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Bevezető
Ezt a rövid kiadványt azért
készítettük, hogy megosszunk veletek olyan
fontos információkat, amiket ugyan előbbutóbb magatoktól is megszerezhetnétek, de
amikre már az első naptól szükségetek lehet.
Próbáltunk tömören (néhol csak vázlatosan)
és érthetően fogalmazni – reméljük minden
érthető és világos lesz, és tényleg hasznát
látjátok majd ennek a kis „füzetnek”. Ha
esetleg mégis kimaradt valami, akkor sem
kell kétségbe esnetek – a kollégium egy
család, itt bárki kisegít, ha valami
problémátok
akadna.
Kellemes
tájékozódást!

Kollégium felépítése
Itt csak vázlatosan említjük egy-egy helyiség
mibenlétét, ami részletezésre szorul, azt
külön kifejtjük.
A kollégium egy hét szintes 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 kedvéért – nagyjából szintekre
lebontva olvashattok ezekről részletesen.
A legalsó szint az alagsor (más
néven mínuszegy), itt találhatók a kollégium
fontos közösségi színterei, nevezetesen:
Büfé: szinte minden nap nyitva van, és
nagyon sok hasznos dolgot lehet itt kapni,
amire a kollégistáknak szükségük lehet –
mint például az elengedhetetlen kávé, vagy
a sör.
Könyvtár:
beköltözés
után
minden
kollégista ingyenesen beiratkozhat, és
használhatja, mint egy rendes könyvtárat. A
könyvtárat csak ügyeleti időben lehet
látogatni, csak a könyvtárosok felügyelete
mellett.
Játékterem:
avagy konditerem.
Jól
felszerelt edzőterem, ping-pong asztal
(amihez az ütőket és a hálót a portán lehet
kölcsönözni), bordásfalak, és lányoknak

hetente zenés torna (avagy zenés ugribugri).
Egyébként a kb. havonta megrendezésre
kerülő kollégiumi közösségi rendezvényeket
és bulikat is itt tartjuk. A néptánc, a
fegyencedzés, és a színjátszó csoport
próbáinak is helyszíne.
Dohányzó: igen, itt lehet legálisan
füstölögni, na meg persze sütit enni, de erről
majd később.
Csocsóterem:
egy
csocsóasztal
a
berendezés, amit a büfé üzemeltet.
Értelemszerűen itt kerül megrendezésre a
csocsóbajnokság és a csocsóliga.
Raktár: A raktár Taki birodalma, itt lehet
felvenni a szobafelszerelést, és itt lehet
ágyneműt cserélni, az „ágyneműcserélős”
napokon – hogy ezek mikor vannak, arról
plakát tájékoztat (általában 2-3 hetente).
Műhely: a kollégisták elől elzárt rész – itt
található a kazánház, illetve a karbantartó
birodalma.
A magasföldszint (avagy a nulla)
szintén közösségi helyiségek otthona, illetve
itt találhatók az irodák.
Nagyterem: itt lehet tévézni, zongorázni
(este 8-ig), illetve itt tartjuk egyes nagyobb
rendezvényeinket, és a kulturális, szakmai
előadások zömét.
Folyóirat-olvasó: (vagy magasföldszinti
olvasó): itt elsősorban tanulni szokás, de itt
olvashatjátok a kollégiumba járó összes
folyóiratot, szakszemináriumok, irodalmi
beszélgetések és előadások, és a rajz
szakkör foglalkozásainak helyszíne is.
Számítógépterem: itt található 10 gép,
amiről lehet netezni – a géptermet csak
kollégisták használhatják, amennyiben
rendelkeznek jelszóval és azonosítóval.
Ezeket a rendszergazdáktól lehet szerezni.
Kék-terem (esetleg hátsó videó): igazi kis
moziterem kényelmes fotelokkal, lehet
DVD-t, videót és tv-t nézni, itt tartjuk a
filmklubjainkat, és még régi vetítőkkel,
filmszalagokkal is találkozhattok itt.
45-ös DVD terem: szemináriumi terem,
valamint itt is lehet DVD-filmeket nézni.
Kisterem: Szemináriumi terem, tanulásra,
kisebb csoportos rendezvényekre kiválóan
alkalmas,

