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tavaszi
szemesztere utáni rövid éves összegzés (a
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Free-Műhely Alkotóház projekt címmel
megvalósult eseménysorozata is.
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RefoRom Free-Műhely
ALKOTÓHÁZ ÖSSZEGZÉS
(NTP 2017-18)
A Budapesti Református Cigány Szakkollégium 2017-18-as őszi és tavaszi szemesztereinek, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának a Nemzeti Tehetség Program pályázatán elnyert
támogatásából megvalósult, RefoRom Free-Műhely Alkotóház projekt címmel megvalósult
eseménysorozatáról
Az éves tevékenység három részből állt:

1. SPONTÁN ESEMÉNYEK;
2. AZ ALKOTÓHÁZ ALKOTÓMŰHELYÉNEK A
PÁLYÁZAT KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT
ALAPTEVÉKENYSÉGEIHEZ KAPCSOLÓDÓ
PROGRAMOK
3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN VÁLLALT,
ÖSSZESEN 30 ÓRÁS SZAKKURZUS
TELJESÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ „REFOROM
SZAKKURZUS NAPOK”.

1. Spontán események:
Ezek az alkalmak nem a pályázat keretében valósultak meg, ezért azokról itt részletesen nem írok, de
legalább olyan mennyiségben valósultak meg, mint a pályázat keretében megvalósult másik két
tevékenységcsoport. Ezekről nem vezettünk dokumentációt, többnyire egyéni hallgatói, munkatársi
kezdeményezések vagy az intézmény szakmai tevékenységének infrastrukturális vagy szakmai,
humánerőforrás támogatását jelentették.
2. Az Alkotóház alkotóműhelyének a pályázat keretében finanszírozott
alaptevékenységeihez kapcsolódó programok:
Ezeket az alkalmakat a faliújságunkra és a belső facebook csoportunkba kitett meghívókon keresztül
hirdettük a célcsoportunknak. A résztvevők száma alkalmanként 3-21 fő között ingadozott. Gyakran a
valóságban a jelenléti íveken vagy a fotókon szereplő résztvevőknél többen is megjelenhettek, de azokat
nem számoltuk a résztvevők közé, akik elfelejtették aláírni a fotódokumentációt. Jellemzően a segítő
szakmai személyzet és a gondnok vagy egyéb alkalmi önkéntesek sem szerepelnek a résztvevők
számában. Idén elsősorban nem képzőművészeti profilú eseménysorozatot valósítottunk meg
alaptevékenységünkben. Sokkal inkább a közösségünk kreatív energiáit szerettük volna a
legkülönbözőbb módon annak szabadidős tevékenységek megszervezésén keresztül felajánlani. Ezeket

az alkalmakat a hallgatói igények figyelembe vételével igyekeztünk 17.00-i kezdéssel, 3-4 órás rugalmas
időkerettel tervezni. Ezek az alkalmak gyakran a pályázati programot kiegészítve ételek készítésével és
elfogyasztásával is kiegészült. Ezekről a programban külön nem számolunk be. Az Alkotóház
alkotóműhelyének vezetője a színteret gondnoki felügyelettel a programeseményeken túl
hétköznapokon, de igény szerint hétvégén is a gyakorlatban reggel 10.00 órától este 22.00 óráig
hozzáférhetővé tette. Napközben pedig az alkotóműhely vagy az alkotóház vezetők szakmai segítségét
kérhették. Abban egyeztünk meg, hogy a résztvevők által létrehozott produktumokkal (rajz, festmény,
dísztárgy, étel…) szabadon gazdálkodhatnak, tehát elvihetik.

IDŐPONT

TÉMA

SZEPTEMBE HANGOLÓDÁS AZ
R
ELSŐ
SZEMESZTERRE
Nincsenek foglalkozás

2017.okt.3.

Csendéletrajzolás

2017.okt.10.

Portrérajzolás

2017.nov.1.

Dávid szobor
portrérajzolás

2017.nov.14.

Karácsonyi ajándéklap
készítés

2017.nov.23.

