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A koronavírus miatti veszélyhelyzet 
a Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium működését sem 
hagyta érintetlenül, ám szinte egyik 
napról a másikra sikerült a digitá-
lis átállás. Mi több, az elmúlt félév 
során szerzett tapasztalatokat 
a jövőben igyekszik beépíteni az 
intézmény programjába, mint azt 
Káli-Horváth Kálmán, a RefoRom 
igazgatója mesélte alábbi, vele 
készített interjúkban. 

Hogyan tekint vissza a Budapesti 

Református Cigány Szakkollégium 

elmúlt tanévére?

Több szempontból is rendhagyóra 
sikeredett a 2019-20-as tanév. 
Egyrészt a RefoRomban az Alkotóház 
keretében eddig kísérleti jelleggel 
működtetett, cselekvésközpontú 
kompetencia és ismeretátadási 
módszertan alkalmazását kiterjesz-
tettük a teljes szakmai programunk 
megvalósítására. Ez gyakorlatban azt 
jelentette, hogy az egyetemi oktatás 
keretekben megszokott nagycso-
portos kurzusok helyett szinte teljes 
egészében áttértünk a műhelyfoglal-
kozások keretében történő szakmai 
működésre. 
Sok roma szakkollégium hagyomá-
nyosan a felsőoktatásban a levelezős 
képzésben rendszeresített, hétvégé-
ken megvalósuló kurzusok keretében 

teljesíti képzési programját. Mi ettől 
eltérően hétköznapokon az egyetemi 
elfoglaltságokhoz igazodva hirdetjük 
meg változatos témájú műhelyfog-
lalkozásainkat. Amennyiben heti egy-
két alkalmon részt vesz valaki, akkor 
tulajdonképpen a havi alapösztöndíj 
kritériumok nagy részét teljesíteni 
tudja. 

Hogyan fogadták a hallgatók a 

szakmai munka klubszerűvé alakí-

tását és hétközivé módosítását?

A szakkollégisták örömmel fogadták 
ezt a módszertani váltást, mert rész-
ben lehetőségük van maguk időbe-
osztása és érdeklődési területéhez 
igazítani azt, hogy milyen módon 
élnek az intézményünk lehetőségei-
vel. Az egyetem mellett fontos szem-
pont számukra a rugalmasság, hogy 
életvitelüket, tanulmányi időbeosz-
tásukat hatékonyan szervezhessék 
meg. Valamint egyéni angol órákat 
és anyanyelvi angol klubbot biztosí-
tunk számukra a kollégiumon belül. 
Ez szintén praktikus támogatása a 
diplomaszerzésüknek.
A szakkollégisták idejének hatékony 
kihasználását a tevékenységek 
időben és térben is egymást erősítő 
egymásra építésével is támogatjuk. 
A társadalmi szerepvállalás értékes-
ségének megtapasztalását részben 
szintén házon belüli önkéntes lehető-

5

Kreativitásban soha
nem volt nálunk hiány 
– interjú Káli-Horváth Kálmánnal, a RefoRom igazgatójával

Interjú



ség keretében teljesíthetik. Mindezt 
úgy, hogy partner tanodáinkból a 
műhelyfoglalkozásokra általános 
és középiskolás hátrányos helyzetű 
gyerekek és fiatalok érkeznek, akiket 
különböző tantárgyakból korrepe-
tálnak. 

Hogyan érintette a koronavírus 

miatti veszélyhelyzet a szakkollé-

giumot?

A második szemeszterre vonatkozó 
terveinket csaknem teljes egészében 
újragondolásra késztette a veszély-
helyzet. A közösségre építő módszer-
tanról egyik napról a másikra kellett 
áttérnünk a digitális oktatásra. A 
kollégium nagyrészt kiürült.

Hogyan tudták megvalósítani szak-

mai tervüket online?

Kreativitásban a soha sem volt hiány 
RefoRomban. Annak most különösen 
nagy hasznát vettük, hogy a mester-
mentoraink, akik a műhelyfoglalkozá-
sokat nagyrészt tartják, és így szinte 
napi rendszerességgel a hallgatókkal 
élő, személyes kapcsolatot tartanak, 
hozzám hasonlóan művész em-
berek is. Nem okozott különösebb 
nehézséget, hogy éljünk a közös-
ségi médiában rejlő módszertani 
lehetőségekkel. Az önkéntességet 
is meg tudtuk oldani online korre-
petálásokkal, kapcsolattartásokkal. 
Felfedezhettük azokat a nagyszerű 
lehetőségeket, amelyek már eddig is 
a rendelkezésünkre álltak, de eddig 
kevéssé éltünk velük. 

Milyen várakozásokkal tekint a jövő 

elé? Milyen változások várhatóak a 

RefoRomban a következő tanévben?

Int
er

jú
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Ez a különleges esztendő, a kihívások 
mellett lehetőséget teremtett arra is, 
hogy az online oktatásban rejlő lehe-
tőségeket is kipróbáljuk. Szeretnénk 
gazdagítani a módszertani portfó-
liónkat azzal, hogy bizonyos isme-
reteket digitális oktatás keretében 
teszünk teljesíthetővé. Az egyetemi 
terheltség szempontjából érzéke-
nyebb időszakokban pedig olyan 
beadandó feladatokat is tervezünk, 
amelyekkel az írásos és szóbeli vala-
mint a modern médiaeszközök hasz-
nálatával megjelenő vizuális kommu-
nikációs kompetenciáik fejlődhetnek. 
Összességében élményekkel teli, 
színes, összehangolt, rugalmas, és 
ezért az eddigieknél is hatékonyabb 
élő és pezsgő közösségi működést 
remélek a következő tanévben.
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Bandor Árpád – Baptista Teológiai Főiskola, 
gyülekezeti lelkipásztor szak

Bangó Henrietta – Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, jogász szak

Beri Amália – Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetem, felekezeti szocális munkás alapszak

Berki Elvira Krisztina – Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, jogász szak

Hallgatóink a 2019/2020-as tanévben



Bogdán Erika – Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetem felekezeti szocális munkás alapszak

Dányi Amarillisz – Budapesti Metropolitan 
Egyetem, turizmus-vendéglátás alapszak

Flóra Ella – Budapesti Metropolitan Egyetem, 
gazdálkodási és menedzsment alapszak

Folcz Judit – Károli Gáspár Református Egyetem, 
történelem alapszak
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Gáspár Barbara – Baptista Teológiai Főiskola, 
szociális lelkigondozó alapszak

Gusztos Éva – Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
gyógypedagógia alapszak

Horváth Balázs – Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, jazz-zongora alapszak

Horváth Flórián – Budapesti Metropolitan Egyetem, 
kereskedelem és marketing alapszak



Jónás Rezső – Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, jazz zongora alapszak

Kolompár József – Magyar Képzőművészeti 
Egyetem, festőművész alapszak

Laboda Georgina – Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem, politológia alapszak

Lakatos Gergő – Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 
keleti nyelvek és kultúrák alapszak, japán szakirány
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Lakatos János Attila – Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, szociális munka alapszak

Megyesi Márta – Károli Gáspár Református 
Egyetem, japanológia mesterszak

Molnár Angelika – Károli Gáspár Református 
Egyetem, angol nyelv és kultúra-történelem és 

állampolgári ismeretek tanári szak

Nagy Richárd Tihamér – Óbudai Egyetem, 
villamosmérnök alapszak
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Oláh Kálmán – Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, jazzszaxofon alapszak

Orsos Brigitta – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
fordító és tolmács mesterképzés

Ónodi Eliza – Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
tanító szak

Pém Anna – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
előadóművész szak, klasszikus fagott szakirány
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Pém Sára – Budapesti Corvinus Egyetem, 
nemzetközi tanulmányok alapszak

Rostás Gusztáv – Semmelweis Egyetem, általános 
orvosi képzés

Sztojka Szabina – Károli Gáspár Református 
Egyetem, teológus-lelkész szak

Varga Dávid – Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem, jazzének alapszak

Hallgatóink a 2019/2020-as tanévben
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2011-ben a négy történelmi egyház 
(református, evangélikus, római kato-
likus és görögkatolikus) és Magyar-
ország Kormánya azzal a céllal hívta 
életre a Keresztény Roma Szakkol-
légiumi Hálózatot, hogy a magukat a 
jövő értelmiségeként meghatározó 
roma fiatalok keresztyén hitükben 
erősödve vágjanak neki az élet kihí-
vásainak. 

