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A TE+ÉN Református Közösség tervei a 2015/2016-os missziói évben

Melléklet a Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség missziói munkatervéhez

A TE+ÉN  Református  Közösség  elsődleges  célja  egy  olyan  új,  református  keresztyén
gyülekezet építése, amely összetételében és nyitottságában is mutatja a VIII. kerület kulturális és
társadalmi sokszínűségét. Vitathatatlan, hogy a befogadókészség a keresztyén hit egyik jellemzője,
éppen  ezért  minden  Krisztus-követő  gyülekezet  küldetéséhez  elidegeníthetetlenül  hozzátartozik.
Ugyanakkor  egy  újonnan  születő  közösség  sokkal  hatékonyabb  új,  nem  keresztyén  emberek
elérésében, mint a már meglévő gyülekezetek. Minden gyülekezetben viszonylag rövid idő alatt
kialakulnak a társadalmi, kulturális és etnikai határvonalak, amelyek meghatározzák, hogy milyen
hátterű  emberek  tudnak   könnyen  betagolódni  az  adott  közösségbe.  Célunk,  hogy  a  TE+ÉN
szolgálatának nyomán születő közösségben ezek a határvonalak a lehető legszélesebbek legyenek:
ha kezdettől fogva kulturális érzékenységet hordoz magában egyfajta DNS-ként, később felnőve és
megerősödve ezt nagy valószínűséggel meg tudja őrizni. Ez a kulturális nyitottság elsősorban a
Magdolna negyedben nagy számban élő cigányság és nemcigány magyarság között valósul meg.
Ugyanakkor készek vagyunk Isten vezetésének engedni,  ha ő a  területen élő egyéb kultúrák és
népcsoportok felé is kaput nyit előttünk.1

A TE+ÉN gyülekezetplántálás indoklása tehát kettős:

1.) Budapesten minél több új gyülekezetre van szükség. Nem mintha nem lenne már hely a meglévő
templomokban,  hanem  mert  az  új  közösségek  a  leghatékonyabbak  nem  keresztyén  emberek
megszólításában, valamint az egyház akkor tud a város jövőjében meghatározó stratégiai szerepet
játszani, ha a meglévő gyülekezetek építésén túl minél több, élő, fiatal2 közösséggel tud és akar
jelen lenni a város életében.

2.)  Egy,  a  Józsefvárosban  létrejövő  keresztyén  közösségnek  különleges  lehetősége,  hogy
felmutathatja a kerület  társadalmi,  etnikai és kulturális  sokszínűségének egy széles szeletét.  Bár
ennek lehetősége,  illetve küldetése  minden gyülekezetnek feladata,  a  városrész adottságai  ezt  a
bibliai elvet számunkra különösen hangsúlyossá teszik.

Megfogalmazott alapelvek

1+5 alapértékre építve végezzük szolgálatunkat, szándékunk, hogy minden tevékenységünk
ezek mentén történjék. Az első kivételével, amelyből a többit eredeztetjük, mindegyik egyformán
hangsúlyos és egyenrangú.

0.) Istenközpontúság (szemben a program- és siker-központúsággal)

Isten tulajdonságait szeretnénk felmutatni igehirdetésen és társadalmi munkán keresztül, általános
jóságát és speciális hívását.

1 Erre akkor látunk lehetőséget, ha olyan emberek, akik maguk is az adott kulturális háttérből jönnek, elhívásuk van 
népük megszólítására, a TE+ÉN-t tekintik gyülekezeti otthonuknak, és a közösség több tagja is tanulással, 
kapcsolatépítéssel és különböző szolgálatokban való részvétellel szeretne tenni ezeknek az embereknek a 
megszólításáért.

2 Nem a gyülekezeti tagok életkorát értjük itt ez alatt, hanem a közösségét.

1/6



 TE+ÉN Református Közösség missziói munkaterv 2015/2016

1.) Átláthatóság (szemben a manipulációval)

Szervezeti, pénzügyi és kapcsolati átláthatóság és egyértelműség.
Nem vezetjük félre az embereket, nem szeretnénk őket „csalogatni”: amit ígérünk egy-egy

programmal, azt megnevezzük és azt is igyekszünk adni.

2.) Családiasság (szemben az öncélú hierarchiával és megközelíthetetlenséggel)

Szimmetrikus kapcsolatokra törekszünk, amelyben a szolgálat működik kiszolgálás helyett.
Elérhetőek szeretnénk maradni fizikailag, kommunikációsan és kapcsolati szinten is.

3.) Hozzáértés (szemben a maximalizmussal és igénytelenséggel)

Minden területen értékeljük a motiváltságot és egyéni szenvedélyt, viszont arra törekszünk,
hogy ez folyamatosan fejlődve szakmai igényeknek is egyre inkább megfeleljen.

