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Az önzetlen szeretetről szól a Szeretetnepper című film
Az önzetlen szeretetet mutatja be az a film, melyet január 20-án lehetett megtekinteni a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója szervezésében a Csillagház – Reményhír házban.
Fotó: D. Nagy Nóra

A Filmklubban a Szeretetnepper című alkotást vetítették, amely egy roma ikerpár történetét dolgozta
fel. A történet szerint az intézetben nevelkedett testvérpár eltávolodik egymástól, miután egyiküket beszippantja a helyi alvilág. A „Kis Corleone” egyre
agresszívabban tör hatalomra, és minden eszközt
megragad, hogy ő legyen a kerület ura, belülről
azonban magány és félelem emészti, amit további
rémtettekkel kompenzál. Fivére eközben a helyi utcagyerekek körében végzett eredményes munkájával
szerez hírnevet magának, és a családalapításon töri a
fejét. Egy éjszaka azonban a két testvért a véletlen
tragikus körülmények között sodorja egymáshoz:
Kis Corleone lelkén két gyilkosság szárad, és nyomában vannak a rendőrök. Testvérének pedig egy
pillanat alatt kell döntést hoznia…
A film bemutatja a felemelkedés és a lecsúszás útvesztőit, sorsok mélységeit és magasságait.
Surman László cigány lelkész az est moderátoraként
elemezte a látottakat:
- A film egyik fő üzenete mindannyiunk számára,
hogyan lehet kitörni abból a helyzetből, ahova születünk. Sorsunkat magunk alakítjuk, és mi magunk
döntjük el, milyen lesz az életünk, kihez fordulunk
és kit hívunk segítségül. A program végén a jelenlevők, mintegy 50 személy kötetlenül beszélték meg a
látottakat és hallottakat. A rendezvényt a „Remény –
Híd” Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt részeként szervezték meg.
Lakatos Gyula

Surman László lelkész elemezte a látottakat.

A Fidesz és a KDNP döntött a harmadik rezsicsökkentésről

Rogán Antal frakcióvezető.

Döntés születhet a Fidesz–KDNP
frakcióülésén arról, hogy áprilisban a lakossági gáz árának mérséklésével folytatódik a rezsicsökkentés – derül ki Rogán Antal a
Magyar Nemzetnek adott interjújából. A Fidesz frakcióvezetője
azt is elmondta, hogy a tervek
szerint a villamos energia és a táv

hő díjának további csökkentésére
az év későbbi szakaszaiban és
különböző mértékben kerülhet
majd sor.
Magyarországon eddig nem volt
példa erre, hiszen akár felfelé,
akár lefelé mentek a világpiaci
árak, a rezsi mindenképpen emelForrás: mno
kedett.
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A Más -Kép Egyesület és a Szilágyi család
segített a beteg békési kisfiún
Jobb adni, mint kapni – ez az elv vezette a békési Más - Kép Egyesület vezetőségét,
amikor január 24-én megajándékoztak egy 12 éves beteg fiút.
Fotó: Vári László

Czinanó Tihamér az egyesület elnökhelyettese szomorúan közölte, hogy hosszú betegség után elhunyt
Szilágyi Pista bácsi, közös jó barátjuk. Később a családtagok igen nemes gesztussal keresték meg őket és
felajánlották Pista bácsi elektromos rokkantkocsiját,
hogy az egyesület a megfelelő helyre juttassa el.
A 12 éves békési Balogh Danika tavaly október elején került a szegedi klinikára, ahol Guillain – Barré
Syndromét, egy súlyos és igen lassú felépüléssel járó
betegséget állapítottak meg nála. Danika gerinctől
lefele nem tudja mozgatni a végtagjait.
- Dani november 11-e óta már itthon erősödik, és
önállóbb mozgásában, felépülésében hasznos lehet a
Szilágyi család által felajánlott elektromos
rokkantkocsi – mondta el a Kira Vendéglőben tartott
rendezvényen Farkas Mihály, a Más-Kép Egyesület
elnöke.
A program során Vári Lászlóné, a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola intézményegység-vezetője ajándékkosarat nyújtott át a Daninak,
akit korábbi diáktársai műsorral köszöntöttek.
Balogh Tibor, az apuka köszönetét fejezte ki a Szilágyi család és a Más-Kép Egyesület nemes gesztusáért.
Lakatos Gyula

A 12 éves békési Balogh Danika.

Balogh Krisztián megyei kisebbségi képviselő lett
Január 15-én Békéscsabán a Békés Megyei Önkormányzat hivatali helyiségében került sor a Békés Megyei Roma Önkormányzat rendkívüli ülésre. Az ülésen Pusztai József Károly halála miatt
megüresedett képviselői mandátum betöltéséről döntöttek.
Fotó: Lakatos Gyula

Balogh Krisztián.
- A „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi
és Polgári Szövetsége (területi) listájáról képviselői
mandátumhoz jutott Pusztai József Károly (Szarvas)
2013. december 13-án elhunyt.