A Budapesti Református Cigány 
Szakkollégiumban a kezdetek óta 

kiemelt hangsúly van hallgatóink 
hitéleti formálásán, lelkigondozásán, 
megmutatva nekik, hogy a jelenben 
és a jövőben eléjük háruló akadályo-
kon Jézus Krisztussal együtt tudnak 
keresztüllépni. Ennek érdekében 
korábban, a szakkollégiumi hétvégék 
keretein belül bibliaórákon vettek 
részt hallgatóink, melyek – idomulva 
szakmai tervünk klubszerűvé válá-
sához – a 2019/2020-as tanévtől 
kezdődően hétfő esténként várták a 
reforomosokat.

Ezeken az alkalmakon szakkollégis-
tánk egy-egy – lelkészünk, Topo-
lánszky Ákos vezetésével – bibliai 
igeszakaszban mélyedhettek el, 
beszélgethettek róla, helyezhették 
bele magukat ezen keresztül Isten 
életünkre szánt nagy tervébe. A 
Bibliaműhely kiváló gyakorlati terepet 
jelentett hitéleti szakokon tanuló 
egyetemistáinknak is, akik szakmai 
képzettségükkel sokat tettek hozzá 
az órák színesítéséhez. 

Bibliaműhely
RefoRom

-m
űhelyek
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A Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium többek között azt a 
cél tűzte ki maga elé öt évvel ezelőtti 
megalakulásakor, hogy nem egy-
szerűen egy szakkollégium próbál 
lenni – így diplomához, és később 
megfelelő álláshoz igyekszik segíteni 
tagjait –, hanem igyekezni fog a 
hallgatóiban rejlő kreatív képességek 
kibontakoztatásában. Ennek kulcs-
helyszíne a RefoRom főépülete mel-
lett található Alkotóház lett, melyben 
a szakkollégiumi hétvégék során 
számtalan művészeti és gasztronó-
miai foglalkozáson vehettek részt az 
intézmény tagjai.
Az Alkotóház az elmúlt időszakban 
egyre központibb szerepet kapott 
a szakkollégium működésében: 
a szakmai programok mellett a 
2018/2019-es tanévtől kezdődő-
en, kísérleti jelleggel kezdtük el a 
kötetlen angol nyelvi délutánokat, 
anyanyelvi szinten beszélő önkénte-
sekkel és a RefoRomban élő külföldi 
egyetemistákkal együtt. A beszél-
getések a hozott, vagy közösen 

elkészített finomságok elfogyasztása 
közben zajlottak, mialatt a foglalko-
zás résztvevői szebbnél szebb kéz-
műves tárgyakat készítettek, legyen 
szó őszi ablakdíszről, vagy adventi 
koszorúról.
A mögöttünk hagyott tanévben a 
műhely immár szerves részét képez-
te a Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium működésének,

 Borkó Marianna Alkotóház-vezető 
és Sebestyén Marianna angoltanárnő 
vezetésével. Örömünkre szolgált, 
hogy a műhelyben önkénteseink 
és szakkollégistáink mellett a több 
alkalommal nálunk vendégeskedő 
tatárszentgyörgyi tanodás diákokat 
is vendégül láthattuk, hidat építve 
életek és generációk között.

Kreatív főző- és angol nyelvi műhely
Re

fo
Ro

m
-m

űh
ely

ek
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A cigányság történelmével, kultúrá-
jával foglalkozó kurzusok korábban is 
szerves részét képezték a Budapesti 
Református Cigány Szakkollégium 
szakmai programjának, az Alkotóház-
ban ezek azonban minden korábbinál 
fókuszáltabban jelennek meg. Az 
Identitás műhelyeket a szakkollé-
giumi hétvégékről jól ismert Farkas 
Zsolt, a Khamoro Budapest Band 
alapítója vezette.
Köztudott, hogy a RefoRomba nem 
csak cigány, de kis százalékban nem 
roma hallgatók is jelentkezhetnek: 
mindennek célja a békés társadalmi 

együttélés mikroszinten történő 
megjelenítése, egymás hagyomá-
nyainak és kultúrájának mélyebb 
megismerése. 
Az Identitás műhely is ezt szolgálja: 
a roma származású hallgatókban 
kialakítani a kettős, cigány-ma-
gyar identitást, mindkettő büszke 
vállalását és megélését. A nem roma 
hallgatók pedig egy cigány többségű 
intézményben kerülhetnek közelebb 
a roma kultúrához. Mindkettő beszél-
getéseken, tánc- és zenés estéken 
keresztül valósul meg.

Identitás műhely
RefoRom

-m
űhelyek
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Amíg hallgatóink a Kreatív főző- és 
angol nyelvi műhelyben kézügyessé-
güket gyakorolhatják, a Kommuniká-
ciós és média műhelyben (korábban: 
Média és vizuális műhely) a bennük 
rejlő képzőművészt bontakoztathat-
ják ki. 

Iránymutatásával a reforomosok 
audiovizuális tartalmakat állítottak 
elő, mely ismereteknek nagy hasznát 
vették a koronavírus miatti veszély-
helyzetben: beadandó feladataik 
között ugyanis több videó elkészítése 
is szerepelt. 
Kamerába mondhatták például roma 
és nem roma költők verseit, azt, hogy 
miért érdemes másoknak a Refo-
Romba jelentkezniük, illetve elme-
sélhették kedvenc szakkollégiumi 
élményeiket is. 

Kommunikációs és média műhely
Re

fo
Ro

m
-m

űh
ely

ek

A foglalkozások során a reforomosok 
megismerkedhettek különböző mű-
vészeti eljárásokkal és technikákkal, 
egy szakavatott műhelyvezető, 
Balogh Tibor segítségével. 
A műhely médiával foglalkozó oldalát 
az elmúlt tanévben Galyas Gyula 
vezette, aki a mozgóképek világába 
vezette be hallgatóinkat. 
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„Az egyik legnagyobb segítség a szakkollégiumi kötelezettségek 
teljesítése fejében az ingyenes kollégiumi lakhatás, illetve az 
ezen felül kapott ösztöndíj. Ez hatalmas segítség egy hátrányos 
helyzetű, egyetemista fiatalnak a mindennapokban, különös-
képp a fővárosban.” – Molnár Angelika

„Szakmai tevékenységünk nem csak azzal van jutalmazva, 
hogy a Reforom támogatásával elérjük tanulmányi céljainkat, 
hanem havonta pénzbeli juttatást is kapunk szakkollégiumi 
feladataink teljesítésétől függően. Ez óriási megkönnyebbülést 
jelent számomra, mert így (az egyetemi tanulmányi és szociális 
ösztöndíjjal kiegészülve) nem kell eljárnom dolgozni. A csalá-
domtól ugyanis sajnos nem számíthatok anyagi támogatásra.” 
– Megyesi Márta

„Az egyetemen a könyvek nagyon sokba kerülnek, és a kollégium 
segít e költségek finanszírozásában is.” – Rostás Gusztáv

Hallgatói 
véleménycsokor 
az ösztöndíj 
fontosságáról

Mit nyújt a RefoRom
?

