, nem félünk attól,
hogyha nincs bennünk istenfélelem, akkor
kiesünk a kegyelembol, abból a kegyelembol, amelyet az Örökkévaló Teremto Isten
még tartogat a hozzá megtéro embernek.
Az Istennel, buneinkkel foglalkozni nem
divat manapság. Vannak emberek, akik azért
nem tudják megtenni az elso lépést Isten felé,
mert mit mondanak a többiek. Eddig jó volt

így az életem, akkor jó lesz így ezután is.
Kedves Olvasók! Csak azt tudom mondani,
mint az orvosság beszedésével kapcsolatban: ha életben akar maradni, ha nem akar
arra a helyre kerülni, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz, akkor az a legtermészetesebb,
hogy beveszem a gyógyszert, elkezdem
keresni Istent és a vele összeköto alkalmakat.
Ilyen lehet a templomba járás és minden
istentiszteleti alkalom.
Tisztelt Bekecsi Lakosok! Nem tudok mást
mondani, mint amit Keresztelo János
mondott a népnek:
„A fejsze pedig ott van már a fák
gyökerén: ezért minden fa, amely nem
terem jó gyümölcsöt, kivágatik,
és tuzre vettetik„
Mt. 3,10
Ne legyünk annyira felvilágosultak, hogy
nekünk ne legyen szükségünk Istenre. Sok az
elfoglaltságunk, de mindarra van idonk,
amire csak akarjuk. Aki az Isten dolgai iránt
hoz áldozatot, azért Isten is áldozatot fog
hozni, sok esetben már itt a földön is, de
abban a másik dimenzióban, ahol az O
Országa van, ott mindenképpen.
Ha Ohozzá tartozunk, nem Oneki teszünk
jót, hanem magunknak, mert gondoskodunk
örök sorsunk felol. Azt kívánom mindenkinek, hogy ha majd az utolsó ítélet alkalmával meg kell állnunk Oelotte, akkor a
Krisztus értünk hozott váltsága és feltámadása, ne csak mesés húsvéti történet legyen
számunkra, hanem élteto valóság.

Magamról:
2008. október elsejétol lettem megválasztott lelkipásztora
a legyesbényei és
bekecsi társgyülekezeteknek. A Sárospataki Református
Leczó Tamás
Teológián végeztem
2006-ban. Feleségemmel és két kisfiammal
élünk a legyesbényei parókia falai között és
szolgálatot teljesítek mind a két gyülekezetben.
Feladatomnak tekintem, hogy az embereket
felkészítsem arra az idore, amirol a Biblia így
ír: Máté. 24,21 „Mert olyan nagy
nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a
világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz
soha.” Hajlamosak vagyunk hiú ábrándokat
kergetni és ha nem úgy történnek a dolgok
ahogyan mi szeretnénk, összetörünk. Nem! Nem szabad hiú ábrándokat kergetni. Ez a
világ a bunök, a felelotlen „istenfelejtésünk”
miatt kárhozatra, pokolra ítéltetett. Jönnek
megpróbáltatások, amikben Isten segítségével felülkerekedhetünk. Nélküle a biztos
halál vár ránk és az örök gyötrelem, nemcsak
e földön, hanem egy végelláthatatlan, idotlen
világban.
Ámde Krisztus feltámadt és akik bunbánattal
meghajtják a fejüket Oelotte, megmenekülnek.
Leczó Tamás sk.
gyermekével együtt hamar érezze otthonának új lakó- és szolgálati helyét!

Mi fontos a
Húsvétban?
Fontos, hogy előkészítsük a legszebb
ruhánkat, mert ünnephez méltóan szeretnénk
kinézni.
Fontos, hogy addigra túl legyünk a tavaszi
nagytakarításon, mert vendégeinket friss
otthonunkba szívesebben hívjuk.
Fontos, hogy jól osszuk be időnket, mert
pihenni is kívánunk a munkaszüneti
napokon.
Fontos, hogy akár asszonyos-pusmogós
receptcsere vagy szakácskönyv vásárlása
árán is- különlegesen finom étkekkel lepjük
meg szeretteinket, mikor, ha nem ilyen jeles
alkalommal?
Ez mind hozzátartozik a Húsvéthoz.
Azonban a ruha elkopik, a por újra
megtelepszik, az étel elkészítése órákat vesz
igénybe, mégis pillanatok alatt eltűnik az
asztalról…
Akkor mi ebben a jó?
Miért olyan lényeges mégis?
Mert az ember tudja-érzi a lelke mélyén,
hogy ezek a külsőségek csak érzékeltetnek
valamit az igazán fontosból:
Abból, amit „rozsda, moly nem emészt, s a
tolvajok el nem lophatják”.
Az igazán értékesből:
Hogy a feltámadt Krisztushoz tartozunk. O
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Orosz István és családja
szeretetből megengedi nekünk, hogy úgy
készüljünk az ünnepre, ahogy mi jónak
találjuk, holott Ő a hatalmas: egyetlen
kézlegyintéssel eltörölhetné mindenünket,
velünk együtt…
Nem teszi. Inkább türelmesen arra vár, hogy
felismerjük: Nélküle kevesebbek vagyunk,
Nélküle pusztán „megmutatom” az ünneplésünk, Nélküle éppen a lényeg vész el!
Keressük együtt életünk értelmét!
Aki ezeket a bíztató sorokat írta:
Orosz István - parókus
Görög katolikus parókus. 2009. február 16tól kezdte bekecsi szolgálatát. 1990-ben
szentelték pappá. Azóta Kárpátalja több
községében működött. Nevéhez többek
között- a 15 éves Megmaradni Ifjúsági
Találkozó, a kárpátaljai magyar görög
katolikusság kéthavonta megjelenő újságjának elindítása, Karácsfalván magyar
tannyelvű görög katolikus középiskola
megteremtése fűződik.
Szeretettel kívánjuk, hogy feleségével és öt

