A

III.

FAflg^raiJ e l v e t e t n e

v

Felsőoktatási kollégiumok Szegeden
a h o g y

a

h a l l g a t ó k

A Tisza másik oldalán:
MÓRA, HERMÁN
A Tisza túlsó partján, Újszegeden két
egyetemi kollégium található egymás közvetlen közelében, ami annyit jelent, hogy
egy cigaretta elszívása alatt mintegy 16szor sétálhatunk oda-vissza a két diákotthon között.
A Közép fasor és a Temesvári körút kereszteződésében (a Liget mögött) először a
Hermán Ottó Kollégium tűnik föl a maga
kilenc emeletével. A két buszmegálló (2es és 84-es) közé ékelt épületnek az egyetemtől és a legtöbb kollégiumtól való távolsága érezhető, egyszerűen a folyó másik
partján van, és ez lehetőséget teremt arra,
hogy az 1972-es alapítás óta egy külön világgá váljék. Az épületben vastagon tapintható és jól körvonalazhatóan jelen van a
századvégi szoció, a hetvenes-nyolcvanas
évek életmódjának és lakberendezői minimál-koncepciójának alkotói zavara. A komfortfokozatok itt ugyanazt jelentik, mint a
panelházak proli-dzsungelének esetében:
van is, meg nincs is. A két-háromszemélyes szobák berendezése (ágy, asztal, szék,
polc) éppen megfelelő, viszont Internetcsatlakozás is van, és nagy ablakok, melyeken időközönként talpak lógnak ki, amelyeket meglepődve bámulnak a buszra
váró emberek. Portaszolgálat működik éjjel-nappal, fémdetektor nincs, viszont vannak kijelölt dohányzóhelyek az épületen
kívül és a folyosók végén, az erkélyeken. A
kollégium igazgatónője Megyeri Árpádné,
rajta kívül egy hat tagú bizottság irányítja a
körülbelül 500 hallgató ügyeit, úgyis mint
felvételi és fegyelmi ügyek, illetve minden más. A pár ezer kötetes könyvtár igazából hab a tortán, ami itt megtalálható,
azért nem kell a városba buszozni, ami
nincs, azt a belső telefonvonalon (UNIV)
meg lehet keresni egy másik kollégiumban, vagy bármelyik egyetemi könyvtárban pusztán úgy, hogy föl kell emelni a
kagylót, a megfelelő billentyűkkel hívni a
számot, és kérdezni. Az épületnek van egy
hangstúdiója, az Edison Stúdió, és rádióműsorokat készítenek önjelölt szerkesztők, amelyeket minden szobában hallgatni
lehet. Arról nincs információ, hogy hányan
és milyen idősávokban hallgatják a Radio
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Fresh műsorait, de az tény, hogy van lehetősége kibontakoznia a nem sejtett tehetségnek, amely a pesszimista szemléletet
sutba dobván igazolja, hogy az egyetem
hallgatói kapacitásának mélyén különleges
adottságok is lakoznak, és egész népemet
nem középiskolás fokon. Emellett videofilm adatbázis is fellelhető, amelyek egy
nagyobb teremben élvezhetőek. Az épület
az egyetemi számítógépes hálózatra kötött,
és két szobát átalakítva gépterem is rendelkezésére áll a lakóknak széles sávú hozzáféréssel, viszonylag jól használható gépekkel, és a könyvtári adatbázissal.
Az épület mellett egy aszfaltozott sportpálya bújik meg, és egy kicsinyke park
néhány paddal, ahol néhol papír zsebkendők és üres üvegek vannak eldobálva annak jeleként, hogy a nagyvárosi szocializáció még mindig sokak számára pusztán
jaffás-fondüs alsónemű, amit egy laza
mozdulattal, de kínos gyorsasággal a
szomszéd kukájába helyezünk egy zúzós
éjszaka után.
Ha át kell hatolni a parkon, rövidesen
egy drótfal állja utunkat, és az ember rácsodálkozik egy kosárlabda pályára, ami a
semmiből tűnik elő. Jobbra étterem látható, gusztusos és minden bizonnyal saválló
betonból öntött sárga falaival hívogatja az
éhes egyetemistát, aki mit sem sejt a nagyüzemi étkeztetés közegészségügyi bájairól. A pálya másik oldalán a Móra Ferenc
