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Rektori köszöntő

A

történelmi keresztény
egyházak, miután felismerték, hogy roma
értelmiségi közösségek nélkül a
társadalmi integráció nem lehet
sikeres, a kormánnyal közösen
2011-ben elindították a roma
szakkollégiumi kezdeményezést
Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) névvel.
2011-ben négy szakkollégium
nyílt meg: Budapesten a Jezsuita Rend, Debrecenben a Református Egyház, Nyíregyházán az
Evangélikus Egyház és Miskolcon a Görögkatolikus Egyház hozott létre roma szakkollégiumot.
2012-ben létrejött a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium is.
2015 szeptemberében pedig már hat keresztény szakkollégium
lesz az országban, mert a Görögkatolikus Egyház Debrecenben
hozza létre az egyház második roma szakkollégiumát. A hálózatban közös alapelvek és célok mentén dolgozunk együtt.
A Jezsuita Roma Szakkollégium célja - azonosulva a KRSZH
céljához - hogy olyan felsőoktatásban tanuló romákat támogasson lakhatással, teljesítmény arányos ösztöndíjjal, képzéssel, akik az iskolát elvégezve felkészültek, képesek, és akarnak a
közösségeikért dolgozni. Számunkra nagy eredmény, ha egy-egy
szakkollégista elvégzi az egyetemet vagy főiskolát, a megélhetéséhez és a céljaihoz méltó munkát talál. Azonban akkor lesz a
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kezdeményezésünk sikeres, ha ezek a fiatalok intézményünkből
kilépve közösségként tudnak együtt dolgozni a továbbiakban is
ugyanazért a célért, melyet itt is magukénak tudtak.
Azt valljuk, hogy nem szükséges minden esetben visszamenni
lakhelyükre annak érdekében, hogy közösségeknek segítsenek,
megtermékenyítsék azokat. Hallgatóink a saját szakterületükön
legyenek kiválóak és szaktudásukkal támogassák a romák és
nem romák együttélését országos, helyi, vagy akár uniós szinten.
A szakkollégium szakmai programja három modulra épül,
de legalább öt olyan területen segítjük a hallgatókat, melyre
szükségük lehet.
1. közismereti modul – a szaktudás és szakmaiság megerősítésére helyezi a hangsúlyt;
2. kettős roma-magyar identitásépítő modul – abban segít,
hogy a hallgató egyensúlyban tudja megélni a roma és a
magyar identitását, valamint ezek egymást erősítő hatását
kihangsúlyozza;
3. spirituális modul – lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy
megéljék és gyakorolják vallásukat és lelki stabilitásuk elősegítésére fektet hangsúlyt.
A közismereti modulon belül olyan tudást szerezhetnek a hallgatók a szakkollégiumban, melyet a felsőoktatási rendszerben
nem találnak meg. Olyan kurzusokat hirdetünk meg számukra,
melyek kielégítik egyrészt szakmai igényeiket, másrészt naprakész
tudást adnak későbbi munkájukhoz. Az ismeretanyag átadáson
kívül nagy hangsúlyt fektetünk a szakkollégisták kompetencia- és
készségfejlesztésére. Ezeket hétvégi tréningek formájában szervezzük, és kitérnek az önmenedzselés, kommunikáció, személyes hatékonyság, érdekérvényesítés témáira. Elengedhetetlen,
hogy a fiatalok idegen nyelveket tudjanak: ez egyrészt elvárás a
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felsőoktatási intézménytől, mert a megfelelő szintű nyelvvizsga
a diploma alapfeltétele, másrészt a munkaerőpiaci érvényesülés
fokmérője.
Megteremtjük számukra a közösségi együttműködés alapjait,
melyre a felsőoktatási tanulmányok után tudnak építeni. Reméljük, hogy tanulmányaik elvégzése után a különböző tevékenységekkel foglalkozó, de egy célért dolgozó közösség továbbra is
együtt tud működni a megtapasztalt és megtanult folyamatok
mentén. A közösségi együttműködést és a társadalmi–közösségi
felelősségvállalást a szakkollégiumi eseményein, rendezvényein
gyakorlatban is kipróbálhatják a hallgatók. A 2014/2015-ös évben megszervezték a több kerület iskoláit és tanulóit megszólító
versmondó versenyt, zenész hallgatóink jótékonysági koncertet
rendeztek a kárpátaljai magyarok javára. Ezen kívül második alkalommal szervezték meg a nyári tábort Budapesten, mely a vidéki
hátrányos helyzetű és roma gyerekek számára jó lehetőség, hogy
megismerjék a fővárost és motivációt kapjanak a továbbtanulásra.
A fentiekben részletezett szakmai és közösségi munka hozzásegíti a hallgatóinkat, hogy már a tanulmányaik alatt kipróbálhassák
magukat a szervezés és megvalósítás terén.
A Jezsuita Roma Szakkollégium a 2011-es magalapítása óta
eltelt négy évben sikerült az első hallgatóinkat a munkaerőpiacra bocsájtani. A hallgatók szorgalmának és a szakkollégium
támogató, fejlesztő rendszerének köszönhetően minden hallgató
kapott munkát és gyakorolhatja azokat a készségeket és képességeket, melyet a felsőoktatási intézményben és a szakkollégiumban fejleszthetett.
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Diákbizottság elnöki
beszámoló

A

Diákbizottság az a szervezet a szakkollégiumon
belül, amely képviseli a
szakkollégistákat. Részt vesz döntésekben a Vezetőséggel együttműködve, továbbá koordinálja
a kollégiumban lévő munkacsoportokat, a megfelelő munkavégzés érdekében.
A DB 3 főből áll: az elnökből, és
további 2 tagból. Tagjait félévente
a szakkollégisták újraválasztják,
bármelyik szakkollégista pályázhat a tagságra. Értelemszerűen,
aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz a Diákbizottság elnöke.
A posztért társaim biztatására indultam, akik úgy gondolták, hogy alkalmas vagyok erre a szerepre. Én úgy gondoltam,
hogy miért ne indulhatnék, mivel lassan már 2 éve a JRSZ tagja
vagyok, s nagyon megszerettem az itteni közösséget, amelyet
nagyon szívesen képviselek, hogyha kell. A választást nagy fölénnyel megnyertem, a további 2 tagnak pedig beválasztották
Simon Nóra, és Kalányos Richárd szakkollégista társaimat.
Azt gondolom, hogy egy sikeres ciklust hagyhatunk magunk mögött, mert megfelelően, a mozgásterünket maximálisan kihasználva képviseltük a szakkollégista társaink érdekeit.
A kommunikációt helyeztük előtérbe, úgyhogy igyekeztünk
minden, számukra fontos információról tájékoztatni őket,
valamint a bennük felmerülő összes kérdésre választ adni.
7

Diákbizottság

Az elképzeléseiket, ötleteiket, tanácsaikat meghallgattuk, s azokat összehangoltuk a sajátjainkkal. A munkacsoportokat jól
tájékoztattuk mindenről, s igyekeztünk biztosítani, hogy mindenki a lehető legjobban elvégezze az általa elvállalt feladatokat.
Ezen felül próbáltuk felpezsdíteni a kollégium közösségi életét
több szabadidős programmal. Továbbá lehetőségünk nyílott
több programon is képviselni a JRSZ-t. Ilyen programok voltak például többek között az idei Jezsuita Udvar rendezvény,
a Hanns Seidel Alapítvány által rendezett összejövetelek, vagy
éppen az először megrendezett Roma Szakkollégiumok Országos Találkozója. Az, hogy ilyen sikeresen zártuk megbízatási
időnket, nagyban köszönhető a Vezetőséggel való jó együttműködésnek is.
Ha megkérdezné valaki tőlem, hogy megbántam-e, hogy
elvállaltam ezt a munkát, akkor határozottan azt mondanám,
hogy nem. Nagy örömömre lelt a közösséget szolgálni e pozícióban is. A társaim többsége most is bíztat, hogy induljak a
következő választáson, mivel meg vannak elégedve a munkámmal. Ennek nagyon örülök, azonban ez most még elég kétséges.
Ez még a jövő zenéje.
Oláh Zsolt
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Elsős szakkollégistáink

Bangó Henrietta
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalmi tanulmányok (BA),
Jogász (Osztatlan képzés)

A

nevem Bangó Henrietta,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Társadalmi tanulmányok szak végzős,
és ugyanezen az egyetemen az
Állam- és Jogtudományi Kar Jogász szak első éves hallgatója,
emellett a Jezsuita Roma Szakkollégium első éves diákja vagyok.
A Társadalmi tanulmányok szakra 2012-ben nyertem felvételt,
a Jogra pedig 2014-ben. Ugyan a Társadalmi tanulmányokat előbb
kezdtem el, mégis mindig úgy éreztem, hogy a jog az igazi hivatásom. A jog számomra kihívás, emellett egy olyan tudományterület, amely nemcsak tisztán elméleti szintű, hanem gyakorlati
is, ezt pedig mindig hiányoltam a Társadalmi tanulmányokban.
Úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem a két szakomon és a
kollégiumban is.
A JRSZ-be könnyű volt beilleszkednem, hiszen egy befogadó és összetartó közösség várt. A szakkollégium egy olyan intézmény, amely keresztény és roma kulturális jellegzetességet is
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ápol, segített jobban megismerni egy olyan kultúrát, amely hozzájárul identitásomhoz.

Rácz Renáta
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szociális munka (MA)

R

ácz Renáta néven láttam
napvilágot Csongrádon.
1991-es évjáratot tudhatok magaménak. Ebben a Tisza
menti kisvárosban jártam általános és középiskolába. Érettségi
után Szegedre mentem tanulni.
Itt elvégeztem egy családpedagógiai mentorképzést, ahol elsajátíthattam a szociális munka alapjait is. Ezért történt, hogy védőnő szak helyett inkább szociális munka alapszakra adtam
be a jelentkezésem a Szegedi Tudományegyetemen 2010-ben.
Sikeres államvizsga után úgy döntöttem, hogy nem hagyom még
abba a tanulást: szociális munka mesterképzésre jelentkeztem az
ELTE-re. A szociális munkán belül szívügyemnek tekintem a
roma-, és a hajléktalanügyet.
A budapesti élettel párhuzamosan kezdtem a szakkollégiumi
életemet. A kollégiumban nagyon jó a közösség, és rengeteget
tanulok a többiektől. Számtalan belső képzéssel gyarapítom folyamatosan a megszerzett tudásomat.
Szabadidőmben hajszobrászkodom és különböző fénytechnikai eszközöket szerelek össze.
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Oláh Attila
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnök (BSc)

O

láh Attila vagyok, egy
kicsiny Borsod megyei
faluból jöttem, Sajóhídvégről. Középiskolai tanulmányaimat a miskolci Fáy András
Görögkatolikus Közgazdasági
Szakközépiskolában végeztem.
Számomra a legkedveltebb tantárgy mindig is a matematika
volt, ezért is jelentkeztem közgazdasági szakközépiskolába, de
végül a geometriában leltem igazi örömöt. Az elmúlt években
szerzett tapasztalatok mind tanulmányi, mind gazdasági szempontból ráébresztettek arra, hogy legmegfelelőbb orientáció számomra a műszaki pálya.
Mindig nagy érdeklődést mutattam az építészet és az építkezések iránt. Gyerekkoromban nagy élményt jelentett, ha megcsodálhattam egy-egy magas épületet vagy templomot. Tetszettek
azok magas tornyai, díszes boltívei, csúcsai, a színes ablakok,
ahogy áthatol rajtuk a fény.
Később azonban már főként az utak, hidak és vízhálózatok
megtervezésének nagyszerűsége nyűgözött le. Nagyban hozzásegített a szakma megszeretéséhez az is, hogy fiatalabb koromban
apukámnak köszönhetően sok nagyobb és kisebb építkezésen is
jelen lehettem külföldön és belföldön egyaránt.
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Az évek során többek között Feketeházy János hídépítő
mérnök, tervező, Mosonyi Emil, akinek a dunai vízlépcső rendszert köszönhetjük, valamint Balla Antal és Berényi munkássága
nyűgözött le.
A műszaki egyetem építőmérnöki karának elkezdése céljaim
elérésének egyik mérföldköve volt.

Sztojka Zoltán
Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
Brácsa (BA)

S

ztojka Zoltán vagyok.
1994. szeptember 21-én
születtem
Budapesten.
7 éves korom óta hegedülök,
kezdetben az édesapám tanított. Később a Békéscsabai
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneiskolában tanultam Hrabovszkiné Nagy Kornélia tanárnőnél.
14 évesen felvételt nyertem a Békéscsabai Bartók Béla Szakközépiskola hegedű szakára, ahol Uhrin Viktor volt a tanárom.
A szakközépiskola negyedik évében felvételiztem a Budapesti
Bartók Béla Szakközépiskola és Gimnázium brácsa szakára,
ahol Láposi János lett a tanárom. Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem brácsa szakos hallgatója vagyok, tanárom
továbbra is Láposi János.
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Radics Gerald
Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
Zongora (BA)

F

elvidéken, Rimaszombaton születtem 1992.
augusztus 6-án. Zenész
családból származom.
Mindig is szerettem volna
zenével foglalkozni, de nem
volt rá módom. 13 évesen kezdtem el zongorát tanulni magántanártól, majd egy év zongoratanulás után felvételt nyertem a
Kassai Konzervatóriumba, ahol később érettségit is szereztem.
Minden álmom az volt, hogy a Zeneakadémián tanulhassak.
2013-ban felvételt nyertem a Zeneakadémiára, és jövőre szerezhetem meg a bachelor diplomát Kecskés Balázs és Baranyay
László irányítása alatt.
Több nemzetközi versenyen vettem részt, legutóbb 2010-ben
a waterloo-i zongoraversenyen, ahol 3. díjat kaptam és egy
különdíjat. Lehetőségem volt játszani számos külföldi és hazai
művészek kurzusán. Megemlíteném Rév Líviát, aki jelenleg
Párizsban él, Lovro Pogorolecht, a moszkvai Zeneakadémia
tanárát, és Ungár Tamást, a texasi Zeneakadémia tanárát.
Fellépési lehetőségem volt Csehországban, Szlovákiában,
Németországban és legutóbb Párizsban játszhattam.
Célom, hogy sikeresen elvégezzem az egyetemet, majd később
doktorálni szeretnék.
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Örülök, hogy a szakkollégium diákja lehetek, és tőlük telhetően
támogatnak a tanulmányaimban.

Majercsik Ferenc
Pünkösdi Teológiai Főiskola
Teológia (BA)

P

est megyéből egy kisebb
településről, Inárcsról érkeztem a szakkollégiumba. Három testvérem van, két
húgom és egy nővérem. Hogy
miért választottam pont a teológiát és miért a szakkollégiumot?
A teológia tűnt számomra a legtermészetesebbnek. Tizenegynéhány évesen volt egy istenélményem, ami nagy kihatással lett
az életem alakulására. Ennek hatására nagyon megváltozott az
élethez való hozzáállásom. Addig, már gyerekként is, nagyon
értelmetlennek láttam az életet, de ekkor nagyon megváltoztam,
és talán ennek hatására választottam a teológiát. Azt gondolom,
hogy rengeteg olyan ember van, akinek válasz lehet Isten szava és reménységet adhat számára. A szakkollégiumról már régóta tudok. Számomra már akkor is sokat adott, mikor még csak
virtuális szinten működött. A szakkollégium léte és támogatása
nagy bátorítás volt, hogy megmerjem lépni, hogy jelentkezzem
a főiskolára. Most már második évemet töltöm a kollégiumban,
és egyáltalán nem bántam meg, hogy belevágtam a felsőoktatási
tanulmányokba.
15
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Felsőbb éves
szakkollégistáink

Atyimov Zsanett Kitti
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzetközi gazdálkodás (BA)

Antal Szabina
Semmelweis Egyetem
Ápolás és betegellátás
Szülésznő (BSc)

Balogh Krisztina
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Magyar (BA)
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Bangó Alexandra

Baranyi Zoltán

Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem
Tervezőgrafika (BA)

Vienna Konservatorium
Hegedű
(osztatlan képzés)

Berki Tamás

Czigány Máté Gábor

Vienna Konservatorium
Zongora
(osztatlan képzés)

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnök (BSc)
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D. Nagy Márton István
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Társadalmi tanulmányok (BA)

Dávid Alexandra
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító (BA)
Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Műszaki menedzser (BSc)

Farkas András
Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
ElőadóművészetKlasszikus ének szakirány (BA)
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Fehér György
Zsigmond Király Főiskola
Szociológia (BA)

Felsőbb éves szakkollégistáink

Haraszti Kitti
Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszermérnök (BSc)

Horváth Barbara
Károli Gáspár Református Egyetem
Szociális és ifjúsági munka
Ifjúságsegítő szakirány
(felsőoktatási szakképzés)

Horváth Gábor
Károli Gáspár
Református Egyetem
Szociális és ifjúsági munka
Ifjúságsegítő szakirány
(felsőoktatási szakképzés)

Kalányos Richárd
Semmelweis Egyetem
Általános orvos (osztatlan képzés)
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Oláh Tímea

Oláh Zsolt

Semmelweis Egyetem
Általános orvos
(osztatlan képzés)

Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Történelem (BA)

Rostás Gusztáv

Sárközi Xénia

Semmelweis Egyetem
Általános orvos
(osztatlan képzés)

Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem
Operaének (MA)

Felsőbb éves szakkollégistáink

Simon Nóra

Szénási Réka

Károli Gáspár
Református Egyetem
Szociális és ifjúsági munka
(felsőoktatási szakképzés)

Károli Gáspár
Református Egyetem
Szabad bölcsész (BA)

Sztojka Ágnes

Sztojka Ramóna

Károli Gáspár
Református Egyetem
Jogász (osztatlan képzés)

Károli Gáspár
Református Egyetem
Jogász (osztatlan képzés)
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Zubor Ágnes

Zsigmond Kitti Mária

Liszt Ferenc
Budapesti Gazdasági Főiskola
Turizmus-vendéglátás (BA)

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Angol-német
(osztatlan tanárképzés)
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Munkatársaink

Antal István
Rektor, szakmai vezető

Bartal Attila

Hiba György SJ

Projektvezető

Lelki vezető
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Hámori Orsolya

Frányó-Keller Katalin

Gazdasági vezető

Tanulmányi vezető

Markó Orsolya

M. Beer Ilona

Tanulmányi vezető

Titkár

Munkatársaink

Endrédy Orsolya

Fodor Anita

Mentor

Mentor

Balogh Irén

Zsitva Béla Attila

Takarító

Gondnok
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Beköszönő és
búcsúzó munkatársak

Markó Orsolya

E

lőször 2013. májusában kerültem kapcsolatba a szakkollégiummal.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanári mesterszakos hallgatója voltam ekkor, s a Tehetséggondozás elnevezésű tárgyam
szemináriumi dolgozatához kértem az intézménynél segítséget.
Túlzás lenne azt állítani, hogy
már akkor megálmodtam volna
itteni tanulmányi vezetői jövőmet, de mindenképp érdekelt ez a
kuriózum intézmény és a tehetséggondozás e különleges területe.
A tárgyat, jelentem, sikeresen abszolváltam, s 2014-ben kitüntetéses diplomával végeztem pedagógiatanár, mozgóképkultúra és
médiaismeret-tanár szakon.
"Korai kötődésem" a jezsuitákhoz a Szentjánosbogár Közösségen keresztül alakult ki, s akkor mélyült tovább, amikor a
Csütörtöki Csoport elnevezésű ifjúsági közösség, ahova jártam,
s melynek később vezetőségi tagja lettem, a Párbeszéd Házába költözött. A jezsuitáknak ez a budapesti lelkiségi és kulturális központja később első hivatalos munkahelyemmé is vált,
26
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programszervezői asszisztens feladatkörben dolgoztam itt egy
rövid ideig.
A kollégium álláshirdetésével 2014. december elején találkoztam, s karácsonykor, a fa alá ajándékként - tényleg így éltem
meg - odakerült a lehetőség is, hogy januártól számítanak rám a
JRSZ-ben.
Hogy alapjaiban mi motivált és motivál most is? A jelentkezésemben azt írtam, hogy az intézmény missziója, mellyel abszolút egyetértek - és amellyel azonosulni tudok. És valóban, mindig is szerettem volna, hogy az állásom ne csupán pénzkeresést
jelentsen számomra, hanem általa bekapcsolódhassak valami
olyan tevékenységbe, ami Isten mércéjével mérve jobbá teheti
szűkebb-tágabb környezetemet.
Igyekszem, hogy ezt az alapmotivációt a mindennapok sok és
néha nehézkes feladatai ne homályosítsák el, ellenkezőleg, sokkal inkább épp e „küldetetéstudat” fénye ragyogjon átminden
teendőt.

