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Fiatal, ámbár nagyon aktív és lelkes szerkesztőséggel jelentkezik idén a MóraNyúz. Szóval cikkekben 

idén nem lesz hiány! Mára már túl vagyunk két szerkesztőségi megbeszélésen és még az Öntevékeny 

Csoportok Éjszakáján is bemutatkoztunk, méghozzá a Móra Szalonban. Nem is kaphattunk volna töké-

letesebb helyszínt, hiszen a kialakított tér idézi a régi kávéházak hangulatát - kellemes kis iszogatás, 

beszélgetés mellett bátran akasszatok le TI is olvasnivalókat. 

Az olvasnivalókhoz mi is hozzájárulunk, hiszen rengeteg cikkel készültünk/készülünk. Idén - ezzel a 

számmal együtt - négyszer fogunk jelentkezni. Ott leszünk minden eseményen, azokon is, amire a kol-

légiumi lakók, tanulási leterheltségük miatt, nem tudtak eljutni. Bemutatjuk Nektek a szakkollégiumi 

kurzusokat, az öntevékeny csoportokat, valamint a Szakmai és a Kollégiumi Bizottság munkáját. Igyek-

szünk hasznos információkkal is ellátni Titeket. Ebben a számban például felvilágosítunk Benneteket a 

munka világáról és a mosógép használati szokásokról. Felelevenítjük az elmúlt két és fél hónap szóra-

koztató programjait és a nyár legemlékezetesebb pillanatait.  

Ezenfelül pedig, szeretnélek Titeket egy kis kvízre invitálni, amit mellékelve megtaláltok az újságban. A 

helyes megfejtők között egy igazi ereklyét sorsolunk ki, méghozzá egy MÓRÁS BÖGRÉT. Szóval, megéri 

velünk játszani. :)  

A feladat: válaszolj helyesen a 10 kérdésre, majd névvel és szobaszámmal ellátva dobd be a porta mel-

letti dobozba. Természetesen a nyertes nevét a következő számban közölni fogjuk. 

Határidő: 2016. december 6.  

Jó olvasgatást kívánok az egész szerkesztőség nevében!  

Drozdik Evelin 

 

Drága Kolisok! 

SZERKESZTŐI SZÓSZ 

A kép sajnos szerkesz-

tőkben hiányos. Azon-

ban a fotózkodási lelke-

sedéssel ellentétben 

írásban jeleskedtek!  
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A Szakmai Bizottság hatásköre és tagjai 

Ismerjétek meg közelebbről a Szakmai Bizottságot és a motivációjukat a jövőre nézve.  

A következő számban a nemrégiben megválasztott Kollégiumi Bizottság is bemutatkozik. 

A Móra Ferenc Szakkollégium 

Szakmai Bizottsága 2014 

februárjában jött létre, mely-

nek fontosságát és létjogo-

sultságát a kollégium folya-

matos és hosszútávon is di-

namikus fejlődése tette lehe-

tővé. A Szakmai Bizottság 

megalapításakor az alapel-

gondolás az volt, hogy a Bi-

zottság tagjai reprezentálják 

a Szakkollégiumban élő hall-

gatók egyetemi, karonkénti 

összetételét. Ennek értelmé-

ben a bizottság tagjai a Sze-

gedi Tudományegyetem BTK, 

TTIK, GTK, ÁJTK, JGYPK ta-

pasztaltabb szakmai háttér-

rel rendelkező kollégista hall-

gatói közül kerülnek be a 

Szakmai Bizottságba. 

A jelenlegi szakkollégiumi 

SZMSZ (Szervezeti és Műkö-

dési Szabályzat) alapján a 

Szakmai Bizottság a követke-

zőképpen kerül meghatáro-

zásra:  

„A Szakmai Bizottság a Szak-

kollégium szakmai, tudomá-

nyos ügyeiért felelős testüle-

te. A Szakmai Bizottság öt 

tagját a Közgyűlés az aktív 

szakkollégisták közül a tanév 

elején megtartandó ülésen - 

titkos szavazás útján - vá-

lasztja meg. A jelölés a Köz-

gyűlésen zajlik, bármely aktív 

szakkollégista jelölhet és 

jelölhető. A Szakmai Bizott-

ság tagjainak megbízatása 

egy évre szól, és újraválaszt-

hatóak. A megválasztott ta-

gok a Szakmai Bizottság ülé-

sein szavazati joggal rendel-

keznek. A Szakmai Bizottság 

ülésein az igazgató, a kollégi-

umi tanár, a seniorok egy 

képviselője, valamint a Kollé-

giumi Bizottság egy hallgatói 

tagja tanácskozási joggal 

részt vehet. A Szakmai Bi-

zottság elnökét - az öt tag kö-

zül - maga választja meg. 

A szakmai és idegennyelvi 

kurzusok, valamint előadások 

és előadássorozatok helyszí-

nét és időpontját illetően a 

Kollégiumi Bizottság egyetér-

tési joggal rendelkezik. A 

Szakmai Bizottság munkájáról 

a Szakmai Bizottság elnöke 

rendszeresen beszámol a 

Közgyűlésnek. A Szakmai Bi-

zottság a működési rendjét 

maga határozza meg.”  

Filep Tamás 

Filep Tamás 

Fizikus MSc,  

Mérnökinformatikus MSc 

Egyetem alatt folyamatosan 

kerestem a további, a kötele-

ző tanulmányokon túlmutató 

kihívásokat. Nagyon sok szak-

mai versenyen vettem részt, 

első éves koromtól kezdve 

intenzíven bekapcsolódtam az 

egyetemi kutatásokba. Az elő-

zőekben felsorolt rendezvé-

nyeken nemcsak a kihívások, 

a felfedezés öröme motivált, 

hanem a hasonló gondolkodá-

sú, kultúrára nyitott, értelmi-

ségi létre, tudatosan készülő 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 

A Szakmai Bizottság hatáskörébe tartozik különösen: 

 a Szakkollégiumban folyó szakmai munka koordinálása, 

 szakmai- és idegennyelvi kurzusok, valamint előadások-

és előadássorozatok előkészítése és lebonyolításának 

koordinálása; 

 szükség esetén a kurzusok egyetemi elismertetése; 

 a szakkollégisták szakkollégiumi kötelezettségeinek el-

lenőrzése; 

 egyéb szakkollégiumokkal, tudományos testületekkel, 

egyetemi  egységekkel és szakmai  szervezetekkel való 

kapcsolattartás; 

 pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok 

lebonyolítása; 

 a Szakkollégium és a szakkollégiumi rendezvények nép-

szerűsítése. 
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fiatalokkal való találkozás is. 

Ekkor fogalmazódott meg 

bennem az igény, hogy több 

barátomhoz hasonlóan szak-

kollégistaként része legyek a 

szűk egyetemi elitnek. Ekkor 

még nem is sejtettem, hogy 

a Szakkollégiumi Mozgalom 

milyen sok élményt, baráti 

kapcsolatot és szakmai fejlő-

dési lehetőséget tartogat a 

számomra. 

A Móra Ferenc Szakkollégi-

umba 2012 szeptemberé-

ben költöztem be, mivel úgy 

éreztem, hogy az épület fala-

in belül kiváló szintézisben 

lehet egymással a közösségi 

élet és a szakkollégiumi pil-

lérek (öntevékenység, társa-

dalmi felelősségvállalás, 

szakmaiság) által kínált le-

hetőségek. A Szakkollégium-

ban több szakkollégiumi kur-

zust is tartottam: Középisko-

lai és egyetemi verseny fel-

adatok megoldó szeminári-

um, Válogatott fejezetek  a 

társadalomból, Velünk élő 

disztópiák, Tarkovszkij-i élet-

mű. Úgy érzem, ezekkel a 

kurzusokkal adtam valami 

pluszt a résztvevőknek. 

A Szakmai Bizottságnak a 

megalapulása óta tagja, illet-

ve elnöke vagyok. A Szakkol-

légiumi Mozgalmon belül is 

törekszem az aktív szerep-

vállalásra, másodjára válasz-

tottak meg az 5 fős  Minősí-

tést Segítő Bizottság (MSB) 

tagjának, ahol a Szakkollégi-

umi minősítést segítő bizott-

sági tagként a szakkollégiu-

mi Minősítő Bizottság (MB) 

munkáját segítem, támoga-

tom. A legnagyobb ered-

ménynek azt tartom, hogy 

első szegedi szakkollégium-

ként, az előző évben a januá-

ri Interkoll és az augusztusi 

NYATA házi gazdái lehettünk.  

Hosszú még az út, sokat kell 

még tanulnunk, fejlődünk, de 

úgy érzem jó úton járunk. 

Haller Renáta 

Gazdaságinformatikus 

MSc 

Jelenleg Gazdaságinformati-

kus mesterszakon tanulok, 

előtte Gazdálkodási és me-

nedzsment alapképzést, illet-

ve Regionális és környezeti 

gazdaságtan mesterképzést 

végeztem az SZTE GTK-n. 

2012 decemberében költöz-

tem be a Mórába és 2015 

májusa óta vagyok a Szak-

mai Bizottság tagja, de már 

előtte is aktívan részt vettem 

szakmai feladatok ellátásá-

ban. 

A Szakmai Bizottságon belül 

legfőbb feladatom a szakkol-

légiumokkal való kapcsolat-

tartás, a Móra képviselete 

más szakkollégiumok ren-

dezvényein, továbbá a szak-

kollégiumok egyeztető fóru-

mán, az Interkollon való rész-

vétel. Fontos célom még a 

Móra Ferenc Szakkollégium 

népszerűsítése, jó hírnevé-

nek ápolása, köztudatban 

tartása a Szakkollégiumi 

Mozgalmon belül. Az elmúlt 

időszakban, olyannyira sike-

rült szoros baráti kapcsolat-

ba kerülni több szakkollégi-

ummal is, hogy a tavaly nov-

emberi Interkollon (a Simo-

nyiban) bizalmat szavaztak 

nekünk a 2016 januári 

Interkoll szervezésére és a 

2016-os NYATA társszervezé-

sére egyaránt. Ez azért na-

gyon fontos számunkra, mert 

a Szakkollégiumi Mozgalom 

történetében mi lettünk az 

első szegedi szakkollégium, 

aki Interkollt szervezett, illet-

ve mi vagyunk az első szege-

di NYATA-nak helyet adó és 

egyben szervező szakkollégi-

uma.  

A Szakkollégium falain belül 

aktívan részt veszek a kurzu-

sok szervezésében (pl. Excel 

kurzus), konferenciák szerve-

zésében és lebonyolításá-

ban, szakkollégiumi találko-

zók szervezésében és egyéb 

szakmai feladatok ellátásá-

ban. Továbbá részt vettem a 

legújabb öntevékeny csoport, 

a színező kör elindításában, 

ezáltal motiválva a közösség-

építést.  

Jövőbeli célom a Mórában 

lakó közgazdász hallgatók 

összekovácsolása, szakmai 

és közösségi szinten egy-

aránt. Továbbá az érdeklődő 

emberek bekapcsolása, in-

tegrálása a Szakkollégiumi 

Mozgalom berkeibe.  

Keressetek bizalommal bár-

milyen kérésetek, ötletetek 

lenne kurzussal, előadással 

vagy egyéb szakmai program-

mal kapcsolatban. 

Sikeres félévet és vizsgaidő-

szakot kívánok mindenki-

nek! :) 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 
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Szekeres Tamás 

Politikatudomány MSc 

Szekeres Tamás vagyok, az 

SZTE ÁJTK elsőéves politika-

tudomány mesterszakos hall-

gatója, ötödik éve a Móra-

kollégium, azon belül is az 

egyes szoba lakója. A tavalyi 

év folyamán már a Szakmai 

Bizottság csapatát erősítet-

tem, mint az Állam- és Jogtu-

dományi Kar hallgatója, a 

karral való kapcsolattartás 

volt hivatalosan a fő feladat-

köröm. Ennek ellátását némi-

leg nehezítette az, hogy ta-

valy elég kevés ÁJTK-s hallga-

tó lakott a Mórában, így nem 

igazán volt szakmai közönsé-

ge a tevékenységemnek 

(kimondottan nehezítette a 

dolgot az, hogy én sem vol-

tam az ÁJTK hallgatója a 

2015/16-os tanévben :D). 

Mindazonáltal próbáltam a 

lehető legtöbbet kihozni a 

helyzetből és úgy érzem, az 

elvárásokat alulmúlni semmi-

képp nem sikerült. 

Az elmúlt évhez képest idén 

szeptemberben viszont szá-

mos ÁJTK-s hallgatóval gaz-

dagodott kollégiumunk, friss 

arcokkal és visszatérő isme-

rősökkel egyaránt találkozha-

tunk, így újult erővel vetem 

bele magam a szakmai élet 

szervezésébe. Ilyen irányú 

motivációm leginkább a 

Szakmai Bizottságon belül 

tud olyan táptalajra találni, 

melyből igazán nagy eredmé-

nyek szökhetnek szárba, 

ezért is döntöttem úgy, hogy 

egy újabb évig e szerven be-

lül próbálok meg a lehető 

legtöbbet tenni a Móra szak-

mai fejlődése érdekében. 

Az őszi félévben már megva-

lósult egy szakkollégiumi kur-

zus, melynek résztvevői a 

hazai népszavazások rejtel-

meibe nyerhetnek betekin-

tést, azonban ezzel a kurzus-

sal még közelről sem ér vé-

get a szakmai programok 

sora. Nem szeretnék megala-

pozatlan ígéretekkel dobálóz-

ni, de annyi biztos, hogy ki-

tűztem magam elé azt a célt, 

hogy a Móra Szakkollégium 

lakói számára a kollégista 

lét, a Mórás szellem legalább 

annyi pluszt adjon szakmai 

fejlődés terén, mint amennyi 

pluszt ad a nagyszerű közös-

ség a kollégisták számára. 

 

 

 

 

 

 

 

Tornai Henrietta 

Informatika-matematika, 

osztatlan tanár  

Negyedéves informatika-

matematika osztatlan tanár 

szakos hallgató és szintén 

negyedéves Mórás vagyok. 

Minden félévben részt vettem 

a tanár szakos kollégiumi órá-

kon, ahol olyan tapasztalatot 

és tudást szereztem, amit ké-

sőbbi tanulmányaim során, 

illetve majd akár a munkahe-

lyemen alkalmazhatok. A jövő-

ben szeretném folytatni a ha-

gyományokat, és legalább 

olyan színvonalas kurzusokat 

szervezni, mint az eddigiek, 

valamint a többi hallgató által 

a képzésben hiányolt terüle-

tek felé is nyitni. 

Jelenleg egy, az informatika 

oktatásával kapcsolatos kuta-

tásban veszek részt, ahol az 

egyetemisták és középiskolá-

sok véleményét térképezzük 

fel. 

A kollégiumban segítettem 

idén februárban az Interkoll, 

nyáron pedig a NYATA szerve-

zésében, valamint minden 

évben megtalálható voltam 

(én és/vagy a pálinkám) a 

pálinkamustrán. Több évben 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 
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Az első szegedi NYATA 

A Szakkollégiumi Nyári Találkozó (NYATA) a Szakkollégiumi Mozgalom legfontosabb, im-

máron több évtizedes hagyománnyal rendelkező, évenkénti találkozója, ahol a hazai, illet-

ve kárpát-medencei szakkollégiumok hallgatói vesznek részt. A szakkollégiumok, mint a 

hazai felsőoktatás tehetséggondozásának fontos műhelyei, kiemelt figyelmet fordítanak 

tagjaik, a kollégisták emberi, szakmai fejlődésére, valamint társadalmi érzékenységére. 

Ezen az alapvető, a Szakkollégiumi Chartában is lejegyzett értékek a mentén kerül min-

den évben megszervezésre az Interkollon megszavazott szakkollégiumok szervezésében. 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 

is indultunk a szobatársaim-

mal a sütisütő versenyen is. 

Bíró Gyöngyvér  

Régész 

2008 óta vagyok a Kollégi-

um lakója, 2013-ban végez-

tem régészet szakon, majd 

2013–2016 között a Törté-

nettudományi Doktori Iskola 

doktori képzésében vettem 

részt. 2014-től bekapcsolód-

tam a Régészeti Tanszék 

oktatói munkájába, illetve 

régészként dolgozom az 

orosházi múzeumban.  

