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Önkéntesek szépítették az üdülőközpontot
Fotó: FÉK Klub

A békési székhelyű MPE Országos Cigánymisszió égisze alatt
működő FÉK (Fiatalok az Élet
Küszöbén) Klub tagjai önként
vállalták, hogy egy napfényes
nyári délutánon segítenek a
Dánfoki Üdülőközpontot kissé
vonzóbbá, szebbé tenni.
A klubtagok az év egészében, így
a nyári vakáció idején is minden
szerda délután találkoznak, és érdekes előadásokat hallgatnak, beszélgetnek, játszanak, jó közösségben vannak. A jó közösségüknek köszönhető, hogy huszonötnél
is többen jelentek meg az önkéntes takarítási alkalmon, július 17én. Sőt, ez már a második hasonló
kezdeményezésük volt, pár hete
ugyanis a Szarvasi utca egyik lakótömbjét csúfító rasszista szövegű grafitit távolították le – mesélte
a dánfoki központban Kis István Fék Klub vezető.
Ezúttal azt vállalták, hogy a Cigánymisszió
munkatársa
a
takarítás ötletgazdája Lakatos
Gyula vezetésével, a tábor bejáratától
kezdődően
megtisztítják és mésszel
fehérre festik az út melletti
padkát, a bejárattól a hotelig terjedő résznél összegyűjtik a lombot
és a szemetet is felszedik. Mindenki nagy lelkesedéssel fogott
neki a munkának, így a középis-

A kellemes hangulatban eltelt és látványos változást eredményező
munkával valójában mindenki jól járt.
kolába készülő Antóni Vivien is, aki már régóta
FÉK Klubtag, és
mint lapunknak
elmondta,
ki
nem hagyna
egyetlen szerdai találkozást
sem: a legjobb a n
a
szeretetteli, baráti légkört szereti. Rácz Gábor, az
Reményhír iskola hetedikese csak pár hete csatlakozott a
FÉK-esekhez egyik barátja meghívására. A legjobban a vidám
hangulatot, az énekeket és a közös
programokat, összefoglalóan a

csapatszellemet kedveli. Ő is szívesen vette a kezébe a lombseprűt
és a kenőecsetet.
A kellemes hangulatban eltelt és
látványos változást eredményező
munkával valójában mindenki jól
járt. A Dánfoki Üdülőközpontot
működtető Kecskeméti Gábor
Kulturális Központ is, melynek
igazgatója, Koszecz Sándor nagy
örömmel vette a gyerekek munkafelajánlását, a diáksereg is, amely
értelmesen és hasznosan töltötte el
a vakációnak ezt a napját, valamint a Dánfokra ellátogató helyiek vagy turisták is, akik rendezettebb üdülőközpontba léphetnek
be.
Szegfű Katalin
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Újabb roma egyesület alakult Békésen
A békési Hit Gyülekezete tagjai ezév májusában
megalapították a Te-Érted Egyesületet. Az egyesület
elnökévé Antóni Gyulát választották meg. A szervezet fő célja a felzárkóztatás, a kultúra ápolása, kulturális rendezvények szervezése és az ifjúságvédelem
– tájékoztatott Antóni Gyula. A szervezet első rendezvényeként az elmúlt hónapban játszónapot tartottak közel 170 személy részvételével Dánfokon. A
rendezvényt az Élelmiszerbank nyertes pályázati
forrásából, a Hit Gyülekezete támogatásával valósították meg. A kilátogató gyerekek és szülők játékos
vetélkedők, színes sportfoglalkozások mellett beszélgetéssel tölthették el kellemesen e napot. Az ebédet a
Kira cigányétterem munkatársai főzték és tálalták fel
mindenki részére.
Lakatos Gyula

Antóni Gyula a Te-Érted Egyesület elnöke

A kreativitás a híd a Pepita táborban
Július derekán rendezték meg a Nemzeti Művelődési Intézet
Békés Megyei Irodájának és a Magyar Pünkösdi Egyház
Országos Cigánymissziójának békési munkatársai által közösen szervezett Pepita – kreatív tábor fiataloknak az integráció jegyében című programot.

