
Ismét a Zemplénbe felvételiztek a szakkollégisták

Adományokat gyűjtöttek a debreceni cég családi napján

Maugli kupa a Bage Egyesület szervezésében

Az elmúlt évben Rudabányácska, most Erdőbénye melletti vadászház adott otthont a 2019/2020-as tanév 
felvételi táborának, mely immár az ötödik volt a sorban.

Az első nap  Kassára menet lassítottunk Garadnán, ahol Szűcs Béla atya mesélt a helyi és a környék életéről, 
gondjairól, örömeiről. Kassán egyrészt szabd városnézés volt a program, másrészt közösen tekintettük 
meg a Dómot és az altemplomban levő Rákóczi kriptát. Mielőtt a szállásra értünk volna még másztuk a 
boldogkőváraljai várat, ahonnan gyönyörködhettünk a kilátásban, a zempléni táj szépségében. Vacsorára 
meg is érkeztünk a Rókabérc vadászházba, ahol csak mi voltunk két napig. A második nap a csapatépítés 
jegyében telt, volt itt teszt, játék, kisfilm. Majd készültünk az előttünk álló nagy feladatra, a szeptemberi 
KRSZH találkozóra. Na persze a lazulásra is hagytunk időt, így csobbanhattunk a medencébe, a jacuzziba 
vagy beülhettünk szaunázni. Sőt, még a helyi pincében egy borkóstolás is belefért. A harmadik nap utunk 
először Tarcalra vezetett, ahol felmásztunk az Áldó Krisztus szoborhoz, meleg is volt, magasan is volt, de 
megérte majd tokaji séta és ebéd zárta az együttlétet. A három nap alatt úgy láttuk az új jelentkezők illenek 

a csapatba, így a végzősök távozása után ismét harminc fővel vágunk neki a tanévnek.

Több éve, hogy a Bihari Állami 
Gondozottak Egyesülete megren-
dezi a Maugli kupát, melyhez idén 
a szakkollégiumunk is csatlako-
zott. 8 diákunk önkéntes munkában 
segítette a rendezvény lebonyolí-
tását illetve a helyezésekhez szük-

séges érmeket is felajánlottunk.

Az Eurings és a Mitor munkatársai több száz kiló tartós élelmiszert ajánlottak fel, az adományt a Deb-
receni Karitatív Testület juttatja el a rászorulóknak.

Az olasz cégek 220 munkatársa több mint 600 kiló tartós élelmiszert, iskola felszerelést és játékot 
gyűjtött össze egy hétvégi jótékonysági családi napon. Az Eurings és a Mitor az első olyan vállalatok 
Debrecenben, amelyek egy céges rendezvényen adománygyűjtést szerveztek.

A két cég olasz ügyvezetője, Roberto Massucco kiemelte, fontos, hogy segítsék a hátrányos helyzetű 
családokat. A felajánlásokat a Debreceni Karitatív testület munkatársai vették át és juttatják el a 
későbbiekben a rászoruló családokhoz miután szétszortírozták azokat. Adomány átvételében és kicso-
magolásában részt vette a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium vezetője és több diákja 
is.
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Kutatók éjszakáján segítettek a szakkolis hallgatók

Szakkollégiumunk három hallgatója is részt vett a Kutatók 
Éjszakáján közreműködőként saját tanszékének program-
jában. Szakkollégiumunk vezetője Rózsahegyiné Juhász 
Éva, pedig Dalanics Zoltán hajdúdorogi parókussal és 
Budai János diakónussal a Néprajz Tanszék hajdúdorogi 
dokumentumfilmjének vetítésén és kerekasztal beszélge-

tésén vett részt.

A hodászi minta és a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium

A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium és a hodászi görögkatolikus egyházközség 
szoros kapcsolata meszire nyúlik vissza. Az intézmény vezetője Rózsahegyiné Juhász Éva egyetemi 
kutatási során került kapcsolatba a közösséggel, itt írta diplomamunkáját is.
A szakkollégium hallgatói évről évre nyári kutatótáborokban vesznek részt olyan településeken, ahol 
a cigány lakosság a görögkatolikus egyházzal kapcsolatban van. Főbázisuk Hodász, ahová évről évre 
visszajárnak, s most már a roma és nem roma hallgatók is baráti kapcsolatokat alakítottak ki az ott 
lakókkal. Ez a kapocs, mely most már több mint 20 éves múltra tekint vissza adta az apropóját egy 
nyári hirtelen jött forgatásnak, melyet a Duna Tv Pamende műsora Hodászi minta címmel mutatott be 
2019. augusztus 16-án.

Szakkollégiumunk hallgatói évről évre részt 
vesznek a Karitatív Testület tanszergyűjtési ak-
ciójában augusztus végén. Az idén a Fórum és 
az Auchan bevásárlóközpontban 5 hallgatónk 

2 napon át vett részt a gyűjtésben

Ismét tanszergyűjtésen önkénteskedtünk


