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AZ IDEI ÉVBEN ÚJ PROGRAMELEMMEL BŐVÜLT AZ ALKOTÓHÁZ TEVÉKENYSÉGE. ENGLISH CLUB 

INDUL, AMELY A REFORMÁTUS SKÓT MISSZIÓ ÁLTAL MAGYARORSZÁGON TANULÓ KÉT KANADAI 

HALLGATÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL VALÓSUL MEG. 

A SOROZAT 2018. DECEMBER VÉGÉVEL ZÁRULT. 

Az English Club keretében anyanyelvi kortársakkal nyílt lehetősége a 

szakkollégistáknak kötetlenül kikapcsolódni, melyet aprósüteményekkel, 

üdítőitalokkal, teával tettünk színesebbé. A közösségi alkalom keretében az 

elmúlt időszak kihívásairól, örömeiről, sikereiről, a következő időszak terveiről 

osztották meg tapasztalataikat, reménységeiket angol nyelven a résztvevők. Az 

intézményünk szakmai programjának keretében egyéni nyelvórákat biztosít a 

szakkollégistáknak. A Nemzeti Tehetség Program támogatása keretében 

megvalósult English Club legutóbbi alkalma ezt kiválóan egészítette ki, hiszen 

anyanyelvi kortársakkal léphettek egy közösségi hitéleti kulturális alkalom 

keretében kommunikációs interakcióba. Az alkalmon rövid angol nyelvű bibliai 

igevers felolvasás, magyarázat és a felolvasott és elhangzottakra történő 

személyes reflektálásra is lehetőség nyílt. Mind szociális, mind nyelvi 

kompetenciáik, mind hitéletük fejlődéséhez hozzájárult az alkalom.  
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2018. SZEPTEMBER 27-ÉN LEHETŐSÉGÜNK NYÍLT A PAPP LÁSZLÓ SPORTARÉNÁBAN MEGVELÓSULT 

„NAGYKONCERT ARÉNA” ESEMÉNYEN 

 

A szakkollégisták az elmúlt évek legjobb dalait hallgathatták élőben - rock, 

alternatív, világzene, jazz,  hip-hop, elektronikus - egy különleges koncerten. 

Voltak olyan művészi formációk,  amiket így azelőtt még sosem hallhattunk. 

Felléptek többek között: Charlie, Bródy János, Caramel, Nagy Feró,  Republic, 

Karácsony János, Varga Lívius, Hooligans, The Biebers,  Magashegyi 

Underground, Brains, Margaret Island, Ivan & the Parazol,  Blahalouisiana, 

Kelemen Kabátban. 

http://www.nka.hu/nka25_180927 

 

 

 

 

 

http://www.nka.hu/nka25_180927
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2018. OKTÓBER 14-ÉN AZ ALKOTÓHÁZ EXTRA KERETÉBEN, AMELY ALATT LEGINKÁBB A KIHELYEZETT 

KULTURÁLIS, SZAKMAI ALKALMAKAT ÉRTJÜK, ELLÁTOGATTUNK A ZENEAKADÉMIÁRA  

A Zeneakadémiára mehettek el a Budapesti Református Cigány Szakkollégium 
hallgatói. Egy unikális Hárfa gálaműsort hallgathattak meg. Közreműködtek: Jana 
Boušková, Sasha Boldachev, Vigh Andrea és a Budapesti Vonósok 
(koncertmester: Pilz János, művészeti vezető: Botvay Károly). 
Felejthetetlen élményt jelentett a RefoRom hallgatóinak. 
 
 

TÁRGY és PORTRÉFOTÓZÁS WORKSHOP és KIÁLLÍTÁS 

 

Egy teljes alkotófolyamat részesei lehettek a szakkollégisták. Időben és 

feladatokban is számos kompetenciát fejlesztő műhelymunka zajlott. Először is 

ki kellett választaniuk a fotózni kívánt tárgyat, a fotózáshoz előkellett készíteni a 

helyszínt (világítás, bútorok), majd a segédkezni társaiknak a tárgyfotózás 

beállításainál, amikor rájuk került a sor, akkor elkészíteni a fotókat. 

