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Gondolataimban visszamegyek az 1990-

es évek elejére. Teológusként, majd ké-

sőbb lelkipásztorként nagyon sok áldott 

alkalmat éltem át azokon az 

evangélizációkon, amikor lakótelepeken, 

városok és falvak központjában, a felállí-

tott sátrakban szólhattam Isten igéjét. 

 

Az évek gyorsan tovaszálltak, a magyar 

gyülekezetek egyre ritkábban használják 

evangélizációs alkalmakra a sátort. A 

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 

azonban néhány évvel ezelőtt, látva a 

nagy lehetőséget nagyobb tömegek el-

érésére, intenzíven elkezdte a sátoros 

alkalmak tartását. 

 

Egy ideig kölcsön sátrakkal végeztük szol-

gálatunkat. Folyamatosan imádkoztunk 

azért, hogy Isten adjon lehetőséget arra, 

hogy saját sátorunk lehessen. Az Úr meg-

hallgatta könyörgésünket, és immár má-

sodik éve a saját sátorunkkal járhatjuk a 

falvakat és városokat. Isten csodákat 

adott már eddig is, hiszen százak megté-

résének lehettünk tanúi az elmúlt idő-

szakban. 

 

A sátor ismét úton van, ezen a nyáron 11 

alkalommal lesz felépítve, hogy benne 

hirdethessük az örömhírt. Alkalmanként 

250 - 300 ember is hallgatja az evangéli-

umot, sokszor azonban még a sátor kör-

nyékén is állnak az érdeklődők. Az 

evangélizációk általában csütörtökön 

vagy pénteken kezdődnek és vasárnapig 

tartanak. A legtöbb alkalommal vasárnap 

bemerítési ünnepélyünk is van. A téli 

evangélizációkon döntésre jutott érdeklő-

dők - akik odaszánták az idejüket és éle-

tüket, valamint a megtérők bibliaóráit 

végigjárták megismerve mindazt amire 

szükségük van, hogy odaszánt Krisztus-

nak tetsző életet élhessenek - ezeken az 

alkalmakon tesznek vallást hitükről a 

bemerítés által. 

 

Sok erőt és munkát igényel a sátor szállí-

tása, építése és a sok speciális körül-

mény kialakítása, de megér minden fá-

radságot. Azok, akik szemtanúi egy-egy 

hétvégi alkalomnak, vagy azok, akik az 

élő ( interneten követhető) közvetítéseket 

látják, mindannyian átélői lehetnek Isten 

csodáinak. 

 

Eszembe jutnak a költő Füle Lajos vers-

sorai: 

 

„Egy gyertyalángnyi készség mindig elég 

a jóra. 

Talán az ég sötét még, de fénylőbb min-

den óra.” 

 

Legutóbb Tasnádon éltük át, hogy a kora 

esti órán éjszakai sötétséget idézett elő a 

vihar. Azonban senki nem mozdult, ha-

nem énekelve, imádkozva vártuk a vihar 

elmúltát. A vihar után csend lett, és eb-

ben a csendben az igét és az énekeket 

hallgatva sokan döntést hoztak Jézus 

mellett. 

 

Sokszor hallom lelkipásztoroktól és misz-

szió munkásoktól, hogy nem hiábavaló a 

mi munkánk az Úrban. Tudom, hogy így 

van!! 

 

Hadd kísérje áldás és sokak imádsága a 

sátor útját a következő hetekben és hó-

napokban!  

 

Dan László  

elnök 
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Egy különleges evangélizációs alkalom részt-

vevői lehettünk 2013. április 28-án az 

Érkörtvélyesi  1-es számú Roma Baptista Gyü-

lekezet imaháza mellett felállított sátorban, a 

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány és a 

Fundatia Gipsymission Romania közös szerve-

zésében. 