Nagyheti és Húsvéti szertartások rendje
a Bekecsi Görög Katolikus Templomban:
1. Nagykedd 17.30: Lelkigyakorlat
2. Nagyszerda 17.30: Lelkigyakorlat
3. Nagycsütörtök 18.00: Jézus Krisztus
kínszenvedéséről szóló 12 evangélium
4. Nagypéntek
a. 10.00 Királyi imaórák
b. 16.00 Sírbatételi alkonyati
istentisztelet (vecsernye)
5. Nagyszombat 18.00: Nagy Szent Bazil
Liturgiája alkonyati istentisztelettel,
majd virrasztás a Feltámadási
szertartásig
6. Húsvétvasárnap
a. 04.30 Feltámadási Szertartás
b. 10.00 Szent Liturgia
Pászkaszenteléssel
c. 15.00 Húsvéti alkonyati istentisztelet
7. Húsvéthétfő
a. 9.00 Reggeli istentisztelet
b. 10.00 Szent Liturgia körmenettel
és miroválással
c. 15.00 Húsvéti alkonyati istentisztelet
8. Húsvétkedd
a. 9.00 Reggeli istentisztelet
b. 10.00 Szent Liturgia
c. 15.00 Húsvéti alkonyati istentisztelet
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Emléktűz a doni
katasztrófa
áldozatainak
2009. január 12-én délután 16 órakor tűzgyújtással egybekötött csendes megemlékezést tartott Bekecs Község Önkormányzata a Községháza előtti emlékműnél a doni
katasztrófa áldozatainak emlékére.
A Himnusz elhangzása után Béki József
polgármester tartott emlékbeszédet, majd
áldást mondott Leczo Tamás református
lelkész. A beszédeket versek követték a II.
Rákóczi Ferenc Informatika- Matematika
Tagozatos Általános Iskola növendékei
előadásában. Az ünnepség a Szózat közös
eléneklésével ért véget.
A Don-kanyar fogalom. De a Don-kanyar
jelkép is. Az idősebb nemzedék, a hetven-,
nyolcvanévesek tudatában és csak remélni
tudom, hogy nem is oly sokára a fiatalokéban
is így él: A DON-KANYAR!
Egy olyan időszakra emlékeztünk, amely
sokáig a magyar történelem árnyékos
oldalain nyilvántartott események sora volt.
66 évvel ezelőtt 1943. január 12-én a 2.
magyar hadsereg által védett 200 km hosszú
Don-menti terepszakaszon támadásba
lendültek a jelentős páncélos erőkkel támogatott szovjet hadosztályok.
Itt, a méltóságteljes megfontoltsággal
tovahaladó folyó mentén vérzett el 1943.

"Most bocsásd el, uram!
szolgádat, mert láták
szemeim hazám
szabadságát, boldogságát
megmentve!" /Kossuht/
2009. március 13-án a község lakói és
iskolánk tanulói emlékeztek meg az újkori
történelmünk legszebb ünnepéről, március
idusáról.
Ilyenkor tavasz táján, amikor olvadni kezd a
hó, megcsillan a napsugár, kipattannak az
első rügyek, a szívekbe melegség költözik,
megállunk egy pillanatra, fejet hajtunk, és
emlékezünk 1848. március l5-re.
1848. március 15-én győzött Pesten a
forradalom. Nekünk, magyaroknak március
15-e jelképpé vált - nemzetünk szabadságszeretetét és a szabadság utáni vágyát fejezi
ki. Ez az ünnep nem tartozik a legnagyobb
pompával, és külsőségekkel kerített ünnepeink közé. Március 15-én felöltjük ünnepi
ruhánkat és halkan, olykor némán állva
koszorúzzuk meg hőseink emlékműveit
szerte a Kárpát-medencében. Csak legbelül
hallatszik a szabadság parázsló tűzének
roppanása, csak belül morajlik a forradalom

-3január 12-én, illetve az urivi áttörést követő
napokban, a magyar királyi 2. hadsereg.
Nehéz érzékeltetni azt a helyzetet, ami
azokban az időkben jellemezte az orosz
földet a Don folyó mentén.
Uriv. E falu neve is fogalommá vált, és
elválaszthatatlan tőle az 1943. január 12-ei
dátum. A 2. hadsereg keleti hadszíntéri
tevékenységének legnevezetesebb térsége
ez. A Don menti kis falvakat is figyelembe
véve Urivban voltak a legsúlyosabb, döntő
jelentőségű csaták. A túlerejű offenzíva már
az első napokban több helyen áttörte a
hiányosan fölszerelt magyar csapatok
védővonalát. Az eredetileg több mint
kétszázezres magyar hadsereg, amely már az
előző hónapok hídfőcsatáiban is jelentős
veszteségeket szenvedett, hatékony légierő
és légvédelem, kellő számú páncélos-egység
és pácélos-elhárító fegyver hiányában
fokozatosan tért vesztett, darabokra szakadt,
megsemmisült. A kemény hidegben megfelelő téli ruházat nélkül harcoló, majd
visszavonuló, menekülő katonákat az
ellenséges golyókon kívül a fagy is tizedelte.
A 2. magyar hadsereg mintegy 200.000
katonája pusztult el az ellenséges tűzben és
az ennél is veszélyesebb orosz télben.
A Don, a Don-kanyar, a Muhival, Moháccsal
mért nemzeti tragédiánk színtereként
hagyományozódott a magyar köztudatban.
A doni harcok áldozatait sirató szülők már
velük vannak, az özvegyek is lassan utánuk
mentek mind. Napjainkra már gyermekeik is
hullámának a zaja. Mégis, március idusának
ünnepe túlélte a 19. századi önkényuralom
korát, a huszadik század útvesztőit és
háborúit, a kommunizmus évtizedeinek
tiltását, hogy a függetlenség és a szabadság
ünnepe újult erővel törjön elő múlt századunk végén.
Ebben az évben is méltósággal emlékeztünk
meg községünkben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról.
Iskolánk diákjai az egykori hősök emlékéhez
méltó műsorral készültek erre az alkalomra.
A műsor megnyitó beszédét Béki József
polgármester úr mondta, aki beszédében
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mindjobban fogynak közülünk, ezért egyre
kevesebb könny hullik értük. De tisztesség
és becsület dolga, az élő nemzedékek
kötelessége őrizni emléküket, teljesíteni
utolsó kívánságukat, melyet Keresztúry
Dezső szavai közvetítenek felénk:
„Hol nyugszunk, nem tudja barát,
feleség, gyerek,
Elszórt
Testünk nyomtalanul nyelte magába a föld,
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme.
Jóra parancs.”
A 66 év távlatából ma már tudjuk, hogy e
katonák egyszerre voltak hősök és áldozatok
is. Higgyük és reménykedjünk, hogy az
áldozatuk nem volt hiábavaló, mert vérükből
egyszer majd új hajtás sarjad.
Stefán Mariann - magyartanár
kiemelte, hogy közös a történelmünk,
egységet kell alkotnunk. Ezt az egységet
erősítette a mindenki által viselt kokárda is.
Az ünnepi műsorban az 1848-as események
előadása, eljátszása szerepelt, ezen kívül
helyt kapott benne a néptáncosok, énekkar
előadása is.
A műsort követően koszorús megemlékezést
tartottunk a Petőfi szobornál.

Magyar Anett, Stefán Marianna
felkészítő tanárok
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A családgondozó
munkájáról

A fiatalok számára Ifjúsági klub szervezését
kezdeményezi, amely számos programlehetőséget kínál az érdeklődőknek.

