




„A Magyarországi Református Egyház küldetése, 
hogy a Szentlélek által Isten Országának jele és
követe legyen a mai magyar társadalomban, a 

személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol
minden ember, származására és társadalmi

helyzetére való tekintet nélkül, 
megtapasztalhatja Jézus Krisztus

evangéliumának befogadó, gyógyító és
újjáteremtő erejét.”



Református cigánymisszió célja, küldetése:

Átfogó célok

1. Az MRE gyülekezetei az evangélium életet formáló üzenetét 
meghirdetik a társadalom peremén élő rétegek, köztük a 
nagyszámban jelen lévő cigányság felé.

2. Az egyház szolgálata által a cigányok megtapasztalják Isten 
helyreállító és gyógyító szeretetét életük minden dimenziójában.

3. Az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös megbékélést és 
kiengesztelődést a cigányság és a többségi társadalom tagjai között.



MEGBÉKÉLÉS

Istennel – önmagunkkal – felebarátainkkal – a teremtett világgal

„Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem
tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát
Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért
kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2 Kor 5,19-20.)

Az MRE cigányok közötti szolgálatának elengedhetetlen aspektusa Isten
Országa evangéliumának meghirdetése, ami a Krisztus általi megbékélés és a
valódi közösség megélésének lehetőségét kínálja.



EGÉSZSÉG

teljesség

„Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek.” 

(Ján 10:10.)

Az élet minden területén a gyógyulást, helyreállítást, az egészséget kell
munkálni, olyan környezetért küzdve, ahol az egyéni és a közösségi élet
minden dimenziója kibontakozhat. (Fizikai, lelki, szellemi – emberi méltóság,
tisztelet, esélyegyenlőség, igazságosság…)



REMÉNYSÉG 

„Letöröl szemükről minden könnyet” 

(Jel. 21:2.)

Az emberileg reménytelennek tűnő helyzetekbe is reményt látva lép be, és
reményt látva tekint az Istentől kapott gyógyulásra, az élet kibontakozásának
lehetőségére, ami távlatot ad az egyén és a közösség jövőjére nézve.

Mert Jézus győzött! 



Felemelni a cigányságot?

Felzárkóztatni a cigányságot?

Felegyenesíteni a felebarátot?

„Mindenki felé meg kell találni a megfelelő hangot… 
Soha ne lépjünk keményszóval valaki torkára, mintha 

lábbal tipornánk, amúgy is elég elesett szerencsétlen –
inkább kíséreljük meg felegyensíteni…” Kálvin János



Céljaink:

hogy gyülekezeteink, iskoláink
nyitott és befogadó

közösségekké váljanak

hogy a gyülekezetekben, 
református iskolákban a diákok

megtapasztalják Isten befogadó, 
helyreállító, megbékéltető és

gyógyító szeretetét. 



2013: MRE elfogadja a cigánymissziós
stratégiát, melynek cselekvési tervében az
oktatás is szerepel.

• Hitoktatás

• Integrált iskolák

• Alapfokú, középfokú, felsőfokú képzés

• Tehetséggondozás

• Szemléletformálás, társadalmi problémákra való
érzékenyítés



Országos Cigánymisszió segíteni tud: 

Pedagógusoknak, 
tanári karoknak

Diákoknak

Cigány diákoknak
Integráció

kérdésében



Pedagógusoknak, tanári karoknak

tanári csendesnapok

értekezletek

egyéni segítségnyújtás

“információbank”

Előadások a cigánysággal kapcsolatos kérdésekről

Református cigánymisszió bemutatása

Kötelező önkéntesség cigánymissziós lehetőségei

Meghívható cigány és nem cigány előadókkal, 
művészekkel, pedagógusokkal kapcsolat

Információs segítségnyújtás pályázati és más 
lehetőségekről

Szupervízió



Diákok

csendesnapok

hittan óra

áhitat

közösségi napok

osztályfőnöki óra

önkéntes programok

Bibliai történetek élménypedagógiai feldolgozása

Református cigánymisszió bemutatása

Interaktív előadás a cigányságról

Tréningszerű foglalkozások

Cigány mesefeldolgozások, szemléletformáló játékok, 
ismeretátadó kézműves foglalkozások

Találkozás példaértékű cigány személyekkel



Cigány diákoknak

Országos programlehetőségek

Integráció, beilleszkedés nehézségei

“Információbank”

Ösztöndíjak, támogatások, tehetséggondozás

Szakkollégium (Budapest, Debrecen)

Kötelező önkéntesség, Önkéntes Diakóniai Év

Találkozók, csillagpont, imanap, (…)

Tréningszerű foglalkozások

Interaktív előadás a cigányságról

Identitáserősítő programok, foglalkozások



Szakkollégiumok
Debrecen, Budapest

• Cigányszármazású és/vagy hátrányos helyzetű tanulók

• 2016/2017-es tanévben: 27 és 19 diák

• Mivel támogatja a diákokat?

- szakmai mentor

- kirándulások, táborok

- nyelvoktatás



Integráció

Integrált iskolák 

Cigány gyermekeket célzó programok

Konfliktuskezelés, problémamegoldó 
gondolkodás elsajátítása

Együttélés, megbékélés

Pedagógiai segítség, szakmai anyagok

Jó példák bemutatása – kapcsolatok – hálózatba kapcsolás,

modellek, “információbank”

Támogatási lehetőségek feltárása

Tréningszerű foglalkozások



Hol? Hogyan? Mit?

• Gyülekezetekben működő tanodák

DENCSHÁZA, SZENDRŐ, SELLYE, JÁND, OKÁNY, SZATMÁRCSEKE, 
KOMÁDI, KISSZEKERES, DUNASZEKCSŐ

JÓZSEFVÁROS, CSEPEL, PÁTKA, KISKUNHALAS, JÁNOSHALMA, BÜSSÜ, 
BÓDVASZILAS, VERŐCE, KECSKEMÉT



Hol? Hogyan? Mit?

Játszóházak, klubok szervezése

Egyéni mentorálás, korrepetálás

Szabadidő szervezés



Gyülekezeti jó példák a teljesség igénye nélkül

• Foglalkoztatási program

• Integrált gyülekezet

• Ifjúsági programok pályázatok révén 

• Iskolai sikerességet elősegítő projektek

Bódvaszilas

• Integrált gyülekezet

• Cigány egyháztagok aktív jelenléte a 
gyülekezeti életbenRohod



Gyülekezeti jó példák a teljesség igénye nélkül

• Cigány gyülekezet a több ezer fős telep szélén

• Cigány gyülekezet részt vesz a kórházmissziós 
szolgálatban

• Terv: önkéntescsapat szervezése, hogy tanulásban 
tudják segíteni a gyerekeket délutánonként

Sátoraljaújhely

• Multikulturális közösség

• Minden korosztályt elérő alkalmak (játék, tanulás, 
hitélet)

• Közösségi szemlélet: a közösség megtartó erő, 
otthont jelentő hely

Budapest -
Józsefváros



Honlap és facebook oldal















Kapcsolat:

ww.w.ciganymisszio.reformatus.hu

FB oldal: Országos Református Cigánymisszió

ciganymisszio@reformatus.hu

mailto:ciganymisszio@reformatus.hu