 Az alkalom különlegességét a találkozás je-

lentette, mely létrejött a szolgáló testvérek - a 

Vox Nova Baptista Férfikar és a vele érkezett 

Budafoki Fúvósok -, valamint az érmihályfalvi 

körzet roma és magyar gyülekezeteinek tagjai 

között.  Hálás vagyok Istennek, hogy a gyüle-

kezeti tagok között ülve, de szintén vendég-

ként tanúi lehettem ennek az áldott találko-

zásnak, melynek során minden résztvevő úgy 

érezhette, hogy kap, mégpedig többet, mint 

amennyit adni tud.  

Az alkalmat Filep Szilárd testvér, a Fundatia 

Gipsymission Romania elnöke, az 

érmihályfalvi roma körzet lelkipásztora vezet-

te. Az áhítat kezdetén Papp László lelkipász-

tor is köszöntötte az egybegyűlteket.  

Az áhítat elején Filep Szilárd testvér felolvasta 

a 126. zsoltárt. Kőszegi Dániel testvér, a Ke-

resztyén Cigánymisszió Alapítvány alapítója 

tartotta az áhítatot a zsoltár alapján. Kiemel-

te, hogy a zsoltár Izrael népének fogságból 

történő megszabadításáról szól, de a cigány-

ság megszabadulása a bűntől és annak fog-

ságából nem kevesebb csoda. A teljes zsoltár 

vonatkoztatható tehát a cigányságra. Amikor 

valaki csodát lát, ha valami nagy öröm ér min-

ket, akkor szoktuk mondani, „csípjetek meg, 

ébren vagyok, vagy álmodom?”  Izrael is így 

járt, amikor végre a hosszú fogság után haza 

mehetett és újra szabadon élhetett szülőföld-

jén. A cigányság a közelmúltban éppen ezeket 

élte át. A „tántorgás öblös kelyhét,” a bűnök 

legkülönbözőbb rabszolgaságba döntő lánca-

it, Isten szabadító kegyelme vette el, és most, 

együtt vagyunk, dicsérve az Urat.  

Filep Szilárd testvér is hangsúlyozta, milyen 

hatalmas dolgok megtapasztalói lehetnek a 

körzet gyülekezeteinek tagjai. A figyelmünket 

mindig erre a csodálatos Istenre kell szegez-

ni, hangzott a figyelmeztetés, mert amint 

elfordítjuk a fejünket a céltól, könnyű eltérni 

a keskeny úttól.  

A kórus megérkezését követően a helyi pol-

gármester, Nagy István úr köszöntötte a né-

pes gyülekezetet, majd megkezdődött a kó-

rus szolgálata, melyet az énekeken és a fúvó-

sok szolgálatán kívül tartalmas prózai szolgá-

latok is színesítettek.  