Restás Márta családgondozó Bekecs községben a fiatalkorú védelembe vett gyermekek segítésével, felzárkóztatásával foglalkozik az oktatási intézményekkel együttműködve.
Munkája során az érintett családdal közösen
alakítanak ki koncepciókat a gyermek/ek
életkori sajátosságainak, tanulmányainak,
élethelyzetének megfelelően. Folyamatosan
figyelemmel kíséri a gyermek/ek fejlődésének folyamatát. A családlátogatások
alkalmával a szülővel illetve gyermekével
beszélgetéseket kezdeményez, a problémák
megoldása érdekében.

Ifjúsági klub programjai az érdeklődési
területnek megfelelően az alábbiak
Filmklub amely részben filmnézős
részben beszélgetős talkshow lenne.
A klub teaházként is működne
(zsíroskenyér, tea fogyasztása)
Különféle tevékenységek a fiatalok
számára pl. biliárd, csocsó, gombfoci
Különböző vetélkedők
Kézműves foglalkozások
Főzőtanfolyam (alapvető ételek
elkészítése)
Kulturális program (kortárs író vagy
költő előadása, a fiatalok bevonása a
magyar irodalom világába)

Együtt a sérült
emberekért
2008. januárjában értelmi fogyatékos
fiatalok szüleinek kezdeményezésére jött
létre az Együtt A Sérült Emberekért
Alapítvány azzal a céllal, hogy nappali
ellátást hozzon létre a tanköteles korukat
betöltött értelmi fogyatékos fiatalok részére.
Hatalmas összefogással és az érintett szülők,
leendő munkatársak önkéntes segítségével
2008. augusztusában megnyitotta kapuit a
Fogyatékosok Nappali Intézménye, amely
Bekecsen, a Béke út 8. szám alatt található.
Intézményünknek a Bekecsi Polgármesteri
Hivatal adott helyet az egykori öregek
napközi otthonának épületében. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani Béki József
polgármester Úrnak és a Képviselő testület
tagjainak, hogy bizalmat szavaztak nekünk
és hozzájárultak Nappali Intézményünk
létrehozásához.
A szolgáltatásunk által ellátottak köre
Szerencs, és a kistérség 18 településén élő
értelmi fogyatékos, down-kóros, autista és
halmozottan fogyatékos fiatalok, akik 16-45
életév közöttiek.
Ellátásunk célja: az értelmi fogyatékos
fiatalok fizikai, szellemi, mentális állapotából származó társadalmi hátrányok csökkentése, életminőségük javítása. A fejlesztő
munkát felkészült szakemberek végzik,
egyéni és csoportos foglalkozások keretében. Célunk, visszahelyezni a fiatalokat a
társadalmi életbe és a munka világába, hogy
hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak.
Munkaterápiát alkalmazunk és egyéni

fejlesztési terv alapján mérjük fel gondozottjaink képességeit. Dolgozóink szeretetteljes, családias légkört teremtve igyekeznek
lépésről lépésre elérni a megfelelő fejlettségi
szintet minden egyes gondozásba vett
fiatalnál. Megemlékezünk a jeles napokról,
ünnepekről, a közelgő húsvét előtt, április 8án Húsvéti Vásárt tartunk a Napköziben,
ahol a fiatalok munkáit lehet megvásárolni, a
bevételt gondozottjaink között osztjuk el
jutalmazásképpen, ez is a munkaterápia
része. Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a vásárra!
Intézményünk hétköznap reggel 8 órától
délután 16 óráig tart nyitva, ahová továbbra
is szeretettel várjuk azoknak a családoknak a
jelentkezését, akik érintettek az ellátásban,
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Tagdíj lenne (összege minimális, a
családok számára nem
megterhelő költség)
A fiatalok által elkészített tárgyakból
vásárt rendeznének, ebből is lenne
bevétel a klub számára.
A fiatalok nem lennének felügyelet nélkül,
felnőtt jelenléte mellett történne a programok menete. Dohányozni illetve inni tilos a
tevékenységben részt vevő fiataloknak.
Áprilistól indulna az Ifjúsági klub, mely
szeretettel várja az érdeklődőket.
Készítette:
Váradi Anett Eszter
Az Eszterházy Károly Főiskola
Ifjúságsegítő szakos hallgatója
hiszen sokrétű segítségre számíthatnak az
alapítványtól és a Napközitől egyaránt.
Alapítványunk eddigi támogatói:
Polgármesteri Hivatal Bekecs, Református
és Görög Katolikus Egyház Bekecs, Merkuridák Alapítvány, Nestlé Hungaria Kft,
Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, B-A-Z Megyei Közgyűlés,
NCA, szülők, magánemberek. Köszönjük
támogatóinknak az eddigi segítséget,
adományokat és szeretettel várjuk további
támogatók önkéntesek segítségét is.
Bárányné, Balogh Melinda

2009 febr. 19. Farsangi foglalkozás
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Testületi üléseken
történt
December
A képviselő-testület december havi ülésén
döntött a települési szilárd hulladék, az
ivóvíz és csatorna díjak hatósági áráról. A
döntés következtében a települési szilárd
hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási díjak 2009. január l-től december
31-ig az alábbiak szerint alakultak: l db. 60
l-es gyűjtőedény ürítési díja 293 Ft/alkalom
1 db. 120 l-es gyűjtőedény ürítési díja
356 Ft/alkalom
1 db. 1100 l-es gyűjtőedény ürítési díja
3.267 Ft/alkalom
1 db. 4 m3-es konténer ürítési díja
18.715 Ft/alkalom
1 db. 60 l-es zsák ürítési díja
293 Ft/alkalom
1 db. 120 l-es zsák ürítési díja
356 Ft/alkalom.
Ezen díjaktól eltérően díjkedvezményben
részesülnek a 60 éven felüli egyedül élők, aki
60 l-es gyűjtőedény ürítéséért 220 Ft/alkalom díjat fizetik.
Az általános forgalmi adót a közölt díj nem
tartalmazza.
Az ívóvíz és csatorna díjak 2009. január l-től
az alábbiak szerint változtak:
Ivóvíz díja lakossági:
410 Ft/m3
Csatornahasználat díja:
540 Ft/m3
A megállapított díj a vízterhelési díjat és az
általános forgalmi adót nem tartalmazza. A
megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben
kell csökkentenie, amilyen mértékű támo-

