Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház 2008-ban végzett cigánymissziós referensi munkáról 

Februártól folyamatosan részt vettem az Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium által 50 millió forintos keretet felölelő, a magyarországi cigánymisszióval foglalkozó egyházak támogatását célzó pályázat kiírásának előkészítésében, a pályázatok elbírálásban. (Három alkalom.) Koordináltam a Magyarországi Evangélikus Egyháznak jutott 3 millió forint útját. 
A pályázat sikeresnek mutatkozott. Bár az OKM-től a pénz késve érkezett, a gyülekezetek jól fel tudták használni a támogatást. Tudtommal egy gyülekezet utalta vissza a juttatás egy részét. 
Február 4-én a Tolna-Baranyai Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi ülésén (Szekszárd) tartottam beszámolót a Sárszentlőrincen folyó cigánymissziós tevékenységről.
Február 27-től március 9-ig négy vasárnapot felölelően egész napos bibliaiskolát szerveztem Sárszentlőrincen, meghívott előadókkal a helyi és környékbéli cigányságnak.
Május 24-én kistérségi cigánygyűlésen vettem részt.
Június 11-12-én az amerikai presbiteriánus egyház már évek óta Magyarországon tartózkodó képviselői jöttek Sárszentlőrincre az itteni missziói munka megismerésére. Ugyanakkor Arden Haug, az Amerikai Evangéliumi Lutheránus Egyház európai összekötője is látogatást tett. Jövetelének egyik célja volt az egyházából Európába készülő, cigánymisszióban részt venni szándékozó önkéntesek esetleges magyarországi, evangélikus egyházunkon belüli fogadása.
Június 21-én Cigány ételek bemutatója című rendezvényt tartottunk, amely akár modell értékű is lehet. A kulturális esemény egyben missziós alkalom is volt. A rendezvényhez kapcsolódóan egy könyvecskét is megjelentettünk Ételek és életek címen.
Július 26-20-ig tartott Szélrózsa találkozón népszerű színfolt volt egy cigány ételt főző, kínáló stand. Ezzel párhuzamosan cigány énekes közreműködésével előadást tartottam a cigánymisszióról.
Augusztus 11-15. Gyerektábor Keszőhidegkúton helyi és környékbéli cigánygyerekeknek.
Augusztus 20-24. „Közös asztal” konferencia Nyírteleken. Nagyszabású, értékes, változatos program volt kiváló előadókkal. Sajnálatos, hogy az öt helyen hivatalosan is cigánysággal foglalkozó gyülekezetekből csak kettő képviseltette magát (ebben a számban a fogadó gyülekezet is benne van). Örömteli viszont újabb érdeklődő, a cigányság felé szívesen szolgáló lelkész részvétele a konferencián.
Szeptember folyamán a dombóvári gyülekezethez tartozó Ágon induló cigánymissziós munka születésénél bábáskodtam.
Október 7-én a szárszói esperesi értekezlet majdnem egy egész napot szentelt a cigánymisszió témájának. Örültem a lehetőségnek. Sajnálatos, hogy az egyházunkat érintő konkretizálás, megbeszélés, előttünk álló feladatok meghatározására lényegében nem maradt idő. Úgyszintén elgondolkodtató, hogy az azóta eltelt félév alatt egy LMK-ba nem kaptam meghívást, ill. félő, hogy nem került terítékre a cigánytéma. (Természetesen magam is tükör elé állítom: netán nem tudtam elég érzékletesen, fölrázóan tálalni a témát?) A jelenlegi, egész társadalmunkat érintő drámai helyzet világosan mutatja, hogy lelkészeink, gyülekezeteink nem bújhatnak el a cigánykérdés kezelése elől. 
Október 25-én Szentetornyán tartottunk az ottani cigányságnak, majd a nem cigányokkal közös alkalmat. A két település cigányságának találkozása kölcsönösen pezsdítően hatott.