„Mielőtt beköltöztem volna a RefoRomba, kilátástalan volt 
az életem: egyetemistaként megszűnt a lakhatásom, és 
nem tudtam, hogy mihez kezdjek. Felhívtam egy ismerő-
söm, hogy segítsen nekem, és ő ajánlotta a RefoRomot. 
Amikor személyesen találkoztam a vezetőséggel és az igaz-
gatóval, akkor jöttem rá, hogy én már jóval előtte kaptam 
infót tőlük, hogy van esélyem a kollégiumba költözni.” – Beri 

Amália
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„Az első évben, amikor felvételt 
nyertem 2017-ben egy, a többi 
kollégiumtól egyszerűbb rendszer-
ben működött a kollégium, emellett 
az épület is nagyon tetszett, mivel 
fel volt újítva. Az elhelyezkedése 
nem annyira kényelmes, mintha a 
belvárosban lenne, azonban metróval 
könnyen megközelíthető bármelyik 
egyetem: nekem a Kálvin tér pótló-
busszal 40-45 perc, metróval fél óra 
alatt elérhető. Az utca pedig, ahol 
elhelyezkedik, nagyon csendes. A 
második évben szereztem a kollégi-
umban egy új barátot, a szobatársa-
mat, pedig nehezen szoktunk össze. 
Azóta rájöttünk, vicces is lehet együtt 
lakni.” – Bangó Henrietta

„Egy támogató, baráti közösség, 
családias légkörrel – tekintve, hogy 
ez nem egy több száz fő befogadásá-
ra képes kollégium, mint az egyetemi 

kollégiumok nagy része, hanem egy 
jóval kisebb, korszerűen bútorozott, 
2-3 fős szobákkal ellátott, barátsá-
gos épület. Már az első alkalommal, 
mikor itt jártam, szimpatikussá vált. 
Családi ház hangulatát kelti az ara-
nyos kertjével, a családi házak szom-
szédságában.” – Molnár Angelika

„Ha te is szeretnél gyönyörű szobát, 
saját íróasztalt, könyvespolcot, 
ruhásszekrényt és mindent, ami segít 
neked, és előre visz a könnyed tanu-
láshoz, ez a hely megfelelő számod-
ra.” – Bogdán Erika

Hallgatói véleménycsokor a 
kollégiumi szállás fontosságáról

Mi
t n

yú
jt 

a R
ef

oR
om

?

„Számomra a Budapesti Refor-
mátus Cigány Szakkollégium 
nagyon sok pluszt adott. Nagyon 
szegény cigány családból szár-
mazom, ahol nem mindenna-
posak az olyan alapvető dolgok, 
mint például a magam körüli 
rendrakás, a mellékhelyiség 
rendeltetésszerű használata, de 
ez a kollégium lehetőséget adott 
ezen dolgok pótlására.” – Rostás 

Gusztáv
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Mentorprogram a RefoRomban
Mit nyújt a RefoRom

?

Hallgatóink visszajelzései 
alapján fontos szerepet tölt be 
a RefoRom életében cselekvés-
központú mentorprogramunk: a 
hozzánk jelentkező egyetemis-
ták és főiskolásokkal többnyire 
műhelyfoglalkozások keretében 
úgynevezett mester-mentorok 
foglalkoznak heti rendszeres-
séggel, akikkel a kompetenciák 
fejlesztése, projektfeladatokban 
való együttműködés mellett 
egyéni és csoportos személyi-
ségfejlesztésre, lelki-és hitéleti 
fejlődésre, ismeretek elsajátítá-
sára is lehetőség van. A men-
torok és a hallgatók közös célja 
nem pusztán a diploma meg

szerzésre, hanem az „életre 
való felkészítés”, a munkaerőpi-
acon történő tisztes helytállás. 
Mind emellett tutor programot is 
működtetünk, ami nem zárja ki 
azt, hogy saját szakmai fejlődé-
süket megtervezve, az egyete-
meiken is felkérjenek maguknak 
olyan oktatót, aki tutorálásukat 
vállalja.
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A Budapesti Református Cigány 
Szakkollégium megalakulása óta arra 
törekszik, hogy a lehető legnagyobb 
szakmai, erkölcsi és anyagi segít-
séget nyújtsa a roma és hátrányos 
helyzetű hallgatóinak az egyetemi 
évek során. Az anyagi segítség része 
a kiemelt összegű ösztöndíj, vala-
mint az ebbe beletartozó lakhatási 
jóváírás. 
A RefoRomba jelentkezők termé-
szetesen dönthetnek úgy is, hogy 
bevételeiket diák-, vagy alkalmi 
munkáért járó fizetéssel egészítik ki. 

Ezek az – általában – részmunkaidős 
állások legnagyobb részben távol áll-
nak azoktól a szakmáktól, melyekkel 
később a hallgatók foglalkozni sze-
retnének. Gyakornoki programunk-
ban a hallgatók viszont nem csak két, 
hanem három legyet is üthetnek egy 
csapásra.
A programban azon hallgatók vehet-
nek részt, akik kötelező egyetemi, 
szakmai gyakorlatukat egy általuk 
kiszemelt cégnél vagy intézményben 
szeretnék eltölteni. Természetesen 
lehetőség van arra is, hogy az egye-

temisták nyári gyakorlaton vegyenek 
részt, melyek költségeit a Budapesti 
Református Cigány Szakkollégium 
finanszírozza. Nem utolsó sorban 
pedig ott van a munkatapasztalat: 
a gyakorlat során a hallgatók olyan 
kompetenciákra tehetnek szert, 
melyek elősegíthetik a hatékonyabb 
munkakeresést, illetve alkalmasab-
bak lesznek egy-egy pozíció betölté-
sére az egyetem után. 

Gyakornoki program a RefoRomban
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„A sokszínűség nagyban jellemzi a 
RefoRom-ot. Mindenki más-más 
karakter, mindenki mást hoz ma-
gával, más háttérből érkezik. Akkor 
látható ez nagymértékben, amikor 
összegyűlünk. Előjön mindenkinél az 
a bizonyos „puttony” amit magával 
hoz. Izgalmas ez a sokszínűség, ami 
a kollégiumban megtalálható. Együtt 
vagyunk, leendő zenészek, jogá-
szok, orvosok, tanárok, teológusok, 
cigányok és nem cigányok. Nagyon 
felüdít az, ahogy a kollégiumon belül 
mennyire elmosódnak az etnikai 
határok. Mert valljuk be, ez a világban 
nem annyira észlelhető.” – Bandor 

Árpád

„Igazából reforomosnak lenni már 
csak azért is jó, mert igyekszünk 
figyelni egymásra. Persze ennek 

megvalósulása sok mindentől függ, 
de úgy gondolom, legfőképpen tő-
lünk. Az a jó, hogy itt, a közösségben 
ebben is sokat fejlődhetünk nap mint 
nap. A lehetőség adott, csak meg 
kell ragadni, ami számunkra fontos 
és utána a RefoRom lendülete visz 
magával!” – Folcz Judit

„Az itt töltött időszak során egyre kö-
zelebb kerültem a többiekhez, végül 
nagyon jó közösség alakult ki, a közös 
programokon összetartó csapat 
lettünk. Szoktunk közös főzéseket 
is csinálni a kötelező programokon 
kívül is: van, amikor együtt megyünk 
moziba, sétálni, vagy akár bulizni.” – 
Beri Amália

„Azért szeretek a RefoRom tagja 
lenni, mert fontos számomra, hogy 

részese lehessek egy jó közösségnek, 
ahol mind a hitemet, mind az identi-
tásomat gyakorolhatom, ápolhatom, 
s ez itt mind megvan. A kollégium 
által több cigány fiatalt megismer-
hettem, akik példák és segítő társak 
számomra.” – Flóra Ella

„Olyanok vagyunk, mint egy nagy 
család, és ez benne a legjobb. A 
barátságok, az esti teázások, a soro-
zatnézés. Az, hogy valaki majd úgyis 
megengedi majd, hogy használd a 
Netflixét, vagy hogy kapj a vacsijából. 
A közös Messenger csoportban ég a 
talaj, hiszen mindig akad valaki, aki 
elmondja, épp mit látott a boltban, 
vagy mit rajzolt fel a tanár az órán. 
Együtt élünk.” – Pém Sára

