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Nyolcadikos osztályok búcsúfotója lapunkban!
Májusban kiírt pályázatunk nyolcadik osztályosokat és osztályfőnökeiket szólította meg,
amennyiben szerettek volna szerepelni egy
nagy példányszámban megjelenő családi magazinban, a Békési Újságban. Pályázatunkra öt
osztály jelentkezett.
A Békési Újságot kiadó Családért Alapítvány úgy gondolta,
hogy bemutatkozási lehetőséget biztosít a nyolcadikos osztályoknak, hogy a tanév végén egy közös fotóval búcsúzzanak el
egymástól, iskolájuktól. Ennek egy nagy példányszámban, öt
település mintegy 30 ezer polgárához eljutó családi magazinban
megjelenő fénykép ad nyomatékot, amelyet el lehet tenni
emlékbe, ha gondosan megőrzik, talán még az unokák is láthatják majd. Az osztályoktól mindössze egyetlen csoportképet
vártunk, olyat, ami humoros, ötletes, valamiképpen jellemzi az
osztály légkörét.
Várakozásainkkal ellentétben mindössze öt osztály pályázott. A Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolája,
Eötvös József tagiskolája, a Szegedi Kis István Református
Általános Iskola, és a bélmegyeri tagiskola érdemben nem reagált a felhívásra. A diákságra való tekintettel sajnáljuk, hogy
nem éltek a számukra vissza nem térő lehetőséggel.
Akik viszont jelentkeztek, mindannyian nagy lelkesedéssel
készítették el a fényképeket, annak reményében, hogy talán
megnyerik a fődíjat, a dánfoki hétvégét is. Pályázó osztályok: a
Murony-Kamut Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény végzősei, a Békési Kistérségi Iskola Tarhosz Tagintézménye nyolcadikosai és a Karacs Tagintézmény mindhárom végzős osztálya.
A lapunk munkatársaiból összeállt alkalmi zsűri alaposan áttanulmányozta a beküldött fotókat és nehezen hozta meg döntését. Éppen azért, mert olyan nagy szívvel készültek a fényképek. Végül a zsűri úgy döntött, hogy a legötletesebbnek és legvidámabbnak a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagintézménye
fényképét jelöli meg, egyben őket invitálja június 28-29-én
Dánfokra, egy hétvégére, ahol reméljük sem ötletekben, sem
jókedvben nem lesz hiány.

A díjnyertes fotó. A képen a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagintézményének végzős diákjai és osztályfőnökük: Mesterné Nagy Gabriella.
Az osztály névsora: Baji Bernadett, Baji Krisztián, Balog Beáta, Balog Kitti, Berczi Zoltán, Berecz Éva, Egeresi Arnold, Horváth Erika, Lipcsei
Ádám, Miklós Nikolett, Szabó József, Szabó Katalin, Varga Richárd.

Minden pályázó osztálynak, és a nekik segítő pedagógusnak
és tagintézmény vezetőnek köszönjük az év végi hajrában is

Megkezdődött a kajak-kenu szezon
– jól megy a békésieknek
Az első versenyeken már túl is vannak a városunkban
egyik legnépszerűbb hobbi sportág, a kajak-kenu versenyzői.
Mint az előző években, idén óriási volt az érdeklődés a
Maraton Magyar Bajnokságon Győrött, ahol a nagyszámú
nézőközönség rendkívül izgalmas versenyt izgulhatott végig.
Egy ilyen sok versenyzőt felvonultató versenyben a legjobb
tízbe jutni óriási teljesítmény. A Békési Kajak-Kenu Club legeredményesebb egysége ezúttal K-1 női ifjúsági 21 km-es versenyben a Földesi-Mózes-Nagy összetételű egység volt, akik
harmadikak lettek. Negyedik az MK-1 fiú gyermek II. évfolyam 5 km-es csapatversenyben a Hagymási-Hegedűs-Nagy
egység. Ötödik helyezést ért el Domján Kristóf a K-1 Kölyök
IV. évfolyam 10 km-es versenyében, az MK-2 fiú gyermek I.
évf. 5 km-es távján Farkas Áron és Kiss Zoltán, valamint Budai
Sándor és Paulcsik János a K-2 férfi Masters 10 km-es távján,
a 45-49 évesek között.
Május legvégén a Kajak-Kenu Tisza Régiós Diákolimpiát
rendezték meg Szolnokon. Ezen a versenyen egy békési győzelem született: Budai Dániel a K-1 férfi ifjúsági VII. 1000
méteres távján nyert.

