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Még csak most kezdtük ezt a félévet, és a hétvégén már a hó köszöntött a háztetőkről.  

Kezdődik megint: ZH-k, vizsgaidőszak, diplomamunka leadási határidő… de mielőtt elmerülnétek a 

könyvek tengerébe, süssetek valami finomat a Mikulásnak és szorgos csapatának, valamint készít-

sétek elő a legfinomabb nedűiteket (az alkohol sem probléma), hogy a nagy utazásban valamivel 

csillapíthassák szomjukat. Majd ha jeleskedtél vendégszeretetből, ne felejts el lenézni a tornate-

rembe, mert Dzsi fantasztikus Mikulásbulit fog csapni. Csakhogy előre levezesd a tanulás okozta 

feszültséget. 

Azonban mindenek előtt - ha még nem tetted volna meg, dobj be egy kérést a Mikulás 

„kívánságkosarába”, és ha kellőképpen jó kedvében lesz, akkor teljesíteni fogja. 

Na, de az újságról is hadd szóljak néhány szót.  

Az idei év első számát hoztuk el nektek. Lapozzátok végig, hiszen már is rengeteg élményen va-

gyunk túl és hol van még a tanév vége. 

Először is időutazunk kicsit a meleg nyári hónapokba, s ezzel együtt a koli nyári életébe, majd az 

őszi programokba, amikből természetesen a szakmaiság és a kurzusok sem hiányozhatnak. 

Jó olvasgatást és Kellemes Ünnepeket kívánok a MóraNyúz szerkesztősége nevében!  

Drozdik Evelin 

Hull a pelyhes fehér hó, helloSzia Kolilakó! 

SZERKESZTŐI SZÓSZ 
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MÓRÁS NYÁR 

EcoCamp 6.0 - 2017. július 24-28. 

 
Hatodik alkalommal tartott középiskolásoknak szóló tehetséggondozó tábort az SZTE Gazdaságtudo-
mányi Kara, amelynek ötödik éve ad otthont részben a Móra Szakkollégium. Amellett, hogy a nap-
közbeni szakmai és szabadidős programok után a Mórába jöhettek „haza” a diákok, a szakkollégium 
is bemutatkozott kurzusai, szakmai élete, kulturális és szabadidős tevékenységei kapcsán, egy kife-
jezetten „Mórás” délután és este keretein belül. A 2017-es EcoCampről bővebben a GTK honlapján 
olvashattok.  

Szakmai táborokkal telt a nyár a Mórában 

A tehetséggondozás tekintetében az utóbbi évek egyik legmozgalmasabb 
nyarának bizonyult az idei az SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumban, ahol 
közel 150 középiskolás élhetett a lehetőséggel, hogy néhány napra bele-
kóstolhasson az egyetemi életbe olyan szakmai táborokon keresztül, mint 
az EcoCamp 6.0, a Móra Tehetséggondozó Tábor és a Szakmai Előkészítő 
Tábor. 
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MÓRÁS NYÁR 

Móra Tehetséggondozó Tábor – 2017. július 31-augusztus 5.  

 

Először került sor egy, a kifejezetten a Móra által szervezett Tehetséggondozó táborra a kollégium 
falai között, ahová 10-12. évfolyamos diákok jelentkezhettek. A szakmai és szabadiős programo-
kat kínáló tábor célja a hagyományteremtés mellett az, hogy a reményeink szerint leendő szegedi 
egyetemista, leendő Móra kollégista diákok megismerkedhessenek az egyetem és a szakkollégium 
nyújtotta szakmai lehetőségekkel, tudományterületekkel, karrierutakkal és később esetleg integ-
rálódhassanak egy olyan, több mint 50 éves múlttal rendelkező szakmai és baráti közösségbe, ami 
egész életútjukon át elkíséri őket. 
A természettudományos érdeklődésű táborozók délelőttönként olyan témakörökben hallgathattak 
előadásokat, mint például az immunológia Dr. Gácser Attilával, a műszaki informatika Vadai Ger-
gellyel, a számítógépes grafika Dr. Németh Gáborral, a humánbiológia Dr. Molnár Erikával, a nano-
világ érdekességei Dr. Tóth Ildikóval, de vetítéssel egybekötött Indonézia-élménybeszámolón is 
részt vehettek Dr. Szilasi Péterrel. 
A társadalomtudományok iránt fogékonyabbak elmélyülhettek például az online rajongói közössé-
gek, a kortárs irodalom, a boszorkányok, táltosok, varázslók, a pszichológia, de a korai magyar törté-
nelem és a népművészet világában is, olyan SZTE-s előadók kalauzolásával, mit Dunai Tamás, Dr. 
Szilasi László, Kovács Attila, Pinczés Zsuzsanna, Kiss Máté, Apjok Vivien vagy Takács Gergely.  
A délutánok és esték kedvelt programjai az érdeklődési körök alapján szervezett tanszéklátogatások 

és Mórás közösségi rendezvények mellett az EPAM Systems Kft., az Interaktív Természetismereti 

Tudástár, az SZTE Klebelsberg Könyvtár és a Csillagvizsgáló meglátogatása volt, de a Szegedi Város-

néző Kisvonatot is mindenki kipróbálhatta, aki gyorsan szerette volna feltérképezni a belvárost.  
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MÓRÁS NYÁR 

Szakmai Előkészítő Tábor – 2017. augusztus 28-szeptember 1.  

 

A szorgalmi időszak kezdetét megelőző héten kifejezetten felvett elsőéves hallgatóit várta a szakkol-
légium, ahová a táborba jelentkezők augusztus 28-tól már be is költözhettek.  
Az első nap az ismerkedésről szólt számukra a szakkollégiumi tanévnyitó, a kollégiumi túra, valamint 
egy borkóstolóval és interaktív játékokkal egybekötött este keretein belül. Keddben minden elsős 
részletes tájékoztatást kapott a szakkollégiumi rendszer felépítéséről, a Mórában működő kurzusok-
ról, de kiscsoportos tájékoztatókon saját szakjukhoz/szakterületükhöz kapcsolódóan is begyűjt-
hették a legfontosabb információkat, amelyeket elraktározhattak az esti kikapcsolódás, a városi ve-
télkedő során. A harmadik nap a sportról, a bográcsozásról és a híres mórás szellemi vetélkedőről 
szólt, amelynek fáradalmait első kollégiumi bulijuk során „pihenhették ki” a legfiatalabb „Mórások”, 
akikre csütörtökön fakultatív szabadidős tevékenységek vártak.  
Az utóbbi évek egyik legnagyobb létszámmal (közel 65 fő) indult táborral a szervezők célja a szakkol-

légiumi hagyományok elültetése, a kötelező és választható szakmai programok megismertetése, 

valamit a legendás „Mórás” szellemiség átörökítése volt a most belépő generáció számára.  
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MÓRÁS NYÁR 

#móra  #efott2017 

Immáron negyedik alkalommal vehetett részt az EFOTT-on a Móra Ferenc 
Szakkollégium. Az idei EFOTT-on szakkollégiumunkat Tornai Henrietta, Süle 
Lili, Sági Melitta, Lázár Angelika, Sziveri Bazsek, Filep Tamás és Haller Renáta 
képviselte. A fesztivál civil falujában való részvételt minden évben megelőz 
egy sikeres pályázat megírása. Az elmúlt években igyekeztünk valamilyen új 
koncepciót belecsempészni a már meglévők mellé, hogy az újdonság erejével 
hasson a szervezőkre és a majdani résztvevőkre egyaránt, ezzel is elősegítve 
a pályázat sikeres elbírálását.  

Egy fesztivál civil falujában 
kiállítóként és érdeklődőként 
is nagy élmény részt venni, 
mivel érdekes feladatok és 
ajándékok várnak mindenki-
re. A civil falu résztvevőit 
alapvetően három nagyobb 
kategóriába tudjuk besorolni. 
Az első kategóriába tartoznak 
azok a cégek, nagyvállalatok, 
akik alapvetően PR szem-
pontból jelennek meg a fesz-
tiválon ajándék promóciós 
termékeikkel. Egy másik cso-
portba az egyetemek, felső-
oktatási intézmények, szak-
kollégiumok tartoznak, náluk 
érdekes kísérletekkel, felada-
tokkal és játékokkal lehet 
megismerkedni. Végül, de 

nem utolsó sorban a gaszt-
roudvar vendéglátó egységei 
jelentik a civil falu harmadik 
nagy kategóriáját. 
Az eddigi évekhez hasonlóan 
idén nyáron is rengeteg szí-
nes programmal és felad-
vánnyal készültünk a Móra 
standjához ellátogatók szá-
mára. A legnagyobb népsze-
rűségnek a hungarikumos fel-
adat bizonyult, amelynek az 
volt a lényege, hogy állítások 
alapján kellett kitalálni az ép-
pen aktuális hungarikumot 
azon tábla feltartásával, me-
lyen a lehetséges megoldások 
szerepeltek. Ugyancsak nagy 
népszerűsége volt a postalá-
dának, melybe mindenkinek 

be kellett dobni egy üzenetet, 
és egyúttal kivenni belőle egy 
másik fesztiválozó által írt 
üzenetet. A régi szokásokhoz 
híven volt nálunk számos logi-
kai feladat, pszichológiai 
teszt, kártyajáték, társasjáték 
is.   
Összességében elmondható, 
hogy az idei EFOTT-on volt a 
legnagyobb az érdeklődők 
száma a Móra Ferenc Szak-
kollégium standjánál. Sokan 
érdeklődtek a szakkollégium-
ba való bejutásról, a szakkol-
légiumi életről, intézményünk 
működéséről és nem utolsó 
sorban a Szegedi Tudomány-
egyetemről és Szegedről. 
Végezetül arra szeretnék ösz-
tönözni mindenkit, hogy ve-
gyen részt ehhez hasonló ren-
dezvényeken, mert nagyon 
sok élménnyel és barátsággal 
lehet gazdagodni standolás 
közben, illetve lehetőség van 
a kötetlen programokon és 
koncerteken is részt venni a 
napi feladatok után, melyeket 
rugalmasan, magunk között 
osztunk fel, úgy, hogy min-
denkinek jó legyen.  

Haller Renáta 
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NYATA 

NYATA 2017 

A Móra Szakkollégium lakói számára nem lehet ismeretlen fogalom a NYATA 
(Szakkollégiumok Nyári Találkozója), amelynek 2016-ban a mi kollégiumunk 
is szervezője volt. A NYATA egyet jelent a kötetlen beszélgetések, a kiváló 
szakmai programok és a mulatozás, szórakozás egyvelegével.  

Az idei NYATA tábor a Simonyi 
Károly Szakkollégium, a Széche-
nyi István Szakkollégium és nem 
utolsó sorban az Energetikai 
Szakkollégiumok összefogásá-
ban valósult meg 2017.07.20 és 
2017.07.24. között Bükkszéken, 
a helyi ifjúsági táborban. Maga a 
tábor helyszíne rendezett, kelle-
mes volt, de kissé a múltat idéző 
szocreál stílus jegyeit hordozta, 
ami a retro életérzést kedvelők 
számára jelenthetett külön él-
ményt. A létesítmény környeze-
te csodálatos látványt nyújt és a 
terep is kiváló túralehetősége-
ket biztosít az odalátgatók szá-
mára. Ezek mellet a szervezők 
számos szakmai, közösségi és 
kulturális programot biztosí-
tottak, többségében egymást 
kiegészítve, néhol átfedve. A 
szakmai rendezvények elsősor-
ban az energetika, az informati-
ka, a robotika, a szociológia és a 
társadalomtudományok, a társa-
dalmi felelősségvállalás kérdései 

vezérfonalak mentén épültek fel. 
A rendezvény során több kiemelt 
workshopra és előadásre is sor 
került, mint például az első  
NYATÁ-n részt vett egykori egyete-
mistákkal folytatott kerekasztal- 
beszélgetés, de olyan témák is fel-
merültek, mint az újabb, küszöbön 
álló ipari forradalom kihívásai, 
vagy a média jelenlegi helyzete és 
jövője. Az eseményből a MI szak-

kollégistáink is kivették részü-
ket, hasznos meglátásokkal, 
ötletekkel, kérdésekkel emel-
ték a színvonalat. Nemcsak a 
szakmai programokra, de a 
közösségi életre, a kapcsolat-
építésre, az egymással folyta-
tott tartalmas beszélgetésekre 
is volt lehetőség. A bulik han-
gulatosnak, kellemesnek bizo-
nyultak: az élő és az elektroni-
kus zene egyaránt megtalálha-
tó volt a repertoárban. A tábor 
során - a környék adottságait 
kihasználva - több alkaom is 
adódott a természetben való 
szervezett túrázásra is.  Min-
denkinek csak javasolni tu-
dom, hogy jövő évben látogas-
son el erre a rendezvényre, a 
szervezőknek pedig köszönöm, 
hogy kitettek magukért. 

Csík Ádám 
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SZAKKOLI 

A szakkollégium sosem pihen – Minősítési workshop a Mórában 

Idén augusztus 11-13. között a Móra adott otthont egy egész hétvégét kitöl-
tő minősítési workshopnak, melynek elsődleges célja volt a minősítési rend-
szer, valamint a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának (SZEF) szerkezeti 
áttekintése, illetve az előrelépési lehetőségek megvitatása. Ebben segítsé-
günkre volt Pausits Péter a HÖOK gazdasági alelnöke is. 