4.)  Kulturák  értékessége  és  egyenértékűsége  (szemben  a  felsőbbrendűséggel  és  a  kulturális
különbségek elmosásával)

Egyaránt értékesnek tartjuk a cigány és magyar kultúrát. Szeretnénk ezeket őrizni, ápolni,
erről  tanulni  és  tanítani,  különösen  is  hangsúlyozva  a  kultúrák  azon  részeit,  amelyeket  az
evangélium is megerősít.

5.) Holisztikus szemlélet (szemben a szociális evangéliummal és az társadalmilag passzív egyházi
élettel)

Isten országának eljövetele kihat az emberi élet spirituális, fizikai és társadalmi dimenzióira.
Ezeket egyaránt szeretnénk hangsúlyozni, de nem pusztán egymás mellett működő szempontokként
(„lelki  és  testi  is”),  hanem  szorosan  összetartozó,  egymásból  következő  és  egymásra  ható
tényezőkként (minden lelki testi is, és minden testi lelki is).

Szeretnénk felelősen és szeretettel reagálni az itt élő emberek élethelyzetére, leleplezve és
megnevezve a spirituális bajokat és bűnöket, amelyek számos nyomornak és szenvedésnek okozói.
Az ebből  való  menekülés  és  felépülés  egyszerre  történik  lelki  és  társadalmi  fogódzók  mentén,
amelyek egyaránt Istentől vannak.

Ezeknek az elvi célkitűzéseknek tükrében szeretnénk folytatni ebben a missziói évben is a
missziói munkánkat a Magdolna negyedben. A korábbi évekhez hasonlóan, a gyerekek szabadidős
és tanulási programjai kínálnak természetes lehetőségeket a felnőttekkel és teljes családokkal való
találkozáshoz.  A programok elsődleges  helyszíne a  Kis  Fuvaros  u.  11.  sz.  alatti  önkormányzati
bérlemény. 

Gyerekprogramok:

a) A Lakatos Menyhért Általános Iskolában felajánlott szolgálatok

1. Órarendbe illesztett hittanórák a Lakatos Menyhért Általános Iskola 1-3. és 5. osztályaiban,
januártól fakultatív hittanóra a 4. osztályban, valamint igény szerint iskolai, alkalomszerű
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hitéleti foglalkozások, beszélgetések felsősökkel.
2. Heti  egy  alkalommal  élménypedagógiai  foglalkozást tartunk  a  teljes  1.  osztálynak.  A

foglalkozás intenzíven fejleszti a gyerekek érzelmi kifejezőkészségét és egyéb képességeit.
3. Heti egy alkalommal  sakktika foglalkozás szintén az 1. osztálynak. A Polgár Judit Sakk

Alapítvány  által  kidolgozott,  a  nemzeti  alaptantervbe  felvett  készségfejlesztő  tantárgy
kimutathatóan pozitív hatással van minden egyéb tantárgyban való fejlődésre.

4. A MRE  zsinata  külügyi  irodájának  közvetítésében  a  2015/2016-os  tanévben  egy  angol
anyanyelvű önkéntes vesz részt heti egy nap iskolai angolórákon.

b) Oktatási tevékenységek a TE+ÉN-ben

1. Hétköznaponként  tanodai  keretben személyes foglalkozások, ahol önkéntesek alkotnak a
tanárok által ajánlott gyerekekkel tanulópárokat. Egyéni igényektől függően, iskolaidőben a
házi feladat elkészítése az elsődleges tevékenység, iskola időn túl egyéb készségfejlesztő
tevékenységek,  illetve  közel  nagykorú,  az  oktatási  rendszerből  kikerült  fiatalok  egyéni
felkészítése az általános iskola befejezésére és/vagy érettségire.
A  2015/2016-os  tanévtől  a  tanulópárok  munkája  pedagógusi  segítséggel  történik.  A
gyerekek évi 3 készség- és tudás felmérésen vesznek részt, amely után egyéni munkatervet
kapnak  a  következő  időszakra.  Tervünk,  hogy  az  erre  szóló  céladományok  összegétől
függően ösztöndíjjal támogassuk azokat a gyerekeket, akik rendszeresen és az elvárásoknak
megfelelően vesznek részt a programokon.

2. Sakkoktatás kötetlen  és  kurzusformában  is.  Sakkvariánsok  népszerűsítése,  versenyek
rendezése,  illetve  ezek felhasználása  a  hagyományos  sakkoktatásban.  Házi-  és  budapesti
gyerek- és barátságos versenyeket rendezünk 2015 decemberétől több alkalommal.

c) Életvitelsegítő programok a TE+ÉN-ben

1. Szakkörök és kurzusok 4-5 fős csoportok részére, önkéntesek egyéni felajánlásai alapján. A
gyerekeknek rövid távon elérhető célt adva, konkrét, érdekes és hasznos ismeretet adunk át.
A szakkörök délutáni  foglalkozások,  amelybe szabadon be lehet  csatlakozni,  a  kurzusok
beiratkozással történnek.