Második helyezések:
K-1 női Ifjúsági VIII. 1000 m: Földesi Marcella
K-2 férfi Ifjúsági VII. 1000 m: Budai Dániel – Paulcsik Balázs
MK-2 férfi gyermek I. 2000 m: Farkas Áron – Kiss Zoltán
K-1 férfi ifjúsági VII. 4000m: Paulcsik Balázs
Harmadik helyezések:
K-1 női ifjúsági VII. 4000m: Mózes Ildikó
K-1 női ifjúsági VIII. 4000m: Földesi Marcella
MK-1 férfi II. kcs. 500 m szabadidős: Molnár Dániel, Békési
Kistérségi Ált. Isk.
A nemrégiben Szarvason megrendezett Körös Kupán (Sándor
Tamás Emlékversenyen) szintén jól szerepeltek a Békési KajakKenu Club versenyzői, és az összetett pontversenyben a megyei
klubok előtt az előkelő második helyet sikerült megszerezniük,
csak a Tata tudta megelőzni a békési küldöttséget.
Békési győztes egységek:
K-1 női ifi VII-VIII. évf. 4000 m: 1. Mózes Ildikó 2. Földesi
Marcella 3. Nagy Beáta
K-2 serdülő fiú V-VI. évf. 4000 m: 1. Jánosi Gergely – Juhász
Bence, 2. Varga Kristóf – Puskás Márton

vállalt együttműködést!
Szegfű Katalin, felelős szerkesztő
/A további osztályok fotóit Ráadás mellékletünk 2. oldalán találják/

Mozogjunk együtt!
A Békési Kajak-Kenu Club sok szeretettel vár minden olyan volt kajakost, kenust, akinek hiányzik
a vízi élet, és szeretne egy kicsit edzeni, a szabadidejében rendszeresen mozogni!
A klub azokat is szívesen látja, akik még nem próbálták ezt
a sportágat, de szeretnének egy jó csapatban, jó környezetben kondizni, úszni, futni, esetleg az evezést is kipróbálnák
egy túrahajóban.
„Öregfiúk-Öreglányok” edzés időpontja: kedd-csütörtök 17.30 óra
Érdeklődni, jelentkezni: edzésidőben a Békési Csónakháznál
(Tátra u. 36.), illetve az alábbi telefonszámokon: 20/80-57251, 30/ 57-67-050.
A klub az idősebb korosztály mellett természetesen azokat a
fiatalokat is sok szeretettel várja, akik szeretik a természetet,
a szabad levegőt, nem félnek a kihívásoktól, és az ország legsikeresebb sportágában ki akarják próbálni magukat akár
versenyszerűen, akár szabadidős jelleggel. Érdeklődni a kajakosoknak: Pankotai Gábor 30/ 57-67-050, kenusoknak: Seller
László 30/ 52-78-648.
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Nyolcadikos osztályok búcsúfotója lapunkban!

A Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagintézménye 8/A osztályosai.
Osztályfőnök: Kindli János. A diákok névsora: Balog Zoltán, Berczi Gábor, Farkas
Alexandra, Győrfi Tibor István, Hajdu Imre, Hajmássy Regina, Kecskeméti János,
Nagy Zoltán, Péter Bettina, Pocsaji Csilla Evelyn, Sipos Dóra, Szabó Mariann, Szalai
Judit, Tóth Alexandra, Vári János Hunor, Vas János Richárd.

A Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagintézménye 8/B osztályosai.
Osztályfőnök: Bartyik Mihályné. A diákok névsora: Apáti-Nagy Máté, Csapó Alíz Réka, Dámó Katalin, Domján Kristóf, Domonkos Balázs, Hajnal Alexandra, Juhász Bence, Kazár György, Kiss Dóra, Kocsor Margit, Medgyesi Bálint, Nyárfádi Viktória, Oláh
Ádám Csaba, Petrás Krisztián, Sas András, Sódar Attila, Szabó Alex, Toman Viola,
Váczi Vivien, Váradi Lívia, Veres Dániel.

A Békési Kistérségi Iskola Karacs Teréz Tagintézménye 8/C osztályosai.
Osztályfőnök: Vér Ferencné. A diákok névsora: Bakucz Hedvig Antónia, Bálint
Krisztián, Bertók Brigitta Alexandra, Csapó Magdolna, Fábján Kitti Gabriella, Fekete
Erika, Görbe Dániel, Horváth Petra, Kecskeméti Mária, Kis Mihály György, Kocsor
Gábor Sándor, Körözsi János Ádám, Nagy Beáta, Nagy Szabina, Nagy Zoltán László,
Paulcsik Krisztina Nikolett, Salamon Erzsébet Mária, Soltész Zsanett, Szalai Tamás,
Szöllősi Szabina, Szűcs Erika, Szűcs Norbert.

