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„A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek 
által Isten Országának jele és követe legyen a mai magyar társada-
lomban, a személyes és közösségi megújulás egyháza, ahol minden 
ember, származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül, 
megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyó-
gyító és újjáteremtő erejét.”

Cigánymissziós stratégiánk küldetésnyilatkozata komoly kihívás elé állítja egyházun-
kat. Az Országos Református Cigánymisszió csapata azon munkálkodik, hogy ez az 
Istentől kapott látás kibontakozzon, hogy a gyülekezetek felismerjék és felvállalják a 
szolgálatot a peremen élő testvéreink felé, és ehhez segítséget kapjanak. A segítség 
különböző formáiról szól ez a kis füzet. Legyen munkánk áldást hordozó, és a Lélek 
által átformáló, hogy gyülekezeteink olyan befogadó, örömmel teli közösségekké vál-
janak,  ahol Isten újjáteremtő szeretete kézzelfoghatóan megtapasztalható minden 
ember számára.  ahol a cigány, és a többségi társadalomhoz tartozó munkatársak 
örömmel szolgálnak együtt, együtt imádkozva, gondolkozva, egymás ajándékait kiegé-
szítve.  ahol Isten Országa értékei és normái az irányadóak, ami bátorrá és kitartóvá 
teszi a tagokat, hogy társadalmunk, kultúránk normáinak sodrásával szemben Krisztus 
követőiként azokkal szembemenjenek.  akik „sóként és világosságként” élve az 
adott településen az „egész közösség jólétén” fáradoznak.  akik mindazzal, amit 
tesznek, szólnak és ahogy élnek, Isten dicsőségét szolgálják. 

Dani Eszter lelkipásztor, MRE zsinati missziói irodavezető

Az Országos Református Cigánymisszió egyik legfontosabb feladata 
és szolgálata, hogy minden embert, köztük a cigány testvéreinket is 
bevezesse Isten szeretetébe. Nem erkölcsi, életvitelbeli, vagy akár 
kulturális javaslatot kívánunk tenni, hanem azért dolgozunk, hogy 
Isten Országának építői legyünk. Számos sikeres felzárkózási és 
hátránykompenzációs programot ismerünk, amik a maguk nemé-
ben nagyon hatékonyak és jó gyümölcsöket termők, sokat tettek a 
cigány közösség társadalmi elfogadottságának érdekében, azonban 
valódi, teljes életet átformáló erővel csak az evangélium bír, annak 

megismerése, elfogadása. Az Országos Református Cigánymisszió tehát arra hívja a 
református lelkipásztorokat, gyülekezeti munkatársakat, gyülekezeti tagokat, cigány 
testvéreket, hogy ebben a nemes és csodás elhívásban együtt szolgáljuk, támogat-
va, segítve egymást.  Tóth Anita országos cigánymissziós referens

Az Országos Református Cigánymisszió 2013-ban elfogadott stratégiájáért 
olvasd be a QR-kódot! 
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Hogyan segíti a Cigánymisszió 
az MRE gyülekezeteit?
Az Országos Református Cigánymisszió 2013 óta szervezetten, egyre növekvő csa-
pattal segíti a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteinek cigányok közötti 
szolgálatát.
 Munkánk egyik zászlóshajója az Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő 
munkatársképzésünk: a programban olyan roma és nem roma gyülekezeti vezető-
ket képzünk, akik munkatársai lehetnek a lelkipásztoroknak, és akiknek szakmai 
tudása által épülhetnek, bővülhetnek a közösségek.
Folyamatosan igyekszünk összekötni, illetve hálózatba kapcsolni a cigánymissziós 
szolgálatot végző gyülekezeteket, melyeknek informális terepe az éves rendez-
vényeinken való találkozás, formális módja pedig a folyamatos kapcsolattartás, 
illetve mediáció a közösségek között. 
Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk a gyülekezeteket a cigánymissziós jó 
gyakorlatokról, pályázatokról, egyházunk legnagyobb cigány és hátrányos helyzetű 

gyerekek számára elindított programjáról, 
a Bárka Táborról és példaértékű életutak 
bemutatásával igyekszünk motiválni 
szolgálatra a közösségek tagjait  keresd 
fel a ciganymisszio.reformatus.hu-t, vagy 
olvasd be a füzet hátoldalán található 
QR-kódot!
Projektjeinken keresztül, partnereinknek 
köszönhetően igyekszünk pénzügyi-szak-
mai segítséget nyújtani a gyülekezetek-
nek tanodák, játszóházak, baba-mama 
körök és Biztos Kezdet Gyerekházak 
létrehozásában, illetve inkluzívabbá for-
málni egyházunk oktatási intézményeit.



