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    Szabadtéri evangelizáció a Szabadkai utcában 

 

Április elején a békési Szabadkai utcán tartott sza-
badtéri evangelizációt az MPE Országos Cigány-
misszió. Az első alkalmat máris nagy érdeklődés 
kísérte. Mintegy 30 fő jelenlétében tette fel a kérdést 
az MPE OCM munkatársa: „Te hogyan várod Jé-
zust?” A Bibliából idéztek: „Vigyázzatok és imád-
kozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a 
lélek kész, de a test erőtelen.” 
Az evangelizációt követően kötetlen beszélgetésre 
került sor. Itt tudhattuk meg, hogy a környéken élők 
minden pénteken délután öt órakor várják a Cigány-
misszió munkatársát, s készek meghallgatni a taní-
tást. A misszió munkatársai kimennek és megláto-
gatják azokat az embereket is, akikről a környezetük 
lemond. Nekik is szükségük van arra, hogy meghall-
gassák őket, érdeklődjenek felőlük és törődjenek 
velük. A missziós munkatársak azt tapasztalják, 
hogy az emberek beszélgetni akarnak, számos kérdé-
sük van.  
                                                            Lakatos Gyula  

 Híres magyar cigány emberek 

Csányi Sándor Budapest, 1975. december 
19. született. Jászai Mari-díjas magyar színész.  
Gyermekkora óta színésznek készült. Az általános 
iskola elvégzése után épületgépészeti szakközépisko-
lában tanult. 
 

Érettségi után a kaposvári Csiky Gergely Színház-
ban segédszínészként tanulta a színészmesterséget. 
1997-ben negyedik felvételije sikeres volt a Színház- 
és Filmművészeti Főiskolára, Marton László osztá-
lyába. A főiskola elvégzése után, 2001-ben, 
a Krétakör Színház tagja lett. 2002-től a Radnóti 
Miklós Színház tagja.  
Számos játékfilm és tévéfilmben szerepelt.  
Díjai: Filmkritikusok díja, Legjobb színész, Kontroll 
(2004) Súgó Csiga Díj (2004) legjobb epizódszínész 
díja (36. Magyar Filmszemle) (2005) legjobb film-
színész (Fringe Report) (2005) A Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagkeresztje (2005) legjobb férfi 
alakítás díja (37. Magyar Filmszemle) (2006) Rad-
nóti Színház díja - legjobb színész (2009) Pulcinella-
díj – Vidor Fesztivál (A Főfőnök) (2011) Jászai Ma-
ri-díj (2013). 
 Magánélete: volt felesége Pokorny Lia, közös gyer-
mekük Mihály (2003). 2012 júliusában újra megnő-
sült, második felsége Tenki Réka színésznő. 
                                                                  Forrás: Romnet 

Látogatás a Szabadkai utcában. 
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Csányi Sándor színművész. 
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A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola 
Intézményegységének tanulói és pedagógusai április 8-án 
az iskola udvarán egy rövid ünnepséggel emlékeztek meg a 
Romák Világnapjáról. A megemlékezésen részt vett a helyi 
roma kisebbségi önkormányzat elnöke is. 
 
Április 8-a Romák Világnapja, egyben a Roma Kultúra Nap-
ja. Története 1971-ig nyúlik vissza, amikor először rendez-
ték meg a cigányok első világkongresszusát Angliában. Eu-
rópa, Afrika és Amerika számos országának szervezetei kép-
viseltették magukat. Arról is döntöttek, hogy a világ összes 
cigány népcsoportjának, cigány származású emberének kö-
zös hivatalos elnevezése legyen ettől kezdve a rom (a szó 
annyit tesz: ember) többes számú alakja, azaz a roma. A vi-
lágkongresszuson zászlót és himnuszt is választottak és itt 
ismerték el első ízben a cigány nyelvet. Megkezdték az egy-
séges cigány nyelv kialakítását, a folyamat a mai napig tart. 
Minderről Kocsorné Csató Éva népismeret oktató beszélt a 
megemlékezésen.   
                                                                        Lakatos Gyula 

          Egészséges életmódról a Csillagpontban 

A doktornő mindenekelőtt az egészséges táplálko-
zásról beszélt, kiemelve a napi gyümölcsfogyasztás 
fontosságát. Szót ejtett a cukorbetegségről, annak 
kezeléséről is.  
Dr. Pálmai Éva elmondta, hogy a cigányság körében 
elsődleges a vörös húsok fogyasztása az egészsége-
sebb fehér hússal szemben. Így az egészséges élet-
módra való átállás tudatos döntéseken is múlik.  
A program céljáról Mucsi Gyöngyvér és Braunné 
Makai Adrienn szociális munkatársak elmondták, 
hogy a hasonló kellemes hangvételű nyitott beszél-
getésekkel szeretnék megfelelő egészségügyi, élet-
módbeli ismerethez juttatni a célcsoportot.  Az élet-
formáló programsorozat május végéig kéthetente 
folytatódik.  
A program a „Remény – híd” Békésen élő hátrányos 
csoportok felzárkózása című projekt keretében való-
sul meg. 
                                                             Lakatos Gyula 

  Gyerekek is megünnepelték a Romák Világnapját 

 Az életformáló programra került sor április elején Békésen a Csillagpontban. Az előadó dr. Pál-
mai Éva foglalkozás-egészségügyi és homeopata orvos volt, aki az egészséges életmódról tartott 
előadást. 