Három évre minősített szakkol-
légiumként elértük a lehető 
legteljesebb szakkollégiumi lé-
tet, mely szakmai, szervezeti, 
közösségi és társadalmi felelős-
ségvállalási szinten is kiváló tel-
jesítményt jelent, azonban a 
feltörekvő szakkollégiumok szá-
mának növekedése igényelte a 
minősítési rendszer alapos 
áttekintését. A szakkollégiumok 
minősítését az össz-
szakkollégiumi mozgalomtól 
független Minősítő Bizottság 
végzi. Munkáját a szakkollégis-
tákból álló Minősítést Segítő 
Bizottság segíti, melynek tagjait 
a Szakkollégiumok Egyeztető 
Fórumának ülésein (Interkoll) 
évente választják választják 
meg.  
Az augusztusi worshopokon 
részt vettek a Minősítést Segítő 

Bizottság és a Kommunikációs 
Bizottság tagjai, valamint az 
össz-szakkollégiumi élet iránt 
érdeklődő szakkollégisták is. A 
hétvége során egyrészt áttekin-
tettük a mozgalom működési 
alapelveit, másrészt górcső alá 
vettük a minősítési szemponto-
kat is. Ezen workshopok alatt öt 
fő részre bontottuk a minősí-
téshez szükséges alapelveket. 
Az első a diákság önszervező-
dése, a diák önkormányzatiság 
minél önállóbb működése. Má-
sodik pontként a szakmai köve-
telményeket tárgyaltuk. Szük-
séges a kialakult kurzusrend-
szer és egy minimum szakmai 
átlagkritérium megvalósulása, 
ami a kurzusokért kapható 
szakmai pontokban jut érvény-
re. A további pontokban a tár-
sadalmi felelősségvállalás és a 

mozgalomban való aktív rész-
vétel kérdéseit tárgyaltuk. Vé-
gül, de nem utolsó sorban 
hangsúlyt fektettünk a szakkol-
légiumi aktív közösségi élet ki-
alakítására is. 
Az Interkoll további felelőssége 
az Oktatási Hivatallal való tár-
gyalások lefolytatása, melyek a 
mozgalom kormányzati, jogala-
pi támogatását célozzák. A tár-
gyalások lebonyolítását a Kom-
munikációs Bizottság tagjai vég-
zik. E tekintetben HÖOK Tehet-
ségprogramjával is kapcsolatba 
kerültünk, így vendégül láttuk 
Pausits Pétert, a szervezet gaz-
dasági alelnökét is, aki a megvi-
tatás során a HÖOK támogatá-
sáról biztosította a mozgalmat. 
Külön turnusban beszélgettünk 
továbbá a SZEF körüli bizottsá-
gok, azaz a Kommunikációs Bi-
zottság és a Minősítést Segítő 
Bizottság működéséről és fel-
adatiról. 
 
Úgy gondolom, hogy egy rend-
kívül eredményes hétvégét tud-
hatunk a hátunk mögött, mely-
nek hatásait már az őszi Inter-
kollokon is érzékelhettük. 

Pavlicz Ágnes 
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SZAKKOLI 

Nyílt Nap a Mórában 

Kovács Attila igazgató úr Kiss Ervin kérdéseire válaszolt az augusztusi Mórás 
nyílt nap kapcsán. 

Hogyan értékelné a kollégiumi 
nyílt napon tapasztaltakat?  

Hagyományteremtő szándék-
kal, 2017. augusztus 6-án ren-
deztük meg első alkalommal 
szakkollégiumi nyílt napunkat, 
mert az előző években azt ta-
pasztaltuk, hogy folyamatosan 
nőtt az érdeklődés a lakhatási 
körülmények  iránt,  sokan kí-
váncsiak voltak a kollégiumra 
és szeretettek volna  tájékozta-
tást kapni a szakkollégiumról is, 
erre azonban szervezett kere-
tek között eddig nem biztosí-
tottunk lehetőséget. A szülőkre 
is gondolva hétvégére szervez-
tük az eseményt, és magunk is 
meglepődve tapasztaltuk, hogy 
a kánikula és a szabadságok 
ellenére milyen sokan jöttek el 
meghallgatni a tájékoztatót és 
járták körbe érdeklődve a kollé-
giumot. A nagy érdeklődésre és 
a nagytermünk kapacitására is 
számolva 3 turnusban fogadtuk 
a nagyjából százhúsz-
százharminc érdeklődőt, akik-
nek a félórás, vetítéssel egybe-
kötött tájékoztató mellett lehe-
tőséget biztosítottunk, hogy 
kérdéseket tegyenek fel és kör-
bejárják a szakkollégium szobá-
it, közös helységeit. Összefog-
lalva a tapasztaltakat, a sok 
kérdés és a nagyszámú érdeklő-
dő bizonyította, hogy szükség 
van az ilyen rendezvényekre, az 
SZTE leendő hallgatói és szüleik 
igénylik a minél részletesebb 
tájékoztatást.  

Mennyire fontos ilyen esemé-
nyeket tartani?  

Szakkollégiumként, részben a 
budapesti szakkollégiumok és 
egyetemeik működését is látva, 
tapasztalva, meggyőződésünk, 
hogy a tehetséges magyar hall-
gatókért egyre nagyobb a ver-
seny, és az SZTE-nek van még 
mit tennie a versenyképesség 
terén. A nagy budapesti egye-
temek tankönyvi professziona-
lizmussal szervezett marketing-
jével szemben sok munkára és 
kreativitásra van szükség, hogy 
igazán versenyképesek legyünk. 
Szakkollégiumként küldeté-
sünknek tekintjük, hogy ebben 
élen járjunk, ezért ott vagyunk 
a nagy fesztiválokon, tehetség-
gondozó tábort szervezünk kö-
zépiskolásoknak, a nyílt nap is 
ezt a célt szolgálja, és a marke-
tingünket is folyamatosan fej-
lesztjük. Ezen a téren is minta-
ként szolgál számunkra az SZTE 
Gazdaságtudományi Kara, akik-
től rengeteget tanultunk, de a 
budapesti sikeres és eredmé-
nyes szakkollégiumoktól is szá-
mos ötletet lestünk el, és tá-
maszkodunk saját kreativitá-
sunkra is. Ennek is köszönhető, 
hogy az elmúlt két-három év-
ben közel háromszorosára nőtt 
a szakkollégiumba jelentkezők 
száma. A fesztiválokon, tábo-
rokban, nyílt napokon azt ta-
pasztaljuk, hogy óriási potenciál 
van az SZTE-ben, hogy minél 
több magyar hallgatót magához 

vonzzon és növelje a felvett 
hallgatói számát. A magunk 
szerény eszközeivel mi is ezen 
fáradozunk és próbálunk jó öt-
letekkel élen járni.   
 
A fiatal, elsőéves egyetemistá-
kat miként lehetne segíteni?  

Fontos, hogy az elsőéves hall-

gatók minél jobb benyomás 

szerezzenek az egyetemről, volt 

iskoláikba, még középiskolás 

barátaik felé ezeket a tapaszta-

latokat közvetítsék, ezért oda 

kell figyelni rájuk és segíteni 

kell őket, minél több szolgálta-

tást és lehetőséget biztosítani  

a szakmai kibontakozásukra, de 

a kikapcsolódásukra is.  Ver-

seny van, és ebben a verseny-

ben a kollégiumok, szakkollégi-

umok is felértékelődnek, stra-

tégiai jelentőségűvé válnak. Az 

SZTE pedig ezen a téren úgy 

látom nagyon jól áll, ez a szféra 

kitörési pont lehet a magyar 

hallgatókért vívott versenyben. 

Itt azonban arra is ügyelni kell, 

hogy a magyar hallgatók ne 

érezzék azt, mint néhány buda-

pesti egyetemen, hogy hátrány 

éri őket a külföldiekkel szem-

ben.  

 
 

Kovács Attila, Kiss Ervin 
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Nyári felújítások, beszerzések 

A korábbi Móra Nyúzokban a várható felújításokról, beszerzésekről írva je-
leztük, hogy milyen további terveink vannak, és örömmel konstatálhatjuk, 
hogy 2017 nyarán az első ütem sikeresen lezárult.  

Május, júniusban, az utóbbi 
években egyre aktuálisabbá 
váló problémát, a biciklitároló 
kapacitás bővítését sikerült 
orvosolnunk. Úgy véltük, a 
kinti fedett tároló bővítése 
technikailag nehezen kivite-
lezhető és költséges, ezért az 
új fedett, zárt tároló kialakítá-
sára a volt karbantartó mű-
helyt láttuk ideális megoldás-
nak. A kivitelezési eljárás nem 
várt nehézségekbe ütközött, 
ugyanis három műszaki ellen-
őr is elvállalta, majd különbö-
ző okokból továbbadta kollé-
gájának a feladatot, végül a 
negyedik műszaki ellenőrünk-
kel meglepően gyorsan végé-
re jártunk az eseményeknek. 
A pályázati kiírást követően 
sikerült választanunk olyan 
kivitelezőt, aki kedvező aján-
latot adott és a körülmények-
hez képest gyorsan és az el-
várt színvonalon végezte el a 

munkát. Ezzel újabb 20 hellyel 
bővült a kerékpártároló kapaci-
tásunk, amely a kinti zárt és a 
nyitott tárolókkal a szakkollégiu-
mi hallgatók több mint 20 száza-
lékának biztosít kerékpár tárolá-
si lehetőséget. (A kormányren-
delet 5 százalékot ír elő.)  
Július közepén kezdődött és ki-
sebb megszakításokkal augusz-
tus végéig tartott a nyári nagy 
felújításunk, amely az első eme-
let folyósólyának és szobáinak 
tisztasági festését, a harmadik 
emeleti zuhanyzó előterének 
csempézését, az első emeleti 
WC tisztasági festését, ajtóinak, 
csöveinek mázolását, valamint 
csempézését foglalta magába. A 
pályázati eljárás itt is nehezen 
indult, de a bejárást és az aján-
latokat követően július közepén 
elindulhatott a munka. A kivite-
lezésre a reméltnél több pályá-
zat érkezett, azonban szembe-
sülnünk kellett azzal ténnyel, 

hogy az építőiparban a nö-
vekvő béreknek és a munka-
erőhiánynak köszönhetően,  a 
kivitelezés lényegesen költsé-
gesebb, mint volt néhány év-
vel ezelőtt. Így még a legked-
vezőbb ajánlat is magasabb 
volt, mint amelyet reméltünk, 
amellyel korábban kalkulál-
tunk. Ráadásul bebizonyoso-
dott, hogy „olcsó húsnak híg a 
leve”, a kivitelezővel elég 
gondunk akadt, műszaki el-
lenőrünkkel közösen komoly 
főfájást és idegi terhelést 
szenvedtünk el, míg a végére 
jutottunk a munkálatoknak. 
Kellő türelem, diplomáciai és 
kommunikációs készség híján 
nem sokra mentünk volna, a 
feladatokat, szerződési pon-
tokat sajátosan, „különös kre-
ativitással” értelmező kivite-
lezővel szemben. Ám ha mini-
mális csúszással is, de a gó-
lyák érkezése előtt megszé-
pült az első emelet, így a min-
den jó, ha jó vége ősi bölcses-
séggel nyugtatva magunkat, 
akár hátra is dőlhettünk vol-
na. De nem tehettük. 
Ugyanis titkon abban re-
ménykedtünk, hogy még a 
beköltözés előtt az új íróasz-
talok is megérkezhetnek, így 
az első emeleti lakók a maga 
komplexitásában kapják visz-
sza felújított emeletüket. 1 
napon plusz két héten múlt a 
dolog… A beszerzési eljárás, 
bejárás, ajánlatok, döntés, 
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szerződéskötés procedúrát 
amilyen gyorsan csak lehetett 
lepörgettük ugyan, de a fel-
lebbezésre szánt három nap 
miatt a szerződéskötés napja 
(amit követően két hét a szál-
lítási határidő) éppen átcsú-
szott a „klímaszünet” idősza-
kaszába. A „klímaszünet” pe-
dig szent ügy, akkor minden-
nek meg kell állnia két hétig, 
így az egy napos csúszás rög-
tön 15 napos csúszássá vált, a 
meglepetésnek szánt íróasz-
talok pedig szeptember köze-
pén érkezve pakolásra és lo-
gisztikai kombinációkra kész-
tették a már berendezkedett 
hallgatókat. A kisebb kelle-
metlenségeken túltéve ma-
gunkat a lényeg, hogy 66 új 
íróasztallal bővültünk, ame-
lyek a szétesőben lévő régiek 
helyett biztos, hogy kényel-
mesebbé és komfortosabbá 
teszik az első emelt lakóinak 
hétköznapjait.  És a beszerzé-
seknek itt még nincs vége. 
Javítattunk ágyakat és széke-
ket, vásároltunk az ötödik 
emeltre 5 új hűtőszekrényt, 
pótoltuk az elhasználódott 
ágyneműket, - a rádiósok na-

gyobb örömére - megjavítattuk 
a hangosbemondót és a rossz 
szobai hangfalakat, valamint az 
egyre furcsábban működő auto-
mata tolóajtóba is sikerült új 
életet lehelnünk. Mindent ösz-
szevetve a kerékpártároló 
615000 forintba, a felújítás, fes-
tés, burkolás 4200000 forintba, 
a 66 íróasztal 1065000 forintba 
került, az ágyak székek, tolóajtó 
javítása valamint az ágyneműk 
és hűtőszekrények beszerzése 
pedig további 690000 forintot 
tett ki, így a nyári összes kiadá-
sunk 6570000 forint volt. Rész-
ben ezt kompenzálandó, a fel-
újítások mellett, a lehetőségek-

hez mérten, nyáron hasznosí-
tottuk is a kollégiumot, 
amelyből 5400000 forintos 
bevételünk származott.  
És akkor a „hogyan tovább-

ról” is röviden. Még ebben az 

évben pályázati keretből ter-

vezzük laptop, projektor, 

fényképezőgép beszerzését 

és napirenden van sportsze-

rek beszerzése is. 2018-ra ter-

vezzük az alagsori és magas-

földszinti folyosók, valamint 

az ötödik emelet komplett 

festését, az ötödik emelet 

szúnyoghálóinak javítását, 

cseréjét és igény szerint tűz-

helyek, hűtők további cseré-

jét. 2018-ban szeretnénk foly-

tatni az íróasztal projektet, a 

harmadik emelet kapna új 

asztalokat, 2019-ben pedig a 

negyedik emelet teljes felújí-

tása (szobák, folyosó festése, 

ajtók mázolása, íróasztalok 

cseréje) kerülne napirendre.  

