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Elérkeztünk az idei első számunkhoz. Bár a múlt heti idő kicsit megviccelt minket, és nem voltunk 

benne biztosak, hogy a tavaszi számot készítjük elő, de azt hiszem most, már bízhatunk az időhöz, 

hamarosan biztosan feleszmél, hogy tavasz van, hiszen hol van már december. A télies napok még 

a Mikulást is felébresztették, aki küldött nekünk egy élménybeszámolót, valamint a Leleplezett 

karácsony is aktuálisnak tűnik, hiszen a múlt héten havazott is.  

Elkészült Nagy Viola jóvoltából az új Mindenki köszön mindenkinek! plakátunk, ahol számos kö-

szönési formával ismerkedhettek meg. Érdemes tanulmányozni :) 

Számtalan remek rendezvényen vagyunk túl; ötletes beöltözések voltak Farsangkor, minőségi bo-

rokat kóstolhattunk a Bormustra alkalmával, a fiúk nem felejtkeztek meg a Nőnapról, csodálatos 

műsorral és virággal köszöntöttek minket. Túl vagyunk még egy Öntevékeny Csoportok Éjszakáján, 

24 órán keresztül filmeztünk és egy új hagyomány igyekszik gyökeret vetni a Koliban, méghozzá a 

hétfői Kvízestek. 

A tavaszi félévben útjára indult két új előadássorozat, az Ecollégium és a Mórások a médiában. A 

beszélgetések során volt kollégiumi lakók mesélnek „bezzeg az én időmben” történeteket és ter-

mészetesen a „hova jutottam” részek sem maradnak ki. Érdemes lelátogatni, inspiráló története-

ket hallhattok. Magyar szakos hallgatóink sem tétlenkedtek, színvonalas irodalmi esteket szervez-

nek a koliba. Szóval, ahogy látjátok, program van bőven, csak győzzetek lemenni rájuk.  

Erre a hétre pedig készítsétek fel májatok, hiszen elég intenzívnek ígérkezik. 

Jó olvasgatást és Morgillázást mindenkinek! 

Drozdik Evelin 

HelloSzia! 

SZERKESZTŐI SZÓSZ 

Béla Bálint, Haller Renáta, Filep Tamás és 
Pavlicz Ági képviselték a kolinkat az OSZT-on 
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MÓRÁS SZELLEM 

Educatio 2017 

Az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás az ország legnagyobb oktatási kiállítása, amely azt a 
célt szolgálja, hogy választ adjon a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre. 
Ez egy többnapos rendezvény, amelyre minden évben sor kerül, több mint 150 kiállítóval és 43.000 
látogatóval. Idén először volt szerencsénk képviselni a Móra Ferenc Szakkollégiumot a Szakkollégiu-
mi Mozgalom standjánál, ahol egyszerre hat intézmmény tudott jelen lenni. Nagyon sok érdeklődő 
megfordult a Mozgalom pultjánál, amely azt mutatja, hogy az egyetemi elfoglaltságok mellett a le-
endő hallgatók nyitottak és elhivatottak a szakmai és tudományos tevékenységek tekintetében, 
ugyanakkor szeretnének egy jól működő és összetartó közösség részei lenni.   

Nyílt napok mórás részvétellel 

A következőkben arról tudósítunk Nektek, hogy mi is történt azokon a hely-
színeken, amelyeket kollégistáink azért látogattak meg, hogy a jövő gene-
rációi is megtudják, mit nyerhetnek, ha a Közép fasor árnyas platánfái 
övezte területet választják egyetemi lakóhelyükké.  
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MÓRÁS SZELLEM 

SZTE GTK nyílt nap 

A Móra Ferenc Szakkollégium már évek óta fontos résztvevője az SZTE GTK által szervezett nyílt na-
poknak, ugyanis az első számú olyan szakkollégium, amely helyet biztosít a közgazdász hallgatók-
nak, illetve az EcoCamp számára is otthont ad. 
A GTK nyílt nap minden évben vonzó programokkal készül az érdeklődő diákok számára: nemcsak 
szakmai és munkaerő-piaci felvilágosítást ad, hanem kreatív versenyek és játékok közepette vezeti 
végig a leendő hallgatókat a szakmai szervezetek standjánál. Így volt ez a Móra Ferenc Szakkollégi-
um esetében is, az érdeklődő diákokból nem volt hiány, minden nyomtatott szóróanyagunk elfo-
gyott a nyílt nap végére. Reményeink szerint ennek hatására a jövő félévtől ismét bővül a közgaz-
dász hallgatók száma intézményünkben.  