Három településen (Sárszentlőrinc, Uzd, Pusztahencse) tartunk heti rendszerességgel felnőtt bibliaórát, hetente két alkalommal gyerekeknek tanodát (Pusztahencse és Sárszentlőrinc). A sárszentlőrinci alkalom egész napos, bibliaórával, közös ebéddel, játékkal, képességfejlesztéssel, kézműveskedéssel és tanulással egybekötött.
Cigány testvérekkel örömmel veszünk részt országos, kerületi rendezvényeken – Kerületi missziói nap, Országos evangélizáció, Országos missziói tábor (Piliscsaba).
Az elmúlt év folyamán több alkalommal jelent meg cikk, tudósítás egyházunk újságjaiban, megyei, vagy elektronikus sajtóban a helyi, illetve országos szintű cigánymissziós tevékenység elvi és gyakorlati vonatkozásairól.
Bakay Péter
cigánymissziói referens
Sárszentlőrinc, 2009. február 24.

Éves program 2008


Január


11. Kecskemét – egyházi gimnáziumok - Gyimes


19. Balatonszárszó, ev. népdal találkozó - Gyimes


22., kedd
Magyar Kultúra Napja (Oláh Erika kiállítása)

24-28., csütörtök-vasárnap
Erdély: munkatársképző 


29., kedd
Biztos Kezdet konferencia, Kaposvár


30., szerda
Pél


31., csütörtök
16:00: Megbeszélés (Lázár E. születésnapi ünnepség)
Február


1., péntek
 9:00 Oktatási Minisztérium Cigány pályázat


4., hétfő
LMK- Cigány misszió


7. csütörtök
Kovács Márta – népfőisk.


8., péntek
Országos bibliaverseny kérdéseinek összeállítása Györköny

9. szombat
Iskolai farsang

11., hétfő
Békéscsaba


13., szerda
Pél


17., vasárnap
Cigány bibliaiskola 
BP

21
Leader - Paks


24. vasárnap
Váralja: Gyimesi előadás


24., vasárnap
Cigány bibliaiskola
Sefcsik Z.

27, szerda
Pél


28., csütörtök
10:00-15:00 Piliscsaba, Missziós bizottság ülése

29., péntek
Okt. Min. 9-kor
Balatongyörök – Gyimesi előadás
Március


2., vasárnap
Cigány bibliaiskola
Kopf A.

9., vasárnap
Cigány bibliaiskola
Szev. János

10-11
Békéscsaba – BEG – könyv szerkesztés


12., szerda
Pél


14., péntek
Falusi borverseny, Cseh Gábor kiállítása

15., szombat
Március 15-ei ünnepség


19.
Ifjú tudor


20., csütörtök
Egészségterv, pályázatleadás


22., szombat
ÉVKÖR: Tojásfestés, tojásfestő verseny, kiállítás stb.
26., szerda
Pél


27-28. 
Biztos kezdet–körút (Nikla-Pécs)


28. péntek
17:00 6. előadás: Vágó Angéla: Gyerekek a Bibliában
Április


1.                                               Györköny–Bibliaverseny-előkész


2. 
Bp, Alag u.3. Okt.Min. pályázat


9. szerda
Pél


10-11.
Győr Gimn, Nádor város – Áhítat, Gyimes


11. péntek
A költészet napja, 7. előadás: Vathy Zsuzsa                                                                                                                                                               

12. szombat
Kecskemét-református Csángó előadás
Megyei bibliaverseny, Sárszentlőrinc