Stúdió: itt lehet videokazettákat és DVDfilmeket kölcsönözni. Több mint ezer videó
és közel 500 DVD közül választhattok.
Öntevékeny csoportok szobája (stúdió 2):
itt a székhelye a kollégiumi rádiónak, de a
rajzszakkör és a kollégiumi zenekar is
magáénak tudhatja ezt a termet.
Szerverszoba: itt található a kollégiumi
szerver, ez a rendszergazdák birodalma.
Igazgatói iroda: igazgatónk, Kovács Attila
irodája (és itt ül össze heti rendszerességgel
a Kollégiumi Bizottság).
Gazdasági iroda: Taki második birodalma
.
A további szinteken elsősorban
lakószobák találhatók: az első emelet
hagyományosan „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 emelet lányszint –
csak női vizesblokkokkal. Az ötödik emelet
vegyes, de itt csak felsőévesek laknak – ide
év végén lehet pályázni. Az ötödik emeleten
elsősorban 2, 3 és 4 ágyas szobák vannak.
Az 1-4. emeleteken található még
egy nagy tanuló (üveges tanuló), egy közös
konyha, egy (jelenleg nem nagyon üzemelő)
belső-hálós egyetemi vonallal ellátott
telefonfülke, illetve egy seniori szoba.
Ezekben a szobákban laknak a kollégium
seniorai.
A lakószinteken is akad ezen kívül
közösségi helyiség, mégpedig:
Az első emeleten:
Első emeleti szakszeminárium és DVD
szoba, más néven 10/C: többfunkciós
közösségi helyiség, elsősorban nyelvórák, a
sakk-kör és a szerepjáték csoport
foglalkozásainak színtere
Első emeleti vendégszoba: Kétágyas
vendégszoba, ahol év közben a hallgatók
vendégei kaphatnak helyet. Ezt a portán
lehet lefoglalni, és nem kerül annyiba, mint
egy összkomfortos vendégszoba.
A második emeleten: található még egy
hallgatói vendégszoba, a 20/C, négy ágyas,

és ugyanaz vonatkozik rá, mint az első
emeleti vendégszobára.
A harmadik emeleten:
Harmadik emeleti raktár: ide rakhatja be a
kollégista a nyárra azokat a tárgyait, amiket
nem szeretne hazavinni (mert nem akar
feleslegesen cipekedni oda is, vissza is). A
tárgyakat névvel ellátott, zárt dobozban
lehet lerakni. Évente kiselejtezzük a raktárt,
és azokat a dobozokat, melyek nincsenek
névvel ellátva és leragasztva, kidobjuk.
A negyedik emeleten:
A dohányosok számára alakítottunk ki egy
kényelmes
szobát,
ahol
kedvükre
füstölöghetnek. (És csak itt, illetve az
alagsori dohányzóban, mert a kollégium
minden egyéb helyiségében tilos a
dohányzás, és ezt komolyan be is tartatjuk!)
Nagyjából ezzel gondolatban bejártuk a
kollégiumot – ami esetleg kimaradt, azt
vagy nem látogathatja hallgató, vagy előbbutóbb úgyis rájössz, hogy mi célt szolgál  .

Porta
A kollégium egyik legfontosabb
központja a porta – rengeteg információ
innen tudható 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. Reggel 7-től este
11-ig tart a portaszolgálat, ami azt jelenti,
hogy ebben az időszakban lehet kölcsönözni
a portáról (a részleteket lásd lejjebb), illetve
kérdésekkel és egyéb dolgokkal zaklatni a
dolgozókat. (A portásfülkében tartózkodni
csak a portás engedélyével lehet.) Este 11től 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 általános levelet,
illetve a kollégiumi csekket ide kap a

