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Aki tud, segítsen! A szalontai árvák számítanak ránk

Veres Erika, az egyik látogatást tett önkéntes beszámolója
szerint egy volt laktanya épületben működik a gyermekvédelmi központ. Az épületeket
folyamatosan újítják fel. Egyegy épületben 10-10 gyermek
nyer elhelyezést egy nevelővel.
Eddig hat ilyen egységet,
ahogy ők nevezik családokat
szerveztek meg, de a tervek
szerint ez év végére már 150
gyermek befogadására lesz alkalmas a központ. Sok esetben
testvérek kerülnek hozzájuk,
őket egy „családban” tartják.
Minden gyermek magyar ajkú,
és a családokban mindenki
munkát végez. Magunkról
gondoskodnak, a nagyobbak a
kisebbeket segítik, pátyolgatják. A gyerekek (3-18 évesek) a
település, Nagyszalonta óvodáiba és iskoláiba járnak.

Amiben hiányt szenvednek
az a táplálkozásuk terén a zöldség és gyümölcs, a tejtermékek,
vitaminok, de játékuk sincs
sok. Utóbbira kisebb szükség is
van, hiszen családonként 9
„testvérrel” jól el lehet játszani
egész nap. Tévét alig néznek,
számítógépük nincs.
Emellett szívesen vennék
olyan fiatal jelentkezését, aki
a gyerekeknek az írni, olvasni
tanulásban, a matematikában
segíteni tudna. Nem kell tanári végzettség, és pár napos
jelenlét is sokat jelentene.
Várnának olyan asszonyt,
esetleg nyugdíjast, aki szintén néhány napra, vagy egykét hétre a gyerekek mindennapi életét segítené, a Nevelésből (így nagy betűvel) kivenné a részét. A legfontosabb olyan személy jelentke-

FOTÓ: TÓTH NÁNDOR. TOVÁBBI FELVÉTELEK A WWW.BEKESIUJSAG.HU OLDALON.

Nemrégiben négy békési személy járt a dévai
árvaházakat életre hívó és fenntartó Szent Ferenc
Alapítvány nagyszalontai gyermekvédelmi központjában. Mint lapunkban korábban írtunk
róla, a békési önkéntesek és a szalontaiak kapcsolata most kezd szorosabbra válni, és ennek a
folyamatnak alapvető feltétele volt, hogy lássák,
milyen körülmények vannak a romániai település árvaházában, mire lenne szükségük.

zése lenne, aki magyar népdalt, néptáncot, népmesét
tanítana a gyerekeknek, hogy
magyarságukat így erősítsék.
Az ilyenre a sok gyerek mellett a nevelőknek sokszor
nem marad ideje, energiája.
Veres Erika elmondása szerint a gyerekek nagyon jól
neveltek, együtt érzők, szeretik egymást és mindenekelőtt
az összefogásra nevelik őket.

Sokszor nagyon nagy hátrányt
kell behozniuk, ami a családból hozottakat illeti. Nem egyszer 8-10 gyerekes családból
jönnek, és nyáron is a központban maradnak. Az önkéntes békési úgy látja, aki
kimegy közéjük – akár csak
pár órára is – annak megváltozik a világlátása, értékrendje.
Szegénységben is boldog gyerekeket lát, akik talán nem is

olyan szegények. A körülmények kifejezetten jók, és pénz
nem rontotta meg őket, szinte
nincs is vele kapcsolatuk.
A nevelők elmondták, terveik szerint még jobban erősítenék a hely önellátó jellegét.
Kiskertet alakítanak ki, ahol
zöldséget és gyümölcsöt termesztenek majd, és szívesen
tartanának állatokat, például
szárnyasokat. Nagy bennük

az életrevalóság, az életigenlés.
Ezt mindenképpen eltanulhatjuk tőlük.
Aki szeretné bármilyen módon segíteni, támogatni a nagyszalontai Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott gyermekvédelmi egységet, kérjük,
jelentkezzen telefonon Veres
Erikánál a 70/33-97-980-as telefonszámon.
Szegfű Katalin

MOST ITT TARTUNK!
Eddig már több mint 1,4 millió Ft támogatás érkezett.

