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BevezetőBevezető

Ezt a rövid kiadványt azért készítettük, hogy megosszunk veletek olyan 
fontos információkat, amelyeket ugyan előbb-utóbb magatoktól is meg-
szerezhetnétek, de már az első naptól szükségetek lehet rájuk. Próbál-
tunk 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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A MórA SzAkkollégiuM felépítéSe
A kollégium hétszintes épület, két lépcsőházzal (az első lépcső mellett 
található a lift, amely kényes szerkezet, ezért ezúton kérünk mindenkit, 
hogy vigyázzon rá, legszívesebben maximum négy főt fogad be). A la-
kószobák az emeleteken helyezkednek el (1–5. emelet), a magasföldszin-
ten és az alagsorban pedig elsősorban közösségi helyiségeket, valamint az 
igazgatói, a tanári és a gondnoki irodát (magasföldszint) találjátok. 

Legfontosabb közösségi tereinkről röviden az alábbiakban olvashattok, 
amit részletezni érdemes, arról szó esik a későbbiekben. 

Magasföldszint:

Nagyterem (és kisterem)
Az egyik legnagyobb helyiségünk, szakkollégiumi 
kurzusok, konferencia-előadások, vitaestek, kul-
turális rendezvények színtere. Szinte nincs mórás, 
aki ne töltene itt havi néhány estét. A zárójeles kis-
terem a hátsó függöny és ajtók mögött bújik meg, 
a folyosóról is megközelíthető kurzushelyszín, de 
nagytestvérével összenyitva növeli annak befoga-
dóképességét.

Folyóirat-olvasó
A hely, ahol a leghíresebb magyar társadalomtu-
dományi és művészeti témájú szakfolyóiratok „tár-
saságában” hallgathatunk szakmai előadásokat, 
vehetünk részt kicsoportos foglalkozásokon, nem 
utolsó sorban pedig sok mórás rendezvény szerve-
zőgárdájának ez a legkedveltebb találkahelye.

43-as terem/1. szeminárium/gépterem
Kisebb létszámú esti kurzusoknak ad otthont, a kö-
zelmúltban megújult bútorzattal.

Szerverszoba 
A rendszergazdák birodalma (de bekopoghatsz, ha 
segítség szükséges).

45-ös terem/2. szeminárium
10 fő befogadására alkalmas, kényelmes, jól felsze-
relt szemináriumi terem.

Kék terem 
Igazi kis moziterem (ld. öntevékeny csoportok ren-
dezvényei), kényelmes, új fotelekkel, kiállított régi 
vetítőkkel és filmszalagokkal, a fal színe pedig való-
ban sötétkék.

Stúdió 
Videokazettákat és DVD-filmeket kölcsönözhettek 
itt, több mint ezer videó és közel 700 DVD közül 
választhattok. A frissen átrendezett szoba bázisa és 
eszközellátója a Stúdió, a Rádió, a Filmklub, a Kó-
rus és a Zenei öntevékeny csoportoknak is, akiknek 
működéséről/ügyeleti idejéről év elején, valamint 
kiadványunk következő oldalaiból tájékozódhattok.
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Alagsor/mínuszegy:

Büfé
Olyan rendezvényeknek ad otthont, mint a 
borkóstolók, bormustra, pálinkamustra, végzős 
búcsúztató, meccsnézés, szakmai kurzusok stb., de 
nyitva tartási időben (tájékozódj a hangosból és 
a Móra Ferenc Kollégium Facebook-csoportból) 
spontán módon szerveződő asztaltársaságok kiváló 
beszélgetőhelye. A helyszíni világmegváltás még 
könnyebben megy egy sörrel, borral, üdítővel, amit 
legtöbbször Árgyelán János szeniorunk biztosít a 
sorban állóknak.