A Szakmai Bizottságon belül 

a bölcsészettudományi szak-

kollégiumi kurzusokért va-

gyok felelős. A 2014/2015. 

tanév I. félévében Régészeti 

kutatások, majd a II. félév-

ben Régészeti barangolások 

a Dél-Alföldön címmel ma-

gam is tartottam órát a kollé-

giumban az itt lakó régész-

hallgatók számára. A Móra 

Szakkollégium gyakran hív 

meg szakembereket egy-egy 

témával kapcsolatban, hogy 

arról előadást vagy vitaestet 

tartsanak. Igyekszem ebbe a 

munkába is besegíteni, így 

2015 őszén egy Történeti 

genetikáról szóló beszélgetés 

megszervezését vállaltam. 

Eleinte szakkollégiumi kur-

zusnak indult, idővel orszá-

gos szintű szakkollégiumi 

konferenciává nőtte ki magát 

a Móra Akadémia. A szegedi, 

majd a más egyetemekről 

érkező hallgatók előadásait 

is bemutató konferenciák 

szervezésében, s az abból 

született tanulmánykötetek 

szerkesztésében a kezdetek-

től fogva aktívan részt vet-

tem/veszek. 
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SZAKMAI BIZOTTSÁG 

Az idei XIX. Szakkollégiumi 

Nyári Találkozót Szegeden a 

budapesti Eötvös József Col-

legium, a szegedi Eötvös Lo-

ránd Kollégium, a pécsi Keré-

nyi Károly Szakkollégium és a 

szegedi Móra Ferenc Szakkol-

légium közösen szervezték 

meg, 2016. augusztus 3-tól 7

-ig. A NYATA-n több mint 25 

szakkollégium közel 200 hall-

gatója vett részt, az ország 

minden térségéből képvisel-

tetve magukat. A szakmai 

programok mellett fontos sze-

repet tölt be az informális 

programokon való részvétel        

is. Alapvetőn a közös értelmi-

ségi gondolkodás, az aktuális 

társadalmi és gazdasági kérdé-

sekre való válasz keresése 

szolgáltatja a rendezvény té-

máját. Mi sem bizonyítja job-

ban a NYATA szellemiségének 

meglétét és egyben a szakkol-

légisták együttgondolkodásnak 

a fontosságát, mint az a tény, 

hogy jelenlegi kormányunknak, 

az alapköveit is egy sok évvel 

ez előtti NYATA-n dolgozták ki.  

A Szakkollégiumi Nyári Találko-

zó szervezőinek sokszínűségé-

ből adódóan, a programok is 

hasonlóan sokszínűek és vál-

tozatosak voltak. Minden szer-

vező Szakkollégium teret ka-

pott saját ötleteinek a megva-

lósítására, ezért az idei NYATA-

n a szakmai programok párhu-

zamosan 4-5 helyszínen zajlot-

tak. Ezért a kollégium infra-

strukturális lehetőségeit maxi-

málisan sikerült kihasználni. A 

rendezvény tematikus napi 

bontása a következő három 

pillér köré csoportosult: esély-

egyenlőség, társadalmi felelős-

ségvállalás; fenntartható fejlő-

dés a gazdaság, környezet és 

információs társadalom há-

romszögében; oktatás, család, 
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gyerek. A szakmai progra-

mok mellett a szervezők 

nagy hangsúlyt fektettek a 

sokszínű szabadidős és kul-

turális programok szervezé-

sére, nem utolsó sorban pe-

dig Szeged város bemutatá-

sára, megismertetésére. Na-

gyon sok kísérő rendezvény-

nyel gazdagították a már 

amúgy is széleskörű szak-

mai felhozatalt, így minden 

szakkollégista kedvére vá-

laszthatott az alternatív 

programok közül, mint pél-

dául: vezetett, tematikus 

városnéző séták (Irodalmi 

séta, Tudósok sétája), Sze-

gedi Dóm (Látogatóközpont), 

városnéző kisvonat, borkós-

toló, kocsma kvíz, focibaj-

nokság, városismereti vetél-

kedő (Szeged nevezetes he-

lyei) és csillagvizsgáló láto-

gatása. 

Haller Renáta 

Interkoll  

2016. szeptember 23-án került sor Budapesten, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium-

ban a legutóbbi Interkoll közgyűlésre ahol számos fontos napirendi pontot tárgyaltak 

meg. A Móra Ferenc Szakkollégiumot három fő, név szerint: Filep Tamás, Haller Renáta 

és Kiss Ervin - képviselte a szakkollégiumok legfontosabb egyeztető fórumán.             
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A találkozó Duránszky Bálint 

(PPKE HÖK és SZIK) felszóla-

lásával indult, aki tájékoztat-

ta a résztvevőket, hogy a kö-

vetkező évben egy átfogó 

kutatás készül a szakkollégi-

umi hallgatók bevonásával, 

közösségi szempontjaik és 

tanulmányi eredményeik 

alapján, amiben számítanak 

a delegáltak segítségére is.  

A Kommunikációs Bizottság 

(KB) beszámolt az elmúlt idő-

szak legfontosabb eseménye-

iről, valamint jövőbeli teendő-

iről. A KB két tagja az 

Interkoll gyűlésen lemondott 

a tisztségéről, ezért tisztújí-

tásra került sor. A titkos sza-

vazás keretében megtartott 

választáson a küldöttek Sza-

lai Flórának (Bibó) és Pintér 

Lászlónak (ESZK) szavaztak 

bizalmat a következő egy év-

re. A Minősítést Segítő és 

Minősítő Bizottság (MSB és 

MB) az elmúlt egy évben 27 

pályázatot nézett át, ezekből 

két fontos következtetést 

vontak le. Az egyik, hogy az 

Interkoll rendezvényeire ke-

vesen járnak, ami sürgős vál-

toztatásokat igényel, a másik 

pedig, hogy a szakkollégiumi 

minősítés elnyeréséhez egy 

valóban erős szakmai prog-

ram kell.           

A Kommunikációs Bizottság 

mellett az MSB szintén részt 

vesz a Dr. Palkovics László 

felsőoktatásért felelős állam-

titkárral történő egyeztetése-

ken. A szakkollégiumok kép-

viselői az MSB-ben a tisztújí-

tás során többszöri holtver-

seny után a bizottság ideigle-

nes bővítése mellett döntöt-

tek, így 6 fő jutott be. Köztük 

a Móra Ferenc Szakkollégiu-

mot képviselve régi-új tag-

ként Filep Tamás is, aki már 

az előző egy évben bizonyí-

totta szakmai felkészültségét 

és elhivatottságát.  

Ezután a gyűlés Szászi Áron 

(Rajk) felszólalásával folyta-

tódott, aki beszélt a felsőok-

tatásban fennálló kisebb-

nagyobb problémákról, amik 

egyelőre megoldásra várnak. 

Azonban erről a szakkollégis-

ták készek egy novemberi 

konferencia során egyeztetni 

a döntéshozókkal, valamint 

a felsőoktatásért felelős 

szakértőkkel. Szászi Áron 

megkérte a küldötteket, hogy 

ki-ki a saját szakkollégiumá-

ban reklámozza ezt az ese-

ményt, mivel szívesen látná-

nak még új embereket a 

szervezői gárdában. Az 

Interkoll résztvevői kiálltak a 

Kollégiumok Oktatási Sze-

repvállalása mellett, és maxi-

málisan egyetértettek a szer-

veződés céljával, illetve szük-

ségességével. A következő 

Interkoll házigazdája a BME 

Managment Szakkollégiuma 

lesz.  

A gyűlés végén a küldöttek 

megfogalmazták igényüket 

egy vidéki Interkoll megszer-

vezésére, aminek a fő célja a 

nem budapesti szakkollégiu-

mok intenzívebb részvétele 

lenne. Így könnyen előfordul-

hat, hogy jövő januárban is-

mét vendégül látjuk az 

Interkollt.  

Bár a két órás gyűlés ezzel 

véget ért, azonban az este 

csak ekkor kezdődött el iga-

zán, amikor a szakkollégisták 

kötetlen, baráti beszélgetések 

során jobban megismerhették 

egymást, valamint véleményt 

cseréltek fontos felsőoktatási 

kérdésekben. Szó esett továb-

bá a közös sport- illetve szak-

mai programok lehetséges 

kivitelezéséről és a Szakkollé-

giumi Mozgalom fontosságá-

ról, ami egy olyan közösségi 

teret biztosít a jövendőbeli 

értelmiségiek számára, ahol a 

hallgatóknak lehetőségük van 

a folyamatos fejlődésre. Az 

informális eszmecserék során 

megtapasztalhattuk, hogy mi-

lyen például, amikor egy böl-

csész szakos egyetemista job-

ban betekintést nyer egy jog-

hallgató gondolkodásába, 

vagy akár egy gazdaságinfor-

matikus a leendőbeli építész 

elképzeléseibe. Ezért úgy gon-

doljuk, hogy a Móra Ferenc 

Szakkollégium az Interkollon 

való részvételével erősíti a 

vidék Magyarországát, amire 

nagy szükség van. 

Kiss Ervin 

SZAKMAI BIZOTTSÁG 
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Hogyan álljunk hozzá olyan 

bonyolult és fajsúlyos kérdé-

sekhez, mint amilyeneket a 

biológia, a pszichológia, kü-

l ö n b ö z ő  t á r s a d a l m i -

gazdasági folyamatok kuta-

tása tár elénk? A megannyi 

területen uralkodó gondolko-

dásmód elszigetelt tényezők-

ből indul ki, lineáris össze-

függéseket keres és kiemelt 

oksági szerepet tulajdonít 

adott jelenségek egy önké-

nyesen kiválasztott szintjé-

nek. Így születnek szélsősé-

ges álláspontok és sokszor 

parttalan viták, többek kö-

zött az agy szerepéről a 

megismerésben, arról, hogy 

egy tulajdonságot az öröklés 

vagy a környezet határoz-e 

meg jobban odáig, hogy ho-

gyan is orvosoljuk a globali-

zációból adódó problémá-

kat. 

A XXI. századi tudományos-

ságot egyre inkább átható 

rendszerszemléletű gondol-

kodás szülte „komplexitás-

perspektíva” nem csak lehe-

tőséget teremt, de egyene-

sen sürget a fentebb említet-

tekhez hasonló klasszikus 

és aktuális kérdések alapos 

felülvizsgálatára és újragon-

dolására. Az ökológiai rend-

szerszemlélet, amely eleve 

nem az egyedet, hanem az 

organizmus-környezet rend-

szert választja elemzési egy-

ségéül, alkalmas lehet arra, 

hogy a korábbiaknál jobb 

válaszokat adjon a komplex 

dinamikus rendszereket érin-

tő dilemmákra, legyen szó az 

evolúció vagy éppen a fenn-

tartható fejlődés probléma-

köreiről. 

A címben megnevezett kur-

zus megismerteti a hallgatók-

kal az olyan rendszerek vizs-

gálatának kihívásait, ame-

lyek alapvető jellemzői az 

állandó, néha hirtelen és vá-

ratlan változás, a nemlineáris 

okság, a kontextusfüggő vari-

abilitás és nem utolsó sorban 

az önszerveződés. A résztve-

vők a rendszerszemléletű 

gondolkodás alapjait elsajá-

títva ismerkednek meg kur-

rens tudományos kutatások 

eredményeivel és formálnak 

véleményt jelentős vitákat 

generáló kérdések kapcsán.  

A kurzus oktatója Dr. 

Szokolszky Ágnes, habilitált 

egyetemi docens, az SZTE 

Pszichológiai Intézet Kognitív 

és Neuropszichológiai Tanszé-

kének vezetője, aki az ökoló-

giai irányzat szaktekintélye és 

legfőbb hazai terjesztője. Dec-

ember 6-án továbbá meghí-

vott előadóként, Dr. Kuslits 

Béla, orvos, közgazdász, a 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Környezetgazdaságtani és 

Technológiai tanszékének 

oktatója tart előadást, akinek 

kutatási területe a társadalmi

-ökológiai rendszerek alkal-

mazkodó képessége.  

Az órákon stabilan 12-15 fő 

gyűlik össze leginkább pszi-

chológia-, kisebb részben bio-

lógia szakos hallgatókból. A 

létszám és a körülmények 

ideálisnak bizonyultak szemi-

nárium-jellegű lebonyolítás-

hoz, így az alkalmak kötetlen, 

párbeszédes stílusban zajla-

nak, színvonalas konstruktív 

vitákkal és lelkes kérdésfelve-

tésekkel.  

A résztvevők az elhangzotta-

kat nagy érdeklődéssel fogad-

ják, az új és szemléletformáló 

ismeretek minden bizonnyal 

hasznosnak fognak bizonyulni 

tanulmányaik számtalan terü-

letén. 

Kapornaky Mihály  

SZAKKOLIS KURZUSOK 

Ökológiai rendszerszemlélet  

Az evolúció új megközelítésétől a fenntartható fejlődésig 
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Tanárszakos Tréning a koliban 

Október 14-én, pénteken Harsányi Szabolcs Gergő tartott tréninget Kommunikáció és 

konfliktuskezelés címmel a tanárszakos Mórásoknak a magasföldszinti nagyteremben.  

A kurzus nevével ellentétben 

nem a konfliktusokon, ha-

nem épp ellenkezőleg, a csa-

patmunkán volt a hangsúly. A 

gyakorlatias játékok mellett 

egy kis elmélettel is megis-

merkedhettek a résztvevők a 

feladatokat követő rövid 

elemzés során. A tanár úr 

minden feladat mellé el-

mondta azt is, hogyan hasz-

nosíthatók azok az iskolában, 

vagy akár egy munkahelyi 

tréning során. 

A tíztől délután fél ötig tartó 

tréningen öt játékos feladat 

megoldására jutott idő, me-

lyek nemcsak szórakoztató-

ak, hanem gondolkodtatóak 

is voltak. A szokásos bemu-

tatkozást követően egy szá-

momra ismeretlen, másféle 

bemutatkozás is következett. 

Mindenkinek, aki szeretett 

volna, ki kellett mennie a tér-

képhez, mutatnia egy vagy 

több helyet, ahonnan érke-

zett, és meg kellett monda-

nia, hogy onnan mit hozott 

magával. Számomra ez azért 

volt érdekes, mert így többek-

ről megtudhattam, hol élnek, 

és számukra mi fontos. Kide-

rült, hogy van olyan kollégista 

is, akivel egy iskolába jár-

tunk, és vannak olyanok is, 

akik igencsak messziről ér-

keztek. 

Az egyszerűnek tűnő bemu-

tatkozás után nehezebb fel-

adatok következtek. Az első 

játék Bányai István Zoom 

című könyvén alapult. A te-

remben lefordítva voltak szét-

szórva képek. Mindenkinek 

ki kellett választania egyet, 

és volt három perce, hogy jól 

megjegyezze mindazt, amit a 

látott. Utána a látottakat el-

mesélve sorba kellett rende-

ződnünk a képek alapján, 

hiszen azok egy logikai sort 

alkottak. Az apróbb bizonyta-

lanságoktól eltekintve, az 

átlaghoz képest, egészen 

gyorsan oldottuk meg a fel-

adatot. Az ezt követő elem-

zés során pedig megvizsgál-

tuk, hogy ki milyen szerepet 

töltött be a csoportmunká-

ban: ki volt vezető, és ki volt 

segítő, így az elméletért ra-

jongók is csipegethettek va-

lamennyit a szociálpszicholó-

gia világából. 

Az egész napot tekintve, a 

csapat számára a második 

feladat mutatkozott a legne-

hezebbnek, hiszen ezt több-

szöri próbálkozás után sem 

sikerült jól megoldanunk. Az 

emlékezetemben csak 

Genya Gólem néven megma-

radt játék már az elején meg-

mozgatott minket: testileg és 

szellemileg is. A teremben 

szétszórva raktuk le a széke-

ket, majd egy önként jelentke-

zőnek, aki felvállalta a Genya 

Gólem szerepet, az volt a fel-

adata, hogy leüljön az üresen 

maradt székre. A csoportnak 

ezt kellett megakadályozni 

azzal, hogy valaki mindig leül 

arra a székre, amelyre a Gó-

lem szeretett volna. Sajnos ez 

nem sikerült. Legalább nyolc-

szor nekifutottunk, de 7-10 

másodperc után mindig le 

tudott ülni a Gólem. 