Hallgatói véleménycsokor a 
RefoRom közösségi életéről
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„A lelkésznek köszönhetően a ka-
tolikus egyházat elhagyva áttértem 
(ugyan még nem hivatalosan) a 
református egyházhoz, mivel sokkal 
egyszerűbbnek és tisztábbnak 
ismertem meg. A lelkész munkájá-
nak köszönhetően tehát a kollégium 
nekem egyet jelentett a református 
egyházzal.” – Bangó Henrietta

„A Bibliaműhelyben lelkészünkkel, 
Topolánszky Ákossal mindig érdekes 
és interaktív beszélgetések alakultak 
ki. Sokszor keresünk párhuzamokat 
saját életünk és a Biblia tanításai kö-
zött, amely segít még elmélyültebbé 
tenni a hitünket.” – Oláh Kálmán

„Sokat jelent számomra a RefoRom 
keresztyén szellemisége is, hogy van 
helye a szakkollégium falain belül a 
hitbéli közösségben való részvétel-
nek is. Jó megtapasztalni azt, hogy 
ha például tanácsot kérek, akkor nem 
egy emberi mértékeknek megfelelő, 
világi tanácsot kapok, hanem annál 
sokkal magasabb szintűt: Istenhez 
fordulunk segítségért és útmutatá-
sért, imában.” – Megyesi Márta

„A kollégium református szellemi-
sége miatt közelebb kerülhetünk 
Istenhez, erősebb hitre tehetünk 
szert. Ez azért is fontos számomra, 
mert a nehéz helyzetekben az ima és 

Hallgatói véleménycsokor a 
RefoRom hitéleti programjairól

a hit az, ami átsegít, és megnyugtat. 
Számomra fontos, és úgy gondolom, 
hogy a mai, zajos világban keve-
sebb figyelem jut ezekre a dolgokra. 
Többek között ebben is segítséget 
nyújthat a RefoRom, hiszen minden 
héten van bibliaismereti foglalkozás.” 
– Berki Elvira

„Az én hitem akkor erősödött meg, 
amikor a RefoRomba költöztem. Az-
előtt úgy éreztem, hogy van Isten, de 
még sincs – hiába imádkoztam, olyan 
volt, mint ha magamban beszéltem 
volna, és nem éreztem, hogy mellet-
tem lett van. A RefoRomban minden 
hétfőn este áhítaton veszünk részt. 
Örülök neki, hogy vannak olyan prog-
ramok a szakkollégiumban, melyek 
lehetőséget adnak arra, hogy együtt 
imádkozhassunk.” – Beri Amália

„Az életem alappillére a hit, 
és ezen a téren sokat segít a 
kollégium saját lelkésze hitem 
mélyebb megélésében, illetve 
gyakorlásában.” – Nagy Richárd 

Tihamér
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Mit nyújt a RefoRom
?

Hallgatói véleménycsokor a 
RefoRom nyelvi képzéséseiről
„Az anyanyelvi angolklubon ren-
geteg olyan képesség fejleszthető, 
ami napjainkban elengedhetetlen. 
Ez értelemszerűen a nyelv mellett 
például az, hogy meg tudj szólalni, 
tudj beszélgetést kezdeményezni 
angol nyelven, élesben is. Ez egy 
elég biztos módszere annak, hogy 
valaki az önbizalmát, vagy a meglévő 
képességeit továbfejlessze. A klubon 
az elmúlt félév során két amerikai 
hallgató társaságában gyakorolhat-
tuk mindezt, akik nagyon segítőkész-
nek bizonyultak, és rögtön felvették a 
műhely ritmusát.” – Folcz Judit

„Az ingyenes idegennyelvi képzés ha-
talmas segítség, hiszen a mai világ-
ban már az egekbe szöktek a nyelvi 
oktatás árai. Legtöbben nyelvvizsga 
nélkül kerülünk be az egyetemekre, 
pedig tudjuk: a diploma megszerzé-
séhez elengedhetetlen a középfokú, 
komplex nyelvvizsga megléte. A 
kollégiumi foglalkozásokon be-
lül lehetőségünk van arra, hogy a 
képzettségi szintünknek megfelelő 
nyelvi oktatást kapjunk, felkészüljünk 
a nyelvvizsgára, továbbá elérhető a 
RefoRom keretein belül egy angol 
anyanyelvi foglalkozás is, ahol a már 

megszerzett tudásunkat tudjuk hasz-
nosítani.” – Berki Elvira

„A szobatársaim etiópiaiak, akik 
rendkívül okosak, és mindig segí-
tőkészek voltak. Ha esetleg olyan 
problémába ütköztem, amely nehéz-
séget okozott, mindig készen álltak a 
segítségemre. Csak angolul tudtunk 
egymással kommunikálni, így a Refo-
Rom az angol nyelvi készségemben 
is sokat segített.” – Nagy Richárd 

Tihamér
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A RefoRom a mögöttünk 
hagyott tanévben szorosan 
együttműködött két alumni
hallgatónk, Víg Miklós és Víg
Erika által plántált tatárszent-
györgyi gyülekezet kísérleti 
tanodájával: szakkollégistáink 
nem csak, hogy vendégül 
látják a tanodás fiatalokat, de 
korrepetálták őket magyarból, 
matematikából, kémiából – 
amire éppen szükségük van. 
Adni jobb, mint kapni – és ezt a 
reforomosok is jól tudják!

Önkéntesség a RefoRomban
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Ajánló
Ezért jó reforomosnak lenni 

„ I g a z á b ó l , 
eleinte nem vártam 

tőle semmit, csak kerestem 
fedőt a fejem felé, és nagyon 

meglepődtem, mikor rájöttem, hogy 
itt sokkal-sokkal  többet is kaphatok. 
A koliban mindenki segített ebben az 
első ijedségemben. Sokan hagyták, 

hadd beszéljek, és mindenki ismerte 
ezt az érzést, és megosztoztunk a 

fájdalmainkon. Ez sokat segí-
tett.” – Pém Sára
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Ajánló
„Közösséghez tartozni jó, és úgy gon-
dolom, kell is. A Reforom nemcsak 
abban nagy segítség, hogy lehetővé 
teszi felsőfokú tanulmányaim folyta-
tását Budapesten, hanem abban is, 
hogy olyan dolgokat is megtapasztal-
jak, melyekre máshol nincs lehető-
ség.” – Folcz Judit

„Amikor ide költözhettem három 
évvel ezelőtt, nem gondoltam volna, 
hogy a RefoRom lesz az az hely, ahol 
igazán önmagam lehetek. Jól esik 
olyan embereket ismerni, akik mindig 
segítenek egymásnak – ilyen a Refo-
Rom is. Az itt lakó emberek külön-
böző életstílussal más szokásokkal 
rendelkeznek, de mégis összetartó-
ak.” – Beri Amália

„Hiánypótló kezdeményezésnek 
tartom a RefoRom megalapítását, 
amivel sok hátrányos helyzetű, de 
ambiciózus és tehetséges fiatal 
életkezdését, szakmai jövőjét támo-
gatja. Egyetértek azzal, hogy senkit 
nem lehet megfosztani a lehető-
ségtől kedvezőtlen családi háttere, 
vagy környezete miatt. A RefoRom 
hozzátehet az egyéni fejlődésünkhöz, 
és bővítheti a közösségben megélt 
tapasztalatainkat.” – Oláh Kálmán

„A RefoRomot tiszta szívből tudom 
ajánlani mindenkinek, hiszen itt 
remek emberek vesznek körbe, illetve 
fantasztikus foglalkozásokon vehe-
tünk részt.” – Horváth Balázs

„Célommá vált, hogy példa lehes-
sek, lehessünk arra, hogy igenis tud 
egymással együtt élni, megtalálni a 
közös hangot cigány és nem cigány; 
hogy a köztudatban lévő cigányok-
kal szembeni sok sztereotípiával, 

megbélyegzéssel szemben mennyi 
sok ellenpélda van. Csak nyitottnak 
kell lenni arra, hogy megszabadulva 
az általánosításoktól, nyitottan és 
őszinte kíváncsisággal forduljunk 
egymás felé. Tehát a RefoRom 
számomra az az ideális közeg, ahol 
békésen, megértően, egymást 
segítve tudnak együtt élni különböző 
származású emberek. Amely által 
minden szakkollégista hiteles példá-
vá tud válni a saját környezetében.” 
– Megyesi Márta