Magánszemélyek adóbevallásuk elkészítésekor személyi jövedelemadójuk
1%-át „A Békési Fürdõért” Közalapítvány részére ajánlhatják fel.

Adószáma: 18386169-1-04
Egyéni vállalkozók, cégek, magánszemélyek a közalapítvány
számlaszámára utalhatjákpénzadományaikat.

Az alapítvány számlaszáma:
11998707-06278340-10000001 (Erste Bank)
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XXXIII. BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK
2009. június 22 – július 12.

Békés Városi Kulturális Központ • www.bekesikultura.hu

program

BEHARANGOZÓ
Június 20. szombat
15.00 Békés-tarhosi Hírharang
a Gyulai Várfürdõben
Június 22. hétfõ
16.00 Kávéházi muzsika a Juhász Cukrászdában
Június 22. hétfõ
19.00 A Békés Megyei Körös Kürt Quartet
sramlizenét játszik a Nagyház Pinceborozóban
A beharangozó rendezvényeire a belépés ingyenes.

2009.06.22.–07.12.

HANGVERSENYEK,
KÍSÉRÕRENDEZVÉNYEK
Június 23. kedd
8.00 Piactéri muzsika
16.00 A Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar
ünnepi térzenéje a Széchenyi téren
16.30 Alföldi szûcshímzések
Szabóné T. Nagy Zsófia alkotásaiból
a Békési Galériában
19.00 A Békés Megyei Szimfonikus Zenekar
nyitóhangversenye a Békés Városi Kulturális
Központban
Közremûködik: Tóth Péter zongoramûvész
Június 24. szerda
19.00 Zenés áhítat a Baptista Imaházban
Június 25. csütörtök
14.00 „55 éve szûnt meg a Békés-tarhosi Énekiskola”
címû kiállítás megnyitója a Városházán
19.00 A Budapest Saxophone Quartet
hangversenye a Békési Galériában
Június 26. péntek
10.00 „Magvetés” református konferencia
Kálvin Jánosról a Békési Galériában
19.00 Nemzetközi Kürtkurzus záróhangversenye
a Békés Városi Kulturális Központban
Június 27. szombat
11.00 Csuta György „Pillanatok” címû kiállításának
megnyitója a Békési Galériában
18.00 Apáti-Nagy Lajos „KépZene – PixelHarmóniák”
címû fotókiállításának megnyitója
a Békés Városi Kulturális Központban
19.00 A Fuvolakurzus záróhangversenye
a Békés Városi Kulturális Központban
Június 28. vasárnap
19.00 The Fejes String Quartet hangversenye
a Békési Galériában
Június 29. hétfõ
19.00 „Variációk egy orgonára” – Kovács Szilárd
orgonamûvész hangversenye a Református
Templomban. Közremûködik a Szegedi
Tudományegyetem Zenemûvészeti Fõiskolai
Karának Gregorián énekegyüttese

Június 30. kedd
19.30 Két Szokolay
Szokolay Balázs zongoramûvész és Szokolay
Dongó Balázs népzenész közös koncertje
a Békés Városi Kulturális Központban
Július 1. szerda
19.00 Csöndes kiáltvány a vesztesekért
Meister Éva színmûvésznõ zenés-verses
pódiummûsora a Békés Városi Könyvtárban
Július 2. csütörtök
19.00 Hárfa – trombita est
Maros Éva hárfamûvész és
Geiger György trombitamûvész hangversenye
a Római Katolikus Templomban
Július 3. péntek
16.00 Kórustalálkozó a Tarhosi Zenepavilonban
19.30 A Nemzetközi Vonószenekari Tábor
hangversenye a Vésztõ-Mágor Történelmi
Emlékhelyen
Július 4. szombat
10.30 A Békés-tarhosi Baráti Kör közgyûlése
az Alapfokú Mûvészeti Iskolában
19.00 A Nemzetközi Vonószenekari Tábor
záróhangversenye
– In memoriam Bozay Attila
a Békés Városi Kulturális Központban
Július 5. vasárnap
19.00 Haydn és a magyar zenei hagyomány
A Jánosi Együttes hangversenye a Békés Városi
Kulturális Központban. Közremûködik a Békés
Megyei Szimfonikusok Kamarazenekara
Július 9–12.
Nemzetközi Néptánc,
Népzenei és Világzenei Fesztivál
a Békés Városi Kulturális Központban