A Murony-Kamut Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény nyolcadikos osztálya.
Osztályfőnök: Ancsinné Francziszky Klára. A diákok névsora: Antal Szimóna, Baji
Gábor, Czirják Julianna, Domokos Edit, Dezsőfi Krisztina, Ferencz Emese, Harcsa
Nikoletta, Ilyés Mariann, Jenei Julianna, Kovács István, Kürti Karolina, Lovas Beatrix,
Megyei Zsolt, Nagy Ferenc, Nagy László, Őri Mária, Pop Kitti, Somlyai Ilona,
Szemenyei Adrienn, Tóth József Albert.

Átfogó kiadvány jelent meg a Békés megyei zsidóságról
HETVEN ÉVVEL EZELŐTT HALT MEG DR. WINKLER SÁNDOR A HÍRES BÉKÉSI FŐRABBI
A zsidó temető bejáratánál található egy
megkopott, gyönyörűen faragott síremlék. A
békési zsidóság legnagyobb lelki és szellemi
vezetőjének, dr. Winkler Sándornak a sírját
őrzi e kő.
A zsidóság a városban a XIX. század elejétől
kezdve jelen volt, közösségük számtalan maradandó emléket, értéket teremtett. A több száz
fős izraelita hitközség élére az első világháború
idején került Winkler rabbi, aki haláláig, 1938-ig
vezette a közösséget. Azonban nem csak a zsidó
vallásúak, de sok keresztény békési emlékeiben
is él még, hiszen a zsidó iskolába sok nem zsidó

vallású gyermek is járt. A zsidó vallású békésieket és zsidó származású keresztényeket azonban
1944-ben elhurcolták és többségüket meggyilkolták a koncentrációs táborokban és a munkaszolgálatban. Ma már csak egy-két idős túlélő él
a világban elszórtan.
Az ő emléküket szándékozik megőrizni a
közelmúltban megjelent Békés békétlenség - A
Békés megyei zsidók története című megyei
helytörténeti monográfiám. A könyv 416 oldalon mintegy kétszáz archív és új fényképpel,
dokumentummal, táblázattal és térképpel dolgozza fel a Békés megyei zsidóság történetét és

megmaradt emlékeit közösségenként a kezdetektől napjainkig.
A kötet első egységében szakaszonként
tekintem át a megye területén élt zsidóság történetét a letelepedés időszakától kezdve, a fejlődés, az első világháború és a két világháború
közötti periódus, a gazdasági világválság és a
holokauszt időszakán át egészen a Békés
megyei zsidóság napjainkig tartó történetéig.
A második részben a megyei zsidóság történetével foglalkozok térségenként és településenként. A harmadik részben visszaemlékezések és
családtörténetek találhatók, amelyeket igyekez-

tem oly módon összeválogatni, hogy a megye
zsidóságának történetét minél sokszínűbben,
sokoldalúbban képét adhassa. A könyvben településenként olvasható a majd ötezer Békés
megyei holokauszt áldozat neve is.
A könyvben külön fejezetben írok a békési
zsidó emlékekről és a település zsidóságáról.

A könyv megrendelhető: bekes@
baloghistvan.hu, illetve Balogh István,
Tótkomlós, Lehel u. 8. 5940. Bővebben:
www.baloghistvan.hu
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„A Biblia fájdalmasan őszinte…”
NEGYVEN BIBLIÁT TART OTTHON ÉS MINDEN NAP OLVASSA A FIATAL TANÁR

Az évek során negyven Bibliából álló gyűjteményt halmozott fel nyelvi és történelmi érdeklődése folytán Mucsi András tanár és önkormányzati képviselő. Szeretné, ha a középiskolások is kezükbe vennék a Könyvek Könyvét.
– Melyik volt élete első
Bibliája?
– Kisiskoláskoromban kaptam a szüleimtől egy képes
Bibliát, ezt tekinthetjük gyűjteményem első darabjának,
bár nem szerettem és ritkán
forgattam. Az első csak szöveges Újszövetségem egy Gedeon Társaságos Károli-Biblia
volt, aminek a nyelvezetét
nehéznek találtam. 1997-ben
konfirmáltam, akkor kaptam
egy magyarázatos Bibliát, de
sokáig ezt sem olvastam, mert
nem értettem a magyarázatokat. Igaza lehet a reformátor
Luther Mártonnak, hogy a
Szentírást egy kisgyermek is
képes olvasni, de a megértéséhez, magyarázataihoz már
egyfajta hitbeli érettségre van
szükség. Kicsivel később kaptam egy Ravasz László által
átdolgozott fordítású töredéket, amit már jobban értettem
és gimnazistaként minden
nap magammal vittem az iskolába. Végül 2001 karácsonyán vettem magamnak egy
újfordítású teljes Írást, azóta
azt használom.
– Egyetért azzal, hogy keresztényként előbb az Újszövetséget érdemes megismernünk?
– Körülbelül 5-6 éve foglalkozom behatóbban az Ószövetséggel. Korábban szinte kizárólag az Újszövetséget olvastam, mert azt könnyebben
tudtam értelmezni. Az Ószövetséget Krisztus-centrikusan