Hámori Orsolya

A

mikor valaki megkérdezi tőlem, hogy hogyan
kerültem ide, mindig
elmosolyodok kicsit… Ugyanis
igen kalandos út vezetett idáig – még az intézményről sem
hallottam, mielőtt ide érkeztem
volna.
27
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Közhely ugyan, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek, de az
mindenesetre elég hamar kiderült számomra, hogy Ő vezetett
ide.
2014. májusban, a romanap környékén érkeztem a Szakkollégiumba, nagyon sok munkahelyi csalódás után. Lényegében
már teljesen feladtam a reményt, hogy egy olyan állást találok a
szakmámban, ami elég kihívást ad, ugyanakkor valami emberit,
valami jó célt szolgálhatok vele. Már be volt adva a jelentkezésem egy lovas terapeuta képzésre, és alig vártam, hogy a két éves
tanfolyam után otthagyjam az egész szakmámat és soha többé
könyvelés közelébe se menjek. Ehhez képest három itt eltöltött
nap után visszamondtam a jelentkezésemet, és úgy döntöttem,
hogy mégiscsak adok még egy esélyt a szakmámnak.
Elődöm, Fábics István vezetett be az intézmény gazdasági
ügyeibe, augusztusban pedig az ő székébe kerültem, és azóta
gazdasági vezetőként viszem a különféle pénzügyi feladatokat,
elszámolásokat, tervezéseket, könyveléseket…
Így, egy év távlatából azt tudom mondani, hogy megérte adni
még egy esélyt. Ha másért nem, azokért az emberi pillanatokért,
amikor a folyóirat-olvasóban beszélgethetek egy hallgatóval pár
percet, amikor egy rendezvényen együtt tanuljuk a cigánytáncokat Farkas Zsoltitól, vagy amikor egy szakkollégista megkínál
a frissen főzött lecsójából… 
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Fodor Anita

S

zakkollégistaként 2011-ben
nyertem felvételt az akkor megalapított Jezsuita
Roma Szakkollégiumba. Emlékszem, kicsit félve jöttem el a
gólyatáborba, tartottam attól,
hogy nem romaként a kollégiumban kisebbségként nem fognak befogadni roma szakkollégista társaim. A félelmem nem
igazolódott be, már rögtön az első napon összebarátkoztam az
egyik cigánylánnyal, akivel később szobatársak és jó barátnők
lettünk.
Ideérkezésemkor nagyon keveset tudtam a cigányságról, a
cigány kultúráról, azonban a szakkollégistaként itt töltött három
évem alatt nagyon sok új ismeretet szerezhettem meg róluk,
tőlük. Megismerkedhettem a lovári nyelvvel Choli Daróczi
József által, betekintést nyerhettem a cigánytáncba Farkas
Zsolti révén, barátaimnak köszönhetően belekóstolhattam a
cigány konyhába és szokásokba. Sokat köszönhetek az intézménynek, de a legfontosabb közülük az értékes emberi kapcsolatok. Itt ismertem meg a Szerelmemet, barátságokat kötöttem,
egy közösség tagja lehettem és lehetek.
A 2015-ös év azonban változást hozott az életembe. Abszolváltam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem alapszakán, majd vidékre költöztem. Kikerültem a JRSZ életéből egy kis
időre, egészen pontosan addig, amíg Antal István rektor úr fel
29
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nem hívott, hogy megüresedett egy hely a csapatban, és nincs-e
kedvem itt dolgozni?! Váratlanul ért a megkeresés, de nagyon
örültem neki, jólesett, hogy gondolt rám és bizalmat szavazott
nekem, amit ezúton is nagyon köszönök neki! Így történt, hogy
áprilistól júliusig mint munkatárs vehettem részt a szakkollégium életében. Ez egy új szerep volt, új feladatokkal és kihívásokkal, amikkel a legjobb tudásom szerint igyekeztem megbirkózni.
Szeptembertől pedig ismét iskolapadba ülök, ugyanis egy régi
vágyam teljesült, jogtan hallgató leszek.
Bízom abban, hogy majd a jövőben viszonozni tudom a segítséget, támogatást, amit itt kapok!

Frányó-Keller
Katalin

A

mikor először meghallottam, hogy a jezsuita
rend szakkollégiumot
alapít cigány egyetemisták és
főiskolások számára, még magam is „szentignácos” szakkollégista voltam. Akkor teljesen
értetlenül, már-már felháborodva tettem fel a kérdést – szociális
munkás hallgatóként a témára erősen érzékenyítve – hogy „Akkor ha valaki roma, nem is jöhet az Ignácba?”
Akkor még nem értettem.
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Pár évvel később aztán úgy alakult, hogy bár már nem szakkolisként, de még pszichológia szakos egyetemistaként lehetőséget
kaptam, hogy részmunkaidőben a Jezsuita Roma Szakkollégiumban dolgozhassak mentorként.
Lassan elkezdtem megismerni, egyre inkább megérteni, és
ami még ennél is több, részese lenni ennek az egésznek.
A mentorságot egy „libikóka-szerepnek” éltem meg. A JRSZben keveset voltam, inkább a személyes találkozásokon volt
a hangsúly. Úgy éreztem, a szakkollégisták felé az intézményt
képviselem (ezzel együtt támogatást, segítséget, ugyanakkor
tiszta elvárásokat is); míg a kollégák felé valamennyire a szakkollégisták érdekképviselőjeként szerettem volna tevékenykedni.
A munka során aztán beláttam, hogy a kettő nem is annyira különbözik egymástól.
A következő tanévet pedig már tanulmányi vezetőként kezdtem teljes munkaidőben. Ezzel változott a szerepem, a felelősségem, több lett a feladatom, ugyanakkor igazán belekerültem
a szakkollégium életébe. A kihívások mellett – amik a hónapok
során aztán rutinná váltak, hogy aztán újabb, más egyéb kihívásokkal nézhessek szembe - sok élményt, találkozást kaptam a
JRSZ-ben Tőletek, Veletek.
Számomra a JRSZ egy védett, igazi jó első munkahely volt,
ahol sokat fejlődtem, és egy igazán jó célért dolgozhattam olyan
kollégákkal, akikre mindig számíthattam.
Köszönöm, hogy befogadtatok, megosztottátok velem gondolataitokat, érzéseiteket - ki hamar, könnyen, ki nehezebben, kevésbé –, szeretettel gondolok Mindnyájatokra!
Mivel úgy döntöttem, folytatom az egyetemet, majd’ két év
után kikerültem a JRSZ vérkeringéséből. Vérkeringés… merthogy ez egy élő dolog, és jól csak akkor működhet, ha mindenki, aki benne van valamilyen formában, teszi a dolgát. Mindenki
része az egésznek. Az egész pedig több mint a részek összessége.
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Ez a „többség” az, ami sokat ad/adhat az egyéneknek, a közösségnek, s én hiszem, hogy az országnak is.
Kedves Szakkollégisták, Nektek küldetésetek, feladatotok van.
Nem részletezem ezt, sokszor megkaptátok már útravalónak, és
tudjátok is, érzitek is, hogy így van, bizonyítja ezt az évek során
egyre szaporodó általatok induló kezdeményezés, törekvés.
Ahogy nekem védett hely volt, az még nektek is! Lássátok meg
és használjátok ki a lehetőségeket, majd innen távozva vigyétek
tovább az értékeket, amiket hoztatok, amiket kaptatok, és amiket
együtt alkottatok!
		
	 

Endrédy Orsolya
Egy kedves, jó barátom révén
keveredtem a JRSZ-be, amikor
negyedik gyermekünk is óvodás
lett és én egy kis részidős munkát kerestem. De ennél sokkal
többet kaptam itt. Nem csak
azt, hogy a felnőttképzést, ami
a feladatom volt, alaposan kitanultam, hanem rengeteg értékes
embert ismertem meg a kollégiumban.
Nagy élmény volt, hogy a roma hallgatók milyen elszántsággal dolgoznak azon, hogy diplomájuk legyen. Tisztelem őket a
bátorságukért, hogy ki mertek lépni a családjukban megszokott
mintákból, formákból, és új utat választanak maguknak. Jó volt
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velük együtt dolgozni a közösségi vállalásokon, mert a közös
munkát alapvetően az együttműködés és a nyitottság határozta meg. A Roma Nap, amin együtt fáradoztunk a fiatalokkal, az
egész családunk számára nagy élmény volt, Dorka lányom azóta
is rendszeresen felidézi, és mindig hozzá teszi: szóljak, ha megint
lesz Roma Nap, mert akkor ő feltétlenül el szeretne menni. 
Hofi atya lendülete, humora, világlátása, mély hite meghatározó
volt számomra, Choli bácsitól rengeteget tanultam a roma szemléletről, kultúráról.
A Kollégiumban láttam, hogy mennyire jó együttműködés tud
kialakulni roma és nem roma emberek között, mennyire gyümölcsöző tud lenni ez a kooperáció. Azt tapasztaltam, hogy a
JRSZ pedagógiája képes ledönteni az emberekben a sztereotípiákat, átformálni romát és nem romát egyaránt, legyen az hallgató,
tanár, meghívott vendég, munkatárs… Egy új minta működik
itt, ami a kölcsönös megbecsülésre épít. Én azt látom, hogy ez a
jövő.
És bár az élet most máshova sodort, nagyon drukkolok a hallgatóknak, hogy legyen elég erejük és kitartásuk a diploma megszerzéséhez, és várom azt a percet, amikor az újságok címlapjáról, a honlapok nyitó oldaláról köszön rám a fényképük híres
orvosként, befutott zenészként, énekesként, elismert bölcsészként, nagynevű jogászként, idézett szaktekintélyként, esetleg miniszterelnökként. 
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Historia Domus
avagy a Ház története
Írta: Sztojka Ramóna

2014/2015-ös tanév, őszi félév
2014. augusztus 29-31.
Nyári tábor Agárdon
2014. szeptember 11.
Csütörtöki közös est
Ez volt az év első programja. A Shetland nyelviskolától jöttek
szintfelmérést tartani az elsősöknek. Utána minden kollégista a
belső feladatok közül választhatott magának kedvére valót.
Mint minden közösségi csütörtökön, a közös vacsora is segített a közösség formálódásában, főleg az újak integrálásában.
2014. szeptember 12-13.
I. Tanulmányi hétvége
2014. szeptember 12.
Veni Sancte
Forrai Tamás atyával kértük az Urat, hogy a kollégistáknak elég
erejük legyen a következő tanévhez, a fejlődéshez, és a minél jobb
teljesítmény eléréséhez. Ezt követően Antal István rektorunk
évnyitó beszéde következett. Sok sikert kívánt a hallgatóknak,
36
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és a szakmaiság fontosságára hívta fel figyelmünket. Kora este
pedig kezdetét vette Farkas Zsolt zenés estje, melynek keretében egyik zenész társával közösen énekeltek. A roma kultúrából
pedig terítékre került a roma lagzik, virrasztások és temetéseken
játszott zenék kielemzése.
2014. szeptember 12-13.
I. Tanulmányi hétvége
A hétvége péntek este a már az előző években hagyományossá
vált módon kezdődött: a Farkas Zsolt által vezetett zenés esttel,
amelyen a zenélésen túl ma este is rövid előadást tartott a lovári
cigány kultúra néhány eleméről.
Szombaton kezdetét vették - a mindenki maga által választott kurzusok.
A kollégiumban az idén a következő kurzusok közül választhattunk:
Choli Daróczi József: Cigány irodalom;
Kállai Ernő: Kisebbségi lét dilemmái - az első éves hallgatóknak;
Rövid Márton: Társadalomkutatás;
Novoszáth Péter: Közgazdaságtan;
Dr. Raduly Zsuzsa: Pályaorientáció joghallgatóknak;
Mohácsi Gyula: Informatika;
Serényi János: Pszichológia;
Bartal Attila: Projektmenedzsment és forrásteremtés.
Délután ismét a kurzusoké volt a fő szerep. A hallgatók elfoglalták helyeiket az általuk választott második kurzuson.
Megrendezésre került a Diákbizottság tagjainak megválasztása, az elnök Farkas András, a tagok pedig Kalányos Richárd és
Balogh Krisztina lettek. A kollégium lakói ilyenkor sok időt
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töltenek együtt, a közösségi szellem még inkább megerősödik,
mind a kurzusokon együtt töltött idő, mind a közös étkezések
alkalmával.
2014. szeptember 14.
JRSZ-SZIK Paintball-meccs
Megrendezésre került a Szent Ignácz Jezsuita Szakkollégiummal egy paintball meccs, amelyen a résztvevők nagyon jól érezték magukat, és a két szakkollégium lakói között még inkább
megerősödött a barátság szelleme. Az eseményt egy közös ebéd
zárta.
2014. szeptember 17-21.
Krakkói ifjúsági találkozó
A Szent Egyed Közösség által szervezett ifjúsági találkozón
vettek részt hallgatóink Krakkóban.
Az első napon két holokauszt túlélő vallomását hallgathatták
meg a résztvevők, mely mindenkire megrázóan hatott. A második napon az auschwitzi koncentrációs emlékmúzeumot látogatták meg, majd délután a krematóriumok romjai mellett álló
emlékműnél koszorúzást tartottak. Az ott összegyűlt fiatalok
megfogadták, hogy soha többé nem engedik, hogy ilyen szörnyűségek történhessenek, együtt nemet mondanak az erőszakra.
Később a résztvevők városnézésen vettek részt, és megtekintették a város nevezetességeit.
2014. szeptember 25.
JRSZ Fórum
Antal István tartott fórumot, amelyen a kollégium belső
ügyeiről, illetve a másnap kezdődő KRSZH konferencia részleteiről folyt beszélgetés.
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2014. szeptember 26-28.
KRSZH Konferencia
Szegeden tartották az V. KRSZH találkozót, "Elsősorban rajtad múlik" címemel. Szálláshelyül a Novotel Hotel szolgált, míg
a konferencia helyszíne a Gál Ferenc Főiskola volt. Az esemény
megnyitó beszédét Balog Zoltán tartotta. Az emberi erőforrások minisztere arra kért minket, hogy váljunk a magyar roma
világ szeizmográfjává, és jelezzük, hogy a dolgok milyen irányba
fordulnak. Továbbá a közösségi szellem és egyéni felelősség fontosságára hívta fel a figyelmünket. Ezt követően kezdetét vette a
holokauszt megemlékezésére alkotott O Zibano című táncdráma, mely a Khamoro Budapest Band és a JRSZ együttműködésének eredményéből született. Az előadás osztatlan sikert aratott.
Az est további részében is a Khamoro Budapest Band szolgáltatta a zenét. Szombaton többek között Balog Zoltán, Farkas
Flórián, az Országos Roma Önkormányzat elnöke és Makkai
László, a KRSZH elnöke tartott beszédet. Délután Szeged városát nézhettük meg, az ott élő szakkollégisták vezetésével. Kora
este lehetőségünk nyílt egy komolyzenei koncerten részt venni a
Szegedi Dómban. Majd az esti mulatsághoz a JRSZ zenész hallgatói szolgáltatták a talpalávalót. Vasárnap délelőtt a Kérdezd a
minisztert című programban intézhettek a kollégisták kérdéseket Balog Zoltán miniszter úrhoz, Farkas András koordinálásával. Zárásként pedig ajándékot kaptunk a Romani Design által
tervezett karkötőkből.
2014. szeptember 30.
Vendégünk a művész
Szentandrássy István Kossuth-díjas roma származású
festőművésszel Az élet iskolája címmel tartottuk meg az első
beszélgetőestet, melyen a születésről, az első emlékekről és
benyomásokról volt szó.
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2014. október 02.
SWOT analízis
Antal István rektor tartott számunkra tréninget, amely abból
állt, hogy öt-hat fős csoportokba szerveződtünk, és a kollégium
erősségei, gyengeségei, előnyei, illetve hátrányai mellett kellett
érveket felsorakoztatnunk. A csoportok véleményét a végén
megbeszéltük, és nagyjából egyező hozzászólások születtek.
2014. október 16.
Vendégünk a misszióvezető
Solymosi Imre, az ORÖ missziós vezetője volt a vendégünk.
A romákért végzett munkájáról, és életútjáról mesélt, továbbá azt
is megosztotta velünk, hogy missziós tevékenységet végez roma
családoknál. Nyíltan beszélt nekünk tapasztalatairól, munkáiról,
úgy gondolom, nagyon tanulságos volt. Magával hozta fiait is,
ez által a beszélgetés még bensőségesebb lett.
2014. október 17.
SOTE kutatás ismertetés és Zenés est
A SOTE Mentálhigiéné Intézetből érkezett hozzánk Dávid
Beáta kutató asszony, aki a kérdőíveket és a networking naplókat hozta magával. Ezt követte Farkas Zsolt zenés estje, amelyen a hangsúly most a roma értékek megőrzésén volt, hogy
melyek azok a szokások, amelyeket tovább viszünk majd a
családunkba, és melyek azok a szokások, melyeket már nem szeretnénk, ha majd a mi jövőbeni családunk is ápolna.
2014. október 18.
II. Tanulmányi hétvége
A pénteki zenés-kulturális estet követően szombaton immár
másodszor került sor választott kurzusainkra, ahol mindenki
tovább bővíthette tudását az adott témában. Tanárainktól ismét
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sok dolgot tanultunk meg, és a közös étkezések alkalmával,
mint máskor is, egymással is tudtunk ezekről beszélgetni, hogy
mindenki képet kapjon a másik tapasztalatairól.
2014. október 23-30.
Őszi szünet
A szünetben is voltak közös vacsorák a kollégiumban maradt
lakók számára, amelyek családias hangulatban teltek.
2014. november 06.
Vendégünk az Újpesti CÖ
A csütörtöki közös esték keretein belül ma vendégeink voltak
Csóka János Pál, az Újpesti Cigány Önkormányzat képviselője,
és az önkormányzat elnöke, Molnár István Gábor.
A fő téma a romák iskolázottsága, a diplomás romák szerepének fontossága volt, amelyre szükség van ahhoz, hogy hitelesen
tudják magukat képviselni. Szó volt még a cigányság rendszerváltás előtti és utáni helyzetéről, valamint a romák identitásáról.
2014. november 07.
Radnóti emlékest
Az est keretében a szakkollégisták szavaltak, és Choli Daróczi
József cigány nyelvre fordított Radnóti verseit is halhattunk.
2014. november 08-09.
III. Tanulmányi hétvége
A hétvége a szokásos zenés esttel kezdődött Farkas Zsolt
vezetésével, amelyen szó volt a vegyes házasságokról, és a lovári
cigány családok értékeiről.
Az utolsóelőtti kurzusokon a hallgatók a beszámolóikra készültek, hogy minél jobb eredménnyel teljesíthessék azokat.
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2014. november 11.
Est jezsuita szerzetesekkel
A jezsuita rend szerzeteseit láttuk vendégül egy közös vacsorára, amelyen rektorunk, Antal István, és a diákbizottságunk
elnöke, Farkas András mondott beszédet, melyben megköszönték a felénk nyújtott segítséget. Vacsoránk során a kollégium
hallgatói zenével járultak hozzá a jó hangulathoz.
2014. november 13.
JRSZ Fórum
Fórumot tartottunk a kollégium hátralévő eseményeiről és
azok időpontjairól.
2014. november 20.
Vendégünk Marincsák Miklós
Marincsák Miklós görögkatolikus kispap a görögkatolikus
hitről tartott interaktív beszélgetést a szakkollégistákkaal.
2014. november 21.
Cigánykerék
A József Attila Színházban a Csemer Béla által rendezett
Cigánykerék című színielőadáson vettek részt a hallgatók.
2014. november 25.
Vendégünk a művész
A szeptember 30-án Szentandrássy Istvánnal Az élet iskolája címmel elkezdett beszélgetést folytathatták a hallgatók a festőművésszel.
2014. november 28-30.
Roma Társadalompolitikai Akadémia
Miskolcon a Holtel Calimbrában került sor a Roma Akadémia megrendezésére, melynek témája a diszkrimináció volt.
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A köszöntőt Orosz Atanáz tartotta, majd a nyitó beszédet
Makkai László mondta el. Előadást tartott Kállai Ernő, majd
este Hofher József vázolta fel az egyház szerepét bizonyos
területeken. Szombat este és vasárnap délelőtt a hallgatók
egyéni történeteket meséltek el az őket ért diszkriminációval
kapcsolatban. Sok ötlet született, hogy hogyan lehetne a hátrányos megkülönböztetés ellen tenni, és mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy médiával kellene kezdeni a változtatást.
2014. december 05.
III. JRSZ Szimpózium
Megrendezésre került a kollégium III. Szimpóziuma, melynek témája: Város–Vidék–Budapest a XXI. században. Neves
előadók mellett a kollégium lakói közül néhányan, akik részt vettek egy borsodi kistelepülésen végzett kutatásban, a szimpózium
keretein belül ismertették ennek eredményeit.
2014. december 05-06.
IV. Tanulmányi hétvége
Farkas Zsolt zenés estjén a kiváló zeneszámok meghallgatása
között a Romani Patyiv-ról, azaz a cigánybecsületről tudhattunk
meg többet.
A kurzusokon a diákok a félév során megszerzett tudásukról
adtak számot kiselőadások, vagy dolgozatok formájában.
2014. december 11.
Rektori előadás
Antal István rektorunk tartott előadást életútjáról, az identitás tudományos megközelítéséről, kialakulásának folyamatáról és fajtáiról, levezetve ezt egy roma hallgató életén keresztül.
Az előadás tanulságos volt mindannyiunk számára.
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2014. december 18.
Karácsonyi est
Közös karácsonyi est, melynek keretében az ünnepi étkezésen
túl a vizsgákra való felkészüléshez kaptunk szellemi megerősítést, illetve egy határidőnaplót, ami segíteni fog, hogy az időnket
még jobban be tudjuk osztani.