Kovács Attila 
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Interkoll 

Az őszi szemeszter kezdetével megélénkült a Szakkollégiumi Mozgalom és ez-
által az Interkollok is. A következőkben a szeptemberi és az októberi Interkoll 
főbb vonásait foglaljuk össze. 

A tanév első Interkollját a Fiatal 
Autonóm Közgazdászok Társa-
sága (FAKT) Szakkollégium 
rendezte szeptember 22-én, 
Budapesten. Hárman képvisel-
tük a Mórát, Csík Ádám, Pavlicz 
Ágnes és Tornai Henrietta. 
Összességében eredményesnek 
tekinthető Interkollt tudhatunk 
magunk mögött. 29 szakkollégi-
um volt jelen és a létszám je-
lentősen nem változott időköz-
ben. A legtöbb napirendi pont 
megtárgyalása gördülékenyen 
ment. Először a FAKT Szakkollé-
gium mutatkozott be, akik 2017
-ben váltak minősített szakkol-
légiummá. Meséltek a megala-
kulásukról, a működésükről, a 
szervezeti felépítésükről. 
A második napirendi pont a 
Kommunikációs Bizottság be-
számolója volt, amelyet 1 tar-
tózkodás mellett a megjelent 
szakkollégiumok elfogadtak. 
Ismertették az elmúlt időszak-
ban folytatott egyeztetéseket. 
A HÖOK-kal a tehetséggondo-
zás volt a fő egyeztetési téma, 
még az EMMI és az OH irányá-
ba a minősítéssel kapcsolato-
san folytak a megkeresések. 
A következő napirendi pontban 
a speciális kollégiumok helyze-
tét tárgyaltuk meg. A javaslatok 
alapján a határon túli kollégiu-
mok is a speciálisan kezelendő 
szakkollégiumok közé kerültek, 
az egyházi vagy rendi fenntar-
tású és a roma szakkollégiumok 
mellé. A jövőben várható egy 
workshop is ennek kapcsán. 

A negyedik napirendi pont 
megvitatása kicsit hosszabbra 
sikeredett. Az online felületek 
karbantartására egy PR munka-
csoport létrehozásának ötletét 
és a munkacsoport céljait is-
mertették. Néhány felszólaló a 
munkacsoport szükségességét 
vitatta, illetve azt, hogy miért 
nem elég csupán a Kommuni-
kációs Bizottság létszámának 
növelése. Végül a jelenlevő 
szakkollégiumok 3 nem, 7 tar-
tózkodás mellett támogatták a
 PR munkacsoport létre-
hozására szóló felvetést, a 
munkacsoportba jelentkező 5 
fővel való elindulását pedig 5 
nem és 8 tartózkodás mellett 
támogatták. 
A szünet után ismét egy hosz-
szasabban tárgyalt pontja kö-
vetkezett az Interkollnak. Egy 
jogi személy létrehozása mö-
götti motivációval indult. Már 
ez a tény is megosztotta a je-
lenlévőket és felszólalókat, de a 
legtöbb gond mégis a megsza-
vazandó kérdés kérdése volt. 
Végül azt, hogy támogatják-e a 
jelen lévő szakkollégiumok, 
hogy a szakkollégiumi mozga-
lom megkezdje az elvi előkészí-
tését a jövőben esetlegesen 
létrejövő jogi személy létreho-
zására – ezúton is köszönjük 
Ági és Ádám a kérdés újrafogal-
mazásának jó irányba terelé-
sét! – 4 tartózkodás mellett tá-
mogatták. 
A hatodik pontban a minősítés-

re vonatkozó változásokban 
döntöttünk. Különböző műkö-
dési módokat vázoltak fel. Azt, 
hogy az MSB-nek legyen-e a 
feladata a minősítési pályázatot 
megelőző időszakban a szakkol-
légiumok felkeresése és az 
igényfelmérés 28 igen mellett 
elfogadták a jelen lévő szakkol-
légiumok. Az MSB választása 
szintén 28 igen mellett októ-
berben lesz a jövőben is. Az 
MSB megválasztásának és beik-
tatásának elcsúsztatása a kö-
vetkező években 25 nem és 3 
tartózkodás mellett nem fog 
megtörténni. 
A következőkben szó volt a tár-
sadalmi felelősségvállalásról, 
hogy a szakkollégiumokban 
már jól működő projekteket 
össze kellene kapcsolni egy kö-
zös oktatási projekt keretében. 
A „Szabad ország, szabad egye-
tem” kezdeményezés videóban 
számolt be az elmúlt időszak-
ban történtekről  és a jövővel 
kapcsolatos nyitott kérdéseket 
fogalmaztak meg.  
Az utolsó napirendi pont a kö-
vetkező Interkoll szervezőinek 
megtalálása volt. Egyedül az 
Energetikai Szakkollégium je-
lentkezett. Az ő szervezésükben 
tartandó következő Interkoll-t 
27 igen és 1 nem mellett támo-
gattuk. 
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A következő Interkoll október 
27-én az Energetikai Szakkol-
légium szervezésében való-
sult meg. A Móra Ferenc 
Szakkollégiumot az ülésen 
Haller Renáta, Filep Tamás, 
Csík Ádám és Pavlicz Ágnes 
képviselte. A hivatalos eljárás 
megkezdése előtti ráhangoló-
dást egy lazább online játék 
biztosította, mely a szakkollé-
gisták ismereteit tesztelte az 
Szakkollégiumok Egyeztető 
Fórumának (SZEF) Működési 
Rendje és Alapjogi Chartája 
tekintetében. A legtöbb pon-
tot elérők értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodtak. 
A ráhangolódás és a napiren-
di pontok áttekintése és mó-
dosítása után meghallgat-
hattuk az Energetikai Szakkol-
légium rövid bemutatkozását. 
Ezt követte a Kommunikációs 
Bizottság beszámolója, to-
vább folynak a tárgyalások az 
Oktatási Hivatallal, amelynek 
során megvitatásra került a 
SZEF jogszabályi rendszerbe 
való foglalása, illetve a 
24/2013-as kormányrendelet 
módosítása. Külön örvende-
tesek a HÖOK-kal folytatott 
tárgyalások, melynek során 
Pausits Péter, gazdasági alel-
nök felajánlotta segítségét az 
EMMI és az Oktatási Hivatal 
felé folytatott tárgyalások-
ban. A szervezet mindemel-
lett „Jövőkép” programjával 
támogatná a szakkollégiu-
mokban folyó tehetséggon-
dozást. Folytatódnak a szak-
kollégiumi felkeresések, 
melynek célja a feltörekvő 
szakkollégiumok felkarolása. 
Legutóbb a Testnvelési Egye-

tem Klebelsberg Kuno Szak-
kollégiumnál, illetve a Gödöl-
lői Szakkollégiumoknál tett 
látogatást a Kommunikációs 
Bizottság. A korábbiakban 
már felmerült egy jogi sze-
mély esetleges megalakítása 
a SZEF mögé. A témában szer-
vezett workshopról hallgat-
hattunk meg egy beszámolót. 
Továbbra is megvitatandó, 
hogy kik alkotnák a szervezet 
tagságát, hogyan egyeztethe-
tő össze a jogi szervezet veze-
tősége a SZEF decentralizált 
rendszerével. Konklúzióként 
levonható, hogy további meg-
vitatások szükségesek a SZEF 
céljainak letisztázásának ér-
dekében, hogy ezáltal a leg-
megfelelőbb jogi forma ala-
kuljon meg, amely a befolyó 
támogatásokon túl a mozga-
lom egyéb céljait is támogat-
ja. 
Lezajlott a héttagú Minősítő 
Bizottság megválasztása, 
amelynek tagjelölésére már 
előzetesen sor került. A Bi-
zottság leköszönő tagjaként 
tartott köszöntő és egyúttal 
búcsúbeszédet Dr. Szendrő 
Péter, az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács elnöke, 
aki szervesen részt vett a je-
lenleg érvényben lévő minősí-
tési rendszer kialakításában, 
valamint hat éven keresztül 
volt a Bizottság tagja. A szava-
zás előtt bemutatkoztak a je-
löltek, a távolmaradókat az 
őket jelölő szakkollégisták 
képviselték. A Minősítő Bi-
zottság tagja lett Barta Már-
ton, Dr. Bagi Zsolt, Dr. Gálffy 
László, Dr. Pozsár-
Szentmiklósy Zoltán, Feledy 

Botond, Kóczán György és Rad-
nai Rita. Ezt követően a Minősí-
tést Segítő Bizottság is megtar-
totta beszámolóját, valamint jó 
tanácsokkal szolgált a leendő 
tagok számára. Lezajlott a Minő-
sítést Segítő Bizottság megvá-
lasztása, melynek tagjait hely-
ben jelölték a feladatra. A tagsá-
gon gondolkodók már előzete-
sen is jelezhették szándékukat, 
illetve megoszthatták terveiket 
az Interkoll közösségével, így a 
jelöléseket hosszasabb átgondo-
lás előzte meg. A szavazás ered-
ményeképpen az új Minősítést 
Segítő Bizottság tagja lett Lê Vi-
rág Mai Lan (A Gyakorlati Diplo-
mácia Szakkollégiuma), Tóth 
Blanka (BME Szent-Györgyi 
Albert Szakkollégium), Terék 
Balázs (Széchenyi István Szakkol-
légium), Csáki Dániel (Heller Far-
kas Szakkollégium), valamint 
Pavlicz Ágnes (SZTE Móra Fe-
renc Szakkollégium). 
A Bizottságok megválasztása 
után napirendi pontra került a 
Működési Rend módosítási ja-
vaslatainak részletes, alapos és 
átfogó megvitatása. A módosítá-
sokat illető diskurzus a követke-
ző Interkollon folytatódik. A PR 
munkacsoport is megtartotta 
beszámolóját. Folyamatban van 
az új honlap-design kialakítása, 
a tervek vázlatszerű bemutatá-
sát viszont már láthattuk. A kö-
vetkező Interkollt a Gyakorlati 
Diplomácia Szakkollégiuma vár-
hatóan novemberben szervezi. 
 

Tornai Henrietta &  

Pavlicz Ágnes 
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Apjok Nikolett [Niki] vagyok, negyedik éve élek a Mórában, 
jelenleg elsőéves vagyok óvodapedagógia szakon. Az előző év-
ben a Kollégiumi Bizottság titkárhelyettesi pozícióját töltöttem 
be, megannyi rendezvény társ- és főszervezője voltam, valamint 
a Büfé munkatársaként is tevékenykedem lassan fél éve. Az idei 
évben is szeretnék minél több időt a kollégium életére fordítani 
– szívügyem ez, ugyanis nagyon fontos szerepet játszik az éle-
temben ez az intézmény. A hátam mögött levő rendezvények 
szervezéséből leszűrt következtetések tapasztalattá értek, így 
nagy lelkesedéssel várom a következő egy évet. 

KOLLBIZ 

Ismerjétek meg közelebbről az általatok választott Kollégiumi Bi-
zottsági tagokat, akik már bőszen tevékenykednek, hogy izgalma-
sabbnál izgalmasabb programokkal csábítsanak le titeket a kollé-
gium közösségi életbe. 

Béla Bálint vagyok, másodéves magyar-történelem 
tanárszakos hallgató. Ez a második évem a kollégi-
umban, azonban már az első évben nagyon sok 
program megszervezésében volt lehetőségem részt 
venni. Segédkeztem a Tehetséggondozó és a Szak-
mai Előkészítő Tábor ideje alatt a kollégiumban, de 
hozzám köthető a kortárs irodalmi kurzus újraindítá-
sa is, rövid szünet után. Volt lehetőségem betekinte-
ni a szakkollégiumok közötti életbe is, részt vettem 
több Interkollon, valamint a Simonyi Szakkollégium 
által szervezett vendégségen is ott voltam. A követ-
kező egy évben a Kollégiumi Bizottság tagjaként sze-
retném munkámmal és tapasztalataimmal támogat-
ni a hagyományos rendezvények és az irodalmi estek 
szervezését. Ezek mellett érdekelnek még a felvételi 
döntések is, azon belül a motivációs levelekben írt 
információk hatékony feldolgozása. Szeretném meg-
köszönni a rengeteg szavazatot és a bizalmat, remé-
lem, hogy munkámmal hatékonyan tudom segíteni a 
bizottság munkáját. Ha bármilyen kérdésetek lenne, 
keressetek bizalommal a 17-es szobában. 
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KOLLBIZ 

Deák Ádám vagyok, másodéves történelem mestersza-
kos hallgató. Már ötödik éve (2013 óta) lakom a kollégi-
um 3-as szobájában. Az előző tanév nagyon fontos volt 
számomra, hiszen bekerültem a Kollégiumi Bizottságba, 
így jobban beleláttam a kollégium működésébe és hasz-
nos munkával én is hozzájárultam a közösségi élethez. 
Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni az előző évből. 
Képviseltem a kollégiumot a kari és az összegyetemi nyílt 
napokon, aktív szervezője voltam az idén augusztusban 
megrendezett középiskolás tehetséggondozó tábornak, 
illetve szintén augusztusban a kollégiumi nyílt nap meg-
szervezésében is segédkeztem. Csak a fontosabb esemé-
nyeket emeltem ki, ezenkívül sok dologban vettem még 
részt, és ezt idén is szeretném folytatni. 

