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Bevezető

Ezt a rövid kiadványt azért készítettük, hogy megosszunk veletek olyan 
fontos információkat, amelyeket ugyan előbb-utóbb magatoktól is meg-
szerezhetnétek, de ezekre már az első naptól szükségetek lehet. Pró-
báltunk tömören (néhol csak vázlatosan) fogalmazni – reméljük minden 
érthető és világos lesz, és tényleg hasznát látjátok majd ennek a kis „füzet-
nek”. Ha esetleg mégis kimaradt valami, akkor sem kell kétségbe esnetek 
– a kollégium egy család, itt bárki kisegít, ha valami problémátok akadna.

Kellemes tájékozódást!

S Z E R K E S Z T Ő I  S Z Ó S Z
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R E N D K Í V Ü L I  H Á Z I R E N D

A koronavírus elleni védekezés érdekében hozott rendkívüli eljárásrend az SZTE 
kollégiumainak használatára vonatkozóan

A speciális helyzetre tekintettel, az SZTE Coronaügyi Operatív bizottság útmutatása alapján, különösen a 
következőket kérjük betartani:

• A kollégiumba való beköltözés feltétele a kitöltött pre-triázs kérdőív portán történő leadása, valamint
testhőmérés, amit belépéskor minden alkalommal el kell végezni.
• A személyi higiéné betartása a felsőoktatási intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a
gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges 
érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó 
szabályok betartását.
• A kollégiumban a vendégfogadás szünetel, éppen ezért fontos, hogy a szálláshely elfoglalásakor a kísérők az
épület bejáratáig kísérjék a beköltözőket.
• Az épületbe való belépéskor kérjük használni a bejárat közelében elhelyezett kézfertőtlenítőt.
• A kollégium épületében a lakószobákon kívül a maszk használata kötelező.
• A közös helyiségekben és a közlekedőkben a távolság tartás szabályai érvényesek (min. 1,5 m).
• A konyhákban egyidejűleg maximum annyi fő tartózkodhat, amennyi tűzhely van a helyiségben.
• A tanulószobák, társalgók, klubszobák, konditerem használatakor alkalmazni kell a távolságtartás szabályait és
max. annyi fő tartózkodhat ott, hogy ez érvényesülni tudjon.
• A liftet egyszerre csak egy ember használhatja.
• Kollégiumi programok az egyetemi tanulmányok segítésére, a távolságtartás és maszkviselés szabályainak
betartásával, a kollégium igazgatójának jóváhagyásával szervezhető.
• A kollégium területén zenés, táncos rendezvény tartása tilos. Kérjük, hogy kerüljék el a dohányzók területén, az
udvaron is a csoportosulást. (Beköltözős bulira az idei évben nincs lehetőség.)
• Amennyiben a kollégiumban elszállásolt személyek az alább felsorolt bármely tünet jelentkezését észlelnék
magukon, haladéktalanul értesíteniük kell az adott kollégium igazgatóját:
köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy 
szaglászavar.

A rendkívüli eljárásrend visszavonásig érvényes. 
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A Kollégium Felépítése

Büfé
Szinte minden nap nyitva van, és nagyon sok 

hasznos dolgot lehet kapni, amire a kollégisták-
nak szükségük lehet, mint például az elenged- 
hetetlen kávé (vagy a sör, amit sajnos az 
egyetemi járványügyi szabályozások miatt nem 
lehet a kollégium területén fogyasztani).

Könyvtár
Beköltözés után minden kollégista ingyene-

sen beiratkozhat, és használhatja, mint bármely 
más könyvtárat. A helyiséget csak ügyeleti idő-
ben lehet látogatni, a könyvtárosok felügyelete 
mellett.

Játékterem/tornaterem
Avagy konditerem. Jól felszerelt edzőte-

rem, ping-pong asztal (amihez az ütőket és a 
hálót a portán lehet kölcsönözni), bordásfalak 
stb.

A terem ad helyet olyan sportfoglalkozá-
soknak, mint a néptánc, a társastánc, az 
aero-bic és a fegyencedzés, nem utolsó 
sorban pedig sok kollégiumi közösségi 
rendezvény és a bulik helyszíne is a 
tornaterem. A jelen helyzetben a bulik sajnos 
nem engedélyezettek, de reménykedünk 
abban, hogy hamarosan közösen 
bulizhatunk itt.

