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Kívülről

• 2000 fős köszség, 500 fős cigány népességgel
• Pest megye déli határában, Bp-től 60 km, 

Kecskeméttől 30 km, az 5-ös út közelében, 
Örkény és Dabas városok szomszédjában van.



Belülről
• 2013-ban a polgármester meghívott, 

hogy kezdjünk egy baptista közösséget 
a békesség létrehozásáért.

• Azonnal odaköltöztettünk egy fiatal 
cigány párt, akik a gyermekek között 
kezdtek mindennapos missziómunkát. 
A többiekkel Bp-ről jártunk le.

• A felnőtt lakosságban: keserűség, gyülölködés, 
útálat, életuntság, menekülési vágy tapasztalható.

• A baj és a feszültség nem a cigány és nem-cigány 
lakosság között van, hanem a lelkekben, az 
etnikumtól függetlenül a szomszédok között, a 
családok között és azokon belül.



Kívülről
• Felújított óvoda és iskola épület, orvosi, fogorvosi 

rendelő, posta, bankfiók, új Esély-ház

• Munka ma már mindenkinek elérhető, jönnek értük 
buszokkal, csak menjenek dolgozni

• A falu rajta van a 300 legrosszabb település listáján



Belülről

• Általános iskola 140 gyerekkel, fele cigány, súlyos 
tanár hiányban, végletekig kifáradt tanítókkal. Egy
másodikos gyerek megrugdossa a tanítót. 

• Óvoda 40 gyermekkel, köztük sok a nehezen 
szocializálható, elemi viselkedési normák hiánya

• 170 felnőtt nem fejezte be az általános iskolát

• Adósság csapdában majdnem minden család

• Alig van eredeti családban élő ember, össze-vissza 
élnek, hányatott gyerekek, sok a gyerek kiemelés

• Drog mindenhol, gyakori a betegség, korai halál



Mit lehet tenni?
• Szeretjük, látogatjuk a falu népét. 

• Miki és Erika odaköltöztek.

• Ők is cigányok. Baptista teológiát 
végeztek. Ők nekik adták az életüket.

• ALFA KLUB: 2014-18. Gyermek játszóház, Tini 
foglalkozások, Eddzőterem. Heti 3-6 nap 
nyitvatartással. Több, mint 200 gyerek járt. Játékos 
hitvallás.

• NYÁRI ISKOLAI NAPKÖZI: 2014-16. Étkeztetés plusz 
sport. Beszélgetések.

• KERESZTÉNY TÁBOROK: 2014-2018. Évi 30-45 gyerek. 



Miki és Erika helyi szolgálatai
• Mi – felségemmel és néhány budapesti önkéntessel – csak 

heti két alkalommal megyünk a faluba.
• Miki és Erika ott is laknak és dolgoznak.
• Erika az óvodában dolgozott a szűléséig.
• Miki az iskolában vállalt teljes állást, amíg főiskolás volt. 

Mindezt példaadásért és a falu jobb megismeréséért tették.
• Nyáron napközis heteket rendeznek az otthonuknál.
• Erika heti két csoportban lányos alkalmakat tart a 

gyerekeknek és a tiniknek, és sportol az anyákkal.
• Miki hittant tanít az iskolában és heti egy ifjúsági 

rendezvényt  vezet a Élet Szava Nemzetközi Bibliaiskola 
(Tóalmás) sok nemzetből jött diákjainak segítségével.

• Minden vasárnap istentiszeteltre hívjuk a magyarokat és 
cigányokat, máskor visszük őket konferenciákra. 



Mindent kipróbálunk, de eddig még 
kevés eredményt láttunk

• Fórumokat tartunk a falu iránt felelősséget érző lakosok, 
vállakozók, önkormányzati képviselők részére

• Egyenként beszélgetünk a pedagógusokkal

• Látogatjuk a szülőket, családokat 

• Kommunikációs tréninget, ingyenes nyelvtanfolyamot 
tartottunk anyanyelvi angol tanárokkal

• 2 éven át 10 tantárgyat oktattunk felnötteknek a 6., 7., 8. 
osztályos tantárgyakból. Elvittük őket Békésre vizsgákra. 
Négyen sikeresen elvégezték a 8 osztályt.

• Kísérleti tanodát indítottunk, a tanoda vezetőjét egy éven 
át fizetjük a Rózsakerti Baptista Közösség tagjainak és más 
önkéntesek adományaiból.



Célunk

• Hogy a falu lakosai közül minél többen 
legyenek boldogok (hálásak, életvidámak, 
céltudatosak, szeretetteljesek, lokálpatrióták, 
a korábban említett keserűség, gyülölködés, 
útálat, életuntság, menekülési vágy helyett). 

• Hitünk szerint Jézus Krisztus tudja ezt a 
változást elhozni azokban, akik benne bíznak.

• Ezért bemutatjuk nekik az ilyen életet.



Tapasztalataink

• A faluban minden szervezet együttműködik velünk 
(önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, iskola, 
óvoda, családsegítő szolgálat, művelődési ház és 
könyvtár, nagycsaládosok)

• Mindenki ismer, tisztel és kedves hozzánk.

• Kevés ember ment át maradandó életváltozáson.

• Ők már hisznek és boldogok, de még nagyon 
hullámoznak érzelmileg.

• Hét év alatt még nincs faluból stabil munkatársunk.

• A többség még mindig értetlenül nézi, hogy értük 
élünk. Félnek a változástól, hogyha megtérnek, nem 
lesznek a maguk urai.



Van-e kérdés?

Köszönöm a figyelmet!



Mi a Tanoda célja?

I.  A résztvevő gyerekek motiválása – Közvetve elérni a 
programok és pozitív példák segítségével, hogy akarjanak
tanulni, valamivé válni felnőtt korukra. Célunk, hogy hitre
jussanak, és merjenek álmodni a jövőjükkel kapcsolatban. 
II. Csökkenteni az iskolai lemorzsolódást – A fentebb leírt
motivációval segíteni a résztvevőket a pályaválasztásban és a 
továbbtanulás lehetőségeit feltárni nekik.
III. Bibliai értékeket átadni, életvezetési tanácsokat adni –
Segíteni őket abban, hogy a rendezetlen családi körülmények
ellenére, törekedjenek és akarjanak egy rendezett életet élni. 
IV. Szakmák, hivatások megismertetése – Bevonni olyan
embereket, akik bemutatják a hivatásukat a gyerekeknek.
V.  A szülőkkel együtt dolgozva támogatni a gyerekeket a 
fentebb leírt célok megvalósításához.



Akadályok és megoldások a célok
megvalósításában. 

• Az árvaság érzése - magukra maradt gyerekek
• A gyerekek 90%-a csonka családból, rendezetlen családi

hátérből érkeznek. A magatártásbeli problémák erre
vezethetőek vissza a gyerekeknél. Isten Atyaként, apaként
való megismerése segíteni tud nekik az eddig megszerzett
sebek gyógyulásában és helyes önkép kialakításában. 

• Rendszeresség felépítése a gyerekek életében. Meg kell őket
tanítani az időbeosztásra, fontossági sorrendek felálítására, 
tanulási módszerekre, a feladatokban való kitartásra. 

• A sikertelenség érzése: A gyerekek azért nem motiváltak, 
mert nem kapnak elég dícséretet, és nem élik át a 
sikeresség érzését. Meg kell keresni és fejleszteni azokat a 
területeket, amiben sikeresnek érezhetik magukat. 