A mesterszak elvégzése után Szegeden szeretném tovább 
folytatni tanulmányaimat a PhD képzésben. addig is szí-
vesen lennék a közösség aktív tagja és formálója. Köszö-
nöm szépen mindenkinek a bizalmat, hogy ismét megvá-
lasztottatok kollégiumi bizottsági tagnak, ha bármi kérdé-
setek, kérésetek van, a 3-as szobában megtaláltok. 

 

Gombkötő Bence vagyok, a Szegedi Tudományegye-
tem Keleti Nyelvek és Kultúrák MA szakos hallgatója. 
2013-ban kezdtem az egyetemet, illetve az SZTE Móra 
Ferenc Szakkollégiumba is ekkor költöztem. Aktív em-
bernek tartom magam, amit az is bizonyít, hogy az el-
múlt évek során rendszeresen találkozhattatok velem 
különböző kollégiumi rendezvényeken és programokon. 
Első ízben tavaly szavaztatok nekem bizalmat a Kollégiu-
mi Bizottságban és szeretném megköszönni, hogy idén 
is beszavaztatok. Igyekeztem az elmúlt évben legjobb 
tudásom szerint segíteni a bizottság munkáját, elsősor-
ban a kollégiumi rendezvényszervezés terén, a sportot 
érintő témákban, illetve a felvételiztetésben. Új tapasz-
talatokkal gazdagodva szeretném ismét segíteni az in-
tézmény működését. A legfontosabbnak azt tartom, 
hogy biztosítsuk a kollégiumi programok minőségét, 
hogy továbbra is jól érezzétek magatokat a Mórában és 
örömmel használjátok ki ezeket a lehetőségeket. Bármi-
kor kereshettek minket a kollégiumot érintő kérdések-
kel; a bizottság egyik fele egy már jól összeszokott csa-
pat, akik lelkes és aktív új tagokkal kiegészülve igyekez-
nek tenni azért, hogy otthon érezzétek magatokat a kol-
légiumban. További sikeres és aktív tanévet kívánok 
mindenkinek az SZTE-n és a Mórában egyaránt. 
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Schütz Oszkár vagyok, másodéves biológia szakos hallgató, 
továbbá a kollégium lakója már több, mint egy éve. Amikor 
idekerültem, megragadott ez a fajta családias hangulat, me-
lyet kifejezetten egyedülállónak tartok egyetemi szinten, a 
pezsgő kollégiumi és szakmai élettel egyetemben. A lelkese-
dés másodévre tettvággyá nőtt bennem és ezért gondoltam, 
hogy a kollégiumi életben szervesebben is képviseltetném 
magam. Bár időm nincs sok, szeretem, ha terhelve vagyok, 
mivel ekkor tudok igazán jól koncentrálni az aktuális problé-
mákra. Remélem, hogy a Kollégiumi Bizottság tagjaként is  
kamatoztathatom majd ezt a képességemet. 

KOLLBIZ 

Mészáros Mercédesz vagyok, pénzügy mesterszakon 
elsőéves hallgató. Köszönöm a bizalmat és a szavazato-
kat! Ötödik éve vagyok "Mórás", mindig is szerettem a 
kollégiumban lakni, új embereket megismerni, segíteni 
az itt tartott szakmai vagy kevésbé szakmai rendezvé-
nyek szervezését, lebonyolítását. A hallgatói közösségi 
életben mindig is aktívan részt vettem, mely keretében 
több szervezetnek is tagja vagyok; 2013 óta a Szakos 
Érdekvédelmi Képviseletnek, 2014 szeptemberétől a 
Magyar Közgazdasági Társaság Szegedi Ifjúsági Bizott-
ságának, valamint előző évben kerültem be a Kollégiu-
mi Bizottságba, ahol a felvételivel kapcsolatos tevé-
kenységeknél és egyéb kollégiumi rendezvényeknél 
segédkeztem. Szívből remélem, a következő időszak-
ban is hasznos tagja lehetek a bizottságnak. Bármilyen 
kérdésetek lenne, keressetek bizalommal! 

Zsilinszki Márk a becses nevem, régészeten kezdtem, de az 
nem jött be, így jelenleg történész szakon vagyok. Ez az ötö-
dik évem a Mórában. Rendszeresen látogattam eddig is a 
programokat, a sporteseményekben mindig képviseltem a 
kollégiumot (foci, sportnap), ezt a továbbiakban sem terve-
zem másképp. A Kollégiumi Bizottságban a sportrészleget 
szeretném erősíteni, de szívesen veszek részt a rendezvé-
nyek megszervezésében és a szocializálódás elősegítésében 
is. Igyekszem segíteni a kollégiumot mindenben, amiben 
csak tudom. 
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KOLLBIZ 

Tóth Ádám vagyok, 2011-ben kezdtem meg tanulmányai-
mat az SZTE-n, pszichológia alapszakon. Jelenleg az Ma-t 
nyüstölöm, valamint idén, 2017-ben kíváncsiságból szocioló-
gia alapszakra is beiratkoztam. A kollégiumba 2015-ben köl-
töztem be, azelőtt albérletben éltem. Számomra mindig is 
nagyon fontos volt a hallgatókkal való kapcsolattartás, a fel-
merülő problémák megoldása és kérdések megválaszolása, 
illetve az információk megfelelő továbbítása, így a Kollégiu-
mi Bizottságban elsősorban azokból a feladatokból szeret-
ném kivenni a részem, amelyek ehhez kapcsolódnak szoro-
san. A rendezvényszervezés sem idegen tőlem, sok sikeres 
és változatos eseményt tudhatok a hátam mögött (ld. Szege-
di Pszichológus Hallgatók Egyesülete, a kari Hallgatói Önkor-
mányzat révén), így reményeim szerint ezeket a tapasztala-
tokat fel tudom használni az elkövetkezendő tanévben. Ösz-
szességében véve a fő célom az, hogy a bizottsággal egy 
olyan élhető kollégiumi közösséget hozzunk létre, amelynek 
minden kollégista szívesen szeretne tagja lenni, és amelyben 
mindenki megtalálja a számára legkedvesebb tevékenységet 
– legyen az kvízest, pálinkamustra, fegyencedzés, haladó 
angol nyelvi kurzus vagy épp egy öntevékeny csoport. Ez-
úton is köszönöm a rengeteg szavazatot és a bizalmat! 

Vetráb Mercedes vagyok, az idei a negyedik évem szeretett 
kollégiumunkban. Jelenleg első éves programtervező infor-
matikus MSc-s hallgató vagyok. Legyen szó tanulmánnyal, 
közösséggel vagy akár szoctámmal, bérlettel és egyetemmel 
kapcsolatos kérdésekről, forduljatok hozzám bátran, legjobb 
tudásom szerint igyekszem segíteni. Már az egyetem kezde-
tén is aktív tagja voltam a hallgatói közösségnek, 2014-től a 
TTIK SZÉK tagja voltam, 2015-től TTIK HÖK képviselő és TTIK 
SZÉK koordinátor, 2016-tól pedig a Kollégiumi Bizottság tag-
ja és SZÉK tag. Idén is szeretném igényes közösségi progra-
mokkal színesíteni a kolis hétköznapokat, és minőségi szak-
mai életet biztosítani nektek. 

 

 

Összeállította: Béla Bálint 
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Az első találkozás alkalmával 
felmérte, hogy mely témák 
érdeklik a résztvevőket, miről 
beszélgessünk a következő 
órákon. A legtöbb felvetés 
egyformán hasznosnak bizo-
nyult mind a két szakterüle-
ten. A kiégés például mindkét 
munkakörben egyformán 
nagy fenyegetést jelent. Az 
eddigi beszélgetések rámu-
tattak arra is, hogy egy iskolá-
ban hogyan segítheti egymás 
munkáját a tanár és az iskola-
pszichológus, milyen problé-
mával fordulhat egy pedagó-
gus az iskolapszichológushoz. 
Az órák jó hangulatban tel-
nek, általában egy adott té-
máról beszélgetünk, kérdése-
ket fogalmazunk meg, tapasz-
talatokat osztunk meg egy-

mással. 

Balázson kívül még más elő-
adókat is fogadtunk, és fo-
gunk fogadni. Eddig Dr. Gál 
Zita (SZTE Pszichológiai Inté-
zet) és Kasik László (SZTE Ne-
veléstudományi Intézet) be-
széltek a kutatásukról, mely-
ben a szociálisprobléma-
megoldási magatartásokat 
vizsgálják különböző életko-
rokban.  

A félév során még vendégünk 
lesz D. Molnár Éva (SZTE Ne-
veléstudományi Intézet) és 
Fejes József Balász (SZTE Ne-
veléstudományi Intézet), akik 
szintén olyan témákat érinte-
nek előadásaikban, amelyek-
re a tanórákon nincs lehető-
ség, és amelyek egyaránt ér-

SZAKKOLIS KURZUSOK 

dekesek lehetnek akár a ta-
nár szakos, akár a pszicholó-
gia szakos kollégistáknak. Ter-
mészetesen Jagodics Balázs is 
megfordul még néhány alka-
lommal nálunk, aki további-
akban is igyekezni fog az álta-
lunk felvetett témákat kive-
sézni velünk. 

A kurzusra elsősorban a tanár 
és pszichológia szakos hallga-
tókat várjuk, de azokat is szí-
vesen látjuk, akik más szakon 
folytatják a tanulmányaikat, 
de érdeklik őket a kurzus té-
mafelvetései! Találkozzunk 
hétfő esténként 20:00-tól a 
magasföldszinti Nagyterem-
ben!  

Tornai Henrietta 

Pszichológiai esték 

Az idei tanév első félévében az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a pedagó-
gia és a pszichológia szakos hallgatók közös kurzuson vehetnek részt. A félév 
során több alkalommal Jagodics Balázs (SZTE Pszichológiai Intézet) tart fog-
lalkozást, aki iskolapszichológusként dolgozott.  
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Mesterséges intelligencia 

A kurzus keddenként 20.00-tól tartották a Nagyteremben. 

Minden évben egyre több és 
több informatikus hallgató 
lesz kollégiumunk lakója, en-
nek hála a tudományterületet 
érintő szakkollégiumi kurzu-
sokra is egyre nagyobb az ér-
deklődés. Az idei félévben egy 
igen közkedvelt témában indí-
tottunk órákat, mégpedig a 
Mesterséges Intelligencia 
(később MI) területén. Mindig 
nehéz megtalálni az egyen-
súlyt abban a tekintetben, 
hogy az előadások milyen mé-
lyen menjenek bele a szakmai 
részletekbe, vagy éppen 
mennyire használjanak 
“konyhanyelvet”.  

Ez alkalommal még nehezebb 
a dolga az előadóknak, hiszen 
az órákon BSc és MSc képzést 
folytató tanulók, valamint in-
formatikusok, matematikusok, 
bionikusok és egyéb területe-
tekről érkezők is részei a hall-
gatóközönségnek. Ennek elle-
nére minden alkalommal leg-

alább 38 fő gyűlik össze, hét-
ről-hétre, keddenként a ma-
gasföldszinti nagyteremben, 
este 8 órakor, hogy egy órán 
keresztül tágíthassák tudásuk 
az MI-vel kapcsolatban. A 
témát több oldalról járják 
körbe az előadók, mint pél-
dául a beszédfelismerés, az 
intelligens keresőrendszerek, 

a szövegelemzés, filozófiai 
szempontból, vagy például, 
hogy kell-e félnünk az intelli-
gens gépektől. Úgy gondolom 
a változatosság és az emberkö-
zeli előadásmód nagyban hoz-
zájárul ahhoz, hogy ilyen sok 
embert elérhettünk a kurzus-
sal és szeretnek lejárni a diá-
kok. 

Vetráb Mercedes 



21 

 

A Nézőpont Csoport, az SZTE-
ÁJTK Politológiai Tanszék, az 
SZTE Móra Ferenc Szakkollé-
gium és a Szegedi Politológus 
Hallgatók Egyesülete (SZTEP) 
szervezésében megvalósult 
workshop-on a fent említett 
szervezetek bemutatkozása 
mellett az SZTE ÁJTK hallga-
tói, köztük kollégiumunk la-
kója, Németh Kornél adott 
számot tudásáról, szóba ke-
rültek a kisebb pártok, az eu-
rópai rendszerek, a politikai 
szocializáció, valamint a kam-
pányfinanszírozás is. 