2. A TE+ÉN  pontozási  rendszert  használva  a  gyerekeknek  jutalmakat,  célokat,  használati
tárgyakat,  oktatási  eszközöket, illetve további külön, egyedi programokat tudunk kínálni.
Ezt szeretnénk a játékosítás új szintjére emelni, amely az egyéni pontgyűjtésen túl mesébe
ágyazva, kooperatív módon is használható, szerepjátékszerű elemekkel kibővítve.

3. Bisora néven lányoknak indított mentorprogram, decembertől a tanév végéig, melynek célja
az  iskolai  lemorzsolódás  megelőzése  a  résztvevők  körében.  Ennek  kivitelezése
önkéntesekkel  történik,  tizenéves  lányok  bevonásával,  elsősorban  a  Lakatosból  és  az
angoltáboros  résztvevőkből.  Pályázat  megnyerése  esetén  fizetett  mentorokkal,  heti  2
foglalkozást és havi 2 rendezvényt tartva valósítjuk meg.

d) Szabadidős tevékenységek

1. Heti  rendszerességgel  játszóház,  bibliai  történettel,  kézműves  tevékenységekkel,  közös
játékokkal,  énekléssel,  étkezéssel.  A játszóházak havi tematikáját  egy-egy,  Budapesten is
jelenlévő kultúra,  illetve ország adja,  ahonnan önkéntesek  is  érkeznek.  Az adott  kultúra
ételeit esszük, azzal kapcsolatos tanítást adunk, a kézművesek és énekek is ehhez kötődnek.

2. 2015 októberétől évente 3 alkalommal ifjúsági hétvége a 10 év feletti korosztálynak. Újabb
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munkatárs bevonásával ifjúsági bibliaórát szeretnénk indítani.
3. Kirándulás évi két alkalommal, lehetőség szerint egy-egy gyülekezettel együttműködve.
4. Nyári  angoltábor gyerekeknek a Felebarát Keresztény Alapítvány munkatársaival (OMS

Hungary)
5. A  Kesztyűgyár közösségi  házzal  együttműködve,  közös  igény  szerint  egy-egy

gyerek-/családi programot tartunk.

Felnőtt és családi programok:

1. Vasárnaponként istentiszteleti alkalmak, decembertől úrvacsorai közösségben is.
Tovább  szeretnénk  bővíteni  az  istentiszteleti  énekek  repertoárját,  további  hagyományos
egyházi, ifjúsági, cigányos zenei világú és cigány nyelvű énekekkel.

2. Rendszeres családlátogatások a gyerekek otthonában, illetve azokon a helyeken, amelyek a
családok mindennapos életteréhez tartoznak.

3. Rendszeres  bibliaórát  szeretnénk  indítani  2016  év  elejétől,  amennyiben  az  igényen  túl
sikerül  új  munkatársakat  is  bevonnunk  ebbe  a  szolgálatba.
Szükségét  látjuk  bibliaiskola  jellegű  bibliaóráknak  is,  ahol  rendszerező,  alapoktól  építő
bibliai  és  hitvallási  ismereteket  lehet  megszerezni.  Ezt  igény és  kapacitás  függvényében
2016 tavaszától szeretnénk indítani.

4. Felnőtt  konfirmációra lehetőséget adva folyamatosan egyéni és kiscsoportos felkészülési
lehetőséget biztosítunk.

5. Havi  rendszerességgel  csapatépítő alkalmak  az  önkénteseknek  és  felnőtt  gyülekezeti
tagoknak.

6. A kerületben élő zenész cigányoknak zenélési lehetőség biztosítása, lehetőség szerint ilyen
jellegű programok megtartása.

7. Családi tábor gyülekezeti tagoknak.

Infrastruktúra

A Kis Fuvaros utcai helyiség alkalmasnak bizonyult  a gyerekfoglalkozások megtartására,
oktatási tevékenységekre, illetve egyéb, kis létszámú (max. 30 fős) rendezvények megtartására. Az
istentiszteleteken a létszám nagy szórást  mutat,  a jelenleg használt  helyiség erősen korlátozza a
résztvevők maximális számát. Szeretnénk egy olyan helyet találni az istentiszteleteknek, amely az
alapelveinknek megfelel és nagyobb befogadóképességű.

Szervezeti kapcsolatok

1. A HEKS-szel  való  pályázati  együttműködés  2016-ig  szól.  Kilátásba  helyezték,  hogy jól
működő program esetén meghosszabbíthatják a támogatást. Az együttműködés a pénzbeli
támogatáson túl évente két képzésben és személyes látogatásokban nyilvánul meg.