Itt csak vázlatosan említjük egy-egy helyiség mibenlétét, ami részletezés-
re szorul, azt külön kifejtjük.

A kollégium hétszintes épület, két lépcsőházzal (az első lépcső mellett 
található a lift, ami kényes szerkezet, ezért ezúton kérünk mindenkit, 
hogy vigyázzon rá!). 

A lakószobák az emeleten vannak (1-5. emelet), a lenti szinteken 
elsősorban közösségi helyiségek találhatók. Alább – az egyszerűség ked-
véért – nagyjából szintekre lebontva olvashattok ezekről részletesen. A 
legalsó szint az alagsor (más néven mínuszegy), itt található a kollégium 
fontos közösségi színtereinek többsége, nevezetesen:
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Számítógépterem
Kurzsuhelyszín és gépterem kollégisták 

számára.

Szerverszoba
A rendszergazdák birodalma.

Stúdió
Videokazettákat és DVD-filmeket kölcsö-

nözhettek itt. Több mint ezer videó és közel 600 
DVD közül választhattok. Öntevékeny csopor- 
tok szobája (stúdió 2): a kollégiumi rádió szék-
helye, de a rajzszakkör és a kollégiumi zenekar is 
magáénak tudhatja ezt a termet.

Móra Szalon
A 2016 tavaszán kialakított, kényelmes fo-

telokkal, asztalokkal felszerelt szobánk az egyik 
büszkeségünk. Tanulásra, társasjátékozásra, kár-
tyázásra, születésnapi, névnapi összejövetelekre 
kiválóan alkalmas, 15-20 főt befogadni képes 
kö-zös helyiség.

45-ös terem
10 főt befogadni képes, kényelmes, jól felsze-

relt szemináriumi terem, szakkollégiumi kurzu-
sok helyszíne.

Kék-terem (esetleg hátsó videó)
Igazi kis moziterem, kényelmes, új fotelok-

kal, kiállított régi vetítőkkel és filmszalagokkal. 
DVD-t, videót és tv-t is tudtok itt nézni, 
valamint a szoba helyszíne filmklubjainknak is.
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A további szinteken elsősorban lakószobák találhatók: az első emelet hagyo- 
mányosan „fiúszint” – ezen az emeleten csak férfi zuhanyzó és mosdó van. A 
második emelet vegyes, avagy koedukált szint.

A harmadik és negyedik emelet lányszint – csak női vizesblokkokkal. Az 
ötödik emelet vegyes, de itt csak felsőévesek laknak 2, 3 és 4 ágyas szobákban 
– ide év végén lehet pályázni.

Porta
A szintek tárgyalásánál térjünk ki külön a 

magasföldszint alatti félemeleten található portá-
ra, a kollégium egyik legfontosabb központjára. 
Rengeteg információt innen tudhatsz meg (akár 
a hangoson keresztül, akár személyesen), 
sok dolgot csak innen lehet kölcsönözni, itt 
lehet elintézni.

A portán 24 órás ügyelet van, tehát mindig 
találsz itt valakit, de reggel 7-től este 11-ig tart 
a portaszolgálat, ami azt jelenti, hogy ebben az 
időszakban lehet innen kölcsönözni (a részle-
te- ket lásd lejjebb), illetve kérdésekkel és egyéb 
dolgokkal zaklatni a dolgozókat. (A portásfülké- 
ben tartózkodni csak a portás engedélyével 
lehet.) Este 11-től reggel 7-ig a porta csak 
ügyeletet tart, azaz ebben az időszakban nem 
lehet semmit kölcsönözni, és a portás csak 
vészhelyzetben (baleset, tűzeset…) zaklatható. A 
hangost este 11 után szintén csak vészhelyzet 
(pl.: tűz) esetén lehet használni.

A portásfülke mellett található a levelesláda, 
amin az ábécé betűi szerepelnek. Minden 
levelet, értesítést ide kap a hallgató, amennyiben 
a kollégium a tartózkodási helye. Ezt érdemes 
gyakran (legalább heti rendszerességgel) 
megnézni, mert a felhalmozódott és el nem vitt 
levelek előbb-utóbb a kukában végzik.

