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Mit jelent keresztény értelmiségnek lenni?
Ez volt a témája annak a kerekasztal-beszélgetésnek,
amit a hat egyházi fenntartású szegedi szakkollégium
április 26-án rendezett a
Rektori Hivatal dísztermében. A találkozón Prof. Dr.
Farkas Beáta intézetvezető
(GTK), Prof. Dr. Balogh Elemér
dékán (ÁJTK), Prof. Dr. Dux
László tanszékvezető (ÁOK),
Sárvári Balázs tanársegéd
(BCE GTK, Szent Ignác JSZK),
valamint Dr. Rónaszéki Benedek rezidens (SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika) osztotta
meg gondolatait, tapasztalatait a mintegy 150 fős hallgatósággal valamint reflektált napjaink kihívásaira. A

Különdíjak
a XXXIII. OTDK-n
vendégeket Prof. Dr. Szabó
Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora köszöntötte. A rendezvény fővédnöke
Dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye
püspöke volt. A beszélgetésben többek között olyan
kérdések szerepeltek, mint
a szakkollégiumi közösség

erejében rejlő lehetőségek,
a keresztény értékek valódisága, ezek megnyilvánulásai a különböző generációk
esetében valamint az értelmiségi felelősségvállalás. A
beszélgetést Süveges Gergő
újságíró, rádiós műsorvezető
moderálta.

Közös imával a roma–magyar párbeszédért
Roma–magyar imaestet szerveztek a
szegedi
Dómban
április 8-án a Nemzetközi Roma Nap
alkalmából. A Szegedi
Keresztény
Roma
Szakkollégium és a Szegedi
Katolikus Egyetemi

Lelkészség ötödik
alkalommal
hívta
imára a város fiataljait, hogy támogassák a kultúrák
közeledését,
erősítsék a romák és
nem romák közötti
párbeszédet, valamint kapcsolódási

pontokat találjanak
az imádság erejével. A Vas megyei
Csákánydoroszlóról
érkezett Szegedre
Orsos Zoltán, roma
származású
plébános, hogy lelki
délután keretében
beszélgessen a szak-

kollégium hallgatóival hitről, hivatásról
és elfogadásról. Az
atya személyes elhívásának érzi, hogy
a cigányok felé szolgáljon, jó példát
mutasson nekik, továbbá közösséggé
kovácsolja az egy
településen élőket.
A fiatalok kérdésére
Zoltán atya elmondta, tartozik a cigányoknak azzal, hogy
megosztja velük azt,
amit ő már megkapott: az evangélium
üzenetét.

Idén a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara adott otthont a már hat évtizedes múlttal rendelkező XXXIII. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Államés Jogtudományi szekciójának. Két szegedi szakkollégista, Báró-Farkas Csaba és
Báró-Farkas Margit Prof. Dr. Balogh Elemér
témavezetésével készítette el A cigányságot érintő szabályozás a 20. század második
felében című dolgozatát, amely a zsűri értékelése alapján különdíjat kapott. A Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tartották a XXXIII. OTDK
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és
Könyvtártudományi Szekcióját, amelynek
megmérettetésében Mezei Tímea szintén
különdíjat szerzett. Kutatási eredményeit
Dr. Laki Ildikó témavezetése mellett készítette a Hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségei, különös tekintettel a
roma diákokra címmel.

Ajánló
Együttható címmel nyílt meg a hat egyházi
fenntartású szegedi szakkollégium hallgatóinak alkotásait bemutató tárlat a Millenniumi Kávéházban. A kiállítás május 10-ig
tekinthető meg.
Roma szakest keretében táncházat szerveznek a Millenniumi Kávéházban május 3-án,
18.30-20.00 óráig. Az est vendége a Karaván
família lesz. A belépés ingyenes, minden érdeklődőt szertettel várnak!

Középiskolásokhoz kapcsolódtak a roma szakkollégisták
A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatói áprilisban színes műsort vittek a mórahalmi Zöld
Közösségi Házba, a Belvárosi plébánia, a Katolkus Ház és a dortmundi
Szociális Akadémia szervezésében
megvalósult Kapcsolódj be te is!
egyhetes programsorozaton résztvevő középiskolás fiatalok számára.
A szegedi szakkollégisták immár
harmadik alkalommal találkoztak a

program keretében a fiatalabb generáció képviselőivel, hogy kollégiumi életképekkel, tehetségük megmutatásával
inspirálják őket a továbbtanulásra. A
hallgatók a színes műsort Kalányos
Krisztina programfelelős vezetésével
állították össze a nemzetközi roma nap
és a magyar költészet napja hangulatának jegyében. Az eredmény nem maradt el, a produkciókat hangos tapssal
fogadta a közönség.