16.-17., szerda-csütörtök
Piliscsaba: Missziós konzultáció


19-20.
Konfirmandusokkal Kismányokon


23., szerda
Pél


25., péntek
8. előadás: Sándor Ildikó: Ölbéli játékok 


26.
Országos bibliaverseny – Pest


27.
Bizonyságtétel - Pesterzsébet 






Május


2. 
Szárszó- Előadás Gyimesről


3.-4., szombat-vasárnap
Lázás Ervin születésnapi ünnepség


5., hétfő
Balassa Jánosra emlékezünk


7., szerda
Pél


11. vasárnap
Pünkösd, konfirmáció


13. hétfő
Leader


14. szerda
Néprajzi társaság – Pest–Berta néni könyvbemutató


16. péntek
Csángó est Sárszentlőrinc


17., szombat
Harta: Kerületi missziós nap


21., szerda
Pél


24. szombat
Kistérségi cigány gyűlés


31., szombat
Egyházmegyei gyereknap


Június


2. hétfő
Paks - nyomkereső

4. szerda
Pél

4., szerda
Összefogás napja (Trianonra emlékezünk)

9. hétfő 12,30
Paks – nyomkereső előkészítés


11., szerda
Amerikaiak –cigány misszió


18.szerda
Pél


20. péntek
Paks – nyomkereső megbesz.


21. szombat
Cigány ételek főzőversenye


25.-29., szerda-vasárnap
Paks: Nyomkereső tábor


29. vasárnap 
Pél – búcsú - istentisztelet


Július


1. kedd
Németország


9.-12., szerda-szombat
Piliscsaba: Missziós konferencia


16-20.
Szélrózsa (Cigány+ Gyimes)


20. vasárnap
Tengelic - helyettesítés


26. szombat
ÉVKÖR: Aratási hálaadó


27. vasárnap
Gyönk – helyettesítés


Augusztus


10., vasárnap
Lőrinc nevű helységek találkozója           ÉVKÖR: Kenyérsütés, 


11.-15., hétfő-péntek
Gyerektábor


17. vasárnap
Tengelic - helyettesítés


20.-24., szerda-vasárnap
Nyírtelek: Cigánytábor 






Szeptember


6. szombat
Békéscsaba – érettségi találkozó


7. vasárnap
Sántha Károly emléknap


12. péntek
Pálfa - egészségterv


26-28
KIE áhítat Balatongyörök


28., vasárnap
Petőfi szavalóverseny


Október


4. szombat
A szemét szemetel (szemétgyűjtési akció)


5. vasárnap
Pécs - csángó előadás


6., hétfő
Aradi vértanukra emlékezünk


7. kedd
Szárszó - Esperesi értekezlet: Cigány misszió


11., szombat
Országos evangelizáció


14. kedd
Pest- teológia- alapítványi beszám.


15. szerda
Pél


18. szombat
Iskolamentés-polgármesterek találkozója


20-21. hétfő-kedd
Teol. évfolyamtalálkozó


23. csütörtök
1956-os ünnepség


25. szombat
Szentetornya - cigánymisszió


26. vasárnap
Harangszentelés


29. szerda
Pél


November


1. szombat
Halottak napja


4. kedd
Gyertyagyújtás


9. vasárnap
Illyés Gyula anyakönyvezésére emlékezünk

12. szerda
Pél

14. péntek
BEG Baráti Kör Békéscsaba

16. vasárnap
Uzdi templomátadás

17. hétfő 10.00
Bpest, Missziói bizottság

25. kedd
Bonyhád – ev. egyházi múzeum


26. szerda
Pél


29. szombat
Szeged - Gyimes


30. vasárnap
Zsivora-nap


December


dec.3.
Ádventi est (irod. összeáll-Tell E.)


6., szombat
Békéscsaba - 20 éves jubileumi Kávéház


7. vasárnap
Fotokiállítás-megnyitó Szent István-bazilika angyalai


10. szerda 17.00
Kőszeg, gyimesi előadás


10. szerda 17.00
Ádventi est (zenei összeállítás)


14. szombat 14,00
Kézműves-kuckó


18. csütörtök
Ádventi est – az angyalokról


21.  vasárnap 14,00
ádventi-karács. ist. Pél


22. hétfő 14,00
irod. műsor gyerekeknek (Tell E)


24.
 ist. tiszt, Hőgyész, Belecska, Keszőhidegkút


25.
ist. tiszt. Varsád, Szárazd


26. 
gyermekisteniszt.


31. 
Óév esti istentiszt.