A rendezvény központi ele-
mét egy kerekasztal-
beszélgetés jelentette, me-
lyen Fábián György, az SZTE 
ÁJTK Politológiai Tanszékének 
nyugalmazott docense, 
Löffler Tibor, az SZTE ÁJTK 
Politológiai Tanszékének do-
cense, illetve Mráz Ágoston 
Sámuel, a Nézőpont Csoport 

vezetője vitatta meg a válasz-
tási rendszer előnyeit, illetve 
hátrányait. Egyértelműen ki-
derült, hogy igazságos válasz-
tási rendszer nem létezik, 
mert mindenhol léteznek 
győztesek és vesztesek. A vá-
lasztási rendszerek központi 
kérdése az arányosság és a 
stabilitás, vagyis a választói 
akarat, a pártok tényleges 
társadalmi támogatottságá-
nak reprezentálása és a haté-

SZAKKOLIS KURZUSOK 

kony kormányzáshoz szüksé-
ges politikai fölény biztosítása 
közti egyensúly megtalálása. 
Ez igen nehéz feladat, a hazai 
rendszer inkább az utóbbit 
tűzte ki célul, mely viták soka-
ságához vezet, hiszen egyes 
vélemények szerint ez a rend-
szer a diktatúra melegágya, 
míg más megközelítésben a 
magyar vegyes választási 
rendszer még mindig arányo-
sabb, mint a tisztán egyéni 
kerületekre épülő választási 
rendszerek, melyre Nagy-
Britanniában találhatunk pél-
dát. 

Szekeres Tamás 

A választási rendszerről okosodtak a Mórások 

A 2011-ben elfogadott választási rendszer értékelése, valamint a pártrend-
szerre és a pártversenyre gyakorolt hatásainak vizsgálata került a közép-
pontba a Móra nagytermében szeptember 21-én. 
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A mostani látogatás programja 
október 21-én este vette kezde-
tét az érkezés utáni vacsorával a 
városban, majd egy rövid sétát 
követően borkóstolóval és éjsza-
kába nyúló ismerkedéssel folyta-
tódott a kollégium falai között. A 
szombati napot közös reggelivel 
kezdtük, majd egy frissítő reggeli 
séta után eljutottunk a Szent 
István téri Víztoronyba, ahol 
megcsodálhattuk Szeged neve-
zetességeit és az egész várost a 
víztorony tetejéről. Ezt követően 
igazgató úr tartott egy érdekes 
és izgalmas történeti sétát a bel-
városban, ahol a vendégek az 
előzőleg fentről már látott neve-
zetes épületekkel testközelből is 
megismerkedhettek. A városné-
zés kihagyhatatlan eleme a Dóm 
tér és a Fogadalmi templom 
meglátogatása. A monumentális 
katedrális belülről is gyönyörű 

látvány. Rövid ebédszünet és 
feltöltődés után a délután to-
vábbi részét az Agórában töl-
töttük el. Elsőként érdekes kí-
sérletek bemutatásán ve-
hettünk részt a Látványlabora-
tóriumban, melyek a Tesla-féle 
plazmagömb működésén, illet-
ve a nem látható ultraibolya és 
infravörös fényeken alapultak. 
Megtekinthettünk továbbá a 
kutatás mögött álló komolyabb 
kísérleti eszközöket, valamint a 
Labor utolsó állomásaként ön-
magunkat is teszteltük a szín-
fényvesztő szobában, ahol egy 
speciális, nátrium töltésű izzó 
segítségével ideiglenesen elve-
szítettük a színérzékelés képes-
ségét. Ezután megtekintettük, 
illetve megtapogattuk az Infor-
matika Történeti Kiállítás da-
rabjait, ahol vendégeink szak-
mai tudásukat is kamatoztat-
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hatták, mint ahogy ezt később a 
TIK könyvtárában is megte-
hették. A kimerítő nap után a 
Halászcsárdában jóízűen fo-
gyasztottuk el vacsoránkat, 
majd visszaérkezve egy körséta 
keretében bemutattuk szakkol-
légiumi működésünket és prog-
ramjainkat. Az estét ismételten 
hét tételből álló válogatott bor-
kóstolóval és hosszan elnyúló 
bulival zártuk. 

Úgy gondolom, hogy sikerült 
egy tartalmas és élményekben 
gazdag hétvégét eltölteni a Si-
monyi Károly Szakkollégium 
tagjaival. Ezúton is köszönjük 
mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult az együtt 
töltött idő színvonalának eme-
léséhez. 

Pavlicz Ágnes 

Simonyi Goes Around Hungary – Vol. 2.0 

A Simonyi Goes Around Hungary program keretében már másodjára lát-
hattuk vendégül a Simonyi Károly Szakkollégium tagjait a Móra falai között. 
A Simonyiban már hagyománnyá vált program két részből áll. Ősszel a szak-
kollégium ellátogat egy-egy hétvégére a vele jó kapcsolatot ápoló vidéki 
szakkollégiumokba, majd tavasszal ugyanezeket a vidéki szakkollégiumokat 
vendégül látja Budapesten. 
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Bibó István  
Szakkollégium 

A Bibó István Szakkollégium fő 
célja, hogy olyan specializált 
stabil szakmai tudással rendel-
kező szakembereket képezzen 
jogász és politológus pályára, 
akik a társadalom problémái-
nak ismeretével is rendelkez-
nek, valamint felelősséggel 
viseltetnek ez iránt. 
Interjú Vági Renátóval a Bibó 
István Szakkollégium választ-
mányának egykori tagjával. 

Hogyan épül fel az Bibó István 
Szakkollégium? 

A Kollégium közösségi szerve-
zése a stábrendszerre épül. Ez 
azt jelenti, hogy minden szak-
kollégista az egyéni preferen-
ciái és képességei szerint be 
van osztva az öt stáb egyiké-
be. Az öt stáb az Alumni, a 
Kommunikációs, a Közösségi, 
a Pénzügyi és a Szakmai Stáb. 
[Az Alumni Stáb a már végzett 
szakkollégistákért felel, töb-
bek között információval látja 
el őket a koli belső ügyeivel 
kapcsolatban és programokat 
szervez nekik, illetve közös 
találkozókat az aktív tagság-
gal. Célja, hogy az 
„öregbibósok” ne szakadjanak 
el teljesen a végzés után, ha-
nem megmaradjon a kapcso-
latuk a kolival. A Kommuniká-
ciós és a Közösségi Stáb tevé-

kenységei sokban fedik egy-
mást, a Közösséginek a fő 
feladata, hogy programokat, 
eseményeket (pl. buli, tábor, 
társasjátékozás stb.) szervez 
a tagságnak, illetve ő végzi a 
belső kommunikációt, míg a 
Kommunikációs a külső kom-
munikációt végzi, többek kö-
zött kezeli a Bibó Facebook 
és Instagram oldalát. A Pénz-
ügyi Stáb felelőssége a pályá-
zatok figyelése, a pályázati 
anyag leadása és elkészítése, 
így a pénzszerzés, a Szakmaié 
pedig a kollégisták szakmai 
előmenetelének nyilvántartá-
sa és az átlagkövetelmény 
betartásának figyelése.] Az 
egyes stábok élén a stábve-
zetők állnak, akiket minden 
évben a közösség szavaz 
meg, a stábvezetők munkáját 

pedig a választmányi elnök ko-
ordinálja, akit szintén a közös-
ség bíz meg ezzel a feladattal 
egy évre. Emellett egy általá-
ban 3-5 éves mandátummal 
rendelkező igazgató is részt 
vesz a Kollégium vezetésében, 
aki főleg az egyetemi szinten 
képvisel minket, illetve külön-
böző adminisztrációs feladato-
kat végez, és akinek a pályáza-
tát szintén a Kollégium tagsága 
hagyja jóvá. 

A szakmai munka a különböző 
műhelyekben folyik. Jelenleg 6 
db műhely működik a Bibóban: 
a Büntetőjogi Tudományok 
Műhelye, a Civilisztika Tudo-
mányok Műhelye, a Közjogi 
Tudományok Műhelye, a Nem-
zetközi és Európa Jogi Műhely, 
a Politikatudományi Műhely, 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szakkollégiumai 

Az idei tanév első számában kettőt mutatunk be Nektek az ELTE szakkollégi-
umai közül Bibó István Szakkollégiumot Haller Renáta, az Illyés Sándor Szak-
kollégiumot Csík Ádám Lajos kereste fel kérdéseinkkel. 
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illetve a frissen alapított Jog-
elméleti Műhely. A tanév ele-
jén minden szakkollégistának 
választania kell, hogy melyik 
műhely munkájába kíván be-
csatlakozni, és az adott mű-
helyen belül minden félévben 
legalább egy kurzust el kell 
végeznie. A Műhelyvezetés 
kiemelkedő tudományos és/
vagy gyakorlati karriert befu-
tó szakmabeliekből áll, emel-
lett a frissen végzett bibósok 
nevelőtanárként segítik a kur-
zus-szervezést, illetve a kap-
csolattartást a Műhelyvezetés 
és az aktív tagság között. 

Milyen szakmai és közösségi 
programokat szervez általá-
ban a szakkollégium? 

A Bibó nagyon sokszínű a 
programlehetőségek tekinte-
tében is. Majdnem minden 
hétre jut valami esemény, ha 
mindenen szeretnél részt 
venni, akkor nincs megállás a 
tanév első hetétől az utolsóig, 
és még nyári szünetben is 
csak rövid pihenőkre van le-
hetőség. A programok a kocs-
mai meccsnézéstől az éjsza-

kába nyúló társasjáték-
esteken át a hajnalig pörgő 
bulikig terjed, de a kolinak 
van hivatalos foci csapata és 
túraköre is. A szakmai esemé-
nyeket tekintve minden félév-
ben sor kerül az ún. Szakmai 
Napra, amelyen a kollégisták 
az előző félévben megírt ta-
nulmányaikat mutatják be 
egy prezentáció keretében, 
így adva információt a többi 
szakkollégistának, hogy mivel 
foglalkoztak vagy mivel foglal-
koznak épp. Emellett műhely-
szinten havi rendszerességű-
ek a kisebb műhelytalálkozók, 
műhelybeszélgetések, ame-
lyek elsősorban a műhelytag-
ságnak szólnak. 

Miért jó Bibósnak lenni?  

Mottónk, hogy a Bibó egy le-
hetőség, és ez abszolút így 
van. A Bibó megadja számod-
ra azokat a lehetőségeket, 
amiket az egyetemen nem 
kaphatsz meg. Inspiráló, egy-
mást fejlesztő közösséget te-
remt, amit az atomizálódott 
egyetemi karon nem kap-
hatsz meg. Szakmailag orien-

SZAKKOLI 

tál és széles látókört ad; szin-
te lehetetlen úgy 5 évet eltöl-
tened, hogy ne találj olyan 
dolgot, ami érdekel és amivel 
szívesen foglalkoznál hátralé-
vő életedben. Ezek mellett 
pedig olyan társadalmilag 
fontos projektekben tudsz 
részt venni, mint például a 
jogklinka vagy az állampolgári 
nevelés tábor, amelyekre 
máshogy nem, vagy nehezen 
lenne lehetőséged. 

Voltál-e már a Mórában? 
Ha igen, akkor hogy érezted 
magad? 

Igen, a 2016-os NYATÁ-n, 
felejthetetlen élmény volt. 
Külön köszönöm, hogy meg-
mutattátok nekem a várost, 
így Szeged az egyik kedvenc 
vidéki településemmé vált. 

Nagyon szívesen, és nagyon 
örülünk, hogy jól érezted ma-

gad a szegedi NYATA-n. J  

További sok sikert kívánunk a 
szakkollégiumnak! 

Köszönjük szépen a válaszo-

kat!  

Haller Renáta 



25 

 

SZAKKOLI 

Illyés Sándor  
Szakkollégium 

Hogyan épül fel a Illyés Sán-
dor Szakkollégium?  

A Szakkollégium önszerveződő 
jellegű, melyet a hallgatók az-
által biztosítanak, hogy a 6 
bizottság legalább egyikében 
(Belügyi Bizottság, Gazdasági 
Bizottság, HR Bizottság, Kom-
munikációs Bizottság, Közös-
ségi Bizottság, Szakmai Bizott-
ság) feladatokat vállalnak. A 
demokratikusság alapját dön-
téshozó szervként a Közgyűlés 
határozza meg, aminek min-
den szakkollégista tagja. Vá-
lasztmányunk a szakkollégiumi 
élet operatív, önkormányzati 
szerve és a szakkollégisták ér-
dekvédelmi testülete. 

Milyen szakmai és közösségi 
programokat szervez általá-
ban a Szakkollégium? 

Rengeteg szakmai és közös-
ségi programunk van. Két 
nagyobb konferenciát szerve-
zünk évente: az őszi félévben 
a KÖSz!, a tavaszi félévben az 
IMK kerül sorra.  

Általában november elején 
rendezzük meg a SzakKollégi-
umi Őszi Szakmai Ismeretter-
jesztő konferenciánkat, a 
KÖSz!-t (ejtsd: köszi)-t, ta-
vasszal pedig az Illyés Multi-
diszciplináris Konferenciát 
(IMK-t), ahol lehetőséget biz-
tosítunk más szakkollégiu-
mok tagjainak arra, hogy elő-
adhassanak, így biztosítva 
terepet a különböző tudo-
mányterületek képviselői kö-
zötti kapcsolatépítés elősegí-
tésére. 

Közösségi programjaink felso-
rolására nem is vállalkozom, 
szinte minden hétre jut vala-
mi! A Halloweent, a Szakkoli’s 
Got Talenttel egybekötött Ka-
rácsonyt, amikor együtt ünne-
pelve egymás produkcióit néz-
hetjük meg és a Húsvéti Nyu-
latságot mindig megtartjuk, de 
gyakoriak a közös színházláto-
gatások, a Just Dance estek, a 
túrák is. 