2014/2015-ös tanév, tavaszi félév
2015. február 12.
Csütörtöki közösségi est
Az első Csütörtöki közösségi est a félévben.
2015. február 13-14.
I. Tanulmányi hétvége
Amely szokás szerint Farkas Zsolt zenés estjével kezdődött,
péntek este.
Szombat reggel pedig mindenki elfoglalta helyét az újonnan
választott kurzusain.
2015. február 26.
Csütörtöki közösségi est
A közösségi esten Antal István tartott fórumot a féléves programokról és tájékoztatott a KRSZH Sportnapról.
2015. február 27-28.
KRSZH Sportnap
A kollégisták az Evangélikus Roma Szakkollégium szervezésében Nyíregyházán fociban mérték össze tudásukat, a JRSZ
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harmadik helyezést ért el, illetve a legjobb játékos is a mi szakkollégistánk, Oláh Attila lett.
2015. március 05.
Vendégünk a Gitana
A kispesti Gitana együttes tagjait láthattuk vendégül, akik
zenével és tánccal készültek a közös estére. Megtudhattuk,
hogy hogyan állt össze a folklór együttes, illetve a fiatal tehetségek magukról is megosztottak pár fontos információt. Az este
főként azért volt tanulságos, mert beleláthattunk, hogy mennyire
nagy bennük a törekvés a régi hagyományok őrzésére.
2015. március 06-07.
II. Tanulmányi hétvége
Farkas Zsolt zenés estje nyitotta meg a kurzus hétvégét.
Szombaton a témáink a következők voltak:
Cigányirodalom óra: Modern cigány líra és próza és a cigány
nyelv eredete;
Etnicizáló roma reprezentáció: A romák külső pozicionálása és
belső önmeghatározása;
Érdekérvényesítési kurzus: A téma háttere és jogszabályai alapjai, európai uniós környezet, beágyazottság;
Európa Uniós tanulmányok: Az Európai Unió megalakulásának háttere, az Uniót meghatározó erővonalak;
Jogi alapismeretek: Jogvédelmi lehetőségek;
Közgazdaságtan: Alapvető közgazdaságtani, pénzügyi ismeretek;
Retorika: A hatásos előadások sikeres felépítése és a hatásos
beszéd módszerei;
Társadalomtudományi ismeretek: Ismerkedés az előítélet, ras�szizmus és a diszkrimináció fogalmaival.
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2015. március 12.
JRSZ Fórum
Antal István fórumot tartott az év hátralévő programjairól,
részletes információkat adott a kollégium által meghirdetett
pályázati lehetőségekről, ösztöndíjakról, és a későbbiekben elérhető önkéntes lehetőségekről külföldön.
2015. március 19.
Hallgatói előadás
Lehetőségünk nyílt kollégista társunk, Fehér György szakdolgozatába való betekintésre. A kutatás témája a romák felsőoktatásban való részvételével foglalkozik, melynek bemutatására
Gyuri rendkívül érthető, letisztult prezentációval készült.
2015. március 26.
Vendégünk Sztojka Attila
Az EMMI Felzárkózási Fejlesztések Főosztályának vezetője, a roma származású Sztojka Attila életútjáról mesélt,
megosztotta velünk, hogy kezdődött számára a sikerhez vezető út. Mesélt az iskolai éveiről, tanulmányairól, továbbá
arról, hogyan került olyan pozícióba, ahonnan már tudott
saját kezdeményezést indítani a roma felzárkózásért. Megosztotta velünk azt is, hogyan választották meg először a kisebbségi
önkormányzat elnökévé, majd hogy jutott egészen az Emberi
Erőforrások Minisztériumába.
2015. április 02.
Vendégeink a Káló testvérek
Káló Kálmán és Káló Róbert volt a vendégünk, akik Szendrőládon a Bhim Rao Egyesület keretében nyújtanak a hátrányos
embereknek segítséget. Tevékenységük kiterjed az oktatásra,
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mentorprogramra, és munkahelyteremtésre is. A beszélgetés elején a testvérek saját életútjukról beszéltek. Megtudhattuk, hogy
családjukban első generációs értelmiségiek. Az általuk létrehozott jól működő modelleket mutatták be, úgymint a tanodák,
vagy a gombaüzem.
2015. április 7-10.
JRSZ tavaszi szünet
2015. április 16.
Vendégünk Berki Judit
Meghívott előadónk ismertette civilszervezeteinek programjait és céljait. Fontos, hogy ő teremtette meg hazánkban a tanoda típusú intézményeket, amelyek a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására szolgálnak. Fontos szerepet játszik mind
a többségi társadalomban, mind a roma közösségben, motiváló
példaként van jelen. Az elhivatottsága a gyermek megsegítése
iránt mindenképpen példaértékű.
2015. április 17-18.
III. Tanulmányi hétvége
Farkas Zsolt kurzusán a cigány értelemben vett tiszteletről,
és annak mai modern jelentésbeli különbségeiről beszélgettünk,
amelyek a cigány közösségekben megmutatkoznak.
Szombaton a kurzusok tovább folytatódtak.
2015. április 23.
Vendégünk a freskófalu ötletgazdája
Pásztor Eszter egy budapesti fordítóiroda munkatársa, akit a
bódvalenkei szegénység mélyen megérintett. Ezért azt találta ki,
hogy hozzanak létre egy freskófalut, azaz fessenek festményeket
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az ott élő emberek házaira, hogy ezzel odacsalogassák a turistákat, és a helyiek profitálhassak belőle, hogy életkörülményeik
javuljanak. A program árnyoldalaira is kitért a sikeresség hangoztatása mellett.
2015. május 07.
Vendégünk Lankó József
Az alsószentmártoni plébános a hátrányos helyzetben élő emberek megsegítésére, főként német adományokból származó
segítséggel, tanodákat, óvodát, és ingyen konyhát hozott létre.
Továbbá részt vett a Gandhi Gimnázium létrehozásában. A létre
hozott intézmények sikeresen működnek.
2015. május 8-10.
Esztergomi út és IV. Tanulmányi hétvége
Pénteken borkóstolás volt a program, az ország neveztes borainak válogatásából.
A szombati nap során az utolsó alkalommal kerültek a kurzusok megrendezésre, a hallgatók ezen az alkalmon adtak számot
a megszerzett tudásukról. Este Farkas Zsolt zenés-kulturális
kurzusa zárta a napot.
Vasárnap csapatokra lettek osztva a diákok, és saját ötletek
alapján kellett bemutatni egy bíráló bizottság előtt, hogy milyen
innovációs javaslataik vannak a kollégium rendszerével kapcsolatban.
2015. május 12.
IV. JRSZ Szimpózium
Az esemény a Válasz.hu dokumentumfilm sorozat a keretében készült Missziós terület című alkotás bemutatásával kezdődött. Ezt követően egy panelbeszélgetés zajlott a film alkotóival
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és résztvevőivel. A beszélgetéseket Hofher József vezette. Borbás
Barna, a Heti válasz újságírója elmondta, hogy hogyan kapta a
sorozat a nevét. A rendezvény második felében Lukács Ágnes
tartott előadást a Misszió szociológus szemmel című kutatásáról,
amely azzal foglalkozik, hogy a felekezeti iskolák milyen többletet nyújthatnak az integráció elősegítésében.
2015. június 23.
Te Deum és évzáró
Az évzárón átadásra került a Szakkollégiumért díj, valamint az
Év szakkollégistája díj is. A Szakkollégiumért díjat a JRSZ egyik
kiváló kurzusvezetője, Dr. Kállai Ernő, az MTA Kisebbségkutató
Intézet tudományos kutatója vehette át. A 2014/2015-ös év szakkollégistája díjat pedig Zsigmond Kitti Mária kapta meg.
2015. június 26-28.
MIÉRT tábor
A Jezsuita Roma Szakkollégium diákjai második alkalommal
szerveztek tábort hátrányos helyzetű roma gyerekeknek. Nyíregyházáról, Lakócsáról és Budapestről érkeztek nehéz körülmények között élő gyerekek a kispesti roma szakkollégiumba.
A három napos táborban különböző fejlesztő játékokat próbálhattak ki a táborozók, volt közös szalonnasütés, éneklés, városnézés, sportfoglalkozás. Élményekben gazdag hétvége volt!

2015. július 1.
Nagyköveti látogatás
Lieselore CYRUS német nagykövet asszony látogatást tett a
Jezsuita Roma Szakkollégiumba.
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2015. július 3-5.
Gyereknap
A JRSZ Gyereknap immáron harmadik alkalommal került
megrendezésre.
Az első napunkat közös nyársalással kezdtük, mert hát mi
hozná össze jobban a csapatot, mint a közös munka és a közös
főzés. A következő két nap jártunk cirkuszban, a parlament előtti Olimpia játszóparkban, és moziban is. Este sok-sok játékot
játszottunk. Az eltöltött három nap lehetőséget adott rá, hogy a
szakkollégisták megismerkedjenek egymás családjával.
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Jelentős
közösségi eseményeink

Nyári tábor

A

ugusztus 29-31. között megrendezésre került a 2014–
2015-ös JRSZ nyári tábor. A táborba a szakkollégiumból
indultunk közösen busszal. A helyszínt az agárdi Viking
Hotel biztosította számunkra.
A tábort és ezzel az évet Antal István rektor nyitotta meg. Beszélt
a szakkollégium céljairól, működéséről és arról, hogy a fiatalok
számára mekkora lehetőséget nyújt az intézmény a szakmai, egyéni és közösségi fejlődésre. Ezután Haraszti Kitti, Mezei Julianna
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és Sztojka Ramóna közösen előre megtervezett játékos ismerkedős
feladataival, plakátkészítéssel folytatódott az
este, mely segítségével
megismerkedhettünk az
új szakkollégistákkal is.
A másnapi délelőtti
ismerkedős és csapatépítő feladatok után
a szakkollégisták egyik része az agárdi termálfürdőbe ment
pihenni, míg a másik az aktív kikapcsolódást választotta a gárdonyi Rönkvárban. Az egri ostromot előidéző minivárban nagyon
jó hangulatú csatázás folyt. A hallgatók csapatokra lettek osztva
és egymással csatáztak, így a „törökök” és a „magyarok” között
folyt az ütközet.
Nagyon jól telt a nyári táborunk, ahol egy
kicsivel jobban meg is
ismerhettük a hat új
szakkollégistát. Gratulálunk nektek, Újak, a
felvételhez, és üdvözlünk titeket a JRSZ csapatában!
Balogh Krisztina
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Veni Sancte
a félév első tanulmányi hétvégéjén

A

z ősz baljós
előhírnöke az
iskolások számára a Veni Sancte
ünnepség, vagy tanévnyitó szentmise. Forrai
Tamás SJ a Szentlelket
hívta segítségül, hogy
megnyissuk a negyedik
tanévünket itt, a JRSZben. A 2014–2015-ös
év első tanulmányi hétvégéje 2014. szeptember 12-én kezdődött
el, amely egyben az évnyitó ünnepségünk napja is volt. Délután
17 órakor gyűltünk össze a Nagyteremben és közös imádkozás,
misézés után Antal István rektor úr beszédével megnyitotta az
új tanévet. Forrai Tamás a közös gondolkodásról, a közösségben való tevékenységről és a célok eléréséről beszélt nekünk.
Antal István a Jezsuita Roma Szakkollégium szavakat boncolgatta, hiszen sokszor mi magunk sem vagyunk egészen tisztában azzal, hogy mit is jelentenek számunkra. Egyszerre hat
át minket a jezsuita szellemiség, egy helyen vagyunk romák,
felvállalva kettős identitásunkat, és együtt tudunk ebből okulni és okosodni. Erre a megerősítésre van szüksége egy fiatal,
értelmiségi pályára törekvő romának. A szakkollégium, mint
épület és intézmény egészében segít nekünk céljaink elérésében. Az évnyitó ünnepség az új szakkollégisták eskütételével
ért véget, mellyel hivatalosan is a JRSZ közösség tagjává váltak.
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A tanévnyitó ünnepség után közös vacsora következett, majd
Farkas Zsolt, a Khamoro együttes frontembere Cigány zene és
kultúra c. kurzusával ért véget a péntek este.

Krakkói ifjúsági találkozó

K

özel ezer fiatal vett részt
Közép- és Kelet
-Európa országaiból,
köztük a Jezsuita Roma
Szakkollégiumból is,
azon a Mondj nemet a
háborúra című nemzetközi ifjúsági találkozón,
amelyet a Szent Egyed
közösség
szervezett
2014. szeptember 17.
és 20. között Krakkóban. Az első napon két holokauszt túlélő
vallomását, egy németországi cigányasszony és egy magyar származású, Izraelben élő idős férfi tanúságtételét hallgattuk meg.
Szavaik örökre bevésődtek szívünkbe. A második nap délelőttjén megnéztük az auschwitzi koncentrációs tábor helyszínén berendezett emlékmúzeumot. Szembesültünk azoknak a sorsával,
akik a kegyetlen bánásmódban életüket vesztették a lágerekben.
Délután Birkenauban ünnepélyes csendben vonultunk végig
a tábor kapujától a krematóriumok romjai mellett álló emlékműig. Az emlékműnél koszorút is helyeztünk el, és megfogadtuk,
hogy soha többé nem engedjük, hogy egy újabb, Auschwitz-hoz
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hasonló borzadály megtörténhessen: „Ezért mi,
különböző népekhez tartozó és különböző nyelveken beszélő európai fiatalok arra vágyunk, hogy
közös sorsunk legyen a
béke. Együtt nemet mondunk az erőszakra, amely
csak újabb konfliktust
táplál… A háborút egyedül a békével lehet legyőzni. A békét csak bátorsággal lehet építeni” – hangzott fel Közép- és Kelet-Európa fiataljainak szájából.
Az egyik szakkollégista így fogalmazta meg érzéseit: „Nem engedhetjük meg, hogy még egyszer előforduljon, hogy embereket
faji alapon különböztessenek meg, származásuk, vagy bőrük színe miatt a halálba küldjék őket. Auschwitz-Birkenau ráébresztett, hogy az ember hitét vesztve milyen szörnyűségeket képes
művelni embertársaival. Küzdenünk kell az ellen, hogy a gyűlölet és az utálat uralkodjon felettünk. Találjuk meg saját belső
békénket és osszuk meg azt a többi emberrel. Ne higgyük, hogy a
sztereotípiák és az előítéletek által uralt világ,
egy jobb világ lesz. Ez
badarság. Csak is úgy
tudunk együtt élni, mi
országok, nemzetek,
etnikumok, emberek,
hogy elfogadjuk egymást.”
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Az Örök Városban

A

2014 szeptemberében szervezett krakkói utazás folytatásaként Marco atya, a római Sant’Egidio Közösség egyik
vezetője hívta meg hallgatóinkat és a Krakkóban részt
vett fiatalokat Rómába, hogy közelebbről megismerhessék a közösséget és tevékenységüket.
Az első napokban az „Örök Város” nevezetességeit tekintettük
meg, mint a Szent Péter Bazilika, Angyalvár, Colosseum, az antik Róma, katakombák, Piazza Navona, Pantheon, Spanyol-lépcső, Trevi kút, és a Santa Maria in Trastevere Bazilika, kiváló
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idegenvezetőkkel, mint
például Szőke Péter, a
közösség magyarországi
vezetője.
A péntek esti közös
imádság után Marco
atya elmondta, mit tekintenek a közösség legfontosabb feladatának: a
magányos emberek napjainak szebbé tételét, és
a nagyon szegény, hátrányos helyzetű családok gyerekeivel való
törődést.
Ezeknek a tevékenységeknek megismerésére elsőként két
csoportra osztva, két különböző idősek otthonába látogattunk
el. A mi csoportunk egy Rómán kívüli, több mint 500 beteget és
idős embert ellátó intézménybe ment. Itt egy helyben működik a
kórház és az idősek otthona.
A közösség tagjaival együtt összegyűjtöttük azokat az időseket, akik egyedül nem tudnak mozogni, vagy csak segítséggel
tudnak közlekedni, és
egy közös istentisztelet
után felköszöntöttük
a közelmúltban születésnapjukat ünnepelteket. Ezeknek az
idős embereknek vagy
nincsenek hozzátartozóik, vagy családjuk
nem tudja látogatni
őket, ezért a közösség
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igyekszik egyedüllétüket figyelmességekkel,
odafigyeléssel szebbé
tenni.
Nagyon örültek, hogy
magyar vendégek is köszöntik őket, ugyanis kis
műsort adtunk: néhány
magyar népdalt énekeltünk nekik, Farkas András pedig olaszul énekelt. Jó volt látni, hogy
egy kis ünnepet tudtunk varázsolni ezeknek az idős embereknek,
akik között többen már a kilencvenedik évüket is betöltötték.
Hétfő délután a Sant’Egidio közösség által létrehozott béke
iskoláiba látogattunk el: a csoport egyik fele a rómaiba, a mi csoportunk pedig Ostiába. Ezek az iskolák a szegénységben élő és
hajléktalan családok gyerekeinek lettek létrehozva azért, hogy
iskola után a gyerekek foglalkozásokkal, közösségre neveléssel,
egyházi neveléssel, játékkal töltsék el az időt, ne kelljen nekik az
utcán lenniük. A gyerekek műsorral és nagy izgalommal vártak
minket, majd együtt énekeltünk és táncoltunk. Horváth Gábor és
Antal Szabina táncolt nekik egy roma táncot, már csak azért is,
mert a gyerekek között is volt roma kisgyerek.
Kiváltságosnak éreztük magunkat, hogy a Krakkóban járt
800 ember közül benne voltunk abban az 50-ben, akiket a Szent
Egyed Közösség meghívott Rómába. A mindennapi közös szentmisékkel, a beszélgetésekkel, az idősek és a béke iskolái meglátogatásával részesítettek minket hivatásukban és missziójukban
Ez az út nagyon sokat adott mindenkinek, méltó lezárása volt a
holokauszt 70. évfordulója keretében rendezett szakkollégiumi
rendezvénysorozatnak.
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Bevezető

A

csütörtöki közösségi esteken a szakkollégium által meghívott vendégekkel beszélgetünk, együtt gondolkodunk
a társadalom problémáin és az ezekre adható válaszokon.
A szorgalmi időszakban minden csütörtök este meghívunk előadókat, akik elismerésre méltó teljesítményt értek el, a közösségekért dolgoznak és példaként szolgálhatnak a szakkollégisták
számára. Nem csak kutatókat, tudományos területen dolgozókat
invitálunk, hanem olyan művészeket, gyakorlati szakembereket,
közszereplőket és politikusokat is, akik társadalmi szerepet vállalnak munkájukkal. A beszélgetések során megismertük életútjukat, és ezáltal azon készségeiket, képességeiket,
melyek hozzásegítették
őket céljaik elérésében.
A találkozások komoly
ösztönző erővel bírnak a
szakkollégisták számára
saját hivatásuk és a társadalmi felelősségvállalás
szempontjából egyaránt.
A beszélgetéseket közös
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vacsorával zárjuk. Előfordul olyan est is, mikor nem hívunk beszélgető partnert. Ilyenkor egymás között vitatjuk meg a szakkollégium és a társadalom különböző eseményeit, történéseit.