KURZUSOK, TOVÁBBKÉPZÉSEK
Június 22–26. Nemzetközi Kürtkurzus
Június 23–27. Nemzetközi Fuvolakurzus
Június 28 – július 4.
Nemzetközi Vonószenekari Tábor és Kurzus
Június 29 – július 4.
Szép Magyar Beszéd – anyanyelvi tábor
Július 6–12. Népzenei kurzus
Fesztiválközpont: Békés Városi Kulturális Központ
Békés, Jantyik Mátyás u. 23–25., telefon/fax: 66/411-142
honlap: www.bekesikultura.hu
e-mail: bekesikultura@bekesikultura.hu
Belépõjegy: 800 Ft • Nyugdíjas- és diákjegy: 500 Ft
A teljes fesztiválra bérlet váltható 5000 Ft-os egységáron.
A Békés Városi Kulturális Központ Sodexo Kultúra utalvány
és Cadhoc Mûvelôdési és Kultúrcsekk elfogadó hely.
Váltsa be nálunk kultúra utalványát!

Támogatóink és partnereink:
Pro Renovanda Cultura
Hungariae Alapítvány
„Kodály Zoltán emlékére”
Szakalapítvány
Békés Város
Önkormányzata

Békés Megyei
Önkormányzat

Filharmónia Kht.

www.bekesikultura.hu

Fejes String Quartet
fellépése

Két Szokolay
JÚNIUS 30. KEDD 19:30 ÓRA
KULTURÁLIS KÖZPONT

JÚNIUS 28. VASÁRNAP 19 ÓRA BÉKÉSI GALÉRIA

A Fejes String Quartet 2006-ban alakult hivatásos, zeneileg,
mentálisan és hangzásban is egy hullámhosszon lévő zenészekből. Mindannyian a Királyi Skót Nemzeti Zenekar tagjai.
Meghívást kaptak többek között az Amerikai Egyesült Államokba és a Békés-tarhosi Zenei Napokra is.

Haydn és a magyar
zenei hagyomány
JÚLIUS 5. VASÁRNAP 19 ÓRA
KULTURÁLIS KÖZPONT

Szokolay Balázs, Liszt-díjas zongoraművész és Szokolay
Dongó Balázs, a Népművészet Ifjú Mestere cím birtokosa, népi
fúvós hangszeres szólista ítz éve zenél együtt. Műsorukban
közös érdeklődésüknek megfelelően Bartók Béla művei, valamint kárpát-medencei népzenék csendülnek fel. Bár az est
során több egzotikus kárpát-medencei hangszer is megszólal,
mégsem akarnak zenetudományi fejtegetésekbe bocsátkozni
vagy pusztán hangszerbemutatót tartani. Egyszerűen csak
élményt szeretnének nyújtani.