Móra-kert 
A kertet azért szúrjuk be ide, mert idén már egy-egy 
iszogatás alkalmával a büfével szembeni ajtón ke-
resztül is megközelíthetitek. Újjászületésnek indult 
az előző tanévben: füvesítés, virágültetés (nézd meg 
a Móra-feliratot), lekerítés, csodaszép kerti bútorok 
vásárlása és sok más fejlesztés tette és teszi a jövő-
ben is lehetővé, hogy Móra-kertünk is igazi közös-
ségi térré váljon. A front felől már méhlegelővel és 
méhecskehotellel is találkozhattok madárbarát ker-
tünkben, köszönhetően a Mondolo Egyesületnek 
és szakkollégistáinknak. Ha pedig külső helyszínek, 
akkor érdemes megemlíteni, hogy ezt a szemesztert 
már 4 darab biciklitárolóval kezdjük, így a szabad-
téri, az oldalsó fedett és a beltéri mellett még egy 
épületen belüli tárolóval bővülünk, kiszolgálva ez-
zel a bicajos helyek iránt megnövekedett igényeket. 
Kerékpárt tárolni csak regisztráció és a tárolók be-
osztása után lehet, amelyről év elején Horváth Zsolt 
szeniorunk tájékoztat benneteket.

Könyvtár 
Beköltözés után minden kollégista ingyenesen be-
iratkozhat 12 ezer kötettel rendelkező könyvtárunk-
ba, ahol ügyeleti időben könyvtáros kollégistáink 
adnak tájékoztatást és segítenek a kölcsönzésben 
(figyeld a hangost és a Móra Ferenc Kollégium Fa-
cebook-csoportot, olvass az öntevékeny csoportról).

Móra Szalon 
A 2016 tavaszán kialakított, kényelmes fotelekkel, 
asztalokkal felszerelt szobánk az egyik büszkesé-
günk. Tanulásra, irodalmi beszélgetésekre, könyvbe-
mutatókra, társasozásra, kártyázásra, születésnapi, 
névnapi összejövetelekre kiválóan alkalmas, 15–20 
főt befogadni képes közös helyiség, ahol olyan ön-
tevékeny csoportok is megfordulnak, mint a Móra 
Nyúz vagy a Színjátszókör.

Tornaterem/konditerem 
Jól felszerelt edzőterem, ping-pong asztallal (amely-
hez az ütőket és a hálót a portán lehet kölcsönözni), 
bordásfalakkal, kondigépekkel stb. A tornaterem ad 
helyet olyan sportfoglalkozásoknak, mint a ping-
pong, a balkán tánc, az aerobic, vagy a társastánc, 
de bizonyos kollégiumi közösségi rendezvények és a 
bulik is ide szerveződnek.
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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 – ezen az emeleten már csak 
női vizesblokk van, ezért az itt lakó fiúk kénytelenek lemenni az első emeletre, 
ha használni szeretnék ezen alkalmatosságokat. A harmadik és negyedik eme-
let lányszint – csak női vizesblokkokkal. Az ötödik emelet vegyes, de itt csak 
felsőévesek laknak 2, 3 és 4 ágyas szobákban – ide év végén lehet pályázni.

velet, értesítést ide kap a hallgató. Ezt érdemes 
gyakran (legalább heti rendszerességgel) meg-
nézni, mert a felhalmozódott és el nem vitt leve-
lek előbb-utóbb a kukában végzik. Az ajánlott le-
veleket és pénzküldeményeket csak személyesen, 
aláírás után tudjátok átvenni a portán. Hogy ki 
kapott ilyen küldeményt, arról a portás szól nek-
tek, de mindenképpen érdeklődjetek, ha valamit 
vártok. Ha utánvétes csomagot rendeltek, az ér-
kezés időpontjában legyetek elérhetők, vagy kér-
jétek 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, 
amely a portán felvehető, csak diákigazolvány 
ellenében kölcsönözhető. Ha visszaviszitek a kul-
csot/tárgyat, visszakapjátok a diákot. Amennyi-
ben valamelyik eszköz meghibásodik (pl.: vibrál 
a neoncső, eldugult a lefolyó, csöpög 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 elkezdeni. A 
meghibásodást a portán elérhető hibabejelentő 
füzetben kell rögzíteni, hogy karbantartónk szá-
mára is elérhetővé váljon. A nem rendeltetésszerű 
használatból adódó károsodásokért a kollégista 
felel, és természetesen csak a kollégiumi tulaj-
donban lévő eszközöket áll módunkban javítani. 
A hallgató saját eszközeinek meghibásodásáért a 
kollégium nem tud felelősséget vállalni.