Karácsonyi
ajándékkészítés

BESZÁMOLÓ

Évkezdéskor az első hónapban a hallgatók
kérésére nem tartottunk alkalmakat, mert a
szakkollégiumi és felsőoktatási évindító
elfoglaltságaik mellett ez még a többi
időszakhoz képest is nehezebben egyeztethető
időszak. Egyéb spontán, de az alkotóműhelyben
zajló események ettől függetlenül mindig
előfordulnak. Ezeket itt nem szerepeltetjük.
Az alkalmon egy rövid általános anatómiai
előadást hallgathattak meg a 11 résztvevő
Rostás Gusztáv orvostanhallgató
szakkollégistánk közreműködésével. Utána egy
koponya és gyümölcs csendélet rajzolása
valósult meg.
Az alkalmon egy rövid általános anatómiai
előadást hallgathattak meg a 12 résztvevő
Rostás Gusztáv orvostanhallgató
szakkollégistánk közreműködésével. Utána egy
a Názereti Jézus című híres filmalkotásból
kiemelt Jézus portré irányított rajzolása
valósult meg.
Az alkalmon az alkotóműhely vezetője egy
rövid az emberi koponya szerkezetére, izomvázrendszerére vonatkozó általános anatómiai
előadást tartott az 5 résztvevőnek. Utána egy a
Michelangelo híres Dávid szobra portréjának
rajzolási fázisaira lebontott segédletét követve
szoborportré rajz készült.
Az alkalmon a résztvevő (5 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
ajándéklapokat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (6 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében

2017.nov.28

Mécsestartó készítés

2017.dec.4.

Adventi koszorú készítés

2017.dec.12

Karácsonyfadíszek
készítése és karácsonyfa
díszítés

2017.dec.18.

Karácsony

DECEMBER- VIZSGAIDŐSZAK
JANUÁRNincsenek, vagy csak
FEBRUÁR
részlegesen vannak
foglalkozás

2018.febr.11.

Ground foci

2018.márc.14

Habiszti Party

szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
ajándékokat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (4 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek kézi készítésű, egyedi
mécsestartókat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (12 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek vagy a kollégiumi
lakóközösségüknek kézi készítésű, egyedi
adventi koszorúkat készíthettek.
Az alkalmon a résztvevő (4 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében
szeretteiknek és a szakkllégium
karácsonyfájára kézi készítésű, egyedi díszeket
készíthettek, amelyekkel utána feldíszíthették a
karácsonyfát is.
Az alkalmon a résztvevő (16 fő) a közelgő
Karácsonyra hangolódás jegyében egymást
megajándékozták apró ajándékokkal, melyek
egy része az alkotóműhelyben szervezett, vagy
a nyitvatartási időben egyedileg készített
ajándéktárgyakat is tartalmazott. Mindehhez a
szakkollégisták és a RefoRom maguk által
készített vagy vásárolt édességekkel,
üdítőitalokkal járult hozzá.
Valójában a december és a január az szorgalmi
és vizsgaidőszak. A február pedig hasonló az
évkezdéshez. Ezeket az időszakokat a hallgatók
kérésére el kellett volna engednünk, de azért
szeptember és január kivételével ez a többi
hónapban nem történt meg csak részlegesen.
Februárban mondható el leginkább, hogy a
szeptemberhez hasonlóan alakult, bár egy
szabadlevegős program itt is megvalósult.
Egyéb spontán, de az alkotóműhelyben zajló
események ettől függetlenül mindig
előfordulnak. Ezeket itt nem szerepeltetjük.
Az alkalmon a résztvevők (3 fő) a közelgő
Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat
Focikupájára hangolódás jegyében kimentek a
közeli groundra, ahol spontán a környékbeli
srácokkal és magukban fociztak.
Az alkalmon a résztvevőknek köszönhetően (7
fő) nemzeti ünnepünk előestéjén, késő
délutántól kezdve már fenséges

2017.március
26.

Húsvét alkalom

2018.ápr. 17.

Virágültetés

2018.ápr.24.

Tortaműhely

2018.máj.17

Színházlátogatás (Iam
online)

2018.május
29.

