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Modellértékű a cigány és nem cigány fiatalok együttélése a roma szakkollégiumban
Idén ünnepli ötéves fennállását a Szegedi
Keresztény Roma Szakkollégium, amelyet
a Szeged-Csanádi Egyházmegye alapított
azzal a szándékkal, hogy roma és hátrányos
helyzetű fiatalok továbbtanulását támogassa felsőoktatási intézményekben. Az elmúlt
tíz szemeszterben 75 hallgató bevonásával
több mint 150 saját szervezésű programot
valósítottak meg.
Eddig 75 hallgatót támogattak, akik közül
23-an már diplomát szereztek. A szakkollégium tutori programjában mostanáig 16 tudományos diákköri kutatás született, több helyi
és országos elismeréssel. Az szakkollégium
kiemelt figyelmet fordít a középiskolások
megszólítására is: mintegy 70 roma tematikájú érzékenyítő osztálytermi előadást tartottak a régióban.
Mészáros Ferenc igazgató elmondta, az elmúlt öt évben kialakították az intézmény
működésének kereteit, a szakmai program
tartalmi és formai vonatkozásait. Ám ennél is

fontosabb az a közösségi szemlélet, amit kezdettől fogva erősítenek hallgatóikban. Ennek
eredményeképpen modellértékű a cigány és
nem cigány fiatalok együttélése, szakkollégiumi életük és munkájuk közös formálása.

KRSZH – országos tanévnyitó
Miskolctapolcán tartották
a Keresztény
Roma Szakkollégiumi
Hálózat országos tanévnyitó konfe re n c i á j á t ,
amelyen az emberi erőforrások
minisztere kiemelte: az egyház
és az állam közös kezdeményezése az elmúlt években biztos
intézményrendszerré vált a fiatal magyar romák számára. Balog Zoltán elmondta, ennek a

hálózatnak is köszönhető, hogy
Magyarországon három év alatt
az egyetemre járó romák száma
megduplázódott.
Novák Katalin, a tárca család- és
ifjúságügyért is felelős államtitkára kijelentette: egy fiatal
tehetségét nem az anyagi vagy
társadalmi helyzete határozza
meg, ahol azonban kevesebb a
lehetőség, hiányzik a támogató
közeg vagy az anyagi erőforrás,
fontos az állam segítsége, ebben
a munkában kitüntetett szerepük van a roma szakkollégiumoknak.

Egyetemi
Veni Sancte
A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség
idén is megtartotta a már hagyományossá vált egyetemi tanévnyitó szentmisét
szeptember 19-én a dómban. A kedd esti
szentmise főcelebránsa Kiss-Rigó László
megyéspüspök volt, akivel a Szent Gellért
Szeminárium elöljárói és a lelkészséghez
kötődő papok koncelebráltak. A szentmisén részt vettek a Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium hallgatói és munkatársai is.
Szentbeszédében a püspök atya arra hívta fel a figyelmet, hogy a társadalomban
egyaránt megfigyelhető a tömegesedés és
a közösséggé alakulás jelensége. A főpásztor arra buzdított, hogy ne legyünk tömeg,
hanem legyünk közösségben Krisztussal és
egymással.

Szokeresz: az asztalközösség

Idén szeptemberben
20 hallgató költözött
a kollégium épületébe, míg további
11 hallgató bentlakás nélkül vesz részt

a
szakkollégiumi
programban.
A közösség tagjainak beilleszkedését, egymással való
megismerkedését

segítette a tanévkezdő bográcsozás,
amelyet
kötetlen
beszélgetések, szabadtéri játékok színesítettek.

A csatkai cigánybúcsún jártunk
Épphogy elkezdődött a tanév,
a kulturális antropológiai műhely tagjai máris munkához
láttak. Szeptember második
hétvégéjén ellátogattak Csatkára, ahol az ország legnagyobb cigánybúcsúján vettek
részt. A műhely 2017 őszén
a roma vallási kultúrával foglalkozik, ennek keretein belül végeztek terepkutatást a

hallgatók Dr. Povedák István
vezetésével. A rendezvényre az ország határain belülről
és kívülről érkeztek romák és
nem romák egyaránt, hogy
hatalmas virágcsokrokkal, koszorúkkal valamint elképesztő
méretű és mennyiségű gyertyákkal fejezzék ki Szűz Mária
iránti tiszteletüket.

