Koliról kolira - Az EU-kelet: Ausztria
Mint ausztriai kollégiumi összeállításunkból kiderül, a z Unióban sem minden „fenékig tejfel", a jobb körülményeknek pedig meg is kérik az árát...
Feltehetőleg tehát a kollégiumi helyzet
terén sem számíthatunk csodára egy
év múlva esedékes EU-csatlakozásunkkor...

A z osztrák kisváros:
Klagenfurt
A karintiai „főváros" jelentőségét többek
között - de csakis tartományfőnöke, Jörg
Haider után... - egyeteme adja. Pár dolog,
ami hirtelen eszembe jut a klagenfurti
kollégiumomról: otthonos, modern, jól
felszerelt, frekventált hely, sok program,
kedves személyzet.
Otthonos, mert olyan, mint egy kis lakás. Külön konyha, fürdőszoba, telefon.
Az egyetem gyalog csak tíz percre van, kerékpárral öt perc alatt kényelmesen elérhető. Ez a távolság az ottani viszonyokhoz
képest kevésnek mondható. Minden héten van hatalmas kollégiumi buli és filmvetítés, ami elősegíti, hogy igazi barátságok kötődjenek a koleszon belül. Ami
igazán otthonossá és barátságossá teszi
egy külföldi ottlétét, talán a kedves személyzet. Bármit kérhetünk tőlük, azonnal
teljesítik. Ha netán elromlik valami, egy
héten belül megszereli a karbantartó. Számítógépterem nincs, a hallgatók általában
az egyetemre járnak internetezni, mert az
ellátottság ott professzionális, és semmibe
sem kerül, a szolgáltatás pedig akár késő
este is igénybe vehető. Akinek saját
kompjútere van, használhatja szobájában
is, a netezésért azonban viszonylag magas
összeget kell fizetnie. A kolidíj a következőképp alakul: a kétágyas változat 124
euróba kerül (mintegy 34000 forint). Az
egyszemélyes apartman 160 EUR. Hozzá
kel azonban tenni, hogy az ausztriai árak
és fizetések mellett egyáltalán nem drága
dolog kollégiumban lakni.
Van egy másik kollégium, ami teljesen
új, így az előzőnél is kényelmesebb, jobban felszerelt, ráadásul az egyetem is csak
hárompercnyi járóföldnyire található.

A kétfős szobákhoz, akárcsak a másik kollégium esetében, saját fürdőszoba és WC
tartozik. Ebben a diákszállóban ugyan
nincs külön konyha a szobákhoz, viszont
ha hoz valaki magával számítógépet, akkor mindössze 1 eurós havi térítésért a
szobájában ingyenesen és korlátlanul
használhatja a világhálót. Igaz, nem minden fenékig tejfel, mert ezeket a jó körülményeket meg is kell fizetni. Egy ilyen
szoba „mindössze" 200 EUR (kb. 50000
HUF). Az albérleti lehetőségek árban természetesen jócskán meghaladják ezeket
az összegeket...

Ausztria második városa:
Graz
A negyedmilliós stájer székváros egyetemének tőszomszédságában és a város túlsó végén is vannak kollégiumok, melyeket különböző szervetek, egyházak,
alapítványok üzemeltetnek. Van, ahol egy
diák vezeti az egész intézményt, ő a felelős mindenért, szerelt hív, ha kell, és beszedi a díjakat. Van, ahol személyzet és
porta is van, de ezeken a helyeken sem ellenőrzik, ki és miért megy be, bár a szabályzat a vendégfogadást éjszakára hivatalosan tiltja. Ezt azonban nem szokták
betartani, különösen, hogy a szobák többnyire egyágyasak, így a magánéletét mindenki zavartalanul éldegéheti. A porta
csak a diákok szolgálatára nyit ki, délben,
hétvégén szünet van, de a főkaput nem
zárják.
Ha nagycsütörtök este olvad le egy
egész emelet hűtője, azt csak húsvét utáni
kedden lehet bejelenteni - mint tapasztalhattam. Húsvét hétvégéjén napokig sötét volt a harmadik emelet szobáiban,
mert a hűtő kivágta a biztosítékot, és az
áramot utána az épületben senki sem tudta visszakapcsolni.
Nem mind kényelmesebb, mint a
Károlyi, hiszen sok helyen a mosdó az
egyetlen extra a szobákban, bár sok helyen telefon fővonal, kábel tévé és
internet is van, de ez sem általános.
A színvonal - leszámítva, hogy itt a szobák
egyágyasak - a Károlyitól indul, a legrosz-

szabb kollégiumok olyanok, mint a szegedi átlag.
200 euróért jár egy kis rekesz a hűtőben, egy koszos konyha, egy férfi-női közös tusoló és az elkülönített vécé a háromszor négy méteres szoba mellé. Közösségi
tér néhány kollégiumban alig van, ezek
börtönre emlékeztetnek, szűkös kis magánzárkákkal, ahol gyorsan bezártságérzete támadhat a lakónak. Az újabb épületeket úgy tervezték, hogy van hely
bennük találkozni, ismerkedni, együtt
főzni, enni, inni...
A pincében ugyanazt találni, mint nálunk. A mosógép villanyórájába ötven
eurócentet kell bedobni egy kilovattóráért, de mivel ma legtöbben kézmeleg vízben mosnak pamut holmikat, az előző mosató áramából sokszor jut a következőnek
is. A szárítógép ingyenes, a vasalót a többi
kollégistától kell kölcsönkérni. Tornaterem, konditerem, zenészeknek gyakorló
szoba, házi kocsma szinte.minden kollégiumban van, és mivel Graz biciklis város,
több száz biciklinek alakítottak ki tárolót
az épület mellett.
Erhardt Ágoston/Klagenfurt,
Molnár Balázs/Graz

A virtuális Egyetem
nyárra sem zárja
be kapuit...
- különszám az egyetem
elmúlt három évéről
- különszám elsőéves
hallgatóknak
- a júniusi cikkek bővebb
változata...
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