5

A Cigánymisszió kiengesztelődési szemináriumokat és tréningeket szervez romák 
és nem romák megbékélését elősegítendő, egyúttal felajánlja ezeket azon telepü-
lések és közösségek számára, melyek etnikai feszültségekkel küzdenek.
Az Országos Református Cigánymisszió szintén segít szervezni evangelizációs és 
közösségi napokat az MRE cigánymisszió iránt érdeklődő gyülekezeteiben, melyek 
az első lépést jelenthetik a közösségek szolgálatában.
Fontosnak tartjuk az MRE gyülekezeteiben szolgáló lelkészek továbbképzését, ezért 
minden évben többnapos szakmai együtt gondolkodásra hívjuk azokat, akik cigány 
közösségekben dolgoznak, illetve érdekli őket a romamissziós szolgálat. 
Ugyanígy a leendő lelkipásztorok missziós látásának formálásában is igyekszünk 
segíteni: a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Romológia Tanszék mű-
ködik, együttműködésünkkel pedig cigánymissziós tanulmányúton vehetnek részt a 
Károli Gáspár Református Egyetem negyedéves teológus-lelkész szakos hallgatói.
Eseményeinkről és projektjeinkről bővebben a következő oldalakon olvashatnak.
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Országos Cigánymissziós 
Találkozó és Imanap
1990 óta – az első, 1971-ben tartott londoni Roma Világkongresszus dátumához 
kapcsolódva – minden év április 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Roma Napot, mely 
remek lehetőség a cigány kultúra népszerűsítésére, és a romákat érintő társadalmi 
ügyekre való figyelemfelhívásra egyaránt. 
Az Országos Református Cigánymisszió az ünnephez kapcsolódóan minden év április 
elején szervezi meg az Országos Cigánymissziós Találkozó és Imanapot, fohászkodás-
ra buzdítva a résztvevőket az európai cigányságért.  
Az egynapos alkalmon több mint háromszáz református cigány vesz részt a Kár-
pát-medencéből, melynek 2014 óta minden évben a Káposztásmegyeri Református 
Gyülekezet temploma ad otthont. Az eseményre ellátogatók igehirdetések, prédi-
kációk, tanítások által épülhetnek, közös dicsőítésbe kapcsolódhatnak be, illetve 
testvéreik személyes hangvételű bizonyságtételeiből nyerhetnek erőt életük megpró-
báltatásaihoz.  
A találkozó központi részét képezi a közös imádság, ahol néhányan a 
résztvevők előtt, az eseményre ellátogató testvérek pedig kiscsopor-
tokban szólíthatják meg Istent, hálát adva a kegyelméért, a családért, 
a munkáért, és kérve őt testi-lelki egészségért, a cigányság helyzetének 
javulásáért.  Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

Éves rendezvények 



Aranyhíd cigány vers- és 
prózamondó verseny
A nagyközönség által kevésbé ismert, ám annál gazdagabb cigány irodalmat hiva-
tott népszerűsíteni a Magyarországi Református Egyház Aranyhíd cigány vers- és 
prózamondó versenye, melyre először 2019 áprilisában került sor. 
A kétfordulós versenyre a református fenntartású általános iskolák és tanodák 
pályázhatnak: a szakmai zsűri először online értékeli pályázatokat, melyek közül a 
legjobbak mutathatják be élőben előadásukat az MRE Zsinati Székházában. 
A tanodák pályázhatnak egyéni, illetve csoportos munkával, melyekben az ajánlott 
irodalomlistából, vagy szabadon választott verseket, meséket adhat-
nak elő a többi résztvevő, illetve a zsűri előtt. 
Az első három legjobb tanoda mellett díjazzuk a legjobb csapatmunkát, 
a leginnovatívabb előadást, illetve a legszebb kiejtést és hangsúlyozást.