Kollégium épülete terpeszkedik a maga öt
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emeletével, megtörve a teret. 1966 óta sokat változott ez a környék, van például egy
Blues Kert nevű étterem is közvetlen közelben, remek konyhájával és nagyszerű
zenei programjaival színesítve a kollégisták életét, már amennyiben igénybe veszik. Erről nincs információ, viszont az biztos, hogy a jelenleg 376 lakónak nem
feltétlenül kell a szomszédba mennie, ha
unatkozik, mert a Móra Ferenc Kollégium
messze földön híres a rendezvényeiről: irodalmi estek, szegedi Mindentudás Egyeteme és egyéb közéleti vitaestek formájában. Az Erdélyi Ágnes által vezetett
intézmény otthonos, komfortos és hallgatóbarát, ezt a kilenc tagú Kollégiumi Bizottság is lehetővé teszi és feladati között
első helyre sorolja. Az épület koedukált, és
PhD-hallgatók (esetenként oktatók) is elhelyezést kaphatnak, azaz közel a segítség,
ha tanulmányi gondok merülnek föl. Portaszolgálat természetesen itt is van.
Az épület éjjel zárva van, de ügyeleti szolgálatot szerveznek, tulajdonképpen fennakadás nélkül. A kollégiumi élet egyik
alapvető szempontja a tanulmányokra és a
feladatokra való nyugodt felkészülés, így
éjjel 23 óra után a hangoskodás és a többi
zavaró tevékenység folytatása a házirendbe ütközik. Részegen ordítani csak befelé
lehet, a gyomorba vagy a légcsőbe, de erre
a biztosítás nem vonatkozik. A könyvtár és
olvasóterem munkanapokon látogatható,
ha ez zárva, ott a videostúdió több mint
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1000 filmmel és filmklubbal, ahol beszélgetések, viták követik a filmvetítéseket.
Korlátlan számban kölcsönözhetőek filmek 200 Ft kaució ellenében, amely a stúdiónál marad, ha két nap után a film nem
kerül vissza. A szabályzat szerint ebből új
filmeket vásárolnak, de arról nem lehet
tudni, hogy hány új filmalkotás került
ilyen módon az intézmény birtokába.
A kollégiumnak hivatalosan (öntevékeny csoportként) bejegyzett lapja van, a
Móra Nyúz, amelyben ifjú poéták és zsurnaliszták örvendeztetik meg a lakókat
zsengéikkel, mintegy gyakorlatként és a
lázas közlési vágy kivetüléseként.
Fellelhető az Interneten a MóraNET információs portál is, melyet kollégisták építettek kollégistáknak, amely látogatottságáról
nem tudhatunk semmit, viszont friss hírekkel és információkkal szolgál a programokról.
Ugyanezt teszi a kollégiumi rádió is, erősíti a
közös érdekek szemléletének elfogadását,
egymás megismerését, meg még ezer dolgot,
amit nem tudok, mert elképzelésem sincs,
hogy milyen műsorokat készítenek azon kívül, hogy a szobák lakóitól elkérik a kedvenc
zenéiket és lejátsszák azokat.
Az épület lakói között prominens személyek (többek között Esztergályos Dóra
jelenlegi BTK HÖK-elnök, hogy elődjéről
ne is beszéljünk) is megtalálhatóak, ami
minden bizonnyal garancia arra, hogy kiemelten fontosnak tekintik a lakók körülményeinek javítását, és ügyeiknek gyorsabb, diszkrétebb lebonyolítását.
Az épület dohánymentes, bár a büfében láttam cigarettázgató jelenéseket alsónadrágban és nedves papucsban, ami az
(is) jelentheti, hogy a közös helyiségek
mellett a folyosóról nyíló zuhanyzók is
népszerűek, és nem telepszenek meg a falakon gombafonalakból épülő szürreális,
de büdös kompozíciók, mint ahogyan az
már előfordult egy másik, de szintén egyetemi kollégiumban.
Attól függetlenül, hogy az egyetem első nekifutásra messze van, nem esik ki a