Az ebédszünetet követően is 

a csapatmunka volt a közép-

pontban. A harmadik játékban 

a születési dátumunk sorrend-

jében kellett sorba állnunk 

egy fonalat fogva, amely az 

egyik végén rögzítve volt. A 

feladat az volt, hogy kössünk 

egy csomót a fonalra, a rögzí-

tés és az első ember közötti 

részen. Ennek a megoldása 

viszonylag könnyen ment. 

Szerencsére senki sem gaba-

lyodott bele a fonalrengeteg-

SZAKKOLIS KURZUSOK 



12 

 

be, köszönhetően a hajlé-

konyságnak és a kifinomult 

tájékozódási képességnek. 

Ezután rövid időre ismét 

visszatért Genya Gólem, de 

elég gyorsan le tudott ülni: 

az utolsó próbálkozásunk 

csak 3 másodpercig tartott. 

A nap legérdekesebb és leg-

összetettebb feladata két-

ségkívül a negyedik volt, 

melyben én nem vettem ak-

tívan részt, csak megfigyelő-

ként szemléltem a megoldás 

menetét. A feladat ismerte-

tése után a résztvevőknek 

20 percük volt, hogy kidol-

gozzanak egy saját kommu-

nikációs rendszert arra, hogy 

beszéd nélkül megoldják a 

problémát. Előzetesen ki 

kellett választaniuk egy ve-

zetőt is maguk közül. Ezután 

mindenki húzott egy számot, 

majd bekötött szemmel nö-

vekvő számsorrend szerint 

kellett rendeződniük, hasz-

nálva a korábban kidolgozott 

rendszert. A dobogások, tap-

solások és kukorékolások 

alkotta nyelv használatával 

a csapat 7 perc alatt állt sor-

ba, de sajnos egy helyen 

felcserélték a sorrendet, így a 

megoldás nem volt teljes. 

Szerencsére senki sem volt 

szomorú, hiszen a feladat 

megoldása közben támadt jó 

hangulat és nevetés minden-

kit kárpótolt. 

Az utolsó játék kreativitást és 

jó megfigyelőképességet igé-

nyelt. Két csapat versenyzett 

egymással. A feladat során 

minden csapattagnak ki kel-

lett választania, hogy milyen 

szerepkört vállal el: tervező, 

megfigyelő, munkás vagy 

futár lesz. A terem egyik vé-

gében elhelyezett építőkoc-

kákból készült térbeli alakza-

tot kellett rekonstruálniuk a 

terem másik végében dolgo-

zó munkásoknak úgy, hogy 

csak közvetetten juthattak 

információhoz a futártól és a 

tervezőtől, a tárgyat nem 

nézhették meg. Nevéhez hű-

en a futár végezte a legtöbb 

testmozgást, akinek a terem 

egyik végéből a másik végé-

be kellett futnia oda-vissza, 

hogy eljuttassa a megfelelő 

információt a munkásoknak. 

Végül mindkét csapat sikere-

sen megépítette a saját tár-

gyát, a gyorsabb csapat 

lett a győztes. 

Lezárásként mindenki 

elmondhatta a tapaszta-

latait, élményeit a tré-

ninggel és a többiekkel 

kapcsolatosan, majd a 

termet visszarendezve 

véget ért a szinte egész 

napos tanárszakos kur-

zus. Szerencsére konf-

liktuskezelésre nem volt 

szükség, mivel mindenki 

készségesen, teljes oda-

adással állt hozzá a fel-

adatok megoldásához, 

még úgy is, hogy nem 

járt érte sem ötös, sem cu-

korka jutalomként. 

Személy szerint mindenkinek 

ajánlom a hasonló tréninge-

ket: aki úgy érzi, hogy nehéz-

ségei vannak a csapatmun-

kával, vagy egyszerűen csak 

szeretne megismerkedni né-

hány olyan játékos feladattal, 

amelyeket majd hasznosíthat 

az iskolában vagy bárhol az 

életben. Biztos vagyok ben-

ne, hogy minden résztvevő 

elvitt magával valami haszno-

sat vagy legalább pár boldog 

emléket erről a szép őszi 

napról. 

Béla Bálint 

SZAKKOLIS KURZUSOK 
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Szakkollégiumi kurzusok  

2016/2017 első félév 

HÉTFŐ 

Német nyelv kezdő 

tanár: Costin Boglárka  

időpont: hétfő 20.30 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó 

Török nyelv 

tanár: Gombkötő Bence 

időpont: hétfő 20.30 

helyszín: kisterem 

KEDD 

Pszichológiai ökológia.  

A rendszerelméletű gon-

dolkodás 

kurzusvezető: Szokolszky 

Ágnes, intézetvezető, habi-

litált egyetemi docens 

időpont: minden második 

kedd 20.00-22.00 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó 

Lézerfizikai műhely 

kurzusvezető: Andrásik   

Attila 

időpont: kedd 20.00 

helyszín: 45-ös terem 

Német nyelv haladó 

tanár: Janzen László 

időpont: kedd 20.30 

helyszín: kisterem 

Angol nyelv középhaladó 

tanár: Kujbus Tamás 

időpont: kedd 20.30 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó vagy Móra Szalon 

 

SZERDA 

Bevezetés a 

humánbológiába 

előadók: Molnár Erika, Be-

reczki Zsolt, Pálfy György 

időpont: szerda 18:00 

helyszín: 45-ös terem 

Népszavazások érvényes-

sége és a szavazói maga-

tartásminták 

kurzusvezető: Kovács 

László egyetemi docens  

időpont: szerda 18.00-

19.30 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó 

Algoritmusok használata 

és ACM feladatok 

Kurzusvezető: Gelle Kitti 

időpont: szerda 20.00-

21:30 

helyszín: magasföldszinti 

nagyterem 

Francia nyelv 

tanár: Szabó Beatrix 

időpont: szerda 20.00 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó 

Filmes Műhely 

Vezeti: Almási Éva 

időpont: szerda 21.00 

helyszín: kékterem 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

Nyelvészet, fordításelméleti 

gyakorlatok 

előadók: Albert Sándor, Ke-

nesei István, Balázs Géza 

időpont: csütörtök 19.00 

helyszín: magasföldszinti 

olvasó 

Egy cianobaktérium siker-

története; A kloroplasztisz 

filogenetikája 

előadó: Bagi István 

időpont: minden második 

csütörtök 17.00  

helyszín: magasföldszinti 

nagyterem  

Excel 

kurzusvezető: Apáti László 

időpont: október 20, 27, és 

november 10, 17. 16.00-

20.00 

helyszín: 45-ös terem 

Borkurzus 

előadók: Mód László, Si-

mon András, Kovács Attila, 

Kis Attila, Varga Zoltán 

időpont: csütörtök: 19.00 

helyszín: alagsori kávézó 

Angol nyelv haladó 

tanár: Kujbus Tamás 

időpont: csütörtök 20.30 

helyszín: 45-ös terem 

 

SZAKKOLIS KURZUSOK 
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SZAKKOLIS KURZUSOK 

Szakkollégiumi kurzusok  

2016/2017 első félév 

 

EGYÉB KURZUSOK, ELŐADÁSSOROZATOK 

Kommunikációs és 

konfliktuskezelő  

tréning  

Tanár szakos kurzus 

helyszín: magasföld-

szinti nagyterem 

időpont: október 14. 

10.00-16.30 

kurzusvezető:  

Harsányi Szabolcs  

Gergő  

Móra Szabadegyetem  

helyszín: magasföld-

szinti nagyterem/

olvasó 

A szabadon választott 

kurzus teljesítésének 

feltétele a szakkollégi-

umi konferenciákon 

és könyvbemutatókon 

való aktív részvétel.  

(5 alkalom, egyszer 

lehet hiányozni) 

időpontok:  

november 08. 19.00,  

november 25. 09.00-

16.00, (további idő-

pontok később) 
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Mert amikor elkezdődött a 

regisztráció, legendás Mórá-

sok és régi kedves ismerősök 

nevei tűntek fel sorra az 

adatbázisban, akikkel nagyon 

jó volt újra találkozni, látni, 

hogy még mindig otthonuk-

ként tekintenek a Mórára. 

Azokért a pillanatokért, ami-

kor karikás szemekkel éjsza-

kába nyúlóan lektoráltuk és 

szerkesztettük a jubileumi 

kötetbe küldött interjúkat, 

amikor Erika és Gyöngyvér a 

kolis kirándulás előestéjén az 

örömpálinkázásunkból pilla-

natok alatt szerkesztőséggé 

alakította a lépcsőt és megol-

dotta az utolsó felmerülő 

problémát is a kiadványban 

(majd folytattuk a pálinká-

zást). 

A kreativitásért, amivel min-

denki igyekezett még színe-

sebbé tenni a rendezvényt: 

50-es kivilágítás, amihez 

minden kollégista együttmű-

ködése kellett. Külön köszö-

net illeti a fotós csapatot, azo-

kat, akik lejöttek a koli elé és 

együtt nézték velünk hogyan 

rajzolódik ki a kép, aztán ma-

guk is alakzatba álltak egy 

fotó kedvéért, de leginkább 

azoknak vagyok hálás, akik 

vállalták, hogy emeletről-

emeletre rohanva minden ap-

ró hibát segítettek megoldani, 

ahogyan azt Kornél tette. A 

fotókiállításért, amit Tücsi, 

Vivi és Viki remekül levezé-

nyelt és összeállított, termé-

szetesen igazgató úr hathatós 

segítségével. Kreativitás és 

elszántság volt a javából, ami-

kor az ünnepség előestéjén 

hajnalba nyúlóan rajzolta 

Dzsudi és Gyöngyvér az “Isten 

hozott!” és “MÓRA50” felira-

tokat, amelyek kiváló 

szelfipontként és fotósarok-

MÓRA50 

50 éves lett a Móra 

Már régóta tudtuk, hogy ez lesz AZ az év, hogy 2016-ban fogjuk ünnepelni a koli 50. szü-

letésnapját, de valahogy mindig úgy gondoltam rá, hogy csupán nosztalgiázó vendég le-

szek (gondolom, ezzel többen is így voltak a szervezők közül). Aztán idén a siklósi Vince 

napi iszogatáskor valóssá vált az a sok „majd” és „egyszer”. Ültünk a Cukorborsó udvarán 

és egy „Te, Eszti...” kezdetű mondattal Taki beindította a szervezés ránk eső részét. Csi-

náltunk egy Facebook csoportot, mi öregek, és mindenféle optimista határidőt és tervet 

tűztünk ki magunk elé, amikkel aztán hónapokig nem is foglalkoztunk igazán, végül pedig 

semmi sem úgy alakult, ahogyan mi elképzeltük, mégis ez a hétvége lett a legkedvesebb 

Mórás emlékem. Miért? 
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tottuk el a folyóiratolvasót. A 

nagy előkészületek közben 

sorra bukkantak fel a nyárra 

maradó kolisok, akik öröm-

mel segítettek nekünk és 

vállalták a mosolygós felszol-

gálók szerepét.  

A fogadást az évtized-

beszélgetések követték. Jó 

volt látni, hogy a legelső be-

költözők közül is milyen so-

kan visszalátogattak, és hogy 

a nagy beszélgetések olyan 

sokáig tartottak, hogy már az 

újabb program miatt nekünk 

kellett félbeszakítani és új 

helyet találni az első generá-

ciós Mórás hölgyeknek. Dél-

után vetítettük le a váloga-

tásfilmet, amit a Mórás archí-

vumból állított össze Beus és 

Gyuri, és ezzel párhuzamo-

san tartottuk a rendhagyó Ki 

Mit Tudot is, ahol nagy szava-

lóink és művészi hajlamú volt 

kollégistáink idézték fel, mi-

lyen is volt, amikor hallgató-

ként mérettették meg magu-

kat a több évtizedes múltra 

nyúló rendezvényen. 

A kétnapos születésnapi mu-

latságot egy Dzsí-féle 

kolibulival zártuk le, ami egé-

szen pirkadatig tartott, ahogy 

azt egy kolibulinak illik. A leg-

szebb rész talán mégis a va-

sárnap, a búcsú napja volt, 

ahol mindenkinek volt egy 

kedves szava hozzánk, szer-

vezőkhöz, és köszönetet 

mondtak igazgató úrnak, 

amiért itt lehettek. 

A hétvége legkülönlegesebb 

vendége talán Cilike, az első 

Mórás baba volt, akit születé-

se után szülei a kollégiumba 

hoztak haza és egy rövid ide-

ig itt éltek hármasban. Cilike 

segített a vendégek regisztrá-

lásában, velünk rázta a haját 

MÓRA50 

ként szolgáltak már hónapo-

kon óta. 

A vicces pillanatokért, amikor 

a regsiztrációs pultban az 

együtt érkező Mórásokról au-

tomatikusan azt feltételeztük, 

hogy házaspárok, vagy épp 

rossz szobakulcsot adtunk ki. 

Vagy a tényért, hogy minden-

ki a lépcsőn és az asztalunk-

nál gyülekezett, a regisztráció 

az éjszaka folyamán iszoga-

tásba és beszélgetésbe csa-

pott át. Így aztán a szombat, 

a fő programok napja sok 

kávéval és kólával indult a 

szervezők egy jelentős hánya-

dának.  

A Délvidék Házban tartott 

megnyitón sajnos nem vol-

tam jelen, de azóta megnéz-

tem a videót és a képeket, 

amiket ti is elérhettek a hon-

lapon, és sajnálom, hogy nem 

lehettem ott ezen a visszajel-

zések alapján sokszor meg-

ható, olykor vicces esemé-

nyen. 

Míg a vendégek a megnyitón 

vettek részt, mi előkészítet-

tük az azt követő állófogadást 

és évtizedbeszélgetéseket: 

termeket rendeztünk, átvet-

tük a hatalmas Móra50 tor-

tát, pogácsával és üdítőkkel, 

borokkal teli tálcákkal árasz-
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a rock blokkon a buliban és 

mindenütt felbukkant, ahol el-

kélt a segítő kéz, pedig még 

csak általános iskolás. 

Remélem, nem kell a Móra60-ig 

várnunk, hogy újból viszont lát-

hassunk egy-egy nagy generáci-

ót a második otthonunkban. 

Szegedi Eszter &  

Vass Viktória 

 

 

 

 

 

 

 

MÓRA50 

A Móra50 megnyitóünnepségről készült videófelvételeket és 

fotókat (fotók a teljes hétvégéről) a honlapon a Móra50 menü-

pontban tekintheted meg. 

Videók a megnyitó alábbi momentumaihoz kapcsolódóan ér-

hetők el: 

 Dr. Almási Tibor, a Karközi Kollégiumok Bizottságának 

elnöke – köszöntőbeszéd 

 Vörös Lászlóné, korábbi igazgatónőnk – köszöntőbeszéd 

 Erdélyi Ágnes, korábbi igazgatónőnk – köszöntőbeszéd 

 Kovács Attila, igazgatónk – köszöntőbeszéd, prezentá-

ció a szakollégium működéséről  

 Csenki Gergely, szakkollégiumi hallgató és portás – pre-

zentáció rendezvényeinkről 
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EZ ITT A REKLÁM HELYE 

Kolis vagy de nincs még Mórás pólód és/vagy bögréd? 

Akkor itt az ideje, hogy beszerezz egyet!!! 

Póló:  1400 Ft/db 

Bögre:  1000Ft/db 

Keressétek Kovács Attila igazgató urat vagy Vass Viktóriát a 

kollégiumi tanárunkat! 
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Újoncok a kiképzőtáborban - avagy megérkeztek az elsősök 

Az első néhány hét minden kisgólya számára tele van izgalommal és 

csupa-csupa új helyzettel. Meghatározó pillanat ez minden elsős számá-

ra, hiszen elindulnak az egyetemi élet rögös útján. Nézzünk a Móra friss 

lakói,hogyan élték meg a Szakmai Előkészítő Tábort! 

A szakkollégium előkészítő 

tábora, idén is nagy segítsé-

get nyújtott az újonnan érke-

ző gólyák számára. Bepillan-

tást nyerhettek a koli szelle-

mi életébe, megismerhették 

a Mórás lét elvárásait, vala-

mint a különböző közösségi 

programokon barátságot köt-

hettek társaikkal és a felső-

évesekkel. 

A tábor a szakkollégiumi tan-

évnyitóval kezdődött, majd 

bemutatásra került a házi-

rend és a könyvtár. Ezután a 

gólyák részt vehettek a kollé-

giumi túrán, majd különféle 

csapatépítő programokra ke-

rült sor, mint például a 

rapidrandi, ahol az egymás-

sal szemben ülő résztvevők 

egy perces váltásokban, a 

megadott kérdésekre vála-

szolva mutatkoztak be egy-

másnak. 

