
Egyházi szerepvállalás a 
gyermekvédelem és cigány 
pasztoráció területén Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében





Gyermekvédelem

 Szent Zotikosz gyermekvédelmi központ (200 

keresztény nevelőszülő, 11 lakásotthon: Megyaszó 4, 

Abaújszántó, Abaújkér, Garadna, Novajidrány, 

Hernádvécse 3- 650 gyerek)

 Görögkatolikus tanodák (6)

 Szervita nővérek gyermekotthon- Mezőkeresztes

 Lórántffy Zsuzsa kismamaház

 Máltai Szeretetszolgálat (GYEP, Jelenlét program, 

Megújulás program Avas, tanodák: Pácinban, 

Ózdon, Lyukóvölgyben, Biztos kezdet gyerekházak: 

Számozott utcán, Lyukóvölgyben, Szociális 

városrehabilitáció projekt Vasgyár, Szociális 

lakásügynökség)



Karitatív tevékenység

 „Én a célzott adományozásban hiszek, olyan 

adományt adjunk, amit igazán tud használni, legyen 

megvizsgálva, mi az igazi segítség.”

 „A missziói alapelvek egyike, hogy nem 

segélyezünk. A segélyezés megerősíti a segélyezési 

létet. Abban hiszünk, hogy mindenki képes magáért 

valamit tenni, és azt a valamit Neki meg kell tenni, 

és az egy csereérték…. Nincs ingyen semmi, ez egy 

nagyon fontos történet. Mert az olcsó. Krumplit 

hoztak nekünk adományba, hogy osszuk szét, nem 

osztottuk szét. Meghirdettük a falutakarítást a 

fiataljainknak. És akkor nagy zsákokkal, 

gumikesztyűkkel, kitakarították a falut: zsák szemétért 

a zsák krumpli. És egy kislány mondta is – ez volt a 

kulcsmondat -, hogy nem azért kaptam, mert 

cigány vagyok, hanem mert dolgoztam érte.”



Cigány misszió-katolikus

 Világegyházban: 1988 Vándorlók és Úton lévők Lelki 
gondozásának Pápai Tanácsa, 1997 cigány vértanú, 
boldog Ceferino Gimenez Malla, 2010 II. Vatikáni zsinat 
atyái VI. Pál pápa vezetésével meglátogatták a 
Poméziai cigányzarándoklatot

 Magyar: 1941 Sója Miklós Hodász, 1980 Lankó József 
Alsószentmárton, a 90-es évek végétől a lelkipásztorok 
számára minden évben éves cigánypasztorációs 
konferencia, 2001-ben megalakult a MKPK Migrációs 
Irodája, 2001 MKPK Migrációs Irodája, 2003 óta 
évenként Országos Katolikus Cigánytalálkozót, 2010 
Boldog Ceferino Alapítvány, 2015 a Boldog Ceferino 
Intézet (Székely János)



Köröm

 Kuklay Antal (1973-tól 2011-ig )Hofher József

 Verbita rend 2011-től

„Megnyitottuk a szívünket és a plébánia kapuját. A cél 

a méltóság visszaállítása, ehhez a munkán keresztül 

vezet az út, ahhoz viszont az oktatáson.”

„Szeretni, elfogadni akkor is, ha az emberek hajlamosak 

a rosszra, gyengék, szegények, vagy nincs olyan nagy 

tisztaság, vagy higiénia hiánya van, akkor is, merni 

megérinteni. Ahogy Jézus is megérintette a leprást. … 

Ez arról szól, hogy te egy szeretetközösséget létrehozol. 

Arról szól, te odaadod magadat, hogy képes vagy 

áldozatot hozni, mert te szereted őket, Jézus 

lelkületével. Én nyitott vagyok.”



Arló

 Szent Ferenc kisnővérei Arlóra érkeznek 1994-ben

 Szent Filoména Közösség, 2003 Elfogadlak 

alapítvány

 Egyházi szociálpedagógiai háló 

 Nyitott ház

 Családi napközi/ napközbeni gyermekfelügyelet

 Veled tanulok, tovább tanulás támogatása, ifi 

csoportok, befogadlakos hétvége

 Lehetőségek iskolája, kutya terápia, tánc, foci, 

színház, stb.

 Munka-programok (10+4 foglalkoztatott, 

jótékonysági vásárok, lekvár, szappan, 

gyógynövény)



Balajt

 A szalézi/Don Bosco módszere, a családpasztoráció 

és a Cursillo

 „A fiatalokra, a gyerekekre tesszük a hangsúlyt… 

Szeressük őket, hogy szeressenek minket, hogy 

szeressék azt, amit mi szeretünk.”

 A cursillo egy hétvégén zajlik, majd folytatódik egy 

felfrissült, megújult életben. „Módszerének jellemzői 

a barátság, a természetesség, az őszinteség és a 

belső tűz…A cursillóban a résztvevő találkozik 

önmagával, Istennel és az embertársaival. A cursillo 

általában fellelkesíti, megrendíti, erővel tölti el a 

résztvevőket. Sokan egy életre szóló fordulatot 

tapasztalnak meg. Gyakran a cursillo által fontos 

barátságok szövődnek, új közösségek születnek.” 

(Székely, é.n.)