Természetesen figyelték egymást az alkotófolyamat során és folyamatosan 

átbeszélték, értékelték, kielemezték, hogy kinek és miért esett a választása az 

adott tárgyra és személyre a fotók elkészítésekor. A fotózási alkotófolyamatot 

követően az elkészült képeket a fényképezőgépről át kellett játszaniuk laptopra 

és onnan egyenként nyomtatni az alkotásokat, majd laminálták is ezeket. 

Minderre azért volt szükség, mert a RefoRom Galériában ki is kellett állítaniuk a 

válogatott fotóanyagot. A kiállítás installálási feladatai is a hallgatókra várt. Végül 

egy szép kiállítás jött létre, amely a szakkollégiumi közösség és a vendégeink 

számára egy művészeti színtérré varázsolta a szakkollégium bejáratának belső 

tereit. 

 

KÖZÖS ASZTAL FŐZŐKLUB  

A közös asztal főzőklub néhány szakkollégista és az Alkotóműhely vezető által 

bonyolított gasztronómiai alkalom volt, amelynek apropóját az adta, hogy 

időnként a szakkollégiumban egyben köszöntik egy saját sütésű tortával az 
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elmúlt néhány hónap születésnaposait. Ez a hagyomány ez alkalommal azzal 

bővült, hogy egy kései vacsorává vált azáltal, hogy a vegetáriánusoknak 

panírozott tökszeletek és zöldborsó, a húsevőknek pedig rántott csirkemell 

szeletek és sült csirkecombokat is készítettek rizs és burgonyakörettel. A 

csokoládés szeder és epertorta is kiváló desszertnek bizonyult. 

HABISZTI CIGÁNY KVÍZ TÁRSASJÁTÉK 

A RefoRom szakmai vezetője az Alkotóműhelyben kifejlesztett egy a 

magyarországi cigányság kultúráját széleskörűen reprezentáló, játékosan tanító 

kvíz társasjátékot, amely Habiszti névre hallgat. A Pilisvörösvárról érkező 

tanodások a RefoRom Alkotóházban néhány szakkollégista vezetésével ezt a 

társasjátékot ismerhették meg. Kellemes kikapcsolódás volt. 

LEGKEDVESEBB ALKOTÁSOK BEMUTATÁSA, ÉLETKÉPFOTÓZÁS és KIÁLLÍTÁS 

 

Egy teljes alkotófolyamat részesei lehettek a szakkollégisták. Időben és 

feladatokban is számos kompetenciát fejlesztő műhelymunka zajlott. 

Bevezetésként Borkó Marianna Alkotóműhely vezető mutatta be és elemezte 

néhány legkedvesebb alkotását. Utána nekikezdtek az alkotói folyamatnak. 

Először is ki kellett gondolniuk a fotózni kívánt jelenetet, a fotózáshoz előkellett 

készíteni a helyszínt, instruálni a közreműködőket. Előtte csapatmunkában 

segédkeztek a társaiknak a jelenetek beállításainál. Amikor rájuk került a sor, 

akkor elkészítették a fotókat. Természetesen figyelték egymást az 

alkotófolyamat során és folyamatosan átbeszélték, értékelték, kielemezték, 

hogy kinek és miért esett a választása az adott szituációra/életképre a fotók 

elkészítésekor. A fotózási alkotófolyamatot követően az elkészült képeket a 

fényképezőgépről át kellett játszaniuk laptopra és onnan egyenként nyomtatni 

az alkotásokat, majd laminálták is ezeket. Minderre azért volt szükség, mert a 

RefoRom Galériában ki is kellett állítaniuk a válogatott fotóanyagot. A kiállítás 

installálási feladatai is a hallgatókra várt. Végül egy szép kiállítás jött létre, amely 

a szakkollégiumi közösség és a vendégeink számára egy művészeti színtérré 

varázsolta a szakkollégium bejáratának belső tereit. 

 