kell olvasni. Abból is azt érthetjük meg, hogy Isten szeret
minket, szövetséget köt velünk, ennek a szövetségnek a
közvetítője Jézus Krisztus. Az
Ószövetség ismerete teljessé
teszi a bibliaismeretünket.
Tanulságos történeteket olvashatunk, mert a Biblia egy fájdalmasan őszinte könyv, megmutatja az emberek gyengeségeit, de erősségeit is.

– Történelmileg érdekli a
Biblia?
– Teológiailag érdekel, ami
a Szentírásban áll, nem elsősorban kortörténeti szempontból. A németnyelv-tudásom segített abban, hogy ószövetségi teológiai szakirodalmat is olvashassak. Fokozatosan érdekelni kezdtek a
Biblia eredeti nyelvei, tanultam hébert és latint is, egyedül az újszövetségi göröggel
nem foglalkoztam még eddig.

– Szép lassan gyarapodni
kezdett a gyűjtemény…
– Nem volt benne tudatosság. Belebotlottam egy-egy új
fordításba, és megvásároltam.
Csak nemrég tudatosult bennem, hogy kétpolcnyi gyűlt
már össze, az interjú kedvéért
összeszámoltam, 41 darabot
számlál. Van több, eltérő német nyelvű fordításom (érdemes egymás mellé tenni a
Luther-féle veretesebb irodalmi nyelvezetű Írást például a
mai liberális-feminista fordítással), görög, latin, héber,
angol, francia, holland, és persze többféle magyar. Van, hogy
négy-ötféle fordítást is össze-

vetek eltérő nyelveken egy-egy
szakasznál, hogy hogyan fogták meg a szöveg lényegét.
– Van-e valamilyen kedvenc
könyve, fejezete vagy igeverse?
– Az Apostolok Cselekedetét nagyon szeretem, mert
egy rendkívül izgalmas eseménysort mesél el, és megmutatja, hogy néhány évtized
alatt hogyan tudott elterjedni
az evangélium, nem az emberek, hanem Isten erejéből.
Ennek a mi korunkra tanulsá-

ga van. Úgy érzem, az a lelkület hiányzik belőlünk, mai keresztényekből, ami a korabeli
apostolokban még megvolt.
– Egy napon sem maradhat
el a bibliaolvasás?
– Természetesen nem. Reggelente elolvasom a református kalauz és az evangélikus
útmutató verseit, esténként
pedig a kijelölt hosszabb szakaszokat, és még amivel éppen foglalkozom.
– Keresztény tanárként egy
„világi” iskolában tudja-e,
akarja-e megélni a hitét?
– Nyelvtanárként annyiban
kedvező helyzetben vagyok,
hogy akiben érdeklődést látok,
megajándékozom egy háromnyelvű Újszövetséggel, aztán
ebből gyakran beszélgetés alakul ki. Mindig is úgy tartottam, hogy tanári munka túlmegy a tananyag ismertetésén,
hiszen szükségszerűen felszínre
kerülnek olyan témák, jelenségek, amelyeknél képviselnünk
kell hitünket. A tizenévesek
formálódó
értékrendjében
szükséges, hogy jelenjen meg
az általunk képviselt igazság.
– Mit vár a Biblia éve elnevezésű kezdeményezéstől?
– Talán a protestáns és a
katolikus egyházak is rádöbbennek, hogy kegyességi életükben fontosabb helyet kell,
hogy elfoglaljon a Szentírás.
Többet kell visszanyúlniuk a
forráshoz. Főleg a katolikus
testvérektől várom, hogy felismerik, mennyire fontos a Biblia személyes tanulmányozása.
Szegfű Katalin
/A cikk után közlés. Eredetileg
az Evangélikus Élet című egyházi hetilap március 23-i számában
jelent meg./