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!
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Éves rendezvények 
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Megemlékezés 
a holokauszt roma áldozatairól
A közéletben kevés szó esik a második 
világháború alatti genocídiumban elhunyt 
cigányokról, pedig a népirtás során a zsidók, 
a homoszexuálisok, a mentális betegségben 
szenvedők – azaz az árja kitételnek nem 
megfelelő emberek – mellett rengeteg romát 
hurcoltak el és öltek meg haláltáborokban. 
A Porajmos (lovári: pharrajimos, jelentése: 
elpusztítás) áldozatairól nincsenek pontos 
adatok, hiszen sokukat nyilvántartásba vétel 
nélkül gyilkoltak meg, ezért történészek 200 
ezer és 2 millió közé becslik számukat. 
Ebből fakadóan a Magyarországról deportált 
cigányok számát sem tudni biztosan, tény 
azonban, hogy hazánk március 19-i német 
megszállását követően több ezer romát tele-
pítettek ki koncentrációs táborokba.  
A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kon-
ferenciáján határozott arról, hogy minden 
év augusztus 2-án emlékezzünk meg a holokauszt roma áldozatairól – 1944-ben 
ugyanis e nap éjszakáján számolták fel auschwitz-birkenaui II/E. cigánytábort, 
megölve 3000 fogvatartottját. 
Az Országos Református Cigánymisszió a roma hagyományoknak 
megfelelően egy virrasztással hajt fejet az áldozatok előtt 2019 óta: az 
eseményen a résztvevők megismerhetik a népirtás politikai-történeti 
hátterét, és együtt imádkozhatnak a megbékélésért.

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

Éves rendezvények 



Országos Cigánymissziós Konferencia
Fontosnak tartjuk, hogy a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben szolgáló 
cigány és nem cigány testvérekkel egy többnapos konferencia keretében együtt gon-
dolkodjunk, tanuljunk egymástól, illetve épüljünk hitben, Istent dicsőítve. 
Ezért szervezzük meg 2014 óta minden év őszén kb. 150 fő részvételével az Országos Ci-
gánymissziós Konferenciát, melynek során egy adott témát járunk körül és dolgozunk 
fel kisebb csoportokban. A konferencia remek lehetőséget ad a találkozásokra, korábbi 
ismertségeink elmélyítésére, hitbeli testvéreinkkel való beszélgetésre.  
Az esemény egészét átszövik a Kárpát-medence egészéről érkezett 
református cigányok dicsőítései, a közös imádkozás, igehirdetések 
hallgatása-feldolgozása, illetve a bizonyságtételek. 

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!
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Éves rendezvények 
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Cigánymissziós lelkésztovábbképzés 
Az Országos Református Cigánymisszió fontos céljának tekinti, hogy elméleti és gya-
korlati, terepen hasznosítható tudást adjon a Magyarországi Református Egyház gyü-
lekezeteiben szolgáló lelkipásztorok számára. Ennek érdekében szervezzük meg min-
den évben lelkésztovábbképzésünket, melyeken a cigánymissziós szolgálatot végző, 
illetve az iránt érdeklődő gyülekezeti vezetők számára. 
A többnapos szakmai együttlét során a résztvevők előadások, kiscsoportos foglalko-
zások, kerekasztal-beszélgetések és interaktív feladatok segítségével mélyülhetnek 
el a cigánymissziós munkában, melynek fontosságát az MRE – az egyház Zsinat által 
elfogadott – Cigánymissziós koncepciója is kihangsúlyozza: „Az egyház természeténél 
fogva missziói” – azaz a református gyülekezetek feladata a vonzáskörzetében élő 
cigány testvérek felé történő nyitás. Az egyházunk ezért arra törekszik, hogy „gyüle-
kezetei befogadó, vegyes etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké válhassanak, ahol 
a cigány gyülekezeti tagok is egyenrangú, fontos tagjai a közösségnek, és kultúrájuk 
visszahat a gyülekezetek kultúrájára.” 
A Cigánymissziós lelkésztovábbképzésen minden évben más és más téma 
mentén haladnak a résztvevők, a hangsúly azonban mindig a missziológiai 
látás kialakításán, a terepen végzett munka bemutatásán, a szociális háló, 
a társadalmi elosztórendszerek és a református egyház kínálta lehetősé-
gekről való tájékoztatáson van. Bővebb információért olvasd be a QR-kódot! 