A tábor második napján a 

legnagyobb hangsúlyt a kollé-

giumi és egyetemi életről való 

tájékoztatás kapta. A gólyák 

egy előadás során mindent 

megtudtak a szakkollégiumi 

kurzusok mibenlétéről és mű-

ködéséről, majd szakonkénti 

csoportokra bontva a felső-

éves mentorok bevezették 

őket az egyetem világába. 

Tanácsokkal, hasznos infor-

mációkkal látták el a kiseb-

beket, sőt, jó egyetemistához 

illően néhányan még az 

egyes tanárokhoz járó 

”használati utasítással” is 

szolgáltak. A komoly témák 

ellensúlyozására a napot egy 

buli zárta, amit a jókedvű 

társaság táncolva, beszélget-

ve, vagy éppen kutyát simo-

gatva élvezett. 

Az esti bulik mellett azonban 

a tábor csúcspontja a városi 

vetélkedő volt. A felsőévesek 

vezetésével a két csoportba 

sorolt gólyák átvágtak a hí-

don, hogy egy csapatverseny 

keretében valamivel jobban 

megismerhessék Szeged 

legfontosabb épületeit, neve-

zetességeit. Az egyes állomá-

sokon a versenyzőket fogadó 

főgólyák röviden bemutatták 

az adott helyszínt, majd hol 

(főként történelmi) tudást 

igénylő, hol mulatságos fel-

adatok elé állították őket. A 

hangulat a Széchenyi téren a 

tetőfokára hágott, ott ugyan-

is a gólyák küldetése nem 

más volt, mint minél több 

arra sétálót rávenni, hogy 

ölelje meg a csapat öt kivá-

lasztott tagját – természete-

sen a versenyzők leglelke-

sebb szövetségesei a feladat 

elvégzése során a kisgyere-

kek közül kerültek ki. 

A városi vetélkedőről vissza-

térő gólyáknak, azonban ez 

még nem jelentette a nap 

MÓRA GÓLYASZEMMEL 

végét, hiszen várt rájuk a szer-

vezők által főzött bográcsos, 

este pedig a kollégium büféjé-

ben tovább folyt a verseny. 

Szellemi vetélkedő és külön-

böző ügyességi feladatok egé-

szítették ki a napi programot, 

amelyek folyamán a verseny-

zők verset költöttek, logikai 

feladatokat oldottak meg, 

vagy éppen az ágynemű áthú-

zás terén kamatoztathatták 

tehetségüket. Az ezeket köve-

tő eredményhirdetés után a 

gólyák ismét egy kolibulin ve-

zethették le a verseny során 

felgyülemlett izgalmat, s hogy 

a tábor teljes legyen, a tom-

bolni és táncolni vágyóknak Dj 

Dzsi biztosította a zenét. 

A tábor utolsó napját a progra-

mok további színesítéséért a 

sportnak szentelték volna a 

szervezők, ám az előző napok 

mind a főgólyák, mind a gó-

lyák számára olyan kimerítőek 

és élményekkel telik voltak, 

hogy a sportnap végül elma-

radt. Mégis, talán az összes 

gólya nevében mondhatom: 

nagyon szuper volt a tábor, 

köszönjük mindenkinek, aki 

segített a megszervezésében! 

Reméljük jövőre is ugyanilyen 

klasszul sikerül majd! 

Nagy Zsófia 
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Milyen szakos vagy? 

Mesi: Első éves GTK-s gaz-

dálkodás és menedzsment 

szakos hallgató vagyok. Ha 

végeztem az egyetemen, 

szeretnék gazdasági irány-

ban tovább foglalatoskodni: 

akár a családi vállalkozást 

tovább vinni, akár egy na-

gyobb cégnél dolgozni. 

Lili: Első éves anglisztika 

alapszakos hallgató vagyok. 

Ha minden jól megy, tolmács 

vagy fordító leszek. A szink-

rontolmácsok munkája külö-

nösen érdekel. 

Miért a Mórára esett a vá-

lasztásod? Szóba került 

esetleg más lakhatási meg-

oldás is? 

Mesi: Számomra a kollégium 

kiválasztása egy hosszabb 

folyamat volt, hiszen nagyon 

sokáig nézegettem a szegedi 

koleszokat, mivel minden-

képp kollégiumba szerettem 

volna jönni. Rendkívül sok 

időt töltöttem el kollégiumi 

oldalak böngészésével, ké-

pek és videók nézésével és 

persze próbáltam minél több 

szegedi kollégista ismerősöm 

véleményét kikérni. De ugye 

ezek mellett a szüleim véle-

ménye is fontos szerepet ját-

szott. Végül a Mórára esett a 

választás, amit életem egyik 

legjobb döntésének vélek. 

Hogy miért is épp a Mórát 

szemeltem ki? Először is na-

gyon tetszett az, hogy ez egy 

szakkollégium, és ezáltal kü-

lönféle kurzusokra lehet je-

lentkezni, amelyek rendkívül 

sok pluszt nyújtanak a külön-

féle karokról érkezett diákok 

számára. Másodszor pedig a 

különböző közösségi progra-

mok és a pezsgő közösségi 

élet tetszett meg, melynek 

köszönhetően egy nagyon jó 

kis társaság tud összeková-

csolódni, illetve életre szóló 

ismeretségek, barátságok 

alakulhatnak ki. Végül, de 

nem utolsó sorban a kollégiu-

mot körülvevő környezet, az 

egyetemtől való távolság és a 

megközelíthetőség is fontos 

döntési tényezők voltak. Ne-

kem az is megkönnyítette 

döntésem, hogy rendszeres 

buszjáratok járnak a belvá-

ros és a kollégium között, 

melyekkel 10 perc alatt be 

lehet érni az egyetemre, de 

kerékpárral vagy gyalog sem 

sok idő megtenni ezt a távot. 

Egy szó, mint száz, engem az 

fogott meg a Mórában, hogy 

a tanulásra is és a közösségi, 

kulturális életre is egyformán 

nagy hangsúlyt fektet, melyet 

szeptembertől kezdve Mórás-

ként folyamatosan tapasztal-

hatok. 

Lili: Nekem is azért lett szim-

patikus a Móra, mert előre 

látszott, hogy sok program-

ban lehet majd részt venni és 

tudok majd tanulni is. Úgy 

gondoltam, hogy a sokszínű 

kurzuskínálat és a Móra által 

elvárt magas tanulmányi tel-

jesítmény egy olyan közössé-

get biztosít, ahol a tanulás, 

az értelmes beszélgetések és 

a fejlődés igazán fontos - ez 

a gondolatom be is igazoló-

dott. A Móra volt az egyetlen 

kollégium, amit megjelöltem, 

ha nem kerülök be, azt hi-

szem, albérletes lennék. 

Mi a legjobb a Mórás létben 

szerinted? 

Mesi: A közösség, egyértel-

műen! Bevallom, eleinte fél-

tem egy kicsit (annak ellené-

re, hogy középiskolában is 

kollégista voltam), de a féle-

lem felesleges volt. Mindenki 

rendkívül befogadó, segítő-

kész, barátságos, mely sze-

rintem nagyon sokat segít 

egy gólyának a beilleszkedés-

ben és abban, hogy azt érez-

ze, hogy ő is egy közösség-

MÓRA GÓLYASZEMMEL 

Interjú  Schnetter Lilivel és Lehoczky Emesével 

Megkérdeztük a frissen érkezett kollégistákat mi a véleményük a koliról, ho-

gyan fest a Móra egy gólya szemével.  
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hez/családhoz tartozik. De 

emellett a programok, a bulik 

és a számtalan kurzus lehe-

tőség sem törpülnek el, mivel 

tényleg sok plusz tudásra 

tudunk szert tenni, ami nem 

biztos, hogy más koliban is 

megvalósulna. 

Lili: Rengeteg dolgot tudnék 

mondani, de a legjobb talán 

az, hogy a Mórában éppúgy 

lehet bulizni, mint tanulni. A 

koli mindkettőre jó lehetősé-

get ad. A szobatársaim is na-

gyon klasszak, mivel mind-

annyian egy szakon vagyunk, 

bőven akad közös témánk, 

és azon sem akadnak ki, ha 

kicsit hangosabban bömböl-

tetem az épp kiszemelt zené-

met. 

Mit jelent számodra Mórás-

nak lenni?  

Mesi: Egy összetartó, barát-

ságos, lendületes, segítőkész 

közösség tagjának lenni. 

Lili: Mórásnak lenni számom-

ra azt jelenti, hogy a 

legkirályabb kolibulikon vehe-

tek részt DJ Dzsível. 

Tetszenek a közösségi prog-

ramok? Részt szoktál venni 

rajtuk 

Mesi: Mint ahogyan az előbbi-

ekben is említettem, az egyik 

legjobb dolog (ami nagyon 

megtetszett anno) a kollégiu-

mi programpaletta. Ittlétem 

alatt szeretnék minél több 

közösségi rendezvényen és 

programon részt venni. Ezt a 

szobatársaimmal sikeresen 

meg is kezdtük, mivel nem 

rég beneveztünk a Sütisütő 

versenyre. Nagyon nagy él-

mény volt számunkra az első 

igazi Móra-program, melyet 

később borkóstoló követett, 

amit ki nem hagyhattunk. A 

tökfaragáson szintén gondol-

kodunk.  

Lili: Eddig tetszettek a közös-

ségi programok, amiken 

részt vettem, különösen a 

sütikóstolás. Eddig a 

k o l i k b u l i b a n  a 

Sütisütőverseny sütijeinek a 

végigkóstolásában és az azt 

követő borkóstolásban vet-

tem részt. 

Elégedett vagy a kurzuskíná-

lattal? Melyik kurzus keltette 

fel az érdeklődésed? 

Mesi: Igen, mivel nagyon 

sokszínű a kínálat, ezért min-

denki meg tudja találni a 

számára érdekes és hasznos 

kurzusokat, bármelyik karra 

is járjon. Engem rendkívül 

érdekelnek a különböző nyel-

vek, ezért felvettem egy né-

met nyelvi kurzust, viszont 

megfordult a fejemben a tö-

rök vagy a francia nyelvkur-

zusra való jelentkezés is, de 

ezeket majd egy kicsit ké-

sőbb szeretném elkezdeni, a 

német után. A német mellett 

egy excel kurzust is felvet-

tem, mivel tudom, hogy a 

jövőben ezt a tudást is hasz-

nosíthatom majd. 

Lili: Elégedett vagyok a kur-

zuskínálattal, és mivel szá-

momra a nyelvtanulás jelenti 

a legtöbbet, én is a haladó 

német kurzust választottam. 

Ezen kívül a nyelvészkurzus-

ra fogok járni, ami különösen 

a tolmácsolni és fordítani vá-

gyóknak biztosít érdekes té-

mákat. Emellett részt vettem 

a Piketty-s előadáson is. 

Milyennek találod a koli kö-

zösségét? 

Mesi: Tetszik, hogy mindenki 

közvetlenül és kedvesen visel-

kedik a többiekkel. Ha össze-

találkozom valakivel a folyo-

són vagy a lépcsőn, mindig 

köszönünk egymásnak, még 

akkor is, ha nem ismerjük 

egymást. Ez valahogy még 

inkább barátságossá varázsol-

ja ezt a közeget, hiszen sokat 

számít az, hogy egy távolság-

tartó biccentés helyett kedve-

sen köszöntik az embert. 

Lili: A koli közössége barátsá-

gos és befogadó, lényegében 

olyan, mint egy nagy család. 

Ha szükséged van valamire, 

mindig van valaki, aki tud se-

gíteni vagy éppen kölcsönadni 

ezt-azt. A felsőévesek is na-

gyon segítőkészek. Ha bármi-

lyen kérdésünk van az egye-

temmel vagy a szakunkkal 

kapcsolatban tudjuk, hogy 

nyugodtan fordulhatunk hoz-

zájuk tanácsért. 

Köszönjük a válaszokat! 

Nagy Zsófia  

MÓRA GÓLYASZEMMEL 
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Ha tippelnem kéne, Ötvös 

Dávid e szavakkal fogadja 

azokat a Mórás diákokat, 

akik kedvet éreznek maguk-

ban a színjátszás iránt. A 

kollégiumi színjátszást ham-

vaiból feltámasztó fiatalem-

ber ugyanis nem egy exklu-

zív, mondhatni ’belterjes’ 

csoportot kíván megvalósíta-

ni, sokkal inkább egy társu-

latot, melynek egyedüli krité-

riumai a lelkesedés és a 

tenni akarás.   

Mint az ismeretes, 2016. 

október 19-én volt esedékes 

a mára hagyománynak szá-

mító Öntevékeny Csoportok 

Éjszakája a Móra Ferenc 

Szakkollégium falai között. A 

megannyi program számta-

lan színes kínálata között 

szerepelt többek között a 

Színjátszó kör is. A program-

sorozat megnyitóján szót 

kapott a kör vezetője, Ötvös 

Dávid is, aki nagyvonalak-

ban igyekezett bemutatni a 

csoport múltját, jelenét és 

esetleges jövőjét az érdeklő-

dőknek. Tisztázta továbbá 

saját szerepét a társulaton 

belül. Dávid nem tekint ma-

gára vezetőként, egy feljebb-

való személyként, sokkal 

inkább preferálja a koordiná-

tor megnevezést, aki termé-

szete szerint inkább a csa-

pattal, semmint a csapat 

felett dolgozik. Kiemelte az 

együttműködés fontosságát 

a tagok között, hisz mint 

amatőr színház, rengeteget 

tudnak egymástól is tanulni. 

A Színjátszó kör esti prog-

ramjai igen változatos gya-

korlatokat tartogattak az 

odalátogatóknak. Többek 

között megismerkedhettek 

olyan játékokkal, amelyek 

segítik a koncentrációt, fej-

lesztik a kommunikációt az 

emberi kapcsolatokban, vala-

mint ráirányítják a figyelmet 

önnön magunk jelenlétére is.  

Helyet kaptak továbbá klasz-

szikus csapatépítő gyakorla-

tok, melyeket Dávid a min-

denkori foglalkozások alkal-

mával is rendszeresen fel-

használ, de lehetőséget kap-

tak a résztvevők egyéni ké-

pességeik próbatételére is.  

Dávid igen fontosnak tartja a 

Színjátszó kört a kollégiumi 

életben, hiszen egy olyan 

helyet biztosít a hallgatók-

nak, ahol minden nyomástól 

mentesen kipróbálhatják ma-

gukat. Legfőképp olyan hely-

zetekben, melyek – amellett 

hogy igen szórakoztatóak – 

rendkívül hasznosak lehet-

nek egy munkainterjú vagy 

egyetemi fellépés során. Az 

emberek mindennapi problé-

máira nyújt gyógyírt a társu-

lat, a lámpaláz legyűrésétől 

kezdve a magabiztosság 

megszerzéséig egy stressz-

helyzetben. Annyi bizonyos, 

hogy a családias hangulat és 

az ismerősök, kollégiumi ba-

rátok jelenléte mindenképp a 

társulat hatékonysága mel-

lett áll. 

Megjegyzendő, az Öntevé-

keny Csoportok Éjszakája 

mindig is kényes témát jelen-

tett Dávid számára, aki sze-

rint a csapathoz való csatla-

kozási szándékot nem annyi-

ra egy ilyen esemény tudja 

elérni, sokkal inkább a be-

mutatott darabok által sugár-

zott profizmus és jó hangulat.  

Mi mindenesetre köszönjük 

Dávid odaadó munkáját, 

amit folytat a kollégiumi éle-

ten belül megannyi hallgató-

társával, és kívánunk nekik 

további eredményes munkát 

és fellépést!  

Benkő Márk  

 

 

Csoportból Társulat - Színjátszó kör az Öntevékeny Csoportok Éjszakáján 

„A színház a kiválasztottaké. S ebben nincs arisztokratizmus. Hiszen a kiválasztás önha-

talmú. Mindenki kiválaszthatja magát.” 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
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Olvasni nem bűn! - Könyvtár az Öntevékeny Csoportok Éjszakáján 

„Minden elolvasott könyv egy újabb megélt élet.”  /Szergej Vasziljevics Lukjanyenko/ 

A Móra Ferenc Szakkollégium 

szellemi központja a büfé 

mellett, az alagsorban talál-

ható. Közel 11000 könyv so-

rakozik a polcokon, amely 

megfelel egy községi könyv-

tár tartalmának – de nem 

kell megijedni a méretektől, 

nagyon barátságos szobába 

csöppensz, ha olvasás iránti 

vágyad csillapításáért leme-

részkedsz ebbe a kis tudás-

tárba.  

