2013. július

Havonta megjelenő, ingyenes roma folyóirat

www.bekesiujsag.hu

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül

Az esemény fontosságáról Krizsanyik
Győző, a Kegyelem Gyülekezet lelkipásztora tájékoztatott: „A kereszténnyé
válás kinyilvánításának elengedhetetlen
eseménye a bemerítkezés. A keresztség
során kinyilvánítjuk azt az elkötelezettségünket, miszerint az életünket ezen
túl, a Krisztusban való hitben éljük. Pál
szavaival élve: a víz alá merülő ember
Krisztus halálával, a víz alól előbukkanó
ember pedig Krisztus feltámadásával azonosul. Óemberi (testi, lelki) természetünket
halottnak nyilvánítva helyet adunk az új teremtésnek. Az új teremtés a feltámadott, teljesen szent
és igazságos, örökké élő Jézus Krisztusból nyerte
életét. A bemerítkezés tehát nem valamiféle mosakodás, amely rituális megtisztulást eredményezne az
ember életében. Krisztus halálát teljes egészében el
kell fogadnunk, és ennek a legkifejezőbb módja az
egész testünk víz alá való merítése. Hogy miért? A
keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halál-

ba,

hogy amiképpen
Krisztus feltámadt a
halálból az Atya
dicsősége által,
úgy mi is új
életben
járjunk.”
A bemerítés alkalmával
7
személy tett
bizonys á g o t
Krisztusba
vetett hitéről, amit a
jelenlévők érdeklődve hallgatLakatos Gyula
tak.

Adókedvezmény, ami sokaknak jár, de kevesen tudnak róla
Sokan nem tájékozódnak az adóbevallás elkészítése
előtt. A könyvelő vagy a munkáltató pedig nem tud
mindent az adózóról. Így sokan nem kevés pénztől
esnek el csupán azért, mert nem tudnak pár adókedvezményről. Aki már töltött ki adóbevallást, az
bizonyára látta, jár kedvezmény a súlyos fogyatékosság miatt. Viszont nincs részletezve, mi is számít annak. A legtöbben nem foglalkoznak vele, mondván,
nekem úgysem jár. Milyen betegségekre jár a kedvezmény? Többek közt a cukorbetegségre, trombózis, különböző gyomor- és bélrendszeri betegségekre, hallás- vagy látáskárosodásra. A részletes listát az

interneten meg lehet tekinteni. Akinek van valami
állandó jellegű betegsége, mindenképp nézzen utána. Ez az adókedvezmény a mindenkori minimálbér
5%-a havonta, idén ez havi 3900 Ft-ot jelent. Lehet
kérni egy összegben a bevallás után, vagy havonta, a
levont adót csökkentve vele. Az igényléshez csak
egy orvosi igazolás szükséges, amit azonban nem
kell csatolni a bevallás mellé, hanem magunknál kell
tartani. Erre egy esetleges ellenőrzés során lehet
szükség. Fontos, hogy szerepeljen rajta a dátum,
amióta a betegség fennáll. Amennyiben gyógyíthatatlan betegségről van szó, az orvos ezt jelölje az
igazoláson, és akkor nem kell minden évben újat
kérni. Akik eddig nem vették igénybe ezt a kedvezményt, de jogosultak rá, azoknak jó hír, hogy visszamenőleg is igényelhető, maximum 4 évig. Ehhez az
érintett évekről önrevíziót kell benyújtani
/Forrás: lifepress/

Fotó: Lakatos Gyula

Június 16-án, a Kegyelem Gyülekezet tartott a
bemerítkezési alkalmat Békésen. Az Erzsébet
ligeti eseményt számos érdeklődő tisztelte
meg.
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FÉKezz nyáron is!

Jó példa a fiatalok számára

Szerda, délután 5 óra, Szarvasi út 15.
Ez a három dolog csak egyet jelenthet
a nyári hónapokban is: FÉK Klub. A
2012 tavaszán elindult klub célkitűzései változatlanok maradtak: értelmes
és hasznos szabadidős programot biztosítani középiskolás korú fiatalok
számára-alkohol és drogmentes környezetben, a fiatalság számára közérthető nyelven, aktuális és érdekes témákról és kérdésekről szóló előadásoknak teret biztosítani, építő barátságokat és kapcsolatokat kialakítani és
ápolni. Összefoglalóan tehát jó környezetben, értéket tanulva, barátkozni.
Távlati terveink között szerepel még a
Reményhír Intézmény Eötvös József
Általános Iskolában a FÉK Klubhoz
hasonló foglalkozásokat szervezni,
természetesen az általános iskolás
gyerekek számára, az iskolai szünidő
alatt. Ha lehet, még nagyobb intenzitással tervezzük folytatni a klubfoglalkozásokat a nyárom. Ezúton is, most
így írásos formában, szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklődő,
középiskolás fiatalt a FÉK Klubra!
Békésen a Szarvasi út 15-ben.
Kis István

Horváth Sándor a békési születésű, jelenleg Törökszentmiklós
többszörös gólkirály labdarúgóját kérdeztük a nemrég véget ér
szezonról és eredményes pályájáról.

