A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hírlevele

2016. október
EFOP-3.4.1-15-2015-00002

Szerkesztő: Szombathelyi Nóra, Felelős kiadó: Mészáros Ferenc
Elektronikus levélcím: hirlevel@szkrsz.hu, honlap: www.szkrsz.hu

Műhelymunka és tehetséggondozás
A Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium
tehetséggondozó műhelyei a hallgatók és képességeik
személyre
szabott
fejlesztésére hivatottak. A műhelymunka a szakkollégisták
kompetenciáinak
és érdeklődésének
megfelelő 6-8 fős
tematikus kiscsoportokban zajlik egy, az
adott szakterület tapasztalt képviselőjének vezetésével, aki

a havi közös foglalkozásokon túl hetente személyes
konzultációkon a hallgatók

egyéni fejlődését támogatja.
Intézményünk műhelyfoglalkozásai négy, a hallgatók által
választott területen
zajlanak: művészetek, kommunikáció
és média, roma identitáskutatás, valamint
civil szféra. A kiscsoportokban végzett
tevékenységről
és
azok eredményeiről
a fiatalok félévente
szakmai délután keretében számolnak
Műhelymunka a szakkollégiumban – Fotó: Szokeresz be egymásnak.

Egyházi szakkollágiumok Katalin bálja
November 24-én rendezték
meg a szegedi egyházi fenntartású szakkollégiumok (Karolina
Katolikus Egyetemi Szakkollégium, Kaszap István Jezsuita
Szakkollégium, Romzsa Tódor
Görögkatolikus Diákotthon, Sík
Sándor Piarista Egyetemi Szakkollégium, Szent Imre Szakkollégium, Szegedi Keresztény Roma
Szakkollégium) hagyományos
Katalin napi báljukat az Alsóvárosi Kultúrházban. A rendezvény idén is zenei esttel
kezdődött, ahol hat szakkollégium hallgatói
mutatták meg tehetségüket a nagy közönség előtt. A roma szakkollégium képviseletében Pém Anna fagottművész hallgató
adott elő két versenydarabot. A zenei estet

Nyitótáncosok – Fotó: Szokeresz

követő csapatjátékok után a szakkollégisták
bécsi keringővel nyitották meg a 2016. évi
Katalin napi bál élő zenés programját. Az est
a bálkirálynő és bálkirály megválasztásával,
tombolasorsolással és a szakkollégisták táncával hajnalig folytatódott.

Akit példaképül állítunk
Dobrea Alex, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának
végzős hallgatója 2013 szeptembere óta szakkollégistánk.
Egy éve folytat kutatómunkát
a szakkollégium tutori programjának keretében. Témája a
Magyarországon
legkorábban
alapított, jelenleg is működő tanoda tapasztalatainak vizsgálata.
Személyes kötődésen alapuló kutatómunkájának fókuszában az
esélyteremtő programok állnak.
A tanodák szerepének és jelentőségének bemutatása és értékelése

a Bátonyterenyei Tanoda példáján
keresztül megközelítve című tudományos kutatása a novemberben
megrendezett kari TDK versenyen
I. helyezést ért el.
Alex a hónap végén Dániába
utazott, kutatási témájához kapcsolódó tréningen vett részt Nyborgban. Az An introduction to
the formal and non-formal Danish
education system (Bevezetés a dániai formális és nem formális oktatási rendszerbe) című programra
az Európai Unió tagállamaiból 25
résztvevő érkezett.

Vendégünk volt a
kormánymegbízott

A köz szolgálatában – Fotó: Szokeresz

Hallgatóinkhoz látogatott dr. Juhász Tünde
Csongrád megyei kormánymegbízott, aki a
Közéleti kurzus keretében a közigazgatás világáról adott átfogó képet a szakkollégistáknak,
beszélt az általa irányított hivatali területekről, az ezzel járó felelősségről, az elektronikus
ügyintézés tervéről, realitásáról és jövőjéről.
Mesélt saját pályájáról, üzenetként kiemelte,
hogy meggyőződése és tapasztalata szerint
akkor lesz valakiből hiteles vezető, ha végigjárta a hivatali lépcsőfokokat és így személyes
élményt szerez arról, hogy mit jelent a „köz
szolgálata”. A kormánymegbízott asszony kötetlenül is beszélgetett hallgatóinkkal tanulmányaikról és jövőbeli terveikről.
A beszélgetésen részt vett a Szeged-Csanádi
Egyházmegye képviseletében Dr. Zakar Péter,
a Gál Ferenc Főiskola dékánja.

Látogatás
a helynökségen
November 22-én a szegedi Katolikus Házban
fogadta a Szokersz hallgatóit Kondé Lajos, a
Dóm plébánosa, a Szeged-Csanádi Egyházmegye pasztorális helynöke. A szakkollégisták megismerkedtek a Pasztorális Helynökség
működésével, feladataival, személyes példákon és történeteken keresztül megérthették
a családpasztoráció fontosságát, időszerűségét. Lajos atya mesélt életéről, hivatásáról,
kiemelte, hogy papi működése alatt a fiatalok
közötti evangelizáció, az ifjúsági közösségek
összefogása központi szerepet játszott az életében. Mint korábbi egyetemi lelkész, mesélt
a rendszerváltozás idejének ifjúságpasztorációs lehetőségeiről, a Szent Imre Szakkollégium újraindulásáról, az egyetemi szakkollégium működtetésének nagy lehetőségeiről és
nehézségeiről.

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