Biblia-kiállítás a templomban
Pünkösdtől kezdődően az év egészében bibliakiállítás látható a békési római katolikus templomban. Az összeszámlálhatatlan változatosságú
Szentírás, és írásmagyarázó kiadvány nem csupán megtekinthető, hanem kézbe vehető, lapozgatható, sőt jó néhány meg is vásárolható.
A kezdeményezés apropóját
a történelmi nagyegyházak
által meghirdetett „Biblia Éve”
adja. A kiállított Szentírások a
békési római katolikus egyházközség és Nagy József esperesplébános gyűjteményéből származnak. A tárlat legrégebbi
darabja, egy 1626-os Káldy
György-féle Biblia, de igen
patinás az 1747-es gót betűs
német nyelvű Szentírás is. Vannak igazi gyöngyszemek. Például az 1896-os Arany Biblia, a
Horthy-rendszer polgári bibliája, lovári nyelvű Újszövetség,
Lukács evangéliuma hat magyar nyelvű fordításban, a

Hegyi Beszéd öt európai nagynyelven. Ezeken kívül a katolikus fordítású Bibliák szinte teljes repertoárja, kemény- és
puhafedeles, nagy és kisebb,
valamint zsebméretű kiadásban, rengeteg képes Biblia,
családi magyarázatos Szent-

A katolikus templom bibliai kincseit mutatja Nagy József esperes-plébános (jobbra)

Bibliaismereti versenyen
békési gyerekekkel
A közelmúltban Békésről kilenc gyermek utazott a fővárosba, a Palánta Gyermek- és Ifjúsági
Misszió által megrendezett Bibliaismereti Országos Versenyre.
Olyanok vettek részt a két korcsoportnak (3-4. és 5-6. osztályos) kiírt versenyben, akik a békési általános iskolákban bibliaismeretei szakkörön vesznek részt. Felkészítőjük a két szakkörvezető: Máté Ilona és Tóthné Szűcs Csilla volt.

Jó hangulatú bibliaismereti versenyen a békési kisdiákok

A versenyen a történetek ismeretén kívül számot kellett
adniuk a csapatoknak kreativitásukról és logikus gondolkodásmódjukról is. Izgalmas feladat volt például kitalálni, hogy egy
felolvasott hirdetést, vajon melyik bibliai történetből ki adhatta volna fel. Érdekes volt az activity-re hasonló feladat, ahol a
kihúzott történetet a négyfős csapat két játékosa játszotta el a
másik kettőnek, aki kitalálta melyik történetről van szó. Volt
gyurmázás, ahol egy megadott történetre jellemző legtöbb
embert és tárgyat kellett megformázni. De volt versírási feladat
a csapat nevéről, amit énekelve kellett előadni. Persze még sok
érdekes feladattal birkóztak meg a gyerekek, ami számukra
örömet és sok élményt nyújtott. Amíg a zsűri dolgozott, előkerült a gitár és vidám énekléssel vártuk az eredményhirdetést.
Az 5-6. osztályos korcsoportban I. helyezést ért el a békési
csapat (tagjai: Gyányi Magdolna, Kovács Brigitta, Rusu Erika,
Szántó Fatime). A 3-4 osztályos korcsoportban a 4. és 6. helyezést értek le a békési gyerekek. (Horváth Erzsébet, Máté Hajnalka, Szabó Marianna, Szűcs Gréta, Vági Benjámin)
Egy rövid városnézés is belefért még ebbe az izgalmas napba.
A Gellért hegyről néztünk végig a Dunán átívelő hidakon,
kicsit ízlelgetve a nevüket, történetüket. Gyönyörködve fővárosunk szépségében.
Köszönetet mondunk a szülőknek, az iskoláknak (Eötvös József és Dr. Hepp Ferenc Tagintézmény), hogy lehetővé tették a
gyermekek felkészülését és elengedték őket a versenyre. Valamint köszönjük az utazáshoz nyújtott támogatást a Küldetés
Alapítványnak és a támogató magánszemélyeknek.
Tóthné Szűcs Csilla

Református konferencia
a Bibliáról
Biblia 1626-ból

írások is vannak. A Könyvek
Könyve mellett írásmagyarázatok, bibliai atlaszok is helyet
kaptak az asztalokon.
A tárlat miseidőben látogatható, de előre egyeztetetten más időpontban is szívesen bemutatja Nagy József
esperes-plébános, aki lapunknak elmondta, hogy ez a kiállítás kiválóan illeszkedik a
békési keresztény egyházak
által kezdeményezett őszi,
várhatóan másfél hónapon át
tartó, a Bibliát ünneplő nagyrendezvényéhez, de a Római
Katolikus Egyház „Szent Pál
Évéhez” is.
Sz. K.

Mottó:
„Aki szűken vet, szűken is arat,
és aki bőven vet, bőven is arat.” (2 Kor 9,6.)