„Fantasztikus lehetőségnek tartom, 
ha valaki reforomos szakkollégista, 
vagy budapesti lakosként szeretne 
az intézmény hallgatója lenni. A Bu-
dapesti Református Cigány Szakkol-
légiumban nem csak tanulást segítik, 
akár mentorálással, akár anyagi 
segítséggel, de egy olyan közösség 
tagjává válhat az ide jelentkező, ahol 
a jövő értelmiségi roma nemzedéké-
nek képviselői élnek együtt. Büszke 
vagyok rá, hogy a RefoRom tagja 
lehetek.” – Berki Elvira

„Azért szeretek a RefoRom tagja 
lenni, mert fontos számomra, hogy 
részese lehessek egy jó közösségnek, 
ahol mind a hitemet, mind az identi-
tásomat gyakorolhatom, ápolhatom, 
s ez itt mind megvan. A kollégium 
által több cigány fiatalt megismer-
hettem, akik példák és segítő társak 
számomra.” – Flóra Ella
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Ajánló
„A RefoRomot bátran tudom ajánlani 
mindenkinek, aki szeretne egy pozi-
tivitásban gazdag közösség tagjává 
válni. Én személy szerint rengeteg 
jó, örömteli pillanatot kaptam a 
kollégiumtól, de biztosan ki merem 
jelenteni, hogy ezzel mindenki így 
van.” – Horváth Flórián

„A szakkollégium emellett sok extra 
dolgot is nyújtott számomra, amely 
más kollégium nem hiszem hogy tu-
dott volna. Ilyen például az ingyenes 
nyomtatás, számitógépterem hasz-
nálata, sportolási lehetőségek (saját 
fitneszterem), mosó-szárítógépek, 
jól felszerelt konyha.” – Nagy Richárd 

Tihamér

„Ez alatt az idő alatt nekem ez a kö-
zösség nagyon sok pozitív élményt, 
tapasztalatot, kapcsolatokat, és nem 
utolsó sorban nagyon jó barátságo-
kat nyújtott, nem csak a tanulókkkal, 
de a vezetőséggel és az intézmény 
dolgozóival egyaránt.” – Jónás Rezső

A szakkollégium több szempontból 
is kielégítheti a felsőoktatásban 
résztvevők igényeit. Van, akit a 
jelentős összegű ösztöndíj vonz, van, 
aki a lakhatást nem tudja másképp 
megoldani, vagy szimplán szociális 
élményeit szeretné sokszorosítani, és 
Istennel való kapcsolatát kialakítani, 
mélyíteni. Nyugodt lelkiismerettel 
ajánlom a szakkollégiumot roma és 
nem roma hallgatóknak egyaránt, 
hiszen a kollégium célja egy színes, 
minden szempontból inkluzív közös-
ség kialakítása. A kollégium szellemi-
leg és fizikailag is igényes, megbízha-
tó, illetve családias.” – Lakatos Gergő
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romák a RefoRomban?
„Teltek a napok, hetek, hónapok és 
egyre inkább rájöttem arra, hogy 
mennyi érték van a kollégium nem 
roma tagjaiban. Emellett azt is meg-
tapasztaltam, hogy sokszor mennyire 
félreértjük egymást. Előfordul, hogy 
mondanak valamit, amit teljesen 
másképpen értünk, mint ahogyan ők 
szánják. Úgy vélem, ez egy nagyon 
jó eszköz lehet arra, hogy vissza-
szorítsuk a rasszizmust. Különleges 
hallgatni azt, ahogyan a nem roma 
hallgatók vélekednek a cigányokról, a 
cigány kultúráról.” – Bandor Árpád

„Itt a kollégiumban azonban lehető-
ségem volt közelebbről is megismerni 

a velem korabeli roma fiatalokat. 
Megismerhettem azokat a nehézsé-
geket, amiken eddig át kellett jutniuk, 
de mindennapi gondjaikat, félelmei-
ket, vágyaikat, örömeiket is megosz-
tották velem. Ezáltal még közelibbnek 
érzem őket magamhoz, és azóta még 
nagyobb empátiával fordulok nem 
csak feléjük, hanem minden cigány 
emberhez.” – Molnár Angelika

„Úgy gondolom, nem azért jó vagy 
rossz a kollégiumban lakni, mert 
romák és nem romák laknak együtt. 
Lehet azért is van ez bennem, mert 
számomra nem jelent különbséget 
egy roma fiatal és valaki, aki nem 

roma. Ugyanolyan értékkel illetve 
ugyanolyan rossz tulajdonsággal 
rendelkezik mindkettő.” – Gáspár 

Barbara

„Továbbá, jó megélnem, hogy a nem 
roma társaim elég nyitottak, 
„reformgondolkodásúak”, akik nem 
„dőlnek be” a romákkal szemben 
felállított sztereotípiáknak, ezért 
nem érzek előítéletet a részükről. 
Mindez pedig felszabadít engem, már 
csak azért is, mert az érzem, hogy 
emberként látnak engem.” – Lakatos 

János Attila
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„Hála Istennek egyre többször 
tapasztalom, hogy az értelmiségi 
szférában könnyebben átlendülnek a 
származáson, és azt is, hogy amikor 
a roma társadalom nehézségeiről be-
szélek, megértik és elgondolkodtatja 
őket.” – Berki Elvira

„Sokkal inkább meghatározóbb a 
mai ember viselkedésére a társa-
dalmi pozíciójának „kultúrája”, mint 
a nemzetiségéé. (Ami még abszolút 
meghatározó tapasztalatom szerint, 
az a vallás.) Pontosan ezért majdnem 
úgy érzem magam a RefoRomban, 
mint bármely más koliban, mivel 
számomra sokkal meghatározóbb, 
hogy milyen szocializációjú embe-
rek vesznek körül, mint hogy milyen 
nemzetiségűek.” – Pém Anna

„Az igazi kérdés, és ez teszi szo-
morúvá az egészet, hogy arról kell 
beszélni, milyen együtt élni. Mindany-
nyian magyar állampolgárok vagyunk. 

Egy országban élünk, és ennek az 
országnak az építésén dolgozunk 
mind. Az kellene, hogy természe-
tes legyen, hogy együtt élünk, hogy 
szomszédok vagyunk, hogy barátok 
és rokonok vagyunk. Akkor mért kell 
arról beszélni a 21. században is 
milyen az együttélés? Mert sajnos 
nem természetes, gyakran látom 
hogyan zárkóznak el egymás elől a 
közösségek. Nem ismerik egymást 
és az ember általános tulajdonsága, 
hogy fél az ismeretlentől. A romák 
kirekesztettsége, a diszkrimináció, a 
rasszizmus és cigányellenesség ellen 
úgy lehet a leghatékonyabban küzde-
ni, ha megismerjük egymást! Mindkét 
közösségnek meg kell találnia a 
gyógyírt az egymás okozta sebekre és 
el kell kezdeni együtt élni, nem csak 
egymás mellett.” – Laboda Georgina

„Hogy mit jelent tehát nekem romák-
kal lakni? Azt jelenti, hogy számtalan 
különböző embert megismerhettem, 

akiknek más és mégis ugyanolyan a 
története, az élete, mint nekem. Sze-
retek a RefoRomban lakni, mert itt is 
emberek élnek, akik sírnak, nevetnek, 
élnek és éreznek a nap minden percé-
ben.” – Gusztos Éva