 „Az egyház  
természeténél 
fogva missziói”

Éves rendezvények 
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Éves rendezvények 

Kiengesztelődés
Megbékélés – az Országos Református 
Cigánymisszió három alappillére közül az 
egyik, megmutatva, hogy szolgálatunk 
milyen kiemelt fontosságú eleméről van 
szó. Eltökélt célunk, hogy a Magyarországi 
Református Egyház gyülekezetei a meg-
békélés követei legyenek a cigányság és a 
többségi társadalom között. Ennek érdekében 
2015 óta szervezünk kiengesztelődési szeminá-
riumokat és tréningeket hazánkban, melyek során 
feldolgozhatjuk múltbéli sérelmeinket, hogy együtt, 
származástól függetlenül tudjuk kimondani: mindannyian 
a szent nemzet tagjai vagyunk. 
A kiengesztelődés, mint a népek közötti megbékélés eszköze 1994-ben indult el 
Ruandából, ahol három hónap alatt csaknem egymillióan veszítették életüket a 
hutuk és tuszik között kitört polgárháborúban végrehajtott népirtás során. Rhiannon 
Lloyd walesi keresztény pszichiáternő már ez év őszén elkezdett kidolgozni egy prog-
ramot, amely az üldözők és üldözöttek, gyilkosok és áldozatok hozzátartozói között 
igyekezett békét teremteni. A forrás és a végpont Krisztus keresztje – hiszen Ő az, aki 
a bűneink mellett a sebeinket is hordozza.  
A kiengesztelődési szolgálat azóta nemzetközivé vált, számos országban és kontinen-
sen szerveztek már szemináriumokat és tréningeket az elmúlt több mint negyedszá-
zad során, a helyi, nemzetiségek közötti konfliktusok enyhítésére. 
Magyarországon az Országos Református Cigánymisszió ismertette meg egyházunkkal 
ezt a fajta kiengesztelődési szemináriumot. Az első szeminárium után nemzetközileg, 
majd itthon képzett trénercsapat munkálja és munkálhatja a megbé-
kélést a cigányok és nem cigányok között, akik a jövőben az etnikai 
feszültségekkel terhelt magyarországi településeken dolgozhatnak a 
békés és gyümölcsöző együtt élésért.

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!
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Protestáns Cigánymisszós Találkozó
A református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházak cigánymissziós 
együttműködése 2014-től datálódik, mely év tavaszán a felekezetek közös küldetés-
nyilatkozatot adtak ki: „’Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem 
alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát néz-
ze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézus-
ban is megvolt… (Filippi 2,3-5)’ 
Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, és refor-
mátus egyházak cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép 
felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból 
fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örö-
müzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból 
való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a 
megoldás a cigányság életében is.” 
Az összefogás első eredményei a TÜKÖR című negyedéves lap, valamint a Cigány-
missziós Módszertani Füzetek I. voltak (lásd keretes írásunkat), a felekezetek 2016 
februárjától pedig minden évben megszervezik a Protestáns Cigánymissziós Találko-
zót, melyen több száz, a Kárpát-medence egészéről érkező protestáns 
cigány testvér együtt imádkozik és dicsőíti Istent. Az eseménynek min-
den évben más egyház ad otthont – 2020-ban, a Debreceni Református 
Nagytemplomban ezerötszázan vettek részt az egynapos alkalmon. 

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

TÜKÖR ÉS CIGÁNYMISSZIÓS MÓDSZERTANI FÜZETEK
A TÜKÖR a protestáns cigánymissziós összefogás közös lapja, mely negyedévente, 

a felekezetek saját kiadványainak mellékleteként jelenik meg. Az újságban 
cigány gyülekezeti tagokkal készített interjúk, bizonyságtételek olvashatóak, 
emellett rendszeresen beszámol a protestáns cigánymissziós összefogás 
híreiről, eseményeiről. A Cigánymissziós Módszertani Füzetek a gyülekezetek 
számára kínálnak hasznos tudást a romák közötti szolgálathoz. A sorozatban 
eddig három kiadvány jelent meg Találkozások, Kézikönyv a cigányok közti 
szolgálathoz, illetve Misszió és felzárkóztató oktatás címmel. A TÜKÖR és a 
Cigánymissziós Módszertani Füzetek korábbi számai-elektronikus formában 
elérhetőek a cimok.hu honlapon.