A Területi Választási Bizottság megállapította, hogy
a megüresedett képviselői helyre a „Lungo Drom”
Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetsége listáján 004. sorszám alatt szereplő Balogh Krisztián (Békés) képviselő került. A jelölő szervezett a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 30 napon belül
bejelentette, hogy a kieső képviselő helyére a listáról
melyik képviselő lép előre.
A fentiek alapján a jelölt részére a Területi Választási Bizottság a megyei képviselői megbízólevelet kiadta. A Bizottság a döntését az 1997. évi C. tv. 115/
U paragrafus (1) bekezdése, az 1997. évi C. törvény
115/P. paragrafus (4) bekezdése (h) pontja alapján
hozta meg.
Lakatos Gyula
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„Életem értelme a zene” - Beszélgetés Horváth Elekkel
Városunk megbecsült zenetanára, Horváth Elek muzsikuscsaládból származik, édesapja
prímás volt. Az örökséget két fiú vitte tovább: a hegedűs Rudolf és a nagybőgős Elek.
Minderről a művész azon a közönségtalálkozón beszélt, melyet január 13-án a Verseny utcai Reményhír Házban tartottak.
A beszélgetés Kunné Balogh Andrea és Horváth Elek dapesten, a zeneművészeti egyetemen. Nappal az
közös zenei imájával kezdődött, Andrea az est folya- egyetemen tanultam, esténként bárokban zenéltem.
mán többször énekelt még.
Bejártam a világot, és volt több ajánlatom, különösen
Az est vendége meleg szeretettel emlékezett a
a finnországi felkérés tetszett. Mégis valami kügyermekkorára, noha – mint kifejtette – sokat
lönös erő hazahúzott. Magyarország a hakellett nélkülözniük.
„A folyamatos zám, Békés szülöttje vagyok. A döntés
- A legnehezebb korban születtem, 1947engem igazolt: itt lettem zenepedagógus,
tanulásban és
ben. Volt, amikor még kenyér sem jutott
és büszkeséggel tölt el a növendékeim
gyakorlásban
az asztalra. Három éves koromig
sikere. Most már ők zenélik körbe a vilálátom a sikert” got. Én pedig megértettem, miért marad„Párizsban”, egy putriban nevelkedtem.
Később a belvíz miatt elköltöztünk a Posta
tam, és mi a feladatom. A zene és a tanítás
utcára. A szüleink írni és olvasni nem tudó
az életem értelme – mondta Horváth Elek.
emberek voltak. Mégis apám intésére tanultam
A zenész üzent a fiatalságnak is.
tovább a helyi gimnáziumban. Édesanyám pedig az - Jómagam a folyamatos tanulásban és gyakorlásban
első cigány asszony volt, aki megtért a pünkösdi gyü- látom a sikert, nem csak a zenélésben, hanem az élet
lekezetben. Bár írni nem tudott, mély bölcsességet más területein is. Tanuljunk és képezzük magunkat!
hordozott, és az élet számos területén segíteni tudott.
Igyekezzük boldognak lenni, Istenek tetsző, a társaA Közéleti Klub házigazdájának, Fábián Márk Ta- dalmunk számára értékes embernek maradni! Himásnak a kérdésére Horváth Elek elmondta, hogy szem, hogy minden ember Isten gyönyörű ajándéka.
hatéves kora óta tanul zenélni. A klasszikus és jazz A Közéleti Klub a „Remény – Híd Békésen élő hátrázene korán elkezdte érdekelni. Talán kevesen tudják, nyos csoportok felzárkóztatása” című projekt keretéhogy előbb csellós volt, csak később végezte el a bő- ben valósult meg, hasonló előadások a jövőben is
gő szakot.
lesznek.
- A legendás Pege Aladár kezei közt tanulhattam BuLakatos Gyula, MPE OCM
Fotó: D. Nagy Nóra

A beszélgetés Kunné Balogh Andrea és Horváth Elek közös zenei imájával kezdődött.
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Kishírek

Fogyasztói alapjogként rögzítette a Fidesz–KDNP, hogy a havi
átlagjövedelem összegéig mindenki ingyen juthasson hozzá a
jövedelméhez. A magyar családok csaknem fele már bejelentette, hogy élni kíván ezzel a
lehetőséggel, és szerintem a számuk még nőni fog a következő
két hónapban.
———————————
Folyik a vita a paksi bővítésről.
A Fidesz-KDNP ezzel kapcsolatban is azt kéri a választóktól,
hogy ne hangzatos szavak alapján ítéljenek április 6-án, hanem
a tettek alapján. Gyurcsány Ferenc és barátai voltak már kormányon 2002 és 2010 között,
akkor nem rezsit csökkentettek,
hanem rezsit emeltek, nem ellenezték a paksi bővítést, hanem a
Parlamentben megszavazták azt
korábban.

Hevesi Rómeó (24):
Úgy gondolom, hogy mindenki nyitott arra, ami itt zajlik: a játékokra, a
beszélgetésre. Persze van az emberekben egy kis tartás, ami eleinte
akadályozhatja a közeledést. De
roma és magyar fiatal közt feszültség nincsen. Én, mint roma származású fiatal sohasem tapasztaltam
hátrányos megkülönböztetést. Inkább harmónia van köztünk a FÉK
Klubon.

Fotók: FÉK KLUB

Februártól 150 ezer forintig havi
két készpénzfelvétel ingyenes
lesz a rezsicsökkentés pénzügyi
ágának köszönhetően.

MENNYIRE BEFOGADÓ A FÉK KLUB?

Antóni Vivien (15):
Nem tapasz- taltam itt semmilyen
hátrányt ab- ból fakadóan, hogy
roma vagyok. Elfogadnak
teljes
mértékben, nem nézik azt, hogy
roma vagyok vagy sem. Mivel én is
rendszeresen járok a klubba, odafigyelek rá, hogy szeretettel közeledjek azokhoz, akik frissen érkeznek
közénk.

Duszka Vencel (17):
A FÉK Klub maximálisan befogad
magyar és cigány fiatalokat is,
semmilyen megkülönböztetést nem
tapasztaltak. Nekem sose volt furcsa romák közt lenni, így nőttem fel
kisgyerekkorom óta és a szüleim is
az elfogadásra tanítottak.

Forrás: mno
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