A Jánosi Együttes több száz éves magyarországi hangszeres
hagyomány folytatója. Műsorukban Haydn műveinek részletei
mellett megszólalnak az azokban felismerhető XVIII. századi
magyar táncok valamint ezek néphagyományban megőrzött
formái. Az együttes tagjai: Jánosi András – hegedű, Túri
András – brácsa, kontra, cimbalom, Kiss Csaba – bőgő, cselló,
Szűcs Miklós – ének, koboz.
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Könyvek ünnepe a Széchenyi téren
Budapesten a 80. Ünnepi Könyvhét nyílt meg
június 4-én, Békésen pedig egy kétnapos könyvünnep, melynek szerves része a Könyvtár előtt, a
Széchenyi téren felállított sátorban zajló könyvvásár friss kiadványokból és békési könyvekből.
Az Ünnepi Könyvhét nyolc
évtizedes magyarországi (siker)történetét Erdősné Sági
Mária könyvtárigazgató ismertette a megnyitó ünnepségen, majd Deákné Domonkos
Julianna önkormányzati képviselő, tagintézmény-vezető a
könyvkiadás jelentős problémájára, alapvető kérdésére
irányította a figyelmet: van-e
irodalom, létezhet-e könyv
olvasók nélkül, olvasunk-e
eleget?! A tanárnő úgy vélte,
hogy a kisdiákok minden segítséget megkapnak az iskolától, hogy könyvbarátokká váljanak, és ebben a könyvtárnak, valamint a jó vagy rossz
példát adó családnak szintén
alapvető szerepe van.
A környéken lévő járókelők

Hajnali koncert
A mezők felett még
az éj gomolyog.
S az öreg nap
álmosan motyog,
de ezernyi apró
harsonás
már víg dalba
kezdett,
szép napot kívánt.
Lassan araszolgat
előre a fény.
Tétován nyújtózik
milljom kis lény
a föld alatt,
s a föld felett.
A sok zenész újabb
dalba kezd.
Hallgatám e víg
muzsikát.
Táncra perdül szívem,
s a világ.
Mit nekem gond, bú
és a baj!
S egyre csak zeng,
szárnyal a dal.
Fújd csak aprócska
fuvolás!
Az erdő bújtat és
enni ád.
Hűsítő sátrak
feletted a fák.
Fújd csak: Be szép
a világ!
A zenekar magával
ragadott.
Már fütyölöm én is
a dallamot.
Hetykén felvágom
fejem.
Ma nem bánthat meg
senki sem.
Gugé

kezdetben kissé gyanakodva
figyelték a sátornál zajló eseményeket és a sok eladásra kínált könyvet, köztük számos
újdonságot, amely a Könyvhétre jelent meg, valamint sok
békési kiadványt: a Múzeum,
a Levéltár, az önkormányzat,
valamint magánszemélyek és
civil szervezetek kiadványait,
melyeket íróik, szerkesztőik
dedikáltak is.
Könyveket eladni ezekben
a gazdaságilag nehéz időkben
a szűkös békési pénztárcákhoz
mérten nem olcsó áron, valljuk be, nem könnyű. Még
akkor sem, ha a könyvek árából e két napon kedvezményeket adtak. Erdősné Sági Mária, a főszervező Békési Városi
Könyvtár igazgatója azonban

annak a véleményének adott
hangot, hogy a kezdeményezés nem is ígért pénzben mért
sikert, hanem inkább egy
szemlélet melletti elköteleződésről, az olvasás propagálásá-

ról szól. Hozzátette: jövőre is
megrendezik a könyvünnepet,
várhatóan már hosszabb ideig
tartóan és még több közönségbarát programmal.
Szegfű Katalin

Előadás a 200 éve elhunyt
Haydn tiszteletére
A városi könyvtár és a Békési Könyvtárért
Alapítvány a Haydn Év alkalmából kérte fel
városunk jól ismert gimnáziumi magyar és ének
tanárát, Gellénné Körözsi Esztert, hogy tartson
egy zenetörténeti előadást Joseph Haydn (17321809) életéről és munkásságáról. Ez meg is valósult, az érdeklődők nagy örömére. A cím változott ugyan, de az előadás hűen mutatta be a
híres osztrák zeneszerző zenei pályafutását. A
május 19-i „énekóra” címe ugyanis ez volt:
„Teremtés és Évszakok az Esterházy-rezidencián
avagy Haydn világa”. S hogy tényleg énekóra
hangzott el, mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az énektanárnő megénekeltette a közönséget. Elénekeltük az „Évszakok” című oratóriumból „Simon gazda áriáját.”
Az élvezetes előadás végén az előadó feltette a kérdést: Miért hallgassunk Haydn muzsi-