Miért jó az Illyés Sándor Szak-
kollégium szakkollégistájának 
lenni?  

Egyfelől nagyon szeretem, 
hogy egy olyan összetartó kö-
zösség tagja lehetek, ahol a 
barátság és a szakmaiság kéz a 
kézben járnak, így gyakran ala-
kulnak ki izgalmas szakmai be-
szélgetések egy-egy hétköznap 
este a koli “chill sarkában”. 
Másrészről az Illyésnek kö-
szönhetően megtanultam, mit 
jelent az interdiszciplinaritás. 
Hálás vagyok, hogy a legválto-
zatosabb kurzusokat vehetem 
fel a szakkolin belül, például 
mese- vagy zeneterápiát, drá-
mapedagógiát, rendezvény-
szervezést, kutatásmódszer-
tant, vagy vitakészség-
fejlesztést. 

Jártál-e már a Mórában?  

Sajnos még nem voltam a 
Mórában, de szívesen men-
nék! :) 

Csík Ádám 
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TÉLI PROGRAMOK 

Szakkollégiumi kurzusok, szakkurzusok, foglalkozások, vitaestek, 
kerekasztal beszélgetések 2017/18 I. félév  

Őszi-téli közösségi, kulturális és kiemelt szakmai programok a Mórában 

2017/18-as tanév, I. félév 

December 8. (péntek) – Móra Mikulás 
December 10. (vasárnap) 21:30 – Adventi gyertyagyújtás 
December 13. (szerda) - Kollégiumi Karácsony 
December 17. (vasárnap) 21:30 – Adventi gyertyagyújtás 

Összművészeti est 

„Hitviták tüzében” előadássorozat, tervezett előadók: Molnár Antal, Balázs Mihály, Oborni Teréz, 
Ötvös Péter, Monok István 

Hétfő 
 

18.00 Angol haladó 
kurzusvezető: Kujbus Tamás 
helyszín: magasföldszinti olvasó 
 

20.00 Pszichológus és tanár szakos 
kurzus 
helyszín: magasföldszinti nagyte-
rem 
előadók: Dr. Blaskovicsné Gál Zita 
egyetemi adjunktus, Dr. Jagodics 
Balázs, Dr.Kasik László egyetemi 
docens. 
kurzusfelelős: Pinczés Zsuzsa, Tor-
nai Henrietta 
 

20.00 Bormentén – Történelmi 
magyar borvidékek államhatárain-
kon túl 
kurzusfelelős: Ízing Máté,  
kurzusvezető: Dr. Gyémánt Richárd 
egyetemi adjunktus  
magasföldszinti olvasó 
 

20.00 Ökonometria 
kurzusvezető: Papp Krisztián 
időpont: hétfő 20.00 
helyszín: 45-ös terem 
 

20.00 Filmes műhely 
Helyszín: Kék terem 
időpont hétfő 20.00 vagy 21.00 
Kurzusfelelős: Almási Éva 

Kedd 
 

18:00 Genetikai csemegék 2017 
helyszín: magasföldszinti olvasó 
Oktató: Prof. Dr. Maróy Péter egye-
temi tanár 
 

19.00 Német kezdő 
helyszín 45-ös terem 
oktató: Pavlicz Ágnes 
 

19.00 Írásrendszerek 
helyszín: 45-ös terem 
oktató: Dr. Zsigri Gyula egyetemi 
docens 
kurzusfelelős: Mohai Aletta 
 

20.00 Angol 
kurzusvezető: Kujbus Tamás 
helyszín: magasföldszinti olvasó 
 

21.00 Török nyelvóra 
helyszín: magasföldszinti olvasó 
oktató: Gombkötő Bence 
 

20:00 Francia kezdő 
helyszín: 45-ös terem 
Kurzusfelelős, oktató: Szabó Beatrix 
 

20:00 Francia haladó 
helyszín: számítógépterem 
kurzusfelelős, oktató: Kővári Szonja 
 
 

20:00 Mesterséges intelligencia 
(kötelező kurzus) 
helyszín: nagyterem 
2017.09.12: Dr. Berend Gábor egye-
temi adjunktus:  Neurális nyelvi mo-
dellek 
2017.09.19. Dr. Berend Gábor egye-
temi adjunktus:  Az inverz PageRank 
probléma 
2017.09. 26. Dr. Németh Tamás 
egyetemi adjunktus:  Online algorit-
musok 
2017.10.03. Grósz Tamás PhD hall-
gató:  Mély neuronhálók és alkalma-
zásaik 
2017.10.10. Prof. Dr.: Dombi József 
egyetemi tanár: Gondolkodás és 
modelljei 
2017.10.17. Dr. Farkas Richárd egye-
temi adjunktus: Örüljünk vagy fél-
jünk a mesterséges intelligencia el-
terjedésétől? 
2017.10.24. Dr. Tóth László tudomá-
nyos főmunkatárs: Számítógépes 
beszédfelismerés 
kurzusfelelős: Vetráb Mercedes 
 

Kortárs irodalom 
helyszín: Móra Szalon 
kurzusfelelős: Béla Bálint 
2017. október 24. vendégek: Dr. Vi-
rág Zoltán egyetemi docens, Bencsik 
Orsolya 
2017. november 07. vendég: Kincses 
Nóra 
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SZAKKOLIS KURZUSOK 

Szerda 
 

18:00 Nyelvfilozófia, a nyelvről 
való gondolkodás szempontjai 
(kötelezően kurzus) 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 
Oktató: Prof. Dr. Albert Sándor 
egyetemi tanár 
Kurzusfelelős: Pavlicz Ágnes 
 

20.00 Német haladó 
helyszín 45-ös terem 
oktató: Pavlicz Ágnes 
 

20.00 Életmód és hétköznapok a 
középkori és kora újkori Magyar-
országon 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 
oktató: Kovács Attila 
 

20:00 Érdekességek a matematika 
világából (6 alkalom) 
Helyszín: Nagyterem 
Oktatók: a Bolyai Intézet meghí-
vott előadói  
10.11. Dr. Nagy Gábor egyetemi 
docens: Kódjátszmák Caesar-tól 
napjainkig 
10.18. Dr. Máder Attila tudomá-
nyos segédmunkatárs: Szigetek a 
négyzetrácson - ahogy a matemati-
kus dolgozik 
10.25. Dr. Kurusa Árpád egyetemi 
docens: A tomográfia matematiká-
ja 
11.08. Dr. Németh József egyetemi 
tanár 
11.15. Bogya Norbert tudományos 
segédmunkatárs 
11.22. Prof. Dr. Totik Vilmos egye-
temi tanár: Egy analízis probléma 
különböző kapcsolatai 
kurzusfelelős: Gajdács Petra 
 

21:30 Fizikus műhely 
helyszín: 45-ös terem 
kurzusfelelős, oktató: Andrásik 
Attila 
vendégelőadó: Dr. Erdélyi Miklós 
egyetemi docens (2017. okt. 26.) 
 

 

Csütörtök 
 

2017. szeptember 21. 14.00-17.00 
A magyar választási rendszer a 
2018-as országgyűlési választás 
tükrében 
Program: 

14:00 - 14:05 – Megnyitó 

14:05 - 14:35 – Bemutatkozások 
A Nézőpont Csoport, az SZTE-ÁJTK 
Politológiai Tanszék, az SZTE Móra 
Ferenc Szakkollégium és a Szegedi 
Politológus Hallgatók Egyesületének 
(SZTEP) bemutatkozása. 
14:35 - 15:50 – Hallgatói panel  
Moderátorok: Dr. Fábián György, az 
SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszékének 
nyugalmazott docense, Fodor Csa-
ba, a Nézőpont Intézet ügyvezetője 
Boldizsár Dóra: A 2018-as magyar 
parlamenti választások a kisebb pár-
tok szemszögéből 
Gombos Jarmo: A magyar választási 
rendszer egyes európai rendszerek 
tükrében 
Németh Kornél: A választási rend-
szer és a politikai szocializáció ösz-
szefüggései 
Smit Patrik: Párt- és kampányfinan-
szírozás Magyarországon 
15:50 - 16:00 – Kávészünet  
16:00 - 16:45 – Kerekasztal-
beszélgetés  
Dr. Fábián György, az SZTE-ÁJTK 
Politológiai Tanszékének nyugalma-
zott docense  
Dr. Löffler Tibor, az SZTE-ÁJTK Poli-
tológiai Tanszékének docense 
Dr. Mráz Ágoston Sámuel, a Néző-
pont Csoport vezetője, az ELTE-ÁJK 
adjunktusa 
Moderátor: Petrovszki László, a 
SZTEP elnöke 
16:45 - 17:00 – Kérdések  
 

18:00 Természetvédelem 
Helyszín: olvasó, nagyterem 
Kurzusfelelős: Bálint Dénes 
Oktatók: Tóth Eszter, Gallé Zoltán 
 

 
 
 

16.00 Nemzeti Adó- és Vámigazga-
tósággal szervezett közös kurzus 
Helyszín: nagyterem 
2017. október 12.  
Vendégeink: Nagyné Szarka Marian, 
vezető elemző és Fazekasné Földhá-
zi Ágnes, belső ellenőr 
2017. október 19.  
Vendégünk: Balzsai Zoltán, osztály-
vezető őrnagy 
 
18.00 Hitviták tüzében 
átnyúlik a következő félévre 
helyszín: magasföldszinti olvasó 
tervezett előadók: Dr. Molnár Antal, 
Pof. Dr. Balázs Mihály, Dr. Oborni 
Teréz, Dr. Ötvös Péter, Prof. Dr. Mo-
nok István 
 

Választások 2018  
átnyúlik a második félévre 
tervezett előadók: Török Gábor, Fo-
dor Csaba, Mráz Ágoston, Boros 
Bánk levente, Tóth Csaba, Ember 
Zoltán Horn Gábor, Kiszely Zoltán 
 

Péntek – Szombat 
 
Móra Akadémia 
Interdiszciplináris konferencia 
Időpont: 2017. december 1-2. 
helyszín: magasföldszinti nagyte-
rem, magasföldszinti olvasó 
Szekciók: 
1. matematika, fizika, informatika 
2. földrajz, földtudomány, környe-
zettudomány 
3. kémia, vegyészet 
4. biológia 
5. történettudomány, régészet, nép-
rajz 
6. irodalom, nyelvészet 
7. szabad bölcsészet, film, pszicholó-
gia, szociológia 
8. jogtudomány, politológia, bizton-
ságpolitika, nemzetközi kapcsolatok 
9. pénzügy, monetáris politika, öko-
nometria, gazdaságpolitika, regioná-
lis gazdaságtan 
10. marketing, logisztika, menedzs-

ment, vezetés és szervezés, vállalko-

zásfejlesztés 
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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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KOLISOK(K) 

Mórások a határ(ok)on túl 

Október 14-re kollégiumunk egy egynapos kirándulást szervezett a szomszé-
dos Romániába, melyre a nagy érdeklődésre való tekintettel nagyobb buszt 
is kellett bérelni. A kirándulás napján, szombaton a koli egy maroknyi csapa-
ta mórás időszámítás szerint, valamivel reggel nyolc óra után szállt fel a 
buszra és indult útnak. Az utazás első állomása a történelmi város, Arad 
volt. Idegenvezetőnk, Igazgató Úr mesélt a város történetéről, illetve annak 
nevezetességeiről. A városnézés során megtekintettük kívülről a gyönyörű 
Ioan Slavici Színház épületét a város főútjának közepén, illetve a Minorita 
Templomot, melynek homlokzatán egy magyar felirat – „Az én házam imád-
ság háza” – fogadott minket.  

A következő műemlék az ek-
lektikus stílus remekműve, a 
városháza épülete volt,  majd 
a szépen kiépített Maros-part 
következett. A közös városné-
zés után kb. egyórás szabad-
program állt rendelkezésünk-
re, ekkor szét is széledt a csa-
pat. Ki-ki más irányba ment 
megtömni a hasát. A csoport 
egyik fele a helyi magyar ta-
verna felé vette az irányt, ahol 
a közelgő esküvő miatt étellel 
nem tudtak szolgálni, így pá-
ran elpárologtak onnan. Én 
harmadmagammal egy kávé-
zóban kötöttem ki, ahol a nem 

túl barátságos pincérek végül 
csak kihozták a rendelésün-
ketet, és a kávé legalább na-
gyon finom volt. Később a 
megbeszélt helyen és időben 
összegyűlt a koli népe, és 
együtt indultunk a Megbéké-
lés terére, ahol megcsodál-
hattuk az aradi vértanúk em-
lékművét és a római szárma-
zásra utaló diadalívet, ezt 
követően folytattuk utunkat 
Solymosvárra. 

A meredek emelkedőn saját 
tempójában valahogy min-
denki feljutott - fűbe, gallyak-

ba és földbe kapaszkodva - a 
hegytetőre, ahol a várrom állt. 
A felfelé út tehát érdekes és 
izgalmas volt, felért egy jó kis 
edzéssel, de megérte, ugyanis 
a kilátás valami elképesztő lát-
ványt nyújtott az egykori ma-
gyar várból. A várbéli séta után 
jött a túra fincsibb része, a le-
felé vezető út. Reméltük, hogy 
van egy barátságosabb ösvény, 
el is indult a menet a másik 
irányba, de zsákutca volt, szó-
val jött a "hátra arc". Séta a 
már „ismert” vonalon. Lefelé 
találtam egy szakaszt, ahol 
fontolóra vettem, hogy lehup-
panok a földre és lecsúszdázok 
inkább a leglejtősebb ponton, 
gyanítom, nemcsak én érez-
tem így, de megérkezett a se-
gítő kéz, és épségben leért a 
csapat. A túra után buszra 
pattantunk és Máriaradnára 
zarándokoltunk. A meredek 
emelkedő helyett itt lépcsőz-
tünk egy keveset a templom-
ba. (Ilyenkor jön jól, ha az em-
ber a koliban is többnyire lép-
csőzik a negyedik emeletre.) A 
templomot belülről is megte-
kinthettük: meseszép volt a 
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gyönyörű freskókkal, az oltár-
ral és az orgonával. 