Nyilvános interjúsorozat
az MTA Kisebbségkutató Intézetével együttműködésben

A

Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet,
Roma Kutatások Osztály és a
Jezsuita Roma Szakkollégium
közös kutatási és oktatási programjának keretében a 2015-ös
év tavaszi és őszi szemeszterében nyilvános interjúkat és
beszélgetéseket szervez. Az interjúalanyok olyan emberek, akik
roma közösségeket segítő, sikeresnek tűnő helyi kezdeményezést
vezetnek. Az interjúsorozat célja, hogy megismerkedhessenek az
érdeklődők azokkal az okokkal, amik az adott programot sikeressé vagy éppen sikertelenné tették, valamint azoknak az okoknak
a keresése, amelyek miatt a jól működő programok nem váltak
országos szintűvé.
A nyilvános interjúknak a kispesti Jezsuita Roma Szakkollégium adott és ad továbbra is helyet, a beszélgetéseket pedig
Dr. Kállai Ernő, az MTA Kisebbségkutató Intézet tudományos
kutatója vezeti.
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A 2015-ös év tavaszi félévének interjúi a következők voltak:

A szendrőládi példa
Káló Károly és Káló Norbert

A bátonyterenyei modell
Berki Judit

A bódvalenkei freskófalu
Pásztor Eszter
Politikusként
az integrációért
Lakatos Béla

Aki „örömhírt visz
a szegényeknek”
Lankó József

Az interjúsorozat a
2015/2016-os tanév őszi
félévében folytatódik.
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Radnóti Emlékest

A

Jezsuita Roma
Szakkollégium közössége
2014.11.07-én Radnóti Emlékestet szervezett. Az eseménynek
az adta az apropóját,
hogy 70 éve hunyt
el Radnóti Miklós.
Az est folyamán a költő verseit szavalták el
a hallgatók és Choli Daróczi József néhány, a költő általa cigány
nyelvre fordított versét mondta el a hallgatóknak.

SWOT analízis
2014. október 02.

A

ntal István rektor
úrral hagyományos
közösségi esténken
a még korábban elkezdett
SWOT analízist folytatták
a szakkollégium diákjai.
A SWOT analízis a stratégiaalkotás egyik lépése.
Rektor úr fontosnak tartja
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azt, hogy a szakkollégisták is részesei legyenek a
Jezsuita Roma Szakkollégium stratégiájának kialakításában hasznos ötleteikkel vagy véleményeikkel,
amelyekből a vezetőség
következtetéseket vonhat
le és tovább építkezhet.
A SWOT egy mozaikszó, mely négy szó kezdőbetűjéből tevődik össze: Strengths – Erősségek, Weaknesses –
Gyengeségek, Opportunities – Lehetőségek, Threats – Veszélyek.
Ennek megfelelően a szakkollégisták négy csoportra oszlottak,
a terem különböző helyein pedig elhelyezésre került a négy
flipchart papír, amelyre a csapatok által közösen megbeszélt és
elfogadott információk kerültek fel. Minden csapatnak mind a
négy témával kapcsolatban kellett megfogalmaznia észrevételt,
véleményt, majd csapatonként körbejártak és felírták azokat.
A felírtak Rektor úrral közösen átbeszélésre kerültek.

Vendégünk az Újpesti CNÖ
2014. november 06.

A

közösségi est vendégünk Csóka János Pál, az Újpesti
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Molnár
István Gábor, az önkormányzat képviselője voltak.
”A rendszerváltás legnagyobb vesztesei: a cigányok” című interaktív beszélgetés során szó esett a hazai cigányság rendszerváltás
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előtti, illetve utáni helyzetéről, a cigányság
oktatásban való reprezentációjáról, valamint
a munkában való elhelyezkedés lehetőségeiről
is. Csóka János hangsúlyozta: a rendszerváltozás
legnagyobb
vesztesei a cigányok
voltak. Szerinte a roma
közösségek legnagyobb
problémája az identitástudat kialakulásának a hiánya, ugyanis
az 1980-as népszámlálás idején tudomása szerint mindössze öt
olyan diplomás roma volt, aki bevallotta hovatartozását. Véleménye szerint súlyos probléma, hogy a hazai cigányságnak csak
1%-a rendelkezik diplomával. Ahhoz, hogy a helyzet javuljon és
a cigányság hitelesen tudja önmagát, és jogait képviselni, legalább
10%-uknak kellene felsőfokú végzettséget szereznie.
A magyarországi cigányság számát csak megbecsülni tudjuk.
A 2011-es népszámláláson mintegy 315 ezerre nőtt (Központi
Statisztikai Hivatal adatai szerint) a nemzetiség, anyanyelv, kulturális háttér vagy közösségi szempontok alapján magukat a
roma kisebbséghez sorolók száma. A szociológusok ezt a számot
jóval magasabbra becsülik, körülbelül 7-800 ezerre. Reális számot soha nem fogunk kapni, hiszen önbevallás alapján mérik
fel a nemzetiségi hovatartozást. Molnár István Gábor hiányolja
az orvosi és a jogi pályára orientálódó fiatal romákat. Állítása
szerint a cigányok körében alapvető identitáskérdések sincsenek
lefektetve: „Ki a cigány?” Hiányolja a roma gondolkodókat, és
szerinte csak a közhelyek terjengnek mind az offline, mind az
online médiumokban. Ezek manipulálnak, hiteles képet nem
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adnak. Elmondták azt is, hogy az elmúlt 20 évben a cigányok
helyzete az oktatás, a lakhatás, az egészségügy és több más
területen is romló tendenciát mutat. Két megoldást látnak a
helyzet rehabilitációjára. Az egyik a hit befogadása és propagálása a roma közösségekben, a másik pedig a tudásszomj felébresztése a roma gyerekekben. Erre pedig csak az oktatásreformmal,
valamint a pedagógusi hozzáállással lehetne megoldást találni.

Vendégünk Marincsák Miklós
2014. november 20.

E

zen az estén Marincsák Miklós
volt vendégünk.
Miklós nem volt idegen
számunkra, mert már
többször volt a kollégiumban, beszélgetett
hallgatókkal, személyes kapcsolat alakult ki
vele. Miklós görögkatolikus papnövendék, egy
évet a jezsuitáknál tölt
önkéntesként. Vendégünk mesélt néhány szóval magáról, majd
a görögkatolikus vallásról, különbségeiről a római katolikus valláshoz képest.
Marincsák Miklós hívő családban nőtt fel, édesapja görögkatolikus pap az Edelényi Görögkatolikus Egyházközségben.
Tanulmányait Rómában a Gregoriana Pápai Egyetemen végezte,
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majd a Miskolci Egyházmegye papnövendéke lett. A jezsuitákkal
úgy került kapcsolatba, hogy az egyházmegyéjében szabott kötelező egy éves gyakorlatát a jezsuita rendnél végezte.
Miklós elmondása szerint a görög egyház a keleti liturgiát
használja, ezért az egyházi dallamok, miseszövegek és vallási kifejezések eltérnek a rómaitól. A templomok belsejének kialakítása is eltér, nagy jelentősége van az ún. ikonosztáziának, amelyen
meghatározott szabályok szerint helyezkednek el a szentképek, és
Magyarországon jellemzően barokk stílusú, faragott, a padlótól a
mennyezetig ér. A görögkatolikus vallásnak nagyon fontos eleme
a szentképek tisztelete.
Miklós előadása nagyon érdekes volt, sok hasznos információval megajándékozott bennünket.

Emlékeztünk a Porrajmosra
A vonat című táncballadával
2014. november 27.

R

endhagyó módon 2014. november utolsó
csütörtöki közösségi
estje nem a Jezsuita
Roma Szakkollégiumban zajlott. A szakkollégisták két kulturális
program között is választhattak.
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Csepelen a JRSZ és a Khamoro Táncszínház közösen, a
Holokauszt Emlékév alkalmából megrendezett táncdrámáját az
O Zibano-t (A vonatot) adták elő és nézhették meg újra a hallgatók. A vonat ősbemutatójára már az előző félévben, 2014. április 16-án került sor a Párbeszéd Házban. A táncdrámában a
szakkollégium egyik diákja, Farkas András operaénekes szakos
hallgató is szerepelt. A idelátogatóknak színvonalas és szívszorongató élményben volt része.

Bizet: Carmen

E

zzel egyidőben a
többi hallgató az
Erkel Színházban részt vett a Magyar
Állami Operaház új
Carmenjén. Obrefrank
Pál rendezése, mely
Szinetár Miklós 2000
óta játszott rendezését
váltotta fel, a mába helyezte a cselekményt.
Az előadást követően
Kiss Ulrich, a JRSZ prorektora közreműködésével az operaelőadás aktualitásáról, üzenetéről is elbeszélgettek a szakkollégisták.
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Karácsonyi ünnep
2014. december 18.

E

bben az évben is együtt ünnepeltek kollégisták, szakkollégisták és munkatársak az év utolsó nagy ünnepe, karácsony
alkalmából. Velünk volt Hiba György jezsuita szerzetes és
Marincsák Miklós is.
Meghitt, csendes ünneplés volt, mely Antal István rektor úr
néhány gondolatával kezdődött. A vizsgaidőszak és szorgalmas
tanulás közben, Antal István arra buzdította a hallgatókat, hogy
a Karácsony idejében egy kicsit lazítsanak, pihenjenek, érezzék
jól magukat a családjukkal, szeretteikkel.
Minden hallgató három ajándékot kapott, s ezekről is egyenként egy-egy gondolatot osztott meg velünk. Névre szóló, JRSZ
logóval ellátott határidőnaplót kapott mindenki, aminek mindenki nagyon örült.
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Minden szakkollégista választhatott egy-egy
karkötőt, amin különböző keresztény gondolatok
szerepeltek.
Harmadik
ajándékként pedig szimbólumként egy „védő” angyalkát kaptak.
Az ajándékozás után
ünnepi hangulatban fogyasztottuk el a karácsonyi vacsorát.

Romák a felsőoktatásban
2015. március 19.

F

ehér György szakkollégista tartott előadást a JRSZ hallgatói számára. Gyuri három éve a szakkollégium tagja,
jelenleg a Zsigmond Király Főiskola szociológus szakán
végzős hallgató. Kutatási munkáját mutatta be. Vizsgálatának
középpontjában a felsőoktatásban tanuló roma hallgatók voltak.
Az előadásra minden diák pontosan érkezett és izgatottan
várták azt, hiszen első alkalommal volt a csütörtöki közösségi
est előadója szakkollégista. Gyuri felkészülten, diák kivetítésével
prezentálta kutatásának főbb pontjait. Fontos volt számára, hogy
kollégiumi társai megismerjék kutatását, illetve véleményt fogalmazzanak meg azzal kapcsolatban.
Az előadást a témaválasztás indoklásával és annak fontosságának kifejtésével kezdte meg, majd az elméleti hátteret és a
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kutatás főbb kérdéseit
fejtette ki, végül pedig
a módszertanról és az
eredmények fontosságáról beszélt.
Az előadás végén
Gyuri megadta a lehetőséget a kérdések feltevésére, amely során
kialakult egy interaktív diskurzus közötte
és hallgatók között.
Érezhetően jól sikerült az előadás. A szakkollégisták figyelemmel követték végig, illetve észrevételeikkel gazdagították.

Vendégünk: Sztojka Attila
2015. március 26.

I

dén március 26-án csütörtök este ellátogatott hozzánk Sztojka
Attila, a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkárság főosztályvezetője.
Mesélt nekünk eddigi életútjáról, amiből megtudhattuk, hogy
nem minden sikerülhet elsőre, azonban a kitartás és a kemény
munka meghozhatja a várt sikert. Attila beszélt még az eddigi
felzárkóztatási stratégiákról, valamint bővebben kitért az éppen
aktuális Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiára.
Továbbá szóba került a roma nemzetiségi önkormányzatok
szerepe, valamint a cigány nyelv ügye is. Ezután a roma értelmiség jövőbeni szerepéről volt szó, melyben a bennünk felmerülő
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kérdésekre is választ kaphattunk. Végezetül sok
sikert kívánt nekünk a
jövőhöz.
A szakkollégisták számára élmény volt, hogy
Attila megosztotta velük
saját tapasztalatait, és
véleményét a mai közéletről. Így mi is betekintést nyerhettünk a körülöttünk zajló eseményekbe egy újfajta szemszögből.

Te deum és évzáró
2015. június 23.

A

2014-15-ös tanévzáró ünnepség
egy Te Deum-mal
kezdődött. A hallgatókkal
a kurzusvezetők is részt
vettek a szentmisén, melyet P. Forrai Tamás SJ
provinciális tartott.
Az évzáró a mise után
a nagyteremben folytatódott, ahol Antal István, az intézmény rektora köszöntötte a hallgatókat, kurzusvezetőket és munkatársakat.

71

VELÜNK TÖRTÉNT

Néhány gondolattal értékelte az elmúlt évet, és beszélt a jövő
terveiről, céljairól, elképzelésekről. Beszélt arról a fejlesztő munkáról, mely már 2014-től a szakkollégisták bevonásával folyik és
a következő évben, ha elkészül, a JRSZ stratégiáját képezi majd.
Antal István után néhány szót Forrai Tamás atya is szólt a diákokhoz, kiemelte, hogy örül, hogy vannak kézzelfogható sikerek
ebben az évben is és sikerült egy újabb fejlődési szakaszt lezárni
az intézmény életében.
Ezután került sor a szakkollégiumi indexek átadására, majd az
Év Szakkollégistája és a Szakkollégiumért díj kihirdetése következett.
Ebben az évben Zsigmond Kitti vehette át az Év Szakkollégistája díjat, melyet P. Forrai Tamás SJ adott át neki. A 2014-es év
Szakkollégiumért díjat pedig Dr. Kállai Ernő kurzusvezetőnek
adta át Oláh Zsolt, a szakkollégium diákbizottságának elnöke.
Kállai Ernő megköszönte a díjat, és elmondta, hogy nagyra
értékeli, mert a szakkollégisták szavazatai alapján ítélik oda
minden évben. Ez sokat jelent számára, visszaigazolás, hogy a
munkáját elismerték.
Zsigmond Kittit váratlanul érte az díj, de nagyon büszke rá és megköszönte a közösségnek és a
szakkollégium vezetésnek, hogy ebben az évben
szerintük ő érdemelte ki.
Az eseményt közös vacsorával zártuk az épület
étkezőjében.
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A Jezsuita Roma
Szakkollégiumért díj
Dr. Kállai Ernő

A

hagyományokhoz híven
a 2014-2015-ös tanévben is sor került az intézmény Jezsuita Roma Szakkollégiumért díjának átadására.
A szakkollégisták szavazatai
alapján a tanévben Dr. Kállai
Ernő kapta az elismerést, aki a
szakkollégium kurzusvezetője,
és 2014. nyarán falukutatást tartott a szakkollégistáknak, mely
kutatásból 2015-ben kiadvány
is született. Emellett a Magyar
Tudományos Akadémia Roma
Kutatások osztályvezetőjeként,
a szakkollégiummal együttműködve Antal Istvánnal közösen elindították a Lokális elszigeteltségben című előadássorozatot, ahová sikeres, vagy sikeresnek tartott, roma közösségekkel dolgozó
projektek, kezdeményezések vezetőit hívják a felek.
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Az év szakkollégistája
Zsigmond Kitti Mária

„A

2014/15-ös évben az év
szakkollégistája nevezetű díjat Zsigmond Kitti
kapja” - hangzott el a mondat az évzárónkon Antal István Rektor Úrtól.
Nagyon meglepődtem, és váratlanul
ért ez a megtiszteltetés, de örömmel
fogadtam és büszke vagyok rá, hogy
ebben az évben én lehetek ennek a
díjnak a tulajdonosa.
Mint mindenki más, én is igyekszem
mindig egyre többet kihozni magamból. Van, amikor ez sikerül, és a körülmények is lehetővé teszik,
úgymond klappolnak a dolgok. A 2013-as tanévben jelentkeztem
a Jezsuita Roma Szakkollégiumba, s hálásan mondhatom, hogy
mindannyiunknak megfelelően biztosítja azokat a feltételeket,
szükségleteket, amelyek az ambícióhoz, a többre vágyódáshoz
kellenek. Úgy gondolom, hogy a céljaink közé tartozik a példamutatás, értékátadás és önmagunk fejlesztése mind szakmai,
mind szociális téren.
Immáron második alkalommal nyílt lehetőség a versmondóverseny megrendezésére a kollégiumban. Atyimov Zsanett
Kittivel a kollégium adta lehetőségekkel élve készítettük elő a versenyt. Rendkívül jó érzés volt örömet szerezni a gyermekeknek,
látni, ahogy életük első sikerélményeit érik el ezen a versenyen .
Még a versmondóverseny megszervezése előtt szakkollégista társaimmal együtt ellátogattunk a helyi gyermekotthonba
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és egy remek, játékos délutánt töltöttünk el az ott élő gyermekekkel karácsony, illetve húsvét időszakában. A kollégium
jóvoltából egy kis ajándékkal is tudtunk kedveskedni, ami nagy
örömöt szerzett ezeknek a gyermekeknek.
Nemcsak a leendő szakmám miatt (pedagógus), de egy erős
belső indíttatástól is vezérelve jelentkeztem egy VIII. kerületi
általános iskolába önkéntesnek. Heti rendszerességgel jártam
hozzájuk angol és német nyelvű foglalkozásokat tartani. Tudást
átadni és segíteni felemelő érzés, és ezzel együtt látni azt, ahogy
a gyermek felfedezi a tudás értelmét vagy tehetségét valamely
területen.
A társadalmi felelősségvállalás mellett arra is lehetőségem adódott, hogy olyan eseményeken vegyek részt, amelyek a szakmai
fejlődésemet segítik elő. Ilyen volt például a 2015. június 9-én
megrendezett Holokauszt megemlékezés a Dohány utcai Zsinagógában. Ezen a nemzetközi rendezvényen, melyet az International
Holocaust Remembrance Alliance szervezett, egy angol nyelvű
köszöntőt mondtam el a Holokauszttal kapcsolatos ismereteimről
és érzéseimről.
Mindezek mellett az a legfontosabb, hogy mi, diákok, a kollégiumban találjuk meg a kitörés lehetőségét, s olyan emberek
lehetünk, akiket egyszerűen jó megpillantani, hogy egy hasonló helyzetből érkező gyermek is azt mondhatja, ha ránk tekint:
„Igen, ezt én is így szeretném csinálni!” Aztán majd felmerül
bennük a kérdés, hogy hogyan is kellene ezt megvalósítaniuk,
és akkor lehetőség szerint ott leszünk MI, ifjú értelmiségi roma
emberek, akik megmutatnak egy lehetséges utat!
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A szakkollégiumi kurzusok – az előző két tanévhez hasonlóan – idén is tömbösítve, mindkét félévben négy-négy alkalommal kerültek megtartásra.
A két félév kurzuskínálata:
2014/15. őszi félév
Bartal Attila – A projektmenedzsment és forrásteremtés alapjai
Choli Daróczi József – Cigány irodalom és nyelv
Farkas Zsolt – Zene és kultúra
Dr. Kállai Ernő – Kisebbségpolitika, a közösségi lét dilemmái
Dr. Kállai Ernő – Roma gyerekek iskolai és társadalmi integrációja
Mohácsi Gyula – Informatikai alapismeretek
Dr. Novoszáth Péter – Közgazdaságtan
Dr. Novoszáth Péter – Kulturális örökségeink
Dr. Raduly Zsuzsa – Pályaorientáció joghallgatóknak
Dr. Rövid Márton – Társadalomtudományi ismeretek
Serényi János – Emberi kapcsolatok pszichológiája
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2014/15. tavaszi félév
Antal István – Érdekérvényesítés
Choli Daróczi József – Cigány irodalom és nyelv
Farkas Zsolt – Zene és kultúra
Hiba György SJ – Vallási alapismeretek
Kállai András – Etnicizáló roma reprezentáció
Dr. Kállai Ernő – Kisebbségpolitika, a közösségi lét dilemmái
Milus Marianna - Retorika
Dr. Novoszáth Péter – Közgazdaságtan
Dr. Raduly Zsuzsa – Jogi alapismeretek
Dr. Rövid Márton – Társadalomtudományi ismeretek, az Európai Unió

Hogyan zajlik egy
tanulmányi hétvége?
Betekintés a tavaszi félév III. Tanulmányi hétvégéjébe

A

félév
harmadik tanulmányi
hétvégéjét április 17-én péntek este
Farkas Zsolt, a Khamoro Budapest Band
vezetője nyitotta meg.
A Cigány zene és kultúra kurzus keretében
a hallgatók a tisztelet
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témakörét járták körbe. Mit is jelent ez a szó? Kinek hogy adjuk
meg a tiszteletet? Mit jelent a tiszteletadás egy hagyományőrző
cigány családban? A beszélgetés után természetesen zenélésre
is sor került; Farkas Zsolt és Frigur Róbert Boby előadásában
autentikus magyar cigánydalok, valamint Erdélyből és Oroszországból származó virtuóz feldolgozások hangzottak el.
A kötetlen hangvételű este után szombaton folytatódott tovább
a szakmai munka a kurzusvezetők irányításával.
Délelőtti kurzusok
Kállai Ernő az Ütközések című film kapcsán
beszélgetett a hallgatókkal az előítéletről a
Közösségi lét dilemmái
kurzus keretében.
Jogi alapismeretek
órán a polgári jogi jogviszonyokról volt szó.
A diákok a munkaviszony, a bérleti szerződés, az ingatlan adásvétel, a család- és öröklési jog témáit
beszélték át.
Dr. Rövid Márton az Európai Unió történeti előzményeinek és főbb intézményeinek bemutatása után a hallgatókkal az
európai szolidaritás és demokrácia mibenlétét és határait vitatta meg.