Az énekszolgálatok a hálaadás és a dicsőítés 

hangján kezdődtek. Katona Imre testvér bi-

zonyságtételében kiemelte, hogy amíg nincs 

Jézus élő módon a szívünkben, nem történik 

meg az életváltozás. Örömteli híreket is meg-

tudtunk a testvértől, mégpedig azt, hogy a 

kiskőrösi roma misszió már két roma család 

bemerítését, életváltozását is megtapasztal-

hatta. Ezek után csendült föl a Vox Nova Bap-

tista Férfikar hangjain: „Egy forrás van, mely 

bűntől megtisztít. Hely, hol sötétben napfény 

világít. Lehull a terhed, látást nyer a vak, Mert 

a golgotai vér csodás erősséget ad.”, majd a 

bűntől való megszabadulás boldogságáról 

szóló énekek hangzottak el. Az egyedül Isten 

által elnyerhető békességről szóltak a követ-

kező énekek és Ady Endre Imádság háború 

után c. verse, melyet Horváth László tolmá-

csolásában hallhattunk. Sokakat megérintett 

Szilágyi József bizonyságtétele is. Kiemelte, 

hogy a hívő embert is, ha leveszi a szemét 

Krisztusról, rögtön elönti az aggodalom és a 

kétségbeesés ebben a világban. De a mai 

napon Isten ki szeretné űzni a Sátán által 

belénk plántált félelmet és aggodalmat. Szil-

ágyi József testvér megosztotta velünk édes-

apja halálos ágyán felé intézett szavait is: „Én 

odafönt várlak téged, mert Jézus helyet készít 

nekünk”. Ez az üzenete ma Jézusnak: Ő he-

lyet készít neked. Erről szólt a következő 

ének, majd a földi lét végét és Jézus visszajö-

vetelét festették le a további énekek. Kovács 

Beszámoló az érkörtvélyesi zenés sátoros 

evangélizációról  

2. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Egy forrás 

van, mely 

bűntől 

megtisztít. 

Hely, hol 

sötétben 

napfény 

világít...” 



Arthur testvér Huszár Jolán Megtérés c. versét sza-

valta el, de előtte bizonyságtételében idézte Cseri 

Kálmán ref. lelkész meghatározását a bizonyságté-

telről: A bizonyságtétel azt jelenti, hogy egyik koldus 

megmutatja a másiknak, hol lehet kenyeret kapni. 

Koldusokként, akik már az örök élet kenyerét meg-

kaptuk, az a dolgunk, hogy a többi hozzánk hasonló 

koldusnak hirdessük, merre lehet ezt a kenyeret 

ingyen megkapni. Az igehirdetés előtt szívünkhöz 

szólt az ének „Jöjj, itt a forrás, Jöjj hív az Úr!” 

Az ének- és prózaszolgálatok sorát az igehirdetés 

követte. Az igehirdető Dan László testvér, a Keresz-

tyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke volt. Egyetlen 

igevers szolgált az igehirdetés alapjául:  

„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 

meg a szíveiteket” Zsidókhoz írt levél  3:7. 

Az igehirdető testvér elmondta, hogy még mindig 

szívében cseng az elhangzott verssor Adytól: igyek-

szünk magunkat megvalósítani, futunk anyagi java-

kért, mire észrevesszük, hogy már csak térdünk 

van. Mert minden ember eljut odáig: vagy kiborul, 

vagy leborul. Bárcsak mindannyian fejet hajtanánk 

az Úr előtt, mert mindannyiunknak erre van szüksé-

ge, bármilyen háttérből is jövünk. Mert ha nem 

tudod kimondani, hogy Jézus Krisztus számodra is 

személyes megváltód, akkor ez az alkalom csak egy 

pillanatnyi élmény. A szószéken a kereszt azt hirde-

ti, hogy ma is meg lehet hallani Jézus Krisztus hívó 

szavát, meg lehet a szívünket nyitni előtte. Ez alka-

lommal zenén, versen, bizonyságtételeken keresz-

tül szólt az evangélium, ami ugyanolyan erővel ér-

het el, mint egy igehirdetés. Hiszen egy-egy éneksor 

úgy bele költözhet a szívünkbe, hogy nem tudjuk 

onnan kivenni, még ha akarnánk sem.  

Dan László testvér felidézte, hogy egyik alkalommal 

egy ismerős lelkipásztor késő este hazafelé tartva 

az alkalom után, meghallotta az éneket gyermek-

hangon: „Szívem örömmel van tele…” Vajon hon-

nan jöhet ez az ének sor, ilyen későn? Észrevette, 

hogy egy szemetes konténerből szűrődik a hang, 

abban állt egy kisgyermek, teljesen ellepve a sze-

métben, ételt keresve, mert aznap még nem evett.  

De ennek ellenére énekelte: „Szívem örömmel van 

tele…”. Nem messze attól a gyülekezettől, ahol ezt 

történt, van egy másik gyülekezete a Keresztyén 

Cigánymisszió Alapítványnak. Ennek a helyszínén 

délutánonként gyakori, hogy egész családok indul-

nak el a lakótelepek felé, hogy a szemetes konténe-

reket átkutassák a mindennapi betevő falat után. 

