Szárnyát vagy combját?
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Nemcsak lakni, hanem enni is muszáj.
Különösen igaz ez a diákok vonatkozásában, akiknek a szellemi mellett a testi táplálkozásról sem szabad elfeledkezniük. Nem mindegy azonban, milyen
áron és hol tesszük ezt meg. Mini körképünkben a szegedi egyetemisták által
leggyakrabban látogatott étkezdéket
vettük szemügyre.
Nagy forgalmú egységként viszonylag
alacsony árakkal dolgozik a Boldogasszony
sugárúti Irinyi-menza, bár színvonala ennek megfelelő. Az étkezde már reggel 7
órától várja a reggelizni, majd 11-től az ebédelni óhajtó hallgatókat, oktatókat (és
„külsősöket"). Első benyomásra a vendéglátóegység a hetvenes-nyolcvanas éveket
idézi, ahol ha nem is korabeli árakon, de
mintegy napi 300-350 forintból el lehet fogyasztani valamilyen egytálételt. A nem túl
igényes viaszos vászonnal fedett asztalok
látványát némiképp ellensúlyozza a barátságos kiszolgálás. A helyiség térelrendezése a helyzetnek megfelelő: egy alagsorban
vagyunk. Nincs külön dohányzó terem
a vendégek számára, de nem is látni nagyon füstölgő egyéneket. Talán leginkább
az étterem átjáróház jellege lehet némiképp zavaró: a bejárat mellett étkezőket
szinte elsodorhatják az át- vagy ki-bejárók.
Mindennap lehet A és B menüből választani (ez tehát levest is magában foglal),
az igényesebbek számára viszont gondot
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Menzák ->->->

Irinyi-menza

SZOTE-menza

Béke Tanszék

Menü, ár

A, B menü,350,-

350,-jeggyel,
anélkül 320,-

levesek
frissensültek

80-120,150-380,-

A, B menü 350,Diákmenü 450,Hétvégi dm.450.120-320,350-660,-

100-250,Van, változó
árakkal
főzelékek
150-300,100-300,150-350,feltétek
150-300,reggeli
07-10h-ig
07h-tól
100-150,köretek
vannak
saláták
vannak
100-150,150-300,Vegetáriánus étel nincs
van
Italautomata/-hütő van
van
Dohányzóhelyiség nincs
Csak üdítő/ásv.víz Udítö/ásv.víz
Egyéb italok
Éttermen kívül
van
WC
07-17h,vas:zárva 07-20h,vas:17h-ig
Nyitva tartás
helyméret
egytermes
Két terem+terasz
Bakonyi
Néhány ételár
Tüzes hús:250.s.szelet:300.Tea:120.Néhány italár

Diáktanya (menü is)
Levesek: 120-250.Köretek: 100,Frissensültek: 200-300,Készételek: 180-300,Tészták: 180-300,Palacsinták: 80-100,Udítők: 50-75,- (2-3dl)
nyitva: 07h-tól

P1.160.150,07h-tól
100-150,100-110.280-420,van
van
Bor, sör, rövidital
van
07-21h,szo:07.30Két tér
Csirkemell orly
módra:380.Kisfröccs:36.Nagyfröccs:76.-

