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Kedves gesztus gondolni másokra
Időseket látogattak meg az ünnepek alkalmával a Kegyelem Gyülekezet fiataljai.

Fajó Attila

Fotó: FÉK Klub

Karácsonykor kedves gesztus gondolni azokra is,
akik talán egyedül töltik az ünnepet és jól esne nekik
egy kis társaság. A békési Kegyelem Gyülekezet
fiataljai, 2013. december 21-én a karácsonyi ünnepek előtt is meglátogattak néhány, a közösséghez
tartozó idős gyülekezeti tagot. Keresztény szemszögből nézve hamar világossá válik, hogy itt nem csak a
„szokásos” karácsonytájéki jótékonykodásról van
szó, hanem az Isten igéjének való engedelmeskedésről. A Biblia azt írja: „Tiszta és szeplőtlen kegyesség
az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és
az özvegyeket nyomorúságukban…”

Az időseknek jól esett a fiatalok érdeklődése,
pártfogása, kedves szavai.

A céltudatos életről Eleken
Az MPE Országos Cigánymisszió cigány családoknál tart
országszerte úgynevezett házi csoportokat, ahol a missziós munkatársak a hit és a mindennapi élet kapcsolatáról
beszélgetnek a résztvevőkkel. Békés megyében több helyen működik ilyen missziós munka, így Eleken is.
November 27-én, az MPE OCM eleki házi csoport alkalmán a céltudatos hívő élet volt a téma. A céltudatos ima
nem lehet vallásos fecsegés, hanem élő beszélgetés Istennel – fejtette ki Antóni Ernő missziós munkatárs. Elmondta még, hogy Isten akarata, hogy ne az érzelmeink viharában éljük életünket. Ehelyett legyünk céltudatosak, tervezzük meg életünket, és szolgálatunkat. A szolgálta az, amit
Isten ránk vagy közösségünkre bíz, és ezt felelősséggel
kell teljesítenünk.
Lakatos Gyula
Fotó: Lakatos Gyula

Antóni Ernő, az MPE OCM munkatársa.
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Nincs új Lungo Drom szervezet Békésen
Hivatalos levélben kaptunk tájékoztatást az Országos Lungo Dromtól
a Békésen kialakult helyzetről
Fotó: Lakatos Gyula

Korábban a bekesiromak.blogspot.hu internetes oldalon arról adtunk hírt, hogy új Lungo Drom szervezet alakult Békésen, és e szervezetnek Balogh Krisztián az elnöke. Később hivatalos levélben arról kaptunk tájékoztatást az Országos Lungo Dromtól, hogy
új szervezet a városban nem alakulhatott, ugyanis az
alapszabályuk értelmében minden településen csak
egy alapszervezet lehet. Ennek értelmében Békésen
is egy szervezetet ismernek el. A levél ugyanakkor
azt is leszögezi, hogy a békési Lungo Drom szervezetének elnöke Budai János.
Lakatos Gyula
A képen balról Balogh Krisztián, a BRNO elnöke
mellett Budai János, a Békési Lungo Drom szervezet elnöke látható.

Játszóház és Mikulás ünnepség
Játszóházat és Mikulás ünnepséget rendeztek a Remény - Híd - Békésen élő
hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt keretében.
nyel vendégelték meg a jelenlévőket.
Lakatos Gyula
Fotó: Patkás Rita

rénszarvast. A játszóház után a
gyermekek közösen énekeltek
gitáros előadók kíséretében a
„Hull a pelyhes fehér hó” kezdetű
dalt. Kis idő elteltével, idén is tömött puttonnyal érkezett a Mikulás. A Nagyszakállú térdére ültette
a gyermekeket és örömmel hallgatta verseiket, énekeiket és a fülébe súgott karácsonyi kívánságokat. A műsor végén, a
A városi kulturális központrésztvevő gyerekek és
ban megtartott eseményre
Idén is
felnőttek örömére, a
a kisebb gyermekeket a
tömött
szülők is elkísérték, így
feneketlen puttonyáputtonnyal
ból számtalan édesők is részesei lettek a
közös időtöltésnek. A
séggel kedveskedett.
érkezett a
résztvevők a téli ünnepZárásként a zenei előMikulás.
hez kapcsolódó ajándékadók gondoskodtak a
tárgyakat készítettek: Mijó hangulatról, majd a
ku l á s t , h ó e mb e r t é s
szervezők aprósüteményDecember 6-án a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió játszóházat és Mikulás
ünnepséget rendezett, a Remény Híd - Békésen élő hátrányos csoportok felzárkóztatása című projekt keretében a programba bevont óvodások és kisiskolások
számára.
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Elindult a nemzetiségek választási regisztrációja
Január 1-jével indult a valamely magyarországi nemzetiséghez tartozó választópolgárok nemzetiségi névjegyzékbe
történő regisztrációja - közölte a Nemzeti
Választási Iroda vezetője.
Pálffy Ilona bemutatta a nemzetiségi választó polgárként nyilvántartásba vétel
iránti kérelem dokumentumát, amelyet mert ha valaki nem akar részt venni az országgyűlési választáson (például
még decemberben valamennyi házazért, mert az adott nemzetiség
tartásba, valamennyi postaládába
létszáma eleve lehetetlenné te- a címzett feltüntetése nélkül szi a parlamenti képviselő beeljuttattak. A kérelemJanuártól
juttatását), akkor így nem
dokumentumon lehet nyilatindul
a
zárja ki magát abból a lehekozni majd arról, hogy a vánemzetiségek
tőségből, hogy az őszi nemlasztópolgár valamelyik mazetiségi önkormányzati vágyarországi nemzetiséghez
választási
lasztáson részt vegyen.
tartozónak vallja magát, és
regisztrációja.
Azok, akik nemzetiségi váhogy ez alapján kéri a névlasztói névjegyzékbe kerülnek,
jegyzékbe vételét.
a tavaszi parlamenti választáson
Az íven külön lehet dönteni ar(az egyéni jelöltek mellett) nem a
ról, hogy (az őszi önkormányzati
mellett) az országgyűlési választásra is pártlistákra, hanem az adott nemzetiség
kéri-e a nemzetiségi névjegyzékbe vételét listájára szavazhatnak.
Forrás: romnet
vagy sem. Ennek azért van jelentősége,