SZTE BTK nyílt nap 

Tavaly december 12-én a Móra egyik csapata az előbb említett GTK-s, a másik a BTK-s nyílt napon 
várta standjánál leendő szakkollégistáit. Ugyan a megszokott Auditorium Maximum melletti helyhez 
képest most egy kicsit hátrébb kaptunk asztalt, töretlen lelkesedéssel vártuk az érdeklődőket. A leg-
bátrabbak maguktól hátramerészkedtek, hogy tőlünk és az Eötvös Szakkollégiumtól is megszerezzék 
a számukra legfontosabb információkat, akiket pedig az előadóterem melletti forgatagban leltük fel, 
azoknak az adott helyszínen meséltünk kollégiumi körülményeinkről, szakmai és közösségi program-
jainkról, valamint a „Mórás szellemiségről”. 
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MÓRÁS SZELLEM 

SZTE ÁJTK nyílt nap 

Amint azt bizonyára tudjátok, szakkollégiumunk 
ÁJTK-s hallgatókat is vár, ezért fontosnak láttuk 
képviseltetni magunkat ezen a kari rendezvényen 
is. A Tisza Lajos körúti épület január 12-én 10 órá-
tól várta a jogász, a munkaügyi és társadalombiz-
tosítás igazgatási, a nemzetközi tanulmányok és 
a politikatudományok szakra készülő középiskolá-
sokat. A szakmai előadásokon részt vett diákokat 
leginkább az órák szüneteiben volt lehetőségünk 
megszólítani. A számunkra kijelölt terembe vi-
szonylag kevesen érkeztek, de a folyosók alkal-
masak voltak szóróanyagaink kiosztására és sze-
mélyes beszélgetések kezdeményezésére. 

Összegyetemi nyílt nap a TIK-ben 

Zárásként a kariak után ismét egy nagyobb tömeget vonzó rendezvényre, az SZTE József Attila Ta-
nulmányi és Információs Központba szervezett december 1-jei összegyetemi nyílt napra hívnánk fel 
a figyelmeteket. A Móra itt többfős, egymást váltó csapattal képviseltette magát. Kis csalódásunkra 
a TIK 3. számú szemináriumi termébe kerültünk, ahová már csak a nagyon elszántan kollégistáknak 
készülők jutottak be és hallgattak beszámolót velünk együtt sok más intézménytől is. A leleményes 
„Mórások” természetesen itt sem szalasztották el a lehetőséget, hogy a standok között böngészőket 
is megszólítsák, a tantermi asztaloknál pedig maradt lehetőség a többi kollégiummal való kapcsolat-
építésre.  

SZTE TTIK nyílt nap 

Január 14-én a Szent-Györgyi Albert Agóra impo-
záns alujában és fölszinti termeiben került sor a 
TTIK-s nyílt napra, ahol külön területet szántak a 
kollégiumoknak. A hősies mórás különítmény az 
előző napi pótszilveszteri buli emlékeit idézgetve 
várta a jövő generáció kérdéseit. Nemcsak a stan-
doknál, de a nagyteremben is kaptunk szót, hiszen 
a karközi kollégiumokról Igazgató Úr tartott általá-
nos tájékoztatót, majd otthonunkat is megismer-
tethettük a közönséggel egy prezentáció segítségé-
vel. 
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A csoport első megbeszélése-
in szó esett arról is, hogy mi-
lyen témában indítsunk kur-
zust a tanév folyamán. Így 
született meg többségi dön-
téssel az elhatározás, hogy 
oktatást szervezzünk algorit-
musokról és a hozzájuk tarto-
zó AMC feladatokról.  

Előadóként egyetemi oktató-
inkat, Gelle Kittit és Iván Sza-
bolcsot, a Számítástudományi 
Tanszék kutatóit tisztelhetjük, 
akik minden alkalommal nagy 
lelkesedéssel és lendülettel 
adják át nekünk tudásukat. 

De hogy pontosan miről is 
szól a téma? A programozási 
feladatokat is meg lehet olda-
ni többféleképpen. Adhatunk 
ki olyan munkákat kezünkből, 
melyek „favágó módszerrel”, 
így-úgy-amúgy össze lettek 
téve. Ezek rendszerint az el-

várt feladatukat helyesen el-
végzik, de nem túl optimáli-
sak. Rengeteg felesleges tár-
helyet használnak és/vagy 
hihetetlen lassan működnek. 
Ennek kiküszöbölésére szá-
mos módszer létezik: többek 
közt azok az algoritmusok is 
megoldást nyújthatnak erre a 
problémára, amelyekről mi, 
itt tanulunk. Az előadás során 
elmagyarázzák és érthetővé 
teszik az elvet, ami alapján a 
számítási módszer működik. 
Mindeközben példákat látha-
tunk arra is, hogy hol célszerű 
használni ezeket a megoldá-
sokat.  