Az ajánlott leveleket és pénzküldeményeket 
csak személyesen lehet átvenni a portán, alá-
írással igazolva az átvételt. Hogy ki kapott ilyen 
küldeményt, arról a portás szól nektek, de min-

Az 1-4. emeleteken található még egy nagy 
tanuló (üveges tanuló), egy közös konyha, egy 
volt telefonfülke a nethálózat switcheivel, illet- 
ve egy seniori szoba. Ezekben laknak a kollégium 
seniorai.

A lakószinteken is akad fontos helyiség, 
mégpedig:

A harmadik emeleten
Harmadik emeleti raktár: ide rakhatja be a 

kollégista a nyárra azokat a tárgyait, amelyeket 
nem szeretne hazavinni (mert nem akar feles-
legesen cipekedni oda is, vissza is). A tárgya-
kat névvel ellátott, zárt dobozban lehet lerakni. 
Évente kiselejtezzük a raktárt, és azokat a dobo-
zokat, melyek nincsenek névvel ellátva és lera-
gasztva, kidobjuk.

Gondolatban nagyjából bejártuk a kollégiu-
mot, ami esetleg kimaradt, azt vagy nem látogat- 
hatja hallgató, vagy előbb-utóbb úgyis rájössz, 
hogy mi célt szolgál.

Természetesen előfordulhat az is, hogy a 
hallgatói helyek legoptimálisabb kihasználása 
érdekében – például vendégszobák helyén – 
hallgatókat szállásolunk el. Mivel a járványügyi 
szabályozások miatt a kollégisták jelenleg nem 
fogadhatnak vendégeket, a második emeleti 20/
C-t (korábbi vendégszobát) hallgatói szobává 
alakítjuk ebben a tanévben.



7

elkezdeni. A meghibásodást a portán elérhető 
hibabejelentő füzetben kell rögzíteni, hogy kar-
bantartónk számára is elérhetővé váljon.

A nem rendeltetésszerű használatból adódó 
károsodásokért a kollégista felel, és természete-
sen csak a kollégiumi tulajdonban lévő eszkö- 
zöket áll módunkban javítani. A hallgató saját 
eszközeinek meghibásodásáért a kollégium nem 
tud felelősséget vállalni.

A kollégisták vendégeinek fenntartott szo-
bák is a portán foglalhatók le. A részletekről az 
ott dolgozóktól lehet tájékoztatást kapni.

Amennyiben a kollégista napközben ven-
déget fogad, a belépéskor a vendég köteles beje-
lentkezni a portán, és itt tartózkodása idejére egy 
fényképes igazolványt leadni a portásnak. A ven-
dég(ek)ért a hallgatónak le kell jönni a portára. 
A vendégek reggel 7 és este 11 között tartózkod-
hatnak az épületben, kivéve természetesen, ha 
szállóvendégként vannak az épületben. Ameny-
nyiben este 11 után a vendégek a kollégium 
terü-letén maradnak, ki kell fizetniük 
szállásdíjukat.

Jelenleg azonban a vendégfogadás nem 
lehetséges, a kollégiumba csak a hallgatók 
léphetnek be!

denképpen érdeklődjetek, ha valamit vártok. Ha 
utánvétes csomagot rendeltek, az érkezés idő- 
pontjában legyetek elérhetők, vagy kérjétek meg 
portásainkat, hogy pénzt adhassatok le a csomag 
kifizetéséhez.

Ha a portára igyekeztek, érdemes magatok-
kal vinni diákigazolványotokat – enélkül semmit 
nem vihettek el onnan. Minden kulcs és tárgy, 
ami a portán felvehető, csak diákigazolvány el-
lenében kölcsönözhető. Ha visszaviszitek a kul-
csot/tárgyat, visszakapjátok a diákot.

Amennyiben valamelyik eszköz meghibáso-
dik (pl.: vibrál a neoncső, eldugult a lefolyó, csö-
pög a radiátor, tönkrement a hűtő), azt a portán 
jelezni kell, és érdemes is, mert amíg nem tudnak 
róla, addig a javítást/esetleges pótlást sem lehet 

G Ó LYA N Y Ú Z
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A mosásról
Mint már említettük, a kollégiumban van lehetőségetek mosni. Minden lakó-
szinten található egy mosógép a zuhanyzók előterében (5 gépen moshattok). 
Használatuk értelemszerű, de aki még nem mosott, az feltétlenül kérdezzen 
meg egy ezen a téren tapasztalt kollégistát, emellett mindenképpen olvassa el 
a gépekhez kihelyezett használati utasítást.

