NTP „REFOROM FREE-MŰHELY ALKOTÓHÁZ”-PROJEKT
ALKOTÓMŰHELYES ESEMÉNYEINEK ÖSSZESÍTŐ BESZÁMOLÓJA
(2017-18 ŐSZI-TAVASZI SZEMESZTER)
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”.

Ezek közül az alábbiakban a 2. pontban megvalósított foglalkozásokat,
eseményeket foglaljuk össze
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
1

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.

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.
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A programtevékenység időtartama/ a foglalkozás óraszáma
ÖSSZESÍTÉS
Az Alkotóház alkotóműhelyének a pályázat keretében finanszírozott alaptevékenységeihez
kapcsolódó programok teljes körű megvalósítására ráfordított idő
Összességében tehát 17 alkotóműhelyes foglalkozás 51 órás időkeretben valósult meg. Ehhez még
hozzá kell az alkalmak helyiség, technika előkészítési és a helyszín visszarendezésére,
takarítására fordított időt, ami alkalmanként egy órával kalkulálva összesen 8 óra. Ezekben
természetesen jelenléti ívezés nélkül vettek részt egymás között megállapodva az elvégzendő
feladatokról a szakkollégisták, ezért ezt is beszámítva összességében az úgynevezett nettó 51 órával
szemben a valóságban összességében 68 órás elfoglaltságot jelentett a szakkollégistáknak az
alkotóműhelyes foglalkozásokon a megvalósulásra fordított teljes időmennyiség.

51+17 óra = 68 óra
Programtevékenység helyszíne
Reforom Alkotóház és színterei (kert, szakkollégiumi közösségi terek, Karaván Színház)
IDŐPONT
SZEPTEMBE
R

TÉMA
HANGOLÓDÁS AZ ELSŐ
SZEMESZTERRE
Nincsenek foglalkozás

2017.okt.3.
17.00-20.00 óra

Csendéletrajzolás

2017.okt.10.
17.00-20.00 óra

Portrérajzolás

2017.nov.1.
17.00-20.00 óra

Dávid szobor
portrérajzolás

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, izom-vázrendszerére
vonatkozó általános anatómiai előadást tartott az 5
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2017.nov.14.
17.00-20.00 óra

Karácsonyi ajándéklap
készítés

2017.nov.23.
17.00-20.00 óra

Karácsonyi ajándékkészítés

2017.nov.28
17.00-20.00 óra

Mécsestartó készítés

2017.dec.4.
17.00-20.00 óra

Adventi koszorú készítés

2017.dec.12
17.00-20.00 óra

Karácsonyfadíszek
készítése és karácsonyfa
díszítés

2017.dec.18.
17.00-20.00 óra

Karácsony

DECEMBERJANUÁRFEBRUÁR

VIZSGAIDŐSZAK

2018.febr.11.
17.00-20.00 óra

Ground foci

Nincsenek, vagy csak
részlegesen vannak
foglalkozás

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 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
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2018.márc.14
17.00-20.00 óra

Habiszti Party

2017.március
26.
17.00-20.00 óra

Húsvét alkalom

2018.ápr. 17.
17.00-20.00 óra

Virágültetés

2018.ápr.24.
17.00-20.00 óra

Tortaműhely

2018.máj.17
17.00-20.00 óra

Színházlátogatás (Iam
online)

2018.május 29.
17.00-20.00 óra

RefoRom Galéria
kialakítása és fotókiállítás
installálása

JÚNIUSJÚLIUS

VIZSGAIDŐSZAK
Nincsenek foglalkozás

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 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.
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2018.június 7.
17.00-20.00 óra

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 2014-ben, 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.
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