Korábbról helytörténeti források jelentősebb gyűjteményekként megemlítik Szegedi
Kis István reformátor 200 kötetes könyvtárát
1552-ből, valamint a békési református gimnázium 300 kötetes tanári és 80 kötetes ifjúsági
könyvtárát 1865-ből. Az első olvasókör, a
Magyar Olvasótársaság Hajnal Ábel professzor
kezdeményezésére jött létre 1840-ben. A nyilvántartott olvasókörök száma megközelítette a
negyvenet, míg az engedéllyel nem rendelkező
zugolvasókörök száma is 10-20 között volt.
1963-tól gyermekkönyvtári részleg is működik
a könyvtáron belül. Amikor Békés 1973-ban
visszakapta a városi rangot, a könyvtár a
Békési járás megszűnésétől, 1975-től Városi

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából író-olvasó találkozón
vehettek részt a békési irodalomkedvelők. A könyvtárban
Podmaniczky Szilárd József
Attila-díjas írót látták vendégül.
Az írót Somlyainé Cseh Margit a
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény tanárnője kérdezte
eddigi életútjáról, megjelent
műveiről. Már a beszélgetés elején kiderült, hogy ő eredetileg nem irodalmárnak készült, 1987ben a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika-fizika szakos diplomát. Az írás iránti vonzalma, tehetsége
azonban már gyerekkorában látható volt.
Jelenleg Balatonbogláron él. Írásai rendszeresen megjelennek
az Élet és Irodalomban, a Népszavában és más folyóiratokban
meg. Íróként műfaji sokszínűség jellemzi: regény, novella, vers,
forgatókönyv, dráma, mese, hangjáték, szociográfia. 2006 óta
tagja a Magyar Mozgókép Közalapítvány Játékfilmes Szakkollégiumának, s 2006-ban lépett be a Szépírók Társasága Egyesületébe. Több ízben részesült különböző irodalmi ösztöndíjban.
Az író-olvasó találkozó legfőbb témája a Szép Magyar Szótár
volt, amely a Budapesti Könyvfesztiválra jelent meg. Az ötezer
címszavas szótár öt évig készült, minden héten húsz címszó
jelent meg Élet és Irodalomban. Már elkészültének félidejében
megkapta a hollandiai Mikes Kör Magyar Irodalmi Figyelő
díját. A címszavak átlagosan három-négymondatos logikus felépítésű szövegek, amelyek hangulatilag különböznek egymástól
és vidám, keserű, melankolikus hangulatú csattanóval zárulnak.
Az író idézett a Szép Magyar Szótár szócikkeiből, valamint felolvasott egy novellát az Idegpályáim emlékezete című kötetéből.
Az est befejezéseként az érdeklődők megvásárolhatták a
szerző könyveit.

Tisztelt sportszerető
békésiek!

kát? Mert megtisztít bennünket, rendbe rakja
lelkünket, az életünket.
Zs. I.

Hatvan éves a Békési Könyvtár
Idén hatvan éves a békési könyvtár,
amelynek őse az olvasókörök összevonásával alakult meg 1949-ben, a
megyében az elsők között Népkönyvtár néven. A könyvtári dokumentumok száma ekkor 1573 db volt.

Író-olvasó találkozó
a Könyvhéten

Könyvtárként működik. A felújított, 274 m2
alapterületűre bővült könyvtár átadására 1977.
november 25-én került sor. A település mindig
szívén viselte a könyvtár sorsát: éppen öt éve,
hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a „Könyvtárpártoló önkormányzat”
címet adományozta Békés városának kultúrabarát tevékenységéért.
A jelenleg több mint 76 ezer dokumentummal rendelkező 60 éves könyvtár szeretettel ajánlja az olvasók és a könyvtárlátogatók figyelmébe az évforduló alkalmából kiírt
pályázatokat.
Ezek közül az egyik irodalmi pályázat,
melyben könyvtárral kapcsolatos élmények,
emlékek leírását várják augusztus 1-ig. A
másikban könyvtári relikviák beküldését várják, hogy azokból ősszel kiállítás nyíljon. A lelkesebb gyűjtőknek tárgyjutalom jár. Ennek
leadási határideje augusztus 15.
/A pályázatokról részletesen olvashatnak a
www.bekesiujsag.hu oldalon a Közhírré tétetik link
alatt a Pályázati kiírások között/