Hétfőtől csütörtökig minden 

este kivételes örömmel ve-

szik látogatásodat könyvek 

és őreik, illetve köznapi nyel-

ven szólva a „könyvtárosok”, 

vagyis: Csengődi Erika (a kol-

légiumi könyvtár vezetője, és 

akivel a TIK-ben is gyakran 

találkozhattok), Mészáros 

Adél, Bíró Gyöngyvér, Árgye-

lán Jani és Nagy Viki. Különle-

gességük, hogy vészhelyzet 

esetén - napközben és hétvé-

gén - is készek segíteni, 

amennyiben bármelyikük a 

Kollégium falain belül tartóz-

kodik.  

Érdemes beiktatni az élet-

módba a sportolvasást, vagy - 

ha így jobban tetszik - a 

könyvfaló hízókúrát, hiszen 

amellett, hogy önmagad szel-

lemi épülésével foglalkozol 

olvasás közben, a könyvtár-

ból kikölcsönzött könyveid 

száma is gyarapodni fog. Ez-

által nemcsak műveltebb le-

szel, de nagyobb eséllyel iz-

gulhatsz az Öntevékeny Cso-

portok Éjszakáján a díjazás-

nál, amikor a könyvtár megju-

talmazza a legszorgalmasab-

ban olvasó kollégistát. Idén a 

könyvutalványt Owaimer Oli-

ver vehette át. 

Ha nem te vagy a díjazott, 

akkor sem érdemes csüg-

gedni és kiszaladni a könyv-

tárból, hiszen az olvasmány-

élmények örökérvényű kin-

csei az elme tudáskamrájá-

nak.  

Aki idén bátorkodott a könyv-

tárban maradni, 4 izgalmas 

tesztet tölthetett ki. Az egyik-

ben közmondások és szólá-

sok elferdített változataiból 

kellett kitalálni az eredetit, 

például: „Ebből az ebből nem 

lesz füstölt falnivaló!” = 

„Kutyából nem lesz szalon-

na.” Két filmes-könyves kvíz 

is volt, melyben a következőt 

kellett végrehajtani: különbö-

ző filmek jellegzetes jelene-

teiből képek sorakoztak a 

papíron, ám nem volt elég 

kitalálni, melyik filmből való 

az adott pillanatkép – a vá-

lasz csak akkor volt helyes, 

ha a könyv címét is tudta a 

kvízkitöltő, amely alapján a 

filmet készítették. A negyedik 

és egyben legnehezebbnek 

ítélt kvíz a könyvtárkvíz volt, 

melyben könyvtárral kapcsola-

tos általános műveltségi kér-

désekre kellett bekarikázni a 

helyes választ. 

A könyvtár nagyszerű hely a 

szocializálódásra - az Öntevé-

keny Csoportok Északáján 

például társasjáték hozta ösz-

sze az embereket. A könyvtár-

ban való helyes viselkedésről 

és a kölcsönzési szabályokról 

tanulhattunk játékosan, vala-

mint műveltégi kérdésekben 

mérhettük össze tudásukat. A 

résztvevők mindegyike külön-

leges ajándékban részesült: 

ajándékkönyvet kapott.  

Ha szeretnél tagja lenni a 

könyvár kicsi közösségének, 

beleszippantani a régi köny-

vek jellegzetes tudásillatába, 

vagy csak egyszerűen unatko-

zol, mert nincs internet - fog-

lalj helyet a könyvtárban és 

érezd otthon magad, nem fe-

lejtve a mondást: 

„Ajándék könyvnek jól nézd 

meg a fogát!” /Kiss Yudit/ 

Mohai Aletta 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
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A sport hét első állomása 

hétfő este fél 9, amikor is 

Pavlicz Ági jól komponált 

koreográfiái mozgatják meg 

a lelkes ifjú Fred Astaireket.   

Ági már 13 éves korában 

elkezdett foglalkozni a tár-

sastánccal, mely során meg-

ismerkedett a latin különle-

gességekkel – a csacsacsá-

val, a rumbával és a tangó-

val – és a klasszikusnak szá-

mító keringő változataival. 

Habár versenyszerűen már 

nem ropja a parketten, még-

is mindent megtesz annak 

érdekében, hogy tudását 

továbbadhassa a tánc sze-

relmeseinek. Három évvel 

ezelőtt tartotta első óráját 

kollégiumunkban, amely 

annyira sikeresnek bizo-

nyult, hogy az akkor kezdő-

nek számító tanítványai má-

ra már haladókká léptek elő, 

és azóta tovább bővült a 

csapat újabb táncosokkal. 

Tehát a csoport vegyesnek 

számít, de ez nem jelent 

problémát, hiszen kiemelke-

dő az összhang a párok kö-

zött. Mivel most a csapat 

bővelkedik fiúkban, és a fiúk

-lányok aránya egyforma, Ági 

a tánclépések minden egyes 

elemét könnyen és egyszerű-

en be tudja mutatni. A tánco-

sok néhány órán keresztül 

egy bizonyos tánccal, pl. a 

tangóval foglalkoznak más-

más előre kigondolt lépések 

keretében.  

Megszólal a zene, kezdődjön 

hát a tánc! Egy, két, há és 

négy és egy, alakul a koreo-

gráfia lépésről-lépésre, for-

gásról-forgásra. Énekel Pit-

bull és J-Lo, Dance on the 

Floor van a tornateremben 

is. Együtt ropják a csacsacsát 

a kezdők, s a haladók. A tánc 

alatt mindenkinek fülig ér a 

szája, töretlen a lelkesedés, 

de nemcsak az óra végéig. 

Mindeközben Ági szorgosan 

és mosolyogva vezényel, mu-

tatja az elemeket, de ha kell, 

akkor még a haladók is bese-

gítenek társaiknak. A kicsi, 

ám annál inkább lelkes csa-

pat az Öntevékeny Csoportok 

Éjszakája nevet viselő ese-

ményre készült a csacsacsá-

val, de a repertoárjukban 

megtalálható a tangó is. Egy 

órán jelen voltam, igaz 

ugyan, hogy csak a sarokban 

ülve ritmusérzékhiányában, 

de így is csak ámulni tudtam 

azon, milyen elszántsággal 

és lelkesedéssel csinálják 

végig a számomra sokszor 

bonyolultnak tűnő koreográfi-

ákat. Ez a kiváló mozgásfor-

ma amellett, hogy átmozgat-

ja az ember minden porciká-

ját, fejleszti a ritmusérzéket, 

rendkívül hangulatos és javít-

ja a testtartást is. Szó, mi 

szó, ha kedvet kaptál, akkor 

ne habozz, állj be a körbe és 

táncolj!  

Sport Á la Móra 

„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak.”  

Közeledik a hideg, megkezdődik a deréktáji gyarapodás, melynek csak a sport szabhat ha-

tárt. Ha te is unod már, mikor kora tavasszal felveszed a fürdőruhád és sírás tör rád, vagy 

amennyiben úgy érzed, hogy belefáradtál az ezt követő rövid idő alatti csodákat ígérő gyors 

diétákba és edzéstervekbe, akkor itt az idő a változtatásra. Ne várj ezúttal tél végéig! 

Tartsd magad bombaformában akár egész évben! A Móra koliban három lelkes és fáradha-

tatlan fiatal – Pavlicz Ági, Pfeffer Árpi és Tóth Lili – segít neked minden héten célod eléré-

sében átmozgató és hangulatos sportóráik keretében. 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
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Kedden este fél 7-től és pén-

teken este 6-tól Árpié a terep, 

aki a petyhüdt részekből vará-

zsol feszes, izmos idomokat.  

Az edzés elején szól Ákos 

„ilyenek voltunk” című sláge-

re, de az óra végére ki kellene 

cserélni ezt a két szót a 

„triceratopszok leszünk” tő-

mondattal, idézve Árpi szavait 

az egyik gyakorlatról.  

A tréner 1997-ben kezdett el 

judózni és a Hattyas soron 

lévő sportközpontban edzi a 

jövő bajnokait. Kollégiumunk 

egykori lakója 2011-ben tar-

t o t t a  e l s ő  ó r á j á t 

„Fegyencedzés” néven, de 

mostanra már új feladatokkal 

egészültek ki az edzések, így 

hivatalosan „Cross-trainingre” 

keresztelte át tréningjeit. 

Azonban a hangosbemondó-

ban és a lakók között is 

„Fegyencedzésként” emlege-

tik. Az órák egy jól felépített és 

előre eltervezett edzésterv 

alapján zajlanak, és Árpi poén-

jai teszik színesebbé azokat. 

Az átfogó tréningek minden 

testrészt alaposan átmozgat-

nak, de mivel a fiúk-lányok 

aránya vegyes, néha még a 

hölgyek többségben is van-

nak, a gyakorlatokat lehet 

kombinálni hölgyeknek kedve-

ző comb és fenékerősítések-

kel vagy a srácoknak való kar 

és hátizom tréninggel. Az 

edzések során főként a saját 

és társad súlyára támaszkod-

hatsz, de néha olyan eszközök 

is előkerülnek, mint a súlyzók, 

a kettlebellek, a TRX- és a me-

dicinlabdák. 

Kezdésként elengedhetetlen a 

bemelegítés, benne futással, 

szökdelésekkel, guggolások-

kal, térdemeléssel, majd ezt 

követik a különböző gimnasz-

tikus elemek. Közben végig 

hangzanak Árpi lelkesítő sza-

vai: „Ne add fel! Gyerünk, 

kibírod! Frissen, fürgén, fia-

talosan!” Ilyen buzdítás mel-

lett mindenkinek növekszik a 

kitartása. Miután a bemelegí-

tés véget ér, a specifikusabb 

gyakorlatoké - kézenállásból 

fekvőtámasz, guggolások és 

hídállás - a terep, melyeket 

Árpi mindig bemutat és el-

mondja azok különböző vari-

ánsait. Megengedett a köny-

nyített változat.  

Az órák egy másik részét ké-

pezik a páros gyakorlatok 

hasonlóan jól kombinált fel-

adatokkal. Ezeket követően 

újabb pulzust emelő körök 

következnek az intenzitás 

fokozásával. Végül újabb pá-

ros gyakorlatok következnek, 

és elérkezünk az utolsó 

egyéni feladatokhoz, melye-

ket még akkor is mindenki 

kitartóan végigcsinál, ugyan-

azzal a lelkesedéssel és kon-

centrációval. Az órák egy ala-

pos nyújtással, lazítással és 

légző gyakorlattal zárulnak. 

Ha valaki nem merte végigcsi-

nálni, mert nem érzi magát 

elég keménynek, az is bátran 

menjen le edzeni, mint ahogy 

azt én is tenni fogom. A tré-

ning igen nagy népszerűség-

nek örven, sőt a csapat tagjai 

a Spartan különböző verse-

nyeken is megmérettetik ma-

gukat. Az egyik fegyenctől 

megtudtam, hogy 16 kg-ot 

adott le és megerősödtek az 

ízületei is Árpi óráinak köszön-

hetően. Na meg lányok, a srá-

cokon izompóló és sportnaci 

feszül, szóval a látvány is tet-

szeni fog. 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
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A hét második felében, csü-

törtökönként este 7 órától 

Lili aerobic órái izzasztják 

meg a fáradhatatlan mozog-

ni vágyókat.  

Akkor szóljon hát most a síp 

és beszív, kifúj! Lili magát az 

aerobicot 2013 óta űzi a 

Start Up Fitness és Jógastú-

dió termében, de előtte is a 

sportolás híve volt, ugyanis 

testnevelés tagozatos kisis-

kolásként járt akrobatikus 

rock ’n’ rollra, szertornázott, 

atletizált, táncolt és még 

kézilabdázott is. A kollégium 

tornatermében két és fél éve 

mozgatja meg a hallgatókat. 

Az órák először bemelegítés-

sel kezdődnek, majd jön a fő 

rész, a boksz, akár súlyzók-

kal is, és az erősítés az el-

maradhatatlan kitörésekkel, 

guggolásokkal, majd végül 

levezetésként a nyújtás. Az 

órán végig szól a zene, hogy 

könnyebb legyen ritmusra 

lépni és ugrani. De ez még 

nem minden. Fő a változa-

tosság, ezért Lili mindig be-

lecsempész 1-2 trükköt az 

edzésekbe. A vele folytatott 

beszélgetés során említette 

pl. a „zokni kézen s lábon”-

féle erősítést, ami nagyon 

felkeltette érdeklődésemet, 

és már alig várom, hogy 

Facebookra kiírja: „Hozzatok 

zoknit az órára!”  

Az órák elengedhetetlen tar-

tozéka, a lassan Lili védje-

gyévé vált síp, mellyel meg-

adja az órák ütemét és az 

instrukciókat, de ha nagyon 

belelendül, akkor néha még 

dalra is fakad. Mindeközben 

végig csinálja velünk az ösz-

szes gyakorlatot. A fiúk ritka 

példányok idén, de ezek az 

univerzális gyakorlatok nekik 

is tetszenének. Sőt gyanítom, 

hogy Klicsko is végez hason-

ló gyakorlatot csak nem kis 

súlyzókkal, hanem boksz-

kesztyűvel a kezén. Aerobicra 

már egy ideje járok itt Szege-

den egy fitness terembe, de 

bátran mondhatom, hogy Lili 

gyakorlatai simán megállnák 

a helyüket ott is. Annyira 

megtetszett az az óra, hogy 

csütörtöki tornám kiegészült 

a sípolós-súlyzós edzéssel, 

szóval egy ilyen napon biztos 

nem kell majd álomba ringat-

ni. Nem utolsó sorban fe-

szültség levezetésre is kiváló-

an alkalmazható mozgásfor-

ma, főként akkor, mikor a 

rúgásoknál odaképzelsz egy 

olyan személyt, akit elkülde-

nél melegebb éghajlatra. 

Ilyenkor meglehetősen ma-

gasra libben a láb. Szóval 

srácok, ha mozgásra vágytok 

vagy csak tombolnátok egyet 

egy stresszes nap után, ak-

kor mindenképp menjetek le 

csütörtök este a tornaterem-

be! 

Ha kedvet kaptál a sporthoz, 

akkor itt az idő, és csatlakozz 

a hangulatos 

órák egyikéhez 

vagy legyél ke-

mény, s elszánt 

és csináld végig 

m i n d e g y i k e t ! 

Csináljunk he-

lyet a karácsonyi 

bejglinek és a 

mézeska lács -

nak! Ne hagyjuk, 

hogy a lustaság 

és a téli álom 

győzzön felet-

tünk! Ne feledjé-

tek, ha hétfő, 

akkor tánc, ked-

den és pénteken 

fegyencedzés és 

csütörtökön jöj-

jön az aerobic! A 

lényeg, hogy legyen akarat-

erőnk, és véleményem sze-

rint tűzzünk ki egy elérendő 

célt, amely külön motivációt 

is fog adni! A fegyencedzés 

jelszavával élve: „Mindenki 

magának edz.” 

Találkozunk a tornaterem-

ben!!! 

Paudits Noémi 

ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 
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ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK 

Kapcsolódjunk ki együtt! - avagy, milyen öntevékeny csoportok és mikor     

vannak a koliban! 

A csoportok részletes bemutatásával, minden számban jelentkezünk. 

Több helyre csatlakozni ér, sőt kötelező!  

