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A jó gyakorlat elnevezése: Testvérgyülekezeti együttműködés: Fényeslitke – Ócfalva
Az esetet lejegyezte: Dr. Barabási Tünde
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A jó gyakorlat részben nem formális, de nagyobb arányban az informális tanulás támogatását
szolgálja, jól példázza a szervezetek közötti tanulás, a hálózatépítés hasznosságát és ennek
tovagyűrűző hatását a szervezetek tagjaira.
A szervezet/ek, személy/személyek, tágabb környezet, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető
a jó gyakorlat
Fényeslitkei Református Egyházközség – Magyarország; Ócfalvi Református Egyházközség
– Románia.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A két testvérgyülekezet tagjai. Az Ócfalvi Református Egyházközség viszonylag kis
létszámú (kb. 300 lélek). Az anyaegyház, valamint két leányegyházának (Miklósfalva és
Homoródszentlászló), illetve szórványának (Abránfalva) tagjai szintén részesei a
kapcsolatnak és hozadékának. A Fényeslitkei Egyházközség arányában nagyobb
testvérgyülekezetéhez képest és mintegy 1200 lelket számlál. A kétoldalú kapcsolatban való
részvétel minden gyülekezeti tag számára adott, sőt a településeken élő, vagy ezekhez bármi
módon kötődő egyének felekezeti hovatartozás nélkül bekapcsolódhatnak a projektbe, és
ilyen módon már túlnőtte az érdekeltek vonatkozásában a gyülekezeteket és inkább
településszintű kapcsolatnak tekinthető.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A testvérgyülekezeti kapcsolat a két egyházi szervezet tagjainak határon átnyúló
együttműködését, ennek fejlesztését tűzte ki célul, a hiterősítésen túlmenően annak a
tudatnak a megélését, hogy bár két különböző országban élünk, egy nemzethez tartozunk.
További célok a gyülekezeti tagok rendszeres találkozásának lehetőséget biztosítani, közös
kirándulások szervezése, a fiatalok együttes táboroztatása, a kölcsönös megismerés, a
történelmi ismeretek és nemzeti hovatartozás, öntudat erősítése. A két gyülekezet közötti
kapcsolat 2004-ben kezdődött, amikor a december 5-i népszavazás előtt erdélyi
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lelkipásztorok látogattak Magyarországra. Fényeslitkén az ócfalvi egyházközség lelkésze,
Barabási Domokos hirdette az igét, és sok közös pontot fedeztek fel a fényeslitkei gyülekezet
lelkipásztoraival, Bezzegh Gáborral és Bezzegh Gábornéval, amiből egy igen jó családibaráti kapcsolat alakult. A kapcsolat erősödését követte az a gondolat, hogy jó lenne azt
kiterjeszteni a gyülekezetekre. Kezdetben kimondottan presbitériumi, inkább férfivonalon
alakult a kapcsolat, de néhány év alatt egyre több családot késztetett bekapcsolódásra. Évi
rendszerességgel találkozik a két gyülekezet immár 11 éve, egyik esztendőben
Magyarországon, másikban pedig Erdélyben. A találkozás programjában mindig
megjelennek olyan alkalmak, közös kirándulások, ahol a tanulás lehetősége megadatik.
Például Erdélyben az ezeréves határ látogatása jó „történelemórának” bizonyult, vagy a
szórványmagyarság és szászok életének megismerésére adott lehetőséget a tavalyi alkalom,
amikor Brassó, Szászfehéregyháza, Kőhalom látogatása, megismerése került előtérbe.
Magyarország szépségeit (pl. Aggteleki cseppkőbarlang) és „folyékony kulturális értékeit”,
a tokaji borvidéket felfedezhettük, de a Magyar Nyelv Múzeumának (Széphalom)
tevékenységei is a személyes és közösségi fejlődést, a személyes tudás gyarapodását
egyaránt szolgálták. Összesen már 8 ilyen találkozási alkalom volt a két országban, s jó
reménységgel tervezik már az idei találkozást is, minthogy ez egy élő és új tagokkal,
családokkal bővülő kapcsolat.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
A nem formális tanulási színterek: különböző jellegű egyházi tevékenységek, amelyek
között a legjellemzőbbek az istentiszteletek.
