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Bogdán Melinda 

Recenzió a Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 
2011/2012- es évkönyvéről

A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium évkönyve a megalakulást követő év eredmé-
nyeiről, történeti hátteréről, és működéséről ad egy rendszeres, áttekintő ismertetőt. 
Az évkönyv első fejezete az Elkezdődött címet viseli. Itt világossá válik, hogy a 
Szakkollégium a görögkatolikus szellemiségen keresztül Teremtődik meg, és hogy az 
ember fontosságát emeli a középpontba, kiemelve az isteni közreműködést, és az em-
berbaráti szeretet, mint ahogy Makkai László, a kollégium igazgatója a bevezetésben 
említi. A történeti háttérrel kapcsolatban kiderül, hogy számos tanácskozás előzte meg 
a szakkollégium létrejöttét. Az egyházi vezetők a tapasztalatcserét követően abban ál-
lapodtak meg, hogy a cigányság társadalmi felzárkóztatása missziós feladat, és hogy 
hosszabb távú megoldást kell keresni a problémára. A tanácskozások során arra jutot-
tak, hogy a szakkollégiumban a tehetséggondozás, és a hátránykompenzáció párhuza-
mosan működjön. Ezen diskurzusok után 2011-ben négy történelmi egyház aláírta az 
egyezményt. A történelmi egyházak közül a Görög-katolikus Egyház, a Magyarországi 
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, és a Római katolikus Egyház 
vezetői írták alá a szándéknyilatkozatot, amit a magyar kormány elé terjesztettek. Mind 
a négy egyház azt a közös álláspontot képviselte, hogy a szakkollégiumok a tanulmányi 
rendszer, a spiritualitás, a közismereti tárgyak, a kultúra, valamint a nyelvképzés funda-
mentumán fog nyugodni. Ahogy az évkönyv kiemeli, mindegyik szakkollégium nyitott 
a hasonló gondolkodású nem cigány hallgatókra is, ami a tagfelvételt követően ered-
ményesnek mutatkozott. A Görögkatolikus Cigány Szakkollégium, mint a többi három 
fent megnevezett egyházi szakkollégium, komplex szolgáltatást nyújt a fiataloknak. A 
számos főbb programelem mellett kiemelném azokat, amik alapot adnak a szakkollégi-
um működésének:

– Kulturális modul: Identitás, és kultúraépítés mellett népismeret oktatás is zajlik.
– Spirituális modul: A hit elmélyítése, és alapvető teológiai ismeretek szerzése a 
célja.
– Közismereti modul: Számos praktikus (közösségszervezés,pályázatírás, ügyin-
tézés stb.) programelem mellett, önismereti foglalkozások zajlanak eme modul-
ban.

Ezen modulokon belül hetente egyszer megvalósul egy pszichológus által koordinált 
bibliai alapokon nyugvó erkölcsi gondolkodásmód kialakítása. Havonta egyszer társa-
dalmi kérdéseket érintenek, amik interaktív módon valósulnak meg. Valamint félévente 
egy alkalommal önkéntes tevékenységbe is belekóstolhatnak a hallgatók, hogy ezzel is 
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a társadalmi felelősségvállalásukat erősítsék. Minden hallgatót szakmai mentor, egye-
temi oktató segít, hogy az adott szakterületén el tudjon mélyülni. Ezzel függ össze, 
hogy a hallgató egy egyéni tanulmányi rendet állít össze, amit az adott félév során tel-
jesít a mentor koordinálásával. Fontos kiemelni, ahogy az évkönyv is megemlíti, hogy 
az idegennyelv oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek, ami egy félévben 30 órát tesz ki. 
Az évkönyv továbbá szemezget abból a rengeteg programelemből (ezt szépen bemu-
tatja az a színes fotósorozat, amely az könyv végén jelenik meg), ami az adott évben 
megvalósult, továbbá olyan interjúk hangzanak el a szakkollégisták tollából, ami azt 
érzékelteti, hogy a szakkollégium számos szolgáltatása milyen hasznos a számukra. 
Összefoglalva, a szakkollégium megalakulása, és működése nagyon fontos mérföldkő, 
valamint nagy segítség a fiatal tehetséges hátrányos helyzetű cigány/roma, vagy hátrá-
nyos helyzetű hallgató számára. Remélhetőleg még számos ilyen jellegű kezdeménye-
zés fog táptalajra lelni, hogy ezzel is elősegítse a társadalmi integritást.  

Orsós János Norbert

Recenzió a Jezsuita 
Roma Szakkollégium 
2012/13-as évkönyvéről

A Jezsuita Roma Szakkollégium (későbbi-
ekben: JRSZ) évkönyvének elolvasása 
után egy szimpatikus, jól szerveződő kö-
zösség megalakulásáról, és működéséről 
tudhatunk meg többet. A rövid terjedel-
mű, de a részletes, világos információ 
közlés igényével fellépő évkönyv tartalmi 
felépítésétől kissé eltérően, recenzióm-
ban elsőként a Keresztény Roma 
Szakkollégiumi Hálózat (KRSZH) megala-
pításáról; aJRSZ létrejöttéről, illetve a 
JRSZ által megvalósított projektekről, 
majd a JRSZmentor, tanulmányi és spiri-
tuális programjáról; az első szimpózium 
lebonyolításáról; végül pedig a 
Diákbizottság működéséről és a szabad-
idős tevékenységeiről szeretnék beszá-
molni.