Öntevékeny csoport Időpont Helyszín Csoportvezető 

Aerobic csütörtök 19.00-20.00  tornaterem Tóth Liliána 

Cross Training 

(Fegyencedzés) 

kedd 18.30-20.30 

péntek 18.00-20.00 
tornaterem Pfeffer Árpád 

Kártya kör szerda 21.00 büfé Farkas Dániel 

Könyvtár 

H 20.00-22.00 - Mészáros Adél 

K 19.00-22.00 - Nagy Viktória és 

Csengődi Erika 

Sze 20.00-22.00 - Árgyelán János 

Cs 20.00-22.00 - Bíró Gyöngyvér 

  

könyvtár Csengődi Erika 

MóraNyúz 
két-három hetente  

egyeztetés alapján 
folyóiratolvasó Drozdik Evelin 

Néptánc csütörtök 20.30-22.00 tornaterem 
Guba Csenge és  

Papp Máté 

Sakk szerda 21.00 Móra Szalon Horváth Zsolt 

Stúdió 

H 19.30-20.00 - Szász Dávid 

K 20.00-20.30 - Szegedi Eszter és 

Horváth Zsolt 

Sze 20.00-20.30 - György Máté 

Cs 20.00-20.30 - Régertné Né-

meth Beáta és Régert Attila 

stúdió Régertné Németh Beáta 

Színező csütörtök 21.00 folyóirat olvasó Varga Ramóna 

Színjátszó kör kedd 21.00 nagyterem Ötvös Dávid 

Társasjáték kör szerda 21.00 büfé Bartal Attila 

Társastánc hétfő 20.30 tornaterem Pavlicz Ágnes 
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Első elődöntő 

Október 12-én rendeztük meg 

a Móra Ferenc Szakkollégium 

egyik ,,legpocakközpontúbb" 

eseményének első elődöntő-

jét. A süteményekért sorbaálló 

lelkes kollégisták az alagsori 

folyosót teljesen megtöltötték, 

illusztrálva éhes pocakjuk so-

ha be nem teljesülni látszó 

korgó vágyait.  

A kóstolást megelőzően olyan 

információkhoz jutottam, me-

lyek szerint a többség a csoko-

ládés süteményeket részesíti 

előnyben, a sült gyümölcsös 

megoldásokat kevésbé várták.  

Ezen a fordulón tíz csapat tíz 

süteménye több tíz kis kriti-

kus véleményének kereszttü-

zében várta az összemorzso-

lódást a kegyetlen fogsorok 

között. Név szerint: lekváros 

linzer, házi kedvenc, 

tiramisu, banános csoda, 

Zacher torta, random barac-

kos, csokigolyó, Snickers sze-

let, püspökkenyér, lúdláb 

torta. 

A büfében kisebb - nagyobb 

csoportokban megkezdődött 

a kóstolás. A várakozásokkal 

ellentétben a gyümölcsös 

sütik igen népszerűek voltak, 

de a csupacsokis csodák 

csúsztak a pocakba. A 

Snickers szelet esetében ez 

döntő szerepet játszott, hi-

szen a kóstolóközönség sza-

vazatai továbbjuttatták azt – 

Kiss Sanyi és csapata örömé-

re, akik évek óta a többség 

ízlelőbimbóit meghódítva vál-

nak döntősökké.  

A szakértő zsűri végered-

ményként ezt a rangsort állí-

totta fel: 

1. lekváros linzer 

2. csokigolyók 

3. házi kedvenc 

4. random barackos 

Kiemelték, mennyire örültek 

annak, hogy tíz különböző 

süteményt kóstolhattak, nem 

volt két egyforma közöttük. 

Fő tanácsként kobakba zá-

randó: egyszerű = nagyszerű, 

avagy szerencsésebb – cuk-

rász diploma és jelentős gya-

korlat hiányában – egysze-

rűbb sütemények elkészíté-

séhez neki látni, hiszen minél 

egyszerűbb, annál nagyobb 

valószínűséggel sikerül nagy-

szerűen, ami ezesetben azt 

jelenti, hogy finom lesz, tehát 

nagyobb eséllyel jut be a 

döntőbe. Horváth Ilona vagy 

Váncza József süteményes 

könyvét követve több sikerél-

ményben lehet része a kezdő 

cukrásznak – érdemes a kö-

vetkező fordulóban ezt szem 

előtt tartani!  

A lekváros linzer és a 

csokigolyó nagyszerűsége 

nem csak egyszerűségükben 

nyilvánult meg, hanem tálalá-

sukban és apróságukban is. 

Mivel egy ilyen kollégiumi 

rendezvényen sok az érdek-

lődő, sok részre kell osztani a 

süteményeket, éppen ezért 

érdemes olyan receptet vá-

lasztani, ami önmagában is 

megállja a helyét.  

KOLISOK(K) 

Süssünk, süssünk valamit…. 

Idén is sütiztünk kifulladásig. A két elődöntőn már túlvagyunk és várjuk a mindent eldön-

tő DÖNTŐ, finomabbnál finomabb alkotásait. 

A nyertes süti receptje 

Lekváros linzer 

Hozzávalók:  

60 dkg liszt 

40 dkg Rama margarin 

20 dkg porcukor 

2 tojássárgája 

2 csomag vaníliás cukor 

1 csomag sütőpor 

lekvár 

Elkészítése: 

Gyúrjuk össze a hozzávaló-

kat majd egy órát pihentes-

sük a hűtőben. Ha meg van, 

nyújtsuk ki kb. 3-5 mm vé-

konyra és már is lehet szag-

gatni. Kb. 15 perc sütés kell 

neki. Ha megsült és kihűlt, 

kenjük meg lekvárral és már 

lehet is falatozni. 
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Borkóstoló 

A Sütisütő verseny első elő-

döntője után borkóstoló vette 

kezdetét, újításként, gazda-

gítva a hagyományokat. A 

büfé dugig volt az bor művé-

szete iránt érdeklődő kollé-

gistákkal. Zoli jóvoltából öt 

tételt kóstolhattunk meg.  

Az első egy szekszárdi gyü-

mölcsös bor volt, melyet kife-

jezetten süteményekhez 

ajánlanak. Egyes emlékek 

szerint nagyon különleges, 

finom illatú bor, melyet Heté-

nyi és Irsai Olivér szőlőből 

készítenek.  

A következő egy hajós-baja 

környéki cserszegi fűszeres 

bor, mely Irsai Olivér és Piros 

Tramini szőlőkből készül. Ko-

rai érésű, így augusztus köze-

pén szüretelik, a szakértők 

tartalmasnak mondják, hi-

szen a csanádi pincékben 

mustsűrítmény által jön létre.  

A harmadik, és az általam 

megkérdezettek között „a 

kedvenc” egy teltebb, karak-

teres bor, melyet a badacso-

nyi bazaltos talajnak köszön-

het.  

A negyedik bornál még józanul 

pislogók megtudták, hogy a 

r o z é ,  a m i t  k ó s t o l n a k 

vörösszőlőből készült és hal-

vány színét onnan kapja, hogy 

rövid ideig hagyják a héjon, 

melyben a színanyag koncent-

rálódik.  

Az ötödik bor megosztotta a 

közönséget: a lányoknak ízlett 

leginkább.  

Visszakábulva az antikhoz kije-

lenthetjük: ezen az estén Bac-

chus is velünk mulatott az 

Olümposzon. 

Második elődöntő 

A második elődöntőre október 

25-én került sor. Ez általános 

vélekedés szerint erősebb me-

zőnynek bizonyult: a felsorako-

zó sütemények ezúttal ízlése-

sebben tálalva csücsültek a 

tálcákon. Ezen forduló különle-

gességéhez sorolható a követ-

kező adat: 13 süti indult, mely-

re ezelőtt még nem volt példa 

elődöntők tekintetében. De a 

sütik nemcsak sokan voltak, 

hanem sokszínűek is. Volt ott a 

karácsony hangulatát idéző 

bejgli, zserbó és méteres ka-

lács a nagymami konyhájából, 

kockázatos, de finom banános 

orosz rulett, az évszak színeit 

felidéző őszi álom, hetési tök-

lektika és cupcake, szeretettel 

sütött édes szívecske, keksz, 

sportszelet, mézes obara, de a 

végén kiderült, hogy a házi az 

igazi (Véninger Brigitta és Né-

meth Kornél túrórudi - adaptá-

ciójaként). A közönséget a má-

gikus barnie varázsolta el 

(amelyet Horváth Zsolt, Wolf 

Máté, Kovács Lőrinc, Juhasz 

Andor és Gombás Bence készí-

tett). 

A második elődöntő rangsora 

tehát: 

KOLISOK(K) 

A döntőbe jutott sütemé-

nyek (nem feltétlen rang-

sorrendben): 

 lekváros linzer 

 a házi az igazi 

 csokigolyók 

 házi kedvenc 

 méteres kalács 

 édes szívecske 

 random barackos 

 őszi álom 

 Snickers szelet 

 sportszelet 

 hetési töklektika 

 banános orosz rulett 

 mágikus barnie 

1. a házi az igazi 

2. méteres kalács 

3. édes szívecske 

4. helyen holtversenyben 

alakult ki: a hetési tök-

lektika és a banános 

orosz rulett között 

5. helyen végzett, szintén 

holtversenyben a sport-

szelet és az őszi álom 

A süteményeket ezúttal nem 

borral, hanem teával öblíthet-

ték le a kollégista kóstolók – 

éltek is sokan a lehetőséggel, 

hiszen utolsó cseppig kiitták a 

fazékból a nedűt. Bár egyértel-

mű információk nincsenek ar-

ról, hogy ebben mekkora sze-

repet játszott az a pletyka, mi-

szerint a teát rummal bolondí-

tották… 

A döntő novemberben kerül 

megrendezésre, addig is gratu-

lálunk, és jó készülődést kívá-

nunk, minden sütit sütőnek, 

zsűriknek, kóstoló közönség-

nek, (l)együnk sokan a finálé-

ban is!  

Mohai Aletta 

Érdekes és megfontolandó 

kritikaként hangzott el egy 

kóstoló szájából a következő: 

„A süteményeket édességi 

sorrendben kéne kóstolni, 

mert elnyomják egymás ízét” 

– vagy legalábbis vízzel sem-

legesíteni az előző ízélményt, 

hogy tiszta lapot adjon a má-

siknak.  

Pozitív megfigyelési élmény 

volt, hogy cukrászfiúk leg-

alább olyan nagy számban 

vettek részt a versenyen, 

mint a lányok. Eredményes-

ségük példája, hogy a dobogó 

legfelső fokára a lekváros 

linzer került Deák Ádám és 

csapata munkája által. Szép 

volt fiúk – lányok! 
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könyvtárban került sor, ahol 

a körök lelkes vezetői egy 

rövid bemutatkozást tartot-

tak. A sort Erika kezdte, a 

kolikönyvtár vezetője, aki 

néhány statisztikai adattal is 

előállt, és kiderült, ki kölcsö-

nözte a legtöbb könyvet az 

elmúlt időszakban. A szót a 

Tánckörök vezetői vették át, 

majd az Aerobicról és a Fe-

gyencedzésről Lili mondott el 

néhány gondolatot. A megnyi-

tón sorra került még a Szín-

játszó kör, a Sakkozók, a Tár-

sasjáték és Kártyakör, vala-

mint az újonnan létrejött Szí-

nező kör képviselői, a Stúdió, 

na és természetesen a 

MóraNyúz is jelen volt az 

eseményen. 

A különböző öntevékeny cso-

portok bemutatói fél 10-kor 

kezdődtek el, egymással pár-

huzamban. Én először a 

könyvtári foglalkozáson vet-

tem részt és kitöltöttem két 

nagyon szuper kvízt a megfil-

mesített könyvekkel kapcso-

latban, valamint végre beirat-

koztam. A totók mellett még 

egy saját készítésű társasjá-

tékot is ki lehetett próbálni. 

Minden résztvevő játékost 

könyvekkel jutalmaztak. Ezt 

követően a tornaterem felé 

vettem az irányt, ahol renge-

teg kolis gyűlt össze megles-

ni a fáradhatatlan sportoló-

kat. Először Pavlicz Ági tanít-

ványai ropták a csacsacsát, 

majd Tóth Lili mozgatta át a 

lányokat. Őket követve, a 

Mutassuk meg, amink van - Öntevékeny Csoportok Éjszakája 

KOLISOK(K) 

A hagyományokkal szakítva, 

idén ősszel, október 19-én 

került sor az Öntevékeny Cso-

portok Éjszakája nevű ren-

dezvény, melyen a kollégium 

öntevékeny csoportjai képvi-

seltették magukat. Az este 

folyamán különböző helyszí-

neken, a csapatok egy-egy 

rövidebb-hosszabb bemutató 

keretében mutatták be, mit is 

csinálnak valójában. Az ér-

deklődőket további színes 

programokkal és játé-

kokkal várták. Termé-

szetesen a büfé végig 

nyitva volt és többek 

között forralt borral 

várta a szomjas kollé-

gistákat. 

A legelső ilyen rendez-

vény a könyvtárból 

indult, Könyvtári Éj-

szaka néven és né-

hány évvel később -  

bevonva a többi cso-

portot - nőtte ki ma-

gát Öntevékeny Cso-

portok Éjszakájává. 

Ennek emlékét meg-

őrizve az esemény 

m e g n y i t ás á ra  a 
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porondon Papp Máté vezette 

Néptáncosok követték, majd 

a sportprogramok zárásaként 

Pfeffer Árpi és csapata bemu-

tatták, mi is az a Cross-

training. Egy ilyen ízelítő után 

remélem mindenki kedvet 

kapott a sportoláshoz! 

Filmrajongó révén kíváncsi 

voltam a Stúdió programjaira 

is. A Kék-teremben filmzené-

ket és filmjeleneteket kellett 

felismerni a játékosoknak, 

majd egy totó keretében is 

tesztelhették tudásukat és 

kiderült, mi is volt az a „Maci 

a málnásban”. A megnyitón 

Bea beszélt  a  DVD -

kölcsönzésről, így egy inter-

net nélküli fázós délutánon le 

is sétáltam a 4. emeletről és 

igénybe vettem a szolgálta-

tást. Csak ajánlani tudom 

mindenkinek, hogy tegye le a 

kauciót a kiválasztott filmért 

és mozizzon. Szép kis gyűjte-

ményből lehet válogatni. 

A következő állomásom a 

Színező kör volt, akiknél min-

denki választhatott a számá-

ra neki tetsző motívumok 

közül, amelyeket kedvére 

színezhetett a hosszú szín-

skála bármelyik színével.  

Sajnos a Színjátszó kör be-

mutatójáról lemaradtam, de 

a műsor parádésra sikered-

hetett, ugyanis a hangos 

tapsvihartól zengett a folyo-

só. A társasjátékozás nem az 

én világom, a póker- és sakk-

tudásom meg hagy némi ki-

vetni valót, így azokat nem 

próbáltam ki, de benézve a 

„játéktermekbe” láttam, hogy 

nagy volt az érdeklődés. 

A változatos programok, fog-

lalkozások mindegyikén ne-

héz volt részt venni, de jövőre 

ugyanitt, újra átélhetjük őket. 

Sajnálatomra én sem tudtam 

minden helyszínt végigjárni, 

de így is nagyon jó volt része-

se lenni a kollégiumi öntevé-

keny csoportoknak. Minden-

kit csak buzdítani tudok arra, 

hogy legyen tagja valamelyik-

nek! 

Paudits Noémi 

KOLISOK(K) 
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hoz méltóan ismét rendkívül 

kitett magáért, hiszen meg-

annyi akcióval várta az ese-

mények érdeklődőit, vala-

mint a Sörpong 

Kupa ajándékait 

is nagyvonalúan 

szponzorálta. A 

büfében megren-

dezett Sörfeszt 

fő programja a 

sörkóstoló ver-

seny volt. A je-

lentkezőknek öt 

féle sört szolgál-

tak fel (természetesen csu-

pán egy minimá-

lis kóstolási 

m e n n y i s é g ) , 

amelyekből meg 

kellett nevezni-

ük az adott sör 

márkáját. A 

megmérettetés 

igen jó hangu-

latban telt, és 

mivel valameny-

nyi versenyző 

híján találtatott a sörök felis-

merésének kvalitásában, a 

versenyre szánt ajándékok 

testvéri egyetértésben lettek 

szétosztva közöttük.  

Ezt követte este 9 órától a 

Sörpong bajnokság, melyre 

nem kevesebb, mint 29 csa-

pat nevezett be. Az elmúlt 

alkalmakhoz hasonlóan a 

kiváló, pezsgő légkör ezúttal 

is garantálva volt, hiszen a 

Sörpong egyik legszebb tulaj-

donsága, hogy a tehetség 

hiányát méltán tudja ellensú-

lyozni a lelkesedés (és per-

sze az elfogyasztott alkohol-

mennyiség). Fölényes győzel-

mek és kiélezett csaták 

szemtanúi és szereplői lehet-

tek az eseményre lelátoga-

tók, majd a verseny végén a 

következő három csapat fog-

lalhatta el a képzeletbeli do-

bogó fokait: 

Mindent összevetve egy kivá-

ló hangulatú eseményt tud-

hatunk magunk mögött, me-

lyet mindenkinek legjobb tu-

dása szerint, enyhe (?) alko-

holmámorban és kisebb-

nagyobb sérülésekkel dacol-

va volt szerencséje átélni. 

