
MRE CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK A XIII. ZSINATI CIKLUS TIZENKETTEDIK ÜLÉSÉN ELFOGADOTT 
KONCEPCIÓJÁNAK CSELEKVÉSI TERVEI 

 
Folyamatos határidővel, de hangsúlyos projektként a Zsinat következő (2015-2021) ciklusában. 

 
1. SZ. CSELEKVÉSI TERV 

CÉL: Az MRE gyülekezeteinek támogatása az evangélium életet formáló üzenetének meghirdetésében a 
társadalom peremén élő rétegek, köztük a nagyszámban jelen lévő cigányság felé. 
 

a. A gyülekezetek cigánymissziós tevékenységét segítő háttér anyagok, rendezvények, oktatási 

programok kialakítása, végrehajtásuk segítése 

 Országos cigánymissziós konferenciák megszervezése 

 Egyházmegyei cigánymissziós nap felkínálása és megszervezésének segítése komplett programmal 

 Cigánymissziós munkatársképzések megszervezése  

 Lelkészképzés, lelkésztovábbképzés, presbiter- és gyülekezeti munkatársképzés számára 

cigánymissziós modul kidolgozása és felkínálása 

 Cigánymissziós homiletikai szempontok kidolgozása, megjelenése a lelkészképzésben és 

továbbképzésben  

 A peremen lévők szemszögéből látott peremen lévőkkel foglalkozó bibliai történetek kidolgozása 

segédanyagként (cigánymissziós bibliaóra sorozat vázlat) 

 Szakkonferenciák, továbbképzések a cigányság között dolgozó velük gyakran kapcsolatba kerülő 

(református) szakemberek (védőnő, pedagógus, rendőr, szoc. szféra, mentőtiszt) számára 

 Gyülekezetek segítése cigányok között végzett evangélizáció szervezésében, lebonyolításában 

 Cigányok között szolgáló (cigány) evangélizációs csapatok szolgálatra való felkészítése 

 Gyülekezetek segítése cigány bibliakörök indításában, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, 

ahol arra igény mutatkozik, cigány gyülekezetek indításában. 

 

b. Az MRE cigánymissziós tevékenységét segítő kommunikációs rendszer kialakítása 

1. Cigánymissziós honlap 

2. Médiában megjeleníthető jó példák és jó gyakorlatok összegyűjtése és megjelenítése 

 

c. Cigányok közötti szolgálat prioritásként való megjelenésének támogatása,az MRE egyházmegyei, 

egyházkerületi és zsinati munkájában 

1. Egyházkerületi és egyházmegyei cigányreferensi hálózat létrehozása 

2. A cigányreferensi hálózat munkatársai számára szakmai segítség és szupervízió biztosítása 

3. Cigánymisszió kapcsán felmerülő egyházjogi kérdések átgondolása 

- A kérdések összegyűjtése, konkrét megfogalmazása és indoklása 

- Megoldási javaslatokkal a Zsinati Jogi Bizottsága elé terjesztése 

- Peremen élő testvérek egyháztagságát és szolgálatát segítő szeretetteljes egyházi gyakorlat 

kialakítása és erősítése. 

 

2. SZ. CSELEKVÉSI TERV 

CÉL: Az egyház szolgálata által a cigányok megtapasztalják Isten helyreállító és gyógyító szeretetét életük 
minden dimenziójában. 
 
 
1. Diakónia - Az MRSZ közreműködésével  



 
- Segítség a gyerek tanulását biztosító feltételrendszer megteremtésében  

(étkezés biztosítása, személyi higiénia, egészség fejlesztő eszközök pl. szemüveg, mobil tusoló, 
cipő, ruha, iskolatáska - élelmiszer- Nyilas Misi csomag) 

- Diakóniai munkatársképzés 
- Cigány közösségek bevonása az önkéntes mobilizációba  

(Szeretethíd, ÖDE, „72 óra kompromisszumok nélkül”…) 
- Közösségfejlesztés 

 
2. A személyiség, és kapcsolatrendszer gyógyulását célzó programok 

 
1. Református lelkigondozók és mentálhigiénés szakemberek bevonása cigány testvérek 

lelkigondozásába és számukra cigánymissziós felkészítés, továbbképzés  
2. Cigányok között szolgáló munkatársak számára lelkigondozói továbbképzés 
3. A cigányok között szolgáló munkatársak számára szupervízió, mentori hálózat 
4. Cigányok számára önismereti, múlt feldolgozó csoportok felkínálása (pszichodráma, bibliodráma, 

drámapedagógia, élménypedagógiai módszerekkel) 
 

3. Nevelési és oktatási tevékenység által a cigánygyerekek segítése képességeik kibontakoztatására, és 
társadalmi integrációjukra 
 
1. Tanoda program (tanulást segítő programok) 
2. Biztos Kezdet Ház (0-3 éves korú babák és édesanyjuk programja) 
3. Gyermekházak (gyermekek játékos fejlesztő programja) 
4. Életvezetési tanácsadás és felkészítés (pl. szexualitás, házasság, családtervezés, családi 

gazdálkodás… ) 
5. Egészséges életmódra nevelés (étkezés, higiénia, testmozgás, környezettudatosság)  
6. Mentorprogram 1.  