A kurzus címének ACM része 
egy versenyre utal. A 
spoj.com internetes oldalon 
olyan programozási és logikai 
problémák vannak feltéve, 
melyek az egyszerű és 
„favágó” módszerekkel meg-

SZAKKOLIS KURZUSOK 

oldva nem lesznek igazán ha-
tékonyak, lassan fognak futni 
és rengeteg memóriát esz-
nek. Ám, ha ezekre alkalmaz-
zuk a kurzuson megszerzett 
tudásunkat, sokkal szebb 
megoldásokhoz fogunk jutni. 
Maga a weboldal képes kiér-
tékelni a programunk által 
adott eredményeket, melyek 
alapján megmondja számunk-
ra, hogy megütöttük-e a he-
lyesség és a hatékonyság 
mércéjét, mind tárhelyben, 
mind pedig sebességben. 

Tehát összefoglalva mit is ta-
nulunk az előadások során…? 
Hát azt, hogy hogyan legyünk 
professzionális és ügyes prog-
ramozók! 

Vetráb Mercedes 

Informatika Műhely 

Idén szeptemberben, kollégiumi berkeken belül elindult az Informatika Mű-
hely. Minden héten, hétfő este 8-kor (ha véletlen Mórás időszámítás üti fel a 
fejét, akkor 8:10-kor) kezdődik a fejtágítás a magasföldszinti kisteremben.  
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SZAKKOLIS KURZUSOK 

Pszichológusi statisztika 

A tanév második felében sem maradtak a pszichológus hallgatók kifeje-
zetten nekik szánt szakkollégiumi kurzus nélkül – ezúttal a rendszerszemlélet 
elsajátítása vagy a hálózatkutatások fontosságának megismerése helyett a 
statisztika világában teszünk nagyobb látogatást.  

Bár első ránézésre furcsának 
tűnhet, a pszichológus létnek 
nagyon is fontos alapköve a 
statisztika: amellett, hogy hoz-
zásegít bennünket a letisztult, 
logikus gondolkodás minden-
napi használatához, az empiri-
kus jellegű kutatási kérdések 
megválaszolásához is nélkü-
lözhetetlen feltétel. Ennek 
megfelelően a pszichológus 
hallgatók – kisebb vagy na-
gyobb mértékben – már meg-
ismerkedtek a pszichológusi 
statisztika alapjaival, hiszen 
mind az alap-, mind a mester-
képzés során teljesíteniük kell
(ett) statisztikai alapozó kurzu-
sokat. 

A szakkollégiumi kurzusunk 
legfőbb célja, hogy a mórás 
hallgatók magabiztosan, önál-
lóan is képesek legyenek mű-
helymunkáik, szakdolgozataik, 
egyéb tudományos munkáik 
hipotéziseinek statisztikai 
tesztelésére. Ehhez természe-
tesen elengedhetetlen a ko-
rábban már tanultak átismét-
lése – arról nem is beszélve, 
hogy a különböző évfolyamo-
kat különböző oktatók taní-
tották, így az egyetemi kurzus-
tematikák eltéréséből szárma-
zó hiányosságokat is pótol-
nunk kell. Az elméleti beveze-
tőt minden órán gyakorlati 
alkalmazás követi, amelynek 

során az SPSS nevű statiszti-
kai szoftver segítségével vég-
zünk hipotézistesztelést. 

A műhely során fontos hang-
súlyt fektetünk arra, hogy ne 
csak a korábban elsajátított 
tudást elevenítsük fel, ennek 
megfelelően úgy építettük fel 
a tematikát, hogy az minden 
esetben kövesse a műhely-
munkák, szakdolgozatok el-
készítésének lépéseit. Tehát, 
először az adatfájlok átkon-
vertálásával ismerkedünk 
meg, utána különböző adat-
redukciós (pl. faktoranalízis) 
és egyéb módszereket (pl. 
outlier-szűrés, normalitás-
tesztelés) végzünk el, majd 
végül eljutunk a tényleges 
hipotézistesztelésig (t-
próbák, korreláció, variancia-
analízis (és nemparaméteres 
változataik), többváltozós 
lineáris regresszió). Az SPSS 
által kiszámított eredmények 
értékelése mellett külön fi-
gyelmet szentelünk annak is, 
hogy ezek az értékelések a 
készülő dolgozatban hogyan 
és annak pontosan melyik 
részében jelenjenek meg – 
gondolhatunk itt a hipotézis-
tesztelés végső döntésének 
meghozatalára vagy épp a 
különböző próbák statisztikai 
képleteinek leírására is. 