Dr. Pálmai Éva foglalkoztatási - és egészségügyi  
orvos. 
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Kocsorné Csató Éva népismeret oktató 
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Először Varga Heni néni tartott elő-
adást arról, hogyan tudjuk megóvni 
környezetünket, és a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságáról is be-
szélgettünk. Megdöbbentő 
filmrészleteket láthat-
tunk arról, hogy az 
emberi butaság és 
nemtörődömség mi-
att hogyan pusztul a 
természet és hogyan 
károsodik a növény- 
és állatvilág. 
Sajnos egyre több em-
ber is beteg lesz a kör-
nyezetszennyezés következ-
tében. Az asztma, allergia már nép-
betegségnek számítanak. Az egyik 
kisfilmből azt is megtanultuk, ho-
gyan kell a szemetet külön válogat-
ni. Először egy zsák szemetet válo-
gattunk szét, majd az iskola szelek-
tív hulladékgyűjtőibe vittük azokat. 
Egy másik foglalkozáson Harcsa 
Anetta nénivel és Heni nénivel raj-
zoltunk ÖKO védjegyeket, kupa-

kokból és más hulladékokból alkot-
tunk képeket, illetve plakátokat ké-
szítettünk a témával kapcsolatban. 
A program megpecsételéseként sze-

metet szedtünk Dávid Kati né-
nivel a Csillagpont környé-
kén, Heni nénivel pedig az 
iskolától a Csillagpontig. 
Sajnos a végén már alig 
bírtuk a szeméttel tele-
szedett súlyos zsákokat. 
A legtöbben cigarettájuk 

végét dobták el, de talál-
tunk üres üvegeket, kis 
cipőt, sőt még tévét is. 

Elmondhatjuk, hogy most már 
nem csak tévéből ismerjük a kör-
nyezetszennyezést, és kérünk min-
denkit, hogy ne szemeteljenek! 
Nem olyan nehéz a kukába dobni a 
szemetet, és ha megtehetik, akkor 
szelektálják is azt! A város ingyen 
kukát is biztosít ehhez. Nekünk csu-
pán óvni kell a környezetünket!    
                    

Forrás:ReményHírmondó   

                         Óvd a környezeted 
 Korra tavasszal Reményhír intézmény tanulói is részt vettek a Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymissziója által életre hívott Óvd a környezeted című pályá-
zati programján.  

 

„Sajnos egyre 
több ember is 
beteg lesz a 
környezet-

szennyezés kö-
vetkeztében”.  

A program megpecsételéseként szemetet szedtünk a Csillagpont környékén. 
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Kérünk mindenkit, hogy ne sze-
meteljen! Nem olyan nehéz a ku-
kába dobni a szemetet.  
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        Együtt sportolt a családok apraja-nagyja 

A szép számban kilátogató családokat színes 
programok és játékok tucatja várta. Töb-
bek közt kosárpalánkra dobás, 
lufihajtogatás, trambulin, kispályás 
focitorna, a kisebb gyerekek és szüle-
ik részére pedig a Csillagpont épüle-
tében várta kézműves foglakozások 
sora. Az udvaron a helyi tűzoltók 
jóvoltából tűzoltókocsi rekesz-építő 
verseny várt minden érdeklődőt. A 
fiatalok legnagyobb örömére be is 
ülhettek a tűzoltóautóba. A rendőrség 
szintén ellátogatott: bemutatták autóju-
kat, KRESZ-totót állítottak össze, és 
kerékpáros szalonpálya is igen nagy népsze-
rűségnek örvendett. Délben a kilátogató családok 
egy igen ízletes töltött káposztát fogyaszthattak el a 

Cigánymisszió vendégelként, melyet a Kira 
étterem főzött meg.  

A reggeltől kora délutánig tartó, több 
helyszínen zajló programokat a szer-
vezők úgy alakították ki, hogy a csa-
ládok minden tagja megszólítva 
érezze magát, és mivel minden re-
mekül siekrült, el is határozták, 
hogy jövőre is megtartják majd. 
A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
Konzorciumi partnerek: Békés Város 
Önkormányzata, a Reményhír Alapít-

vány és a Türr István Képző és Kutató Inté-
zet voltak.  

                                                            Lakatos Gyula  

  

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió a Remény-Híd – Békésen élő hátrányos 

csoportok félzárkózása című projekt keretében szervezte meg április 5-én a Csillagpontban és an-

nak környékén megtartott családi sportnapját. A meghívás a projektben résztvevőknek szólt, de 

bárki részt vehetett a programon. 
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„Az április elején 

rendezett sportnap-

ra szép számban 

kilátogató családo-

kat színes progra-

mok és játékok tu-

catja várta”.  

A szép számban kilátogató családokat színes programok és játékok tucatja várta.  


