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Együtt működik!
Veni Sancte
Ötödik tanévét kezdte meg szeptemberben a Szegedi
Keresztény
Roma
Szakkollégium. Jelenleg
harminc,
többségében roma
származású hallgatója van a Szokeresznek. Közülük tizenketten nemcsak a
szakkollégiumi prog-

ramba kapcsolódtak most be, hanem
egyetemi tanulmányaikat is elsőévesként kezdték meg.
A szakkollégisták
egyetemi tanulmányaik mellett közismereti, kulturális és
spirituális területeket felölelő szakmai
programban vesz-

nek részt. A szakkollégium azzal a céllal
jött létre 2012-ben,
hogy olyan érett,
felelősségvállalásra
képes keresztény értékrendű cigány és
nem cigány értelmiségieket támogasson a fejlődésben,
akik a szakmai kiválóság mellett képe-

sek széleskörű társadalmi párbeszédre,
önmaguk és környezetük formálására.
A szakkollégium,
melynek fenttartója
a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye, szoros szakmai kapcsolatot tart fenn a
város felsőoktatási
intézményeivel.

A Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség hagyományos tanévnyitó szentmiséjén vettek
részt a városunk egyetemistái – köztük a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatói – a Dómban szeptember 13-án. A több
száz fiatalt megmozgató, Szentlelket hívó
ünnepséget Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke celebrálta és
beszédében buzdította a fiatalokat lendületes, hittel teli évkezdésre.
Ettől a tanévtől Köllő Sándort, a roma
szakkollégium lelkészét nevezte ki a megyés
püspök egyetemi lelkésznek (a képen balról).

Ötéves a KRSZH
„Ez a mi dolgunk!” címmel
rendezte meg a Keresztény
Roma Szakkollégiumi Hálózat országos tanévnyitó konferenciáját
Debrecenben, 2016.
szeptember 9. és 11.
között. A több mint
200 főt befogadó
rendezvényen jelen
voltak a hálózat tagjai, köztük a Szegedi
Keresztény Roma
Szakkollégium hallgatói és munkatársai is.
A már hagyományossá
vált háromnapos rendezvé-

nyen a Szeged-Csanádi Egyházmegye képviseletében
dr. Zakar Péter, a Gál Ferenc

szakkollégiumok országos
rendezvényén részt vett
Balog Zoltán emberi erőforrások
minisztere,
aki hallgatói fórum
keretében válaszolt
a
szakkollégisták
kérdéseire. Elmodta: olyan roma középosztály
kialakulásában
bízik,
amely a többségi
társadalommal jó
együttműködésben
fotó: balogzoltan.hu érdekelt.
Főiskola dékánja köszöntötA KRSZH már öt éve
te a konferencia résztvevőit. folytatja tehetséggondozó
Az egyházi fenntartású roma programját.

Cigánytündér
A III. Nemzetközi Népismereti Filmszemlén,
(Sztána, 2016. augusztus 26-28.) Horváth
Mária „Doja, a cigánytündér” című animációs filmje első helyezést ért el. Az animáció
születésének kulisszái mögé a szegedi roma
szakkollégisták is bepillanthattak kecskeméti
stúdiólátogatásuk alkalmával.

Roma integrációs kutatótábor Bakson
A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium és
a Szegedi Tudományegyetem közös kutatótábort szervezett a Csongrád megyei Bakson. A
májusban megkezdett kutatás szeptemberben folytatódott a településen.
A szegediek mellett Pécsről, Hajdúböszörményből, Nyíregyházáról, sőt a határon túlról,
az újvidéki Apáczai Diákotthonból is jöttek
hallgatók a táborba. A kutatásmódszertani
gyakorlatokat illetve terepmunkát is tartalmazó műhely keretében három napot töltöttek a

diákok a településen a baksi integrációs projekt hatásait kutatva. A munka eredményeiből
jövő tavaszra tudományos dolgozatok születnek, melyek remélhetőleg tovább segítik a
Baksi önkormányzat munkáját is.
„Rengeteg új dologgal gazdagodtam.
Megtapasztaltam, hogy a kutatás mennyire kreatív és izgalmas dolog” – nyilatkozta
egy résztvevő. A program az NTP-SZKOLLB-M-16-0006 kódjelű pályázat keretében valósult meg.

Közéleti kurzus
Szakkollégiumunk szeptembertől pódiumbeszélgetés sorozatot indított, melynek célja,
hogy a meghívott közéleti személyeket és
általuk képviselt szakterületet hallgatóink
megismerhessék. A rendezvénysorozat első
vendége dr. Lukács János dandártábornok,
Csongrád megye rendőrfőkapitánya volt.

* A SZOKERESZ a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium kezdőbetűiinek kiegészítésével létrehozott szójáték mely a „so keres” – jelentése: „mit csinálsz?”, „mit
teszel?” – cigány kifejezésre utal. Az „akanak” szintén cigány kifejezés – jelentése: „most”.