hallgató. Ezt érdemes gyakran (legalább heti
rendszerességgel) megnézni, mert a
felhalmozódott és el nem vitt levelek előbbutóbb a kukában végzik. (A befizetett
kollégiumi csekkek igazolószelvényét a
portával szemben található, lépcsőkorlátra
felszerelt kis postaládába kell bedobni, vagy
Kovács Attilának személyesen átadni.) Az
ajánlott
leveleket,
csomagokat
és
pénzküldeményeket csak személyesen lehet
átvenni a portán, aláírással igazolva az
átvételt. Hogy ki kapott ilyen küldeményt,
arról a portán található, a bejárat felé
fordított spirálfüzet tájékoztat.
Ha a portára igyekszel,
érdemes magaddal vinni a
diákigazolványodat – e nélkül
semmit nem vihetsz el a portáról!
Minden kulcs és tárgy, ami a
portán
felvehető
csak
diákigazolvány
ellenében
vihető el – ha visszaviszed a
kulcsot/tárgyat, visszakapod a
diákod.
Amennyiben valamelyik eszköz
meghibásodik, azt a portán jelezni kell – és
érdemes is, mert amíg nem tudnak róla,
addig a javítást/esetleges pótlást sem lehet
elkezdeni.
(A nem rendeltetésszerű
használatból adódó károsodásokért a
kollégista felel.)
A
kollégisták
vendégeinek
fenntartott szobák is a portán foglalhatók le.
A részletekről a portán lehet tájékoztatást
kapni.
Amennyiben a kollégista napközben
vendéget fogad, a belépéskor a vendég
köteles bejelentkezni a portán, és itt
tartózkodása
idejére
egy
fényképes
igazolványt leadni a portán. A vendég(ek)ért
a hallgatónak le kell jönni a portára, A
vendégek reggel 7 és este 11 között
tartózkodhatnak az épületben (kivéve
természetesen, ha szállóvendégként vannak
az épületben).
A portán kell bejelenteni az esetleges
műszaki meghibásodásokat (pl.: vibrál a
neoncső, eldugult a lefolyó, csöpög a
radiátor, tönkrement a hűtő). Szintén a

portán lehet kicserélni a falikarok kiégett
izzóit.
A mosásról: mint már említettük, lehetőség
van a kollégiumban mosni. Minden
lakószinten található egy mosógép a
zuhanyzók előterében, egy pedig a WC-k
előterében lévő kis mosóhelyiségekben
(összesen 7 gépen moshattok). A gépek
jelentős része azonos típusú – egyedül a
negyedik emeleti különbözik valamelyest a
többitől. A használatuk értelemszerű, de aki
még nem mosott, az feltétlenül kérdezzen
meg egy e téren tapasztalt kollégistát, és e
mellett mindenképpen olvassa el a
kihelyezett tájékoztatót. A mosógépkulcsért
cserébe nem csak a diákot, de 200 forint
kauciót is a portán kell hagyni. Ezért cserébe
4 órán keresztül lehet nálad a kulcs –
kivéve, ha este 7 után viszed el, mert akkor
is vissza kell vinned 11-ig, ha a 4 óra még
nem járt volna le. Amennyiben elkésel, a
200 forintod a portán marad – az így
összegyűlő pénzt a gépek karbantartására
fordítja a kollégium. Kritikusan nagy és
ismétlődő késések esetén egyéb szankciókra
is lehet számítani (pl.: huzamosabb eltiltás,
és akkor hordhatod haza a szennyest…).

Kolikönyvtár
Igen, itt még könyvtár is van.
Helyileg az alagsorban található, tehát
helyben van!  A könyvállomány közel
10000 kötet. El kell, hogy mondjuk a
gyűjteményről, hogy tudatosan kialakított
összetétele kimondottan a hallgatók
igényeire fókuszál. Ami „alapmű” az
egyetemi tanulmányok során, azt itt biztosan
megtaláljátok.
Aranybánya
lehet
a
bölcsészeknek (főleg), de a jogászok,
közgazdászok és a TTIK-sok sem fognak
panaszkodni.
A könyvtárba minden kollégista
beiratkozhat, teljesen díjmentesen. 10 könyv
vihető ki egyszerre, max. 1 hónapra. Bünti
van, főleg brutális késések után! A könyvtár
nyitva tartása is kedvező: kb. 20-22 óráig
látogatható. A pontos időpontról a
hangosból lehet értesülni.