A portán kérhető mosógépkulcsok 4 órán át lehetnek nálatok. Ismétlődő ké-
sések esetén szankciókra is lehet számítani (pl.: huzamosabb eltiltás, és akkor 
hordhatod haza a szenynyest…). A mosáshoz szükséges mosóport és öblítőt 
nektek kell beszereznetek, vasalót viszont kérhettek a portán.
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ÖntevéKeny csoportoK és 
sportolási lehetőségek

Kolikönyvtár
Igen, itt még könyvtár is van, amely termé-

szetesen öntevékeny csoportként is működik. 
Helyileg az alagsorban találha- tó, tehát helyben 
van!

A tudatosan kialakított könyvállomány közel 
12000 kötet. Az összetétel kimondottan a hallga-
tók igényeire fókuszál. Ami „alapmű” az egyete-
mi tanulmányok során, azt itt biztosan megtalál-
játok. Aranybánya lehet a bölcsészeknek (főleg), 
de a jogászok, közgazdászok és a TTIK-sok sem 
fognak panaszkodni.

A könyvtárba minden kollégista beiratkoz-
hat, teljesen díjmentesen. 10 könyv vihető ki 
egyszerre, max. 1 hónapra. Bünti van, főleg bru-
tális késések után! A könyvtár nyitva tartása is 
kedvező: kb. 20-22 óráig látogatható. A pontos 
időpontról a hangosból, a Facebook csoportból 
lehet értesülni.

Mivel minden könyvtáros helyben van, a ko-
liban lakik, ezért „vészhelyzetekre” is van megol-
dás: meg lehet őket ke- resni más időpontban is, 
ha nagyon kell valami. Nem elhanyagolható kö-
rülmény az sem, hogy a kollégium honlapján is 
fent vagyunk és kereshető kata lógusból szerez-
hetők az információk. (Pont, mint a nagyoknál.)

A kollégiumi stúdió és rádió
A magasföldszinten található a kollégiumi 

stúdió, ami elsősorban a lakók szórakoztatását 
hivatott szolgálni. Itt kapott helyet a kollégiumi 

filmtár is, mely mostanra jóval több, mint 1000 
videó és hatszáz DVD filmet ölel fel.

A kollégiumi filmarchívum hosszú évek 
gyűjtőmunkájának eredménye.

Az utóbbi években jól haladtunk a DVD-k 
gyűjtésével is. Igazi kincsek fedezhetők fel té-
kánkban, mely az egyetem leg- gazdagabb gyűj-
teménye, érdemes lejönni és körülnézni. A fo- 
lyamatos bővítés mellett a már meglévő filmeket 
is igyekszünk digitalizálni. A filmek széles ská 
lája minden igényt kielégít – szinte nincs olyan 
műfaj, melyből ne találnánk meg leg- alább egy-
két alkotást. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
bátran állíthatjuk, hogy a gyűjteményünk egye-
dülálló (szegedi viszonylatban mindenképpen), 
hiszen egyes egyetemi filmklubok is gyak- ran 
fordulnak hozzánk segítségért. A kikölcsönzött 
filmeket a kollégiumban direkt erre a célra kiala-
kított termekben nézhetitek meg. A kölcsönzés 
részleteiről a stúdió hivatalos szabályzata így ír:

1. Videokazettát és DVD-t bármely kollé-
gista köl- csönözhet. Kölcsönzés- kor a kol-
légista letétbe helyez 200 Ft-ot, melyet a film 
visszaszolgáltatásakor – a kölcsönzési idő két 
nap – visszakap.

2. Amennyiben a kölcsönzési időn túl viszi
vissza a kazettát vagy DVD-t, a pénzt nem 
kapja vissza.

3. Az így képződött öszszegből a stúdió ré-

G Ó LYA N Y Ú Z

A kollégiumban évek óta több öntevékeny csoport is működik – vannak igen 
komoly múltra visszatekintők, mások nemrég alakultak. Egyesek megalaku-
lásuk óta folyamatosan működnek, és olyanok is akadnak, melyek kényszer-
pihenőt tartanak. Összefoglalónk elolvasása után érdeklődhetsz személyesen 
kollégistatársaidtól vagy részt vehetsz az őszi Öntevékeny Csoportok Éjszaká-
ján, ahol biztosan megtalálod a hozzád illő tevékenységet.
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szére új kazetták és DVD-k vásárolhatók.

