
 

 

FELHÍVÁS 
CIGÁNYPASZTORÁCIÓS KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

 

A Miskolci Egyházmegye által alapított Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda 

cigánypasztorációs képzést szervez a Miskolci Egyházmegye lelkipásztorainak, a helyi 

egyházközségekben és egyházi intézményekben dolgozó vagy önkénteskedő civileknek, 

lelkipásztori kisegítőknek, továbbá minden, a téma iránt érdeklődő, illetve a területen 

tevékenykedő személynek. Az összesen 60 órás képzéssorozatra 2019. szeptember és 2021. 

augusztus között 4 féléven át, félévente 15-15 órában fog sor kerülni a szakterület jeles 

képviselőinek bevonásával. A képzési alkalmak keretében feldolgozott témák:  

 romák történelme,  

 roma társadalomismeret, romák jelenkori társadalmi, gazdasági, kulturális helyzete, 

 cigánymisszió Európában és Magyarországon,  

 cigánypasztorációs technikák. 

 

A képzés ingyenes, minden járulékos költséget (képzés, étkezés, utazás, szállás stb. költsége) a 

Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda finanszíroz az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 

projekt terhére.    

 

A képzés nem akkreditált felnőttképzés keretében, tréning formájában fog megvalósulni. A 

képzés sikeres elvégzéséről a résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki.   

 

A 2019. őszi képzés meghívottai és témaköre: 

 

 Nagy Pál történész: A magyarországi cigányok története a kezdetektől a 19. század 

végéig. 

 Ft. Dr. Lakatos Péter görögkatolikus lelkész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének 

tudományos segédmunkatársa: Nyelvi csoportok, vallási hovatartozás és identitás a 

magyarországi romák körében.  

 

A 2019. őszi képzés időpontja:  2019. november 23-24. (szombat-vasárnap) 

A 2019. őszi képzés helyszíne:  Sajópálfalai Lelkigyakorlatos- és Zarándokház  

(3714, Sajópálfala, Petőfi út 1.) 

 

Program kezdése: 2019. november 23, 09.30-10.00 között. A képzés szombaton 10 órától 

kezdődik és 17 óráig tart, vasárnap pedig 9 órától 17 óráig. A résztvevők számára étkezést és 

szállást biztosítunk a sajópálfalai zarándokházban! 

 

Kérem, részvételi szándékát 2019. november 13-ig jelezze a 

ciganymissziosiroda@gmail.com e-mail-címen! 

 

Bővebb információ: Szemán Ágnes, +36-30-723-1005 
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A képzés az „Értékünk a közösségünk!”, EFOP-1.3.7-17-2017-00253 projekt keretében valósul 

meg.  

 

A projektről bővebben:  

 

A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a miskolci Dialóg 

a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 

számú felhívásra benyújtott pályázatával, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az 

egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével. Az Értékünk a közösségünk! projekt 

célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző 

egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik 

javítása. Bővebben ld. cigany-misszio.hu 
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