Az 1–4. emeleteken található még egy nagy ta-
nuló (üveges tanuló), egy közös konyha, egy volt 
telefonfülke a nethálózat switcheivel, illetve egy 
seniori szoba (senior mórásaink számára). La-
kószinten található még az ún. harmadik emele-
ti raktár. Lezárt, névvel ellátott dobozokban ide 
tehetik nyáron a mórások azon tárgyaikat, ame-
lyeket nem szeretnének hazacipelni a következő 
tanév előtt. Évente kiselejtezzük a raktárt, és azo-
kat a dobozokat, melyek nincsenek névvel ellát-
va és leragasztva, sajnos a kukába kell dobnunk, 
helyet biztosítva a többieknek.

  
Porta 
A szintek tárgyalásánál térjünk ki külön a ma-
gasföldszint alatti félemeleten található portá-
ra, a kollégium egyik legfontosabb központjá-
ra. Rengeteg információt innen tudhattok meg 
(akár a hangoson keresztül, akár személyesen), 
sok dolgot csak innen lehet kölcsönözni, itt lehet 
elintézni.

A portán 24 órás ügyelet van, tehát mindig 
találtok itt valakit, de reggel 7-től este 11-ig tart 
a portaszolgálat, ami azt jelenti, hogy ebben az 
időszakban lehet bármit kölcsönözni (a részlete-
ket lásd lejjebb), illetve informálódni az ott dol-
gozóktól. (A portásfülkében tartózkodni csak a 
portás engedélyével lehet.) Este 11-től reggel 7-ig 
a porta csak ügyeletet tart, a portás csak vész-
helyzetben (baleset, tűzeset…) mozgósítható. 
A hangost este 11 után szintén csak vészhelyzet 
(pl.: tűz) esetén lehet használni.

A portásfülke mellett található a levelesláda, 
melyen az ábécé betűi szerepelnek. Minden le-



6

A vendég(ek)ért a hallgatónak le kell jönni a 
portára. A vendégek reggel 7 és este 11 között 
tartózkodhatnak az épületben, kivéve természe-
tesen, ha szállóvendégként vannak az épületben. 
Amennyiben este 11 után a vendégek a kollégi-
um területén maradnak, ki kell fizetniük szállás-
díjukat.

Dolgozóink a porta körül:

Portások:
Berecz Kinga Réka 

Danka Balázs 
Kiszel Pál

Pellei Sándor 

Udvaros és helyettesítő portás:
Futó Csaba

Épületgondnok:
Kujbus Tamás 

A kollégisták vendégeinek fenntartott szobák is a 
portán foglalhatók le. A részletekről az ott dolgo-
zóktól lehet tájékoztatást kapni. Amennyiben a 
kollégista napközben vendéget fogad, a belépés-
kor a vendég köteles bejelentkezni a portán, és itt 
tartózkodása idejére egy fényképes igazolványt 
leadni a portásnak. 

G Ó LYA N Y Ú Z
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A MoSáSról
Mint már említettük, a kollégiumban van lehetőségetek mosni. Minden la-
kószinten található egy mosógép a zuhanyzók előterében (kivéve az ötödik 
emeleten, ott a női mosdó előterébe). Az öt gép használata értelemszerű, de 
aki még nem mosott, az feltétlenül kérdezzen meg egy ezen a téren tapasztalt 
kollégistát, emellett mindenképpen olvassa el a gépekhez kihelyezett haszná-
lati utasítást. A szükséges mosóport és öblítőt nektek kell beszereznetek, vasa-
lót viszont kölcsönözhettek a portán.