Barbárok
Bekecsen
Ezt a cikket, fiatalkorú, bűnöző hajlamú olvasóink figyelmébe ajánljuk, bevallottan:
épülésére szánjuk mentve a menthetőt,
remélve és bizakodva, hátha olvasnak, értik a
szót etc. te jó ég, hát már e kettő sem ugyanaz, hogy is érthetnék; mivel feltételezzük,
hogy épp eszű, felnőtt ember fennmaradó
szabad és/vagy teljes munkaidejét nem
rongálással tölti. Első alkalommal biztosan
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összegből a Tárcaközi Bizottság döntése
alapján kap.
A második napirend keretében a képviselőtestület a 2009. I. félévi munkatervéről
döntött. A 3. és 4. napirendi pont keretében az
ÁMK II. Rákóczi Ferenc InformatikaMatematika Tagozatos Általános Iskola és
Lurkó-ház Napköziotthonos Óvoda pedagógiai programjának kiegészítésére került sor
az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésekkel, valamint a nevelési oktatási intézmények esélyegyenlőségi intézkedési tervét
fogadták el. Ezt követően a Polgármester az
önkormányzat 2008. évben végzett munkáját
értékelte.
A következő napirendi pont keretében a
képviselő-testület a Világörökségből történő
kilépést kezdeményező szerencsi és tállyai
önkormányzat kezdeményezését tárgyalta
meg, melyről a döntést későbbi ülésére
halasztotta.
Január
Ebben a hónapban a képviselő-testület rendeletet fogadott el a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásához. Ezt
követően a 2009. évi költségvetési rendeletének előterjesztését tárgyalta meg első
olvasatban és határozatot fogadott el a
költségvetési kiadási oldal további tervezéséhez. Ezen a testületi ülésen a gyermekétkeztetés és a szociális ellátások térítési
díjainak felülvizsgálatáról döntöttek, a
képviselő-testület a térítési díjakat az első
félévben nem emelte, a 2008. évben
megállapított díjak vannak érvényben. A
képviselő-testület ezt követően tájékoztatót
vicces, első hangzásra is az, de utána
gondolva rettentő primitív tett, teszem azt,
kitörni államalapító királyunk kezéből a
jogart, mint történt néhány éve, vagy azóta,
manapság, sorolom mit is: Petőfi szobor
talapzatáról ellopni a koszorút, telefonfülkét
betörni, szeméttárolót összetörni. Tehát,
fiatalok: ez nem jó. Kicsit kiegészítve és
megvilágítva: lerészegedni sem jó, azt
viszont lehet, ha bírja anyu-apu pénztárcája
és idegrendszere, rongálni viszont nem csak
nem jó, hanem egyenesen: szabálysértés,
amit nem lehet egy nyaklevessel megúszni.
Hogy mit is jelent rongálni, kedves fiatal
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hallgatott meg a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok változásáról.
Az ülés további részében a testület a
világörökségből való kiválással kapcsolatosan a Tokaji Történelmi Borvidék
Világörökségi Egyesületének határozatával
értett egyet és az abban foglalt javaslatokat
támogatta.
Február
Február havi ülésén a képviselő-testület az
első napirendi pont keretében az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
rendeletét fogadta el. Ezt követően az önkormányzat a Monok Községi Önkormányzat
kezdeményezését tárgyalta meg közös
oktatási Intézményfenntartó Társulás létrehozására. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a továbbiakban is önállóan, saját
fenntartásában gondoskodik az oktatási
intézményeinek működtetéséről, nem kíván
intézményfenntartó társulást létrehozni.
A harmadik napirendi pont keretében az
önkormányzat a 2009. évi közbeszerzési
tervét fogadta el, ezt követően került sor a
2009. évi közfoglalkoztatási tervének
megtárgyalására és elfogadására. Az 5.
napirendi pont keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a
szociális ellátások térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosítását fogadta
el a képviselő-testület.
Bodnár Jánosné jegyző
barátom? Az olyan, mint amikor leöntik a
kedvenc ingedet egy boroskólával, ingnek
még ing marad, csak párolog belőle az
alkohol (magyarán: büdös), meg van rajta
egy nagy (Szovjetunió méretű) folt, amiért a
csajok már táncolni se akarnak veled. Mer?
kérdezed a csajtól, barátom. Mert nem nézel
ki jól. Maradjunk annyiban, hogy Szent
István jogarral, Petőfi koszorúval, fülke
üveggel, kuka egészben néz ki jól. Legalábbis az emberek többségének úgy tetszik.

BÉLYEGZŐKÉSZÍTÉS

AKÁR 1 ÓRA ALATT!

(bekecsi spectator)
Dobraverő Szerkesztőség
Szerencs, Rákóczi út 43.

Tel./fax: 47/364-271
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Sajtóközlemény
A Zempléni Településszövetség rendkívüli közgyűlésén döntött
a Nemzeti Zarándoklat 2009. támogatásáról.
A Zempléni Településszövetség 2009. március 17.-én rendkívüli
közgyűlést tartott Bodrogkeresztúron, melynek a „Nemzeti
Zarándoklat 2009.” volt a témája.

Nemzeti Zarándoklat
2009.
országunkért, településeinkért,
közösségeinkért az egyetértés és a
szeretet reményében
Kezdeményezésünknek indítéka, hogy
hazánkban a negatív folyamatok felgyorsultak. Nemzetünk mély morális, erkölcsi és
gazdasági válságban van. A társadalmi
rétegek egymással szembe fordultak, a szegénység, a kilátástalanság és a tehetetlenség
egyre nagyobb feszültséget okoz, elszaporodtak a brutális erőszakos támadások,
hétköznapi cselekedetté vált a megélhetési
bűnözés.
Gyűlölet gyűlöletet, erőszak erőszakot szül.
A parlamentben ülő pártpolitikai elit nemzeti, gazdasági, etnikai és vallási problémáink megoldására nem képes. Egymással
való civódásuk nem ad teret az alulról jövő
kezdeményezéseknek, valós reformok
helyett csak megszorítások történnek. A
felelősséget, pedig a legvédtelenebb csoportokra terelik.
Mi, a települések polgármesterei - mint a két
malomkő között őrlődő búzaszemek - a saját
bőrünkön érezzük az állampolgáraink egyre
sokasodó gondjait és a mindnyájunkat
sanyargató kormányzati intézkedések
elvárásait.
Az állampolgárok alapvető igényeinek
biztosítását települési és megyei intézményeinkkel (pl.: iskolák, egészségügy, közmunkák stb.) látjuk el.
Az elmúlt évek során, szomorúan tapasztaljuk, hogy életközösségeink rombolása
folyik. Számtalan helyen megszűntek a
településeink alapvető intézményei az
óvodák, iskolák, postahivatalok, egészségügyi intézmények a vasúti vonalak,
buszjáratok és ezek által a munkahelyek is.
A még meglévő intézményeinket egyre
nehezebben tudjuk működtetni, mert a
forráselvonások miatt a fenntartásukhoz
szükséges fedezetekkel nem rendelkezünk.
A legújabban azon Polgármesteri Hivata-
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A jelenlévő tagságnak ismertettük a Nemzeti Zarándoklat
tervezetét.
A kezdeményezés indokoltsága nem kérdőjeleződött meg a
jelenlévőkben, a közgyűlés a szervezési kérdésekről és
lebonyolításról szólt.
A jelenlévő tagok egyhangú igen szavazattal támogatták a
kezdeményezésünket.
Több település is jelezte csatlakozási szándékát.