És még ott is szólhat az ének: „Szívem örömmel 

van tele…” egy falat kenyérért. 

Az ének átformálja az ember életét. Az ének, amit 

rejt a szívünk, túlcsordul belőlünk. Hány ember van, 

aki ezekhez a családokhoz képest jólétben él, aki-

nek megvan a napi betevő falatja, és mégsem tud 

énekelni, nem tudja magasztalni az Istent, mert 

nincs a szívben békesség és öröm.   

I. évfolyam, 2. szám 3. oldal 

„Az ének 

átformálja az 

ember életét. 

Az ének, amit 

rejt a szívünk, 

túlcsordul 

belőlünk. ” 

Egykor majd mindannyiunknak találkozni kell az 

Úrral. Többen már hallották a keresztről szóló 

beszédet, hogy  Isten úgy szerette a világot, hogy 

az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő 

benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 

Ez az úr ma is hív mindenkit, hogy megnyugvást 

adjon.  

Ezt követte az előrehívás, ami alatt a fúvósok és 

az énekkar szolgált: „Vágyod-e elhagyni bűneidet, 

Jézus vérében van nagy erő. Vágyol-e győzni a 

Sátán felett? E vérben csodás az erő. Van erő, 

van, csodás erő van, Jézusunk vérében. Van erő, 

van, csodás erő van, Jézus drága szent vérében”. 

A sorok közötti szűk folyosó megtelt asszonyok-

kal, férfiakkal, akik előre jöttek, hogy átadják 

életüket, vagy újra letegyék bűneiket a kereszt-

nél.  

Az ének után hálaadó imát mondott Kőszegi Dá-

niel és Filep Szilárd testvérek. Az imádságok után 

a kórus szolgálata következett, egy kis bíztatás a 

frissen megtért testvéreknek, és nekünk, régóta 

hitben élőknek is: „Minden nap a Sátán ellen 

ádáz harcot folytatunk… Én már Jézus népe közé 

tartozom, ha rám támad a bűn, ő ott áll jobbo-

mon…” 

A szolgálat után újra a hála hangjai szólaltak 

meg, Fodor István testvér Debrecenből és Papp 

László lelkipásztor testvér vezettek minket imád-

ságban. Végül Dan László köszönetet mondott a 

helyi lelkipásztornak, hogy befogadták ezt az 

alkalmat. Az alkalmat megkoronázta a közös 

záróének, amit a kórus több szólamban kísért, 

zongorával és fúvósokkal együtt: „ Nagy Istenem, 

ha nézem a világot, Mit alkotott Te szent 

„Legyen” szavad, Ha látom én sok millió alkotá-

sod, Kiket vezetsz és táplálsz egymagad, A szí-

vem áld, és hála tölti be! Mily nagy vagy Te, mily 

nagy vagy Te!” 

Ezzel a hálával gondolok én is vissza az 

érkörtvélyesi alkalomra, Isten áldását kívánva a 

roma testvéreink és a szolgálócsoport minden 

egyes tagjának életére is. Soli Deo Gloria! 

Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 

munkatárs 



Kedves Testvéreim az Úrban! 

A tavaszi időszakban nagyon meg tapasz-

taltuk a Szent Szellem megújító kegyelmét. 

Nem csak a természet újult meg, hanem 

emberi lelkek is új életet nyertek.  

A korondi gyülekezetben egy házaspár és 

még mások is elfogadták az Úr Jézust. Sírva 

vallották meg bűneiket, és velük együtt a 

gyülekezet is bűnbánatra jutott, sokan 

megújultak. A misszió telepekről sokan 

elmentek külföldre dolgozni. Velük is tart-

juk a kapcsolatot, hogy meg tudjanak ma-

radni a hitben. Az otthon maradtakat rend-

szeresen látogatjuk.  