„Nekem igazából nem számít, hogy 
azok, akikkel együtt élek romák, vagy 
romák. Az egyetlen fontos az, hogy 
kijöjjünk egymással és alkalmaz-
kodjunk egymáshoz, szerintem ezek 
szükségesek a szobatársi kapcsolat-
hoz, meg persze a hasonló értékrend. 
Az alkalmazkodás akkor is szükséges, 
ha ugyanolyan a bioritmusunk, de ha 
nem az, akkor még inkább. A szoba-
társaimmal gyakran beszélünk roma 
kérdésekről, főleg a kolival kapcsolat-
ban.” – Bangó Henrietta

„Az együtt élés szintjén semmit nem 
jelent, mert eddig mindig olyan embe-
rekkel kerültem egy légtérbe, akiknek 
nem volt semmilyen előítélete és 
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elfogadóak voltak velem szemben. 
Engem pedig, őszintén hidegen 
hagy, hogy roma vagy nem roma a 
lakótársam. A személyisége a lényeg, 
hogy odafigyeljen a környezetére és 
magára is.” – Ónodi Eliza

„Sosem tettem különbséget senki 
az emberek között: én úgy gondo-
lom minden egyes ember egyenlő. 
Az, hogy valaki cigány, magyar, 
sötét bőrű, zsidó, stb., az nem jelent 
semmit. Ezek csak címkék. Számomra 
nem léteznek ilyenek, csupán embe-
rek.” – Horváth Flórián 

„Ahogy minden embert, engem is ért 
már negatív és pozitív élmény is. Bár 
szerencsésnek érzem magam, mert 
rengetegen segítettek az egyetemről 
is, akik nem romák. Ezért rendkívül 
hálás vagyok nekik, és becsülöm a 
munkásságukat. Fontosnak tartom, 
hogy meglegyen a hangsúly a romák 
és nem romák között, és egyenrangú 
félként kezeljük embertársainkat.” – 
Rostás Gusztáv

„Nekem mindegy, hogy milyen 
nemzetiséghez tartozik, vagy nem 
tartozik, roma vagy nem roma, én azt 
gondolom, hogy az ember ne aszerint 
válasza barátait, hogy ki milyen 
származású. Az együtt éléshez pedig 
alkalmazkodni kell, például egy kol-
légiumban, a mi helyzetünkben mi is 
alkalmazkodunk egymáshoz.” – Beri 

Amália

„Fontos számomra az együttélés, 
mert a nagy egyetemi közegben nem 
olyan könnyű más roma hallgatók-
kal találkozni. Nem könnyű olyan 
hallgatókkal találkozni, akik annyira 
nyitottak a roma kultúra, az együtt-

élés iránt, hogy beköltöznek egy 
cigány szakkollégiumba. A RefoRom-
ban azonban ott vannak. Ott vannak 
olyan nem cigány diákok, akik bátran 
kimondják egyetemi társaiknak, hogy 
ők egy cigány szakkollégiumban 
laknak. Sokat tanulunk tőlük. Hogy 
mit? Büszkeséget és reményt. Le-
hetünk büszkék származásunkra, és 
reményt, hogy amikor azt mondjuk, 
hogy ez csak együtt mehet, azt itt 
kicsiben meg is élhetjük. Ezt jelenti 
számomra az együttélés, és remélem 
egyre több egyetemistának lesz majd 
benne része.” – Sztojka Szabina

„Megtanultam azt, hogy nem csak 
beszélni kell a cigányságról, hanem 
beszélgetni kell velük. Hogy nem 
szegregálni kell őket, hanem együtt 
élni velük. Hogy nem csak elfogadni 
kell a cigányokat, de együtt táncolni, 
énekelni, örülni is velük.” – Megyesi 

Márta

„A közösségünkben, a Budapesti 
Református Cigány Szakkollégiumban 
számomra nem okoz gondot együtt 
élni mert nincs rossz tapasztalatom 

ezzel kapcsolatban, sőt, a RefoRom 
az első kollégium az életemben. 
Másrészt, fontosnak tartom hogy ne 
szegregált intézményként működ-
jünk.” – Bogdán Erika

„Számomra elsősorban újdonságot 
jelent romákkal együtt élni. Mókát, 
kacagást. Nagyon kedves mindenki. 
Én igazából nem érzek ilyen kettéosz-
tást a társaságban, hogy romák, nem 
romák.” – Pém Sára

„Amikor elkezdtem egyetemi 
tanulmányaimat teljesen megválto-

zott minden. Ebben a közegben az 
emberek már sokkal befogadóbbak 
és megértőek, hiszen nagyon sok 
országból nagyon sok népcsoport-
ból járnak hallgatók a felsőoktatási 
intézményekbe. Az életem könnyebb 
lett, érzelmileg nem voltam annyira 
megterhelve, nem éreztem magam 
kevesebbnek. Egyre több barátom 
lett.” – Dányi Amarillisz

„Én szerencsés vagyok, sosem érez-
tem semmi rosszat, ha nem romák 
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között voltam, nem ért semmilyen 
rasszista megjegyzés sem. Családom 
nem hangoztatja a roma-nem roma 
kérdést, ezért sem tudtam kiskorom-
ban hogy ki micsoda, és ez felnőtté 
válásomban is így maradt, ugyanúgy 
vagyok és viselkedem romák és ma-
gyarok között.” – Horváth Balázs

„Én abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy még nem éltem meg 
olyan megkülönböztetést, amely be-
folyásolta volna életem sikerességét. 
Kisebb-nagyobb ’megpróbáltatások’ 
voltak és lesznek is, de ezek már 
leperegnek rólam. Őszintén meg-
mondom, eleinte ezek a megnyilvá-
nulások igenis zavartak, de mostanra 
kialakult bennem egy olyan tudatos-
ság, hogy ha bizonyos dolgokat az 
ember nem vesz figyelembe, akkor 
azok olyan tényezők, melyek nem za-
varják meg az életét.” – Jónás Rezső

„Ahogyan felnőttem, rájöttem, hogy 
nekem nem kell változtatnom maga-

mon, nem kell erővel bizonyítanom, 
és nem kell megfelelési kényszert 
éreznem magamban. Szimplán valódi 
és természetes énemet megmutatva 
is pozitív visszajelzést és elisme-
rést kaphatok ott, ahol kell. Mai 
napig vannak cigány és nem cigány 
ismerőseim, barátaim, akik nem ’csak 
a cigányt’ látják bennem, hanem 
„Gergőt, a barátot”. Szeretnek engem, 
és értékelnek azért, aki vagyok. És én 
is szeretem őket.” – Lakatos Gergő

„Aszerint válogatom meg a bará-
taimat, hogy kinek a társaságában 
érzem jól magam, és hogy kire 
számíthatok minden esetben. Az 
életben mindig az lesz a célom, hogy 
jó példát mutassak az embereknek, 
és hogy segítsem a szegény sorsban 
élő tehetséges gyerekeket, fiatalokat. 
Szerintem a RefoRomnak ez is egy 
mottója, mivel egy új generációnak 
kell megmutassuk azt, hogy meg 
tudtuk csinálni.” – Varga Dávid