Éves rendezvények 
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Projektek

Együtt-egymásért
A Magyarországi Református Egyház cigánymissziós stratégiájának kidolgozása 
előtt végzett felmérésből kiderült, hogy a legtöbb lelkipásztor a felkészült mun-
katársakat hiányolja a romák közötti szolgálatban. Erre válaszul indítottuk el az 
Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképző programunkat, 
melynek elvégzése után cigány és nem cigány résztvevők közösen segíthetik a 
missziós munkát. 
A projekt tereplátogatásokkal és jó gyakorlatok gyűjtésével kezdődött 2018-ban, 
ősszel pedig az első évfolyammal kezdetét is vehette a képzés gyakorlati része. A 
programba jelentkezők több modul segítségével kaphatnak hasznos ismereteket a 
szolgálathoz: a spiritualitás-blokkban a közösségi hitélet (pl. bibliatanulmányozás) 
fejlesztéséhez kaphatnak tudást, a romológiai rész a cigányság kultúrájának, törté-
nelmének megismeréséhez nyújt kapaszkodót, de ugyanilyen fontos a keresztyén 
közösségfejlesztés és programszervezési modul is. A résztvevők egy tanév során öt 
képzési alkalmon vesznek részt. 
Az Együtt-egymásért a Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társaságának 
konzorciumi partnerségével valósul meg, így a programba bekapcsolódók számára 
szupervízióba való bekapcsolódás is biztosított.  
A képzés elvégzése után a résztvevők elméleti és gyakorlati tudás birtokában 
aktív segítőivé válhatnak a gyülekezetek lelkipásztorainak, a közösségfejlesztés 
eredményeként pedig erősödhet a helyiek összefogása és aktivitása, a befogadás, 
csökkennek az interetnikus feszültségek, a romák társadalmi és helyi közösségi 
integrációjával csökkenhet a szegénység, a kirekesztettség továbbörökítése.
Tájékoztatásért, illetve a programba való jelentkezésért 
keressék a program koordinátorát, Fitos 
Renátát az alábbi elérhetőségek egyikén: 
E-mail: fitos.renata@reformatus.hu 
Telefon: +36307374986
Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

mailto:fitos.renata@reformatus.hu
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HEKS gyülekezeti program
A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak segélyszervezete) a Magyarországi Református 
Egyházzal 2013-ban kötött együttműködési megállapodása óta támogatja a gyüle-
kezetek cigányok közötti szolgálatát. 
Az Országprogram keretein belül az MRE gyülekezetei cigánymissziós szolgálatra 
kapnak támogatást, melynek segítségével baba-mama köröket, játszóházakat és 
tanodákat szervezhetnek. A hátránykompenzációs programok a hátrányos helyzetű, 
elsősorban cigány családok és gyermekek egyházi és társadalmi beilleszkedését, 
készségfejlesztését és tanulását segítik. 
A HEKS támogatásával jelenleg Magyarországon több mint egy tucatnyi gyülekezet 
valósít meg ilyen programot, kiegészítve az iskolában, és sajnos a legtöbb esetben 
pótolva az otthon elsajátított ismereteket. 
A HEKS gyülekezeti programra az ország bármely térségéből lehet pályázni, az elbí-
rálás szempontjai közé tartozik a gyülekezet tagjainak aktív részvétele a program-
ban, valamint a csatlakozás regionális vagy országos szervezetekhez.
Tájékoztatásért, illetve a programba való jelentkezésért keressék a program koordi-
nátorát, Ignácz Andreát az alábbi elérhetőségek egyikén: 
E-mail: ignacz.andrea@reformatus.hu 
Telefon: +36-30-985-2213
Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

Projektek

mailto:ignacz.andrea@reformatus.hu
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Projektek

HEKS inkluzív iskolaprogram
A HEKS és a Magyarországi Református Egyház 2013-ban kötött megállapodásának 
– a gyülekezeti programok mellett – másik fontos célja, hogy a református iskolák 
befogadóbbak legyenek a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek tekinte-
tében.
Az együttműködés értelmében a HEKS olyan inklúziót célzó iskolai projekteket 
kíván támogatni, melyek célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek 
iskolai és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének 
támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval a pályázó 
intézmények számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.
A pályázat első köre a 2018/2019-es tanévben valósul meg egy intézményfejlesztési 
pilot program keretében. Ennek részeként a pályázat támogatta az integrált lokális 
közösségek fejlesztését, az iskola, mint intézmény fejlesztését, az iskola, a szülői 
ház, a fenntartó gyülekezet kapcsolatának erősítését, roma/cigány gyermekek ta-
nulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését és az ezt elősegítő 
szakemberek bevonását, hatékony együttműködését iskolán belül és kívül.
Minden projekt részét képezi kötelező elemként:
 Az Inklúziós index módszertani kézikönyv mentor által kísért feldolgozása, a 

nevelőtestület és az iskola dolgozóinak bevonásával.
 Hálózatépítés: látogatások, tapasztalatcsere a program első körében résztvevő 6 

iskola között.
 Igényfelmérés későbbi képzésekre: a program első évében a tantestületnek és a 

pedagógiai munkát támogató iskolai szakembereknek lehetősége nyílik temati-
kus műhelynapokon való részvételre, ahol későbbi továbbképzési témák iránti 
érdeklődésüket mérjük fel (roma mentorprogram, család-iskola hídépítés, stb…).