79

SZAKMAISÁG

Antal István, szakkollégiumunk rektora
az
Érdekérvényesítés
kurzus ezen alkalmán
a lobbitevékenység magyarországi és uniós
környezetéről, beágyazottságáról beszélt.
Közgazdaságtanon a
diákok a hitelek különböző fajtáival, a hozzájuk
kapcsolódó fogalmakkal
(EBKM, THM), valamint számolásaikkal ismerkedhettek meg.
Délutáni kurzusok
Kállai András Etnicizáló roma reprezentáció óráján a szakkollégisták három dokumentumfilm-részlet megtekintése
után a kortárs roma képzőművészet kialakulásáról, formáiról
és lehetőségeiről beszélgetettek.
Choli Daróczi József
a cigányság hiedelemvilágáról, hagyományairól, a sorsfordulókhoz
kapcsolódó
szokásokról
beszélt
a Cigány irodalom és
nyelv kurzust felvettekkel.
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Társadalomtudományi ismereteken a hallgatók a kisebbségi
jogok kérdéskörét tárgyalták meg; megismerkedtek a kisebbségi
autonómia jogi és intézményi környezetével.
Milus Marianna beszédtanár Retorika óráján
a helyes artikulációt és a
megfelelő hangsúlyozást
segítő gyakorlatokon túl
a nonverbális tényezők
fontosságáról és tudatos
használatáról, valamint a
tárgyalásról (hitelesség,
személyi feltételek, külső
tényezők, asszertivitás)
volt szó.

Esztergomi út
és utolsó tanulmányi hétvége
2015. május 8-10.

A

z év utolsó tanulmányi hétvégéjét rendhagyóan a kollégiumon kívül, Esztergomon töltöttük. Május 8-án, pénteken indultunk közös busszal a Szent Adalbert Hotelbe.
Miután elfoglaltuk a szállást, közös vacsora, majd borkóstoló
következett a Prímás Pincében. Emlékezetes kulináris élményt
nyújtott a Prímás Pincészet magyar borválogatása, ami a régiós
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alapanyagokból készült
különleges fogásokkal
jól harmonizált.
Szombat délelőtt elkezdődtek - rendhagyó
helyszínen, azonban a
megszokott, magas színvonalú - kurzusok. A jó
időre és a festői környezetre való tekintettel a
legtöbb kurzust a természetben tartották az előadók. Este a Khamoro Budapest Band kulturális, zenés programja után útra keltünk felfedezni Esztergom
éjszakai életét. Van valami elragadó romantikája a napnyugta utáni városnak. A Bazilikán túl kocsma kocsma hátán, amik között
mindenki megtalálja a maga ízlésének valót. A magyar jellegzetességből, a romkocsmákból sem volt hiány, ahol jó zene, mosolygós és barátságos emberek fogadtak minket.
A kicsit hosszúra nyúlt éjszakai városnézés után, másnap délelőtt, mi, hallgatók, kisebb csoportokban dolgoztuk ki azt, hogy mi
hogyan vezetnénk a kollégiumot, milyen változásokat, fejlesztéseket, újításokat vezetnénk
be, ha mi alapíthatnánk
egy roma szakkollégiumot. Ezeket a munkákat a
vezetői bizottság előtt kellett prezentálni, ők pedig
azokat különböző szempontok szerint értékelték,
és a legjobban dolgozó
csapatot apró ajándékkal
jutalmazták.
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Ez egy nagyon hasznos és értékes feladat volt, mivel rengeteg
remek ötlet összegyűlt így, ami nagy segítség lehet a kollégium
jövőjére nézve. Hisz ezekkel az ötletekkel tud igazán fejlődni az
intézmény, és még inkább a hallgatók igényeihez igazodni.
Összességében egy remek hétvégét töltöttünk együtt, tele
nevetéssel, fiatalsággal, színes egyéniségekkel, csodás gondolatokkal, egy gyönyörű városban.
Dávid Alexandra
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JRSZ Szimpóziumok

III. Szimpózium

D

ecember 5-én, pénteken, a kollégium
kispesti
épületében megrendezésre került
a kollégium III. Szimpóziuma, melynek témája:
Város–Vidék–Budapest a
XXI. században. A szimpóziumot Antal István, a
Jezsuita Roma Szakkollégium rektora nyitotta meg. A délelőtt
folyamán Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára és Eperjes Tamás, vidékfejlesztési igazgató, a Nemzeti Agrár Szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
főigazgató-helyettese tartott előadást.

Délután – a szimpóziumok történetében először – a szakkollégisták saját kutatásukat mutathatták be a vendégeknek Dr. Kállai
Ernő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomkutatója
vezetésével. A szakkollégisták egy vidéki terepkutatáson vettek
részt a nyár folyamán egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis
településen, ahol többségükben romák élnek (a megkérdezettek
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beazonosíthatatlansága, személyes adataik
védelme érdekében a
települést a kutatásban
Bodzásfalunak nevezték el). A terepmunkát
egy féléves előkészítő
kurzus előzte meg a kollégiumban, ahol a diákok megismerkedtek az
alapvető kvantitatív és
kvalitatív módszerekkel
és ezek gyakorlatával.
A felmérést június 16. és 19. között, Kállai és Antal felügyelete
mellett készítette négy hallgató: Antal Szabina, Fehér György,
Simon Nóra, illetve Gólya Márton.
A délutáni szekciót nyitó beszédében Kállai elmondta, hogy
összesen 21 interjút készítettek a falu meghatározó személyiségeivel (polgármester, alpolgármester, orvos, helyi pap stb.) a három
nap alatt.
A kutatott falu jellemzőit a hallgatók mutatták be. Simon Nóra
Bodzásfalu általános és szociális állapotáról beszélt: A községben
az egy főre eső havi jövedelem nem éri el a létfenntartáshoz szükséges összeget, melynek következtében rossz szociális körülmények között tudják csak fenntartani a családot.
Fehér György az esélyegyenlőségről beszélt. Szerinte mindenkinek egyforma lehetőségeket kellene biztosítani, hogy munkához jusson, és az a legnagyobb hiba, hogy a gyermekek rossz
mintát látnak otthon.
Antal Szabina Bodzásfalu egészségügyi helyzetét vázolta: a községben több generáció is él együtt, viszonylag rossz körülmények
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között, amely súlyos
egészségügyi
problémákhoz vezet. A bodzásfalviak táplálkozása sem
megfelelő, rossz minőségű. A legnagyobb
problémája a kistérségeknek az úgynevezett
földrajzi hátrány.
Az előadásokat ös�szegezve Kállai néhány javaslatot is tett a probléma lehetséges
megoldásaira. Szerinte a reorganizációra már nincs esély, de
az oktatás extrém mértékű megerősítése révén, „példaértékű
emberek” nevelésével, valamint az egyház közösségfejlesztő erejével lehetőség nyílna a közösségépítésre. A délutáni
szekciót a rektor zárta, aki elmondta, hogy „van mit javítani a
helyzeten”: kutatóként, vezetőként felelősséget kell vállalnunk,
de nemcsak a magánszemélyeknek, hanem a civil szervezeteknek, az egyházaknak és az államnak is óriási felelősségvállalással kell munkájukat végezni.
Az előadókat a kutatás során szerzett személyes élményeikről, tapasztalatukról kérdezve Fehér elmondta, hogy nagyon élvezte a munkát, igaz, ő már vett részt ilyenfajta terepkutatáson.
Véleménye szerint nagyon jó lehetőségek ezek arra, hogy jobban
megismerkedjünk a társadalom problémáival, és szembesüljünk
azok súlyával. A közösen végzett munka pedig segít, hogy együtt
gondolkodhassunk egy-egy témáról, és megoldásokat találjunk
azokra.
Balogh Krisztina
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IV. Szimpózium

A

Jezsuita Roma Szakkollégiumban mutatták be május 12én kedden a Válasz.hu dokumentumfilm-sorozatában
készült Missziós terület című alkotást. A film levetítése
után panelbeszélgetés zajlott a film alkotóival, résztvevőivel és a
téma szakértőivel.
A Jezsuita Roma Szakkollégiumban megtartott szimpózium
témájául szolgált tehát a Missziós terület. A rendezvény címében az is szerepelt, hogy „modellértékű közösségépítés”, ugyanis
ahogy Borbás Barna – aki a bemutatót követő beszélgetések moderátora is volt – elmondta, a dokumentumfilm Keszthelyről és
Sümegről is szól, de persze nem csak erről a két településről.
Antal István, a
szakkollégium rektora megnyitójában azt
mondta, hogy a Mis�sziós terület beleilleszkedik a jezsuiták
erre az évre meghirdetett
stratégiájába,
miszerint a határokon fognak dolgozni.
És ahogy a szó alatt
nemcsak a fizikai, hanem a társadalmi, a lelki értelemben vett határokat is értik, úgy
Antal szerint ez a misszió nemcsak egyházi, hanem szakpolitikai is, amely választ adhat több kérdésre, vagy legalább sokakat
eljuttathat a kérdések feltevéséig.
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A film
„Már vörösödött a fejünk, mert nem jutott eszünkbe semmi, mire valaki közölte velünk, hogy »Ti egy missziós területen
vagytok, csak nem vettétek észre«”. Borbás Barna, a Heti Válasz
újságírója így magyarázta, hogy miként kapta címét a Válasz.hu
dokumentumfilm-sorozata. Méghozzá nemcsak amiatt, mert
a hitről, illetve hiányáról szól, hanem mert új jelentése is van
ennek a szónak egy olyan korban, ahol kevés már a felfedezetlen
terület.
A film a keszthelyi Farkas Edit Római Katolikus Szakképző
Iskolát mutatja be, megszólalnak benne az intézet tanárai és diákjai. Itt elsősorban mélyszegénységben élő fiatalok tanulnak többek
között Zöldy Pál hitoktatótól, aki képzése, módszere sikerét abban látja, hogy nem „csákánnyal bányászik bennük”, csak kíváncsi
rájuk. Mindeközben folyamatosan bevonja a szokásos sümegi
kirándulás szervezésébe az idősebb diákokat, így a kilencedikesek már nem felnőttektől, hanem tizenegyedikesektől hallják,
hogy „egyszerre eszünk – már ha mindenkinek jutott a tányérjára –, de nem beszélünk egyszerre”. Zöldy Pál szerint az a jó, ha
az átadott tudás úgy épül be, „mint kalcium a csontba, hiszen így
egy egyenes derekú, emelt fejű nemzedék nő majd fel”.
Beszélgetés a filmről
A panelbeszélgetés kérdéseit Kiss Katalinnak, a szakiskola
igazgatójának, Hofher József jezsuita szerzetesnek és Zöldy Pálnak tették fel. Az első kérdésre nem kellett sokat várni: Mi van
akkor, ha hatni akarunk, de nem sikerül, mert falakba ütközünk?
Hofher szerint hozzá kell segíteni az embereket, hogy rájöjjenek, kik is ők, milyen értékek birtokában vannak, hisz ennek
az örömhírnek az átadásához rá kell jönnünk, kik is vagyunk
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mi igazából. „Ehhez nem kell zseninek lenni, elég ha őszinték
vagyunk” – jelentette ki. Ennek érdekében sok családlátogatás
alkalmával együtt főzött asszonyokkal, vagy épített kerítést a
férfiakkal, és akkor „megnyíltak és cinkossá váltak”. Megjegyezte, hogy érdekes módon sokszor minél brutálisabb volt a háttér,
annál inkább váltak „cinkosokká” a közöttük élők.
Hasonló a véleménye Zöldy Pálnak is, aki úgy fogalmazott:
láthatóvá, vállalhatóvá kell válni. El kell fogadni szerinte, hogy
ezek a gyerekek nem szeretnek tanulni és iskolába járni, de az ő
tapasztalatai szerint „ha
előbb megszeretnek téged, utána a koszinusztételt is megtanulják”.
Kiss Katalin is az
őszinteséget és a hitelességet emelte ki. Önmagát például rendkívül
temperamentumosnak
írta le, s ügyelnie kell,
mert neki kell betartatnia a szabályokat, így
sokszor ő lesz a rossz
zsaru. Mesélte, hogy Zöldy Pál sümegi táborában el is hangzik
sokszor a gyerekek szájából: az a legjobb, hogy nincs ott az igazgató. Kiss Katalin azonban úgy fogalmazott magáról, hogy lehet,
hogy rá jutott a rossz zsaru szerepe, de mindig jószívű és jólelkű, a diákok szavajárása szerint „szívlélek” oktatókat vett fel, akik
„nem vallásos dumákat nyomnak”, hanem a tartalomra figyelnek.
Szóba került, hogy mindez azért is nehéz, mert Zöldy Pál szavai
szerint hazugságokban élünk, „zavaros vízben, ahol nem látjuk a
zátonyokat”. Szerinte az a hazugság okozza a legnagyobb káoszt,
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hogy az élet könnyű, és minden a boldogságról szól. Ezzel szemben neki azt kell hangsúlyoznia, hogy melózni kell, ami nagyon
nehéz. Ennél is keményebb feladatnak tartja, hogy felkészítse a
diákokat arra, hogy senki nem várja őket, ha kikerülnek az iskolapadból. Hofher József azonban hozott egy pozitív példát:
ugyan mindig azt kapja, ha szegény roma közösségekbe kerül,
hogy mit hozott, milyen ajándékot, milyen ételt, és mikor közli,
hogy csak prédikálni fog, csalódottak lesznek, de ez a csalódottság
csak egy másodpercig tart, mert érzik a személyes szeretetet.
Kiss Katalin pedig egy olyan példát említett, amely más oldalról számít károsnak, de eredője ennek is a folyamatosan a szemünk előtt lebegő, materiális ígérethalmaz. Az igazgató szerint
lelki izom vagy a Zöldy Pál által emlegetett kalcium nélkül ebből
csak nihil lesz. „Az lesz az általános hangulat, hogy nekünk ez a
világ elérhetetlen, ezért úrrá lesz rajtuk a nihil.” Szerinte ehhez
a helyszínen kell valamit csinálni, például a cigány pedagógusok
nagy segítséget nyújtanának, mert „akármennyire elfogadottak
vagyunk a roma gyerekek között, mégis kívülállók maradunk”.
Szociológiai megközelítés
A beszélgetés második eleme Lukács Ágnes
előadása volt, aki Mis�szió szociológus szemmel című előadásában
azt mutatta be, hogy a
felekezeti iskolák milyen többletet nyújthatnak az integráció elősegítésében, lerombolva
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ezzel azt a sztereotípiát, hogy az egyház oktatási intézményeiben
csak a középosztály gyermekeinek elitképzése zajlik.
A cigánypasztoráció kapcsán arról számolt be, hogy kutatásai
szerint a megtért roma közösségekben a keresztényi életmód azzal járt például, hogy csökkent a reménytelenség érzése. Egy harminchat éves tuzséri férfi szavaival úgy lehetne mindezt összefoglalni, hogy „ami a legnehezebb, az a tisztességes élet. Apám
arra tanított, hogyha nem lopok, akkor meghalok, én viszont
arra tanítom a gyerekeimet, hogy ha lopnak, meghalnak”.
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Tehetségfejlesztés

Tehetségfejlesztő
programsorozat

A

Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület közreműködésével 2015. március 17. és május 19. között tíz különböző, főként hátrányos helyzetű településre jutottak
el az intézményt képviselő szakkollégisták egy tehetségfejlesztő
programsorozat keretében.
Az egyenként kb. négyórás előadások tanodákban, kultúrházakban, valamint általános iskolákban kerültek megrendezésre
azzal a céllal, hogy a szakkollégium felkutassa és kapcsolatot teremtsen a közoktatásban tanuló tehetséges roma fiatalokkal.
A JRSZ szakkollégistái saját példájukon keresztül ösztönözték
a hátrányos helyzetű gyerekeket a továbbtanulásra.
Az egyes előadásokon a cigány kultúra kiemelt szerepet
kapott, így minden látogatás fontos részét képezte a hagyományos roma táncok és zenék megismertetése.
A szakkollégium ajándékaként minden alkalommal tehetségfejlesztő játékokat adott át a Sziromnyi Egyesület, valamint állófogadást tartottak a résztvevő gyermekek számára.
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Az előadások szakmai hátterének nyomon követésére egy
tehetséggondozásban jártas pedagógust kértünk fel, aki a tapasztalatokat figyelembe véve egy javaslattételi programcsomagot
dolgozott ki, amelyet az intézmény a jövőben a roma tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén tud hasznosítani.
A tehetséggondozás a 2014/2015-ös tanév második félévében
tíz helyszínen valósult meg: Bódvaszilas, Kaposvár, Kiskőrös,
Szendrő, Szendrőlád, Csobánka, Lakócsa, Szeged, Szabadszállás,
Miskolc.
A tehetségfejlesztő programsorozat
egyik állomása: Szabadszállás
Farkas Zsolt a Khamoro Band Zenekar vezetője és Antal
Szabina szakkollégista
a szabadszállási Petőfi
Sándor Általános Iskolában jártak.
2013. januárjától az
iskola fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, működtetője Szabadszállás
Önkormányzata. Az iskola pedagógusainak fő célja emberséget és
tudást adni a felnövekvő szabadszállási gyerekeknek - mondta az
iskolaigazgató asszony.
Az intézménybe nagyon sok hátrányos helyzetű gyermek jár.
Szakkörök és délutáni programok keretében nagy hangsúlyt fektetnek a cigány kultúra értékeire.
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2012-ben a Kecskeméten megrendezett roma-magyar kulturális fesztiválon II. helyezést ért el a szabadszállási csoport, ahol
cigány és nem cigány gyerekek közösen adtak elő cigány témájú irodalmi alkotásokat, táncokat, zenéket. Az iskola fontosnak
tartja a tehetségek felkarolását, támogatását.
A program első felében Antal Szabina mutatkozott be a
Jezsuita Roma Szakkollégium képviseletében. Elmondta, hogy ő
is ebbe az iskolába járt és hogyan tudott továbbtanulni. Kifejtette a gyerekeknek, hogy nagyon fontos szakmát vagy diplomát
szerezni. Majd egy önismereti játékot vezetett le, amelyben a
gyerekeknek magukról, pozitív illetve negatív tulajdonságaikról
kellett beszélnie.
A zenés előadást nagy
figyelemmel kísérték,
és gyorsan csatlakozni
is tudtak hozzá, hiszen
ismerték a dalok nagy
részét. A programot
táncházzal fejeztük be.
A programon szülők
is részt vettek. Elmondásuk szerint nagyon
nagy
szegénységben
élnek a szabadszállási
roma gyerekek. Van, amikor egyik nap esznek, de nem biztosak, hogy másnap jut ennivalóra. Az iskola támpont a gyerekek életében. A fiatalok továbbtanulásában látják ők is a kiutat. Nagyon fontosnak tartották ezt
a programot.
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Romatalent
Roma szakkollégiumi továbbképzés Máriabesnyőn

R

OMATALENT mit tanulhatnak
a roma szakkollégiumok a multik
tehetséggondozásából?
címmel a budapesti
Jezsuita Roma Szakkollégium és a miskolci
Görögkatolikus Cigány
Szakkollégium 10 szakembere vett részt azon
az egyedülálló képzésen, amelyen az elismert HR-tanácsadó, Tóth Zoltán ismertette a
nagy multinacionális cégek tehetséggondozási gyakorlatát.
Az interaktív tréningen a résztvevők arra keresték a választ,
milyen módszerek és eszközök jelennek meg a piaci verseny szereplőinél, és azokból mit tudnak hasznosítani a hátránykezelési
és tehetséggondozási céllal létrejött, számos segítő szakembert
foglalkoztató egyházi nonprofit szervezetek.
A toborzástól a kiválasztáson, megtartáson, fejlesztésen át a
teljesítményértékelésig tartó folyamat mindkét területen ugyanaz; és bár az eszközök némely esetben lehetnek eltérőek, lényegében azonos célt szolgálnak: a szervezet küldetéséhez legjobban
illeszkedő személyek bevonását.
A résztvevők sokat vitatkoztak azon, hogy vajon a „roma
szakkollégium” márka professzionális felépítése ugyanolyan
fontos-e, mint egy üdítőital-gyártó esetében, de abban egyetértés volt, hogy a célcsoport számára egyértelműnek kell lennie,
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e szervezetektől mit kaphat: a lehető legtöbb anyagi, szellemi és
lelki segítséget a diploma megszerzéséhez. Ez a segítségnyújtás
pedig nem a piaci értelemben vett „termék” vagy „szolgáltatás”,
hanem szolgálat.
A roma szakkollégiumoknak ebben a szellemiségben kell
tovább építkezniük a szakmai kiválóság, a közösségépítés és keresztény értékrend alapelvei mentén.