Óvd meg a gyermeked!
Az internet számos veszélyt rejt a
gyerekek számára, ők képtelenek
szűrni,
értékelni
a kapott információt.
www.bekesiromak.blogspot.hu
felhívása

A mintaprojekttel a szervezők azt kívánják bemutatni, hogy a
művészet sajátos eszközeivel hogyan lehet tenni az egymás elfogadása, megértése, előítéletek leküzdése érdekében. A táborozók az Epreskerti óvoda udvarát és épületét vették birtokukba.
Patkás Rita, a cigánymisszió békési szervezetének munkatársa
egy ismerkedős, játékos tréninggel indította el a kreatív foglalkozások sorát. A cél az volt, hogy a különböző családi és társadalmi háttérrel rendelkező gyerekek megismerjék egymást, és
ízelítőt kapjanak az előttük álló napok programjaiból. Ezt követően Rácz Gyula népzenész hívta zenei kalandozásra a csapatot,
amellett, hogy megismertette őket a népi hangszerek világával,
arra is rávette a fiatalokat, hogy egy rögtönzött zenekart alakítva
pár dalt előadjanak. Később a modern irányzatok kerültek terítékre. A „táborlakók” itt is interaktívan kapcsolódtak be a foglalkozásba. Kipróbálhatták a hangszereket, énekelhettek és közben non-formális úton egy sor új ismerettel gazdagodtak a zene
alapjait illetően. Az első napot sportfoglalkozás és sorverseny
zárta. Másnap a kézművesség köré épületek a nap történései. A
délelőtti és délutáni foglalkozást a Dobozi Népművészeti Egyesület animátorai vezették le. A szakemberek segítségével merített papírból fényképalbumok készültek, de akinek kedve tartotta gyöngyöt is fűzhetett, és olyan fajátékokkal köthette le magát, mint a malom vagy az ördöglakat. Az utolsó három napon a
magyar és cigánytáncokkal ismerkednek majd meg a résztvevők
a Békés Megyei Néptáncosok Szövetségének a jóvoltából, de
modernebb koreográfiákat is elsajátíthatnak a nap során. Ellátogatott a táborba Baji Miklós Zoltán (BMZ) képzőművész is,
akinek vezényletével mindenkiből „indián” vált. Zárónapon
kiállítás nyílt meg a tartalmas és egyben példaértékű tábor foglalkozásai során készült alkotásokból.
Zsjak-Pillár Andrea
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Megyei házi csoportok hálaadó napja Kevermesen

Varga Mihály gyülekezetvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Durkó Albert misszióvezető bemutatta
a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióját. Prédikációjában az áldozathozatal fontosságáról
szólt, és arról, hogy a hetvenes években elindított
építkezési folyamat Kevermesen most ért be. Ennek
lenyomata a Reményhír Közösségi Ház. A misszióvezető kitért arra is, hogy milyen látványos a változás
a cigány keresztény közösségek terén.
- Ma országosan 93 településen vagyunk jelen és több
mint hatezren vagyunk. Nekem az ígérte Isten, hogy
325 ezer cigány hívő lesz, és hogy általuk, a megváltozott gondolkodású és életvitelű cigány embereken
keresztül formálja a magyar társadalmat - hangsúlyozta Durkó Albert.
A Kevermesi Reményhír Közösségi Ház tábláját
Durkó Albert mellett Surman László leplezte le, a
történés jelentőségét Surman László, a Cigánymisszió
egyik vezető munkatársa méltatta.
- Isten testvéreket, csoportokat, gyülekezeteket adott
nekünk, és ezért hálával tartozunk. Helyet biztosít az
imához, gondoskodik rólunk – mondta.
A kevermesi gyülekezet tagjai minden érdeklődő és a
programon résztvevő számára babgulyást szolgáltak
fel, melyet közösen fogyasztottak el. Később Szentesi
Zoltán hálaadónapi prédikációja következett. A nap
folyamán a dicsőítést a zákányszéki Péter Pál és cso-

Fotó: Lakatos Gyula

A Kevermesi Reményhír Közösségi Ház ünnepélyes átadásával egybekötött megyei házicsoportok
hálaadó napját tartottak július 27-én Kevermesen.
Tizenkét településről közel száz vendég érkezett a
hálaadó rendezvényre.

Surman László és Durkó Albert misszió vezető
leplezte le a Reményhír Közösségi Ház tábláját.
portja szolgáltatta.
Néhány jelenlévőt a nap üzenetéről kérdeztünk.
Csurár Lajos Újkígyósról úgy vélte, hogy ez a szép
ünnepség a közös munkáról, az összefogásról és a
szeretet elfogadásáról szól. Az eleki Balog Gyuláné
annak a véleményének adott hangot, hogy Isten előtt
nincsenek már magyarok vagy cigányok, csak hívők.
A kevermesi ünnepségnek az az üzenete, egy újabb
hellyel lett gazdagabb a misszió, ahol szolgálni, tanulni lehet. Egymásért egy közösségben élhetnek az
emberek. Lakatos Tünde (Kevermes) szerint Isten
akarata, hogy szeretetben és békében, őt szolgálva
éljünk. A közösséget jól fogja szolgálni a most átadott Reményhír Közösségi Ház.
Lakatos Gyula