Jó, ha tudja és tisztában van vele!

Mint bizonyára tudja a tisztelt olvasó, az országgyűlési képviselők
választásáról szóló, a 2011. decemberében elfogadott 2011. évi
CCIII. törvény rendelkezése értelmében a magyarországi nemzetiségek önálló képviselőjelölteket
indíthatnak a 2014-es országgyűlési választásokon, de csak abban az
esetben, ha közösségük tagjai a

nemzetiségként választói névjegyzékbe vetetik magukat. A hatályos
rendelkezés alapján viszont a regisztrált nemzetiségi állampolgárok nem szavazhatnak pártlistára,
csak az Országos Önkormányzatuk által felállított listára, illetve
egyéni jelöltekre.
A törvényi szabályozás alapján a
nemzetiségi képviseletet 20-25
ezer fős nemzetiségi listás szavazattal lehet elérni, és ezt elméletileg is csak a legnagyobb 2-3 nemzetiség tudja teljesíteni. Emiatt a
kisebbségek döntő hányada legfeljebb egy szavazat nélküli szószólót, vagyis díszképviseletet küldhet a parlamentbe. Meggyőződé-

sem, hogy egy jogkörök nélküli
szószóló nem teremti meg a nemzetiségek valós parlamenti képviseletét, és nem tesz eleget az immár 20 évvel ezelőtt megszületett
alapjogi rendelkezésnek. Magyarország Alaptörvénye a Nemzeti
hitvallásban is kinyilvánítja: a velünk élő nemzetiségek a magyar
politikai közösség részei és államalkotó tényezők, éppen ezért úgy
vélem, nem csak alkotmányos jogunk, hanem kötelességünk is beleszólni Magyarország politikai
életébe, ezzel is alakítva saját sorsunkat és jövőnket, formálva a
magyar demokráciát, hazánk jövőForrás: romnet
jét.
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Balog Zoltán: Új lehetőség adódik a választási
rendszerben a cigányság képviseletére
jó romák, keresztények és értelmiségiek legyetek. Hármas identitásotok a ti sajátosságotok: magyarok, romák és keresztények vagytok. A negyedik pedig az életforma, az értelmiségi lét. Vigyázzatok mindegyikre! Az egész országnak fontos, hogy a romák közül kiemelkedjenek olyan értelmiségiek, akik nemcsak önmagukért,
hanem egy egész közösségért felelősséget éreznek. Akik értik
mindkét oldal (romák és magyarok) problémáját és akik számára
e közben az útjelző a keresztény hit. Elit lesztek,
azaz minőség; egy köÚj
zösség képviselői,
lehetőség
kiválasztottak, ami
adódik a
nemcsak életforma,
választási
hanem nagy teher is.

Új lehetőség adódik a választási
rendszerben a cigányság képviseletére – hangsúlyozta Balog
Zoltán, hiszen 2014 tavaszán
először kerülhet a parlamentbe
a romák által választott, teljes
jogú képviselő. A miniszter szerint nem lenne jó, ha a roma
értelmiség a „tisztaság, a függetlenség jelszavával” elfordulna a
politikától, „alig várjuk, hogy
átvegyétek a marsallbotot, azt
szeretnénk, ha mindinkább a ti
világotokká válna a kisebbségi
önkormányzati rendszer.”

– Ne higgyetek azoknak, akik szerint nincs
esély, lehetőség a felemelkedésre – biztatta
hallgatóságát a szárrendszerszói Soli Deo Gloria
konferenciatelepen.
Jezsuita, katolikus,
ben.
- Több út is létezik, a
református, görög katolitiétek az, hogy jó magyarok,
kus és evangélikus cigány

szakkollégium működik öt nagyvárosban, és az ezekből érkezett
fiatalok idei konferenciájuknak a
„Melyik a te utad?; a roma értelmiségi lét esélyei” címet adták.
Útravalót kaptak az egyházak
képviselőitől és szólt hozzájuk Farkas Flórián, az Országos
Roma Önkormányzat elnöke is.
Forrás: cpress

Balog Zoltán államtitkár.

Oktatást vállal Ifj. Varga Tivadar jazz zongoraművész
Fotó: Melczer Zsolt

Ha tanulni szeretnél jazz zongorán,
jobb helyre nem is jöhetnél!
Ifj. Varga Tivadar jazz zongoristaművész,
kezdők és haladók tanítását vállalja.
Kizárólag hétvégi óraadással.
Ha felkeltettük érdeklődésedet
a zeneművészet iránt,
akkor érdeklődj a
Békés, Táncsics utca 32. szám alatt.
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