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Makkai László

Együtt a hitben jövőt építünk! – A miskolci 
Görögkatolikus Cigány Szakkollégium indítási 
körülményeinek bemutatása

A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2011-ben alakult meg. Az első évben 
14 bentlakó hallgatóval és 3 fő munkatárssal kezdte meg a szakkollégiumi tevékenysé-
gét. A Miskolci Apostoli Exarchátus (napjainkban: Miskolci Egyházmegye) saját meglé-
vő kollégiumi épületét ajánlotta fel e nemes célra. 2010-ben - mint igazgató - több 
megbeszélésen és tárgyaláson részt vettem, ahol a keresztény roma szakkollégiumot 
alapítani készülőkkel közös álláspontok kialakításán túl a keresztény életforma intéz-
ményi megjelenítésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Napjainkban (a 2017/2018-as tan-
évben) a miskolci szakkollégiumnak már 30 hallgatója van. Átlagosan évente 25-30 
hallgató vesz részt a szakkollégiumi életben.
 Az évek során a három fő modulból álló tanulmányi programon túl (kulturális és 
közismereti-, spirituális modul és nyelvi képzés) nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a 
hallgatóink közösségi szolgálati tevékenységük kapcsán segítsék a kevésbe támoga-
tott, elsősorban roma vagy hátrányos helyzetű gyerekeket. 2016-ban a szakkollégiu-
munk elindította gyakornoki programját, amit a mai napig olyan eredménynek gondo-
lunk, melyet a Miskolci Egyetemmel közösen a felsőoktatásban egyedülálló módon 
valósítunk meg. A szakkollégistáinknak egyetemi mentorokat biztosítunk tanulmányi 
előrehaladásuk segítése érdekében; ennek, és a gyakornoki programnak köszönhetően 
a Miskolci Egyetem több karával is együttműködésben állunk. Fontos programelemünk 
a börtönpasztoráció, amely során a Fiatalkorúak Regionális Bv. Intézetével működünk 
együtt. Évente több alkalommal is meglátogatjuk a fogvatartottakat, akiket beszélge-
téseink során szeretnénk bátorítani valamint egy más, lehetőségekkel teli jövő és valódi 
életcélok felé segíteni. Mindemellett fontosnak tartjuk a régió középiskolásainak ösz-
tönzését is a felsőoktatásba való jelentkezésre, ennek kapcsán évente közel tíz alkalom-
mal vidéki középiskolákban végzünk toborzást szakkollégistáink aktív közreműködésé-
vel – hiszen véleményünk szerint a hozzájuk hasonló körülmények közül érkezők 
tapasztalatai és példája jelenthetnek számukra őszinte motivációt.
 A szakkollégiumunkra jellemző a családias és otthont teremtő légkör, munkatársa-
im mindig készséggel állnak a hallgatók rendelkezésére. Maguk a szakkollégisták több-
ször is megfogalmazták már, hogy a szakkollégiumot a második otthonuknak tekintik. 
A személyes támogatás és odafigyelés és a megfelelő infrastrukturális háttér biztosítá-
sa mellett a kollégisták térítésmentesen kölcsönözhetnek kerékpárt, laptopot, színház-
bérletet, valamint fénymásolhatnak és nyomtathatnak a kollégiumban. 
 A rendelkezésünkre álló adatok szerint 2011 óta a szakkollégisták közül közel 30-an 
fejezték be tanulmányaikat, szereztek diplomát és nyelvvizsgát. Jelenleg 3 alumni hall-
gatónk vesz részt doktori képzésben. Az egyetemi TDK versenyen 3 fő első helyezett 
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lett, 3 hallgatónk Esélyért díjat kapott és 1 fő lett harmadik helyezett TDK dolgozatával. 
Két éve indítottuk útjára a Lehetőség című periodikánkat, amiben mentoraink, trénere-
ink, munkatársaink és hallgatóink tudományos munkáit jelentetjük meg, főként romá-
kat érintő témákban.
 Bízom benne, hogy tíz év múlva is hasonló, vagy még nagyobb létszámmal tud majd 
működni a Roma Szakkollégiumi Hálózat, és még több cigány fiatal fogja megragadni 
azt a lehetőséget, amit a roma szakkollégiumok kínálnak tanulmányaik megsegítésére.

Németh Márti
Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen

1. Először 2012-ben jelentkeztem ide, egy barátnőm által. Sokat mesélt 
nekem a szakkollégiumról, mutatott képeket, elmondta milyen lehető-
ségeket kaphatunk itt ahhoz, hogy legyen belőlünk valaki. Ez nekem 
nagyon megtetszett, a következő félévben, februárban pedig jelentkez-
tem is. Nagyon sokat jelentett, hogyha bármiben hiányt szenvedtünk 
segítettünk egymásnak, tanulmányok, mindennapi problémák terén. 
A lelki élet sokszínűsége, a mentorprogram szintén megnyerő volt 
számomra, a szakkolis hétvégék eseményeiről nem is beszélve – renge-
teg olyan része van a szakkollégiumnak, melyek miatt megéri ide je-
lentkezni. Úgy érzem, mintha a második családommal lennék.

2. Az első mindenképpen a barátok, aztán az istentisztelet és a lehetőségek – szerintem ezzel sikerült le-
fednem mindent.
3. Remélhetőleg egy neves gimnáziumban fogok tanítani, és ha lesz rá lehetőségem, akkor meg fogom 
pályázni a mentori állást is, hogy segíthessek azoknak a diákoknak, akik hozzám hasonlóan tanári pályára 
készülnek. Szeretnék jelnyelvet is tanítani, szívügyemnek tekintem ezt a területet is. 

Farkas Kata
Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs

1. Érdekeltek a tudományos, szakmai lehetőségek, melyeket a 
szakkoli nyújt.
2. Közösség, jókedv, zsíroskenyér :D
3. Remélhetőleg valamiféle diplomata leszek, aki a mindenkori 
egyenlőségért harcol.