Görögkatolikus cigánymisszió a 

Miskolci Apostoli 

Exarchátusban

 „Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, a 

megkeresztelt hívek mindegyike Isten gyermeke. Ez 

kötelez egymás értékeinek megismerésére, egymás 

emberi méltóságának megbecsülésére… A cigány 

pasztoráció -helyzetünkből adódóan- krisztusi 

küldetés, parancsból fakadó kötelesség. Ez olyan 

feladat, mely kölcsönös lelki gazdagodással jár.” 

idézet a M. A. E. lelkipásztori leveléből, 2011

 2012 Cigánymissziós Bizottság

 2013 Missziós iroda Miskolcon

 Gyermekvédelem, tanodák (Sajópetri, Rakaca, 

Rakacaszend, Mucsony, Edelény, Homrogd), 

köznevelés, Barátság házak (Mucsony, Homrogd)



Rakaca



Cigány misszió- református

 20. sz. elejétől önállósodik,

 1995 MRE  missziós törvénye,

 2010 öt felekezet (evangélikus, református, pünkösdi, baptista 
és metodista) közös munkájaként a Protestáns Cigánymissziós 
Fórum: ökumenikus találkozók, konferenciák, szakmai fórumok, 
Tükör, Cigánymissziós módszertani füzetek

 2012-2013 országos kutatás, B.A. 42 lelkészt 

 A Magyarországi Református Egyház cigánymissziós 
koncepciója,

 HEKS(Svájci Protestáns egyházak Segélyszervezete) 
támogatásával rendszeresen megvalósulnak  képzések, 
tréningek a cigánymisszióban dolgozók számára.



Református cigány 

gyülekezetek- Sátoraljaújhely

 Szabó Dani bácsi, Choi Young (2004-től), Pál László

„Én nem akarom megváltoztatni a cigányokat, az a célom, hogy 
az Evangélium szóljon hozzájuk és üdvösségre jussanak. A 
megváltoztatást majd az Úristen elvégzi. Mint egy kapcsolatban, 
szeretni akarjuk a másikat, nem megváltoztatni, és észrevesszük, 
hogy mindketten Krisztus képére formálódunk.”

„Sokat kellett tanítani őket, különösképp a fegyelemre. A 
rendbontó, megosztó, rágalmat terjesztő cigányokat 
megintettem. Volt, aki elfordult, de volt, aki megtért. Szakadás volt 
a gyülekezetben, az én időm alatt vált el a búza a pocsutól. 
Presbitereket, gondnokot állítottam. Megintettem, ha alkoholon 
kaptam őket. Az egyházi fegyelem működik. Barát és testvér vagy, 
egy közülük, akit szeretnek és tisztelnek, az Úristen szolgája, aki 
hirdeti az igét, aki a javukat akarja, nem ellenük szól. Nyíltan 
elítélek dolgokat, pl. az uzsorát.”



Vegyes gyülekezetek-

Bódvaszilas

„Az egész pasztorációnak az az alapja, oda szeretném 

elvezetni az embereket- nem csak a cigányokat, de a 

magyarokat is- hogy ha helyre kerül az identitásuk, a 

kapcsolatuk az istennel, akkor megtudják, hogy kik 

valójában és az értékük abban mutatkozik meg, hogy 

hívő emberek. És ha igét olvasó hívő ember, azokat a 

szabályokat, elvárásokat éli, ami a szentírásban 

találhatók, azok olyan elfogadott normák, hogy azzal 

bárhol meg tudja állni a helyét a társadalomban.”



Göncruszka és Vilmány

 Közösségi méhészet, iskola, nevelőszülők

 Biztos Kezdet Gyerekház, menedékház, Roma 

Fiatalok  programja

„A megnevezésért nem is vagyok oda, hogy cigány 

misszió, mert nem hiszem, hogy van az Isten 

országában olyan, hogy cigány misszió. Misszió van, 

aztán, hogy ki a cigány, ki nem, az az Úr számára nem 

oszt, nem szoroz. Nekem elhívásom arra van, hogy 

meghívott engem az ő országába és a meghívással 

együtt jár az elküldés, és ahova elküldött, ott ők 

laknak.” 



Közös jellemzők a cigány 

pasztorációban

 Elhívás: „Ennél van egy sokkal komolyabb 

vonatkozása a cigány pasztorációs munkának az én 

életemben, mégpedig az, hogy egyértelműen igei 

vezetésem van az Istentől, hogy ez az egyik terület, 

amivel foglalkoznom kell és ezért nem fáradok 

bele.”

 „Magyarország jövője attól függ, hogyan tudunk 

kapcsolatot teremteni cigány testvéreinkkel.”



 „Meglepő, én azt látom, hogyha a lelkész- és ez a 

meggyőződésem-pozitívan áll a roma 

pasztorációhoz, akkor ezt a gyülekezet egy 

követendő példának éli meg és mivel másodjára az 

én hozzáállásom is határozottabb volt, mert isten 

megmutatta az igéjével, hogy erre kell menni, ez 

egy járható út. Határozottabban álltam ki amellett, 

hogyha ezzel mi nem foglalkozunk, akkor senki sem 

fog…Ezt megértette a gyülekezet és mondták, hogy 

miért kell nekik külön istentiszteletet tartani, most már 

akkor rendben van, jöjjenek a mieinkre.”



 Még ott a faluban is. Azt mondják, miért kell nekik? 

Úgyse fognak változni. Ezek a hangok néha 

zavartak engem.

 Amikor meglátogattam őket, láttam, hogy a házak 

milyen rossz állapotban vannak. Szenvedtek, hogy 

nem volt elég ruha, fűtés nem volt, étel-ital nem 

volt… Ezek a képek jöttek, hogy amikor aludtam is, 

előjöttek. És az ember ilyenkor nagyon szenved 

belülről. Ugyanakkor ez a küldetés az, hogy 

mindenképpen kell tenni, mert a Szentlélek akkor 

szólít téged, amikor tanúja vagy ennek a 

tragédiának, emberek tragédiájának.