Kívánjuk, hogy a következő 

Sörfeszt is teljen hasonlóan 

páratlan keretek között!  

Benkő Márk 

Sörünnep a Mórában - avagy egy sör nem sör! 

KOLISOK(K) 

Nagyapám szokta mondogat-

ni a híres mondás után sza-

badon: aki a sört szereti, 

rossz ember nem lehet. Nos, 

a „folyékony kenyér” szerel-

meseinek október 11-e való-

ban egy igazi sörünnep volt, 

hiszen a kollégiumi büfé, va-

lamint Szűcs Attila áldozatos 

munkájának köszönhetően 

egyazon estén került megren-

dezésre a Sörfeszt, majd az 

év első Móra Sörpong Kupá-

ja.  

A kollégiumi büfé, önmagá-

Első helyen végzett a Zöldsöröm  

(Deák Ádám,Gombkötő Bence) 

Második helyen végzett a Durrbele  

(Erdős Réka, Benkő Márk) 

Harmadik helyen végzett a Blonde Alle  

(Erdős Kata, Szűcs Attila) 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

A MÓRA FOCI BAJNOKSÁG AKTUÁLIS TABELLÁJA 

Helyezés Csapat Gólkülönbség Pont 

1. 2² 16-7 9 

2. Wu-Tang Clan 11-9 4 

3. 11-es szoba 5-9 1 

4. 6-os szoba 1-8 0 

5. 1-es szoba  0-0 0 

Novemberi és decemberi közösségi, kulturális és kiemelt szakmai programok 

Időpont Program 

November 16. (szerda) 18.00  

Kiss Dávid (tudományos munkatárs,  Veritas Törté-

netkutató Intézet): ’56 és az erőszakszervezetek 

című előadása  

November 17. (csütörtök)   Pálinkamustra   

November 22. (kedd) 21.00  Sütisütő verseny, döntő  

November 23. (szerda) 18.00  

Bencsik Péter (egyetemi adjunktus) SZTE 

Jelenkortörténeti Tanszék) 56 nemzetközi összefüg-

gései című előadása  

November 23. (szerda) 20.00  A Talentum Alapítvány pályaorientációs tréningje  

November 25. (péntek)  Bölcsész Konferencia 

November 27. (vasárnap) 20.00  

December 4. (vasárnap) 20.00   

December 11. (vasárnap) 20.00  

December 18. (vasárnap) 20.00   

Adventi gyertyagyújtás 

November 30. (szerda)   Összművészeti Est  

December 7. (szerda)  Mikulásbuli 

December 14. (szerda)   Karácsonyi ünnepség 

A Móra foci bajnok-

ságban a szobák 

és baráti társasá-

gok mérik össze 

tudásukat. A csa-

patoknak kétszer 

20 perc áll rendel-

kezésükre, hogy 

győztesként vonul-

janak le a pályáról.  

A bajnokság min-

két félévben meg-

rendezésre kerül. 

Íme az őszi tabella 

aktuális állása.  
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író brigád gyűlt össze a piros 

kanapénk egyik oldalán. Mo-

hai Alettával kiegészülve 

mindössze hárman voltunk a 

feladatra. Órákig nem halad-

tunk semmit. Ekkor még csak 

a harmadik sornál jártunk. Az 

írás pedig szépen lassan kö-

tetlen beszélgetéssé alakult. 

A szövegkönyv aznap éjjel 

már nem változott. 

Pár nappal később már nem 

volt mit tenni, mivel hárman 

nem tudtuk összeegyeztetni 

az időpontokat, Alettával ket-

ten ültünk le megírni a dara-

bot. Folyamatos forródróton a 

nagyszülőkkel született meg 

a végleges szövegkönyv. Az 

írás munkamódszere a követ-

kező volt: a telefonon szer-

zett információk alapján kita-

láltam egy koncepciót, erre 

Aletta reagált valami százszor 

jobb ötlettel, amit aztán ket-

ten szavakba öntöttünk. Így 

haladtunk sorról sorra, míg 

végül eljutottunk a zárómon-

datig. Dávid az elkészült szö-

veget lektorálta, átrende-

zett egy-két jelenetet, majd 

amikor megegyeztünk a 

végleges szövegben, meg-

hirdette a szereplőváloga-

tást. Jobb híján hozzánk, 

az V/18-ba. 

Itt kezdődtek az igazi prob-

lémák. A darabhoz hét szí-

nészre és öt statisztára volt 

szükség. Nyolc nappal az 

előadás előtt a szereplővá-

logatáson négyen voltunk, 

hat nappal a színdarab 

előtt az első olvasópróbán 

öten. Nem túl bíztató szá-

mok, az egyszer biztos. 

Tudtuk, hogy elég rendha-

gyó a színdarab, nem is 

számítottunk sikerre. Akkor 

viszont majdnem fel is adtuk, 

amikor kiderült, hogy az 

egyetlen olyan időpont, ami-

kor háromnál több ember ér 

rá próbálni, az a vasárnap 

délután. Más választásunk 

viszont nem volt. Egy próba 

alatt a nulláról kellett össze-

raknunk a díszletet, a moz-

gást, a hangsúlyokat, a zenét 

és a táncot, tehát igazából 

mindent. A végeredmény 

mindenkit meglepett. Vasár-

nap éjjel tíz óra körül 

(huszonhárom órával a kez-

dés előtt) már biztosak lehet-

tünk abban, hogy lesz elő-

adás. Mi így emlékeztünk 

meg a történtekről október 

huszonharmadikán. Össze-

raktunk egy komplett színda-

rabot. Sikerült. Körülbelül 

háromnegyed nap kellett 

ahhoz, hogy rájöjjünk, mit 

felejtettünk el. 

Este fél hétkor felhívtam Dá-

vidot, hogy elkérte-e már a 

kollégiumi kivágott zászlót, 

ami az egyik legfontosabb 

TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉS 

„Itt Maradtunk” – A kulisszák mögött 

Érdekes történet, hogy mi-

ként is született meg az idei 

’56-os emlékműsor, főleg 

annak tükrében, hogy Ötvös 

Dávid jóbarátom azzal indítot-

ta az idei első színjátszót, 

hogy ebben az évben nem 

foglalkozunk ilyesmivel. Aztán 

egyszer csak berontott az 

V/18-as szobába, és felhívta 

rá a figyelmemet, hogy idén 

van a hatvanadik évforduló, 

és mégiscsak készülünk mű-

sorral. Erre az én reakcióm 

meglepően egyszerű volt: 

„Dávid, a megemlékezésig 

már csak három hét van hát-

ra!”  

Persze, ez nem állított meg 

minket. Dávidal szinte azon-

nal összehívtuk a társaságot, 

és a megbeszélésen meg-

egyeztünk a történet alapjai-

ban. Aztán a következő szín-

játszóig nem történt semmi. 

Mivel még egy héttel köze-

lebb került a határidő, azon-

nal cselekednünk kellett. A 

kitűzött időpontra egy 

„hatalmas létszámú” szöveg-
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TÖRTÉNELMI MEGEMLÉKEZÉS 

kellékünk. Ő erre teljes nyu-

galomban azt válaszolta, 

hogy majd elkéri műsor 

előtt, amikor hazaér a 

koliba. Nem bírtam nyugod-

ni, és a biztonság kedvéért 

inkább lementem az Igazga-

tó Úrhoz, aki sajnos nem 

tudott túl sok jó hírrel szol-

gálni. Egy rövid keresgélés 

után kiderült: nincs meg a 

zászló. Dávid ekkor érkezett 

meg. Vészötletként nem tud-

tunk mást kitalálni, gondol-

kodás nélkül beugrottunk az 

autóba, és este 7:08-ra be is 

értünk a Dugonics térre. Ott 

viszont már minden zárva 

volt, az általunk megcélzott 

eléggé „magyaros” témájú 

ajándékbolttal együtt. „Mi 

lehet még ilyenkor nyitva?” 

ismételgettük a kérdést, míg 

eszünkbe nem jutott a meg-

oldás. Sokkal közelebb volt, 

mint amire számítottunk. 

Kétségbeesetten siettünk a 

Kárász utca közepéig, ahol 

is két középkorú úr épp az 

általunk megcélzott üzletet 

zárta. Könyörögtünk nekik, 

hogy mentsenek meg minket, 

bizonygattuk, hogy tényleg 

kollégisták vagyunk, eleinte 

kevés sikerrel. A mai napig 

nem tudjuk, hogy mi billentet-

te át a mérleget; a két szép 

szemünk, vagy a tény, hogy 

az adóellenőrök nem melegí-

tőben és otthoni papucsban 

járnak, de végül az egyikük 

megszólalt: Menjünk vissza, 

adjál nekik egy magyar zász-

lót! 

Háromnegyed 

nyolckor már 

behintőporo-

zott hajjal gya-

koroltuk a be-

tétdalt, a kivá-

gott zászlóval 

az asztalon. 

Amikor elhang-

zott a záró-

mondat, el 

sem hittük, 

hogy sikerült. 

Megszólalt a 

zongora, és elénekeltük a 

betétdal visszatérő két sorát, 

egyébként talán ez a pár má-

sodperc sikerült a legrosszab-

bul az egész műsorból. A taps 

után visszavonultunk a kiste-

rem harmonikaajtaja mögé, 

ahol Dávid mindenkit megdi-

csért. Kiemelte, hogy ez egy 

közös darab volt, hogy ezt 

együtt hoztuk össze. Igaza 

volt. Mindenki segített, ahol 

tudott, és ez látszott is az 

eredményen. Egyetlen igazi 

próbánk volt, és mégis sike-

rült. Szerintem ez ma-

gáért beszél.  

Németh Kornél 
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Miért pont Amerikába 

vágytál? 

A Camp Leaders prog-

ramjába egy gyermekko-

ri dédelgetett álmom 

miatt jelentkeztem. Tá-

voli rokonaim évtizedek 

óta kint élnek Floridá-

ban. Minden nyáron 

meglátogattak minket, 

olykor-olykor pálmafás, 

papagájos képeslapokat 

küldtek, amikért még 

szép, hogy gyerekként 

teljesen odavoltam. Így 

döntöttem el, hogy ne-

kem egy nap látnom kell 

Amerikát. 

Hogyan történt az út 

megszervezése? 

A kiutazás előtt a Camp 

Leaders munkatársai 

tartottak egy részletes tájé-

koztatót, ahol az utazás 

technikai részét, valamint a 

tábori magatartást beszéltük 

át. A munkavállalási enge-

délyt, a biztosítást, a szüksé-

ges papírokat és a repülője-

gyet szervezett keretek kö-

zött intézték, nekem csak 

annyi volt a dolgom, hogy 

felszálljak a gépre. De beval-

lom őszintén, az utazás előtt 

iszonyatosan féltem, hiszen 

tudtam, egyedül kell több 

országban is átszállnom, 

mire a texasi táboromig 

érek. 

Hogy tetszett Texas? 

Szerencsésnek mondhatom 

magam, hogy odakerültem, 

mert kultúráját és hangulatát 

tekintve ez egy igen különle-

ges állam. Egyszerre volt öt-

ven fok és párás levegő, ami 

igazán szokatlanul hatott A 

cowboy feeling mindenhol 

megjelent. Elképesztő, hogy 

milyen szinten élik meg ezt a 

hagyományt még most is az 

emberek, a helyiek kedves-

sége pedig páratlan volt.  

Mi alapján osztottak 

be a táborba, ahol 

dolgoznod kellett? 

Egy kérdőívben kel-

lett megjelölnöm 

azokat a munkakö-

röket, amelyek érde-

kelnek, vagy ame-

lyekben rendelkezek 

valamennyi tapasz-

talattal. Ez alapján 

választott engem a 

texasi Camp For All 

tábor, ami Houston 

és Austin között fe-

küdt. Egy újabb kér-

dőívben pedig fel-

mérték a sze-

mélyiségem, hogy 

pontosan melyik 

szobába kerüljek, 

így biztosan olyan 

diákok legyenek a 

szobatársaim, akik-

kel majd jól érzem magam. 

Mi volt a feladatod a tábor-

ban? 

Takarítóként dolgoztam ösz-

szesen két és fél hónapig. 

Egy héten öt munkanap mel-

lett két szabadnap járt min-

denkinek. A munka egyálta-

lán nem volt megeröltető, 

nagyjából napi hat órát dol-

goztam egy nap, ami után 

jöhetett a medencézés és a 

bulizás. Hétvégente pedig 

gyakran elugrottunk a közeli 

nagyvárosokba kikapcsolód-

„Ha belevágsz, tied Amerika.” 

Interjú Pecznyik Viktóriával élete egyik legszebb nyaráról 

Magyar Közgazdasági Társaság és Szakos Érdekképviselet tag, Scriptum Zrt. ösztöndíjas 

és egy kalandor. Pecznyik Viktória Laura az egyetemen látta meg a Camp Leaders hirde-

tését, melyben vállalkozó szelleműeket kerestek, akik szívesen kipróbálnák magukat 

Amerikában. A jól fizető munka, a tapasztalatszerzés és a kalandok reményében Viki 

2014 nyarán belevágott abba, amibe sokan mások nem mertek.  

MÓRÁSOK A NAGYVILÁGBAN 
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ni. Pazar körülmények között 

dolgoztam minimális meg-

erőltetéssel. Korábban kellett 

kelnem, mint itthon, de ez 

volt a legkevesebb ahhoz ké-

pest, mennyi mindennel gaz-

dagodtam ott kint. 

Milyen programokat szervez-

tek nektek a táboron kívül? 

Elvittek minket Corpus 

Christire, ahol a Hurricane 

Alley vízi parkban fürödhet-

tünk és csúszdázhattunk. 

Óriási élmény volt. A trópusi 

környezet, amit varázsoltak. 

Emellett elmentünk jacht tú-

rára a közeli tóra, ahol gumi-

matracon húztak minket a 

vízen, de  sushikóstoláson és 

társasozós esten is részt vet-

tem. 

A két és fél hónap elteltével 

merre vitt tovább a sors? 

Az egyik munkatársammal 

elutaztunk Arlingtonba és 

Dallasba, utóbbit muszáj volt 

megnéznem a jól ismert soro-

zat miatt. Ezt követően repül-

tem San Louisianán keresztül 

a szívem csücskébe, Floridá-

ba. A gépen már könnyezett a 

szemem, el sem akartam 

hinni, hogy két és fél hónap 

munka után végre megérkez-

tem rég nem látott rokonaim-

hoz. Rengeteg helyre elkalau-

zoltak: hatalmas élmény volt 

látni a milliókat érő villákkal 

borított Beverly Hillst, meg-

mártóztam a Mexikói -

tengerben és az Atlanti-

óceánban, de mégis, ami a 

legnagyobb ajándék volt szá-

momra, hogy a családom 

meglepett egy belépőjeggyel 

Disney Worldbe. Láttam Csip-

kerózsika ikonikus kastélyát, 

mely minden Disney mese 

előtt felbukkan, Jurrasic Par-

kos vízitúrán vettem részt, 

szellemkastélyban is jártam, 

mind felejthetetlen élmény 

volt. Tíz napot töltöttem a 

rokonaimnál, utána New 

Yorkba repültem nyolc cso-

dás napra, ahol igyekeztem 

megnézni minden híres he-

lyet és látványosságot a Sza-

badság-szobortól kezdve a 

Times Square-ig. 

Összességében hogyan te-

kintesz vissza az Amerikában 

töltött hónapokra? 

Életem legszebb és legkalan-

dosabb nyara volt, így csak 

ajánlani tudom a Camp 

Leaderst min-denkinek. Nem 

kell félni semmitől, ha kellően 

tudatos vagy, akkor a vizsgá-

kat is le lehet tudni előre, a 

szervezésben pedig nagyon 

sokan fognak segíteni. Ha 

belevágsz, akkor bátran állí-

tom, hogy tied Amerika, és az 

egyik legszebb nyár, amely-

ben valaha részed volt. Sok 

sikert kívánok mindenkinek, 

hogy álmai tábora válassza ki!  

 Szenek Orsolya 

 

MÓRÁSOK A NAGYVILÁGBAN 
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1996-ban kerültem be a kol-

légiumba, de igazi mórás 

csak később lehettem. Úgy 

eltelt egy, talán két hét is. 

Kellett pár nap, hogy megis-

merjem a koli apraja-nagyját, 

ami nem volt nehéz, mert itt 

tényleg „mindenki köszönt 

mindenkinek”.  