laink bezárását és Önkormányzataink
megszüntetését tervezik, melyek a végrehajtó szervek és a közösségeinket összetartó,
a munkahelyeket biztosító és a segélyeket
kifizető hivatalok.
Célunk a szeretet erejével megszelídíteni az
értelmetlen ellenséges indulatokat.
Elindulni az összefogás útján, megtalálni a
kiutat a jelenlegi helyzetből.
Közelebb hozni az egymástól eltávolodott
embereket. A városit a falusival, a szegényt a
gazdaggal, a magyart a nemzeti és etnikai
kisebbségekkel, a hívőt a világival, a jobboldalit a baloldalival, a politikust a választóival, a munkaadót a munkavállalóval, az
embert az emberrel.
Hétköznapi gyakorlati tapasztalataink
alapján javaslatokat szeretnénk tenni a
vállság enyhítésére.
Államalapító Szent István királyunk intelmeire és intézkedéseire kívánjuk felhívni a
figyelmet.
Nemzeti zarándoklatunk formája, hogy
településeink vezetőjeként közösségeink
élére állunk és békés zarándoklattal Zemplénből elindulunk a Szent Koronánkhoz
Budapestre, a Kossuth térre. Remélve, hogy
minél többen csatlakoznak hozzánk az
ország minden részéről, kelet felől, dél felől,
nyugat felől és észak felől is.
Magunkkal visszük jelképeinket, kegyképeinket.
Az első napon, településeinken végighaladva összegyűjtjük a hozzánk csatlakozókat, majd gépjárművekkel indulunk
utunkra a megyeszékhely felé, a következő
lakott településeken áthaladva gyűjtjük
magunkhoz a velünk tartókat.
Mivel, a rendezvény lebonyolításához az
önkormányzataink rossz anyagi helyzete
miatt nagyon kevés forrással rendelkezünk,
ezért minden résztvevőtől és támogatónktól
az önszerveződést és egymás segítését
kérjük. Tehát, ha egy település vezetése és
lakossága úgy dönt, hogy elindul, önmaguknak kell előteremteni az ehhez szükséges

forrásokat.
A befogadó városok és kerületek vezetőitől
kérjük, hogy bocsássák rendelkezésünkre az
embereink alapvető ellátásához szükséges
közösségi épületeket, közterületeket.
Kérjük a rendvédelmi szerveket, hogy a békés zarándoklatunkat biztosítsák, tartózkodjanak a brutális beavatkozásoktól.
Rajtunk múlik, hogy unokáink mire fognak
emlékezni. Arra, hogy a huszonegyedik
század elején volt Magyarországon 3200
polgármester és közel tízmillió állampolgár,
akik tétlenül nézték, hogyan teszik tönkre
országukat, hogyan szüntetik meg intézményeiket, hogyan ítélik sorvadásra falvaikat,
városaikat, vagy arra, hogy az egyik legnagyobb válság idején, ezek az emberek képesek voltak összefogni az ezer éves
nemzetük, településeik, közösségeik érdekében.
A Nemzeti Zarándoklatunkat a közeljövőben
szeretnénk megtartani, melynek szervezéséhez kérjük polgármestertársaink mielőbbi válaszát. Várjuk mindenki jelentkezését, aki tud és akar segíteni célunk
elérésében. Kérjük, töltsék ki a jelentkezési
lapot, és küldjék el címünkre.
További részleteket, friss információkat a
településeink honlapján
(www.komloska.hu; www.palhaza.hu)
és a blogunkon
(http://nemzetizarandoklat.blogter.hu)
találnak.
Komlóska, 2009. március 9.
Az összefogás reményében tisztelettel
várunk minden jó szándékú zarándokot:
Köteles László
Komlóska község polgármestere
Lesovics Miklós
Pálháza város polgármestere

Bekecs Község Önkormányzata
március 26-ai ülésén egyhangúlag
csatlakozott a Nemzeti
Zarándoklathoz.

-7-

BEKECSI HÍRMONDÓ

2009. ÁPRILIS

Portrék a tanáriból I.
Csorba Csaba
Tősgyökeres bekecsi családból származik.
1964. március 21-én született Miskolcon.
Általános iskolai tanulmányait Bekecsen 1978-ban fejezte be.
A szerencsi Bocskai István Gimnáziumban érettségizett 1982-ben.
Egy év sorkatonai szolgálat teljesítése után a nyíregyházi Bessenyi György Tanárképző Főiskolán
folytatta tanulmányait és szerzett 1987-ben matematika technika szakos tanári oklevelet.
Legyesbényén kezdte tanári pályáját 1986-tól, közben Bekecsen óraadóként dolgozott, majd 1993ban főállású pedagógus lett a községben.
Közben folyamatosan képezte magát 1995-ben számítástechnika szakot szerzett Nyíregyházán,
majd a Debreceni Egyetemen szakvizsgázott 2006-ban. Nős, két lánygyermek apja.
Hihetetlenül nagyot változott a világ,
legalábbis ami az információ áramlását
illeti. Ha kezünkbe vesszük a Bekecsi
Hírmondót vagy megnyitjuk a községi
honlapot, netán ellátogatunk az iskola
valamely ünnepségére, ahol igényes,
kivetített etűdök színesítik a műsort vagy a
ballagási ünnepség előtt gyermekéről filmet
néző és könnyeit törölgető szülőket látunk.,
csak az eredményre figyelünk és ritkán jut
eszünkbe, hogy ki lehet a nagyszerű
teljesítmény mögött., A szó legnemesebb
értelmében „ háttérmunkás”, műszaki és
művészeti „igazgató”:
A bekecsi II. Rákóczi Ferenc Mat Inf.
Tagozatos Ált. Isk. tanára: Csorba Csaba,
aki mat tech. szakjához az informatikát is
megszerezte, és 16 éve tanít az iskolában.
Könnyű vagy nehéz a tantárgy tanítása?
Az iskola felszereltségét vesszük figyelembe
akkor természetesen azt kell mondanom,
hogy könnyű. Iskolánk nagyon komoly gépparkkal rendelkezik.
A nehézsége talán abban rejlik a számítástechnika oktatásnak, hogy a gyerekekkel azt
tanítsuk meg, ami a számítástechnikából
hasznos és a további előmeneteléhez
szükséges. Ezért is nálunk körülbelül 50
gyermek tanulja meg az ECDL moduljait.
Az internet világa csodálatos „kapu”
melyen beljebb haladva veszélyek is
leselkedhetnek a gyerekekre .
Milyen tudásra van szüksége a fiataloknak
ezen a területen, hogy tartalmasan tudják
használni a világhálót?
A gyerekek gyakran vannak tévhitben, mikor
a saját számítástechnikai tudásukat kell
értékelni. Sokan hiszik azt, hogy ők mindent
tudnak, tisztába vannak az internet használatával. Ez a tévedés vezet el ahhoz, hogy
nem arra használják az internetet, amire
kitalálták.
Itt az iskolában oktatjuk a helyes internet