Az Öthalmi Kollégium lakói
televízió, kábeltévé
e g y szobában lakók száma
mosógép
könyvtár
fénymásolási lehetőség
büfé
dohányzási lehetőség
Internet
WC, zuhanyzó
kollégiumi díj
tanfolyamok, szakkörök, sport

két kollégium a város nyirokrendszerének
lüktető hálózatából, 10 perc alatt elérhető
belváros, plusz a szomszédban van a Liget,
ahol gond nélkül lehet immunrendszert
pusztítani, tollasozni vagy tangák alá nyúlkálni, PET-palackos bort vedelni, és ordítani egyvégtében, amíg nem jön valaki, aki
a kezéből tölcsért csinál, és úgy püföli az
okos kollégista tarkóját.
Költözzenek a Hermán Ottó vagy a
Móra Ferenc kollégium valamelyikébe, és
ne adjanak esélyt a gonosz baktériumoknak. Használjanak óvszert.

Koli a város szélén:
ÖTHALOM
A déli nagyváros egyik viszonylag újabbnak tekinthető kollégiuma, az öthalmi
egyúttal a legtávolabb is fekszik a település
központjától. Valamikor, a szocialista korszakban szovjet laktanyaként funkcionált,
de annyira rejtett életet élt, hogy az akkori
térképek is „elfelejtették" feltüntetni.
Ma már nem lengi körül ilyesféle titok,
sőt, egyre jobban megismerteti magát a diákok körében. A Budapesti úton, hipermarketek szomszédságában fekvő kollégium az egyetem bölcsész, jogász, tétékás és

jelenleg 238 f ő
a szobákban van + a C lépcsőházban
változó
minden lépcsőházban van három
van
a C lépcsőházban
van
f o l y o s ó n nincs kijelölve; csak lakásban
12 db gép (jórészt leselejtezettek)
minden lakásban van
5 0 0 0 Ft havonta
társastánc, aerobic (testnevelés
kurzusként is felvehetők), kézműves kör

gazdasági karos hallgatóinak nyújt szállást
akár éveken keresztül.
- Az egyik legszínvonalasabb kollégium a
városban: már szinte mindegyikben jártam
Szegeden, azonban mégis ennél maradtam
- vallja be az egyik hallgató, aki szívesen
megosztja tapasztalatait másokkal is. Igazi
közösségi élet folyik a falak között, elég
csak megemlíteni a legutóbb megrendezett Öthalmi Napokat. A szálláshelyen fölelevenedik a lassan feledésbe merülő „Ki
mit tud?" vetélkedősorozata, amelyre bárki
jelentkezhet produkciójával. Az ismerkedési esteken szintén bárkit szívesen látnak,
de emlékezetes maradt az idei farsang vagy
a szokásos szerda esti bulik programja is.
Már nem kifejezetten a szórakozás kategóriájához tartozik a tavaszi nagytakarítás, amelyet itt szintén meg kellett ejteni,
de hogy ne csupán a kevésbé kellemes
maradjon meg emléknek, ezt bográcsos főzőcskével fejelték meg az öthalmisok. Buli után ott a takarítás: van mit, hiszen a
négy épületnek ugyanannyi lépcsőháza is
van (ebből három működik). Egy emeleten négy lakást találunk, ahol azért működik bizonyos hierarchia: minél öregebb
(azaz „felsőbbéves") valaki, annál nagyobb
az esélye egyágyas szobára.
Ami a háztartási készülékeket illeti, három automata mosógép segít tisztán tartani
a ruhákat minden lépcsőházban, amelyekhez a legkönnyebben a reggel hat és nyolc
óra közötti intervallumban tudnak hozzáférni a diákok. Aki pedig ébren van, és nem
akar mosni, elmehet a helyi könyvtárba,
amely jegyzetekkel, tankönyvekkel támogatja leginkább az érdeklődőket. Volt is erről egy kérdőíves felmérés, mi kellene ide
még. Persze, nem csak a szellemet lehet itt
edzeni, hanem a testet is: külön szárnyban
működik az aerobik- és konditerem. Előbbi
egyébként alkalmanként bulihelyként szol-
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gál. Ha pedig valaki a sport után megéhezik, az ottani büfé vagy a minden lakásban
meglévő konyha jóvoltából tömheti tele a
hasát, miután letusolt (fürdő ugyanis minden lakásban rendelkezésre áll).
- Emlékszem, egyszer egy hajnalba nyúló
buli során egy srác fejére húzott gatyával
rohant végig a folyosókon, és kurjantott be
minden lakásba - emlékszik vissza beszélgetőtársam, aki láthatóan nem bánta meg,
hogy az öthalmi kollégiumban kötött ki
annak idején.