Tájékoztatásért, illetve a programba való jelentkezésért keressék a program koordi-
nátorát, Ablonczy Dánielt az alábbi elérhetőségek egyikén: 
E-mail: ablonczy.daniel@reformatus.hu 
Telefon: +36-30-429-2813
Bővebb információért olvasd be a QR-kódot! 

mailto:ablonczy.daniel@reformatus.hu
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Wáli István Református Cigány 
Szakkollégium

2011 márciusában az evangélikus, a görög katolikus, a református és római katoli-
kus egyházak (a jezsuita rend), valamint a Magyar Kormány szándéknyilatkozatot 
írt alá a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH), mint az ország nagy 
egyetemi városaiban létrehozandó szakkollégiumokat integráló közösség mega-
lapításáról. Ennek keretében 2011 májusában a Magyarországi Református Egyház 
Zsinata döntést hozott a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium 
létrehozásáról. Célja volt, hogy segítse a cigány származású és/vagy hátrányos 
helyzetű, tehetséges egyetemista fiatalok felfedezését, tálentumaik kibontakozta-
tását, a keresztyén református cigány értelmiség képzését. 
Az intézmény hallgatókkal, munkatársakkal közösen alkotott szlogenje, küldeté-
sük tömör leírása a következő: „A célodhoz wisz.” A szakkollégium elsősorban a 
céltudatos egyetemi hallgatóknak tud és akar segíteni, de igyekszik felkarolni már 
a középiskolásokat is, példákkal motiválva őket a tanulásra. A családból általában 
először kilépő fiatalok olyan közösséget találhatnak a WISZ-ben, melyben érezhetik 
a személyes törődést, támogatást a megváltozó egyetemista életvitel kialakításá-
hoz. A WISZ egy önszerveződő közösség, érdemben segítve a tehetséges fiatalok 
sikeres életpályáját és a hazai cigány közösségek felzárkózását, épülését. 
Ezen célok eléréséhez a Wáli István Református Cigány Szakkollégium jelentős ösz-
töndíjat és kollégiumi elhelyezést biztosít egy kényelmes kollégiumban hallgatói 
számára, támogatja tanulmányaikat (mentorprogram, ingyenes nyelvi kurzusok), 
későbbi munkahelyük megtalálását (pl. gyakornoki program) és egy nagyon jó 
közösséget szervez, remek programokkal. 
A szakkollégiumi élet szerves részét képezik a hitéleti alkalmak és a szakmai 
kurzusok, melyek mellett a hallgatók aktívan részt vesznek a WISZ népszerűsítésé-
ben-köztudatosításban, illetve önkéntes programokban is.
Tájékoztatásért, illetve a szakkollégiumba való felvétellel kapcsolatban 
Mózes Áron igazgatónál lehet érdeklődni, az alábbi elérhetőségek egyi-
kén: E-mail: mozes.aron@reformatus.hu | Telefon: +36-30-748-6245

Cigánymisszió a felsőoktatásban 

mailto:mozes.aron@reformatus.hu
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Cigánymisszió a felsőoktatásban 

Budapesti Református 
Cigány Szakkollégium

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium létrehozásáról 2016-ban döntött a 
Magyarországi Református Egyház Zsinata, az intézmény pedig az év szeptemberé-
től kezdte meg működését a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat égisze alatt. 
Az intézmény a hátrányos helyzetből induló, de magukat a jövő értelmiségijeként 
értelmező hallgatók megsegítésére jött létre. Célja a sokoldalúan képzett, mindig 
fejlődni vágyó, cigány identitásukat is vállaló keresztény értelmiségiek nevelése. 
A RefoRomhoz bármely magát cigány származásúnak valló, vagy igazoltan hátrá-
nyos helyzetű, valamely budapesti egyetemre/főiskolára felvételt nyert fiatal, vagy 
már tanulmányaikat korábban megkezdett, nappali tagozatos hallgató csatlakoz-
hat, aki kész bekapcsolódni a szakkollégium életébe, programjaiba. 
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium jelentős összegű tanulmányi, illetve 
közösségi-szociális ösztöndíjjal, ingyenes kollégiumi lakhatással, mentor- és gya-
kornoki programokkal, valamint ingyenes nyelvórákkal segíti hallgatóit. 
A RefoRom szakmai tervének kulcseleme az Alkotóház, melynek keretein belül 
különböző műhelyek segítik a hallgatók elméleti és gyakorlati képzését: a szakkol-
légisták hitéleti, kreatív főző és angol nyelvi, identitás, illetve média és kommuni-
kációs workshopokba kapcsolódhatnak be.
Tájékoztatásért, illetve a szakkollégiumba való felvétellel kapcsolatban Káli-Hor-
váth Kálmán igazgatónál lehet érdeklődni, az alábbi elérhetőségek egyikén: 