RefoRom Galéria
kialakítása és
fotókiállítás installálása

JÚNIUSJÚLIUS

VIZSGAIDŐSZAK
Nincsenek foglalkozás

paradicsomillattal telt meg az épület, hiszen a
jelenleg virtuális reforomos Kovács Dikka
Szandra nagymamájától tanult, igazi
paradicsomszószos roma húsgombócot
(amelyben sokkal több hús, mint rizs található
– éppen ezért habiszti!) készített Grózinger
Lejla segítségével. Finom étel, hamisíthatatlan
cigányzene, remek közösség – mindez megvolt
ahhoz, hogy a szakkollégisták jól érezzék
magukat?
Az alkalmon a résztvevők (19 fő) a közelgő
Húsvétra hangolódás jegyében Topolánszki
Ákos intézményi lelkész vezetésével egy
áhítatot követően felolvasták Márk
evangéliumát, melyet időnként Babindák István
és Varga Dávi szakkollégisták hangszeres
játéka és projektoros zenei bejátszások
színesítettek.
Az alkalmon a résztvevők (3 fő) a tavasz
jegyében elkezdték beültetni a hátsókertet
virágokkal, palántákkal és megkezdődött a
cserepes muskátlik ültetése is, hogy nyárra
mindenütt gazdag növény és virág tegye
otthonossá a környezetet.
Az alkalmon a résztvevők (17 fő) a közelgő
születésnaposokat köszöntő partira sütöttek
tortákat. Ezek egy részét az eseményen el is
fogyasztották.
Az alkalmon a résztvevők (4 fő) A Karaván
Színházi társulat előadását nézhették meg a
gyerekek közötti zaklatásról, azon belül is az
interneten történő zaklatásról.
Az alkalmon a résztvevők (3 fő) a közelgő
Évzáró grillparti idejére időzített RefoRom
Galériát is megnyitó fotókiállítás
sínrendszerének felszerelésében és az alkotások
installálásában vettek részt.
Valójában a június és a július is szorgalmi és
vizsgaidőszak. Már szakkollégiumi hétvégéket
sem tartottunk. Ezeket az időszakokat a
hallgatók kérésére el kellett volna engednünk,
de azért júniusban ez csak részlegesen történt
meg. Egyéb spontán, de az alkotóműhelyben
zajló események ettől függetlenül mindig
előfordulnak. Ezeket itt nem szerepeltetjük.

2018.június 7.

Évzáró Grill-parti

Az alkalmon a résztvevők (21 fő) a Budapesti
Református Cigány Szakkollégium fennállása
második évének végét ünnepelték és a második
félév születésnaposait köszöntötték lelki
elcsendesedéssel és grillpartival.
A tanév ezen szakasza vegyes érzelmeket kavar
bennünk, hiszen egyrészt örülünk, hogy
közeledik a vizsgaidőszak vége, és ki-ki
pihenéssel, vagy munkával tölti a nyári
hónapokat, másrészt szomorúak vagyunk, mert
egy időre búcsút kell vennünk kollégiumi
társainktól, sőt van, aki ősztől már nem is lesz
tagja közösségünknek.
Intézményünk lelkésze, Topolánszky Ákos
áhítatának köszönhetően csendességgel
kezdhettük a meleg nyári estét csütörtökön,
melyet követően meginvitált minket a 2014ben, Tiranában, a város egyik cigánytáborában
készített képek megtekintésére (bővebben itt), a
RefoRom földszinti folyosójára.
Ez idő alatt már javában sült a csirkemell, a
csirkeszárny és a kolbász a szakkollégium
udvarán.
A falatozásnak és csevegésnek remek aláfestést
biztosított egyik hallgatónk, Babindák István és
a Khamoro Budapest Band vezetője, Farkas
Zsolt örömzenélése – természetesen ők kísérték
a RefoRom vezetősége által ínycsíklandó
tortákkal köszöntött születésnaposoknak
elénekelt „Boldog születésnapot!” című,
közkedvelt nótát is.