2009. november 3-án ünnepeljük Dr. Hepp Ferenc születésének századik évfordulóját.
A Békés Városi Jantyik Mátyás
Múzeum kiállítással kíván
megemlékezni e jeles alkalomról. Tárlatunk azonban túlmutatna ezen az eseményen és
mintegy 100 évet fogna át,
„Fejezetek a békési sport történetéből – 100 éve született Dr.
Hepp Ferenc” címmel.
Helyet kapna a vitrinekben
az 1892-ben, Dél-Magyarország
első ilyen jellegű egyesületeként alakult Békési Torna Egylet
(melynek pl. a Bagoly elődjét, a csónakázó pavilont köszönhetjük) anyaga csakúgy, mint Csurgai János gimnáziumi testnevelő
tanár, Harmati Sándor atléta, Gyöngyösi Elek kosárlabda-edző
és Kállai Jenő testnevelő munkásságának emlékei. Kiemelten
szeretnénk bemutatni Hepp Ferenc emlékezetén túl városunk
egyetlen olimpikonjának, az 1936-os berlini tornászválogatott
tagjának, Kecskeméti Gábornak a portréját is. Megemlékezünk
az 1950-es évek diáksportjának eredményeiről, amikor is éveken
át a békési gimnázium csapata nyerte az országos középiskolai
kosárlabda-kupát. Kevesen tudják, hogy városunknak világbajnoka is van, az 1995-ös duisburgi világbajnokság 200 méteren
győztes kajak négyesének tagja volt a jelenleg is békési illetőségű Pankotai Gábor. Végezetül bemutatjuk a ma is a sport élvonalában teljesítő békési kézilabda csapatot.
Kérjük, akinek ilyen jellegű tárgyi vagy szóbeli emléke van,
és azt a kiállítás idejére nélkülözni tudja, illetve szóbeli emlékeit megosztaná a nagyközönséggel, jelentkezzen a Békési
Galériában, a kiállítás rendezőjénél.
Címünk: Békési Galéria, Békés, Széchenyi tér 4. emelet.
Telefon: 06-66-411-943
E-mail: turcsanyi.ildiko@freemail.hu
S. Turcsányi Ildikó régész-történész,
a kiállítás szakrendezője
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Legfontosabb a gyermek Ex-miniszter vendége volt az idei trianoni
Városunk pedagógusait a pedagógusnap alkalmából
június 6-án a Kulturális Központ színháztermében
köszöntötték. A szép számban megjelent nevelők áldozatos
munkáját, az általuk szívesen vállalt feladat szépségeit és
nehézségeit méltatta ünnepi megnyitójában Vámos László a
Kulturális és Sport Bizottság elnöke, kihangsúlyozva egy igazi
nevelő számára mindenek felett legfontosabb munkája során a
gyermek. A rendezvényt jelenlétével Izsó Gábor polgármester
is megtisztelte és néhány arra érdemes nevelőnek kitüntetést
nyújtott át, mintegy életmunkájának elismeréseként. Az igazán elkötelezett, azaz jubiláló nevelők a hála virágait vehették
át jelképes ajándékként eddigi fáradozásaikért.
Idén először úttörő kezdeményezésként az ünnepi műsort a
békéscsabai Színistúdió adta, melyről el kell mondani, hogy bár
a szándék nemes gesztus volt (ne az ünnepeltek gondoskodjanak az ünneplés módjáról) a kivitelezés már nem a legszerencsésebb volt. Bár a fellépők valóban szépen énekeltek, a műsorválasztás már nem szolgálta kellőképpen az ünnep fényének
emelését. Talán szerencsésebb lett volna ide illő, magyar nyelvű zeneszámokat választani figyelembe véve a megjelentek
zömében már őszülő halántékát is. Ezután a nevelőket állófogadáson látták vendégül az aulában, ahol is a pezsgős koccintáshoz a „tósztot” Deákné Domokos Julianna képviselő mondta. A képviselő asszony által felolvasott, a nevelői munka lényegét hűen tükröző versnek sikerült visszalopnia a jelenlévők szívébe az ilyenkor elvárható meghatottságot, s meggyőzni őket
arról, hogy érdemes folytatni és továbbra is szívvel, lélekkel,
amit már elkezdtek egykoron. Az ünnepi díszben pompázó asztal, a frissen sült pogácsa és rétes illata aztán meghitt beszélgetésre ösztönzött mindenkit, ahol mi más lehetett volna a legfontosabb beszédtéma, mint a gyermek.
Gugé