Szóba került, hogy a kegyhely 
körüli ösvényt is bejárjuk, de 
az ötletet a többség elve-
tette, és inkább átbuszoztunk 
kirándulásunk utolsó állomá-
sára, Opálosra. A településen 
a Balla Pincészet számított 
attrakciónak, ahol a Ménesi 
borvidék szőlőiből készülnek 
a nedűk. Meg is álltunk ott 
egy időre feltölteni a készle-
teket az esti kikapcsolódás-
hoz. Egy roppant kedves 
„idegenvezető” fogadott min-
ket, aki egy idősebb hölgy 
rábeszélésére befogadott 
bennünket a csapatában, így 

hallhattuk, hogyan készülnek 
a borászat borai, amelyek kö-
zül kiemelkedik a kadarkából 
készülő vörösbor, a szekszárdi 
borvidék konkurenciája. Az 
idegenvezetés alatt és után a 
koli népe a shop-ba vonult és 
ahogy említettem, betankolt, 
majd megkóstolta a megvásá-
rolt termékeket.  

A programok után elindul-
tunk vissza Szegedre. Az út 
egy részét végigbeszéltem a 
szomszédommal, majd mind-
ketten elaludtunk. A kirándu-
lás igazán jól sikerült, megér-
te elmenni, mindenki élvezte 
és a kellemes fáradság érzése 

KOLISOK(K) 

is kimondottan jól esett. A hegyi 
túrát találtam a legmóká-
sabbnak, habár néha, na jó, kb. 
végig paráztam, hogy 
"perecelek" egyet, de nagyon 
muris volt. Este talán olyan fél 
kilenc körül értünk vissza a koli-
ba a lakók nagy örömére, akik 
hiába várták napközben a büfé 
kinyitását, ugyanis mi a büfé le-
génységét is magunk mellett 
tudva kirándultunk, másztuk a 
hegyeket és boroztunk.  
 

Paudits Noémi 
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Több nézpontból is 
hozzányúltam  már az 56-os 
témához. 2 évvel ezelőtt a 
forradolom előestéjének 
elképzelt gondolatait sikerült 
felpakolni a színpadra, tavaly 
pedig egy nagy időugrással a 
közeli jövő visszamerengő 
generációját mutattuk meg a 
kolis közönségnek. Ren-
dezőként mindig olyan élmé-
nyeket akarok átadni nektek, 
a kolis közönségnek, amelyek 
elsőre talán nem is jutnának 
eszünkbe amikor a 61 évvel 
ezelőtti eseményekre kell 
gondolni. Mindig remek le-
hetőség ez a darab arra, hogy 
én magam is átgondoljam, 
miként viszonyulok ehhez az 

ünnephez. Mennyire lehet 
ezt ünnepként felfogni?         
A forradalom által kivívott 
szabadságot végülis sötéten 
beárnyékolják az utána tör-
téntek. Mire kell a hangsúlyt 
helyezni? Mit kell kiemelni? 
Meddig szabad leásni ebben 
a témában? Mind olyan kér-
dések, amiket alaposan át 
kell gondolnia egy ren-
dezőnek, aki ezzel akar fo-
glalkozni.  
Idén több forrásból is inspirá-
lódva gondoltam azt, hogy 
nem a konkrét eseményeket 
akarom elmondani. Nincs 
szükség arra, hogy a színpad 
a Bem térré vagy a 
Műegyetemmé változzon. 

Idén sokkal inkább érzések sza-
bad vándorlásának adott teret a 
nagyterem. Olyan pillanatok 
emlékfoszlányai elevendetek 
meg a deszkákon, amelyek talán 
soha meg sem történtek, mégis 
a mai napig benne él egy egész 
nemzet tudatában. A hazafi-

asság, a szörnyű elkerülhetetlen 
végzet mellett, egészen attól 
kezdve, hogy kiállunk a saját 
hitünk melett, addig bezárólag, 
hogy a saját gyökereinktől el-
szakadva keressük a fájdalom 
egyetlen csillapítóját, az örök 
nyugalmat. A darab végén meg-
gyűjtott gyertyákkal pedig a kol-
lágisták kezébe ajánlom a 
nemzet elképzelt sírja fölötti em-
lékezést, a súlyos kövek közös 
erővel való megemelését, de 
ezen túl az ország tépett zászla-
jának újrafelvételét is.  

 
 

Ötvös Dávid 

KOLISOK(K) 

Ünnepi színház 

Október 24-én kezdődött el a kollégium idei színházi évada. Az első előadás a 
már hagyományossá vált '56-os megemlékező műsor volt. Sok néven szoktuk 
emlegetni ezt a programot. Műsor, előadás, megemlékezés, azonban én a 
legjobban a darab elnevezést szeretem rá használni. Talán ez az, ami a leg-
pontosabban  kifejezi azt a készülést, azt a belefektetett munkát, ami 
emögött a 20-30 perc mögött van.  Talán egy kicsit nagyzolósnak tűnhet, de 
én szívesen tekintek a koli nagytermére úgy, mint egy színházi épületre, 
hiszen itt zajlik a próbafolyamat, az előadások során pedig színpaddá alakul 
ez a néhány négyzetméter. A csapatom igazi kis társulatként működik. Még 
akkor is, amikor nem tudok velük rendszeresen találkozni, akkor is foglalkoz-
nak a szerepükkel és lelkesen készülnek. Elő szokott ugyan fordulni, hogy 
tépkedjük egymás haját, de anélkül a végeredmény sem lenne olyan, amilyet 
kaptok.   
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Az idei töklámpás-felhozatal 
nem volt olyan ötletes, mint a 
tavalyi, de azért most is lát-
hattunk helyes kis faragvá-
nyokat. Az odúból kukucskáló 
bagoly és Csingiling igen bájo-
sak voltak, a tangabugyis tök-
popók most sem marad-
hattak ki, és akadt olyan tök-
fej is, aki már az esti bulira 
alapozott a szájából kilógó 
sörösüvegből ítélve. A zsűri 
(Apjok Nikolett, Széplaki Tün-
de és Szilágyi György) dönté-
se alapján a harmadik helye-
zett Farkiék Jurassic parkos T-
rexe lett, másodikként a 31-
es szoba Volkswagen autója 
futott be, az első helyet pedig 

KOLISOK(K) 

Nagy Viola történelmi témájú pre-
cíz alkotása nyerte. A különdíjat az 
5/20-as szoba tökburger speciali-
tása kapta, a közönség pedig idén 
a humorra és ötletességre fóku-
szálva hozta meg a döntést: a 10-
es szoba minimosoly smileyja 
vette le lábáról a tökközönséget. 
Érdemes volt kreatívnak és/vagy 
aprólékosnak lenni, hiszen a díja-
zottak jó minőségű borokkal lettek 
boldogabbak. 
Tök nagy tanulság az idei tökölés-
ről: ne ragaszkodj az internethez, 
rugaszkodj a saját ötletekhez! 

Mohai Aletta 

Tökölés 

Kollégiumunk egyik legszínvonalasabb alkotói versenye és eseménye a tökö-
lés. A tökfaragás hagyományával kapcsolatban sokaknak ellenérzése támad, 
hiszen nem tartozik a tradicionális magyar szokások közé. Azonban aki el tud 
vonatkoztatni egy picit ettől, az tudja, hogy a tökfaragás remek elfoglaltság: 
az ember kamatoztathatja kreatív hajlamait, de egy jól megtermett tök kibe-
lezése egész hatékony feszültség - levezető tevékenység is lehet. 
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MÓRÁSOK A NAGYVILÁGBAN 

Erasmus News 

A sorozat ezen részében Tolnai Kata, harmadéves Anglisztika szakos 
„Mórásunk” krakkói kalandjairól olvashattok. Kata az Erasmus program ke-
retein belül a 2016/2017-es tanév tavaszi félévét töltötte a Jagelló Egyete-
men, és a következő interjú segítségével eddigi élete egyik legemlékezete-
sebb 4 és fél hónapjának kalandjait osztja meg Veletek. 

Sikerült-e nemzetközi barátsá-
gokat kötnöd Krakkóban, tar-
tod-e valakivel a kapcsolatot? 

Sikerült! Már az első napon 
összebarátkoztam két német 
lánnyal, az esti buliba már 
együtt mentünk, és velük végig 
megmaradt egy szoros barát-
ság, amit a mai napig ápolunk. 
Már tervezzük, hogy mikor lá-
togatjuk meg egymást. Egy hol-
land lánnyal annyira jóban 
lettem, hogy az utolsó két hét-
ben, mikor a főbérlőm fel-
mondta a szerződésemet, és 
nem igazán lett volna hol lak-
nom, hozzáköltöztem, nem is 
volt kérdés.. Rajtuk kívül is ki-
alakult egy nagyobb baráti tár-
saságom, akikkel mindig együtt 
szerveztük a programokat. So-
kukkal közülük nem tartom a 
mindennapos kapcsolatot, de 
szeretnénk visszamenni május-
ban Krakkóba és ott találkozni, 
az éves egyetemi fesztiválon, 
hiszen az idén is hatalmas él-
mény volt. 

Melyik a legszebb, melyik a 
legrosszabb kinn szerzett él-
ményed?  

Legrosszabb élményként talán 
azt tudnám felhozni, amikor 
lebetegedtem, be kellett men-
nem a sürgősségire, és 6 órán 
keresztül várakoztattak... Ezek 

után mentővel átvittek másho-
vá, vagy 4 különböző orvos meg-
vizsgált, nem tudták, hogy mi 
bajom van, és ketten közülük 
angolul sem tudtak. Az az éjsza-
ka elég húzós volt, főleg, hogy 
másnap vizsgáznom kellett volna 
az egyetemen, de szerencsére a 
tanárom elég megértő volt, és 
engedte, hogy egy más időpont-
ban írjam meg a tesztet. De ezt 
az élményt otthon sem lett volna 
jobb átélni, úgyhogy ez nem 
Krakkó hibája, azt hiszem. :D 

Rengeteg jó élményben volt ré-
szem kint, amelyek közül több is 
van, amit sosem tudnék elfelej-
teni, legyen az, amikor 8 méte-
res sziklákról ugráltunk a város 
melletti bányatóba júniusban, 
vagy amikor több ezer lengyel és 
külföldi egyetemistával együtt 
vonultunk jelmezben énekelve 

délelőtt 10-kor a tavaszi 
Juwenalián...  

Mégis talán a legkedvesebb 
kinti élményem az utolsó nap, 
amit az első albérletemben töl-
töttem. Egy lengyel, egy francia 
és egy német sráccal és két 
spanyol lánnyal laktunk együtt 
a lakásban hatan. Kiderült, 
hogy június helyett csak május 
végéig maradhatunk az albér-
letben, mert felújították az 
egész épületet, így a hónap 
utolsó napján a lakás már majd-
nem teljesen üres volt, a lányok 
és a francia fiú már át is költöz-
tek az új lakásukba, mi pedig 
hárman vártuk a főbérlőt, hogy 
átadjuk neki a lakást. Nagyon 
kibírhatatlan ember volt, sem-
mi sem tetszett neki, mindent 
felesleges mértékben kitaka-
ríttatott velünk és közben fe-
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nyegetőzött, hogy nem kapjuk 
vissza a kauciót, ha valamit 
úgy hagyunk ott, hogy ő nem 
elégedett vele. A tervezett fél 
óra helyett még négy órán ke-
resztül az albérletben kellett 
maradnunk takarítani, sőt, a 
többieket is vissza kellett hív-
nunk, mert elég nagy volt a 
lakás. Ennek tetejébe még a 
főbérlő késett is egy csomót, 
így várnunk kellett rá. Önma-
gában ez az élmény elég bosz-
szantó volt, mégis nagyon 
kedves emlékként őrzöm, 
mert ez volt az utolsó együtt 
töltött napunk a lakásban és 
rengeteget nevettünk meg 
sztoriztunk, semmire sem cse-
rélném el. 

Visszamennél-e?  

Visszamennék, de csak úgy, ha 
ugyanazok az emberek lenné-
nek ott velem, mint tavasszal, 
ami szinte lehetetlen. Mivel 
sajnos sosem lehet ugyan-
olyan, így hosszabb időre nem 
térnék vissza, csak látogatóba. 

Milyen más kultúrabeli szoká-
sokkal találkoztál, amelyeken 
meglepődtél vagy amelyekkel 
azonosulni tudtál? 

Mint a legtöbb ember, én is 
úgy utaztam ki, hogy léteztek 
a fejemben elképzelések arról, 
hogy bizonyos nemzetek ho-
gyan viselkednek. Ezek között 
volt olyan, ami beigazolódott, 
volt, ami nem. Bár azt megta-
nultam, hogy sokkal inkább az 
ember egyénisége számít, 
mint az, hogy honnan jött, ta-
gadhatatlanul voltak hasonló-
ságok, amiket ki lehetett szúr-
ni egy nemzetiségű emberek 
viselkedésében.  