36

CO
VID

-1
9 A koronavírus-járvány hatása a 

hátrányos helyzetű roma 
közösségekre Magyarországon

A COVID-19 járvány miatt emberek 
veszették el a munkahelyeiket és 
saját és családjuk megélhetéséhez 
szükséges jövedelmet. A gyerekek és 
az oktatási intézmények a bezárás 
miatt átálltak az online oktatásra, 
már akinek erre volt lehetősége. A 
legtöbb hátrányos helyzetű közös-
ségben a gyerekeknek nincsenek 
meg a szükséges eszközeik az online 
oktatásba való bekapcsolódásra. Az 
iskolák, melyek fel voltak készülve 
arra, hogy tanulóinak nincsenek 
számítástechnikai eszközei és inter-
net-hozzáférésük, hetente kiosztott 
feladatlappal, vagy más analóg fel-
adatmegoldási lehetőségekkel pró-
bálták a tanulókat az iskola köteléké-
ben tartani és a tanév teljesítéséhez 
szükséges minimumokat behajtani a 
gyerekeken. 
Az iskolákkal együtt a tanodák is 

bezártak. Bár sokan próbálkoztak a 
gyerekek segítésével, elsősorban te-
lefonon keresztül a lehetőségek mi-
att a hatékonyság elég változékony 
és sajnos sokan a szülők segítségére 
sem támaszkodhatnak. A hátrányos 
helyzetű roma közösségekre jel-
lemző volt, hogy alkalmi munkákból 
tartották fent a háztartást, melyek 
helyzete a kieső jövedelmek miatt 
kilátástalanság széléig sodródott. A 
hitelekre kiadott moratórium kedvező 
döntés volt számukra is, de még 
mindig jellemzőbb, hogy uzsorástól 
kapták kölcsön pénzt, melyekkel az 
alkalmi nagyobb kiadásokat fedezték. 
Az eddigi adósságaikat a jövedelem 
elvesztése miatt nem, hogy visz-
szafizetni nem fogják tudni, de még 
mélyebbre fognak csúszni ezekben 
a kedvezőtlen körülmények között 
kölcsönzött összegekben. Mégis 

vannak, akiknek jelenleg az egyetlen 
lehetőség a túlélésre az uzsorástól 
kölcsönkapott pénz, melyet majd 
aránytalanul nagy haszonnal fognak 
visszakapni a járványhelyzeten nye-
részkedők. 
Szerencsére egyre kézzelfoghatóbbá 
vált egy civil összefogás roma és 
pro-roma szervezetek részéről is, 
hogy ki-ki lehetőségeihez mérten 
segítse a hátrányos helyzetű közös-
ségeket. Természetesen civilek a 
korlátozott forrásaikkal nem tudtak 
mindenkinek elegendő segítséget 
nyújtani, így továbbra is van egy ha-
tározott és erőteljes intervencióra a 
kormány részéről is a hátrányos hely-
zetű közösségek megsegítésében. 
A hátrányos helyzetű közösségekben 
magasan reprezentált a romák ará-
nya Magyarországon. Leggyakrabban 
szegregáltan élnek a települések 

Már a veszélyhelyzet kihirdetésével gyökeresen megváltozott korábbi 
világunk. Őszintén bevallom, én eleinte örültem a helyzetnek, mivel Bu-
dapesten vagyok egyetemista, és hirtelen csak az jutott eszembe, hogy 
most hazautazhatok vidékre és több időt lehetek a családommal. De 
már estére tudatosult bennem, hogy milyen súlyos következményekkel 
fog ez járni az ország gazdaságára és milyen komoly életveszélybe ke-
rültek az emberek a vírus miatt.
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szélén, komfort nélküli lakásokban. 
A COVID-19 vírussal szemben eddig 
nem ismert a gyógymód. Az egész-
ségügyi szakemberek a megfelelő 
tisztálkodást és kézmosást, továbbá 
a többi embertől való elszigetelő-
dést ajánlják. Olyan dolgokat amit 
egy ”telepi” környezetben az ember 
nem tud megtenni. Ha egy ilyen zárt 
közösségbe bejut a vírus, az súlyos 
következményekkel járhat. 
Köztudomású, hogy a Covid-19 
életveszélyes a legyengült immun-
rendszerű emberekre és ezekben a 
hátrányos helyzetű közösségekben 
elő embereknek pedig a magyar 
átlagnál is rosszabb az egészségügyi 

állapota. Továbbá pedig komoly gyű-
lölethullámot indíthat el a cigány-
sággal szemben. Nem engedhetjük, 
hogy a vírusra való hivatkozással az 
emberek jogait korlátozzák, ahogy 
arra már vannak példák Bulgáriában. 
Ne hagyjuk, hogy a Covid-19 járvány 
megossza a Magyarországon elő 
embereket és a már eddig is létező 
társadalmi törésvonalakat tovább 
mélyítse!
Számomra ez a vírus megmutatta, 
hogy az emberek igenis össze tudnak 
fogni, és össze is kell fogniuk. Egész 
eddigi életünk legnagyobb válságá-
ban vagyunk, és nem tudjuk meddig 
fog tartani, vagy milyen további 

következményei lesznek. Már látjuk, 
hogy a kialakult válság és bizony-
talanság a legszegényebbeken és a 
legkiszolgáltatottabbakon csapódik 
le először, és bár mindenkit megvisel 
a kialakult helyzet, ne hagyjuk őket 
hátra! 
Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
És bízzunk benne, hogy hamarosan 
újra talpra állunk!
„De a kik az Úrban bíznak, erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a 
saskeselyűk, futnak és nem lankad-
nak meg, járnak és nem fáradnak el!” 
(Ézsaiás 40:31)

Szöveg: Laboda Georgina
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9 Hogyan élték meg a koronavírus 

miatti veszélyhelyzetet a RefoRom 
hallgatói?
Molnár Angelika - A világjárvány hatása életemre

A világon élő minden embert érintő 
legaktuálisabb probléma most 
az a világjárvány, amit csak CO-
VID19-ként, vagy más néven új 
típusú koronavírusként emlegetnek. 
Ez a probléma társadalmi, kulturális, 
gazdasági, valamint az élet minden 

területét érintő nehézségeket okoz 
most az emberek millióinak a világon. 
Az egyes ember a saját bőrén, a saját 
életén keresztül éli át ezeket nehéz 
időket. Mindenki más módon próbál 
felülkerekedni ezeken a megpróbál-
tatásokon, más forrásból gyűjt erőt. 

A vallásos emberek számára ez az 
Istenbe vetett hit: bíznak benne, hogy 
mindennek oka van, és ezután már 
csak jobb jöhet. Aki nem vallásos, 
az is érzi, hogy talán a most bekö-
vetkező események valami jobbat 
hoznak. Ez a bizakodás az emberiség 
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történelme során mindig jelen volt 
és lesz is, hiszen nem ez az első nagy 
járvány, katasztrófa, amit át kellett 
élnünk. Ilyen időkben az emberek 
jobban befelé fordulnak, meglát-
ják a jót, az értékest az életükben, 
és megpróbálják a rossz dolgokat 
helyrehozni. 
A veszélyhelyzet idején én is a leg-
több időt az otthonomban töltöttem 
családom, szeretteim körében, ezért 
sokat gondolkodtam a jelenlegi hely-
zeten. Mivel az utóbbi években egyre 
közelebb kerültem a valláshoz, a 
hithez, fontosak számomra is azok a 
kérdések, hogy vajon Istennek volt-e 
szándéka ezzel, és ha igen, micsoda, 
és milyen irányt mutat nekünk? Az 
én életem mennyiben fog változni 
ezáltal? A távoktatás miatt most 
rengeteget ültem a számítógép előtt, 
a barátaimmal és a világgal is az 
interneten keresztül tudtam tartani a 
kapcsolatot. 
Egy nap az interneten böngészve 
bukkantam rá arra az igére, amely 
így szól: „Az Úr haragja tehát a jó 
megszilárdítására irányul, a világ 
és békéje fenntartására. Aki ebben 
a helyzetben bezárkózik, valójában 
teret enged Istennek. Elfogadja és azt 
állítja, hogy vannak olyan küzdel-
mek, amelyekben nem ő az illetékes, 
hanem egyedül az Úr” A szerző itt a 
Mózes első könyvének 8. fejezetének 
21-22. versére hivatkozik. Elgondol-
kodtam ezen a mondaton. A mai vi-
lágban élő ember úgy gondolja, hogy 
a természettől eltávolodott, nincs 
is szüksége rá, és nincs szüksége 
az Istenre. Ő maga irányít mindent, 
és ebbe senkinek nem lehet már 
beleszólása. Én is, aki felnőtté válva 
egyre önállóbb vagyok, távol a csalá-
domtól, egyedül próbálom szervezni 