külön dohányzóhely: nincs
helyméret: egyrészes
ajánlat: sajtos tészta: 200.saláták: 80-100,vegetariánus étel: nincs
italautomata: nincs
WC: a kollégiumban van
okozhat a viszonylag szűkös és (többnyire
állandó) ételválaszték. A már korábban említett asztalterítők is hagynak némi kívánnivalót maguk után, pozitívumként ellenben ott van a viszonylag barátinak
mondható étkezdei légkör.
Jóval több fogásból válogathatunk a főleg egészségügyisek által látogatott SZOTEmenzán, amely azonban - integrációtól függetlenül - egyre népszerűbb a bölcsészek
vagy tétékások körében is. Némi hátránynak tekinthető, hogy kissé „kiesik" az Aradi vértanúk tere környékére oly jellemző fő
diák-csapásirányból, de aki vállalja, hogy
elsétál a Semmelweis utcába, az átlagban
már 350-400 forintból megebédelhet. Igen,
itt kicsit magasabb árakkal dolgoznak, de a
hely is tágasabb: két, viszonylag jól elkülönített helyiség áll rendelkezésünkre, vala-
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„fogadórésszer rendelkezik. Ha főbejárata
felől közelítjük meg, úgy is mondhatjuk, a
hetvenes évekbe csöppentünk, de a sokat
megéltek számára akár egy laktanyai étkezde képe is fölidéződhet. A nem túl bizalomgerjesztő tálaló szegényes kiképzése
mellett már nem lepődünk meg az evőeszközök kétes tisztaságán sem, és ez alól nem
kaphat felmentést a vendéglátóegység, hivatkozzon akár ember-, akár pénzhiányra.
Ami viszont kellemes meglepetés, az az
árak színvonala, bár a kínálat nagyban függ
a vizsga- és szorgalmi időszakoktól. Némi
hezitálást és kompromisszumot követően
mégis - egy kanyart megtéve - egy viszonylag igényesen berendezett étterem
látványa tárul föl az éhes szemek előtt.

mint egy inkább jobb időkben működő terasz. Alapkövetelményként itt is találunk
menürendszert, plusz szolgáltatás viszont a
desszertek számára beállított hűtő. A kimért adagok viszonylag kiadósak, ehhez
pedig italigényünket egy automatából elégíthetjük ki (a víz mellett). A SZOTEmenza éppen tág tere miatt tűnik kellemesebbnek az Irinyi-étkezdénél, sőt
abszolút pozitívumként írhatjuk be a
„nagykönyvbe" a teraszra látogató, mi
több, vendégkísérő macskák iránti toleranciát...
Valamikor a hetvenes évek puha diktatúrájából felejtődött itt a Boldogasszony
sgt. és a Vitéz utca sarkán álló Béke Tanszék, amely nevével ellentétben nem folytat mélyreható tudományos kutatásokat,
annál inkább őrzi a szegedi diákhumorból
fakadó elnevezést. A pár évvel ezelőtti fölújítás kifejezetten jót tett az intézménynek, az árak ugyanis nem szöktek a magasba (bár nem emlékeztetnek az akkoriakra),
sőt szebb lett kívül-belül.

rem hasonló árai jellemzőek, azonban belső térkiképzése azoknál még kellemesebb:
a halványsárga falfelületet vörösesbarna faburkolati elemek egészítik ki, s láss csodát,
a viaszosvászon igénytelenségét fölváltotta
már a textilterítő. A kiszolgálás itt is udvarias, az ételekhez elég
gyorsan hozzájuthatunk (a zónaadagok
pedig egésznek beillenek), csupán a nem
minden asztalon felbukkanó sótartók lehetnek számunkra zavaró tényezők.
Utolsóként vizsgált étkezdénk a Boldogasszony sugárúti Diáktanya. Hangulatos neve ellenére meglepően szegényes

Molnár Gábor

Lapunk megjelenését támogatja
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A Tanszék két légtérre van osztva, ahol
a nagyobbik - mintegy hetven férőhellyel
- a füstmentes étkezés lehetőségét kínálja,
szemben a „talponállóval", amely viszont
jó hely némi fröccsözésre vagy egy kis játékra. Az egész étkezdére a fenti két étte-

Az asztalokat, amelyeknél akár hatan is étkezhetünk, újfent textilabrosz fedi. A térkiképzés
tágassá teszi a helyiséget, bár a gyakrabban
idejárok szerint szorgalmi időszakban erőteljes
konyhai szagok lengik
be, szintén mindenre
kiterjedően. Alighanem
itt ebédelhetünk meg
diákként a legolcsóbban
(az otthoniakat leszámítva), azonban az igényesebbre vágyók ezúttal
sem ússzák meg a dolgot megalkuvás nélkül.
Az táblázatokban összefoglaltuk a négy
étterem legfontosabb jellemzőit, kiegészítve néhány hasznos információval.
Jó étvágyat!
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