A hallgatóknak hétről hétre 
beadandó házi feladatot kell 
elkészíteniük, aminek célja 
nem annyira a teljesítményük 
hagyományos módszer szerinti 
értékelése; a cél sokkal inkább 
az, hogy személyre szabott 
visszajelzést kapjanak arról, 
hogy mi az, ami nagyon jól 
megy, és mi az, ami kevésbé – 
utóbbihoz különböző tippeket, 
kisegítő fogódzókat kínálva. A 
kurzus a szorgalmi időszak 
utolsó hetében zárthelyi dol-
gozattal zárul, aminek a házi 
feladatokhoz hasonlóan az a 
célja, hogy felmérjük, a hallga-
tók mennyire sikeresen tudták 
elsajátítani a félév során tanul-
takat, illetve, hogy mi az, ami-
ben esetleg még további út-
mutatásra szorulnak. 

 

Tóth Ádám 
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Február 1. - Takács István Péter 
IT alkalmazás manager, E.ON 
 

A cég és a pozíció megjelölése talán már nem helyes, mert 
első meghívottunk, Takács Pisti épp látogatásakor váltott 
munkahelyet. Habár az E.ON-nál körülbelül egy évtizedet 
dolgozott, életútját alapvetően jellemzik a változások, fő-
ként a helyszíneket illetően, hiszen közgazdász-
programozóként több európai országban is tevékenykedett, 
elfogadva az éppen kínálkozó lehetőségeket. Az egykori kol-
légiumi lakótársával, Kovács Attilával folytatott beszélgetés-
ből kiderült az is, hogy aki programozóként a multinacionális 
cégek világát választja, nem a napi 8 órás munkaidő mellett 
teszi le a voksát, viszont idővel olyan egzisztenciát teremt-
het magának, amelynek köszönhetően már ő szemezgethet 
a kínálkozó lehetőségek közül. Pisti mostanra képviselő a 
Vezető Informatikusok Szövetségében és szabadidejében 
ellátogat minden Liverpool FC meccsre, amikor csak teheti. 

ECOLLÉGIUM 

Ecollégium, avagy „Mórások” az üzleti életben és az államigazga-
tásban 

 

Kora tavasztól kezdődően hetente legalább egyszer lépte át szakkollégiu-
munk küszöbét egy-egy volt „mórás”, már országosan vagy regionálisan elis-
mert szakember az Ecollégium vagy a Mórások a médiában című kurzusok 
apropóján. Úgy tűnt, hogy számukra az érkezés rövid visszatérést jelentett a 
„boldogság és a gondtalanság” szigetére, egy szusszanásnyi nosztalgiázást a 
hétköznapok sűrűjében, nekünk viszont a helyi legendáriumból ismert törté-
netek megtestesülését, azok első kézből való megismerését. A kurzusok, köz-
tük az Ecollégium célja persze elsődlegesen a látogatók szakmai életútjának 
megismerése volt, azon ösvény feltérképezése, ami az egyetemre, a Mórába 
kerülésüktől a mára elért szakmai sikereikhez vezetett; inspirálva ezzel azo-
kat a GTK-s és az említett szférák iránt érdeklődő hallgatókat, akik még saját 
útjuk első métereit tapossák. Az Ecollégium hatodik vendége Berki Péter 
(Breki), a 220volt Magyarország Kft. cégvezetője lapzártánkat követően érke-
zik majd hozzánk, az első öt beszélgetőpartnerünkkel folytatott beszélgetést 
azonban a következő hasábokon már fel tudjuk nektek idézni.  
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ECOLLÉGIUM 

Február 20. Esztergályos Dóra  
főosztályvezető, Miniszterelnöki Hivatal 

 