használatot, hogy hol tudják elérni azokat az
ismeretanyagokat, melyre a gyerekeknek
továbbtanulásukhoz szükségük van.
Nagyszerű eredménye az iskolának, hogy
sok-sok gyerek ECDL vizsgát tesz.
Hogyan jutnak el idáig, mi a munka
legnehezebb és legkönnyebb része?
Ahogy említettem iskolánkból körülbelül 50
tanuló vizsgázik folyamatosan valamilyen
modulból.
Természetesen a gyerekek képességei
minden tantárgyból mások. Ez alól nem
kivétel a számítástechnika sem. Vannak
olyan modulok, melyek könnyen elsajátíthatóak pl. szövegszerkesztés, internet
használat, és van olyan modul, mely sok
tanulást igényel ilyen az Excel például.
Végül is rá kell jönni a gyereknek, hogy
sikeres vizsgát csak kitartó munkával lehet
elérni.
Kezdő pedagógusként úgy emlékszem
vissza az osztályodra és nem csak azért,
mert megszépültek az emlékek-hogy egy
nagy létszámú rettentő értelmes, jószándékú, kedves gyereksereg., ahol folyamatos
volt a versengés, mármint a tanulásban.
Nem a léc akartatok bujkálni, hanem
nagyon is ma-gasra tettétek egymásnak. A
teljesség igénye nélkül a fíúk: Kicsák
Atanáz, Béki Józsi, Tímár Attila, Csengő
Miki és persze Te és a lányok: Tolnai
Gyöngyike, Tóth Valikák /az egyik már
sajnos nincs közöttünk/ Mindenki megtalálta a helyét és komoly diplomás, sikeres
emberek lettetek.
Volt e köze a kezdeti lendületnek a későbbi
eredményekhez?
Nem szeretnék nosztalgiázni és visszasírni a
régi időket, de tény ez- előtt 30 évvel igen is
volt becsülete a tanulásnak, volt becsülete a
diplomának. Megértettük azt, hogy nekünk
gyerekeknek csak az az út járható, ahol olyan
értékeket sajátítunk el, mely elkísér életünk

végéig. Ennek pedig két közege volt az egyik
az iskola, a másik a család. Visszaemlékszem
a gyerekkoromra, a szüleimmel mikor beszélgettünk az iskoláról. Mindig nagy tisztelettel és alázattal beszéltek a pedagógusokról, édesanyám is, aki szintén az iskola dolgozója volt, és ez által mi gyerekek is tiszteltük és becsültük őket.
A szüleink megértették és tudták azt, hogy az
iskolának és családnak egy célja kell hogy
legyen: gyermeke egy olyan tudás birtokába
kerüljön, amivel talán egy boldogabb jövőt
élhet meg.
A tanári munka sem olyan már, mint régen,
a gyerekek személyisége egészen más, mint
amikor a pályát kezdted, osztályfőnökként
diákönkormányzati vezetőként milyen gondokat látsz, mi lehet a megoldás a problémákra?
1987-ben kezdtem a pályámat és valóban
nagyot fordult a világ. Tulajdonképpen a mai
oktatásban olyan gondok vannak, ami az élet
más területén is megtalálható.
Sajnos az élet a egyre nehezebb, családok
mennek szét, szülők munkahelyei szűnnek
meg és bizony jelentkezik a gyerek
viselkedésében is. A gyermek mikor átlépi az
iskola küszöbét, ezeket a családi gondokat
nem képes kívül hagyni. Hisz még mi
felnőttek is csak nagyon nehezen vagyunk
képesek. Nem látja sok gyerek a példát
otthon, a társadalomban, hogy a tanulásnak
értéke van. S ezért nagyon nehéz a dolgunk
itt, nagy feladat meggyőzni a tanulóifjúságot, hogy a szebb és jobb élet eléréséhez a
legfontosabb kulcs a tanulás.
Természetesen ezeket a gondokat az iskola
egyedül nem tudja megoldani, ehhez nagymértékben kell a család, a szülői segítség.
De mind ez kevés, amíg nincs egy olyan
gazdasági, társadalmi felemelkedés, ahol a
gyerek nyugodt családi életet élhetne meg.
A bevezetőmben esett szó a megható, szép
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kisfilmekről, amelyeket különböző alkalmakra készítsz. Honnan az irodalmi véna,
hiszen tudjuk, hogy matematika tanárhoz
sokkal inkább a racionalitás áll közel, mint
a költészet és zene?
Igen, én matematika szakos tanár vagyok és
valóban messze állnak tőlem a humán
tantárgyak.
És nagyon szépen köszönöm az elismerő
szavakat a kisfilmjeimről. Nagyon szeretek
fotózni és videózni, folyamatosan tanulok,
képzem magam a különböző fotószerkesztő
és videókészítő programok terén.
Ezek a filmek így születnek kisebb nagyobb
sikerrel. Természetesen folyamatosan változik azzal a filmek szakmai minősége attól
függően, hogy épp mely programot tanultam
meg és, hogy milyen szinten művelem. Az,
hogy a filmjeim kibe mit váltanak ki, hát
nyilván az attól függ, hogy ki mit lát meg
benne. Mindig úgy próbálom megcsinálni,
hogy az adott műsort keretbe foglalja és a
hangulatát visszaadja.
Szép szakmai sikereid mellett gyönyörű
családnak is örülhetsz. Hogyan függ össze
a kettő?
Nagyon is összefügg. Úgy gondolom, hogy
nyugodt családi háttér
nélkül sokkal
nehezebben menne a munka.
Nagyon kell számomra egy olyan családi
légkör, ami az élet egyre nagyobb nehéz-
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Minden,

Regionális Lapcsalád

ami nyomda!
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Munka közben
ségein átsegít.
Kell egy olyan feleség, aki az ember mögött
van és segíti mindenben. És persze a
gyerekek, akik a család valódi értékét adja
meg. Olyan szerencsésnek mondhatom magam, hogy van két lányom és egyszerre élhetem meg a 15 éves tini lányom problémáit,

lázadozásait a 3 éves dackorszakkal.
Nem egyszerű olykor meg kell, hogy
mondjam, de e nélkül viszont az életem sokkal szegényebb és egyhangúbb lenne.
Úgy, hogy nagyon hálás vagyok a sorsnak ezt
kell, hogy mondjam.
SE

Ki volt?

S mi az Élet?

Ki volt ki igazán szeretett?
Ki szívből átölelt?

Balga képzet,vagy álom csupán?

Ki volt ki imádott?