Mivel minden könyvtáros helyben
van, ezért „vészhelyzetekre” is van
megoldás: meg lehet őket keresni más
időpontban is, ha nagyon kell valami. Nem
elhanyagolható körülmény az sem, hogy a
kollégium honlapján is fent vagyunk és
kereshető katalógusból szerezhetők az
információk. (Pont, mint a nagyoknál. )
Csengődi Erika (főkönyvtáros
senior)

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
ötszáz DVD filmet ölel fel.
A kollégiumi filmarchívum hosszú
évek gyűjtőmunkájának eredménye. A
filmek egy része jelenleg videokazettán
található, de az utóbbi években jól haladtunk
a DVD-k gyűjtésével is. Igazi kincsek
fedezhetők fel tékánkban, mely az egyetem
leggazdagabb gyűjteménye, érdemes lejönni
és körülnézni. A folyamatos bővítés mellett
a már meglévő filmeket is igyekszünk
digitalizálni. A filmek széles skálája minden
igényt kielégít – szinte nincs olyan műfaj,
melyből ne találnánk meg legalább egy-két
alkotást. Az elmúlt évek tapasztalatai
alapján bátran állíthatjuk, hogy a
gyűjteményünk
egyedülálló
(szegedi
viszonylatban mindenképpen), hiszen egyes
egyetemi filmklubok is gyakran fordulnak
hozzánk segítségért. A kikölcsönzött
filmeket a kollégiumban direkt erre a célra
kialakított termekben nézhetitek meg. A
kölcsönzés részleteiről a stúdió hivatalos
szabályzata így ír:
1. Videokazettát és DVD-t bármely
kollégista kölcsönözhet. Kölcsönzéskor a
kollégista 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 összegből a stúdió
részére új kazetták és DVD-k vásárolhatók.
4. A videostúdiót a videostúdiósok
működtetik. A stúdióba csak az ő
felügyeletükkel tartózkodhatnak kollégisták.
5. A stúdió kulcsa a portán található, csak a
megbízott felelősök vehetik fel.
6. A videostúdiósok bonyolítják a kazetták
és DVD-k kölcsönzését, és alkalmanként a
kollégium részére videó, DVD illetve CD
másolást.
7. A videostúdió szolgáltatásai ingyenesek.
8.DVD-t nézni a magasföldszinti kék
teremben, a magasföldszinti DVD teremben
(45-ös szoba) és a kisteremben lehet. Akik
pedig régi videókat néznének, az első
emeleti DVD szobában tehetik meg. A
szobákra feliratkozni, és a kulcsokat
felvenni a portáról lehet.
Tehát a leírt módon vehetitek igénybe a
szolgáltatásokat. Ha valamilyen kérdésetek
lenne a stúdióval kapcsolatban, akkor a
stúdiósokat vagy Kovács Attila kollégiumi
tanárt érdemes keresni.
A rádiót, amely tavaly költözött vissza régiúj helyére a modern technikai eszközökkel
felszerelt, a portán stúdió 2 néven ismert
rádiós szobába minden évben változó,
kollégistákból álló stáb igazgatja, és heti
rendszerességgel hallható a hangosban.
A kollégiumi rádiós stáb szívesen lát
minden 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.

Öntevékeny csoportok és sportolási
lehetőségek
A kollégiumban évek óta több
öntevékeny csoport is működik – vannak
igen komoly múltra visszatekintők, mások
nemrég alakultak. Egyesek megalakulásuk