A közösségi tanulás: a két közösség egymástól való tanulása a különböző szervezeti keretek
között, vagy informálisan megvalósuló találkozások alatt; presbitériumok, a nőszövetségek
partnersége révén, ifjúsági csoportok és vallásórás gyerekek közös programjai révén.
A jó gyakorlat területi hatóköre
Elsősorban a két gyülekezet gyermek, ifjú és felnőtt tagjai. Határokon átívelő
testvérgyülekezeti kapcsolatnak nagy előnye a közös nyelv, hiszen gyakori tapasztalat
hasonló kezdeményezések alkalmával, hogy a nyelvi korlátok miatt csak néhányak
kiváltsága a kapcsolatokban való részesedés lehetősége. A hosszas élő kapcsolatnak egyik
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alapvető záloga a nyelvi akadály hiánya (bár szókincsbővülésre minden találkozás
alkalmával sor kerül ).
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Humán feltételek: A gyülekezeti lelkipásztorok és segítőik szervező tevékenysége, az
egyeztetési lehetőségek, alkalmak és jó együttműködés közöttük, ugyanakkor a nyitott,
lelkes gyülekezeti tagok.
Pénzügyi feltételek: A találkozásokra, vendégfogadásra, kirándulásokra pénzügyi források
biztosítása. Szervezeti keretből, pályázatokból (pl. ifjak találkozása esetében), illetve
önerőből biztosított források.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A rövid távú hatás az egyházközségek kölcsönös jó kapcsolata. Közép- és hosszútávon
azonban a szervezeti kereteken túlmenően a résztvevők tudásának, nemzeti öntudatának
gyarapítása, hitének erősítése, szociális kapcsolatrendszerének kiterjesztése és jólétének
biztosítása, lelki egészségének óvása a legnagyobb hozzáadott érték.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A jó gyakorlat fenntarthatónak mondható, ugyanis a bekapcsolódó családok között kialakuló
szoros baráti kapcsolatok nem csupán a két gyülekezet közötti kapcsolatot erősítik, hanem
az
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következményeképpen, anyagi áldozatot is hajlandók hozni a családok mindkét térfélről,
hogy a találkozások, a kapcsolattartás minél rendszeresebb lehessen. Mivel már több mint
egy évtizede tart a kapcsolat, ma már messze túlnőtte az egyházi keretet és sok család
informális módon is gyakran találkozik, igazi barátságok alakultak ki. Úgy gondolom, hogy
ennél erősebb szavatossága a fenntarthatóságnak nehezen képzelhető el, bár egyételmű az
igény a szervezett találkozásokra is. Ami megtapasztalható volt a kapcsolat építése
folyamatában és nagy odafigyelést igényelt, hogy olyan családokat „szerkesszünk össze”,
akik akár életkorban, akár képzettségben, vagy érdeklődési körben mutatnak közös pontokat,
annak érdekében, hogy a további kibontakozás lehetőségét megteremtsük. Azt ugyanis a
szervező lelkipásztorok és segítőik dolgozták ki, hogy ki kihez megy, kinél alszik, s a
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szabadidő nagy részét is kivel tölti. Amennyiben az tapasztalható, hogy a két család valami
miatt nem illik, tapintatosan a „családcsere” lehetőségét kell kitalálni és felkínálni. Ez
alapfeltétele a fenntarthatóságnak.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
A gyakorlat átvehető más közösségek által is. Hasonló kapcsolatépítésekre sor kerülhet
közösségek között, csak meg kell találni azokat a helyi kezdeményezőket, akik a folyamatot
elindítják, és segítik a növekedés folyamatát. Ugyanakkor a nyelvi akadály elhárítására is
fontos odafigyelni.
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