Esztergályos Dóri 2003-ben végzett a JATE-n, magyar-könyvtár- 
informatika szakon. A 20-as szoba lakójaként aktívan bekapcso-
lódott az egyetemi és kollégiumi közösségi életbe, egyetemi 
évei alatt volt az SZTE BTK HÖK elnöke és Kollégiumi Bizottsági 
titkár is. Az egyetem elvégzését követően a Nemzetgazdasági 
Minisztériumba került, ahol munkabírásának és megbízhatósá-
gának köszönhetően egyre magasabbra ívelt karrierje, végül 
főosztályvezetőként majd főigazgató-helyettesként dolgozott. 
Az NGM után 3 évre kilépett az államigazgatásból, saját vállal-
kozásában dolgozott, majd 2014-ben visszahívták az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőhöz, ahol pályázati igazgatóként a 
civil szervezetek, köz- és felsőoktatási intézmények, stb. pályá-
zati rendszerét felügyelte.  Jelenleg a Miniszterelnöki Hivatal 
főosztályvezetőjeként a közigazgatási reformot felügyeli, koor-
dinálja. A jó hangulatú beszélgetés egyik tanulsága volt, hogy 
megfelelő hozzáállással, munkabírással és precizitással az ál-
lamigazgatásban is lehet karriert építeni, ahol ma már a fizeté-
sek is versenyképesek a versenyszférával. Dóri megosztva az 
államigazgatással kapcsolatos jó és rossz tapasztalatait, min-
denkit bíztatott, hogy bátran vállaljanak állást a közszférában, 
mert fiatal, ambiciózus, tehetséges munkavállalókban ott is 
hiány mutatkozik. 

Március 1. - Kecsmár Zsuzsa 
alapító, üzletfejlesztési vezető, Antavo Loyalty 
Software 

 

A több generációt felölelő vendéglistán Zsuzsi a néhány éve 
végzetteket képviselte (2012-ben szerezte második diplomá-
ját). Volt kommunikáció és médiatudomány, valamint keres-
kedelem és marketing szakosként, a 40-es szoba egykori la-
kójaként mára már egy sikeres helyi és londoni központú 
cég egyik vezetője, fiatal anyuka. Magával ragadó stílusának 
és felkészültségének köszönhetően megismerhettük a kül-
földi piacot célzó Antavo Loyalty Software létrehozásának és 
fejlesztésének emberi és szakmai aspektusait is. Saját vállal-
kozás létrehozására biztatta a hallgatóságot a Seedcamp 
magvető tőkéjéből társaival létrehozott vállalkozásban tevé-
kenykedő – a Forbes hasábjain is szerepelt - üzletasszony, 
aki többek között a vásárlói hűség/visszatérés témakörében 
adott hasznos szakmai tanácsokat. Zsuzsi a közönség kérdé-
seire válaszolva személyes tapasztalatai által adott tippeket 
a jövő vállalkozóinak. 
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Március 9. – Szakáli István Loránd  
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős he-
lyettes államtitkár 

 

Dórihoz hasonlóan az állami szférát képviselte sorozatunk-
ban Lóri is, akinek saját bevallása szerint ez egyik legmegha-
tározóbb időszaka volt a kollégiumi lét. A vele az „Így éltünk 
mi” rovatunkban is Szereplő Rigó Robi szobatársa lett, és a 
Robi és társai által alapított Szegedi Társadalomtudományi 
Szakkollégiumhoz is csatlakozott. Lóri a Mórában ismerke-
dett meg feleségével, a Mórások a médiában sorozatban is 
szereplő Kurucz Évával. A keménymag részeként 
„természetesen” ő is Cora osztályvezető lett, de a szegedi 
végzés után már különböző közéleti, politikai munkakörök-
ben tevékenykedett. A beszélgetés során elmesélte, hogyan 
vezetett az út első budapesti munkahelyétől, a Rákóczi Szö-
vetség irodavezetői pozíciójából a Nemzetgazdasági Minisz-
térium főosztályvezetői székébe, illetve jelenlegi munkájá-
hoz, a helyettes államtitkársághoz, amelynek mibenlétéről is 
informálta az érdeklődőket. 