A korondi imaháznál elkezdtük a bővítést 

és felújítási munkálatokat. Bővítettük az 

imatermet, nyílászárókat cseréltünk, a 

bemerítő medencét beépítettük.  

A hátsó két termet is elkészítjük: a gyere-

kek részére az egyiket, és vendég fogadás-

ra a másikat. A régi padok helyett székeket 

szeretnénk, ezen kívül szeretnénk a fűtést 

is bővíteni egy nagyobb teljesítményű fás 

kazánnal, valamint radiátorokkal.  

 

Eddig nem volt a fűtés elegendő, és nem 

volt jól megoldva. Villanyszerelési munká-

latok is várnak ránk.  

Kérünk titeket, imádkozzatok értünk, hogy 

az Úr rendelje ki az anyagiakat, és a lelki 

munkában se lankadjunk el. Dóczi testvér-

rel újra kezdtük a felső-sófalvi missziót. 

Ebben is kérünk imatámogatást, hogy ne 

legyen hiábavaló ez a munka.  

Az Úr áldását kívánom mindnyájatok szá-

mára! 

Testvéri szeretettel az Úr Jézus nevében: 

Gábor Rupi  

Korondi tavasz  

4. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

„Nem csak a 

természet újult 

meg, hanem 

emberi lelkek 

is új életet 

nyertek. ” 



I. évfolyam, 2. szám 

Munkatársi 

Konferencia, 

2013. május 6-7. 

Margitta, 

Románia 

5. oldal 

2013. május 6-7-én Munkatársi Konferencián vettünk részt Margittán, ahol végig gondoltuk közösen 

a misszió ügyeit. Egy gondolat a visszajelzések közül: "Örömömre szolgált a margittai munkatársi 

találkozó, a közös alkalmak, személyes beszámolók, beszélgetések és különösképpen az úrvacsorai 

közösség".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közelmúlt eseményei: Munkatársi Konferencia 



A közelmúlt eseményei: Gyermeknap a Felvidéken 

 

6. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

Gyermeknap a 

Felvidéken,  

2013. május 16. 

2013. május 16-án az alapítvány vezetője részt vett a Szlovákiai Református Cigánymisszió mun-

katársaival közösen szervezett gyermeknapi evangélizációs rendezvényen.  Ezen az alkalmon 

sikerült megörvendeztetni a gyermekeket egy kis ajándékkal, valamint hirdethettük számukra az 

örömhírt is. A képeken a mosolygó tekintetek önmagukért beszélnek.  

 

 



I. évfolyam, 2. szám 

Adományok 

karitatív 

intézmények 

részére 

7. oldal 

2013. május 14-én  sikerült Bukarest felé útnak indítani egy szállítmányt. A képen Dan László, a 

Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány elnöke és Luci Iacob, a Speranta nevű intézmény bukaresti 

képviselője láthatóak. Sok helyen nagy a szükség, amin igyekszünk segíteni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 4-én pedig a nagyváradi Emanuel Hospice részére küldtünk két raklapnyi egészségügyi felsze-

relést. Ott is nagy örömmel fogadták a segélycsomagokat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni." Apostolok Cselekedetei 20,35 

A közelmúlt eseményei: adományok karitatív intézmények  

részére 



A biharfélegyházi építkezés 

8. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

A biharfélegyházi 

építkezés 

 

 

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2013. május első felében Biharfélegyházán elindult a cigány ima-

ház építése. Ebben az évben három imaház építését is támogatja alapítványunk. 

Biharfélegyházán kívül Gyergyószentmiklóson és Albison is új helyen fogják dicsőíteni az Urat 

a cigány testvérek. 

 

 

A munka fázisai képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Területrendezés          Mindenki részt vesz a munkában, még  

           az is, aki testi fogyatékossággal küzd 

 

Alapozás, háttérben a cigánysorral        Lábazat betonozása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonozás          Összefogás nélkül nem menne…... 