- A cigány gyerekek továbbtanulásának segítése 
- Tehetséggondozó mentorhálózat kiépítése, mentorok továbbképzése 

7. Mentorprogram 2.  
- A cigány családok támogatása életviteli szempontokból 

8. Ösztöndíjprogram 
9. Cigány szakkollégiumok, középiskolai, szakiskolai tehetséggondozó kollégiumok létrehozása 
10. Református hittantervbe a cigánymissziós és szemléletformáló szempontok beépítése 
11. A református oktatási intézményekben szemléletformálás a cigányság befogadására, és a cigány 

származású tanulók számának növelése 
- Továbbképzés, szemléletformáló pedagógiai modul a felsőoktatásban és pedagógus 

továbbképzésben 
- A református gimnáziumok és egyetemek diákságának bevonása cigánygyerekek 

mentorálásába, közös programok szervezése 
 

4. A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, túlnyomórészt 

cigányok lakta térségek egészségügyi állapota javításának elősegítése 

 

1. Szűrőprogramok támogatása (RMK, Bethesda) 
2. Prevenciós képzések és egészségtudatosság javítása (EDUVITAL, Bethesda égés-prevenció) 
3. A helyi egészségügyi állomány és a szociálisan, ill. területileg szegregált közösségek kapcsolatának 

fejlesztése az egészségtudatosság javítása céljából (református gyülekezeti tagok – háziorvosok, 
védőnők – bevonása) 

 
 
5. A szociális, gazdasági, infrastrukturális szempontból súlyosan hátrányos helyzetű, túlnyomórészt 

cigányok lakta térségekben munkahelyteremtés elősegítése. 
 

1. Komplex tehetséggondozási program 



2. Munkaerő-piacra visszavezetés (egyéni fejlesztés, motiválttá tétel, képzés, álláskeresésre 
felkészítés, képességek, készségek fejlesztése) 

3. A munkaerőpiacról tartósan kiszorult cigány közösségek képzése és támogatása mezőgazdasági 
tevékenység indítására 

4. Református intézmények támogatása református cigány közösségek által előállított termények 
felvásárlására, gyülekezeti hálózat bevonása a termékek piacra juttatásában 

5. Munkahely teremtési kísérletezés, mintaprojektek  
6. Munkahelyteremtő programok kidolgozása, piacképes, foglalkoztatási és munkavállalási 

mobilitást elősegítő programok 
 

3. SZ. CSELEKVÉSI TERV 

CÉL: Annak támogatása, hogy az MRE és gyülekezetei munkálják a kölcsönös megbékélést és kiengesztelődést a 

cigányság és a többségi társadalom tagjai között. 

1. A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek segítése  befogadási képességük erősítésében, 
hogy ez által vegyes etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké válhassanak. 
 
1. Bibliaóra vezérfonal kidolgozása a cigánymisszió felé való érzékenyítésre (kérdések, vázlat - 

kitaszítottak a Bibliában, és Jézus hozzáállása, tettei) 
2. Cigányokkal közös, helyi, vagy országos önkéntes karitatív, szociális vagy infrastrukturális fejlesztő 

programok felajánlása; pl. a Szeretethídba, a „72 óra kompromisszumok nélkül" programba 
megcélzottan bevonni a cigány közösségeket, + új lehetőségek kidolgozása 

3. A megbékélést elősegítő, református értékeken alapuló közös hitéleti, szabadidős és kulturális 
alkalmak tematikájának és módszertanának kidolgozása, honlapon elérhetővé tétele (pl. Ünnepek 
közös megtartása, Gyülekezeti kulturális rendezvények cigány gyülekezetekkel, Gyülekezeti 
cigánymissziós nap, Családi táborok, Napközistáborok, Családi istentiszteletek, Ifjúsági 
istentiszteletek,  
 

2. Megbékélés; a többségi és kisebbségi társadalom szemléletformálása, az interetnikus feszültségek 
csökkentése 
 
1. Interkulturális, előítéletek leépítését szolgáló tréningek 
2. Konfliktuskezelési tréning 
3. Keresztény szemléletű kiengesztelődést, belső gyógyulást szolgáló tréningek  
4. Református mediátorok hálózatának megszervezése cigány magyar feszültségek kezelése céljával  
5. Keresztyén cigány életutak – interjúkötet, rádió – videó riportok elkészítése 
6. Érzékenyítő, szemléletformáló kampányok, kidolgozása gyülekezetek, ill. egyéb regionális, 

országos alkalmak, rendezvények számára (Csillagpont, Nőszövetség, Presbiteri Szövetség, REFISZ 
stb. rendezvényei) 

7. Érzékenyítő programok kidolgozása a református iskolák számára 
- beszámolók, bizonyságtételek a cigánymisszióról 
- interkulturális tréningek élménypedagógiai módszerekkel 
- diákok kötelező önkéntes munkájához cigány projektek összegyűjtése, felajánlása 
- ref. diákok cigány fiatalok mentorolását végzik, továbbtanulásuk segítése, közös 

programok szervezése 
8. Cigány közösségek szolgálatának megszervezése magyar gyülekezetekben  

 
3. Annak segítése, hogy az MRE teret biztosítson és támogatást nyújtson a cigány közösségek autentikus 

kultúrája megőrzéséhez és kreatív ápolásához, mely kulturális elemek megjelennek az MRE liturgikus 
gyakorlatában, alternatív istentiszteleti rendjeiben 
 
1. Cigánymissziós énekeskönyv előkészítése (liturgiai, zenei fejlesztés) 
2. A cigány testvérek befogadását és közösségbe épülését segítő istentiszteleti 

szempontok/gyakorlatok összegyűjtése, bemutatása és ajánlása 



3. Cigány néprajzi, történeti és szociológiai, szociális témájú feltáró kutatások támogatása 
református hátterű intézmények és szakértők bevonásával  

4. A kutatási eredmények beépítése a cigánymissziós oktatási modulokba 
5. Országos Református Cigány Fesztivál 

 
 
 

 
 


