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1.

A megvalósult program bemutatása (maximum 1 oldal):

Március végén találkoztak egy hétvégi alkalommal a szerbiai Nagybecskereken (Zrenanjin) a Boldogasszony
Iskolanővérek délvidéki kollégiumában - a történelem folyamán először- szakkollégiumaink (Boldog Terézia
Katolikus Egyetemi Kollégium Feminine Studies - Debrecen, Patrona Katolikus Egyetemi Szakkollégium Budapest, Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium - Szeged diáktanácsai (a szakkollégiumi autonómia
képviselői testületei) és Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskereki Kollégiumának diákjai. A 20 fős csapat 170
diákot képviselt a felsorolt városokból.
Bencze Ivett M. Regina nővér, a kollégium vezetője és a bánsági magyar fiatalok vendégszeretetének köszönhetően
ez az alkalom lehetőséget adott a szakkollégium hallgatóinak – intézményenként 3-4 fő - hogy életükben először
ellátogassanak a Délvidékre, egymással megismerkedjenek, tapasztalatot szerezzenek és osztozzanak saját
közösségi életükkel, szakmai programjaikkal kapcsolatban.
A pénteki nap az ismerkedés, csapatépítés, Nagybecskerek nevezetességeinek felfedezése jegyében telt. Este
Karnóczy Hajnalka debreceni szakkollégiumi hallgató számolt be arról a bonni nemzetközi konferenciáról (64th
Annual United Nations DPI/NGO Conference September 3-5, 2011 ), amely a fiatalok és az önkéntesség
témáját ölelte fel: mintegy másfél órás prezentációjában a háromnapos tanácskozásból az önkéntességgel és a női
felelősségvállalással kapcsolatosan adott elő. Hajnalka volt a fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek magyar
tartományának hallgatói küldötte erre a konferenciára és már több helyen tartotta meg erről szóló beszámolóit:
mindig különösen lelkesült, elhivatott módon. Most is sikerült mélyen elgondolkoztató impulzusokat adnia,
különösen, mivel a hallgatók között két önkéntes magyarországi egyetemista is jelen volt a nagybecskereki
kollégium nevelői közül.
Szombaton vezetői kompetencia-fejlesztő tréningen vettek részt a fiatalok- a szegedi Talentum Önkéntes
Központ trénerei segítségével. A tréning nemcsak új ismereteket adott, hanem kulcsfontosságú volt a diáktanácsok
számára abból a szempontból, hogy tudatosabban ránézhettek a saját kollégiumukban betöltött vezetői szerepükre.
Esti városnézés és közös játék, beszélgetés zárta a napot. Itt már jól lehetett érzékelni, hogy az egyébként távolról
érkezett fiatalok egyre nagyobb bizalommal fordultak egymás felé.
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Vasárnap a csoport tagjai busszal kirándultak Péterváradra – közös történelmünk történelmileg egyik kiemelkedő
helyszínére, ami Újvidék mellett fekszik a Duna mentén. A vár, a múzeum, az emlékhely megtekintése után az
újvidéki centrumban sétáltak: örömmel tapasztalták a katolikus templom magyar nyelvű szentmiséjén, hogy milyen
sokan vannak jelen.
A saját virágvasárnapi szentmisénket Nagybecskereken a kollégium többi diákjával együtt ünnepeltük meg.
Fontosnak tartjuk ezt a találkozást a nagybecskereki fiatalok szempontjából is, akik azáltal, hogy jó házigazdaként
fogadtak bennünket, saját maguk is fejlődtek team-munkában, közösségi szolgálatban, erősödtek saját
identitásukban.
A találkozó folyamán a kollégiumok vezetői számára is lehetőség nyílt megbeszélésre, közös tervezésre.
A fiatalok az értékelés során kiemelték a személyes kapcsolatok kialakulásának fontosságát, a délvidéki
élményszerű megismerésének mély és pozitív tapasztalatát és a programok szakmai igényességét. Ugyanakkor az
is világos, hogy a szerbiai magyar lányok számára még több idő kell a teljes feloldódásra, ami további programok
szervezését teszi szükségessé.
A pályázatból megvalósult programnak reméljük, lesz folytatása.

2. A projekt jelentőségének indoklása. A program eredményei, utókommunikációja, jövőbeni tervek
bemutatása.
A Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő magyarországi szakkollégiumok (Budapest, Debrecen,
Szeged) és a szerbiai nagybecskereki kollégium vezetői 2011-ben kezdtek közös képzésbe, tervezésbe,
tapasztalatcserébe. Nagyon hamar világossá vált, hogy rengeteg értéket hordoznak a kollégiumi műhelyek, a
közösségépítés helyszínei mind lelkileg, mind szakmailag. Szinte természetes igényként jött, hogy ennek a
gazdagságát mutassuk meg a vezetői szinten kívül a kollégistáknak is. Utólagos értékelésük alapján, amit a
trénerekkel írásban is elvégeztek, egyértelműen pozitív, szemléletformáló, és tágító, kulturálisan és kortárs vezetői
szerepükben megerősítően hatott rájuk a program. Nagy hozadéka, hogy a hivatalos hálózatépítésen kívül
személyes kapcsolatok is épültek, ismertté vált előttük a délvidéki magyarság élete.
A debreceni Boldog Terézia Szakkollégium április 13-15. szimpóziumára már ezzel a személyes élménnyel,
várakozással mentek a szakkollégiumok képviselői. Ezt az eseményt máris folytatásnak tekinthetjük. A hallgatók és
a vezetők részéről egyaránt egyértelmű igény van a legalább éves szinten való közös képzésre, és egymás
életének, programjainak, innovációinak folyamatos megosztására. Javasolt téma a következő képzésre: az
önkéntesség.
3. Amennyiben a tervezett programhoz képest változás történt, kéjük ennek leírását és indoklását.

4. Mellékelt dokumentáció felsorolása (fotó, sajtómegjelenések stb.)
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Mellékelt fotók
Karolina honlap http://www.karolinaiskola.hu/hirdetesek/Egyetemi%20koll%C3%A9gium

http://www.iskolanoverek.hu/
http://boldogterezia.hu/index.php/hu/keptar20112012tavasz

Kelt: Budapest, 2012. április 17.
…………………………………………………
Kedvezményezett aláírása
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