- Hol ismerkedtél meg a
labdarúgással és milyen
klubokat erősítettél?
- A Békéscsabai Előre FCben nevelkedtem. Utána
Orosházára az NBIB-be
igazoltam, ahol két évig
profi labdarúgó voltam. Tizenkilenc évesen Mezőtúrra
szerződtem NB III-as bajnokságba. Itt egymást követő két évben is gólkirály
lettem. Ennek ellenére félévre visszajöttem Békésre
segíteni szülővárosomnak.
Majd hívtak Tiszafüredre,
onnan pedig Túrkevére kerültem egy röpke időre. Itt
három, egymást követő szezonban lettem gólkirály. 29,
31, majd 33 gólt lőttem az Horváth Sándor labdarúgó. A nem
rég véget ért 20 csapatos országos
idényekben.
kispályás tornán hat meccsen 20 gólt
- Ki a példaképed?
lőtt, és az első helyet szerezte meg
- A példaképem édesapám, csapatával.
Horváth Sándor, aki egykor
magyar bajnok volt a Budapest Honvéd labdarúgójaként. Csupa
válogatott labdarúgó közt szerepelt: Pisont István, Kovács Kálmán, Petri Zsolt, Urbányi, Csehi, Csábi (ma a válogatott
segédezője), a teljeség igénye nélkül. S hát nem kisebb edzővel
dolgozott, mint Dr. Mezey György. A pályaedzője pedig a mai
szövetségi kapitány Egervári Sándor volt. Miatta lettem focista, és
nélküle nem vittem volna ilyen sokra. Mindent átadott nekem a
Óvd meg a gyermeked!
tudásából hogy elismert és jó sportember lehessek.
- Mit üzennél a békési fiatal labdarúgóknak?
Az internet számos veszélyt
- Buzdítok minden fiatalt a sportra, mert a szórakozáson és az
rejt a gyerekek számára, ők
egészséges életen túl megélhetést is adhat, ha komolyan alázattal
képtelenek szűrni, értékelni
és elszántsággal végzik. Ne a lumpolás, éjszakázás, drogozás töltse ki életüket!
a kapott információt.
Segítsd és ellenőrizd gyermeked! - Milyen terveid vannak még, s mit szeretnél, ha egyszer véget
ér eredményekben gazdag pályafutásod?
- Minél magasabb osztályban szeretnék játszani. Amíg örömöt,
www.bekesiromak.blogspot.hu
szórakozást nyújt, ebből szeretnék megélni. Ha majd fizikai fájdalfelhívása
mat okoz, abbahagyom. Akkor viszont szeretnék edző lenni, gyerekekkel foglalkozni. Átadni sport tapasztalataimat nekik, ahogy
Lakatos Gyula
édesapám tette velem.
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Nagy sikert aratott a tehetséggála

Tehetséges roma fiataloknak szerveztek zenei programokat a békési székhelyű Reményhír Alapítvány jóvoltából. A május 30-án kezdődött „Fókuszban a tehetség” program keretében 5 héten át, 20 tehetségnek
segítettek a zenei fejlődésükben, nyilvánosság előtti
megjelenésükben. Furulya, ének, basszusgitár és
akusztikus gitár foglalkozásokon vettek részt a tehetséges roma fiatalok. A foglalkozások nem csak a zenei fejlődést támogatták, hanem közösségépítőek is
voltak, ahol a fiatalok megoszthatják egymással problémáikat, sikereiket, és személyi kompetenciáikban
fejlődnek. A különböző találkozók, rendezvények
olyan környezetet biztosítottak, amely a társadalmi
integrálódást is támogatta egyben.
A program végén az egyik résztvevő fiatalt, Szilágyi
Ivettet kérdeztük tehetségéről, terveiről.
Hol hallottál a programról, és miért jelentkeztél a
tehetséggondozó programra?
- A Kegyelem Gyülekezet tagja vagyok, itt láttam
plakáton a felhívást, de neten is találkoztam a plakátokkal. Végül egyik kedves ismerősöm, Kis István
bátorított, hogy vegyek részt én is nyugodtan, ott a
helyem.
Milyen hangszert választottál?
- A szüleimtől kaptam egy gitárt, így adva volt mit is
válasszak. Korábban tanulgattam, de nagyon jól jött
ez a lehetőség nekem. Sokat fejlődtem nem csak zenei, de mentális téren is. Kezdetben azért választottam a gitárt, mert nem volt elég önbizalmam egyedül
zenélni. Gondoltam, csapatban, zenei formációban el
tudok bújni. De a Fókuszban a tehetség programnak
köszönhetően már egyedül is kimerek állni egy szál
gitárral a közönség elé és elő merek adni, ami számomra nagyon nagy fejlődés.
Miért jelentkeztél erre a tehetséggondozó programra?
- A fejlődés és a felkínált tanulási lehetőség késztetett
a programban való részvételre. Egy nagyon hasznos
és jó lehetőségnek tartottam, és így is lett. Segített,
bátorságot, tapasztalatot egy családias csapatban fejlődhettem. Sokat tanultunk a tanároktól és sokat egy-

Fotó: Lakatos Gyula

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a békési Reményhír Alapítvány roma
fiatalok tehetséggondozását, továbbfejlődését vállalta a zeneművészetek területén, valamint a tehetségek bemutatását a nyilvánosságnak. A
„Fókuszban a tehetség” című NTP-RITP-12-P013 azonosító számú projekt, záró rendezvényére
június 30-án került sor.