4. A kollégiumi videostúdiót a videostúdió-
sok működtetik.

5. A stúdióba csak az ő felügyeletükkel tar-
tózkodhatnak kollégisták.

6. A stúdió kulcsa a portán található, csak a
megbízott felelősök vehetik fel.

7. A videostúdiósok bonyolítják a kazet-
ták és DVD-k kölcsönzését és alkalmanként 
a kollégium részére videó, DVD illetve CD 
másolást.

8. A videostúdió szolgáltatásai ingyenesek.

9. DVD-t nézni a magasföldszinti kék te-
remben lehet. A szobára feliratkozni, és a 
kulcsot felvenni a portáról lehet.

A leírt módon vehetitek igénybe a szolgálta-
tásokat. Ha vala milyen kérdésetek lenne a stúdi-
óval kapcsolatban, akkor a stúdiósokat érdemes 
keresni.

A rádiót - amely nemrég költözött vissza 
régi- új helyére, a modern technikai eszközökkel 
felszerelt, a portán „stúdió 2” néven ismert rádi-
ós szobába -minden évben változó kollégistákból 
álló stáb igazgatja. Műsor heti rendszerességgel 
hallható a hangosban.

A kollégiumi rádiós stáb szívesen lát min-
den új jelentkezőt. Aki szeretne részt venni a 
műsorok szerkesztésében, keresse a rádiósokat, 
figyelje a plakátokat, mert alkalmanként a rádió 
pályázatot hirdet műsorszerkesztésre. A modern 
technika lehetőséget biztosít filmek vágására, 
amatőr filmek készítésére is.

Az elmúlt években újraindult a rajzszakkör, 
ahová várnak minden rajzolni, festeni szerető 
kollégistát. Heti egy alakalommal, általában a 
magasföldszinti olvasóban ültek öszsze az 
érdeklődők a legkülönfélébb technikákat 
gyakorolni. Alkotásaikból néhány évvel ezelőtt 
nagysikerű kiállítást is szerveztek, várják új ve-
zetőiket.

Az előző tanévek újdonsága volt a 
színezőkör, amely a vizsgák vagy a stresszes 
hétköznapok közben kikapcsolódni vágyó 
kollégistákat vonzotta, a relaxálást, feltöltődést 
szolgáló motívumokkal.

G Ó LYA N Y Ú Z
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A Móra Nyúz (koliújság) nem a klasszikus 
értelemben vett öntevékeny csoport, de min-
denképpen ide kívánkozik. A kollégiumi 
honlapon az aktuális és az archív számok is 
megtekinthetők. Az alkotógárda szívesen fogad 
minden érdeklődőt. A részletekről a szeptember 
elején kihelyezésre kerülő plakátról tájékozód-
hatnak az írni vágyók.

A kollégiumi kártyakör, a társasjáték és 
sze-repjáték szakkör hosszú, bár kissé 
töredezett múltra tekint vissza. Elsősorban a 
büfében, al-kalmanként az első emeleten, a 
DVD és szerepjá-ték szobában találhatjátok 
őket és erre a tanévre is várják „szellemi 
vezetőjüket” aki újra keretet ad szabadidős 
tevékenységüknek.

Az előző években Ötvös Dávid vezetésével 
újraéledt a színjátszó kör, ami egy időben nem 
csak a kollégiumban örvendett nagy sikernek - 
a Bárdolatlanok színjátszó kör a város több ren-
dezvényén is sikerrel lépett fel. (Egyes fellépé-
seik a kollégiumi filmarchívumban fellelhetők.) 
Reméljük, hogy idén is számos fellépéssel szóra-
koztatják majd kollégistáinkat.

Az elmúlt években újraindult az énekkar, 
mely fellépéseivel, folyamatosan gyarapodó 
létszámával az egyik legsikeresebb öntevékeny 
csoporttá vált. Az elmúlt év karácsonyi műsorát 
is ők szervezték, de az adventi 
gyertyagyújtásokon is énekeltek. Várnak 
minden énekelni szerető kollégistát.

Ha már zenei vizekre eveztünk, meg kell 
említenünk, hogy elmúlt években több, fergete-
ges hangulatú könnyűzenei estre is sor került, a 
kollégium lelkes zenészei, zenekedvelő hallgatói 
szervezésé- ben, akik bizonyára ebben a tanév-
ben is várják majd a csatlakozni vágyókat. 