HELYSZÍN, IDŐPONT:
Békési Galéria, június 26. csütörtök, 10-18 óra között

ELŐADÁSOK HÁROM NAGY TÉMAKÖRBEN:
A Biblia jövőképe, A Biblia és a jog, Az örök Biblia.
Az előadásokon való részvétel díjtalan.
Ebéd és állófogadás a helyszínen, melyre előzetesen
jelentkezés a Református Lelkészi Hivatalban
személyesen vagy telefonon: 66/411-357.
A konferencia után 19 órától a Református Templomban
Somogyi-Tóth Dániel orgonaestjére kerül sor.
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Harminc évvel ezelőtt történt
az évszázad földrengése
1978. június 22-én, csütörtökön hajnalban megmozdult a
föld Békés megyében. A földrengés központja Békés, az
akkor 16 ezer lakosú városunk, ezen belül is nagy valószínűséggel az Élővíz-csatorna volt.
házak falainak repedései. A műszerek még napokon, heteken keresztül jelezték a megélénkült földkéregmozgást ezen a területen. Ekkor
már károkról nem érkezett jelentés.

FOTÓ: FERENCZI SÁNDOR

Korabeli beszámolók szerint hat
hullámban lehetett észlelni a földrengést ama csütörtökön hajnali
fél négytől (egészen pontosan 3
óra 33 perctől) négy óráig. A föld-

A Petőfi utcai iskolaépület komoly mértékben károsodott. Előbb csak fagerendákkal erősítették meg a szerkezetét (ahogy a képen látják), később azonban
szükségessé vált a tetőszerkezet visszabontása is. Az épület zeneiskolaként
működhetett tovább

lökéseket morajlás kísérte, a legtöbben ettől ijedtek meg igazán. A
Richter-skála szerint 4,5-ös erősségű volt a földrengés. Az álmukból
felriadó békésiek házaikból az utcákra menekültek. Személyi sérülés nem történt, de a lakóházaknak mintegy fele valamilyen fokú
károsodást szenvedett.
Az utórezgéseket még a reggeli
órákban is lehetett érezni, ezek
erőssége 2,7 és 3,7 közötti volt.
Utórengés volt másnap 13 óra 32
perckor, amikor ismét megmozdultak a csillárok a mennyezeten,
megcsörrentek az ablakok, nyikorgott a padló. A műszerek ekkor 3as erősséget mutattak, melynek
energiatartalma százszorta volt kisebb, mint a főrengés. Június utolsó
napján 8 óra 36 perckor ismét földmozgást észleltek. Erőssége 3,8-as
volt, centruma Békés városa. Érezték Gyulán, Békéscsabán és Tótkomlóson is. Békésen az előző rengésben megrongálódott kémények
dőltek le, valamint tovább mélyültek a vályogból épült és vert falú

Szemtanúk elmondása szerint a
városon átvezető Élővíz-csatorna
„behorpadt”, majd felhabzott, hullámzott. Ebből egyesek arra következtetnek, hogy a mederben (több
kilométer mélyen) volt a rengés
epicentruma.
A földrengés következtében szerencsére emberi életben nem esett
kár. Annál nagyobb volt azonban
az épületekben keletkezett veszteség. Sokan már csütörtök reggel
felkeresték a biztosítót, hogy bejelentsék kárukat. Szintén megkezdődött a lehullott vakolatok, leomlott kémények, bedőlt tűzfalak törmelékének eltakarítása.
Károk keletkeztek a szolgáltatásokban. Az áram-, gáz-, és vízellátás üzemzavarait az első teendők
között igyekeztek orvosolni a szakemberek.
Békés 7000 lakóházából egy sem
dőlt össze, de első körben több mint
100 lakást életveszélyesnek nyilvánítottak, onnan a lakókat kiköltöztették. A városi tanács tíz családot iskolai tantermekben helyezett