Pedro Arrupe Ösztöndíj

N

agy öröm volt számomra, mikor a Jezsuita Roma Szakkollégium által alapított Pedro
Arrupe ösztöndíj 2015-ös nyertese
lettem. Úgy éreztem, ez lesz életem
egyik legizgalmasabb két hete. 2015.
július 4-én, szombat délután indult
a gép Bristolba, ahonnan kisbusszal
vittek Plymouthba. Kicsit izgultam,
hiszen most voltam először Angliában, és szinte egyedül. A velem
utazók kisebb gyermekek voltak és
más programokon vettek részt, mint én. Velük csak reggel és este
találkoztam. A nyelviskolában végig színvonalas oktatás és jó
hangulat volt. Az első napon kicsit erősebb angol nyelvtudással
rendelkező csoporttársaim voltak, de a második naptól ugyanolyan szintű csoporttársakat kaptam. Sokat tanultunk nyelvtant, de
a szókincset is bővítették. Reggel 9 órától 12:15-ig voltak az óráim minden nap. Az első szombaton Exeterbe utaztunk az iskola
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szervezésében. A buszon franciák és magyarok voltak. A városban
megnéztük a nevezetességeket és a sétálóutcán ittunk egy finom
kávét. Itt is gyakorolhattam az angol nyelvet egy kicsit. Vasárnap
otthon voltam, pihentem, majd később lementem a közelben levő
tengerpartra és sétáltam. Szerencsére mind a két héten jó idő volt.
A parton többször megittam egy kávét és élveztem a gyönyörű
látványt. Esténként a közös vacsorákon a szállásadómnál rendkívül jó hangulat uralkodott. Szinte minden vacsora után kvízt
játszottunk, melyben főként Angliáról és angliai emberekről volt
szó, ezt természetesen ő vezette. Közben mindig megittunk egy
finom teát. Három francia és egy spanyol lakott még ott. Az iskolai tanulmányokat ott lehetett élesben kipróbálni és gyakorolni.
Nagy élmény volt számomra az, hogy megértettem magamat és
őket is megérthettem. Nem mertem eddig angolul megszólalni,
itt viszont muszáj volt. A spanyol fiatalemberrel jóba lettünk és
azóta is tartjuk a kapcsolatot. Ez a nyelvgyakorlásban nagyon
nagy segítség, hiszen angolul írunk egymásnak. Az út mindenképpen hasznos volt, hiszen azon kívül, hogy angolul tanultam,
megismerhettem különböző nemzetiségű, kultúrájú embereket is.
A csoportomban egy török és egy arab fiúval voltam. A második héten csak ketten maradtuk az arab fiatalemberrel. A második hét végén szombaton este indult a gépünk vissza Budapestre.
Éjfél előtt 20 perccel szálltunk le 2015. július18-án. Fáradtan és
élményekkel telve jöttem haza. Ez az út nekem rengeteg élményt,
tapasztalatot, ismerőst és persze tudást adott. Az ember mindegy
milyen szinten van egy nyelvből, ki kell próbálnia egyszer, ha lehetősége van rá, mert nagyon hasznos és beszélve tanulja meg igazán a nyelvtant és a szókincs is így fejlődik. Még egyszer nagyon
köszönöm ezt a nagyszerű utat és lehetőséget!
Farkas András
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Roma Társadalompolitikai
Akadémia

A

z akadémia célja, hogy támogassa a Keresztény Roma
Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) hallgatóit a közéleti
és szakmai munkájukban. Az ország különböző egyetemein tanuló és szakkollégiumaiban élő szakkollégistái számára
közösségi teret és lehetőséget teremtsen, hogy valódi hálózat,
szakkollégisták közötti szakmai és emberi kapcsolatok alakuljanak ki. További célja, hogy lehetőséget teremtsen a közéleti témák, társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére.
A rendezvényen találkozhatnak döntéshozókkal, véleményformáló közéleti személyekkel, gyakorlati és elméleti szakemberekkel, párbeszédet folytathatnak közéleti, társadalompolitikai
és aktuálpolitikai témákról.
A cél érdekében az RTA évente több alkalommal hosszú hétvégi alkalmára meghívja az öt KRSZH szakkollégium hallgatói
közül a legaktívabbakat és a legmotiváltabbakat az együttgondolkodásra. Minden alkalommal más témában mélyülnek el a hallgatók. Az első alkalomra 2013. április 26-28-án került sor Esztergomban, a téma a társadalmi felelősségvállalás volt. Ezt követte a
zánkai találkozó, mely a szakkollégisták aktív társadalmi felelősségvállalásának lehetőségeiről szólt.
A zánkai nyári akadémián hét olyan témakör merült fel,
amiről úgy véltük, hogy érdemes lenne bővebben is beszélgetni. Ezen témák: az oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, lakhatás, kultúra, diszkrimináció és média. E témakörökben indult
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el a Roma Társadalompolitikai Akadémia rendezvénysorozata. Ebből adódóan a 2013-as tanév első találkozójának témája, az oktatás szerepe és helye a társadalmi felzárkózásban.
A félév második találkozója a foglalkoztatáspolitikáról szólt.
A 2014-es év első akadémiáját Pécsen szerveztük meg, a hétvége témája a média volt, majd nyáron Zánkán a kultúrának a
társadalmi felzárkózásban betöltött szerepéről tartottunk akadémiát.

RTA Miskolc
2014. november 28-30.

M

iskolcra a diszkrimináció témájával érkeztünk. A programot Antal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium
rektora kezdte, aki az eddigi akadémiák munkáját elemezte, majd a lehetséges folytatásról esett szó. A szombati nap
első előadója a Görögkatolikus Egyház püspöke, Dr. Orosz Atanáz volt, aki arról beszélt, hogy az egyház kinyilatkoztatásaiban
és cselekedeteiben is a hátrányos megkülönböztetés ellen dolgozik. Hangsúlyozta, hogy a híveknek és a egyház vezetőinek példát
kell mutatni és élen kell járni ebben a témában. Makkai László
a Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium vezetője szintén hangsúlyozta a cselekedetek fontosságát és a példamutatást.
Személyes tapasztalatait emelte ki, ő papként segít az elesetteknek
és a rászorulóknak. Sok esetben találkozott az előítéletességgel
és diszkriminációval, de ezeket a nyitottsággal, a személyes kapcsolatok kitágításával lehet csökkenteni. Dr. Kállai Ernő a Magyar Tudományos Akadémia kutatója a hallgatókkal ismertette a
diszkriminációval kapcsolatos fennálló jogi struktúrát és fajtáit is
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elemezte. A diszkrimináció hatásai között említette a szegregációt,
az elkülönülést, az elkülönítést és a fajgyűlöletet is. Ombucmanként több példával is találkozott, ezek közül párat meg is osztott a
hallgatókkal. A délután nagy részében a hallgatók az előadásokat
összegezték és a diszkrimináció csökkentésével kapcsolatos lehetséges intézkedésekről beszélgettek. Megfogalmazták, hogy a médiának óriási szerepe van. Hofher József SJ, miskolci plébános több
mint egy évtizede a roma közösségekkel dolgozik. A munkájáról
beszélt és arról, hogy ezekben a közösségekben hogyan szembesültek a mindennapi diszkriminációval. Antal István a diszkrimináció társadalompolitikát befolyásoló szerepéről beszélt, kezdeményezett beszélgetést. Meglátása szerint a diszkrimináció több
szakpolitikai intézkedés sikerét akadályozza, mert ugyan a cselekvés szakmailag sikeres lenne, de a célcsoport és a többség között a
társadalmi különbség, a párbeszéd nem tud elindulni.

RTA Szeged
2015. 03. 26-28.

S

zegeden az egészségügy volt a témája az RTA-nak. Az egészségügy társadalmi felzárkózással kapcsolatos kérdései mellett péntek este Mészáros Ferenc, a Szegedi Keresztény
Roma Szakkollégium igazgatója vezetésével a szakkollégiumok
jelenlegi helyzetéről és a hallgatói elvárásokról és elképzelésekről is beszéltünk. A hallgatókat kérdezte arról, hogy mit jelent
nekik szakkollégistának lenni, min változtatnának, milyen ötleteik lennének a szakkollégiumban folyó munkával kapcsolatban.
A hallgatók véleménye szerint kialakult már a KRSZH intézmények munkafolyamata, melyben jól tudnak dolgozni. Üdvözlik
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azokat a kezdeményezéseket, melyek arra irányulnak, hogy roma értelmiségieket vonnak be
a szakkollégiumok kurzusvezetőnek, előadónak, vagy vendégként
hívják őket beszélgetésre.
A
szombati
nap
előadója Solymosy József Bonifác, a Nemzeti
Egészségfejléesztési Intézet osztályvezetője volt, aki a népegészségügyről, az egészség
fogalmáról és alapfeltételeiről beszélt. Meglátása szerint az egészség nem betegségmentességet jelent, hanem optimális jól létet.
Előadásában bemutatta a egészség befolyásoló tényezőit és azt,
hogy ezeket hogyan tudjuk változtatni.
A délután folyamán Dr. Kolláth Rita háziorvos, a Szegedi
Tudományegyetem tanára tartott előadást a mai magyar egészségügyi rendszerről. Részletezte az alapellátással, a járóbeteg
és a fekvőbeteg szakellátással kapcsolatos főbb tudnivalókat.
Beszélt a prevenció és az ismeretátadás fontosságáról. Hangsúlyozta a szűrővizsgálatok fontosságát és ismertette a kormány
ezzel kapcsolatos terveit a jövőre nézve. A délutáni beszélgetést
Antal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium rektora moderálta. A hallgatókkal átbeszélték az év folyamán esedékes akadémiák témáit és helyszíneit.
Vasárnap Antal István az akadémia céljáról és főbb feladatairól beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak akkor lehet az
elmúlt akadémiákon megbeszélt szakpolitikai témákat a gyakorlatban alkalmazni, ha ki tud alakulni egy összetartó csapat, és a
csapat mögött egy jól felépített szervezet található. Az a közös
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döntés született, hogy a következő debreceni találkozó témája a
szervezet céljainak megerősítése és felépítésének áttekintése lesz.

RTA Debrecen
2015. 05. 1-3.

E

zúttal Debrecenben
rendezték
meg a Roma Társadalompolitikai Akadémiát. Az esemény három
napot vett igénybe, témája a Reprezentáció és
szervezetépítés volt.
Az RTA-n most 18
szakkollégista vett részt.
A Jezsuita Roma Szakkollégiumból nyolcan mentünk el a rendezvényre, rajtunk kívül jöttek Nyíregyházáról, Szegedről, s persze részt vettek a helyi szakkollégiumból is.
Péntek este megérkeztünk a szállásra, elfoglaltuk a szobánkat,
majd pedig megvacsoráztunk. A rendezvény első előadását Antal
István, a JRSZ vezetője tartotta. Vitaindító előadásában a romák
közéleti szerepvállalásának kihívásairól beszélt. Rövid társadalomtörténeti bevezetés után a jelenkor kihívásairól kérdezte a
jelenlévőket és ismertette saját meglátásait. Az előadáson sok új
dolgot tudhattunk meg, nagyon érdekes volt mindenki számára.
Ezt követően egy közös beszélgetést tartottunk, amely lezárta az
estét.
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Szombaton a reggeli után Dr. Simon János politológus és
szociológus, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet tudományos tanácsadója tartott nekünk előadást a reprezentáció és
szervezetépítés mellett életútjáról, saját tapasztalatairól
Előadásában hangsúlyozta, hogy fel kell hagyni a sértődött
hozzáállással. Nem az a fontos, hogy mi történt a múltban, kinek
a hibájából kerültek ebbe a helyzetbe a romák, a lényeg, amire
koncentrálni kell az, hogy hogyan lehet összefogásban dolgozni
azért, hogy a helyzeten változtatni lehessen. Továbbá 3 tényezőt
említett meg:
•
•
•

tudásra kell alapozni a munkát;
ki kell alakítani a kapcsolati hálót roma és nem roma egyének és közösségek között;
meg kell nyerni a többség szolidaritását és együttműködését.

Az ebéd után lehetőség nyílott egy pár
órás szabad programra,
amelyet természetesen
ki is használtunk városnézésre, bár sajnos az
esős idő félbeszakította.
Ezek után Uhrin Anikó, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium vezetője tartott
egy interaktív beszélgetést a roma szakkollégiumok és szakkollégisták lehetőségeiről és
felelősségéről. A beszélgetésen több égető probléma is felmerült,
melyekről kifejthettük bővebben a véleményünket.
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A vacsora után a Khamoro Budapest Band szolgáltatta az autentikus cigányzenés, táncos estet, amelyen nagyon jól szórakoztunk.
Vasárnap, a program utolsó napján még várt ránk egy előadás, melyet Barlai Melani, az Andrássy Egyetem tudományos
munkatársa tartott a választásokról. Melani különösen kitért az
online választási orientáció segítésére, majd pedig közösen kitöltöttünk egy kérdőívet, hogy melyik párthoz állunk a legközelebb.
Az előadás nagyon izgalmas volt, itt is rengeteg kérdésre választ
kaphattunk.
Ezzel az előadással befejeződött a szegedi RTA, amely nekem
nagyon tetszett, de úgy vettem észre, hogy a többiek is el voltak
ragadtatva az érdekesebbnél érdekesebb előadásoktól, és a remek
helyszíntől. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló kezdeményezés a
roma értelmiségi réteg erősítéséhez. Már nagyon várom a következő alkalmat.
Oláh Zsolt
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A klasszikus zene
(x)árnyalata

A

Jezsuita Roma Szakkollégium támogatásával nekünk,
a zenei képzésben résztvevő hallgatóknak volt lehetőségünk elkészíteni egy klasszikus zenei CD-t. A Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Vienna Konservatorium
Budapest hallgatói vagyunk. A Jezsuita Roma Szakkollégium öt,
zenei képzésben résztvevő hallgatója nyolc különböző klasszikus művet szólaltat meg, saját zenei elképzeléssel, fantáziával és
technikai megoldásokkal. Ezért is választottuk A klasszikus zene
(x)árnyalata címet.
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A stúdiómunkálatok nagyon jó hangulatban teltek el, mindannyiunk számára nagy örömöt jelentett, hogy elkészíthetünk
egy klasszikus zenei CD-t. A művek interpretálásába rengeteg
munkát fektettünk, kitartóan gyakoroltunk, mivel mindannyian
azt szerettük volna, ha legjobb tudásunk szerint sikerüljön megszólaltatni a műveket. Reméljük, hogy elnyeri majd azok tetszését, akik hallgatják, és örömüket lelik ebben a klasszikus zenei
összeállításban.
Baranyi Zoltán
A CD-n szereplő hallgatók:

Sárközi Xénia

A

Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem operaének szakos
hallgatója vagyok. Büszke
vagyok, hogy pályám során elismert
művészekkel és tanárokkal dolgozhatok; a Liszt Ferenc-díjas Németh
Judittal, továbbá zeneakadémiai tanárommal, az érdemes és kiváló Lisztdíjas Kertesi Ingriddel, aki a Magyar
Állami Operaház egyik vezető koloratúr szopránja, valamint Medveczky
Ádám Kossuth-díjas karmesterrel.
Számos kurzuson részt vettem már,
legnagyobb hatással Edda Moser, a világhírű és egyedi éjkirálynő hangja volt rám.
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A CD-n két „hősnő”, Verdi Violettája és Gounod Juliájának
lelkivilága jelenik meg. Mindkettő hihetetlen drámai erővel
hat. E hősnők a világ kiszolgáltatottságában, romba dőlt kergetőző álmaikkal élnek, s keresik szerelmük igazát, melyet a sors
kegyes iróniája meghiúsít, s próbatételek során viszi át őket.
Olyan világban élnek, melyben minden az igaz érzelem körül
forog, mert a hősnőink igenis mernek szeretni, pedig a világ
rendje nem eszerint történik (halál, meg nem értés, családi és
politikai viszály). Érdekessége, hogy mindkét nő személyisége
hasznos része a társadalmi életnek, mégis ők azok, akiket nem
értenek meg, sőt el sem fogadják hitelességüket. Aktuális üzenet
mai megkopott érzelmi világunkban, hogy törekedjünk arra, ne
veszítsük el saját értékrendünket, és ezáltal az álmainkat.

Radics Gerald

F

elvidéken, Rimaszombaton születtem. Zenész családból származom, de viszonylag későn,
csak 13 éves koromban kezdtem el
zenével foglalkozni. Nagyon sok és intenzív gyakorlással próbáltam behozni a hátrányomat, amiben rendkívül
jó tanárok segítettek. Jelenleg a Zeneakadémián másodéves hallgatóként
tanulok Baranyay László és Kecskés
Balázs irányítása alatt. Több nemzetközi versenyen és kurzuson is részt
vettem sikeresen. Frédéric Chopin áll
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hozzám a legközelebb és az Ő zenéjével tudom kifejezni mindazt,
ami bennem van. Ezért is választottam az első CD felvételemre
Chopin egyik művét.

Baranyi Zoltán

H

eves megyében születtem,
pontosabban Hatvanban.
A muzsika szeretete korán
rám talált, egészen pici voltam még,
mikor kialakult bennem egyfajta vonzódás a zene iránt. Az első hegedűmet
a nagyapámtól kaptam körülbelül
nyolchónapos koromban. Természetesen akkor még csak játékként kezeltem, de már akkor tudták a szüleim,
hogy zenész lesz belőlem. Tanulmányaim alatt több felkészítő tanárom
is volt. Hegedű tanulmányaim Oláh
Zoltánnál kezdtem el 7 évesen , később Novák Zitánál folytattam. Ezután Szenthelyi Miklós előkészítő osztályába kerültem,
jelenleg pedig Zs. Szabó Máriánál tanulok. Tanulmányi éveim
alatt több hegedűversenyen is részt vettem és sikereket értem el.
A klasszikus zenén belül a romantika áll hozzám a legközelebb,
mivel játékomban ebben a stílusban tudom a legjobban kifejezni
érzéseimet. Ezért is választottam a CD-re ilyen műveket.
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Berki Tamás

Z

enészcsaládból
származom, szlovákiai magyarajkú romaként. Jelenleg
a Vienna Konservatorium Budapest harmadéves hallgatója vagyok,
klasszikus zongora szakon. Születésem óta
zene vesz körül, ezért
volt szerencsém hamar
megismerni, illetve megszeretni a zenét még egész kicsi koromban. Számomra nem volt
kérdés, hogy egyszer majd én is a zenei pályára lépek.
A családomban visszamenőleg rengeteg zenész volt, köztük
mindkét nagyapám, akik mindmáig ösztönöznek arra, hogy
alázattal és nagy odaadással végezzem hivatásom. Bár ők nem
a zongorát választották hangszerüknek, mégis rengeteg jó tanáccsal láttak el életem során. Édesapám, aki szintén zongorista
és egyben első tanárom, vezetett be a zongora világába, őt hallottam életemben először zongorán játszani. Ekkor döntöttem
amellett, hogy a zongorát választom hangszeremnek, és egyszer zongoraművészként játszom majd a közönségnek. Innentől kezdve mindent megtettem ennek megvalósulása érdekében.
A zongorának szenteltem mindennapjaim.
Szlovákiát elhagyva, volt szerencsém klasszikus zenét tanulni Suki András zongoraművésztől, akinek nagyon sokat köszönhetek, ugyanis mindmáig megmaradt a tanár-diák kapcsolat. A klasszikus zenén belül a romantika áll szívemhez a
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legközelebb, ezért az idén a szakkollégium keretében készített
klasszikus zenei CD-n egy Chopin művel szerepeltem.