Kollégium az iparvárosban:
a SZÉF
Nem túl közel a városközponthoz, az iparvárosban futó Kollégiumi úton található az
élelmiszeripari főiskolai kar kollégiuma.
A látszólag perifériára szorult létesítmény
hallgatói azonban jórészt nem hátrányként
élik meg azt a pár évet, amit itt töltenek el
főiskolai, egyetemi éveik alatt. Sőt...
- Nagyon meg vagyok vele elégedve,
ugyanis már ötödik éve lakom itt - kapom
a választ egy éppen az épületből kifelé jövő hallgatótól. A SZÉF Kar szálláshelyén
jelenleg körülbelül 300-an laknak, három
emeleten. Alapvetően az élelmiszeripari
kar diákjai találnak itt szállást, azonban aki
ezalatt másik szakot végez, annak is van itt
helye. Külön kis világ ez, ahol a családias
légkört igyekeznek megőrizni az év közben szervezett programok segítségével is.
Legutóbb például tavaszi SZÉF -es diáknapokat tartottak Bikini-koncerttel, de
meg kell említeni a lassan hagyománnyá
váló disznóvágás ünnepét, amelyre általában nyolcvanan-százan itt is maradnak. És
egyáltalán nem húsbavágó probléma a vágás művelete, hiszen az élelmiszertechnológusok mellett hentesek segédkeznek a
feladat végrehajtásában. Általában nem
gond a kollégiumi térítés havi összege
sem, ez ugyanis 4500-tól 5500 forintig terjed. Ezért az összegért minden emeleten
háromágyas szobák, zuhanyzó és WC jár,
valamint - a megtisztulást elősegítendő hagyományos (keverőtárcsás) mosógépek
centrifugával. Még egy automata szerkezet
is kínálja szolgáltatásait a földszinten, viszont ehhez előre be kell jelentkezni.
Az informálódást azonban nem túlságosan segíti elő az Internet hiánya, bár külön épületben terminálok állnak rendelkezésre. A gépek viszont elég modernek. Aki
pedig közben netán megéhezne, annak a
helyi büfé kínálata csillapíthatja éhségét,
de a minden emeleten megtalálható konyha is adhat ötleteket új (vagy akár a jó bevált) ételek kipróbálásához.
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evezred egyeteme

A SZÉF Kollégium lakói

Kb.300 f ő

Emeletek száma

három
Általában két-három f ő

Egy szobában lakók száma
WC-k, zuhanyzók az emeleten
Mosógép
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Van
Minden emeleten
Van

Büfé
Dohányzás
Internet
Kollégiumi díj

4 5 0 0 - 5 5 0 0 Ft

Sportolási lehetőség

Foci, kosár-, strandröplabda, teniszpálya

Kijelölt helyen
8 - 1 0 db terminál

A mozgás örömeinek itt is lehet hódolni: az itteni foci-, kosár- és teniszpálya,
ezen kívül egy nem olyan rég átadott
strandröplabda-pálya kitűnően alkalmasak
a felfrissülésre.
A valóban távolinak tűnő kollégiumhoz a Mars térről induló buszjáratok (és
egy nagyon ritka villamosjárat) visznek ki,
ami kielégítőnek tűnik.
- Talán picit a lányok vannak többen, de ez
természetesen csak jó egy ilyen baráti közösségben - vélekedik az egyik bennlakó.

Családias hangulat a
belvárosban: az EÖTVÖS

S hogy mit kaphat cserébe a szigorért
az ittlakó? Családias légkört (a létszám 56
körüli), saját kapukulcsot (éjszaka és hétvégén nincs portaszolgálat), és annak lehetőségét, hogy soha ne késsen el, ha az Irinyiben (azaz a kollégiummal azonos
épületben) van órája. A hallgatók kétfős
szobában laknak, minden szobában (leszámítva a negyedik emeletet, amely Ph.D-s
szint) Internet-csatlakozással, a szerencsésebbek új ággyal és új polccal, de mindenki viszonylag frissen meszelt falakkal. Két
TV-szoba, 7 gépes számítógépterem gyors
Internettel, automata mosógépek, mikró,
néhol koedukált zuhanyzó. Mindennek
megvan a hátránya és az előnye is. Ám
Eötvösben az utóbbiból lényegesen több
jut a szerencsés ottlakóknak.

A fennt említettekkel szemben a város
szívében található az Eötvös Loránd Kollégium, amely egyfajta „elitkoliként" vonult be a köztudatba. A kollégium ugyanbt-mg-hzi
is szakkollégiumként működik, tehát a
benntlakók komoly
szakmai, tudományos munkát kell,
hogy v é g e z z e n e k ,
ennek megfelelően
a b e k e r ü l é s sem
könnyű (azért minden évben sikerül jó
2003. április 22- június 22.
néhány embernek).
A bennmaradás feltételei is viszonylag
szigorúak: az említett tudományos tevékenység (TDK,
publikációk stb.)
mellett (ha nem is a
korábbi 4,50 fölötti),
de így is legalább
4,01-es átlagot kell
p r o d u k á l n i u k szemeszterről szemeszterre a lakóknak,
ami egyes szakokon
nem könnyű feladat. Ennek ellenéAz eredményekről 2003. május 16. után tájékozódhatsz
re jó néhány karról
a HÖK irodákban, a kari faliújságon,
(ВТК, T T K , ÁJTK
a helyi sajtóban illetve a www.leonardo.hu weboldalon!
sőt ÁOK) is van itt
hallgató.

Unicum díjas oktató
és hallgató választás!

Egy biztos: a Te utad, a Te sikered.