A németek sokkal kevésbé hi-
degek, mint számítottam rá: a 
kinti legjobb barátaim zöme 
német, és nagyon hamar közel 
kerültünk egymáshoz. A spa-
nyolok viszont valóban hango-
sak és az idővel való viszonyuk 
igen érdekes, például nem in-
dulnak el bulizni éjfél/éjjel egy 
előtt, és képesek egy átlagos 
hétköznapon fél 12-kor vacso-
rázni, mintha az egész napjuk 
el lenne csúszva egy pár órá-
val. 

De mindezeken felül azt hi-
szem, hogy aki egy ilyen ka-
landba belevág, mint az Eras-
mus, annak egy kicsit legalább 
hasonlít a gondolkodása a töb-
biekéhez, akikkel kint találko-
zik – nemzetiségtől függetle-
nül. Majdnem mindannyian 
úgy csöppentünk bele ebbe a 
helyzetbe, hogy nem ismer-
tünk senkit, így nem volt más 
választásunk, mint nyitottnak 
lenni és aktívan nyitni mások 
felé. Ez közös volt a legtöb-
bünkben. 

Hogyan vágjon bele egy Eras-
musos kalandba, ki előtte áll? 

Szerintem egy ilyen élmény 
egy kicsit mindenkinek más. 
Gondolkoztam azon, hogy va-
jon vannak-e olyan dolgok, 
amelyeket így visszanézve úgy 
kívánok, bárcsak tudtam volna 
az elején, vagy bárcsak más-
képp csináltam volna, de iga-
zából nincsenek. Ez így volt az 
enyém és így volt igazi, renge-
teget tanultam magamról és 
fejlődtem ezalatt a négy és fél 
hónap alatt, és nem csinálnám 
másképp. Ezért gondolom 
úgy, hogy nem igazán létezik 
„általános bölcsesség”, amivel 
útjára lehet indítani valakit 
Erasmus előtt, talán csak any-
nyi, hogy legyen bátor és kí-
váncsi. Lesznek rossz napok és 
lesznek nagyon jók, de ez 
mind része az élménynek, és 
szerintem csak úgy van értel-
me, ha ezeket az érzéseket 
mind befogadja az ember, bár-
mennyire szentimentálisan is 
hangzik ez. Nincsen olyan 
probléma, amire nem fogsz 
tudni megoldást találni vala-
hogy, csak maradj nyitott, és 
akkor nem lesz baj :) 

 

MÓRÁSOK A NAGYVILÁGBAN 
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„A portások mindent tudnak.” 

Éjjel-nappal vigyáznak ránk, segítenek gyakorlati problémák megoldásában, 
ügyelnek a rendre. Mindenki ismeri az arcukat, és a hangosbemondóban a 
hangjuk alapján is felismerni őket. A portások alapvető karakterei a kollégiu-
mi életnek. Az eddigi banda nagyrészt lecserélődött, így az új csapat tagjai 
most bemutatkoznak és megosztanak velünk néhány tippet az éjszakai ébren 
maradásról, amely praktikákat alkalmazni lehet vizsgaidőszakban a késői ta-

nuláshoz. 

Balázs Gergely 

Gerzson rangidős portásként sok érdekes sztori birtoká-
ban van. Egyik legkalandosabb élménye még kezdő ház-
mester korából való, mikor megszakított egy autófeltö-
rést. Egész estés ébren maradásainak sikerességét egy 
babonával magyarázza: fél három körül látta meg a 
holdvilágot, így ő egy született éjjeli bagoly – tehát nem 
okoz neki nagy gondot a fennmaradás. Munkájában a 
rugalmas beosztást szereti a legjobban. 

Kujbus Tamás 

Kujbit nemcsak az üvegfal mögül ismerheted. Két szak-
kollégiumi angol kurzust vezet, karbantartóként is dol-
gozik és ezek mellett segédportás. Azért szereti ezt a 
munkát, mert jól összeegyeztethető többi elfoglaltsá-
gával is: például fordítói feladatait is tudja végezni a 
műszak alatt, ha éppen nincs nagy nyüzsgés. Elmondá-
sa szerint a jazz zene és a szálas zöld tea jó szolgálatot 
tesznek az ébren maradáshoz. Kujbi szerint portásnak 
lenni nem uncsi, hiszen az éjszaka szupernaturális je-
lenségeivel is meg kell küzdenie: első éjszakai műszak-
jához egy olyan sztori kapcsolódik, amikor is a lift ma-
gától lement a földszintre, és nem jött ki belőle senki. 
Egy pillanatra átfutott az agyán, hogy talán Pável (egy, 
a kollégiumban elhunyt lengyel diák) szelleme liftezget 
éjnek évadján, ám később kiderítette, hogy csak a régi 
felvonók sajátossága, hogy egy idő után leeresztenek 
és maguktól a földszintre vándorolnak.  



36 

 

KOLISOK(K) 

Horváth Zsolt 

Zsolt Kujbus Tamáshoz hasonlóan azt szereti munká-
jában, hogy közben más fontos dologgal is tud foglala-
toskodni, de az sem utolsó szempont, hogy helyben 
van a meló. Az éjszakázással kapcsolatban a koffeint 
tanácsolja – kávé, energiaital, kóla formájában. Emel-
lett még egy lórúgásnyi C-vitamint is javasol, az elpil-
ledt állapot elhessegetésére pedig a csípős éjszakai 
levegő a legjobb gyógyszer szerinte. Zsolt szomorúan 
tapasztalta portásságának alig fél éve alatt, hogy kor-
társainak stílusa kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatban 
bizony hagy kívánni valót maga után. A kollégium szo-
ciális életének nagy része nem kerüli el a portát, így 
szerinte mindenkinek tanácsos úgy viseltetnie magát, 
hogy a portás mindent lát.  

Kiss Sándor és Tóth Ádám 

Sanyi és Ádám szeptember elsején kezdték portás pályafutásukat. Sanyi kávéfüggőként a koffeint 
hívja segítségül az éjszakázáshoz, míg Ádám a friss, éjszakai levegőre esküszik. Mindketten meg-
döbbenve tapasztaltak egyetemista diákhoz nem méltó értelmetlen megnyilvánulásokat, de per-
sze jó dolgokról is meséltek a munkájukkal kapcsolatban. Ádám két szakon tanul, így a portás ál-
lásban azt szereti leginkább, hogy nyugalmasabb órákban a tanulásra is jut ideje, illetve kamatoz-
tathatja egyik legmarkánsabb jellemvonását: a segítőkészséget. Sanyi pedig – ahogy azt hallani 
szoktuk – kiélheti szinkronszínészi hajlamait, és partizánkodhat a rádióban.  
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MŰVÉSZLÉLEK 

Béla Bálint 

Tánc 
„Hosszú volt az éjszaka, 

égen-földön folyt a tánc.” 

Láttam a lépcsőn ülni az estéből megmaradt embert. Ő nem látott engem, szemüvegén a lencsét 
elfedte az izzadságból keletkezett páraréteg, mely zavaró homályként települt rá az amúgy is homá-
lyos tudatra. Homlokán és arcán folytak lefelé a sós cseppek, Újszeged, nyár, lassan hajnali három. 

Vagy éjjeli? Számára talán mindegy is. Félálomban meredt maga elé. 

Nemrég tántoroghatott ki az alagsori teremből, ahová egy-két rövid és az előbbi viszonylag pon-

tatlan számadatok által jelzett mennyiségnél sokkal több sör terelhette be. Nem szerette a sört, látszott 
az arcán, amikor itta: fej hátradöntve, ital a szájba, majd csak hosszas megfontolás után dönt úgy, 
hogy lenyeli a keserű levet. Minden következő korty egyre nehezebb, a hidegrázás és a nevetséges 

grimasz pedig elmaradhatatlan. Már nem iszik mást, csak sört. Ezt is más vette neki. Talán nem is 
akarta. De ha már itt van, akkor valamit tenni kell. Nem állhat tétlenül. Minden mozog körülötte. 

Az izzadságtól bepárásodott szemüvegen keresztül igencsak különlegesek a fények. Nem profi 
technika, máshol már jobbat is látott, de ahhoz éppen elég volt, hogy ne lásson semmit a vakító, szí-
nes nyaláboktól. Villogás, majd egy pillanatnyi sötét. Hátat fordít a lámpáknak, mert ha arra néz, el-

vakítja. Ha becsukja a szemét, nem találja a száját. 

Meleg van. Egyre jobban folyik végig az izzadság az arcán. A fekete pólón nem látszanak a foltok, 

de ott is izzad. Újszeged, nyár, lassan hajnali három. Betonrengeteg. Építőkockák az épületszintek, és 
ő van legalul. Rá nehezedik az egész épület a súlyával, a hőjével, minden apró bajával: szúnyogok a 
falon, a padlón sör, mogorva takarító súrolja másnap a zuhanyzó kövét, Terike. 

Nem ő öntötte ki, még nem részeg. Ki tudja, mennyi idő még a boldogság. Az idő múlásának és a 
bevitt alkohol mennyiségének függvényében exponenciálisan nő a pillanatnyi öröm. A hatás-

ellenhatás törvénye szerint az oldalról közelítő jó barát v sebességgel, egy szabálytalan görbére illesz-
kedő pályán hozza a következő sört, amivel tartozott, hogy a másnap reggel szigorú legyen és mono-
ton, mint az előbb felvázolt függvény. Szigorúan monoton nő nincs, csak a Terike, aki mogorván sú-
rolja másnap a zuhanyzó kövét. 

Meleg, pára, fények, emberek. Nem is sok, nem is kevés. Hangos a zene, beszélgetni nem lehet. 
Elég sok a sör, nem is tud beszélni. A beszélgetés lehetőségének és tudásának hiánya hozzáadva az 

elfogyasztott alkohol mennyiségének gátlásokra gyakorolt hatásához kiadja eredményül a táncot. 
Táncolni, azt sosem tudott rendesen. Ezért ivott. A fenti képlet alapján kiszámítható, hogy mennyi az 
a t idő, ami alatt eljut arra az elhatározásra, hogy táncolni fog. 

Itt mindenki boldog, mindenki táncol. Vagyis nem ők táncolnak, az alkohol rángatja őket: kit a 
sör, kit a bor, valakit Bori, de ő sem józan már. Ha jobban megnézem, ő nem tudott jól táncolni, ki-

csit ügyetlen volt ebben is. Egyik kezében sör, görbe hát, kis pocak, rövid, foltokban növő szakállka. 
Semmi sem teljes: sör csak az egyik kezében van (azt sem ő vette), a háta nem teljesen görbe, és a 
pocakja sem igazi pocak. Szakálláról nem beszélhetünk már, mert levágta azóta. Mozgása szeretniva-

lóan esetlen: megérne egy bekezdést, de nincs rá idő, józanodunk. Nem tudott jól táncolni, és a moz-
dulatokat is másoktól vette. Leginkább kör formációban álltak, így egészen jól lehetett lesni  egymás-
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ról. Rángatta őket az alkohol és egymást is rángatták a kölcsönvett mozdulatokkal. Újszeged, nyár, 
lassan hajnali három. Bábszínház. 

Láttam a lépcsőn ülni az elmélkedő embert. Nemrég tántoroghatott ki az alagsori teremből. Meleg 
van, pára, emberek, fények. Halkan szűrődik ki a zene a bejárat elé. Itt már senki sem táncol, józano-
dó, fáradt tekintetek töltik ki a teret. Ő nem dohányzik, mások dohányoznak. Meglepő, pedig bölcs-

ész. A fekete pólón nem látszik az izzadság, már nem is izzad. Nem izzad, mert nem koncentrál rá. 
Most elmélkedik, nem meglepő, bölcsész. Lassan minden ismét szigorú lesz, monoton, mint egy 
függvény. Nő nincs, csak a Terike, aki mogorván súrolja másnap a zuhanyzó kövét. A felmosórongy 

nyomán járja a táncát, őt is rángatja legalább valami. Hosszú volt az éjszaka, gondolja, majd csavar 
egyet a felmosórongyon… 
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Móra Nyúz - a Móra Ferenc Szakkollégium lapja. Megjelenik 130 példányban, ingyenes terjesztéssel. 

Főszerkesztő: Drozdik Evelin 

Tördelőszerkesztő: Drozdik Evelin 

Olvasószerkesztő: Vass Viktória 

Korrektúra: Vass Viktória 

Szerkesztők: Béla Bálint, Csík Ádám, Haller Renáta, Kovács Attila, Mohai Aletta, Ötvös Dávid, Paudits 

Noémi, Pavlicz Ágnes, Tornai Henrietta, Szekeres Tamás, Vass Viktória, Vetráb Mercedes 

Borítókép: Drozdik Evelin és Nagy Viola 

Képek, illusztrációk: Drozdik Evelin, Kovács Attila, Kujbus Tamás, Lutz Gábor,  Mohai Aletta, Vass Viktória 

A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük: 

https://

daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/57a8dd16e199bb9c46992324/57fe8ef42fc4db31270a30cd_AIHands.png 

http://abduzeedo.com/sites/default/files/originals/f/f6e4592b8508d2bbfbfd3d39517c7703_0.png 

http://disney-christmas-wallpaper.disneyandpals.com/_/rsrc/1447258076685/rudolph-the-red-nosed-

reindeer/funny%20rudolph%20the%20red%20nosed%20reindeer%202.png?height=400&width=400 

http://www.pngmart.com/image/31221 
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