megemlékezésnek
Dr. Latorcai János (békési születésű!) KDNP-s
politikus személyében neves jobboldali politikus
látogatott el június 4-én Békésre, hogy részt
vegyen a Trianoni Békediktátum aláírása 89.
évfordulóján rendezett megemlékezésen.
A megemlékezésnek a Honfoglalás tér adott otthont, azért ez
a terület, mert a városi képviselő-testület döntése értelmében itt
avatják fel jövőre a civil összefogásból megvalósuló Trianon
Emlékművet és történelmi emlékparkot.
A műsorban imát mondott a hazáért, és az elszakított nemzetrészek magyarjaiért Nagy József római katolikus esperes, míg
Juhász Gyula Trianon című versét Mészáros Mihály színművész
adta elő. Ünnepi beszédében Izsó Gábor polgármester az emlékezés fontosságáról szólt. Trianonról, mint nemzetünk történetének
egyik elevenen égő, be nem gyógyult sebéről, valamint Európa
szégyenéről beszélt. Felsorolta az tényeket. Az 1920. június 4-én
Versailles-ban, a Nagy-Trianon kastélyban aláírt, az első világháborút lezáró diktátum értelmében Magyarország (Horvátország
nélkül számított) 283 ezer négyzetkilométernyi területéből a mai
93 ezer négyzetkilométer maradt. Hazánk lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent, és több mint hárommillió magyar került
az új határokon túlra. Olyan országok polgárai lettek, melyeket
mára – zömében – a történelmi viharok elsodortak. Elvesztettük
arany- és ezüstbányáinkat, olaj- és földgázkészletünket, a folyó- és
folyamszabályozás lehetőségét, a vasúti fővonalakat felszabdalták.

Juhász Gyula Trianon című versét Mészáros Mihály színművész adta elő.

Az ország nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen jóvátételt is kellett fizetnünk, és százezerszám érkeztek a menekültek az új határokon túlról.
Az ünnepségen részt vett a kereszténydemokrata dr. Latorcai
János, az Antall-, majd Boross-kormány ipari és kereskedelmi
minisztere, aki 1994-ben pártja, majd 1998-ban a polgári erők
főpolgármester-jelöltje volt, jelenleg is országgyűlési képviselő,
a KDNP-ben a választmány elnöke.
Sz. K.

