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M E G H Í V Ó

DÚL GÉZA (GYÖMRŐ)
A magyarországi cigányság helyzete
a pasztorációs kihívások tükrében
Időpont és helyszín: 2008. december 5., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza,
Oberföhringer Str. 40., 81925 München

Figyelem: időpontváltozás!

Rendezők: KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja és MMI
Házigazda: Busa Krisztina, MMI
Egy reprezentatív felmérés szerint 2006-ban Magyarországon a megkérdezettek hetven százaléka
vallotta, hogy a legbiztosabb nem bízni senkiben, több mint két harmada értett egyet azzal, hogy az
emberek általában aljasak, önzőek és ki akarják használni a másikat, s a válaszadók 81 százaléka volt
azon a véleményen, senki sem törődik azzal, hogy mi történik a másikkal. Ez a nagymértékű bizalmatlanság a társadalom minden területét megmételyezi, így a kisebbségekkel való együttélést is. Dúl Géza
cigány kisebbségi lelkészként előadásában átfogó képet ad a magyarországi cigányság jelenlegi szociális
és kulturális helyzetéről, a cigányság evangelizációja során szerzett tapasztalaitairól, többek között a
velük való kapcsolatépítésnek, de a többségi társadalom előítéleteinek kezelésével kapcsolatban.
Előadónkat elkíséri Mezei Ádám, a Ceferinó ház cigány származású lelkipásztori munkatársa, aki az
előadás keretében beszámol saját evangelizációs útjáról.
DÚL GÉZA a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense, a Ceferino Ház, a Váci
Egyházmegye Cigányevangelizációs Központjának lelkésze (http://ceferino.vaciegyhazmegye.hu). 1964ben érettségizett a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban. Teológiai tanulmányait az Egri Hittudományi
Főiskolán végezte, 1974-ben szentelték pappá. Hivatásának érezte a fiatalok lelkipásztori gondozását,
ezért a Kádár-korszakban évenként, kétévenként áthelyezték. 1987-2004 között a pest megyei
Valkóban látott el plébánosi feladatokat. A 25-30 százalékos cigány lakossággal rendelkező községben
1998-ban felnőtt cigány hittancsoport alakult, többen házasságot kötöttek, elsőáldozók lettek. 2002től Dúl Géza cigánypasztorációs referensként részt vett az MKPK Migrációs Irodája programjainak, a
Katolikus Cigánytalálkozók és cigánypasztorációs konferenciák szervezésében. 2004-2006-ig ceglédi
plébános, 2006-tól a szakpasztorációba került. 2007-től a Mária Rádió cigány kisebbségi műsorát szerkeszti munkatársaival.

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét.
Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat!