I. évfolyam, 2. szám 

Sátoros 

evangélizációk, 

bemerítések: 

Érkörtvélyes, 

Asszonyvására 

9. oldal 

Évek óta minden nyáron sátoros evangélizációk színesítik a lelki munkát ebben az évszakban, alkal-

manként bemerítéssel összekötve. Idén május 27-én pénteken, egy négy napos evangélizációval 

kezdődött el ez a sorozat Érkörtvélyesen. A hétfői záró alkalmon bemerítésre is sor került, amit a hon-

lapunkon keresztül minden érdeklődő élőben követhetett. A bemerítésen egy fiatal, Rézműves Eliza 

tett vallást hitéről.  A képen láthatók még a szolgáló lelkipásztorok, balról haladva: Dan László, Filep 

Szilárd és Papp László testvérek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isten nevét magasztaljuk azért is, hogy június 2-án Asszonyvásárán bemerítési istentiszteletet tarthat-

tunk evangélizációval egybekötve. Ezen az alkalmon három fehér ruhás merítkezett be, kifejezve, 

hogy Jézus Krisztus immár személyes megváltójuk. A bemerítés szolgálatát Papp László lelkipásztor 

végezte. Az igehirdető Kőszegi Dániel testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítója volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Boldogok, kik újjá lettek, Újjászülve Lélektől; Elhagyták a régi éltet, s újat 

nyertek Istentől. Halleluja, halleluja, halleluja, ámen!"  

 

Elindult a sátoros evangélizációk sorozata I. 



Elindult a sátoros evangélizációk sorozata II. 

10. oldal A Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány hírlevele 

A tasnádi 

evangélizációs 

sorozat 

 

Óriási volt az érdeklődés Tasnádon, a 2013. június 6-9. között megtartott sátoros evangélizáción. 

A sátoron kívül is álltak érdeklődők. Minden este áldott légkörben teltek az alkalmak. Az igehirde-

tők voltak: Gál Győző, Dan László, Kajcza János lelkipásztorok, és végül Veress Efraim érszőlősi 

lelkipásztor. Ferenczi Béla testvér házigazdaként szépen előkészítette és vezette az alkalmakat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óriási volt az érdeklődés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A személyes bizonyságtételek fontos részei 

az evangélizációnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igehirdető Veress Efraim érszőlősi lelki-

pásztor volt vasárnap délután.   

 

 

 

 

 

Részlet az igehirdető lelkipásztor másnapi (június 10-i) facebook bejegyzéséből:  

 

„Ma délelőtt 10 órától Tasnádon megkezdtük a foglalkozást azokkal, akik a hétvégén döntöttek 

az Úr Jézus mellett..., több mint 31 személy indult el az Úr Jézus követésében. Imádkozzatok ér-

tük! … Ha ez így marad (de mi lesz ha még ezután is térnek meg emberek?) akkor nagyon szűk 

lesz az imaház...” 



I. évfolyam, 2. szám 

Médiahírek 

11. oldal 

•   A tavasz folyamán fokozatosan készültek el azok az alapítvány tevékenységeit bemutató filmek, 

melyeknek az anyagát az előző hónapokban forgatták a REX filmstúdió munkatársai Székelyföldön.  

 

Először 3 tízperces rövidfilm, majd a több, mint 50 perces nagy dokumentumfilm készült el, „Antenna 

cigányoknak” címmel. Mind a négy film elérhető honlapunkon keresztül, de a közszolgálati TV is be-

mutatta a rövidfilmeket, valamint a PAX TV is folyamatosan, újra és 

újra műsorára tűzi a dokumentumfilmet. 

