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Fiatal roma kutatók
2018. március 9.én került megrendezésre a Roma
Szakkollégiumok
Hallgatóinak Országos
Tudományos
Konferenciája, ahol
szakterületeik hez
tartozó tudományos
kutatásaikat és eddigi eredményeiket
mutatták be az ország roma szakkollégistái Szegeden.
A konferencián a
hallgatói előadások
mellett a cigányok
tudományos életben betöltött szerepéről, és
a roma értelmiség életéről,
lehetőségeiről is szó esett.
A program fővédnökeként

Kiválóan

volt jelen Langerné Victor
Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes
államtitkár. A konferencián
részt vett Prof. Dr. Szabó Gá-

bor, a Szegedi Tudományegyetem, illetve Dr. Kozma
Gábor, a Gál Ferenc Főiskola
rektora is.

Könyvbemutató

Mesés este Farkas Franciskával

a Szokereszben

R.O.M.A.
a Szokereszben

Reményteli Országban Mindenki Ajándék

KUTATÓMUNKÁK

Március 9.-én, pénteken egy különleges irodalmi élmény részesei lehettek a Szegedi Keresztény
Roma Szakkollégium Hallgatói és
az érdeklődő helybeliek. Farkas
Franciska, roma származású színésznő Gorkij: Makar Csudra című
darabját mutatta be. A sejtelmes
hangulatú mese rövid időn belül
magával ragadta a hallgatóságot,
akik feszülten figyelték, ahogyan
Makar Csudra meséli Radda, Lojko és a többi vándorló cigány életének egy-egy mozzanatát az őszi
sztyeppén.

Kreatív írás a Szokereszben
Márciusi Közéleti kurzusunk
vendége volt Lackfi János József
Attila- és Prima Primissima-díjas
író, költő, műfordító, szerkesztő. Megismertük a kortárs költő
irodalomhoz való hozzáállását,
véleményét az olvasásról, művészetről, oktatásról. Szerinte
az irodalom sokkal gyakorlatia-

Idén márciustól a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpontként került nyilvántartásba vételre a
Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium.
A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak a fiataloknak tehetségük
felismeréséhez és kibontakoztatásához. Az
akkreditáció során tehetségügyi szakértők is meglátogatták a szakkollégiumot, és
személyes konzultáció alapján győződtek
meg
arról,
hogy az intézmény megfelel-e a szakmai
elvárásoknak.

sabb, mint ahogy az iskolában
elmélkednek arról, mit is szeretett volna leírni a költő. Rengeteg módja van annak, hogy
élvezhetőbb és izgalmasabb
legyen mindez a 21. századi ember számára. Hallgatóink ennek
egy formáját, a kreatív írás alapjait ki is próbálhatták.

Az elmúlt 5 év tutori programjának eredményessége már nemcsak szavakban és számokban
mérhető. 18 jelenlegi és volt
hallgatónk kutatása jelent meg
Kutatómunkák a Szokereszben
címmel. A március 2-i könyvbemutatón prof. Dr. Zakar Péter
mondott köszöntőt, Mészáros
Ferenc igazgató mutatta be a
kötetet, majd Kalányos Krisztina, a tutori program felelőse és
megálmodója, a megjelenő kötet szerkesztője köszöntötte a
jelenlévő hallgatókat, oktatókat
és érdeklődőket.