óta folyamatosan működnek, és olyanok is
akadnak, melyek kényszerpihenőt tartanak.
Ebben a rövid összefoglalóban csak
megemlítjük ezeket a csoportokat –
előreláthatólag még szeptember folyamán
bemutatkozik ezek közül több is, de egy kis
utánajárással/kérdezősködéssel
bárki
felveheti velük a kapcsolatot.
Rajzszakkör: Mátéffy Attila, Tari Csilla és
Gál Erika után idén Kiss Máté vezeti a
csoportot, és reményeink szerint folytatják a
rajzosok sikertörténetét. A szakkör külön
„szertárral”, illetve komoly felszereléssel
rendelkezik. Heti egy alakalommal,
általában a magasföldszinti olvasóban ülnek
össze
a
legkülönfélébb
technikákat
gyakorolni. Alkotásaikból nagy sikerű
kiállítást is szerveztek, ha az elmúlt évek
tendenciája folytatódik, még sok örömöt
szerezhetnek
az
alkotni
vágyó
kollégistáknak.
Móra Nyúz: nem a klasszikus
értelembe vett öntevékeny csoport, de
mindenképpen ide kívánkozik. A kollégiumi
újság kéthavi, rendszerességgel jelenik meg,
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
tájékozódhatnak az írni vágyók.
A
kollégiumi
kártyakör,
a
társasjáték és szerepjáték (RPG) szakkör
hosszú – bár kissé töredezett – múltra tekint
vissza. Elsősorban a büfében, alkalmanként
az első emeleten, a DVD és szerepjáték
szobában találhatjátok őket, A csapatok
szívesen fogadnak új játékosokat is.
Érdeklődni
Papp
Ágnesnél,
Danka
Balázsnál és Mayer Jánosnál lehet.
Az előző tanévben Harkai Gyuri
vezetésével újraéledt a színjátszó kör, ami
egy időben nem csak a kollégiumban
örvendett nagy sikernek - a Bárdolatlanok
színjátszó kör a város több rendezvényén is
sikerrel lépett fel. (Egyes fellépései a
kollégiumi filmarchívumban fellelhetők.) Reméljük, hogy az idén számos fellépéssel
szórakoztatják majd kollégistáinkat.

2013-ban újraindult az énekkar, és
fellépéseivel,
folyamatosan
gyarapodó
létszámával
az
elmúlt
év
egyik
legsikeresebb öntevékeny csoportja lett. Az
érdeklődők, csatlakozni vágyók Nagy
Bernadettet kereshetik,
Az elmúlt évben a könnyűzenei
esteket szerveztek, és ezen teremtettek
fergeteges hangulatot a kollégium lelkes
zenészei, zenekedvelő hallgatói.
Tavasszal szervezzük az Öntevékeny
Csoportok Éjszakáját, ahol a fellépők
tagokat toborozhatnak, és megmutathatják
magukat a nyilvánosságnak.
Reméljük,
hogy a már hosszabb ideje alvó csoportok is
idővel
újraszerveződnek,
illetve
új
alakulatok bővítik majd, az eddig is színes
palettát. Ha esetleg van valamilyen ötleted,
szívesen vezetnél valamilyen szakkört, vagy
részt vennél valamelyikben, akkor keresd
meg Régert Attilát, vagy a téged érdeklő
csoport tagjait, vezetőit.
Amennyiben valaki ennél aktívabb
időtöltésre vágyik, szintén megtalálhatja a
neki
megfelelő
elfoglaltságot,
a
kollégiumban ugyanis számos sportág
gyakorlására
nyílik
lehetőség.
Kollégiumunk
egyik
legnépszerűbb
„sportja” kétségtelenül a csocsó. Az elmúlt
években minden szemeszterben bajnokságra
is sor került, melynek szervezését Medgyesi
Árpi, majd Varga Bálint és Mayer János
vállalta – a tavalyi évtől már külön
csocsóliga
is
van,
mely
heti
rendszerességgel zajlik, és annyira népszerű,
hogy lehet, hogy idén már több osztályban
indul bajnokság.
A második helyen megosztva a foci
és a fegyencedzés (kettlebell és TRX)
szerepel. A kollégiumi focibajnokság – igen
fontos a fociszerető fiúknál, hogy minél
több rokonlelket megismerjenek - amelyre
szeptemberben lehet nevezni, reményeink
szerint szeptember végén rekordszámú
nevezéssel indul. Várjuk szobák, baráti
társaságok nevezését. A zenés torna
korábban egyetemi testnevelésóraként is
felvehető volt idén reményeink szerint a
foglalkozásokat Tóth Liliána vezeti.

