A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hírlevele

Szerkesztő: Bozsó Beáta, Felelős kiadó: Mészáros Ferenc
Elektronikus levélcím: titkarsag@szkrsz.hu, honlap: www.szkrsz.hu

2017. november
EFOP-3.4.1-15-2015-00002

„Siker az, amikor a
befektetett energia megtérül”

Vendégünk volt Pisont István, a Budapest
Honvéd klasszisa, harmincegyszeres labdarúgó válogatott, háromszoros magyar bajnok, háromszoros izraeli bajnok, a Boldog
Ceferino Lovagrend tagja, jelenleg pedig a
Budapest Honvéd tartalék csapatának vezetőedzője. Izgalmas, felemelő történeteket
ismerhettünk meg, és a történetek mögött
pedig szeretetet, bátorítást és hitet, amelyet
a munkája során a fiataloknak, a csapatának
átad.
Pisont Istvánnal a szakkollégisták sportprogramjainak főszervezője, Vidó Roland beszélgetett. Roland, aki maga is okleveles labdarúgó-edző a szakmai kérdéseken túl személyes
hangvételű és humorral fűszerezett kérdéseket is feltett vendégünknek. A péntek esti

beszélgetés során többek között azt is megtudhattuk, miért választotta István a futball
karriert, és milyen út vezetett a gádorosi felnőtt csapatból Honvédhez. A sikerét annak
is köszönheti, hogy voltak mellette olyan
tanárok, akik hittek benne és támogatták.
Amikor meghívták egy csapatba, soha nem
azt nézték, hogy cigány származású, hanem
a teljesítményét. Voltak a pályafutásában
kihívások, de keresztényként mindig hitt a
gondviselésben és a lehetőségek megtalálták. A róla elnevezett alapítvány célja, hogy
a tehetséges roma fiataloknak lehetőséget
adjon illetve mindazoknak, akik hátrányos
helyzetűek, és másként nem tudnának ezen
a pályán elindulni.

Amerikai önkéntesek a Szokereszben
A szakkollégiumi program kiemelt eleme a
nyelvvizsgára való felkészítés, hiszen a diploma megszerzéséhez elengedhetetlen a
legalább középfokú nyelvtudás. Így a nyelvvizsgára készülő hallgatók akkreditált képzés
keretében tanulnak, de azok a hallgatók sem
maradnak fejlesztés nélkül, akik már megszerezték a szükséges bizonyítványt. Két amerikai
fiatal, Anna Nicholson és Hailey Nicole Powell
egy tanéven keresztül segíti a hallgatókat az
angol nyelvi társalgásban. Anna az Amerikai
Evangélikus Luteránus Egyház önkénteseként tevékenykedik Szegeden, míg Hailey
Fulbright-ösztöndíjas. A szakkollégisták elmondása szerint különösen hasznos, hogy a
tantermi kereteken kívül, kötetlenül és egyre
magabiztosabban tudnak angolul kommunikálni.

Katalin Bál
November végén, a korábbi évek hagyományaihoz híven a szegedi keresztény szakkollégisták közös szervezésében rendezték
meg a Katalin-bált. A hallgatók hetekkel az
esemény előtt gondosan tervezték meg a
bál részleteit, a ruhatár őrzésétől a nyitótáncig, így különösen magukénak érezhették a
rendezvényt. Az Alsóvárosi Kultúrház parkettjén nyitótánccal kezdődött az este, amit
élőzene, tombola sorsolás és hajnalig tartó
tánc követett.

Uniós tanácsülésen érveltek a hallgatók
A roma szakkollégiumi program színfoltja
az idei szemeszterben indult Európai uniós
szakszeminárium, amelynek keretében a
hallgatók nemcsak az EU intézményrendszerével ismerkedhetnek meg, hanem interaktív
tárgyalások, vitafórum keretében maguk is
„képviselhetnek” egy fontos ügyet. Babos
Gábor vezetésével ebben a félévben a szakkollégisták prezentációkat készítettek az EU
legfontosabb szerveiről, ezek működéséről,
majd egy szerepjáték során alkalmuk volt
arra is, hogy egy tagállam érdekeit képviseljék a Tanácsban. A megvitatott bizottsági

rendeletjavaslat témája az
energetikai
infrastruktúra
uniós támogatása
volt:
napenergia,
szélerőművek,
gázvezetékek,
atomreaktorok, ami meglehetősen összetett
kérdéskör, így izgalmas szempontok és érvek
merültek fel. A feladat lehetőséget adott arra
is, hogy tárgyalástechnikai, kommunikációs

készségeket
fejlesszenek,
miközben szélesítették ismereteiket az
egyes tagállamok helyzetéről. A résztvevők pozitívan
értékelték a gyakorlatot, és szívesen tették
próbára magukat. A szeminárium tavasszal
intézménylátogatással folytatódik.