Szilágyi Ivett és társai gyakorlás közben
mástól is. Az előadás módomban pedig nagyon sok
segítséget kaptam.
Milyen terveid vannak a zenéléssel?
- Elsősorban mivel megtért keresztény ember vagyok,
szeretném ezzel a tudásommal a gyülekezetem szolgálni, a többi majd később kialakul.
El tudod képzelni, hogy a zenélésből élj meg?
- Természetesen igen, el tudnám képzelni, és nagyon
jó lenne abból megélni, amit szeret az ember. Hisz
amit szeretettből végzünk, azt nem is munkaként fogjuk fel.
Mit jelent számodra a „tehetség” kifejezés és mit
szólsz ahhoz, hogy tehetségesnek tartanak?
- A tehetség vagy tálentum mit sem ér alázat és szorgalom nélkül. Jól esik, hogy tehetségnek mondanak,
de nem szabad elszállni. Két lábbal a földön járok,
rengeteg emberre fogták már mekkora tehetség, aztán
semmi nem lett belőle. Szorgalom és tanulás, gyakorlás nélkül semmit nem ér. Nekem ez utóbbi utat kell
járnom, és alázatosnak kell maradnom a zene irányában.
Mit tanultál az elmúlt hetekben? Hasznodra voltak a foglalkozások? Ha igen, miben voltak hasznosak?
- Számos dalon kívül, megtanultam odafigyelni zenész társaimra. A zene alázatára. Segíteni a zenész
társaimnak, ezáltal fejlődtem jó magam is. Megtanultam a kollektív tanulást, hisz többen voltunk egy-egy
zenei kurzuson. S nem csak zeneileg fejlődtem, mentálisan, emberileg is sokat segített a program. Magabiztosabb lettem nem csak a zenében, az életben is.
Jó társaságban szereztem nagyon sok tapasztalatot,
éreztem a valódi és őszinte törődést, a fejlődésünket
elősegítő valódi segítségnyújtást. Mindannyiunk nevében köszönöm a programnak, az alapítványnak és a
tanárainknak ezt a segítséget.
Részt vennél máskor is ilyen programban?
- Gondolkodás nélkül állítom, hogy igen. Rengeteg
élményben volt részem. Sokat köszönhetek a programnak, a Reményhír Alapítványnak.
Lakatos Gyula
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Jegyzet:

Lappangó hadjárat folyik
Fotó: illusztráció

Furcsa háború zajlik Magyarországon: lappangó hadjárat, aminek legfőbb célja elsősorban önmaga a
„háború” fenntartása, azaz hogy minél kiélezettebb
nemzetiségi ellentéteket idézzenek elő egyes politikai tényezők. Lévén, hogy ez számukra kedvező és
politikai hasznot hoz pártjuk számára. Ha lehet erőszakot, konfliktust, zavargást is keltenek minden
zokszó nélkül. A megbánás legkisebb jele nélkül.
Akik ezt vívják, úgy gondolják: számukra minden
eszköz megengedett. Nem számít sem a család, sem
a magántulajdon szentsége, asszonyt, gyermeket se
kímélnek (lásd: cigány gyilkosságok áldozatai), a
céljuk pedig természetesen az, hogy hazánk minél
lakhatatlanabb hely legyen. Ha lehet, uralkodjon el
az erőszak. Úgy gondoltam, hogy a Magyarországon
tapasztalható jelenlegi közállapotok mellett, ezek a
pártok züllesztik az országot, minden következmény
nélkül. Mit is mondhatnék, lappangó hadjárat folyik.
Lakatos Gyula

Augusztus 10-én lesz a
Békési Szilvapálinka
Ünnep
Békési Zoltán, a Békési Pálinka
Zrt. vezérigazgatója tájékoztatása értelmében augusztus 10-én
tartják az ez évi Békési Szilvapálinka Ünnepet. A rendezvénynek a Gőzmalom sori pálinkafőzde udvara ad otthont. A rendezvény fókuszában a vörös
szilva lesz, a programok a családok apraját-nagyját igyekeznek
megszólani. A nap végén a Fásy
Mulató biztosít minden bizonynyal fergeteges hangulatot.
Mint megtudtuk, egy nappal a
VII. Békési Szilvapálinka Ünnep előtt, augusztus 9-én pénteke n h e l yi t er mé ke k é s
hungaricumok témájában konferenciát is rendeznek az Ady utcai Békési Szilvapálinka Centrumban.
Szegfű Katalin
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