el, mások családtagoknál találtak
ideiglenesen otthont, és voltak,
akik sátrakban húzódtak meg.
Utóbbi olyanoknak is lakóhelyül
szolgált heteken keresztül, akik az
utórengésektől félve nem mertek
bemenni éjszakánként házaikba. A
hetekkel későbbi összesítéskor már
közel háromszázra tették a lebontandó épületek számát, az utolsó
ismert adat már megközelítette a
négyszázat. A végső összesítés a
következő: 2000 családi ház kéménye dőlt le, 575 házban repedtek
meg a falak, 152 esetben állapítottak meg födémrongálódást és 82
tűzfal sérült meg. Megsérült 245 állami lakás is, 41-ből a lakókat kiköltöztették.
A legnagyobb kárt három középület szenvedte el: a 3. számú általános iskola (a későbbi Zeneiskola
épülete), a városi művelődési otthon
(a Bérház) és a szociális otthon (a
mai idősek otthona helyén állott).
Az már igen korán látni lehetett,
hogy a művelődési ház és a szociális
otthon sérülése megakadályozza a
további közösségi felhasználást.
Komolyan károsodott a református
templom is, melynek felújítása a
gyülekezet igen komoly összefogásával volt csak lehetséges. Megsérült
a baptista imaház is, később le kellett bontani, a helyén épült modern
épület 1983-ban készült el.
A földrengés Békésen kívül
Békéscsabán is érezhető volt, például ekkor károsodott meg komolyan a belvárosi Evangélikus Nagytemplom, melynek helyreállítására, annak óriási méretei miatt éveket kellett várni. A megyeszékhelyen kívül Bélmegyeren és Muronyban, Gyulán, Dobozon, de
még Mezőkovácsházán is érezték a
lökéseket. Összesen 16 települést
ért kisebb-nagyobb kár. Békést
követően a legtöbb kárbejelentést
Dobozon regisztráltak. Beszámolók szerint még Nagyváradon is
érezni lehetett.
Szegfű Katalin
/Ez a cikk a kivonata a 2008-as
Békési Újság Kalendáriumban megjelentett részletes tanulmánynak/

Újra Árvízi Cserkésznap Szegeden
A magyar Cserkészszövetség szegedi V. kerülete az
idén is megrendezte az 1879-es pusztító árvízre emlékeztető cserkésznapot, a Békés, Csongrád és BácsKiskun megye csapatoktól jött részvevőkkel. Örvendetes tény, hogy a létszám évről-évre növekszik, most kb.
nyolcszázan voltak a cserkészek. Békésről református
gyülekezet 175. sz. Bocskai István csapatából 30, az
1118. sz. Hunyadi János cserkészcsapatból pedig 10 fő
képviselte a cserkészeket. Természetesen sok kívülálló
is megnézhette a Dóm téren tartott rendezvényt.
A felállított sátrakban árvízi és cserkészkiállítás,
katasztrófavédelmi bemutató volt. Ki-ki választhatott,
ha kedve volt valamilyen kézműves foglalkozásba
bekapcsolódni. Szerencsére az egészségügyi sátor üresen kongott, nem volt rá szükség. A felnőtt cserkészek
véradásra is jelentkezhettek.
A Fogadalmi Templomban bemutató és toronylátogatás volt, utóbbiért az idén már nem kellett fizetni. A

katolikusok és reformátusok részére este misét, istentiszteletet tartottak.
Újdonság és kellemes meglepetés volt ebédre a
korábbi szendvicsek helyett az idén kapott finom forró
gulyás. Köszönet érte.
A téren főzőverseny, íjászat, lovaglás, népéneklés
és harcművészeti bemutató várta az érdeklődőket.
Játékok választéka kínálkozott: különféle cserkészjátékok, sorverseny, asztali csocsó, óriás sakk, twister, számítógépes kvízjáték, óriás jenga. Csapatjátékként élő csocsó kupa és az elmaradhatatlan
nyomozójáték.
Zárásként a cserkészfoglalkozásokhoz illő tábortűz,
illetve éjszakai játék a városban tette teljessé a napot.
Ismét elmondhatjuk, hogy nagyszerűen sikerült az
emléknap, bár az időjárás igyekezett beleszólni a
korábbiakhoz hasonló égi áldással.
Dr. Budur Lajos, cserkésztiszt, csapatparancsnok