2. Az önkormányzattal való helyiségbérleti szerződés folyamatos. Pályázati úton támogatták a
helyi sakkélethez szükséges eszközök beszerzését. Szeretnénk olyan aktív együttműködést
kezdeményezni  az  önkormányzattal,  amelyben családok  szociális  (első  sorban lakhatási)
ellátásában működhetnénk közre ajánlásokkal, véleményezéssel.

3. Az idei évben is fenntartjuk az együttműködést a Felebarát Keresztény Alapítvánnyal. Az
alapítvány szervezeti átalakuláson megy át, amely után a helyi gyülekezetek növekedésében
szeretnének segítségre lenni.
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4. 2014  tavaszától  kapcsolatba  léptünk  egy  svájci  református  gyülekezettel  Lausanne-ban.
Rendszeresen  levélváltások,  telefonbeszélgetések  után  2016  év  elején  személyes
találkozásra  és  közös,  internetes  istentiszteletre  is  sor  kerülhet.  Szeretnénk  a
testvérgyülekezeti kapcsolatot felépíteni a közösséggel.

5. A hollandiai Urkben lévő református gyülekezettel több évtizedes kapcsolata van a Salétrom
utcának,  ők  a  gyülekezetben  folyó  szociális  munkát  támogatják  évi  rendszerességgel.
Missziói  bizottságuk  a  TE+ÉN  tevékenységét  is  támogatja  már.  Tavasszal  szeretnénk
személyes látogatást is tenni náluk.

6. Együttműködünk  a  MRE  Zsinatának  Külügyi  Irodájával.  Rendszeresen  tartunk
beszámolókat az egyházunkat látogató,  missziói érdeklődésű külföldi vendégeknek. 2015
októberétől 2016 szeptemberéig Kearstin Bailey ösztöndíjas évében heti két délutánt tölt a
T+É-ben, illetve péntek délelőtt a Lakatosban angol órákon.

7. Tervezzük az Olaszliszkán működő cigány gyülekezettel való aktív kapcsolattartást, egymás
kölcsönös meglátogatását.

8. Együttműködünk a Károli Gáspár Református Egyetemmel, ahonnan hallgatókat fogadunk
hospitálni, illetve gyakorlatra.

9. Szeretnénk az FSF.hu Alapítvánnyal együttműködve a szabad szoftverekről tanítani, azokat
népszerűsíteni, a társadalom szegény rétegeinek is elérhetővé tenni jó minőségű informatikai
eszközöket.

10. Budapest  különböző gimnáziumaival  együttműködünk abban,  hogy dikájaiknak önkéntes
munkára adunk lehetőséget a T+É-ben.

Munkatársak:

Továbbra  is  szükségünk  van  új  munkatársak  bevonására.  A  programok  nagy  része
önkéntesekre  épül,  akik  nagyon sok munkát  és  időt  tesznek hozzá  a  szolgálathoz.  Ugyanakkor
ezeknek a tevékenységeknek a koordinálása, megszervezése külön, fizetett alkalmazott munkáját
igényli.

A Magyar Református Szeretetszolgálat közvetítésével, a közmunkaprogram keretén belül
lehetőségünk lehet egy szociális kisegítő, egy takarítói és egy irodai munkás alkalmazására 2016 év
elejétől.

A Bisora pályázat esetleges elnyerésével további 2 teljes- és 3 részmunkaidős munkatárs
alkalmazására nyílhat lehetőség a december-júniusi időszakra.

Egy teljes állású ifjúsági munkás felajánlotta teljes munkáját a T+É számára, ő a fizetését
külföldi  adományozóktól  kapja.  Terveink  szerint  szeretnénk  őt  a  közösségben  alkalmazni,  ez
elsősorban adminisztratív feltételek biztosításának kérdése.

Képzések:

a) részvétel

1. a MRE által szervezett cigánymissziós képzéseken, illetve konferenciákon
2. az ICP (International Church Plants) Network márciusi találkozóján
3. a Redeemer City to City európai konferenciáján
4. egyéb,  gyülekezetplántálással,  cigánymisszióval  és  multikulturális  közösségépítéssel

foglalkozó képzéseken, református és felekezetközi szervezésben egyaránt
5. a  munkatársaknak  elérhető,  szolgálati  területükhöz  kapcsolódó  pedagógiai,  tanodai,

integrációval foglalkozó és egyéb képzéseken való részvétel biztosítása
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b) szervezés
1. Három budapesti gyülekezetplántáló csapat részvételével „Evangélium és kultúra” címmel

teológiai fórum.
2. Cigánymisszióban szolgáló munkatársaknak, lelkészeknek találkozó, a cigány gondolkodás

és az evangélium találkozásának sajátosságairól.
3. Előadóként, gyakorlati helyként, hospitálási lehetőségként folyamatos betekintést engedni az

érdeklődőknek
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