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Eredményes a tutori program
A Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium
hallgatóinak egyharmada folytat tudományos kutatómunkát.
Szakmai tevékenységüket
egyetemi, főiskolai oktatók

tutorálásával végzik. Az ifjú
kutatók február 10-én házi
konferencián mutatták be
eredményeiket a szakkollégium és az SZTE oktatóiból
álló zsűri előtt. A fenntartó
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
nevében dr. Zakar Péter professzor úr, a Gál
Ferenc Főiskola
oktatója köszöntötte a konferencia résztvevőit.

Az előadások után a témavezető tutorok is értékelték a
hallgatókkal folytatott közös
munkát, majd lehetőség volt
a témával kapcsolatos kérdések megvitatására. Iovanovici
Afrodita cigánypasztorációról, Briják Dávid a TIK fűtési
rendszeréről és Mezei Tímea
roma diákok iskolai nehézségeiről szóló munkáit ítélték
legjobbnak. Kocsis Krisztián
neurobiológiai témájú előadását különdíjjal jutalmazta
a zsűri.

Bemutatkoztak szakmai műhelyeink
Február elején félnapos szakmai programmal
nyitotta
meg a Szokeresz a
tavaszi szemesztert.
Az előző félévben
végzett
műhelymunkák
eredmé-

nyeit mutatták be
a hallgatók. A szakkollégiumi tanulmányi program egyik
legfontosabb eleme,
hogy – hallgatói kezdeményezésre – különböző tematikájú

szakmai műhelyekben dolgoznak a fiatalok. A kiscsoportokban a civil szféra,
a művészetek és a
média világával ismerkednek meg a
félév során, de jó-

néhány szakkollégista tevékenykedik
a roma identitáskutató műhelyben is.
Valamennyi műhely
munkáját szakember, egyetemi oktató
koordinálja.

Roma szakkollégisták a GTDK-n

fotó: http://gff-szeged.hu

A Gál Ferenc Főiskola 2017.
február 23-24-én keresztény
diákköri konferenciát szervezett, melyen tudományos
kutatómunkája bemutatásával négy szegedi és egy
nyíregyházi roma szakkollégista is részt vett. A Gerhardus Tudományos Diákköri
Konferencián olyan hallgatók
vettek részt, akik történelmi
egyházak által fenntartott,
vagy állami intézményekben
folytatott tanulmányaik mellett tudományos kutatómunkát végeznek. „A keresztény

európai kultúrát szolgáló
magyar tudományos nevelés konferenciája” alcímet viselő rendezvény célja, hogy
a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó keresztény hallgatók
tudományos eredményeinek
bemutató és értékelő fóruma
legyen, amivel ösztönzi a diákokat elmélyült tudományos
munkára, kutatásokra. A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tutori programjában résztvevő hallgatók
közül a konferencia döntőjén
Báró-Farkas Csaba, Báró-Far-

kas Margit, Iovanovici Afrodita és Mezei Tímea mutatta be
kutatómunkáját. Báró-Farkas
Csaba és Báró-Farkas Margit
második helyezést ért el a
döntőn. Iovanovici Afrodita különdíjasként végzett a
konferencián. Virág Ádám, az
Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatója a Keresztény roma szakkollégiumok
hallgatóinak iskolai mobilitás
vizsgálata című munkájával
első díjat szerzett a Pedagógia és pszichológia szekcióban.

Vendégeink voltak
Februárban látogatott a roma szakkollégistákhoz Dr. Kovács József, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye általános helynöke. Jó hangulatú beszélgetés keretében mutatta be az
egyházmegye feladatait, működési területeit.
Különösen nagy érdeklődés övezte a kánonjogi kérdéseket és az egyházi bíróság munkájával kapcsolatos ismertetőt.
Ebben a hónapban fogadtuk a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatóját, Kothencz
Jánost. A hallgatók megismerkedtek a hazai
gyermekvédelmi szakellátás céljaival, feladataival. Tájékoztatást kaptak az állami gondoskodásban élő gyermekek helyzetéről és a nevelőszülői hálózatról. A főigazgató kiemelte
a felelősség és elhivatottság, valamint az önkéntesség és önkéntes szolgálat fontosságát.

KRSZH foci torna
Február 18-án hetedik alkalommal szervezte
meg labdarúgó kupáját a Keresztény Roma
Szakkollégiumi Hálózat. A tavalyi bajnok
Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium ezúttal Hajdúdorogon látta vendégül
a tornát. A barátságos mérkőzések kiemelt
célja a sport közösségformáló erejének és
az egészségtudatos életmód népszerűsítése mellett a hálózat tagjai közötti kapcsolat
erősítése, a sportszerűség hangsúlyozása és
a roma-nem roma fiatalok közötti együttműködés ösztönzése, támogatása. A tornán
idén először nem egyházi fenntartású roma
szakkollégiumok is részt vettek Pécsről és
Hajdúböszörményből. A torna kezdőrúgását a rendezvény fővédnöke, Kocsis Fülöp
görögkatolikus érsek-metropolita végezte
el. A szegediek a csoportmérkőzések után
búcsúztak a kupától. A rendező Szent Miklós
Görögkatolikus Roma Szakkollégium megőrizte tavalyi bajnoki címét.