Ősszel szervezzük az Öntevékeny Csoportok 
Éjszakáját, ahol a fellépők tagokat toborozhat-
nak, és megmutathatják magukat a nyilvános-
ságnak. Reméljük, hogy idővel a már hosszabb 
ideje alvó csoportok is újraszerveződnek, illetve 
hogy új alakulatok bővítik majd az eddig is szí-
nes palettát. Ha esetleg van valamilyen ötleted, 
szívesen vezetnél valamilyen szakkört, vagy részt 
vennél valamelyikben, akkor keresd a Kollégiu-
mi Bizottság tagjait, vagy a téged érdeklő csoport 
tagjait, vezetőit.

Amennyiben valaki ennél aktívabb időtöltés-
re vágyik, szintén megtalálhatja a neki megfelelő 
elfoglaltságot, a kollégiumban ugyanis számos 
sportág gyakorlására nyílik lehetőség. Kollégi-
umunk egyik legnépszerűbb „sportja” kétségte-
lenül a csocsó. Az elmúlt években minden sze-
meszterben bajnokságra is sor került, melynek 
szervezését Medgyesi Árpi, majd Varga Bálint és 
Mayer János, vállalta. Egy ideje külön csocsóliga 
is van, mely heti rendszerességgel zajlik, és rend-
kívül népszerű.

A második helyen megosztva a foci és a fe-
gyencedzés (kettlebell és TRX) szerepel. A kol-
légiumi focibajnokság – igen fontos a fociszerető 
fiúknál, hogy minél több rokonlelket megismer-
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jenek - amelyre szeptemberben lehet nevezni, 
reményeink szerint szeptember végén rekordszá-
mú nevezéssel indul. Várjuk szobák, baráti társa-
ságok nevezését.

A korábbi években működött 
kollégiumunkban néptánc és társastánc 
öntevékeny csoport is, de több balkán táncházat 
is szerveztek kollégistáink. Az utóbbi időkben a 
helyzet nem kedvez a zenés-táncos 
mulatságoknak, de remélhetően ezek az 
öntevékeny csoportok is hamarosan újra tudnak 
indulni.

2010-ben indult a kollégiumi fegyencedzés. 
A szervező és foglalkozásvezető Pfeffer Árpi lel-
kesedésének köszönhetően egyre többen csatla-
koznak a csoporthoz, heti két alkalommal tarta-
nak edzést.

Kosárlabda-bajnokság (streetball) is zajlik 
már évek óta, de a kis létszám miatt eddig szűk 
körű volt. Az felújított és felfestett pályának és az 
új kosárpalánknak is köszönhetően biztató fel-
lendülés érezhető e téren.

Az utóbbi években kapott lendületet a kollé-
giumi ping-pong élet. Mindkét félévben népsze-
rű a bajnokság, az egyénik mellett párosban és 
vegyes párosban is lehet indulni. Ha bármilyen 
kérdésetek van, Horváth Zsoltit érdemes keresni.

A bajnokságok listáját az inkább szellemi 
sportnak számító sakkal folytathatjuk. Sakk-baj-
nokságot többször tartottunk már, korábban 
Mócza Attila, majd Régert Attila és Horváth 

Zsolt szervezésében. A korábbi években sakk 
készlettel, sakkórákkal gazdagodtunk, és kétszer 
is megnyertük a Szent Imre kupát. Aki esetleg 
mégse rajong a sakkért, az esetleg próbát tehet 
a pókerrel is – a kollégiumban több esztendeje 
minden szemeszterben megrendezett versenyt 
Farkas Dániel koordinálta. A könnyedebb mű-
faj kedvelői a kő-papír-olló, a Catan és az 
ötödö-lő bajnokságokban próbálhatták ki 
magukat.

Aki csak a játék kedvéért veszi ki a részét va-
lamelyik sportból, az sem fog hoppon maradni, 
hiszen minden eddig említett sportágból „sza-
badfogású opció” is választható, nem kötelező 
rögtön ringbe szállni. Sőt, ezeken kívül még le-
hetőség nyílik tollaslabdázásra és a szintén na-
gyon népszerű súlyzózásra/kondizásra is.