A portán kérhető mosógépkulcsok 5 órán át lehetnek nálatok, maximum 
heti 2 alkalommal. Ismétlődő késések esetén kénytelenek vagyunk a későt 
huzamosabb ideig eltiltani az itteni mosástól. 



8

Öntevékeny cSoportok

Tradícionális öntevékeny csoportjaink

Könyvtár
A 12.000 kötetet számláló könyvtárunkat az 
alagsorban találod. Aranybánya lehet a bölcsé-
szeknek, de a jogászok, közgazdászok és a TTIK-
sok sem fognak panaszkodni. A könyvtárba 
minden kollégista beiratkozhat, teljesen díjmen-
tesen. 10 könyv vihető ki egyszerre, maximum 1 
hónapra (időtúllépés esetén késedelmi díjat kell 
fizetni). Csengődi Erika és Dombóvári Dalma 
a Facebook-csoportban vagy a hangoson ke-
resztül értesítenek benneteket, hogy mely esti 
órákban ügyelnek. Mivel minden könyvtáros a 
koliban lakik, „vészhelyzetekre” is van megoldás: 
meg lehet őket keresni más időpontban is, ha 
sürgősen van szükség egy kötetre.

Stúdió/Filmklub
Rövidebb szünet után 2020-ban Schütz Oszkár 
és Sebők Ákos vezetésével 2020-ban újraindult 
a kollégium nagymúltú stúdiószolgáltatása. Már 
abban az évben kísérletet tettek a Stúdió saját 
filmklubjának elindítására, majd a vírushelyzet 
után, 2021-től végre sikerült megvalósítani a ter-
veiket: heti egy alkalommal tartottak filmvetíté-
seket, a filmek előtt rövid ismertetővel, utánuk 
izgalmas beszélgetésekkel. A főként a Kék terem-
ben mozizó, sokszor teltházas csoport az első 
szemeszter elején Spielberg-filmeket nézett, míg 
október második felétől főként magyar klasszi-
kusok kerültek terítékre. A második szemeszter 
Christian Bale színészi hónappal indult, de meg-
valósult többek között a hagyományos 24 órás 

filmmaraton is. A filmklubok látogatása mellett 
a mórások ügyeleti időben egyébként a Stúdió 
kínálatából bármelyik filmet kikölcsönözhetik, 
amely az öntevékeny csoportunk listáján szere-
pel.

Rádió
Pókász Bencéék Németh Kornélék csapata után 
vehették át a ‘90-es évek óta kisebb szünetekkel 
és szárnyalásokkal működö kollégiumi rádiót. 
A szerkesztők nagy örömére az előző évben már 
csendesedett annyira a járvány, hogy szinte min-
den hétfőn adásban lehettek, idénre pedig a meg-
újult Stúdió 1-be átköltözött csapat valami újjal 
készül, minden adásba szeretnének vinni valami 
váratlant, ami eddig még nem volt. 

Móra Nyúz
A kistestvérét, a Gólya Nyúzt épp most olvassá-
tok. Öntevékeny csoportként működik az újságot 
szerkesztők köre is, amely időnként új szárnyra 
kap, még nagyobb írói és szerkesztői kedvvel 
bír. Remélhetően most is egy ilyen időszak előtt 
állunk, a pandémia után jól jön az utánpótlás a 
Béla Bálint vezette szerkesztői gárdának (a je-
lentkezési lehetőségekről hamarosan). A Móra 
Nyúz eddigi XXII. évfolyamával, ezen belül 67 
számával a szakkollégium szakmai, közösségi és 
kulturális eseményeiről, mindenkit érintő infor-
mációkról tudósít online és sikeres pályázatok 
esetén nyomtatott formátumban is.