3. Szakkurzus Napok beszámoló:

A Budapesti Református Cigány Szakkollégium a 2017-18-as őszi-tavaszi szemesztereit is
kiegészíti a RefoRom Alkotóház tevékenysége.
Ahogyan működésünk előző két esztendejében, úgy idén is sikerült az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelőn keresztül az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség
Programjának támogatásával folytatnunk ezt a nagy hozzáadott értékű tevékenységet. Idén a
„RefoRom Free-Műhely Alkotóház” néven futott a programsorozatunk.
Ennek keretében azt vállaltuk, hogy az Alkotóház alaptevékenységén túl „szakkurzus”
lehetőségét is felajánljuk célcsoportunknak. Szemeszterenként 15 óra kurzusvállalással a tanév
során 30 órás előadáskeretet tartottunk meg a RefoRom Alkotóházban őszi és tavaszi félévének
fordulóján, 2018 január 30 – február 2 között. Egy regisztrációs ívet helyeztünk el a
faliújságunkon a szóbeli felkínálás után. Velük egyeztetve alakult ki a regisztrációs íven is

közölt konkrét tartalom. Valamint kérésükre nem terheltük őket hét közben ezzel is. Az
egyetemi tanulmányok és a szakkollégiumi egyéb kötelezettségek és az egyébként is hét közben
zajló, szintén NTP által támogatott Alkotóházas foglalkozások mellett ez már beépíthetetlen.
Kérésükre így lett négy napra sűrített „Szakkurzus Napok” a megvalósítás formája. Kérték azt
is, hogy jelezzem a pályázat kiíróinak, hogy ez egy olyan feladatát betöltő szakkollégium, mint
a RefoRom esetében túlterhelést jelent és érdemes lenne a Roma Szakkollégiumok esetén,
amennyiben célzott kiírásban gondolkodnának ezt a helyzetet figyelembe venni. Mindezekkel
együtt is 5 fő regisztrálta részvételét a programokra abban a tudatban, hogy részekre nem csak
a teljes programra szólóan regisztrálhatnak a 30 órás Szakkurzus Napokra. A résztvevők
RefoRomos pólókat kaptak, hogy növeljük a vizsgaidőszakot követően az extra időbeni
odaszánásukat.
A Szakkurzus Napok négy napjából három napon keresztül napi 8 órában, reggel 9.00 órától
18 óra 15 percig tizenöt perces szünetekkel négy darab 120 perces előadást tartottunk. A
délelőtti két előadás után felfrissülés és ebédelés céljából beiktattunk 45 perces pihenőidőt. A
negyedik napon is hasonlóan zajlott. Azzal a különbséggel, hogy négy helyett már csak három
120 perces kurzusmennyiséggel terheltük a résztvevőket. Összességében tehát 15 témában és
30 órás időkeretben valósult meg az elsősorban képzőművészeti, identitás és részben
kommunikáción(érvelés/vita, felkért prezentálása egy-egy témának) profilú szakmai esemény.
A kurzusok vezetői az alkotóház és az alkotóműhely vezetői voltok aktív hallgatói részvétellel.

Foglalkozások megnevezése:
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 1. – grafika;
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 2. –festészet;
Bevezetés a képzőművészeti gondolkodásba 3. – fotó;
Cigány vagy Roma? – Identitáskonstrukciók, mint a társadalmi sikeresség
alapjai;
5. Kockológia és térábrázolás;
6. Ellipszis;
7. Drapéria;
8. Művészet mindenben – Szakmában megtalálható-e a szápség?;
9. Kedvenc képek prezentálása (Leonardo: Mona Lisa – a mítosz és utóéletei);
10. Alkotások műelemzése (Leonardo: Mona Lisa, Edvard Munch: A sikoly; Botticelli:
Vénusz születése; Vincent van Gogh: Ciprusok az éjszakai ég alatt [Csillagos éj]);
11. Online kiállítások megtekintése;
12. Filmvetítés és elemzés (Az 1971-ben készült spanyol-olasz sorozat alapján);
13. Grafikai technikák megismertetése;
14. Vitakultúra/Érvelés gyakorlása meghatározott témákban (Karácsony: Vásárlás
vagy szeretet?)
15. Festészeti technikák megismertetése.
1.
2.
3.
4.

A résztvevők jó hangulatban, lelkesen és motiváltan vettek részt a foglalkozásokon és
ismeretekben való gazdagodásról számoltak be a végén. Valamint azt emelték ki, hogy ebben
a szűkebb körben az egymásra figyelést sokkal mélyebben élhették meg és a szakmai

tartalmakon túl az együttműködési képességüknek, egymás jobb megismerésének is kiváló
alkalma volt az esemény.