A tavalyi évben a néptánc oktatásával bővült
a paletta, idén még professzionálisabb
keretek között szeretnénk ezt folytatni.
Szintén 2010-ben indult a kollégiumi
kettlebell. A szervező és foglalkozásvezető
Pfeffer Árpi lelkesedésének köszönhetően
egyre többen csatlakoznak a csoporthoz, heti
egy alkalommal tartanak edzést.
A lányok körében mindig népszerű hastánc
órák sem maradhatnak ki a kínálatból.
Gódor Niki vezetésével a leglelkesebbek
már a Ki Mit Tud-on is felléptek.
Kosárlabda-bajnokság (streetball) is
zajlik már évek óta, de a kis létszám miatt
eddig szűk körű volt. Az utóbbi évben a
felújított és felfestett pályának és az új
kosárpalánknak is köszönhetően biztató
fellendülés volt érezhető e téren… 
Idén
a
felújított
pályánkon
röplabdabajnokság kiírását is tervezzük,
bízunk benne, hogy lesznek érdeklődők.
Az utóbbi években kapott lendületet
a kollégiumi ping-pong élet. Mindkét
félévben népszerű a bajnokság, az egyénik
mellett párosban és vegyes párosban is lehet
indulni, ha bármilyen kérdésetek van a
tavalyi szervezőt, Horváth Zsoltit érdemes
keresni.
A bajnokságok listáját az inkább
szellemi
sportnak
számító
sakkal
folytathatjuk. Sakk-bajnokság több ízben
került megrendezésre, egyrészt Mócza
Attila, majd Régert Attila és Horváth Zsolt
szervezésében. A korábbi években sakkkészlettel, sakkórákkal gazdagodtunk, és
kétszer is megnyertük a Szent Imre kupát.
Idén alkalmunk nyílna végleg elhódítani a
serleget. . Aki esetleg mégse rajong a
sakkért, az esetleg próbát tehet a pókerrel is
– a kollégiumban évek óta minden
szemeszterben
megrendezésre
kerülő
versenyt Varga Bálint koordinálja. A
könnyedebb műfaj kedvelői a kő-papírolló, a Catan és az ötödölő bajnokságokban
próbálhatják ki magukat.
Persze aki csak a játék kedvéért veszi
ki a részét valamelyik sportból, az sem fog
hoppon maradni, hiszen minden eddig
említett sportágból „szabadfogású opció” is
választható, nem kötelező rögtön ringbe

szállni. Sőt, ezeken kívül még lehetőség
nyílik tollaslabdázásra, és a szintén nagyon
népszerű súlyzózásra/kondizásra is.
Ha
pedig
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 egyetemi hallgatók a nap bizonyos
óráiban (általában az esti órákban)
ingyenesen használhatják a medencéket.
Szintén hasonló opciókkal, de más
időpontban (általában délelőtt vagy dél
körül) vehető igénybe a ligetben található
egyetemi teniszpálya szolgáltatása.
A felsoroltakon kívül nagyon sok
sportolási lehetőséget nyújt még a város –
elsősorban az egyetemi testnevelésórák közt
érdemes böngészni…

Rendezvények
A közösségi élet szerves részét
képező
rendezvényeinket
feltétlenül
érdemes látogatni – vélhetőleg mindenki
talál majd köztük kedvére valót. Az év
elején esedékes a gólyák fogadása és az
évnyitó buli, amit remélhetőleg egyik elsős
hallgató sem hagy ki az idén!  Az év
folyamán többször lesz még kollégiumi buli,
ezekről részletesen majd a faliújságra, a
liftbe és a WC-ajtókra kiragasztott
plakátokról lehet tájékozódni. Szintén itt
olvasható
majd
a
minden
évben
megrendezésre kerülő, időponthoz kötött
rendezvényeinkről információ, melyek
(előreláthatólag) a következők lesznek:
Az év a kollégiumi gólyatáborral
indul, ahol vetélkedők, sorversenyek,
koncert és buli vár a vállalkozó szellemű
gólyákra. Sőt ha minden jól megy a
kollégium messze földön híres séfjeinek
főztjét is meg lehet majd kóstolni.
Októberben ’56-os megemlékezéssel
tisztelgünk a forradalom hősei előtt.
Novemberben kerül megrendezésre a
kollégiumi Tökfaragó verseny, amely
kollégiumi bulival van egybekötve.
November
borongós
heteiben
rendezzük meg a nagy népszerűségnek