Ha a kollégiumi lehetőségekkel valaki nem 
lenne megelégedve, annak sem kell messzire 
mennie – az újszegedi uszoda a Temesvári körút 
és a Székely sor sarkán található, ahol az egye-
temi hallgatók a nap bizonyos óráiban (általá-
ban az esti órákban) ingyenesen használhatják a 
medencéket. Szintén hasonló opciókkal, de más 
időpontban (általában délelőtt vagy dél körül) 
vehetők igénybe a ligetben található egyetemi te-
niszpálya szolgáltatásai.

A felsoroltakon kívül nagyon sok sportolá-
si lehetőséget nyújt még a város – elsősorban az 
egyetemi testnevelésórák közt érdemes böngész-
ni…

G Ó LYA N Y Ú Z
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rendezvényeK

Nyaranta két tábort is rendezünk, az egyik a 
tehetséggondozó táborunk középiskolásoknak. 
Idén az elsőéveseknek orientációs hetet tartunk, 
ahol tájékoztatók, foglalkozások, vetélkedők, 
sorver-senyek és buli vár a vállalkozó szellemű 
gólyák-ra, sőt, ha minden jól megy, a kollégium 
messze földön híres séfjeinek főztjét is meg 
lehet majd kóstolni. 

Októberben ’56-os megemlékezéssel tisz-
telgünk a forradalom hősei előtt és Öntevékeny 
Csoportok Éjszakáján vehetünk részt, ahol min-
den kör bemutatkozik, a kollégisták pedig csat-
lakozhatnak a nekik leginkább tetsző tevékeny-
séghez.

Novemberben kerül sor a kollégiumi Tök-
faragó versenyre, amelyet szokás szerint bulival 
kötünk egybe.

November kissé borongós heteiben rendez-
zük meg a nagy népszerűségnek örvendő kollé-
giumi süteménysütő versenyt, ahol a közönség is 
kóstolhat, majd szavazhat a neki legjobban ízlő 
nyalánkságokra. Több elődöntő után alakul ki 
a döntő mezőnye. Az itt versenyző finomságok 
között a több mint száz kóstoló, szavazó is csak 
nagyon nehezen tud dönteni.

A nagy sikerre való tekintettel 2012 óta 
megrendezzük a kollégiumi pálinkamustrát. A 
kollégisták saját családi pálinkáikkal 
nevezhetnek. A rendezvény egyrészt verseny, 
ahol szakértő zsűri értékel, másrészt bemutató, 
kóstoló, ahol a kollégisták standokon kínálják a 
közönségnek hazai főzetüket.

December elején hozzánk is jön a Mikulás – 
ez az első félév egyik legjelentősebb „eseménye”, 
amit Mikulás bulival ünneplünk.

Karácsonyi műsor is minden évben van, bet-
lehemezéssel, versekkel, énekléssel, teaházzal. A 
karácsonyi műsort természetesen megelőzi az 
adventi gyertyagyújtás – minden adventi 
vasár-nap este esedékes. A magasföldszinten 
szoktuk meggyújtani a koszorú gyertyáit. 

G Ó LYA N Y Ú Z

A közösségi élet szerves részét képező ren-
dezvényeinket feltétlenül érdemes látogat-ni 
– vélhetőleg mindenki talál majd köztük
kedvére valót.

Még nem látjuk előre, hogy az idei évben 
mely hagyományos programjainkat tudjuk 
majd megrendezni, de szeretnénk egy kis 
ízelítőt adni abból, hogy az átlagos éveinkben 
milyen rendezvényekkel próbáljuk meg minél 
inkább összekovácsolni a kollégium 
közösségét.
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Az őszi félév utolsó rendezvénye a 
kollégiumi Pótszilveszteri buli.

A második szemeszter első eseménye általá-
ban egy vizsgaidőszakzáró buli.

Februárban a vizsgaidőszakot követő lazítás-
sal beköszönt a Farsang. Nálunk ez kollégistáink 
hathatós közreműködésével egy fánksütéssel, 
jel-mezversennyel összekötött, reggelig tartó 
buli.

Az utóbbi években hagyománnyá vált a 
nőnapi köszöntő és buli, ahol a fiúk virággal, fi-
nomságokkal kedveskednek a lányoknak, majd 
koncert, teaház és buli teszi felejthetetlenné az 
estét.