Nagy élmény volt a Parlament és a Tropicarium „Pirkadattól alkonyatig”
A BELENCÉRES NÉPTÁNCEGYÜTTES
GÁLAMŰSORA
Május 22-én érkezett el a nagy pillanat, amikor egy év után
ismét láthattuk a gálán a Belencéres Néptáncegyüttest. Habár
az év során többször fellépnek ők itthon, különböző városi rendezvényeken is, bemutatva tudásukat, de azért ezen a gálán
még színesebb műsort mutattak be, válogatva a Kárpátmedencei népek néptánc kincséből eredeti öltözékekben, színesben, változatosan, hitelesen.
Természetesen - mint mindig - most is elkápráztatták,
lenyűgözték a közönséget tánctudásukkal a táncosok. A rendezvényen emlékeztek a néptánc mozgalomban szerepel vállaló eddigi és jelenlegi táncpedagógusokra: Sztankó Károlyra,
Lipcseiné Kun Ildikóra, Barócsi Attilánéra, Farkas Tamásra,
Gózon Mihályné Majorosi Tímeára, Barna Zoltánra, s a jelenlegi művészeti vezetőre, Mahovics Tamásra.
Zs. I.

FOTÓ: IZSÓ HUNOR

Gyermekgála a kistérségi
általános iskolában
A Parlament előtt a Hepp iskola hetedikesei Farkas Flórán társaságában. További felvételek a www.bekesiujsag.hu oldalon a Képgalériában.

A Dr. Hepp Ferenc Tagiskola 7/C osztálya Izsó Hunor osztályfőnök vezetésével buszos osztálykirándulásra ment Budapestre.
Sétáltak a Duna-parton, megnézték a Hősök terét, a Parlamentben pedig Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője ka-

lauzolta őket. Találkoztak Farkas Flóriánnal, a Lungo Drom országos elnökével, akivel kedélyesen elcsevegtek. Óriási élményt nyújtott a Tropicariumban és a Malév Ferihegyi Repülőgép Emlékparkjában tett látogatás is.

„Válságból váltságba”
EVANGÉLIZÁCIÓ A BAPTISTA IMAHÁZBAN

Nemrégiben Békésen tartották a Magyar Baptista
Világszövetségének találkozóját, az egyház évenkénti országos közgyűlését, valamint azt a konferenciát, amely a misszió kérdését járta körül.
E találkozók zárásaként evangelizációs istentiszteletet tartottak a Baptista Imaházban, melyen az igehirdetés szolgálatát
Papp János lelkipásztor, a Magyarországi Baptista Egyház miszsziói igazgatója végezte Lukács 23,35-43 igeversek alapján,
amely Jézus kereszthalálát mondja el, hirdetve ezzel Jézus

emberiségért végzett áldozatát, váltságát. Mert ez a váltság szabadít meg minket a válságból, a mindenkori válságból, életünk
mindenféle válságából.
Jézusnak, aki a kereszten a legnagyobb válságban volt, váltsága
mutatja azt az utat, a kiutat a sok-sok problémából, nehézségből,
kilátástalannak tűnő helyzetekből, minden bajból. Mert javunkra
van még a nagy nyomorúság is - hangoztatta a lelkipásztor.
Papp János és Merényi Zoltán lelkészek, valamint a gyülekezet az új megtérőkért, a hitet elfogadókért imádkozott, hogy
minél többen elfogadják, befogadják Jézus Krisztus nagy kegyelmét, megváltó szeretetét, igazságát.
Zs. I.

Május 21-én került
sor a Békési Kistérségi
Általános Iskola második gyermekgálájára a
városi kulturális központban. A Dr. Hepp
Ferenc, a Karacs Teréz,
az Eötvös József Tagiskolák és az Alapfokú
Művészeti Iskola tanu- A Linea Fittness-Chalange csoport akrobatikus táncot adott elő, melyet Bimbó
lói, valamint tanárai Katalin tanított be.
adtak elő színvonalas,
látványos műsort. Számos komolyzenei és könnyűzenei produkciók hangzottak el, musical-részletek, modern és néptáncok,
népi játékok, népmese, paródia. Verseket is hallhattunk, mazsorett csoport is fellépett, de kórusmuzsika is szólt a gálaelőadáson.
Köszönet illeti a négy alapfokú intézmény felkészítő tanárainak áldozatos munkáját, s természetesen a nagyszerű rendezvényen fellépő diákok ügyes produkcióit.
Zs. I.

Lapunk online is olvasható!

www.bekesiujsag.hu