ECOLLÉGIUM 

Március 8. - Szénási Enikő Lilla, ügyvezető igazgató, 
Emmaroz Méretes Női Szabóság és Szalon, 
Emmaroz Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

A ’90-es évek második felében lakott a Mórában Szénási Eni-
kő Lilla, akit egy akkori felsőéves, a nálunk kollbiz. titkár Rigó 
Robi hallott beszélni arról, hogy mennyire szeretne bekerülni 
hozzánk. Robi közbenjárásával Enikő számára igazán aktív 
kollégiumi és kollégiumi bizottsági évek következtek ezzel. 
Tagja volt annak a csapatnak is, amely először kezdte meg a 
hallgatói munkavégzést az akkor nyílt Cora áruházban, ami 
saját bevallása szerint örökre eltántorította a multik világától. 
A vállalkozónő őszintén beszélt arról, hogy mi lehetett az oka 
munkahelye, az egykoron sikeres Factory Creative Studio ösz-
szeomlásának, és hogy hogyan jött létre a Factory Creative 
Life nevű cég. A jelen Enikő számára a korábbiakhoz hasonló-
an az aktivitást, a pörgést jelenti, amelyben ő az egyik nagy 
szerelemmel, a pályázatírással foglalkozik a legtöbbet, a ma-
radék munkával töltött ideje pedig a másik favorité, az általa 
megálmodott szabóságé, ahol próbálja delegálni a feladato-
kat a kollégáknak. A varroda, amely a híres Dalarna ruhák 
hátterét is jelenti, működése, célcsoportja, fejlődése szem-
pontjából is igazán érdekes témának bizonyult a hallgatóság 
számára. 
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Mórások a médiában 

Habár napjainkban összesen egy, azaz egy jelenleg is kommunikáció és mé-
diatudomány szakos hallgató lakik ezen épület falai között (újságot is szer-
keszt, nevezetesen pont azt, amit a kezedben tartasz), egykoron számos sze-
gedi egyetemista és/vagy mórás választotta a médiát, ezen belül is az újság-
írást szakterületéül, vagy akart elhelyezkedni a kommunikációs szakmában. 
A tavaszi félévben indított „Mórások a médiában” sorozat keretein belül a 
’90-es években, a 2000-es évek elején itt lakott, mára szakmailag elismert új-
ságírók, kommunikációs szakemberek voltak a vendégeink. A hallottak mel-
lett talán az itt leírtak is átadnak valamit az ő szellemiségükből. 

MÓRÁSOK A MÉDIÁBAN 

Február 22. - Kurucz Éva 
volt kormányszóvivő (’14-’15), 
Család-barát műsorvezető 

Sorozatunk első vendége magyar-finnugor nyelvész szakos 
volt a 90’-es években, később pedig egy németes diplomát 
is szerzett az akkori Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 
amelyet követően magyar-német szakos tanárként helyez-
kedett el a budapesti Kosztolányi Dezső Gimnáziumban. Évi 
elmesélte, 2002-ben adta be jelentkezését az akkor alakuló 
Hír TV-hez, ahol eleinte még számára is ismeretlen terepen, 
a sportrovatban, később pedig olyan beszélgetős műsorok-
ban dolgozott, mint a Reggeli járat, a Különkiadás és a Pa-
letta. 2014 márciusában hívták be a miniszterelnökségre, 
ahol felkérték kormányszóvivőnek. Az ekkor kezdődött izgal-
mas 8 hónapról és sok másról számol be nekünk abban az 
írásos interjúban, amely a Mórában lefolytatott beszélgetés-
ből készült, és amely által Évi a „Február Hónap Alma Mater 
Tagja” címmet is elnyerte az SZTE-n. Vendégünk 2 éve vezeti 
a Család-barát című műsort a Magyar televízióban, de a ké-
sőbbiekben szívesen vállalna új szakmai kihívásokat is. 
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Március 22. – Wéber Balázs 
külpolitikai újságíró 

A sorozat keretein belül márciusban először Wéber Balázs, a 
6-os szoba volt kommunikáció-német szakosa jött el hoz-
zánk, aki 1999 és 2003 között lakott a Mórában. Az újság-
írást már az egyetemen sajátjának érezte, és gyakorolta is 
olyan lapoknál, mint a Móra Nyúz, a Szegedi Egyetem és a 
Bölcső. Végzése óta gazdasággal és külpolitikával foglalko-
zik, előbbit főként az mfor.hu-nál tette, utóbbit pedig a Vi-
lággazdaságnál, a Magyar Hírlapnál és 2013 óta a Hír TV-nél. 
A beszélgetés során elmondta, legnagyobb részt külföldön 
leforgatott anyagokból dolgozik, de időnként van lehetősége 
utazni is egy-egy külpolitikai esemény kapcsán. Balázs volt 
németesként leginkább német nyelvterületen érintett, on-
nan származó közéleti személyiségekkel volt már alkalma 
találkozni, interjút készíteni. 