Február végén, az újbor kiforrását követően 
kerül sor a kollégisták borai kollégiumi bormust-
rára, ahol mindenki bemutathatja saját, illetve 
rokonai, közeli ismerősei borát. Minden nevező 
kollé- gista maga kínálja, ajánlja borait, a részt-
vevők pedig szavazhatnak az általuk legjobbnak 
tartott nedűkre.

Márciusban rendezzük meg a kollégiumi Ki 
mit tud? versenyt, mely az egyik legnagyobb és 
legnépszerűbb kulturális rendezvényünk. A 
produkciók egy része már-már a profikat idézi.

Áprilisban kerül sor a kollégium leghosz-
szabb, négy napos rendezvényére, a Morgillára. 
Ez az esemény messze a leglátogatottabb és a 
legnagyobb volumenű rendezvény az év folya-
mán, gyakran volt kollégisták is visszajönnek 
játszani, bulizni.

Május elején szervezzük a Móra és a 
Herman kollégiumok sportpályáin a „Karkö-
zi Sportnapot”, a volt tudományegyetemi karok 
kollégiumainak „olimpiáját”. 10 sportágban méri 
össze erejét az 5 kollégium, majd közös főzéssel, 
koncerttel, bulival zárjuk a napot.

Az utóbbi években több összművészeti estet 
is tartottunk, ahol a kollégisták bemutathatták 
művészeti alkotásaikat, bármiről is legyen szó.

Év vége felé hagyományosan elbúcsúztatjuk 
a végzős hallgatóinkat, illetve egy évzáró bulival 
zárjuk a tanévet.
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étkezési lehetőségek
Éttermek/menzák Újszegeden:

PIPITÉR FALATOZÓ 
3 perc a kolitól, 
Újszeged, Temesvári Krt. 41.
Igényes „csirkeközpontú” szendvicsezős hely, 
egészen hallgatóbarát áron.

G Ó LYA N Y Ú Z

Ahogy említettük, az 1-4. emeleteken gáz-
tűzhelyekkel, mosogatókkal felszerelt kony-
hák várják a főzni vágyókat. Ha mégsem 
törnél „konyhatündéri babérokra”, szívesen 
ajánljuk az alábbi lehetőségeket:

BLUES KERT
Hangulatos, kerthelyiséges étterem a kollégi- 
um szomszédságában, ahol 1390 forintos 
áron ízletes, kétfogásos menüt kaphatsz.

MEGÁLLÓ ÉTTEREM, DÉLVIDÉKHÁZ 
10 perc a kolitól, Újszeged, Közép fasor 1-3. 
Étkezde  házias  ízekkel,  ahol olcsó menüt 
ehetsz.

PIZZÉRIÁK Újszegeden és a város  
más részein (személyesen vagy házhoz szál-
lítással)

American Chicken 
(A Morgilla 2017-2018 fő szponzora, 
Fésű utca 6.)
Görög Pizzéria (Fürj utca 29.),
Pizza Király (Fő fasor 69.)
Happy Hot Pizza
(Makkosházi krt. 23.)

Egyéb rendelési lehetőségekről érdeklődj a 
portán!

Éttermek/menzák a belvárosban:

TÜNDÉRKONYHA 
Kelemen László utca 11. 
Sok Mórás kedvelt helye, ahol 650 forintos 
napi menüvel várnak. A hely nagy előnye, 
hogy a Széchenyi téri buszmegállótól egy 
perc sétára található.

BOCI TEJIVÓ 
Zrínyi utca 2.
Egyetemisták generációi nőttek fel a Dóm 
szomszédságában található békebeli pince 
kínálta koszton, például leveseken, főzeléke-
ken, turmixokon.

Ahová még járunk: SZOTE Ételbár, Béke Tan-
szék, Móra Poharazó, Kapocs Ételbár, Coop Ét-
terem, stb.
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Móra Nyúz Különszám - GólyaNyúz, a Móra Ferenc Szakkollégium lapja.

Tördelőszerkesztő: Béla Bálint, Drozdik Evelin
Szerkesztő: Béla Bálint, Drozdik Evelin, Vass  Viktória
Képek, illusztrációk: Csengődi Erika, Kovács Attila, Kujbus 
Tamás, Lutz Gábor, Szilágyi György, Vass Viktória

A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük: 
Pipitér Falatozó hivatalos Facebook-oldala
Blues Kert Vendéglő hivatalos Facebook-oldala

Készült az NTP-SZKOLL-19-0032 sz. pályázat támogatásával
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