G Ó LYA N Y Ú Z

A következőkben alulról szerveződő csoportjainkról olvashattok, amelyek 
tagjai művészetüknek, hobbijuknak hódolva gyűlnek össze hétről hétre a 
mórában. Vannak köztük, akik valamilyen formában évtizedek óta részei a 
kollégium mindennapjainak, és vannak, amelyek új igények alapján bonto-
gatják szárnyaikat.
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Színjátszókör
Évek óta Ötvös Dávid, volt mórásunk terelgeti a 
színjátszás iránt érdeklődő mórások útját. A he-
tente találkozó csapat szituációs játékokkal várja 
az régi és új tagokat, akik szorgalmas gyakorlás 
után ünnepekhez kötődő előadásaikon is fellép-
hetnek. A Móra Színpad tavaly az ‘56-os megem-
lékezéshez kapcsolta az Etüd öt hangra című da-
rabot, amely a kollégium falait átlépve a Sarastro 
Caféban is színre került. Ha pedig már városi 
szereplések és mórás történelem, akkor érdemes 
beszúrni a nagy előd, Bárdolatlanok társulatot, 
amelynek szegedi jó híréről már egy Google-ke-
reséssel is megbizonyosodhattok.

Kézműves kör
Farsang, karácsonyi ünnepség, advent, zenei es-
tek, különböző kollégiumi rendezvények fényét 
emelik a csoport alkotásai. Balogh Dóri évek 
óta motiválja a csatlakozni vágyó kézműveseket, 
akik szívesen fogadják az új jelentkezőket, akik 
akár újra hetente összeülnének kikapcsolódni a 
hozzájuk hasonlóan kreatív kollégistákkal.

Illusztráció (rajzkör)
A csoport egyik nagy elődje a 2010-es években 
a Kiss Máté vezette rajzkör volt, amelyet Takács 
Fanni 2021-ben illusztrációs öntevékeny körként 
gondolt újra. Foglalkozásaik elején meserészle-
tek segítségével inspirálódtak, majd olyan karak-
tereket alkottak, melyeket egy családtagjuk vagy 
barátuk ihletett. A munkafolyamatok során ceru-
za és tűfilc segítségével szabadon, saját stílusukat 
érvényesítve dolgozhattak. A csoport célul tűzte 
ki, hogy rajzolás közben mindenki feloldódjon, 
egy kicsit megfeledkezzen a mindennapi roha-
násról, és belemerüljön a saját fantáziavilágába.

Újabb öntevékeny csoportjaink

Kórus
A vezetők, Kaiser Csilla és Harci Ricsárd remé-
nyei szerint idén is folytatja működését a kollé-
giumi Móra Kórus, amely már negyedik éve biz-
tosít lehetőséget a kollégium hallgatói számára a 
közös éneklés örömeinek megtapasztalására va-
sárnap esténként. A kórus a kollégiumi rendez-
vények rendszeres fellépője, a feldolgozott kórus-
művek pedig viszonylag széles skálán mozognak: 
komoly- és könnyűzenei darabok egyaránt fel-
csendülnek a próbákon. A csoport mellett köny-
nyűzenei öntevékeny kör is alakult, amely mórás 
eseményeken a kórust és más, egyéni fellépőket 
is lelkesen kísér, ékes példa erre a Zenei Esten 
való közös munka. Elődökként a kórus oldaláról 
Nagy Berni, a könnyűzene felől pedig Mayer Já-
nos nevét emeljük ki, de a több év kihagyás miatt 
az akuális csoportokat tulajdonképpen újnak te-
kintjük.

G Ó LYA N Y Ú Z
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Kötés-horgolás 
Nagy Valentina és Merber Richárd alkotói köre 
tavalyelőtti népszerűsége után az előző tanévben 
is elindult. A félév elején a tagok elsajátíthatták 
a horgolási alaptechnikákat, a végére pedig már 
többen az összetettebb mintákkal is elboldogul-
tak: őszi falevelet, sündisznót, tököt, makkot és  
karácsonyfadíszeket tanultak horgolni. A kezdők 
első projektjeként egy plüssfigura megalkotását 
tűzték ki célul, de akadtak, akik saját hozott min-
ta alapján készítettek többek között sálat, fejpán-
tot vagy kisbékát.
 