MÓRÁSOK A MÉDIÁBAN 

Február 28. – Vígh Mihály 
kommunikációs ágazati igazgató, 
HM Zrínyi Nonprofit Kft. (Magyar Honvéd) 

Február végén Vígh Misit hallgatva kifejezetten az az érzé-
sünk támadt, hogy kicsit szívesen visszautaznánk az időben, 
mondjuk a ’90-es évek Mórájába. (Ezt egyébként meg is tehe-
titek, ha a Móra 50 nosztalgiafilmre kattintotok, és a 31. 
perchez tekertek, mert Misi Gedeon bácsiként jelenik majd 
meg számotokra:  
https://mora-kollegium-szeged.hu/2016/08/mora-50-
nosztalgiafilm/) 
Kommunikáció szakosként végzett, egykori HÖK és kollégiumi 
bizottsági tag vendégünk szinte páratlan lelkesedéssel beszélt 
a koliról, az itt szerzett élményekről és barátokról, a Hotel 
Móra gombfocicsapatról és életen át tartó kötelékekről. Misi 
volt kampányfőnökként, kommunikációs igazgatóként, a 
Lánchíd Rádió alapítójaként szakmai pályafutásával kapcsola-
tos tapasztalatokat is megosztott velünk, és nem titkolta, 
hogy jelenlegi munkahelyén, a HM Zrínyi Nonprofit Kft.-nél 
szívesen látná a mórás utánpótlást. Látogatása során értékes 
honvédelmi témájú könyvekkel ajándékozta meg könyvtá-
runkat, amit ezúton is köszönünk Neki. 

https://mora-kollegium-szeged.hu/2016/08/mora-50-nosztalgiafilm/
https://mora-kollegium-szeged.hu/2016/08/mora-50-nosztalgiafilm/
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MÓRÁSOK A MÉDIÁBAN 

Április 5. - Hegyi Áron 
sportújságíró, Origo.hu 

Az 1997-ben „Mórássá” lett Hegyi Áron 5 aktív kollégiumi év 
után, 2002-ben szerzett történelem szakos diplomát, majd a 
Komlósi Oktatási Stúdióban tanult újságírást, amelynek ké-
sőbbi sikeres pályafutását is köszönheti. Az Extrem.hu-nál, a 
Reggelnél és a Hamu és Gyémánt Kiadónál töltött időszak 
után 2015-ben a VS.hu-nál helyezkedett el, majd amikor a 
portál az Origoval olvadt össze, annak sportszekciójához ke-
rült. A beszélgetés során kiderült többek között, hogy Áron 
hivatalból szinte folyamatosan meccset néz és meccsre jár, 
csak heti egy „meccsmentes” napot hagy magának. A kolis 
közönségnek megmutatta a 2016-os lisszaboni EB-re szólt 
sajtóbelépőjét is, amellyel volt lehetősége a kulisszák mögé 
is betekinteni, annál kevésbé viszont kapcsolatot teremteni 
például a „legzárkózottabb” portugál játékosokkal. 

Március 29. – Szabó M. István 
újságíró, HVG.hu 

A belső legendákból csak Istókként ismert újságíró a mórás 
éra iránti elkötelezettséget, a mai világ iránt pedig inkább 
egyfajta kritikus szemléletmódot közvetített az érdeklődő 
hallgatóknak. Az egyetemi újságok szerkesztőségeit szintén 
megjárt volt kollégista az MTV Zárórában, a Magyar Narancs-
nál, az Élet és Irodalomnál és a Kreatívnál is kipróbálta ma-
gát, majd 2011-ben igazolt a hvg.hu-hoz, ahol azóta is dolgo-
zik. A közösségi közlekedés, az energetikai szektor szakértője-
ként sokat beszélt a megújuló energiaforrások fontosságáról 
és kifejtette véleményét a Paks II. koncepcióval kapcsolatban 
is. A Göblyös Soma-díjas újságíró visszatérve a mórás kerin-
gésbe szívesen vett részt az aznap megrendezett Öntevékeny 
Csoportok Éjszakáján is, ahol a Bórkóstolók Öntevékeny Cso-
portjánál és a Móra Nyúznál töltötte a legtöbb időt. 
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MÓRÁSOK A MÉDIÁBAN 

Április 12. - Csermely Péter 
tartalomfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, 
Media Works 

 

Lapzártánkig sorozatunk utolsó vendége volt az egykoron a 4-es 
szobában lakott, magyar történelem szakot végzett Csermely 
Péter, aki 1991-ben a Pesti Hírlapnál kezdte pályafutását, amely 
a Magyar Demokratánál folytatódott. ’99-ben a Magyar Televí-
zió Hírigazgatója, 3 év múlva a Magyar Nemzet főszerkesztő-
helyettese, 2015-től a Napi Gazdaság, új nevén a Magyar Idők 
főszerkesztője lett, majd 2016 novemberében került a Media 
Works egyik vezető pozíciójába. 

