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Sikeres tanévet zártak a szakkollégisták
Te Deummal zárta
az ötödik tanévét a
Szegedi Keresztény
Roma Szakkollégium június elején. A
szentmisét Serfőző
Levente az egyházmegye oktatási
helynöke celebrálta, majd a fenntartó képviseletében
Dr. Kozma Gábor, a
Gál Ferenc Főiskola
rektora értékelte az
egész éves munkát.
Mészáros
Ferenc
igazgató összegez-

te a szakkollégium
legfontosabb eredményeit, és elismerését fejezte ki a
kiváló eredményeket elért hallgatók
felé. A 2016-17-es
tanévben 32 hallgató
teljesítette
a
szakkollégiumi
programot,
közülük öten diplomát
szereznek, négyen
sikeres nyelvvizsgát
tettek. Egyetemi oktatók vezetésével 9
hallgató egyéni ku-

Bemutatkoztak a
szakmai műhelyek
tatómunkában vett
részt, témájukkal 3
OTDK különdíjat és
A GTDK-n egy különdíjat és két második
helyezést értek el.
Még ebben a hónapban két magyar
nyelvű és egy angol
nyelvű tanulmány
jelenik meg a hallgatók tollából. A tehetségeket ösztöndíjakkal is elismerték, 9
hallgató SZTE Talent
ösztöndíjban, míg
egy jelenlegi és egy

alumni hallgató az
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjában
részesült.
Különösen fontos
eredmény, hogy két
hallgató Köllő Sándor szakkollégiumi
lelkész vezetésével
felkészült a beavató szentségekre. Az
ünnepségen adták
át a szakkollégium
legrangosabb kitüntetését, amit idén
Mezei Tímea vehetett át.

Egyetemisták kutattak integrációs projekteket
Egy éven át kutatta a baksi
integrációs modell eredményeit 25 egyetemista fiatal,
akik hét városból, öt hazai és
egy határon túli egyetemről
érkeztek a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és
a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott
Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai
Intézete
által életre hívott kutatási
programba.
A
baksi
önkormányzattal együttműködésben
két alkalommal folytattak
háromnapos
terepmunkát
a hallgatók a
településen,

miközben interjúkat és kérdőíves felméréseket készítettek az integrációs projektek megvalósítóival valamint
az érintett helyi lakosokkal. A
kutatáshoz Szegedről, Pécsről, Hajdúböszörményből,
Nyíregyházáról, Debrecenből, Miskolcról és Újvidékről
csatlakozó fiatalok munkájának szakmai támogatását a
Szegedi Tudományegyetem

oktatói biztosították. Kiss
Mária Rita, Dr. Jancsák Csaba, Dr. Krémer András valamint Sánta Tamás a módszertani képzés mellett a
kutatómunka lezárásához
készített összegző előadások kivitelezésében is a hallgatók rendelkezésére állt. A
teljes kutatási folyamat utolsó elemeként, egy évvel az
első terepmunkát követően,
2017. május
közepén, a
baksi
önkormányzat
munkatársainak jelenlétében az
oktatók és a
diákok bemutatták a
feldolgozott
adatokat.

A szakkollégiumi tanulmányi program
szerves része a hallgatók szakmai műhelyekben való részvétele, amelyet a fiatalok
saját érdeklődési körüknek megfelelően
választanak. A kommunikáció és média,
identitáskutató, civil és művészeti műhely
során készségeket fejlesztenek, új módszereket tanulnak a szakkollégisták egy-egy
szakember vezetésével, munkájukról pedig
félévente számot adnak egy közös, záróesemény keretében. A bemutatón önéletrajzi-motivációs videót, identitásfókuszú interjút, pályázati projekttervet és összművészeti
produktumokat is láthatott a közönség.

Cigány táncház
Májusban a Karaván Familia volt a Roma
szakest vendége a Millenniumi Kávéházban.
A remek hangulatú koncert után cigány
táncokat tanulhattak a fiatalok. A roma
szakkollégisták ebben a szemeszterben
már a negyedik alkalommal álltak a szegedi
nagyközönség elé a cigány kultúra egy-egy
területének bemutatásával.
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felvételt hirdet a 2017-2018. tanévre szegedi felsőoktatási intézmények bármely szakára jelentkező, vagy már ott tanuló diákok
számára. A azokat a diákokat várjuk, akik
felsőoktatási tanulmányaik magas szintű
végzése mellett, vállalják a szakkollégium
tanulmányi, kulturális és közösségi programjaiban való részvételt, a közös diákéletet roma társaikkal és azonosulni tudnak a
szakkollégium keresztény értékrendjével.
Jelentkezni a www.szkrsz.hu honlapon lehet, az online felület kitöltésével. A jelentkezés a férőhelyek betöltéséig folyamatos.