(..) 

Kollégiumban lehet lakni, 

lehet élni – és a kettő nagy 

különbség. Úgy érzem, átsé-

tálva Újszegeden, a Ligeten, 

soha nem a rendelkezésre 

bocsátott ágyat tekintettük a 

legnagyobb értéknek. Itt, e 

falak között nem tudtam úgy 

segítséget kérni, hogy ne 

kapjak, sőt általában az is 

örült, aki segített. A nyelvsza-

kos hallgatok kiscsoportos 

foglalkozás keretében taní-

tották a társakat, de műkö-

dött így hangszeres oktatás, 

számítástechnika, női torna, 

igaz, ez egyetlen keserű piru-

la, kivétel, mert ezen nem 

vehettem részt. 

(...) 

Volt, ami akkor még hiány-

zott a Mórában... Abban az 

időben senkinek nem volt 

telefonja. Illetve dehogynem: 

szintenként egy. Plusz a kár-

tyás a magasföldszinti 

enterieurben. Ez is lényeges, 

mint ahogy a hat és tíz óra, 

mikor – az olcsóbb tarifa mi-

att – ott ültünk, mint dróton 

a verebek. Közben beszélget-

tünk, hülyéskedtünk, egy-

másra figyeltünk, és ez jó 

volt. Jobb, mint ha a barátod 

sörözés közben, vagy a pá-

rod esti séta közben három-

szor felveszi a mobilt.  

(…)  

Abban az időben külön zu-

hanyzók sem voltak. Emlék-

szem, a szobák sokszor 

össznépien vonultak tusolni.  

Majdnem felnőttek lehet-

tünk, de mindig élmény volt, 

1. rész  

Múltidéző szemelvények a volt és régi kollégisták visszaemlékezéseiből 

Sorozatunkban igyekszünk bepillantást nyújtani a múlt kollégistáinak hétköznapjaiba. A 

MóraNyúz lapjain újra megelevenednek az emlékek, az élmények és azok az „életvezetési 

stratégiák”, melyek tanulságul és élvezetes olvasmányként szolgálhatnak a jelenlegi aktív 

lakók számára.  
Az első részben Vigh Mihály visszaemlékezéséből olvashattok részleteket a ’90-es évek 

végéről -  az írás teljes egészében megtalálható a „Nemzedékről nemzedékre - 40 éves a 

Móra Kollégium” című kiadványban. 

Vigh Mihály kommunikáció-szociológia szakon végzett Szegeden 1995–2000 között. 

1996-tól 2000-ig a Móra lakója. 1997-ben Morgilla, 1998–1999-ben a kollégiumi bizott-

ság tagja, 1998-tól 2000-ig a 

Hotel Móra oszlopos csatára. 

 

ÍGY ÉLTÜNK MI  

„A HOTEL MÓRA ÚGY 

2000 ELŐTT” 

(…) 

Úgy lehet, az ember élete 

nem mérföldkövekből, ha-

nem pillanatokból áll. 

De tévedtem másban is. El-

sősként, a kényszeralbérlet 

során, mikor egy éven át úgy 

éreztem, a koliba bekerülni a 

fránya anyagiak miatt fontos. 

Testvéreim szintén tanultak, 

szüleim mindketten tanítot-

tak – mindezt a Bokros-

csomag idején –, mégis, és 

ennek ellenére, később rájöt-

tem: a Móra nem a havi pár 

ezer forinttal adta a legtöb-

bet. 
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ha a mögöttünk lévő társhoz 

észrevétlen sikerült hirtelen 

áthajtani a csövet, persze 

előbb a vizet kellemesen hi-

degre állítva. Spricceltük egy-

mást fakonokból, vagy épp 

kérleltük a hű barátot, hogy 

megkönyörülve hozza vissza 

a tréfából elvitt törölközőn-

ket. 

Íróasztal volt szobánként ket-

tő. Hogy szerettem ezeket a 

nagy monstrum íróasztalo-

kat! Főleg vizsgaidőszak 

után!  

(…) 

Mikor bekerültem a Mórába, 

az első gépterem kialakítá-

sán dolgoztak. E- mail cím 

volt 10-15, ezt 7-8 ember 

rendszeresen használta. Mi 

annyit tudtunk az ügyről, 

hogy az egész valami TTK-s 

furcsaság. Akkor jobban ér-

dekelt egy sakkbajnokság, 

egy szakkör, egy előadás, és 

chat híján többnyire egymás 

társaságát kerestük. Kedven-

cem a pingpong volt, illetve a 

pingpong vegyes páros kate-

gória. Ennyi év távlatából be-

vallom, ez volt számomra az 

ismerkedés egyik legideáli-

sabb terepe. Hiszen abban 

semmi ciki nincs, ha megké-

rek egy szép szemű lányt, 

hogy a játékkiírás miatt 

együttesen nevezzünk a ne-

mes sportversenyre. 

(…) Vitrinem féltve őrzött kin-

cse egy gombfocicsapat, ne-

ve Hotel Móra. Ötödévesen 

kaptam emlékül Kovács Attilá-

tól, aki a léhűtő magyar játé-

kosok helyére a mi arcainkat 

ragasztotta, a hálóőr, kapus a 

portás Marika néni, előtte mi, 

lókötők. (…) 

Komolyra fordítva, azért még-

is volt a Mórának egyetlen 

hátránya. Olyan volt, mint a jó 

család. Nehezen válik le, ne-

hezen lép ki belőle az ember. 

Család esetében persze nem 

is kell, de a Móra után hirte-

len nehéz volt újrakezdeni. 

Egyik iskola után az ember a 

másik iskolában tanul tovább, 

kollégiumi helyét a fiatalabb-

nak adja át, míg legvégül egy 

munkahelyen végzi.” 

Takács Gergely 

ÍGY ÉLTÜNK MI  
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A diákszövetkezet – más 

néven iskolaszövetkezet – 

definíció szerint olyan speci-

ális szabályok alapján műkö-

dő gazdálkodó szervezet, 

amely nappali tagozatos diá-

kok részvételével működik, 

és számukra az időbeosztá-

sukhoz igazodó munkalehe-

tőségek felkutatásával és 

lebonyolításával foglalkozik. 

Azonban igen gyakori sajnos, 

hogy a diákok nincsenek 

tisztában azzal, milyen lehe-

tőségeik és jogaik vannak 

egy ilyen iskolaszövetkezet 

berkein belül való munkavál-

lalás során. A tudatlanság 

bizonytalansághoz vezet és 

épp emiatt félnek megláto-

gatni az iskolaszövetkezete-

ket; információt viszont így 

nem is szerezhetnek. A fenti 

táblázatból szemezgethettek 

milyen szövetkezetekhez 

fordulhattok, ha 

munkavállalásra 

adjátok a fejetek. 

Az említett szö-

vetkezetek mind-

egyike többéves 

tapasztalattal, és 

elégedett munka-

vállalók százaival 

rendelkezik, így 

bátran látogassa-

tok el irodáikba. 

Ne féljetek akár 

mindegyikbe be-

iratkozni, hiszen egyidejűleg 

több diákszövetkezet tagja is 

lehetsz, esélyeid tehát 

„álmaid munkájára” megsok-

szorozódnak!  

Tagdíjra sajnos minden eset-

ben számíthatsz, ami szövet-

kezettől függően 500-3000 

ft körül mozog. Ez azonban 

mondhatni csupán egy letéti 

díj, mivel a diákszövetkezet-

ből való kilépésed során a 

befizetett összeget maradék-

talanul visszakapod! Előfor-

Diákmunka kisokos - nemcsak elsősöknek! 

Diákmunkást alkalmazni és diákmunkát vállalni manapság mindkét fél számára előnyös 

opció. Egyik részről nem elhanyagolható tény, hogy egy tanuló foglalkoztatásával jelentős 

adókedvezményhez jutnak a munkaadók, szemben egy nem tanuló munkavállalóval. 

Másrészt a diákmunkás megalapozhatja anyagi biztonságát, felelősséget, önállóságot 

tanulhat és megismerkedhet a munkaerőpiac farkastörvényeivel. Munkaadó és munka-

vállaló között pedig a legjobb kapocs a diákszövetkezet.  

KÖZÉRDEKŰ 

2016. szeptember 1-jétől hatályba lépett törvénymódosítások: 

 Minden 13 ledolgozott munkanap után jár egy nap fizetett 

szabadság a munkavállalónak. 

 Ha két egymást követő nap is dolgozol, kötelesek számod-

ra biztosítani minimum 11 óra pihenőidőt. 

 Napi hat órán túlmutató munkaidő esetében 20, kilenc 

órán túl pedig 25 perc szünetre vagytok jogosultak. 

 Fürge Diák iskolaszövetkezet  

(6722 Szeged, Attila u. 17-19. I. emelet 20. ajtó)  

 Meló-Depó 2000. Iskolai Szövetkezet.  

(6722 Szeged, Vitéz u. 20.)  

 Mind-Diák Szövetkezet Szeged  

(6720 Szeged, Dózsa u. 2) 

 Meló-Club Szeged  

(6722 Szeged, Honvéd tér, 5/b) 

 Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet  

(6720 Szeged, Kárász utca,5) 



41 

 

dulhat – szövetkezettől füg-

gően – hogy a tagdíj az első 

fizetésedből kerül levonásra. 

Erről mindenképp tájékoztat-

nak téged még a beiratkozá-

sod előtt. 

A garantált bérminimum ma 

Magyarországon bruttó 639 

ft/óra, ennél kevesebbet te-

hát nem kereshetsz, többet 

viszont annál inkább! (A mun-

ka típusától és készségeidtől 

függően persze.) A diákszö-

vetkezetek elvitathatatlan 

előnye továbbá a munkabér 

átutalások svájci óramű-

pontossága! 

További munkavállalói jogok, 

amikkel jobb tisztában lenni: 

Mindezek a legutóbbi, 2016. 

szeptember elsejével hatály-

ba lépett törvénymódosítás 

keretein belül érvényesek. 

Éppen emiatt, a már 

diákszövetkezi tagsággal ren-

delkező diákok is kötelesek 

új szerződést  aláírni intézmé-

nyükkel! 

Fontos újdonság, hogy a nap-

pali tagozatos, aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező 

diákok mellett minden 25. 

életévét még nem betöltött, 

passzív jogviszonnyal rendel-

kező hallgatónak is lehetősé-

ge van diákszövetkezet által 

munkát vállalni. A jogviszonyt 

természetesen minden eset-

ben kötelesek vagytok igazol-

ni, a mindenkori félév elején.  

Végül, de nem utolsó sorban 

ejtsünk szót a bruttó és nettó 

fizetések közötti különbsé-

gekről. Egy munkáltató a ha-

gyományos keretek között 

köteles szociális hozzájárulá-

si adót, valamint szakképzési 

hozzájárulást fizetni (ezeket 

még a bruttó bér felett, saját 

költségként fizetik), továbbá 

saját bruttó béredből levo-

násra kerül az egészségügyi 

járulék, a nyugdíjjárulék vala-

mint a munkaerőpiaci járu-

lék. Diákmunka vállalás ese-

tén azonban a foglalkoztató 

mentesül a fent említett 

adók alól, és a te fizetésed-

ből se kerülnek levonásra a 

különböző járadékok. Egye-

dül az úgynevezett Személyi 

jövedelemadó (SZJA) kerül 

levonásra, ami jelenleg 15%-

át képezi a bérednek! (így a 

bruttó béred 18,5%-ával több 

lesz a nettó béred, mint más-

hol). 

Mindent összevetve abszolút 

hasznos tanulmányaid mellett 

diákmunkát keresni, legyen 

szó akár csak az anyagi von-

zatáról vagy épp jellemépítő 

hatásáról, a diákszövetkeze-

tek pedig biztosítják számod-

ra a hozzád legjobban illő ál-

lás megkeresését, jogaid vé-

delmét és a pontos fizetést. 

Remélem, rövid összefoglaló 

cikkünket kellően informatív-

nak és befogadhatónak talál-

tad! 

Benkő Márk 

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ 
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Miért volna akkor az embernek szája, 

Ha nem mondhatná ki, mit megkívánna? 

S mire föl van ott szélen a fülünk, 

Ha szépen szólnak, s mi rajta ülünk? 

 

Minek van a fejünk, s benne az ész, 

Ha más véleményt befogadni nem kész? 

És mi céllal bővítjük szókincsünk, 

Ha érvekre is trágársággal felelünk? 

 

No meg az embernek a bátorsága: 

Minek, ha a fenyegetésre félreállna? 

Hisz’ mondani? Na azt akármit lehet; 

De nincs e földön, ki a végsőkig elmehet. 

 

A szemünkkel, az olvasással mire megyünk, 

Ha szokásjogot az írott fölé emelünk? 

Hiába zeng az „Így volt, így lesz!” téma! 

Miért féljük, ha nincs törvénybe írva? 

 

És miért tudnánk egyáltalán gondolkodni, 

Ha nem lehetne ésszerűen megoldani 

A problémákat, mik körülvesznek minket? 

Ha bokszkesztyűt kérnek, inkább vegyél inget. 

 

Feltétlen gondold át mondandód előre, 

Nehogy elsiesd, s rosszul jöjj ki belőle! 

Hiszen minek a személyeskedés a vitába? 

Ha veszekedni akarsz, akkor már úgyis hiába. 

 

Ne feledd: Sértegetni nem egy nehéz dolog, 

Nem is tilos, de akkor legyenek rá jó indokok! 

Ne fáradj, ha semmire sem mész a beszéd-

del. 

És ne hazudj! Csak azt mondd, mit úgy is ér-

zel. 

 

Mert mi végett lenne az embernek a szája, 

Ha felnőttként kommunikálni derogálna? 

Ki felemeli hangját, elhiheti: sikert arat; 

De attól még az győz, aki nyugodt marad. 

 

    Németh Kornél 

DIPLOMÁCIA 

MŰVÉSZLÉLEK 
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Vízcseppet szül a pohár falán 

a hideg bor, 

mi túlhevül talán 

ilyenkor, 

ha tenyeremhez ér az üveg, 

 

de itt mindenki süket, 

s csak lüktet az érben a vér, 

majd vízből a jég, 

szívből a szén, 

falevél, mit elfúj a szél. 

 

Magányos nő a balkonon, 

amíg a kockás abroszon 

mereng a bíbor alkohol. 

Egymástól egyre messzebb 

lefolynak lassan a cseppek. 

 

MŰVÉSZLÉLEK 

A test hevül a bortól, 

de belül lehűl a lélek 

olykor 

még mindig keresnélek. 

 

Anyagra száradt foltok, 

mögöttem maradt fények, 

sárgára fakult képek: 

Levéllel lehulló élet. 

 

2016. szeptember 10. 

 

   Béla Bálint 

ŐSZI 
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Móra Nyúz - a Móra Ferenc Szakkollégium lapja. Megjelenik 120 példányban, ingyenes terjesztéssel. 

Főszerkesztő: Drozdik Evelin 

Tördelőszerkesztő: Drozdik Evelin 

Olvasószerkesztő: Szegedi Eszter, Vass Viktória 

Korrektúra: Szegedi Eszter, Vass Viktória 

Szerkesztők: Benkő Márk, Béla Bálint, Filep Tamás, Haller Renáta, Kapornaky Mihály, Kiss Ervin, Mo-

hai Aletta, Nagy Zsófia, Németh Kornél, Paudits Noémi, Szegedi Eszter, Szenek Orsolya, Takács Ger-

gely, Vass Viktória 

Borítórajz: Nagy Viola 

Képek, illusztrációk: Csengődi Erika, Kujbus Tamás, Lutz Gábor, Németh Kornél, Vass Viktória 

A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük: 

http://gallegos2010.pbworks.com/w/page/3949417/Student%20Links 

http://thesheaf.com/2015/11/22/all-work-and-no-play-the-culture-of-the-working-student/ 

http://1.bp.blogspot.com/_exdEidlhJmg/TOwYv2xV7dI/AAAAAAAAAtU/3BYOxHxhG0s/s1600/learn.gif 

http://www.hippoquotes.com/img/barry-eichengreen-quotes/Milestone.jpg 

http://rlv.zcache.com/smiley_face_classic_round_sticker 

r3db76cfcca9c4355906e8afad16394ec_v9waf_8byvr_324.jpg 

http://yhponline.com/wp-content/uploads/startup-in-university.jpg 

 