Sztojka Zoltán

S

ztojka Zoltán vagyok. 1994.
szeptember 21-én születtem
Budapesten. 7 éves korom óta
hegedülök, kezdetben az édesapám
tanított, később a Békéscsabai Bartók
Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneiskolában tanultam hegedülni Hrabovszkiné Nagy Kornélia
tanárnőnél.
14 évesen felvételt nyertem a Békéscsabai Bartók Béla Szakközépiskola
hegedű szakára, ahol Uhrin Viktor volt
a tanárom. A szakközépiskola negyedik évében felvételiztem a Budapesti Bartók Béla Szakközépiskola
és Gimnázium brácsa szakára, ahol Láposi János lett a tanárom.
Jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem brácsa szakos
hallgatója vagyok, tanárom továbbra is Láposi János.
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Nemzetközi Holokauszt
megemlékezés

Részvétel és gazdagodás

L

ehetőségem nyílt arra, hogy 2015. június 9-én egy angol
nyelvű köszöntőt mondjak egy nemzetközi holokauszt
konferencia keretein belül, a Dohány utcai zsinagógában.
Különleges esemény volt ez, ugyanis ez volt az International
Holocaust Remembrence Alliance, az IHRA soros magyar
elnökségének első plenáris ülése.
Nagyon izgultam, mert ilyen nagy közönség előtt még soha
nem mondtam beszédet, és az alkalom témája mélyen érintett
és érint ma is. Rendkívül örültem a meghívásnak, ugyanis ez a
szervezet világszerte tevékenykedik, és a legfőbb céljuk az, hogy
a holokausztot, mint eseményt, az emberek jobban és alaposabban megértsék és ezáltal megelőzzék azt, hogy ez még egyszer
megtörténjen. Legfőbb célközönségük a fiatalok, mert ők azok,
akik felelősek a jövőért. Ebből adódik az, hogy három diákot
kértek fel arra, hogy megosszák a tapasztalataikat a tagokkal és
a résztvevőkkel. Hárman voltunk lányok, az egyik lány a zsidóság képviseletében érkezett, a másik lány pedig egy katolikus
magyar származású, a többségi társadalomhoz tartozó diák volt,
én pedig a cigányságot képviseltem köszöntőbeszédemmel.
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Az este első felében Frölich Róbert, a Dohány utcai Zsinagóga főrabbija, Takács Szabolcs, európai uniós ügyekért felelős
államtitkár, a Nemzetközi Holokauszt-megemlékezési Szövetség (IHRA) soros elnöke, majd Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke, azután
pedig Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter tartott
köszöntőbeszédet. Ezt követően pedig egy fantasztikus koncertet
adott a Budapest Klezmer Band, s a koncert felénél léphettünk
mi hallgatók színpadra. Beszédeink után folytatódott a muzsika,
ami szép lezárása volt az előadásnak. Ezen a ponton az este még
nem fejeződött be, ugyanis a koncertet egy fogadás követte, ahol
számos nagykövet és miniszter, illetve az IHRA tagjai voltak jelen.
Találkoztam Ilan Morral, Izrael budapesti nagykövetével és még
számos résztvevővel. Az este folyamán sok ismerettel és élmén�nyel gazdagodtam.
Zsigmond Kitti

Burning firevictims
Speech on the International Holocaust Conference

H

olocaust. What does this word mean for a person who is
not involved in this topic and what may this word mean
to a Jew, a German or even a Polish? And what does this
word mean to a Roma?
It is not sure, that all kind of people from different nations
have the same meaning because affiliation and origin play a
significant role in this feeling. For me as a roma person, Choli József Daróczi’s words are ringing in my ears: „Burning firevictims”. Millions of people lost their lives under the control of
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the Nazi Germany at the time of the second World War. A lot
of them were persecuted, deported and they were „employed”
under cruel circumstances. At the end of the serving or maybe
due to incapacity, drift of bullets were falling from the soldier’s
weapon. Racism, negative stereotypes, discrimination and non
acceptance did give a rise to all these happenings. Racism and
hostility are also nowadays in the air, but today we are able to do
something for it, in order not to happen again. More and more
people are in the possession of knowledge about the Holocaust
and in that way we are able to recognize the smallest sign of severe discrimination or xenophobia, and immediately act against
it. There can already be found a museum or a monument in
Europe and also in the United States. In 2009, I had the possibility to visit the Holocaust museum in Washington D. C. and
I think that I got a true realistic picture of it. On the one hand
it was a horrible and schocking experience but I am glad that
I could see all this. I consider it extremely important to gain
more knowledge about the Holocaust. That is the reason why I
decided to go to the real location, so to Birkenau and Ausschwitz
in 2014 as the student of the Jesuit Roma Dormitary. It was an
indescribable feeling to walk along beside the rails, see the incinerators and also the place, where the people were suffering.
It was frightening, and I am grateful that all these I have seen as
an observer. Those people who spent there painful hours, weeks,
years are the biggest heroes in my opinion. These people are the
real heroes, they withstand the test of time and it is unbelievable but there are people, who survived this period of time and I
really respect them since they are able to share their experiences
about the painful, tearful and bloody years.
As a future teacher I think I have an important role to pass
my purchased knowledge to my students about the Holocaust and about the positive attitude towards different people.
113

SZAKMAISÁG

The majority society should know more about the life of the
Romas and Jews living with them. There is a need for deeper
knowledge, more compassion and much help.
Zsigmond, Kitti

Égő tűzáldozat
Az IHRA rendezvényen elhangzott beszéd fordítása

H

olokauszt. Vajon mit jelent ez a szó egy ebben a témában NEM érintett embernek és mit jelenthet ez a szó
egy zsidónak, egy német vagy akár lengyelnek, s mit
jelent ez a szó egy roma embernek?
Nem biztos, hogy minden ember számára ugyanazt jelenti,
ugyanis ebben az érzésben a származás illetve a hovatartozás
szignifikáns szerepet játszik. Nekem, mint roma származású embernek először Choli Daróczi József szavai csengenek a fülemben:
„égő tűzáldozat”. Milliók vesztették életüket a náci Németország
kontrollálás alatt a második világháborúban. Rengeteget üldözték őket, elhurcolták (deportálták) őket, kegyetlen körülmények
között dolgoztatták az embereket. Majd a szolgálat végén vagy
esetleg alkalmatlanság miatt golyózápor hullt a katonák fegyvereiből. S mindezt a fajgyűlölet, a negatív sztereotípiák, a megkülönböztetés és az el nem fogadás idézte elő. Napjainkban is benne
van a levegőben a fajgyűlölet, illetve az ellenségeskedés, de ma
már tudunk azért tenni, hogy ez még egyszer ne forduljon elő.
Ugyanis egyre több ember tudhatja a birtokában a Holokauszttal kapcsolatos ismereteket, így már a legkisebb jeleket is képesek vagyunk észlelni és azonnal cselekedni ellene. Európa illetve
Amerika több pontján található már egy múzeum vagy akár egy

114

Tehetségfejlesztés

emlékmű. 2009-ben lehetőségem nyílt a Washington D.C-ben
található holokauszt múzeum látogatására, ahol úgy gondolom,
hogy valósághű kép tárult elém. Egyrészt borzasztó és sokkoló
élmény volt, de örülök neki, hogy mindezt láthattam. Rendkívül fontosnak tartom, hogy minél több ismeretet szerezzek, ezért
döntöttem úgy, hogy 2014-ben a Jezsuita Roma Szakkollégium
diákjaként a Sant’Egidio közösséggel együtt ellátogatok az esemény valós helyszíneire, Birkenauba és Auschwitzbe. Leírhatatlan érzés volt végigsétálni a sínek mellett, látni a krematóriumokat, illetve azt a helyet, ahol az emberek „laktak”, valójában csak
aludtak. Félelmetes volt. Hálás vagyok azért, hogy én csak mint
szemlélő láttam azt a helyet. Azok az emberek, akik a második
világháború idején fájdalmas napokat, heteket, hónapokat, éveket töltöttek ott, a legnagyobb hősök a szememben. Mert ezek
az emberek az igazi hősök, ők kiállták a próbát és hihetetlen, de
vannak olyan emberek közöttük, akik túlélték ezt az időszakot
és rendkívül nagy tisztelettel fordulok feléjük, hogy megosztják
velünk az akkori tapasztalataikat. Nem lehet könnyű azokról a
fájdalmas, könnyes és véres évekről beszélni.
Leendő tanárként úgy gondolom, hogy fontos szerepem van
abban, hogy az eddig megszerzett ismereteimet tovább adjam
majd a diákjaimnak. A többségi társadalomnak jobban kellene
ismerni a velük együtt élő cigányság, illetve a zsidóság életét.
Mélyebb ismeretekre, több együttérzésre és sok-sok segítségre
van szükség.
Zsigmond Kitti
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A Jezsuita Renddel

Jezsuita szerzeteseket
láttunk vendégül

J

ezsuita szerzeteseket láttunk vendégül 2014. november
11-én este a szakkollégiumban. Ez már a
második alkalom volt,
hogy ismét a köreinkben
üdvözölhettük a rend
tagjait. Fontos, hogy a
meglévő kapcsolatokat
tovább ápoljuk, valamint
hogy az új szakkollégisták

megismerkedjenek a renddel.
A vendégek 19 órára érkeztek hozzánk. Kollégiumunk kiváló
zenészei, Berki Tamás zongorista és Baranyi Zoltán hegedűs muzsikaszóval kedveskedtek vendégeinknek. Ezt követően, Antal
István, kollégiumunk rektora beszédet mondott. Megköszönte
az értünk tett kitartó munkát, illetve segítséget. Beszédében arra
is felhívta figyelmet, hogy érdemes a roma szakkollégiumot támogatni, mert itt olyan elhivatott és ambiciózus fiatalok vannak,
akik egy jobb jövőért akarnak tenni.
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Ezután felkérte Farkas Andrást, a Diákbizottság elnökét, hogy
mondja el ő is beszédét. András számára nagyon fontos intézmény a Jezsuita Roma Szakkollégium. Elmesélte nekünk, hogyan
került be és vált büszke tagjává a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak. Megköszönte a sok támogatást, amit kapunk a
rendtől. Beszámolt a kollégium sikereiről, jövőbeli terveinkről.
Végül sor került a hallgatók rövid bemutatkozására, és a rend
tagjai is ismertették velünk kapcsolatos élményeiket.
Végül meghívtuk a rend képviselőit egy közös vacsorára.
A közös koccintás és a vacsora elfogyasztása után még volt
idő egy kis zenélésre is, amit a fiúk biztosítottak. A program
végén a szerzetesek megköszönték az estét és elárulták, hogy
nagyon jól érezték magukat. Mi is nagyon jól éreztük magunkat,
már várjuk a következő közös estét!
Balogh Krisztina

Vendégségben a Fáber Péter
rendházban
2015. április 28-án
negyedik alkalommal
találkoztak a Jezsuita
Roma Szakkollégium
hallgatói és a Jezsuita
Rend közössége. Az est
a jezsuita szerzetesek
Fáber Péterről elnevezett rendházában került
megrendezésre.
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Az este folyamán a jezsuiták bemutatták rövid prezentációjukat arról, hogy milyen feladatokat látnak el egy igazságosabb és
szolidárisabb társadalmat szolgálva. A vacsora kezdete előtt röviden bemutatkoztak a szerzetesek és a kollégisták is.
A finom ételek elfogyasztása után közösen énekeltünk Hiba
György gitárkísérete mellett. Nehezen tudtunk elindulni a jó
hangulatú eseményről, melyen ismételten sikerült újabb ismereteket szereznünk a Jezsuita Rendről és a szerzetesek életéről.
Simon Nóra

Szlovén Jezsuiták jártak a budapesti
Roma Szakkollégiumban

K

ét szlovén jezsuita szerzetes
látogatta meg a
szakkollégiumunkat
2015. április 28-án.
Céljuk az volt, hogy
belelássanak a szakkollégiumok
intézményi rendszerébe,
felépítésébe, melyet
szeretnének adoptálni Szlovéniában. Meglátásuk szerint a Magyarországon egyedülálló módon működő szakkollégiumoknak igen jó hatásuk van a értelmiség
nevelésére, amit érdemes lenne Szlovéniában is meghonosítani. Ezen a találkozáson a szakkollégium munkatársai és páran
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a szakkollégium hallgatói közül vettünk részt. Antal István, az
intézményünk vezetője egy prezentáció segítségével bemutatta
a szakkollégium célját és a megalakulásának történetét, illetve
betekintést engedett a szakkollégium jelenébe, működésébe is.
Láthatóan nagyon érdekelték őket az elhangzottak, és őszinte
kíváncsisággal kérdeztek minket, a kollégium hallgatóit is, mit
jelent számunkra ez az intézmény és hogyan érezzük magunkat benne. Azt mondták, hogy nagyon inspirálja őket mindaz,
amit itt láttak és hallottak, és ők is szeretnének egy hasonló intézményt létrehozni Szlovéniában. Egyben bátorítottak minket,
hogy a kitűzött céljainkat ne adjuk fel.
Majercsik Ferenc
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KRSZH

A

KRSZH 2011-ben indult el, hogy a fiatal, értelmiségi
pályára lépő cigány egyetemistáknak lakhatást, anyagi
támogatást és képzési lehetőségeket biztosítson. Hálózatunknak kezdetben mintegy 100 hallgatója volt, ehhez képest
tavaly ősztől már több mint 170 hallgató hálózati tag. A szakkollégiumok további célja még, hogy a hallgatók cigány identitásukat
megőrizzék, keresztény szellemben nevelkedjenek, sokoldalúakká, a fejlődésre és keresztény közösségek képviseletére nyitottá
váljanak.
Balogh Krisztina

KRSZH Konferencia Szegeden

A

Keresztény Roma Szakkollégiumok Hálózatának ötödik
találkozóját idén 2014. szeptember 26-28. között „Elsősorban rajtad múlik” címmel rendezték meg Szegeden.
A konferencia helyszíneit a szegedi Novotel Hotel és a Gál
Ferenc Főiskola biztosította a résztvevők számára.
A konferencia megnyitóján Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere elmondta, hogy a találkozás lehetőséget teremt az
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őszinte beszédre, egymás meghallgatására és a közös gondolkodásra. Mint minden társadalomnak, Magyarországnak is szüksége van olyan értelmiségiekre, akik saját világukról hitelesen
tudnak beszélni, ezért a miniszter Vályi Nagy Ervin teológus szavaival arra kért minket, hogy váljunk „a magyar-roma világ szeizmográfjává”, és jelezzük, hogy jó vagy rossz irányba fordulnak-e
a dolgok. Ezen kívül az egyén felelősségére és a közösségi szellem
fontosságára is felhívta figyelmünket. (forrás: balogzoltan.hu)
A megnyitó után a roma holokauszt (Porrajmos) hetvenedik
évfordulója alkalmából a Khamoro Budapest Band és a Jezsuita Roma Szakkollégium közös együttműködéséből megszületett
O Zibano (A vonat) című táncdrámát adtuk elő - néztük
meg. Az előadás után a miniszter bemutatta Reinhard Florian
Hazavágytam, Kelet-Poroszországba! – Hogyan élte túl a népirtást
egy német szintó? című könyvét. A megnyitó után a Khamoro
Budapest Band szolgáltatta a jó kedvre derítő zenét.
Másnap reggel a Gál Ferenc Főiskola Klebersberg termében
hallhattuk többek között Balog Zoltán miniszter, Farkas Flórián ORÖ elnök, Makkai László, a KRSZH elnökének beszédét.
Délután kiscsoportos fakultatív városnézésre invitáltak minket,
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majd este a dómban egy komolyzenei koncertet hallgattunk meg.
A koncert után a JRSZ zenészei örömzenével szórakoztatták a táncolni vágyókat. Vasárnap Kérdezd a minisztert címmel párbeszédre hívott minket Balog Zoltán miniszter úr. A párbeszédet Farkas
András, a Jezsuita Roma Szakkollégium szakkollégistája vezette
le. A KRSZH találkozókat mi, szakkollégisták is nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ez egy olyan alkalom, amikor mind az öt szakkollégium együtt lehet. Ilyenkor ismerhetjük meg a szakkollégiumok működését és egymást is egy kicsit jobban. A konferenciák
alkalmasak rá, hogy meginduljon az egymás közötti párbeszéd és
kapcsolatokat építsünk ki a jövőre nézve. Köszönetet szeretnénk
mondani a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tagjainak és
vezetőinek, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának,
hogy idén újra megrendezték a KRSZH őszi konferenciáját.
Balogh Krisztina

III. KRSZH Sportnap
Kell egy csapat! – Keresztény Roma Szakkollégiumok
focikupája Nyíregyházán

B

udapesti, debreceni, miskolci, nyíregyházi és szegedi főiskolai illetve egyetemi hallgatók adtunk egymásnak randevút Nyíregyházán: közösségi és sportprogramot szervezett
az Evangélikus Roma Szakkollégium.
A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatba tömörült öt intézmény rendszeresen tart közös programot – jobbára konferenciákat és szemináriumokat –, de a sportról és felhőtlen együttlétről szóló alkalmat is sikerült már hagyománnyá nemesítenünk.
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A III. Focikupáról szólva, mint szokást említhetjük, hogy az előző
évi nyertes szervezheti a tornát. Tavaly Debrecenben, amikor a
Wáli István Református Cigány Szakkollégium volt a rendező, a
női és a férfi tornát is az evangélikus intézmény hallgatói nyerték.
Nyíregyházán most először tartottak egyébként is közös alkalmat az öt keresztény szakkollégiumnak, az Evangélikus Roma
Szakkollégium hallgatói ezért városnéző sétára vitték érkezés után
a vendégeket. Ez azért kihívás, mert általában ők sem nyíregyháziak, hanem a Nyíregyházi Főiskolán vagy a Debreceni Egyetem
itt működő Egészségügyi Karán tanulnak.
Péntek este a Nyíregyházi Főiskola Nagyelőadójában Ferenczi
György és a Rackajam különleges koncertje előtt Laborczi Géza,
az ERSZK igazgató tanácsának elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az öt koncertből álló sorozat záró darabja is azt a
felismerést hivatott erősíteni, miszerint érkezzünk is bárhonnan,
a kulturális élmény közelebb visz bennünket egymáshoz. A koncertsorozat társszervezője, Gryllus Dániel arra emlékeztetett, hogy
az együttműködés, az együttélés alapja a kölcsönös elfogadás kell,
hogy legyen. A színpadra lépő művészek ennek ékes bizonyságát adták, hisz a Rackajam fúziós zenét játszik, amiben a magyar
népzenének kitüntetett szerep jut, a magyar költők verseiről most
nem is szólva. A roma zenészekkel kiegészült formáció – Farkas
Mihály, Ökrös Károly, de mindenek előtt Roby Lakatos, a világhírű dzsesszhegedűs – fantasztikus hangulatot varázsolt a Nyíregyházi Főiskola Nagyelőadójának színpadára. A jazzkoncertet
moldvai táncház követte a Sugalló együttes közreműködésével.
A szombati III. KRSZH Focikupa megnyitását dr. Fabiny
Tamás, a MEE Északi egyházkerület püspöke vállalta magára, megidézve Sándor Pál Régi idők focija című filmjének szállóigévé vált
mondatát: „Kell egy csapat!”. Jézus csapata se volt valami könnyű
helyzetben – folytatta a gondolatmenetet.… Ennek a csapatnak
is meg kellett harcolnia, hogy egyáltalán a pályán maradhasson!”
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De nem kell mindig győzni, illetve lehet úgy is győzni, hogy
veszít az ember – fűzte gondolatmenetét Fabiny Tamás, majd
Lázár Ervin novellájából idézve
hökkentette meg sportos hallgatóságát: „Isten szokott focizni?”.
A Filo SportCentrum közönségét Sztojka Attila, az EMMI
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának (TFFA)
főosztályvezetője is köszöntötte, de még mielőtt Kocsis Fülöp, a
Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke elvégezhette volna a kezdőrúgást, az ERSZK hallgatói eltértek a forgatókönyvtől: születésnapja alkalmából köszöntötték Molnár Erzsébetet, az Evangélikus
Roma Szakkollégium intézményvezetőjét.
A torna nyitómérkőzését az EMMI TFFA és a helyi evangélikus lelkészekből illetve az ERSZK tanáraiból verbuválódott közös
csapat játszotta, Sztojka Attila együttese lendületes, jó játékkal
már 3-0-ra vezetett, amikor a meccs végéhez közeledve Vo Khanh
Toan, alias Toni, az ERSZK vietnami pszichológusa kapuba sóhajtotta a hazaiak becsületgólját! (3-1)
Ezt követően egymás
után mérkőztek a szakkollégiumok.
A férfi futball-tornát
jobb gólaránnyal a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium nyerte a
házigazdák előtt, harmadik helyen végeztünk
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mi, a JRSZ, a nőknél megőrizte elsőségét az ERSZK, s mivel röplabdában is a szegediek nyertek, ők vihették haza a most alapított
vándorserleget, és a jövő évi torna rendezésének jogát.
Nyíregyháza jó hangulatú, szeretetteljes programot szervezett.
Szívvel-lélekkel küzdöttünk saját intézményünkért a torna minden egyes mérkőzésén. Amikor pedig az eredmények összesítésére vártak, újra birtokba vettük a műfüves pályát: pirosban játszó
görögkatolikusok, zöldben futkározó jezsuiták, fehérbe öltözött
evangélikusok keveredtek, hogy ki kivel van, csak mi tudtuk –
de tudtuk! Minden gólt
megtapsolt
mindenki,
de hogy végül is ennek a
meccsnek mi lett a vége,
azt senki se tudta. Hacsak
nem az a felismerés, hogy
együttműködés nélkül
nem megy, se a sportban,
se az életben.