Balkán tánc
Szerb, horvát, bunyevác és makedón táncok alap-
jait sajátíthatták el, akik az utóbbi években láto-
gatták volt kollégistánk, Mohai Aletta táncóráit. 
Családias légkörben, az alagsori toirnaterem-
ben ismerkedhetnek meg idén is a balkán tán-
cok teremtette hangulattal, akik személyesen egy 
bunyevác származású lány segítségével kapcso-
lódnának ehhez a kultúrához.

Móra Nyúl
Glavosits Villő és Csíkos Enikő indítványozására 
jött létre 2021-ben a kis csoport, amelynek tag-
jai hétről hétre töretlen szorgalommal tesznek 
egészségükért, róva a köröket a Móra környékén. 
A Móra Nyúlnak keresztelt közösség nevéhez 
már jótékonysági futás is fűződik, amelyet 2021 
októberében szerveztek a Fő Fasori Óvoda támo-
gatására. Részben ugyanezen tagokkal érdemes 
megemlíteni a szintén az előző tanávben indult 
sütés-főzés öntevékeny kört, melynek köszönhe-
tően a futás közben elégetett kalóriák pótlása is 
lehetségessé vált, ahogyan az is, hogy egyre több 
mórás rendezvényen házi sütemény kerüljön az 
asztalra.

Néptánc, hastánc, társastánc, aerobic, 
fegyencedzés, foci, röpi, zsonglőrködés, csillagá-
szat és még sorolhatnánk azokat a tevékenysége-
ket, amelyek zajlottak vagy zajlanak napjainkban 
is a Móra falai között. Érdeklődjetek az indulá-
sokról, csatlakozzatok a csoportokhoz, hogy a 
szakmai események mellett a közösségi, kulturá-
lis területek segítségével is sajátotokká váljon a 
híres „mórás szellemiség”.

G Ó LYA N Y Ú Z
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ÉtkezÉsi lehetősÉgek
Éttermek/menzák Újszegeden:Éttermek/menzák Újszegeden:

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

G Ó LYA N Y Ú Z

Az 1–5. emeleteken tűzhelyekkel, mosoga-
tókkal felszerelt konyhák várják a főzni vá-
gyókat. Ha mégsem törnél „konyhatündéri 
babérokra”, szívesen ajánljuk az alábbi lehe-
tőségeket:

BLUES KERTBLUES KERT
Hangulatos, kerthelyiséges étterem a kollégi- 
um szomszédságában, ahol ízletes, kétfogá-
sos menüt kaphatsz.

MEGÁLLÓ ÉTTEREM, DÉLVIDÉKHÁZMEGÁLLÓ ÉTTEREM, DÉLVIDÉKHÁZ  
10 perc a kolitól, Újszeged, Közép fasor 1–3.
Étkezde  házias  ízekkel.

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

American Chicken American Chicken (Fésű utca 6.)
Görög PizzériaGörög Pizzéria – mórásoknak 20% állan-
dó kedvezmény (Fürj utca 29.),
Menü KirályMenü Király (Fő fasor 69.)
Happy Hot PizzaHappy Hot Pizza
(Makkosházi krt. 23.)

Egyéb rendelési lehetőségekről érdeklődj a 
portán!

Éttermek/menzák a belvárosban:Éttermek/menzák a belvárosban:

TÜNDÉRKONYHATÜNDÉRKONYHA 
Kelemen László utca 11. 
Sok Mórás kedvelt helye, ahol napi menüvel  
és állandó ajánlatokkal várnak. A hely nagy 
előnye, hogy a Széchenyi téri buszmegállótól 
egy perc sétára található.

BOCI TEJIVÓBOCI 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
Szerkesztő: Béla Bálint, Vass  Viktória
Képek, illusztrációk: Csengődi Erika, Kovács Attila, Lutz Gábor, Vass Viktória

A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük:
Pipitér & Pipipont hivatalos Facebook oldala
Blues Kert Vendéglő weboldala

Készült az NTP-SZKOLL-21-0022 sz. pályázat támogatásával.