In memoriam Szabó Gerzsonné
Megrendülten emlékezünk Szabó
Gerzsonné aranydiplomás vezető
óvónőre, aki ez év június 10-én rövid
ideig tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése június 20-án 10 órakor lesz a békési Rózsa temetőben.
Jolika Gyulán született 1937-ben,
alapfokú iskoláit is ott végezte, majd
a gyomai óvóképzőben folytatta tanulmányait. 1954-ben – 17 évesen –
óvónői oklevéllel érkezett Békésre, és
1-1 évet beosztott óvónőként dolgozott a Jantyik és a Petőfi utcai óvodában, majd egy évig vezetője volt a
Széchénykerti óvodának.
1957-től nyugdíjazásáig, 35 évig, az
Epreskerti óvoda vezetője volt. Nagy
lelkesedéssel fogott hozzá az 1950-ben
épült óvoda szépítéséhez, a gyermekek
neveléséhez.
1960-tól 1982-ig járási szakfelügyelőséggel bízták meg, a helyi óvodák mellett 8 község 23 óvodája, majd Békés
várossá nyílvánítása után még négy városkörnyéki község óvodájának felügyelete tartozott hozzá. Vezető óvónőként is mindig a nagyfokú gyermekszeretet, munkatársai és a szülők iránti
megbecsülés jellemezte. Munkájának
elismeréseként 1970-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1981-ben a
Kiváló Pedagógus címet vehette át.
Munkája gyümölcseként az Epreskerti
óvoda számtalan kiállításnak adott otthont, sok bemutató foglalkozás helyszíne lett, és főiskolai tanárok tartottak itt
előadásokat. Az óvodában folyó pedagógiai munka színvonala olyan magas
volt, hogy éveken át óvóképzős hallgatók végezték itt gyakorlatukat, de hagyományt teremtett a felnőtt közösségi
élet összekovácsolásában is. Számtalan
szakmai továbbképzésen vett részt, és
vezette is azokat. A megújulás jellemezte, állandóan hajtotta a jobbra való
törekvés, a tanulási vágy, megszerezte a
gyakorló óvoda óvónői képesítést is a
szarvasi Óvóképző Főiskolán. 13 éven át
a Megyei Ábrázolás-kézimunka Munkaközösség vezetője volt. A Művelődési
Minisztérium felkérte egy új, országosan beindított pedagógiai eljárás eredményének vizsgálatára is. Az Országos

Nőtanács Pedagógiai Bizottsága Óvodai Tagozatának is öt éven át volt a
tagja, de a ’60-as évek elején városunkban is Tanácstag és a Végrehajtó Bizottság tagja volt. Kitüntetésein kívül
számos külföldi jutalomúton vett részt.
Magánéletéről: 1961-ben kötött házasságot Szabó Gerzsonnal, két gyermekük született, Gerzsi és Jolcsi, boldogságukat beárnyékolta, hogy kisfiuk
gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, akit nagy szeretetben, odaadással
gondoztak. Anyai szívét nagyon megviselte gyermeke betegsége és 22 éves
korában bekövetkezett halála. Vigasztalást munkája mellett kislányuk
nevelése, és férje amatőr filmezésében
való segítése jelentett számára.
1992-ben 38 évi munka után Pedagógus Érdemrend kitüntetéssel ment
nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben nagy
örömmel folytatta tovább a „gyermeknevelést”, mert Jolcsi lánya családot
alapított, és három gyönyörű unokával
örvendeztette meg.
Az óvoda rendezvényeire mindig
örömmel eljött s mondása szerint:
„ilyenkor teleszívom magam az óvoda
levegőjével, a gyermek zsivajtól lelkem
feltöltődik a legközelebbi találkozásig”amely sajnos most megszakadt.
Kedves Joli óvó néni, életed - munkád minta a jelenlegi és az elkövetkező
óvónői generáció számára, sokat tanulhattunk Tőled, gyermekszeretetből, emberségből.
Emléked szívünkben megőrizzük,
nyugodj békében.
Bondárné Pásztor Emma Ildikó,
az Epreskerti Óvoda vezető óvónője

Nyári tábor a békési tájházban
A Jantyik Mátyás Múzeum július 14-18. között Fűből, fából, sárból címmel nyári tábort rendez gyermekek részére. A foglalkozások, melynek keretében a részt vevők Balog Gáborné vezetésével megismerkedhetnek a régi
népi játékok és hangszerek készítésével, naponta 8-16 óráig tartanak. A
kézműves foglakozás mellett a táborozókat filmvetítés, múzeumlátogatás és
sok más egyéb program várja.
A részvételi díj 6000 Ft személyenként, amely tartalmazza a szükséges
anyagokat, eszközöket, továbbá tízórait és uzsonnát, meleg ebéddel 8500
Ft/fő. Érdeklődni, jelentkezni lehet a Békési Galériában személyesen (Békés,
Széchenyi tér 4.), ill. a 411-943-as telefonon munkaidőben.

Ebéd a volt hadifoglyoknál
Idén a szokásos félévi ünnepi ebéd a
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségénél kicsit korábban volt, május 24én, de a szokott helyen, a Dr. Hepp Ferenc tagiskolában.
A rendezvényen megjelent a fővárosi központból Palotás Mihály nyugalmazott alezredes, aki jelenleg a szerve-

zetben pénzügyi ellenőr; valamint
Belényesi Gyula titkár, továbbá Erdős
Norbert alpolgármester, országgyűlési
képviselő.
Az ebéd jó hangulatban telt el, a zenét a Körös Citeraegyüttes szolgáltatta,
ebéd után pedig a hagyományokhoz híven tombolasorsolásra került sor. Zs. I.