E-mail: kali.horvath.
kalman@reformatus.hu | 
Telefon: +36-30-425-7403
Bővebb információért 
olvasd be a QR-kódot!

mailto:kali.horvath.kalman@reformatus.hu
mailto:kali.horvath.kalman@reformatus.hu
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Romológia-képzés a DRHE-n
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Romológia Tanszéke 2016 nyarán 
alakult, és a 2016/2017. tanév első félévében kezdte meg az oktatást. Az intéz-
ményben ettől kezdve minden hallgató három szemeszteren keresztül vesz részt 
romológiai képzésben. A kurzusok egymásra épülnek: első két félévben a cigányság 
történetét s kultúrájukat, hagyományaikat, jelenlegi helyzetüket ismerik meg a 
hallgatók, a harmadik félév pedig szakspecifikus képzést jelent.  
Ennek keretében a hitéleti szakokon tanulók cigánymissziós, pasztorációs képzés-
ben részesülnek, a nem hitéleti szakos hallgatók pedig megismerkednek a jelen 
oktatási helyzettel, az előttük álló feladatokkal, a működő megoldási gyakorlatok-
kal, az integratív, inkluzív pedagógia módszertanával.  
A tanszék kiemelten fontosnak tartja, hogy hallgatói az átfogó elméleti tudás meg-
szerzése mellett – jövő pályájukat, sikeres szolgálatukat, munkájukat meghatározó, 
segítő – gyakorlati ismereteket, módszertant is elsajátítsanak. Ennek érdekében szá-
mos terepgyakorlatra viszi a diákokat (cigánytelep, gettó, cigány iskola, cigány/roma 
gyülekezet), az egyetemen érzékenyítő programokat szervez (cigány képzőművészek 
kiállítása, cigánymissziós bemutatkozás), hallgatóival jelen van az Országos Refor-
mátus Cigánymisszió találkozóin, lelkipásztori továbbképzéseiken előadásokat tart, s 
részt vesz a hazai Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat munkájában is.  
A tanszék szoros kapcsolatot ápol a debreceni Wáli István Református Cigány Szak-
kollégiummal, melynek oktatói tevékenységében is szerepet vállal. Együttműködik 
a TTRE Cigánymissziójával; hallgatóit igyekszik már egyetemi éveik alatt megismer-
tetni, bevonni a cigányok között végzett szolgálatba.  
A tanszék romológiai témájú országos pályázatot írt ki, Romológiai füzetek címmel 
oktatási segédanyagaik jelentek meg a 2017/2018-as tanévtől. Oktatói aktív tagjai 
a romológiai tudományos életnek; kutatnak, publikálnak, előadásokat tartanak 
konferenciákon, vendégelőadóként több hazai egyetemen oktatnak. A 
tanszék a 2017/2018-as tanévtől induló Romológiai társadalomismereti 
szakirányú levelező képzés indításával bekapcsolódott a felnőttképzésbe 
is. (Forrás: drhe.hu)

Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!