Még több hír és kép a www.remenyhir.hu oldalon

Madzagfalvi Napok – idén szeptember 7-8-án
Idén 15. alkalommal, szeptember 7-8. rendezi meg a városvezetés a Madzagfalvi Napokat. Békés legnagyobb fesztiválján a látogatók rengeteg hagyományos rendezvényelemmel, és számos újdonsággal is találkozhatnak. Új elem a Békési Házi Termék Verseny,
melynek során helyi termelők mutathatják be termékeiket, hagyományos mesterségekhez köthető tárgyaikat, eszközeiket az Élővíz-csatorna partján. Varázskör-kötés címmel
rekordkísérlet is lesz. Szeptember 7-én este kilenctől a hazai rockzenei élet ismert képviselője, az Ossian együttes ad élő koncertet, előttük a békési Palmetta együttes lép színpadra. A koncertek végén a napot zenés tűzijáték zárja. A 15. Madzagfalvi Napokon lesz
továbbá bicaj túra, kutya- és cicaszépségverseny és elmaradhatatlan Madzagfalvi Hétpróba. Megtartják az „Ízek utcája” főzőversenyt is. Tavaly nagyon népszerű volt az ingyenes városnéző kenutúra az Élővíz-csatornán illetve a Barta Kupa Madzagfalvi Kártya
Bajnokság, melyekre most is lehet nevezni.
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Egy asztalnál cigány és nem cigány Telekgerendáson

A mintegy félszáz fős létszámot
számláló táborba a Tolna megyei
Sárszentlőrincről, a szabolcsi
Nyírtelek-Görögszállásról, és a
Békés megyei Szentetornyáról
cigány hívek látogattak el lelkészeikkel, továbbá olyan személyek is, akik a szükségszerűségét
és időszerűségét meglátva most
ismerkednek a cigánymissziós
munkával – mondta el a helyszínen Bakay Péter, a főszervező. Az
ötnapos hitébresztő, hitmélyítő
táborozás során a lelki táplálékot a
Máté evangéliuma 5. fejezetében
Fotó: Lakatos Gyula

Varga Mihály, a MPE OCM
munkatársa
olvasható Boldogmondások adták,
melynek mindig aktuális szavait
ezúttal a cigányság sajátos életvi-

Havonta megjelenő ingyenes folyóirat

Fotó: Varga Mihály

Ebben az évben Telekgerendás
adott otthont a Magyarországi
Evangélikus Egyház évente szokásos Közös asztal elnevezésű
rendezvényének. A táborba
olyanokat hívnak, akik evangélikus cigány közösségekben élik
meg keresztény hitüket, illetve
akik a cigánymissziót szívükön
viselik.

Lakatos Gyula és Surman László író - költők előadás közben
teléhez, gondolkodásához, gondjaihoz idomították az igehirdetők.
Az irgalmasságról szólva például
az ökumenizmus jegyében meghívott Varga Mihály, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója munkatársa arról beszélt, hogy a jézusi szeretet irgalmas szívet eredményez, és ez irgalmas cselekedeteket szül, melyet Isten vár követőitől. Interaktív előadásában arra buzdította
lelkes hallgatóságát, hogy rendszeresen és örömmel olvassák a
Bibliát.
- Sok mindennel foglalkozunk a
mindennapokban, hogy eltöltsük
az időt. Legyen Isten a hobbid!
Szánj időt a gondolatai megismerésére, üzenetére, amit a Szentírásból tudhatunk. Ismerd meg
Atyádat, és kövesd az útját, add át
magad a tanításának! Hagyd magad szelíddé, szeretettel telivé,
Istenben bízóvá, irgalmas szívűvé
formálni – hangzott el a cigány
igehirdetőtől, aki a mindennapokban gyülekezetplántáló szolgálatot
folytat Békés megye településein,
elsősorban tisztán cigány karizmatikus keresztyén közösségekben.

Roma Oldal

Varga Mihály mellett szintén a
MPE Országos Cigánymissziójától érkezett a telekgerendási miszsziói központba Surman László, e
szervezet egyik vezető munkatársa és Lakatos Gyula, aki a médiamunkában dolgozik. Előadásukban, melyet élénk érdeklődés kísért, a cigány-magyar együttélésben szerzett tapasztalataikról számoltak be, valamint verseikből
olvastak fel néhányat. A békési
delegáció negyedik tagja a zenész
Balogh József volt, aki szintetizátoron kísérte az irodalmi előadást,
valamint közreműködött az igehirdetés során is.
Amint a helyszínen megtudtuk, a
Közös asztal táborba olyanokat is
várnak, akik ellenérzéssel viseltetnek a cigányság iránt, és olyan
cigányokat is, akik ellenérzéssel
bírnak a magyarság iránt, feszültséget tapasztalnak a cigánymagyar mindennapi együttélésben. A cél az, hogy érveiket ütköztessék és végül Krisztus mindenkit elfogadó szeretetében elfogadják, szeretni tudják egymást.
Szegfű Katalin
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