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Patrónusi program a roma szakkollégiumban
A „Patrónus leszek” címet
viselő információs nappal
vette kezdetét a Szokeresz
új programja, melynek célja, hogy a dél-alföldi régió
területén hátrányos helyzetű – elsősorban cigány származású –, érettségi előtt
álló fiatalokat felkutassa és

kézzelfogható
segítséget
nyújtson
tanulmányaikban, hogy eljuthassanak a
felsőoktatásba. A Szegedi
Keresztény Roma Szakkollégium az Arany János Tehetséggondozó Programmal
való összekapcsolódás lehetőségével indította útjá-

nak a kezdeményezést. Jelenlegi és már végzett roma
szakkollégisták
vesznek
részt patrónusként a programban, akik a megfelelő
felkészítés után jövő januártól kezdik meg a tehetségek
felkutatását a dél-alföldi régióban.

Alumni találkozót szervezett a KRSZH
A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium
végzett hallgatói is részt vettek Budapesten,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Hanns Seidel Alapítvány által megrendezett
Alumni találkozón.
A rendezvény célja, hogy közös fórumot
teremtsen a roma szakkollégiumi programot végzett hallgatók összefogására.
A találkozón, melyen az ország egyházi
fenntartású roma szakkollégiumait képviselték a volt hallgatók, felszólalt Langerné
Victor Katalin Társadalmi felzárkózásért fe-

lelős helyettes államtitkár, aki beszédében
hangsúlyozta a hálózatosodás jelentőségét és felvetette annak lehetőségét, hogy
a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat
hallgatói a jövőben szervezetten több alkalommal találkozzanak.
Az egész hétvégét felölelő program keretében a résztvevők a munkaerőpiacra való
felkészüléshez is kaptak szakmai segítséget.
Emellett természetesen lehetőségük nyílt a
kötetlen szórakozásra és a szakkollégiumi
emlékek felelevenítésére is.

programjaikat, a fiatalok
között végzett szolgálatát.
Körbevezette a hallgatókat a gyülekezet otthonául szolgáló Honvéd téri
Református Templomban,
ahol a református szimbolikáról is beszélt. Elmondta, mit jelent számára az
ökumené és hogyan éli
ezt meg református lelkészként és főiskolai oktatóként.

Ezzel a címmel rendezte
meg ünnepre hangolódó lelki napját advent
harmadik hetében a
Szokeresz közössége a
Katolikus Házban. Vendégünk volt dr. Aczél
Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója, aki előadásában
a közvetlen emberi
kommunikáció lehetőségeiről és felelősségé-

Szokeresz-karácsony
Ötödik
alkalommal rendezte meg
a Szokeresz karácsonyi ünnepségét
december 15-én. A
meghitt
alkalomnak ezúttal a Dóm
Látogatóközpontja
adott otthont, ahol
az intézmény hallgatói, fenntartójának
képviselői, oktatói,
tutorai, mentorai és

munkatársai voltak
jelen. A szakkollégisták ünnepi műsorral
készültek. Mészáros
Ferenc igazgató úr
ünnepi
köszöntőjében a hittel teli
várakozás
fontosságára hívta fel a figyelmet és biztatta
a fiatalokat, hogy
fordítsanak időt lelkük felkészítésére,

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasait köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem november végén. A díjazottak között
szerepel Mezei Tímea roma szakkollégista
és Szverle Szandra, a szakkollégium végzett
hallgatója. A Szegedi Tudományegyetem
rektora november 29-én az SZTE központi
épülete dísztermében rendezett ünnepségen köszöntötte a tehetségeket.
Az ÚNKP a legújabb, a magyar kormány
által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az
országos felhívásra benyújtott érvényes pályázatok több mint 12 százaléka a Szegedi
Tudományegyetemről érkezett. A SZTE 122
sikeres pályázata több mint 180 millió forint
összértékű ösztöndíjat nyert el.

Barátkozunk-e még egymással?

Reformáció 500
Az őszi félév végén a Szokeresz közössége az ökumené jegyében a Szegedi Református Egyetemi
Gyülekezethez látogatott.
A gyülekezet vezető lelkésze, Czagány Gábor és
a fiatalok énekkara fogadta a szakkollégistákat. Az
egyetemi lelkész az 500.
évforduló kapcsán beszélt
a kálvini reformációról,
bemutatta gyülekezetét,

Cigány fiatalok a nemzeti
kiválóságok között

hogy
reményteli
lelkülettel fogadják
a Megváltó megszületésének örömhírét.
Igazgató úr szavai
után Dr. Zakar Péter professzor úr, a
fenntartó képviselője köszöntötte a kollégium közösségét,
majd ünnepi vacsora
és közös ünneplés
következett.

ről beszélt, valamint a
21. századi, felgyorsult
technikai fejlődés okozta kihívásokra hívta fel a
hallgatók figyelmét.
A lelki programon közöttünk volt Hoffher
József jezsuita atya, aki
a fiatalokkal az elhívásról és hivatásról beszélgetett Ábrahám életét
példaként állítva eléjük. Valamint az emberi

kapcsolatok értékeire,
küldetésére hívta fel a
figyelmet Jézus és Péter
barátságán
keresztül,
így adva kapaszkodókat
az adventi készülődésünkhöz, lelkünk és kapcsolataink ápolásához.
A lelki nap Hoffher József atya által celebrált
szentmisével zárult.