Cigánymisszió a felsőoktatásban 



19

Cigánymisszió a felsőoktatásban 

Cigánymissziós tanulmányút a KRE-HTK 
teológus-lelkész szakos hallgatóinak
A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán tanuló teológus-lelkész 
szakos hallgatók hat és fél évig vesznek részt a képzésben, melynek utolsó két szem-
esztere segédlelkészi év, a negyedik tanévben pedig egy féléven keresztül a Magyar-
országi Református Egyház társadalmi szolgálatait ismerhetik meg közelebből. 
Az Országos Református Cigánymisszió 2015 óta szervez tanulmányutakat a hallga-
tók számára az ország egy-egy, romák közötti szolgálat szempontjából fontos régió-
jába. A teológusok így jártak már Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint 
Somogy megyében is.  
A tanulmányutak résztvevői a cigányság felé végzett szolgálat fontosságát felis-
merő gyülekezetek életébe nyerhetnek betekintést, roma családoknál tartott házi 
bibliaórákon vehetnek részt, illetve olyan intézményeket ismerhetnek meg, melyek 
a cigány és hátrányos helyzetű családok, gyermekek életvezetési és tanulási képes-
ségeit hivatottak javítani. Ilyenek például a tanodák, a Biztos Kezdet Gyerekházak, 
valamint az egyedi oktatási szemléletet követő iskolák. 
A leendő lelkipásztorok közül sokan először a tanulmányutak során 
ismerkedtek meg cigány közösségekkel, találkozásaik pedig közelebb 
hozták őket a romák közötti szolgálathoz. A látogatások így erősíthetik 
a missziói látás kialakítását, illetve kapaszkodót nyújthatnak a későbbi, 
terepen végzett munkához. Bővebb információért olvasd be a QR-kódot!
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Cigánymisszió a Magyarországi 
Református Egyház eseményein
Stratégiánkkal összhangban – melynek alapján az MRE gyülekezetei missziói iden-
titásukban megerősödnek, a cigányság befogadására nyitott és integráló, Istent 
dicsőítő közösségekké válnak – igyekszünk jelen lenni egyházunk országos és 
regionális rendezvényein egyaránt.
A Cigánymisszió szervezetten először 2013-ban mutatkozott be a Csillagpont Refor-
mátus Ifjúsági Találkozón, azóta pedig színesebbnél színesebb programokra invi-
tálhattuk a résztvevőket a többnapos fesztivál során: cigány lecsó-, bodag-, illetve 
káposzta-kóstolás, koncertek, cigány népviselet-bemutatók, koncertek, táncházak, 
roma holokauszt-drámaelőadás, művészeti programok, bizonyságtételek, gyüleke-
zeti bemutatkozások.

A Magyar Református Egyház – az anyaországi, illetve határon túli magyar refor-
mátus egyházak – 2009-ben tartotta első Egység Napját, melynek öt, illetve tízéves 
évfordulóján egyaránt saját faházzal és programokkal volt jelen az Országos 
Református Cigánymisszió. Amíg a színpadon a dicsőítésé és az örömzenélés volt 
a főszerep, a faháznál szolgálatainkkal és munkatársainkkal ismerkedhettek meg 
a résztvevők. De üzenhettek imafánkon keresztül, játszhattak a Wáli István Refor-
mátus Cigány Szakkollégium Habiszi – Cigány kulturális társasjátékával és Romani 
Design-workshopon vehettek részt.
Az Országos Református Cigánymisszió az országos egyházi rendezvények mellett 
szoros kapcsolatot ápol a Református Pedagógiai Intézettel, a Diakóniai Iroda 
felzárkózásért felelős részlegével, illetve a Magyar Református Szeretetszolgálati 
Alapítvánnyal. Az együttműködés keretein belül szakmai konferenciákon veszünk 
részt, illetve új ismeretekkel, jó gyakorlatokkal gazdagítjuk egymást a cigány, illetve 
hátrányos helyzetű közösségekben végzett szolgálattal kapcsolatban.

Cigánymisszió az MRE eseményein 
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Terveink

Terveink
 Cigánymissziós családi nap, ahol felnőttek és gyermekek együtt, önfeledten ma-

gasztalhatják az Urat, és lehetnek együtt egy szerető közösségben
 Cigánymissziós énekgyűjtemény – egy nyomtatott, illetve audiovizuális archívum, 

mely a rendezvényeinken elhangzó dalokat gyűjti csokorba, szövegekkel, dalfel-
vételekkel és videoklipekkel

 Zenei továbbképzés, szakmai segítségnyújtás a cigánymisszióban szolgáló zené-
szeknek

 Háttéranyagok, oktatási programok kidolgozása
 Cigánymissziós szakmai nap felkínálása (egyházmegyéknek, gyülekezeteknek)
 Cigánymissziós bizonyságtétel-gyűjtemény kiadása

Az Országos Református Cigánymisszió megvalósult, folyamatban lévő 
és elérni kívánt céljait részletesen összefoglaló cselekvési terv elérhető 
honlapunkon – eléréséhez olvasd be a QR-kódot!
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ORSZÁGOS REFORMÁTUS CIGÁNYMISSZIÓ
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
ciganymisszio@reformatus.hu
ciganymisszio.reformatus.hu
facebook.com/ciganymisszio
@ciganymisszio
Országos Református Cigánymisszió


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