Budapesti szakkollégiumok SZIK Sporttorna

A

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 2015. május 1-jén
hagyományteremtő céllal szervezett szakkollégiumok
közötti meghívásos sporttornát, melynek középpontjában a „focikupa” állt. A sportnapon több szakkollégium is részt
vett: a Széchenyi István Szakkollégium, a Jezsuita Roma Szakkollégium, az Eötvös József Collegium, Korányi Frigyes Szakkollégium és nem utolsó sorban a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium.
127

KAPCSOLATÉPÍTÉS

Többféle sportban
részt vehettek vagy
gyönyörködhettek
a megjelentek, többek között floorballban, röplabdában, kosárlabdában
és
kézilabdában.
A sportnap megfelelő alkalom volt
arra, hogy a szakkollégiumok közelebb kerülhessenek egymáshoz, és hogy a szakkollégisták jobban megismerjék egymást. A sportnap közös beszélgetéssel,
ebéddel és sörözéssel zárult.
Köszönjük a szakkollégiumoknak a részvételt, és gratulálunk
az Eötvös József Collegiumnak a tornagyőzelemért!
Nagyon jól éreztük magunkat! Bízunk benne, hogy jövőre is
megrendezésre kerül a sporttorna, amely nemcsak a sportolásként, hanem közösségépítésre is hasznos.
Fehér György

Roma Szakkollégiumok Országos Találkozó

A

magyarországi roma szakkollégiumok első országos találkozójára Egerben került sor 2015. május 21-22-én,
az Egri Roma Szakkollégium szervezésében. A rendezvényre a JRSZ-ből a vizsgaidőszak miatt a rektor Antal István
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mellett a szakkollégisták közül csak én, mint DB elnök vettem
részt.
Az eseményen hat szakkollégium képviseltette magát (Budapest, Pécs, Debrecen, Kaposvár, Hajdúböszörmény és Eger) kb.
nyolcvan fővel. A program egy interaktív ismerkedős játékkal
indult, amelyen több információt is megtudhattunk egymásról.
Ezután egy városnézés keretében a város több nevezetességének a
megtekintésére nyílt lehetőségünk, valamint közben egy kvízjátékon is részt vettünk, amely természetesen Eger nevezetességeihez
kapcsolódott.
A városnézés után az ún. Roma Cooking Night keretén belül a
résztvevők megkóstolhatták az egri szakkollégisták által készített
hagyományos roma ételeket. A vacsora hangulatát a cigányzene fokozta. Az esti program egyik vendége volt Langerné Victor
Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár
asszony, akinek szintén nagyon tetszett a program.
Az este folyamán még lehetőségünk volt a szakkollégiumok
életét képekben bemutató kiállítás megtekintésére is, majd a
program jó hangulatú zárásaként a cigány hagyományokat felelevenítve zenéléssel, énekeléssel és tánccal lett lezárva az est.
A találkozó másnapján előadásokra került sor, amelyek az Egri
Roma Szakkollégium működését mutatták be olyan előadók közreműködésével, mint Dr. Kállai Ernő, a szakkollégium szakmai
vezetője.
Szerintem az esemény nagyon sikeres volt, nagyszerű programokkal, és a kapcsolatépítés szempontjából különösen hasznos.
Én magam is a megismerkedhettem olyan roma szakkollégistákkal is, akikkel eddig nem találkozhattam, mivel nem az egyházak
által fenntartott intézményekben vannak. Remélem, hogy ez a
találkozó mostantól évi rendszerességgel megismétlődik, s minél
több roma szakkollégista vesz majd rajta részt.
Oláh Zsolt
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Külföldi egyetemi
kapcsolatok

A Jezsuita Roma Szakkollégium által megvalósított „TUDÁS,
KÖZÖSSÉG, JÖVŐ” projekt célja a szakkollégiumi tanulmányi rendszer fejlesztése és működtetése, amely az alapkészségek
fejlesztését, a kettős cigány-magyar identitás erősítését, a közéleti ismeretek fejlesztését és a szakmai előrehaladást együttesen
támogatja.

Collegium Hungaricum, Leuven

A

projekt keretén belül a Jezsuita Roma Szakkollégium
vezetőségének és szakkollégistáinak képviselői külföldi
egyetemi és szakkollégiumi kapcsolatok építése céljából
2014-ben meglátogatták a belgiumi Leuven egyetemi városban
működő, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által fenntartott Collegium Hungaricumot. Terveink között szerepel egyik hallgatónk féléves ott tartózkodása a 2015-16. tanévben.
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Marosvársárhely
A projektben tervezett másik külföldi tanulmányút célja a
szintén magyar jezsuiták által vezetett marosvásárhelyi egyetemi
lelkészségi „bentlakás” (a kollégium erdélyi megnevezése) szakmai munkájának megismerése volt. A JRSZ két vezetője és öt
szakkollégistája 2015. május 26-tól 28-ig vett részt az úton, amelyet egy utazási iroda közreműködésével szervezett.
A hosszú és meglehetősen fárasztó út után az
első este a csapat egy része felkereste Kiss Ulrich
atyát, a szakkollégium korábbi rektorát, aki a múlt
év második felétől vezeti
a négy fős marosvásárhelyi jezsuita közösséget.
A jó hangulatú beszélgetésben szóba került a
kinti mindennapokon és
a gábor cigányok sajátos
világán felül Erdély történelme is, köszönhetően Oláh Zsolt történészhallgatónak.
Másnap délelőtt városnézésen voltunk, ahol a Fő tér nevezetességein kívül meglátogattuk az eredetileg Hadapród-iskolának
épült, gyönyörű parkban működő Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemet.
Láttunk egy „szakkollégium”-nak nevezett intézményt is,
amelyben a magyarországi és egyéb magyar nyelvű egyetemi oktatók kapnak apartmanokat kinttartózkodásuk idejére.
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A délután folyamán
Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános atyával
meglátogattuk a helyi cigánytelepet is. Jót beszélgettünk Puczi Béla, az
1990-es marosvásárhelyi
Fekete Márciuson tanúsított hősies szolidaritásért
magyar állami kitüntetett
roma ember özvegyével,
lányával és – a telepen
egyedül érettségivel rendelkező – unokájával. Utóbbit igyekeztünk rávenni arra, hogy a budapesti JRSZ-ben lakva folytassa
egyetemi tanulmányait.
Az ötórai teát már az egyetemi lelkészségi kollégiumban fogyasztottuk vendéglátóinkkal és Moravcsik Ferenc jezsuitával.
Végigjártuk a teljes épületet, ahol külön apartmanokban élnek
és tanulnak a bentlakó hallgatók. Bár a JRSZ és az ottani kollégium működése eltérő, nagyon sokat tanultunk az elmondottakból, főként a diákok életére, ügyes-bajos dolgaira való odafigyelés bevett gyakorlataiból. A Marosvásárhely belvárosában lévő
épület zegzugosabb, mint a budapesti Szent Ignác Szakkollégium – magunktól nem is találtuk volna meg a visszavezető utat a
konditeremből. A nagyon jó hangulatú és tartalmas beszélgetésnek csak amiatt szakadt vége, hogy este 9 után már vissza kellett
sietnünk a szállásra, hogy vacsorát kapjunk.
A rövid erdélyi tartózkodás igazi tanulmányút volt, amelynek
tapasztalatait szeretnénk a JRSZ működésébe és egy következő
projektbe is beültetni.
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nagykövetséggel

Lieselore Cyrus
nagykövetasszony látogatása

L

ieselore Cyrus német nagykövet asszony látogatást tett a
Jezsuita Roma Szakkollégiumba 2015.07.01-én. A nagykövet asszony kíváncsi volt a roma szakkollégistákra, mivel érdekelte, hogy milyen utat tettek meg idáig, és hogy ezért
milyen áldozatokat hoztak az életben. A beszélgetésen Antal
István rektor úr mellett Fodor Anita volt szakkollégista, Sárközi
Xénia, Berki Tamás, Kalányos Richard és Baranyi Zoltán szakkollégisták vettek részt.
A nagykövet asszony nagyon nyitott és érdeklődő volt a szakkollégisták iránt és érdekelte, hogy romaként hogy is látjuk a
ma kialakult negatív helyzetet a romák körül. A beszélgetés
folyamán több fontos dolog is szóba került, mint például az
integráció-szegregáció kérdése, illetve kikérte a véleményünket
a felzárkózási stratégiáról. A jelenlévő szakkollégisták egyértelműen és egyhangúan az oktatásban látják a megoldást, mivel
saját tapasztalatuk is azt mutatja, hogy csak akkor valósíthatják meg céljaikat, álmaikat, ha minden tőlük telhetőt megtesznek ezért. Ehhez elengedhetetlen a tanulás és a gyakorlás.
A szakkollégisták beszéltek egyéni életútjukról is, hogy mi
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motiválta őket, és hogyan jutottak el idáig. A nagykövet as�szony érdeklődve hallgatta a beszámolókat.
A beszélgetés végén a nagykövet asszonynak átnyújtottunk
egy ajándékcsomagot, amelyben a szakkollégium évkönyve és a
zenész szakkollégista hallgatók által készített klasszikus zenei
CD is megtalálható volt. Ezt követően egy állófogadás vette kezdetét, ahol kötetlenebb keretek között folytatódott a beszélgetés.
Reméljük, a nagykövet asszony jól érezte magát nálunk és lesz
még lehetőségünk a jövőben is találkozni vele.
Baranyi Zoltán
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Gondolkodom, tehát leszek!

I

smét megrendezésre került 2015. január 22-24. között a 15.
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. A kiállításon
nem csak a felsőoktatás intézményei, hanem nyelviskolák,
külföldi egyetemek, tankönyvkiadók és szakkollégiumok is bemutatkozhatnak. Az idei kiállításon először képviseltette magát
a Jezsuita Roma Szakkollégium az egyetemek és szakkollégiumok között.
A JRSZ a SZIK-esekkel (Szent Ignác Jezsuita Kollégium) közös
Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok standon várta az odalátogatókat. Sok diák kért információt a szakkollégiumokról, érdekelte
őket, hogy a JRSZ miben nyújt többet, mint az egyszerű kollégiumok. Jó hangulatban telt a napunk, kérdőíveket töltöttek ki a
látogatók, és az abszolút kedvenc a JRSZ kvíz volt, amit ha sikeresen töltöttek ki az érdeklődők, értékes ajándékokkal jutalmaztuk
őket. A standokon kívül sok színvonalas programon, valamint
előadáson vehettünk részt, melyeket az iskolák tanárai és vezetői tartottak. Reméljük a következő években is részt vehetünk az
Educatio Kiállításon és a sok érdeklődőt a Jezsuita Roma Szakkollégium diákjaiként üdvözölhetjük!
Szénási Réka
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MATEHETSZ műhelybeszélgetés

A

Magyar Tehetségsegítők Szervezete (MATEHETSZ) a
Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium együttműködésével a „Tehetséghidak Program” keretein belül pályaorientációs műhelybeszélgetést tartott általános és középiskolás gyerekeknek. A diákok a bátonyterenyei, budaörsi és a rimóci
tanodából érkeztek kísérőkkel együtt. Az esemény célja az volt,
hogy minél jobban
motiválttá
tegyük
őket.
A műhelybeszélgetés során a diákok
körében a pályaorientáció, az önismeret és a jövőbeni célkitűzések is szerepet
kaptak. A megnyitón köszöntőt mondott Szegedi Dezső a
MATEHETSZ munkatársa és Antal István a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium rektora.
A köszöntő beszéd után bemutatkoztak a műhelybeszélgetés vezetői, a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium hallgatói. Az ezt követő játékos bemutatkozás keretében jobban
megismerkedhettek a gyerekek egymással. A diákokat kisebb
csoportokba osztottuk, és csatlakozott hozzájuk egy-egy vezető
is. Ezt követően egy kisebb feladattal kezdtünk: foglalkozások
összegyűjtésével, majd a saját céljuk leírásával folytatták a programot. A délelőtt legnagyobb része a „képzeletbeli fával” telt:
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Minden csoport kapott
egy flipchart papírt,
amire egy fát kellett rajzolni, s a „Hogyan lehetek sikeres és elégedett a
jövőben?” kérdést boncolgatva akasztották fel
a gyerekek elgondolásaikat a rajzolt fára.
Ebéd után a roma kultúra értékeivel ismerkedhettek meg a diákok
egy videóvetítés keretében. A videó lejátszása után kérdéseket
tettünk fel a diákoknak, akiknek nemcsak önmagukról kellett
véleményt alkotni, hanem társaikról is.
A legnépszerűbb program a kincskereső játék volt, ami abban nyilvánult meg, hogy a szakkollégium területén elrejtettünk
csomagocskákat, amelyekben csokoládék voltak, az alján pedig
betűk és szavak álltak. A meglelt csomagok felbontása után a
csapatoknak a csokik alján megtalálható szavakból idézeteket
kellett alkotniuk, majd a későbbiek során ezekről a motiváló
mondatokról kellett beszélniük, véleményt alkotniuk.
Zárásként megkérdeztük a diákoktól,
hogy kinek melyik
szekció tetszett a legjobban, valamint azt is,
hogy ki mit visz haza
magával útravalónak.
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Versmondó verseny

M

ásodik alkalommal 2015. április 24-én került sor
az „Együtt a költészetért” nevű versmondó verseny
megrendezésére. Négy iskolából érkeztek hozzánk a
versenyzők, akik Choli Daróczi József, Nagy Gusztáv és Kuczi
Eszter előtt „mérethették meg” tudásukat. Atyimov Zsanett
Kitti és Zsigmond Kitti üdvözlő beszéde után Farkas András
énekkel nyitotta meg a versmondó versenyt. Miután mindenki
a saját versével gyönyörűvé
varázsolta
két felvonásra osztott
délutánt, nem maradt más hátra, mint
az eredményhirdetés.
A díjakat a tanulóknak Choli bácsi adta
át, aki nagyon örült
neki, hogy egy ilyen
kulturális eseményen
mosolygós, vidám kis
lurkók között tölthetett egy teljes délutánt. A verseny győztese Radnóti Miklós
Nem tudhatom című versével érdemelte ki az első helyezettnek
járó díjat és elismerést. Minden gyermek jutalomban részesült
és nagyon élvezték a versenyt, ami feszültségtől mentesen, jó
hangulatban telt el. Számos szülő és tanárnő valamint diák vett
részt, akik kifejezték, hogy jövőre is feltétlenül részt szeretnének venni a versenyen.
Zsigmond Kitti
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Jótékonysági koncert

A

Jezsuita Roma Szakkollégium zenész és énekes hallgatóival úgy döntöttünk, hogy ebben az évben is megpróbálunk segíteni a rászorulókon. Sajnos a kárpátaljai magyarok helyzete nagyon nehéz az Ukrajnában kialakult helyzet
miatt, ezért úgy gondoltuk, hogy szerény eszközeinkkel hozzájárulunk azokhoz a kezdeményezésekhez, melyek célja az, hogy
ne szenvedjenek szükséget. Ezért 2015. május 23-án a Párbeszéd Házában jótékonysági koncertet rendeztük. Több művész is
fellépett a koncerten a hallgatók mellett. Többek között Kertesi
Ingrid Liszt Ferenc-díjas opera-énekesnő, érdemes és kiváló művész és Kiss B. Attila Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes. Az énekeseket két kiváló zongorakísérő segítette: Balog
Zsolt zongora- és csembalóművész és Kéry Tamás zongoraművész. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy elfogadták felkérésünket, és egy színpadon állhattunk ilyen nagy művészekkel.
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A koncert teljes bevételét a Jezsuita Rend segítségével a Katolikus Egyházon keresztül juttattuk el a rászorulóknak Kárpátaljára. Nagyon örültünk, hogy ismét tudtunk adni abból, amit
odafentről kaptunk. Természetesen keressük a következő lehetőséget arra, hogy ismét segíthessünk és szervezzünk egy jótékonysági koncertet egy nemes ügy érdekében.
Farkas András

MIÉRT Tábor

A

z általános iskolás gyermekeknek tartott tehetségfejlesztő táborunk, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiírt pályázat keretében, a Nemzeti Tehetség Program
részeként valósítottunk meg, 2015. június 26-án kezdődött.
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Első napunkon a szállás
elfoglalása után a délutánt a bemutatkozással és a csapatépítéssel
töltöttük. A programot
Antal István rektor nyitotta meg. Ezután különböző játékos tehetségfejlesztő feladatokon
keresztül megismerkedtünk a gyermekekkel és
kísérőikkel. Egy lapra leírták a diákok, hogy mik szeretnének lenni, vagy mit szeretnének
elérni a jövőben. Erre reagáltak a trénerek pár tanáccsal illetve egy
idézettel, amit a harmadik nap végén adtak oda nekik. Az estét
szalonnasütéssel zártuk, melyen a Romano Glaszo - Emberi Hang
népzenei együttes lépett fel. Autentikus cigány folklórt játszottak gitáron és énekeltek Lakatos György vezetésével. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat és többen énekeltek is a zenekarral.
Az esti programra eljött Farkas Zsolt, aki a Khamoro Budapest
Band vezetője. Egy-két dalt eljátszott a zenekar nemrégiben megjelent CD-jéről.
A második napon városnézésre mentünk a gyermekekkel,
ahol több nevezetességet is megnéztünk Budapesten, mint például a Budai Várnegyedet és a Sándor-palotát. Játékra is maradt
idő egy belvárosi játszótéren, majd a Magyar Állami Operaházhoz mentünk.
A harmadik napunk reggeli tornával kezdődött, melyet az
egyik szervezőtársunk vezényelt le. Most a pályaorientációs és
önismereti játékok következtek. Például a gyermekek plakátokat
készíthettek egyénileg, mely azt ábrázolja, hogy 5 év múlva hol
fognak tartani, mi a tervük.
141

KAPCSOLATÉPÍTÉS

Majd jó és rossz tulajdonságok közül kellett
választani a rájuk legjellemzőbbet, mindegyikből egyet-egyet. Ezután
egyesével elmondták,
hogy miért ezt választották, és hogy a rossz
tulajdonságukat hogyan
tudják megváltoztatni,
és a jókat hogyan erősíthetik. Nagyon jó volt
látni, hogy a gyerekeknek vannak álmaik és vágyaik, melyeket el
szeretnének érni.
A napot finom ebéddel zártuk, majd a Hanns-Seidel Alapítvány jóvoltából egy kis ajándékcsomagot adtunk át a gyermekeknek, melyben ceruza, radír, toll, füzet, jegyzettömb és mappa
volt. Többen jelezték, hogy ha lesz jövőre is hasonló táborunk,
szeretnének eljönni.
Farkas András

Gyereknap

A

JRSZ Gyereknap immáron harmadik alkalommal került
megrendezésre. A gyereknap ebben az évben Horváth
Barbara, Zubor Ágnes és Antal Szabina együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Annak érdekében, hogy a
programok színesek és gördülékenyek legyenek, megosztottuk
egymás között a feladatokat. Az első napunkat közös nyársalással
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kezdtük, mert hát mi
hozná össze jobban a
csapatot, mint a közös
munka és a közös főzés. A következő nap
egyik legizgalmasabb
programja a cirkusz
volt. Láthattunk integető fókákat, labdazsonglőröket, légtornászokat
és az örök klasszikus
bohócokon is jókat nevettünk.
Az ebéd után az utunk a parlament előtti Olimpia játszóparkba vezetett, ahol a gyerekek kellőképpen elfáradhattak a három
órás cirkuszi előadás után.
Vacsoraidőre értünk vissza, ami után székfoglalót, Activityt
és még sok-sok játékot játszottunk. Az eltöltött három nap nagyon családias hangulatban telt. Mi, a szervezők nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szakkollégisták megismerkedjenek egymás
családjával, így szorosabb barátságok alakulhassanak ki ezáltal.
Ezzel együtt példát mutattunk a testvéreinknek, akik bepillantást
nyerhettek a Jezsuita
Roma Szakkollégium
életébe.
Antal Szabina
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