az életemet, és formálni a jövőmet, 
rá kellett jönnöm, hogy vannak olyan 
dolgok az életünkben, amibe nincs 
beleszólásunk, nem tudjuk kontroll 
alatt tartani, nem mi irányítjuk.
Nagyon kicsik vagyunk az Istenhez, 
és a természethez képest. Vajon mit 
tudok tenni én ebben a mai helyzet-
ben? Ézsaiás könyvében hangzik el ez 
a két felszólítás: „Zárkózz be – amíg 
elvonul az Úr haragja!” (Ézs 26,20). 
„Indulj, népem, menj be szobádba, és 
zárd magadra ajtódat, rejtőzz el egy 
rövid pillanatra, míg el nem múlik a 
harag!” (Ézs 26,20). Tehát nekem és 
mindenki másnak is szót kell fogad-
nunk ennek a bibliai felszólításnak, és 
a médiában nap, mint nap elhangzó 
figyelmeztetésnek. 
Otthon kell maradnunk, be kell 
zárkóznunk, amíg az Úr haragja 
elmúlik, megbocsát nekünk, és újra 
békés, biztonságos lesz a világ. De 
ez a bezárkózás nem csak a lakásunk 
ajtaját jelenti. Azt is jelenti, hogy 
most egy kicsit befelé kell fordulnunk, 
a lelkünket kell megvizsgálnunk, 
a gondolatainkat. A felesleges és 
rossz dolgokat el kell felejtenünk, ki 
kell takarítanunk, és jobb, haszno-
sabb dolgokkal megtöltenünk. Nem 
szabad azonban teljesen bezárkózni. 
Nyitottnak kell maradnunk mindenki 
iránt, és a saját lehetséges eszköze-
inkkel segíteni annak, aki rászorul. 
Ennek a helyzetnek a pozitív hoza-
déka lett, hogy olyan összefogásra 
és segítségnyújtásra látunk példát 
az országban és az egész világon, 
amely közelebb hozta az embereket 
egymáshoz. Én magam is megteszek 
a saját életemben, a saját szintemen 
mindent annak érdekében, hogy 
erősebben, tisztábban jöjjek ki ebből 
a nehéz időszakból.
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9 Horváth Flórián – Isten meg akarja mutatni, mennyire értékes az élet

Márciustól kezdve sajnos nem telt 
el úgy nap, hogy ne hallottam volna 
a koronavírusról. Amellett, hogy 
félelemkeltő és szívbemarkoló, már 
idegesítőnek is mondható. Legalábbis 
én így vagyok vele. Kissé fel vagyok 
háborodva, hogy a média és sok-sok 
ember csak a negatívat sugározza 
a többi ember felé. Én ezt teljesen 
megértem, hiszen valóban szörnyű 
az, amit meg kell élnie most minden-
kinek ezen a Földön, viszont teljesen 
kiakaszt a tény, hogy a jó dolgok a 
háttérbe szorulnak. 

A vírus miatt sokak munkájukat 
vesztették, ami szörnyű dolog. A 
betegségek és elhalálozások mellett 
ezt találom az egyik legszomorúbb és 
legfájóbb dolognak. Sokszor gondo-
lok azokra a családokra, akik a vírus 
miatt elvesztették munkájukat, és 
most munkanélkülivé váltak. Szörnyű 

belegondolni, hogy lehet olyan csa-
lád, ahol már senki sem dolgozik és 
félrerakott pénzük sincs. Egyszerűen 
mardos belülről ez a gondolat.
Szeretnék kitérni arra, hogy számom-
ra mit jelentett és jelent mai is ez az 
egész helyzet. Mint azt említettem, 
próbálom minden rosszban meglátni 
a jót. Annak ellenére, hogy hiányoz-
nak sokan, és hiányoznak a kirándu-
lások, mozizások, stb., rengeteg jó 
dolog történt velem. Sokkal több időt 
tudok tölteni a családommal, amiért 
nagyon hálás vagyok. Ilyen sok időt 
szinte még sosem töltöttünk együtt, 
mint ezekben az időkben. 

A folyamatos itthon fekvés valami-
lyen oknál fogva rávett engem, hogy 
elkezdjek edzeni. Már hónapok óta 
terveztem, viszont sosem volt hozzá 
elég lelki erőm vagy motivációm. 
Lassan egy hónapja, hogy minden 
nap edzek és azóta sokkal jobban 
érzem magam. Ha éppenséggel nem 
a családdal vagyok vagy edzek, akkor 
írni szoktam. Most több időm van rá, 
mint ezelőtt, amelyért szintén hálás 
tudok lenni. Ez az egyik kedvenc 
elfoglaltságom, teljesen kikapcsol és 
ekkor tudok száz százalékig ellazulni. 
Röviden kifejtve, számomra ez az 
időszak a megpróbáltatást és egy új 
kezdetet jelent.

Remélem, ebben az időszakban min-
denki megtanulja sokkal jobban ér-
tékelni a dolgokat, és azt, amije van. 
Most talán megtanuljuk értékelni az 
életünket. Sok embert ismerek, akik 
nem értékelik egészségüket. Most 
talán felnyílik a szemük és megér-

tik, hogy az egészségünkkel bizony 
foglalkozni kell. 

Nagyon szeretek túrázni és kirán-
dulni, viszont van bennük egy rossz 
dolog is. Eddig akárhova mentem, 
szinte mindenhol láttam eldobált 
szemetet. Rengeteg ember nem 
értékeli a természetet. Most, hogy 
sokáig el voltunk szigetelődve, és 
házunkból is csak a legszükségesebb 
dolgok miatt léphettünk ki, talán 
megtanuljuk értékelni a természe-
tet is. Sokan elfelejtették, mennyire 
fontos a család és a barátok. 
Sosem gondoltam volna, hogy ilyet 
mondok, de hiányzik, hogy padban 
ülhessek, és egy óra résztvevője 
lehessek egyetemi hallgatóként. 
Én most mindenképp azt tanulom 
meg – többek között –, hogy jobban 
értékelnem kellene az oktatást és a 
tanárok munkáját – bár azzal eddig 
sem volt gond. Szerintem elképesz-
tő, amit a tanítók tesznek, és az, 
hogy rengetegen meg tudják állni a 
helyüket ebben a helyzetben, nagyon 
tiszteletre méltónak találom.
Szerintem Isten ezzel az egésszel azt 
szeretné megmutatni, hogy mégis 
mennyire értékes az élet. Ahelyett, 
hogy a negatívra koncentrálnánk, 
meg kellene látni, és igazán értékelni 
azt a sok-sok csodálatos dolgot, ami 
körülvesz minket.

Én mindig azt vallottam – még a 
nehéz időkben is –, hogy minden 

rosszban van valami jó. Ezzel nem azt 
mondom, hogy egyszerű meglátni a 
rosszban a jót, viszont nem is olyan 
nehéz, mint gondolnánk. Ahelyett, 

hogy panaszkodnánk a helyzet miatt, 
becsüljük meg, hogy élhetünk. 

Ahelyett, hogy siránkoznánk, hogy 
nem mozdulhatunk ki a házból, 

mondjunk egy el imát, hogy 
egészségesek lehetünk.
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A magyarországi cigány felzárkózás
érdekében kiemelt feladat a jövőt építő

értelmiség képzése. E cél megvalósítását
segítendő a Magyarországi Református

Egyház létrehozta a Budapesti Református
Cigány Szakkollégiumot. A felsőoktatásban

tanuló, elsősorban cigány
származású hallgatók tehetséggondozása,

keresztyén életvitelre való nevelése
hosszú távú integrációs szemlélet

jegyében történik. Azt reméljük, hogy a
hazájához és az egyházhoz kötődő, a

keresztyén, magyar és cigány identitást
is magáénak érző és valló, a társadalmi
együttműködésben érdekelt értelmiség
sokat tud majd tenni a cigányságért, az
egyházért valamint a cigány és a nem
cigány származásúak együttéléséért.

A szakkollégium oktatási, tudományos
és művészeti műhely, amely a magyar
társadalom számára a művészetben
és kultúrában rejlő lehetőségeket is

felhasználva a cigányság integrációjának
keresztyén és humanista szellemiségű

alternatíváját kínálja.
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