örvendő
kollégiumi
süteménysütő
versenyt, ahol a közönség is kóstolhat, és
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.
Hagyományteremtő
szándékkal
2012-ben indult, de a nagy sikerre való
tekintettel a következő években is biztosan
megrendezésre
kerül
a
kollégiumi
pálinkafesztivál. 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, betlehemezéssel, versekkel, énekléssel,
teaházzal.
A
karácsonyi
műsort
természetesen
megelőzi
az
adventi
gyertyagyújtás – minden adventi vasárnap
este esedékes. A magasföldszinten szoktuk
meggyújtani a koszorú gyertyáit.
Az év utolsó rendezvénye a
kollégiumi Pótszilveszteri buli, tombolával
és saját tűzijátékkal.
A
második
szemeszter
első
eseménye általában egy vizsgaidőszak-záró
buli. Februárban a vizsgaidőszakot követő
lazítással beköszönt a Farsang, nálunk
kollégistáink hathatós közreműködésével
fánksütéssel, jelmezversennyel összekötött
reggelig tartó buli.
Szintén februárban van a Karközi
jegesest, kollégiumok vetélkedője a
jégpályán.
Az utóbbi években hagyománnyá
vált a nőnapi köszöntő és buli, ahol a fiúk
virággal, finomságokkal kedveskednek a
lányoknak, majd koncert, teaház és buli teszi
felejthetetlenné az estét.
Február végén, az újbor kiforrását
követően kerül sor a kollégisták borai
kollégiumi bormustrára, ahol mindenki
bemutathatja saját illetve rokonai, közeli

ismerősei borát. Minden nevező kollégista
maga kínálja, ajánlja borait, a résztvevők
pedig szavazhatnak az általuk legjobbnak
tartott nedűkre.
Március
elején
a
könyvtári
éjszakából kinőtt öntevékeny csoportok
éjszakáján minden kollégiumi öntevékeny
kör megmutathatja, mivel foglalkozik, és
kedvet csinálhat vállalkozó szellemű
kollégistáinknak, hogy a csoporthoz
csatlakozhassanak.
Márciusban kerül megrendezésre a
kollégiumi Ki mit tud?, mely az egyik
legnagyobb és legnépszerűbb kulturális
rendezvényünk. A produkciók egy része
már-már a profikat idézi.
Áprilisban kerül sor a kollégium
leghosszabb, négy napos rendezvényére, a
Morgillára. Ez az esemény messze a
leglátogatottabb és a legnagyobb volumenű
rendezvény az év folyamán, gyakran volt
kollégisták is visszajönnek játszani, bulizni.
Május elején szervezzük a Móra és a
Herman kollégiumok sportpályáin a
„Karközi
Sportnapot”,
a
volt
tudományegyetemi karok kollégiumainak
„olimpiáját”. 10 sportágban méri össze
erejét az 5 kollégium, majd közös főzéssel,
koncerttel, bulival zárja a napot.
2014-ben is az összetett versenyt a
Móra nyerte, illő lenne a következő években
is megvédeni a győztesnek járó kupát.
Év vége felé hagyományosan
elbúcsúztatjuk a végzős hallgatóinkat,
illetve egy évzáró bulival zárjuk a tanévet.
Szakmai rendezvényeink városszerte
ismertek és népszerűek. A teljesség igénye
nélkül irodalmi estek, társadalom és
természettudományos előadások, viták,
könyvbemutatók színesítik a palettát.