Áldozzam fel lelkem,csak hogy éljem?

Vállaljuk havi magazinok, újságok,

S mindent megadott.

cégkatalógusok, prezentációk,

Talán nem is létezett?

Viszonzod egyszer? Tudom majd,

prospektusok tervezését, logotervezést,

Csak képzelet?

hogy Te vagy?

szórólapok, sajtóhirdetések, hirdetések,
meghívók, levélpapírok, ét- és itallapok,

Adjak oda mindent,nyújtsam a kezem?

Milliónyi kérdés,
És semmi felelet.

Ott leszel a kihalt réten?
Egyszerűen csak egy barom vagyok...

Kiabálnék, de minek?

Élem inkább a nincset,

ügyviteli nyomtatványok, könyvek,

S nem tudom hogy kinek?

plakátok, névjegykártyák és egyéb

Senki nem kérdezett,

Mocskos kincset, 'mely ölembe hull,

De mindenki nevetett.

S tovaszáll.

nyomdai termékek
tervezését és kivitelezését.
3900 Szerencs, Rákóczi u. 43.
Tel.: 47/364-271, 70/942-8070
dobravero@dobravero.hu

S még annyi kérdés,

Bolondok aranya csupán, de tudom:

De csak egyetlen válasz:

ENYÉM.

Nem Ő az igazi,

Nem hagy el... Soha talán.

De a szívem majd kap választ.
Erdei Alexandra

Hegedűs Gizella - egyetemi hallgató
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Bekecs
története
Bekecs lakossága hegyaljainak vallja, tartja
magát. Hegyaljainak és odatartozónak. Ám
ez sem történelmileg, sem földrajzilag nem
volt ilyen egyértelmû. Hosszú évszázadok
alatt alakult ki, változott meg és véglegesült a
pontos, körülhatárolható terület, amit ma
Tokaj-Hegyaljának nevezünk.
Talán kevesebbek által ismert, hogy Mátyás
királyunk, réneszánsz udvarában még nem
tokajit ittak, világhírnévre ez a bor, ez a szõlõtermõ terület csak a XVI. sz. második
felétõl tett szert.
1641-ben tizenhárom település szőlőrendtartást készitett a szőlőmunkák szabályozása
végett: "Mi... Hegyallyai városok és
falukban leveo úgy mint Tokajban, Tarczalon, Madon, Tallyan, Zanton, Zomboron,
Szerenczen, Ondon, Ratkan, Bennyen,
Tolczvan, Liszkan, Kereszturban lakó Ne-

elutasította. Ti.Mária Terézia l770-es ren-

boraik egyenlőn híresek."

delete értelmében a hegyaljai szõlõsgazdák

De idézzük tovább: "Ezeknek déli szom-

aszúszõlőbõl nem tartoztak dézsmát adni. A

szédságában emelkedik a szerencsi hegy,

Hegyaljához való csatolás így Szerencsen és

amelyet a magyarok Pannónia szerencsés

környékén jelentõs gazdasági haszontól

elfoglalásáról neveztek el;... csekély köz-

fosztotta volna meg a földesurakat, akik így

beeső völgy választja amazoktól, ez is

ezt minden eszközzel megakadályozták.

bortermő, de termése már nem olyan."

Liszka, Zsadány, Olaszi, Patak, Ujhely, Kis-

Tokaj-Hegyalja "körülhatárolása" -elgon-

Leegyszerűsítve: "Incipit in Sátor, definit in

toronya, Tokaj, és azonkivül az Abauj

dolása szerint a következő: "A tokaji hegy

Sátor." Azaz, a Tokaj-Hegyalja a Zemplén

mes és Polgari Rendek.,
A Hegyalja területi elhelyezkedésérõl a
Legpontosabb s egyben a legautentikusabb
XVIII. századi forrásunk az 1737. évi királyi
leírat.
"Tállya, Golop, Rátka, Mád, Zombor, Ond,

vármegyebeli szőlőtermő Szántó és Horváti

után más bortermelő helyek következnek,

megyei sátoraljaújhelyi Sátor hegytől az

hegyén szüretelt borok azok, melyek a tokaji

amelyek Hegyalja nevét viselik, amelyek

abauji Sátor hegyig terjed.

borok becsével és értékével birtak.,,

Bodrog-Keresztúr mezővárostól észak felé

Joggal vetődhet fel a kérdés az olvasóban hol

Tulajdonképpen elõször történt meg a Tokaj-

nyulnak, de egyik részök nyugatnak tartva,

van akkor Bekecs, Legyesbénye? Mert

Hegyalja hivatalos zárt termõtájjá rögzítése.

lábaiknál Zombor, Mád, Tállya és Szántó

tartozhat e két település és határa a földrajzi

Ebben azonban hiába keressük Szerencs

mezővárosok, másik részök kelet felé hu-

meghatározás szerint a Taktaközhöz, lehet

mezõvárosát és a körülötte fekvõ falvak égy-

zodva, ezek alatt szakadatlan sorban

közel Harangod, de a lakosság "hegyal-

részét, mert nem említtetnek. Ugyan Sze-

Kisfalud, Szegi, Erdő-Bénye, Liszka, Tolcs-

jainak" tartja, vallja magát. Hegyaljainak és

rencs a XVIII. századba többször kérvé-

va, Vámos-Ujfalu, Zsadány, Sára, Olaszi,

odatartozónak...

nyezte szõlõtermelését, annak minõségét

Petrahó, Patak, Ardó mezővárosok és falvak

tekintve, tekintsék hegyaljai településnek.

fekszenek Sátorallya-Ujhelyig, ... Mind e

Részlet Falussy József: A Hegyalja

A vármegye ezt azonban mindannyiszor

hegyeket csak egy völgy választja a tokajitól:

peremén című munkájából

Bekecsi Hírmondó
Megjelenik negyedévente
Kiadja: Bekecs Község Önkormányzata Bekecs, Honvéd u. 54.
Felelős kiadó: Bodnár Jánosné
Nyomdai munkák: DOBRAVERŐ Szerencs, Rákóczi út 43.
Tel.: 06-47/364-271 Mobil: 06-70/942-8070 http://www.dobravero.hu
e-mail:szerencs@dobravero.hu
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„Bekecsi sztár”
a Miskolci Nemzeti
Színház színpadán
Dalaink a szeretet és a barátság jegyében
születtek. Ezért mindenkinek ajánljuk
őket, aki szereti a mesét, aki át is tudja
élni, aki nem felejtett el játszani, aki
képes nevetni, és nem szégyell sírni; aki
hisz abban, hogy a gyermekkor a
felnőttkorban is tarthat. "- mondják a
szerzők - a nagysikerű előadásról. Ezt
látták, itt tapsolhattak gyerekeink
Miskolcon Kipling művének A dzsungel
könyvének bemutatóján. Aki a tapsot
fogadta a kis Maugli, szintén bekecsi
illetőségű gyerek. A Hegyalja utcában
lakó Juhász István és Béki Rozália
unokája: Bárdos Vince
Hogyan jutottál be a Miskolci Színházba?
A Miskolci Nemzeti Színház honlapján találta
anyukám a felhívást, hogy gyerekeket keresnek
A dzsungel könyve című előadáshoz. Édesanyám kérdezte, hogy van-e kedvem megpróbálni, és igazából nem volt. Ennyiben is
maradtunk.
Egyik hétvégén a nagypapámékhoz mentünk
Bekecsre és újból felmerült a színházi szereplés
témája családi körben. Nagyapám végül rábeszélt, hogy menjek el a válogatásra és próbáljam
meg. Igazából 10 szereplőt kerestek a maki
tánchoz. A felvétel napján, több mint 88 gyerek
jelent meg a színház előtt bízva a szerencséjében.
Akkor kicsit izgultam, mert a szülők nem
jöhettek be velünk. Az alkalmassági vizsga 4
fordulós volt, kellett verset mondani, énekelni,
táncolni, beszélni .Az egész reggel 9-től délután
14-ig tartott. Aki nem felelt meg az mehetett
haza, a végén már csak 10-en maradtunk.
Valószínűleg a rendező látott bennem fantáziát,
mert a végén közölte velem, hogy én leszek a kis
Maugli. Elég hihetetlen volt.
Nem voltak nehézségeid az elején?
Az első előadást komoly próbák előzték meg, 1
hónapig hétvégenként és a premier előtti héten
délelőtt és délután is próbáltunk. A legjobb az
volt ebben, hogy nem kellett iskolába mennem.
:-) Egyszer pedig már megkezdődött az előadás,
mikor rájöttem, hogy kint felejtettem a labdát,
amit a szerepem szerint guritgatunk..... De
felálltam kirohantam, majd visszaszaladtam,
miközben a színpadon folytak a történések.
/Azóta nem felejtem el./
Mivel te vagy a főszereplő gondolom sok
szöveged van. Tanulás mellett hogyan tudod
megoldani, hogy ne legyen rossz átlagod, de
a szereped is meg tudd tanulni?
Ha láttátok a darabot, tudjátok, hogy a gyerek
Maugli, akit a farkasok befogadtak felnő egy
idő után. Azt a Mauglit természetesen már nem
én játszom. Igazából 25 percig vagyok a
színpadon és a szerepem inkább mozgásból, a
vezérfarkas utánzásából áll. Igazából 5
mondatot kell tudnom. Ezt pedig csak egyszer

kellett megtanulnom, azóta megy. A színházi
előadások miatt elmulasztott tananyagot pedig
megkérdezem az osztálytársaimtól és ugyanúgy
bepótolom, megtanulom,mint a többiek vagy,
mintha iskolába lettem volna.
A környezeted hogyan fogadta, hogy te
színészkedsz?
A szüleim, nagyszüleim nagyon büszkék rám. A
bátyám több mint 8 előadásomat nézte meg a 2
év alatt. Az általános iskolának ahol tanulok,
szintén több osztálya látott Maugli szerepében.
Persze rögtön ismert lettem az iskolában és
többen is vidáman köszönnek napközben
(akiket én nem is ismerek,) hogy "Szia Vince!".
A tanáraim szintén gratuláltak.
A siker megváltoztatta-e az emberi
kapcsolataidat?
Nem. Előtte is könnyen kötöttem barátságot
mindenkivel. Örülök, hogy a színházban
játszhatok, ez is színesebbé teszi az életem, de
nem lettem más ember. Ráadásul bárki el
tudná játszani a szerepem.
Felismernek-e az utcán, akik láttak a
darabban?
Előadás után, /bár én a színészbejárón keresztül
távozom, nem ott ahol a nézők/ ha lát valaki a
közönségből gyakran köszön, hogy "Szia
Maugli." De még nem állítottak meg az utcán,
hogy "Nem te játszod a Mauglit?" :-)
Fizikailag nagy megterhelést jelent
ez a feladat?
Nem. A színészeknek inkább, hiszen legtöbbször a levegőben vagyok, mert folyton
felemelnek.
Milyen gyakran vannak a próbák?
A színházban szintén van 2-3 hónap nyári
szünet. A szeptemberi első előadás előtt van egy
egynapos próba, aztán a többi élesben megy.
Már az előadások előtt 1 órával ott kell lennem a
jelmez miatt és a mikrofonpróba miatt, ott
készülünk egy kicsit az előadásra.
Más szereped is volt?
Nem. Sajnos a darabokban a legtöbb gyerekszerepet is felnőttek játsszák így ritka a
gyerekszínészek szerepeltetése.
Sok időt töltesz a színházban?

Három és fél órát azokon a napokon mikor van
előadás.
Mikor kezdtél el színházban játszani?
2007 augusztusától van szerződésem a Miskolci
Nemzeti Színházzal.
Amíg átlagos hétköznapjaidat élted,
gondoltál-e arra, hogy színész legyél?
Nincs még határozott elképzelésem a jövőmet
illetően, de kétségkívül nagyon tetszik a színház
világa. Ha alkalmas leszek rá, akkor szívesen
lennék színész.
Később is szeretnél színészkedni?
Most nagyon tetszik a színház hangulata,
légköre. A színészek kedvessége. A makik /ők
általában idősebb gyerekek/ befogadása. mikor
nem vagyunk színpadon kártyázunk, vicceket
mesélünk, nagyon jól szórakozunk... És a végén
feldördülő taps. De hogy mi lesz felnőtt
koromban???..... Ha lehetőség adódik szívesen
színészkedem tovább.
Melyik a kedvenc részed a jelenetben?
Mikor Balu a medve neveli Mauglit és szól a
Pofonofon című dal... De 2 év alatt annyit
hallottam a darabot, hogy természetesen fejből
tudom az összes szöveget és a dalokat.
Ugye, tudjuk hogy Maugli a dzsungelban és
az állatok között él. Hogyan lehet azt
megoldani, hogy az állatok élethűen ott
legyenek, mint a valóságban?
Ez igazából a jelmeztervezőt dicséri, sokszor
azonban az állatot játszó színész karaktere miatt
lesz élethű az szerep
Milyen visszajelzéseket kapsz az
alakításaid után?
Őrült taps és fütty a darab végén. És ez elég.
Hogyan tervezed a továbbiakat? Maradsz-e
a színészkedésnél,esetleg valamilyen
más irány is foglalkoztat?
Ha lesz olyan darab a repertoáron, amihez gyerekeket keresnek akkor biztosan megpróbálom.
De ez ritka. Most még túl sok minden foglalkoztat.
Kurmai Kinga, Erdei Alexandra
8. osztályos tanulók