 

 Szeretnénk hírt adni arról is, hogy a 2013. június 1-én tartott 

"ROMA ÉLET" VI. Közép-Európai Dokumentumfilm Fesztiválon 

(Budapest, Bem Art mozi) az "Antenna cigányoknak", a Cigánymisz-

szió tevékenységét bemutató film óriási sikert ért el.  

 

A fesztiválra csaknem 100 filmet neveztek be számos országból 

(Magyarország, Anglia, Szerbia, Németország, Finnország, Csehor-

szág, Lengyelország), ebből mindössze 6-ot díjazott a zsűri, köztük 

a rólunk szóló filmet is. A legnagyobb közönségsikert szintén az 

elsőként vetített "Antenna cigányoknak" kapta. 

 

Alkotók: Cserna Gábor operatőr- vágó, Fodor László operatőr és 

Nagy Imre szerkesztő-riporter. 

 

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy így sokakhoz eljuthat annak 

a munkának a híre, amit nap mint nap végzünk a cigányok között 

Isten segítségével. 

 

Hálásak vagyunk a stábnak is kitűnő szakmai munkájukért és szolgálatukért.   

 

 

 

 

 

 Elindult facebook oldalunk is az elmúlt időszakban. Az első bejegyzés április 16-án történt 

meg. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a folyamatos tájékoztatás és híradás 

lehetősége miatt támogatóinktól, érdeklődőktől. Kérjük továbbra is azokat, akik 

követik facebook oldalunkat és imában támogatnak minket, hogy ajánlják ismerő-

seiknek, gyülekezetük tagjainak ezt az oldalt.   

 

 

 

 

         Örömmel adunk hírt arról is, hogy elkészült alapítványunk angol nyelvű honlapja. Az újabb tar-

talmakat igyekszünk már angolul is feltenni minden alkalommal. A nyelv választására a honlap fő 

oldalán a bal felső sarokban van lehetőség:  

 

www.ciganymisszio.hu / www.gipsymission.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiahírek 



Június 20-23.     Érmihályfalva  Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

Június 27-30.     Szalárd   Evangélizáció 

Július 12-14.     Berekböszörmény Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

Július 18-21.     Albis   Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

Augusztus 26—Szeptember 01.  Gernyeszeg  Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

Szeptember 7-8.    Túrricse  Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

Szeptember 20.    Biharfélegyháza Evangélizáció és bemerítési ünnepély 

 

 

Bővebb programért, pontosításért legyen szíves felkeresni honlapunkat: www.ciganymisszio.hu/

Esemeny_naptar 

 

Evangélizációink és a bemerítések általában élőben követhetők honlapunkon keresztül. Erről információt 

a honlap főoldalán találhatnak.  

4031 Debrecen 

Köntösgát sor 1-3. 

Telefonszám: 06 52 517 780 

E-mail: office@gipsymission.com 

Felelős szerkesztő: Dan László 

Munkatárs: Dr. Gacsályiné Fodor Boglárka 

Keresztyén 

Cigánymisszió 

Alapítvány Hírlevele 

„És megismertettem velük 

a te nevedet, és ezután is 

megismertetem, hogy az a 

szeretet, amellyel engem 

szerettél, bennük 

legyen….” 

János evangéliuma 17,26 

 

A Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány 16. éve áll a 

lélekmentés szolgálatában. Az alapítvány kiváltságnak 

tekinti, hogy több mint 60 helyen van jelen Magyaror-

szágon és Romániában. Munkánk folyamán szembe-

sültünk azokkal a körülményekkel, amik a legtöbb 

ember előtt ismeretlenek. Európa szívében még ma is 

százezrek élnek úgy, hogy az emberi léthez alapvető-

en szükséges dolgok sem állnak a rendelkezésükre. 

Küldetésünk e felé a sok sebből vérző közösség felé 

van. Hisszük és valljuk, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet 

megváltozhasson, és abból a leírhatatlanul nehéz 

helyzetből kiszabaduljanak, életváltozásra van szüksé-

gük.  

Előttünk álló nyári alkalmaink 