A Kovács Attilával a Móra nagytermében folyatott beszélgetés 
során olyan témák kerültek szóba, mit például az egyes médiu-
moknál folytatott munka, a print alapú újságírás hanyatlása, a 
mai kattintásalapú újságírói munka, a higgadtság megőrzése a 
legkülönfélébb kommunikációs helyzetekben, a Versus című 
műsor népszerűségének oka, stb. Az este végén Csermely Péter 
nosztalgikus hangulatban látogatta meg a Móra ikonikus közös-
ségi tereit. 
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SZAKKOLIS KURZUSOK 

Hétfő 
Mikrotanítás (foglalkozás 
tanárszakosoknak) 
Időpont: 20.30 
Kurzusvezető: Varga Bálint    
Helyszín: 45-ös terem 

Kortárs irodalom (beszélgetés 
vitaest, könyvbemutató) 
Odorics Ferenc előadása 
Időpont: március 6. hétfő 19.00 
Szilasi László irodalmi estje 
Időpont: március 20. hétfő 19.00 
Kelemen Zoltán előadása 
Időpont: április 03. hétfő 19.00 
(a többi „Kortárs szegedi iroda-
lom” előadás időpontja egy. 
alatt, de azoknál is valószínű a 
hétfő, várható előadók még Kin-
cses Nóra, Turi Tímea.) 
Kurzusfelelős: Béla Bálint,  
Mohai Aletta 
Helyszín: Móra Szalon 

Informatika műhely  
Időpont: hétfő 20:00 
Kurzusfelelős: Filep Tamás, 
Kocsár Máté 
Helyszín: kisterem 

Bormentén: 
Történelmi magyar borvidékek 
államhatárainkon túl 
Időpont: hétfő 20.00 
Kurzusvezető: Dr. Gyémánt  
Richárd, az ELTE és SZTE Állam- 
és Jogtudományi Kar oktatója,  
a határon túli magyarság és ki-
sebbségek jeles kutatója. 
Kurzusfelelős: Izing Máté 

Kedd 
Lézerfizikai műhely 
Időpont: kedd 21.00 
Kurzusvezető: Andrásik Attila 
Helyszín: 45-ös terem 

Pszichológiai statisztika (műhely) 
Időpont: kedd 20.00 
Kurzusvezető: Tóth Ádám 
Helyszín: kisterem 

Szövegszerkesztés szakdolgozat-
hoz, szemináriumi dolgozathoz 
(LATEX) 
Időpont: kedd 20.00 
Kurzusvezető: Tóth Máté 
Helyszín: 45-ös terem 

Szerda 
Napjaink politikai, társadalmi, 
gazdasági kihívásai és az Európai 
Unio intézményrendszere 
(foglalkozás  tömbösítve, össze-
sen 4 alkalom) 
Időpont: szerda 17.30 
Kurzusvezető: Dr. Schiffner Imola 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 

Algoritmusok használata és ACM 
feladatok  
Időpont: szerda 20.00 
Kurzusvezető: Dr. Iván Szabolcs - 
Gelle Kitti 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 

Német kezdő 
Időpont: szerda 20.00 
Kurzusvezető: Costin Boglárka 
Helyszín: 45-ös terem 

Angol nyelv 
Időpont: szerda 21:00 
Kurzusvezető: Kujbus Tamás 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 

Csütörtök 
Táltosok, varázslók, mágusok, és 
boszorkányok a középkori és ko-
ra újkori Magyarországon  
Időpont: csütörtök 16.00 
Kurzusvezető: Kovács Attila 
Helyszín: magasföldszinti olvasó 

Parazitológia (biológia műhely) 
Időpont: csütörtök 17:30  
(március 30-tól indul) 
Kurzusvezető: Dr. Hamari Zsuzsa 
Helyszín: nagyterem 

Orosz nyelv 
Időpont: csütörtök 20.00 
Kurzusvezető:  
Szabó Gyöngyvér Felícia 
Helyszín: kisterem 

Geoinformatika  (szakkurzus) 
Időpont: csütörtök 20.30 
Kurzusvezető Dr. Szatmári József, 
Tobak Zalán 
Helyszín: 45-ös terem 

Móra Szabadegyetem (vitaestek, 
beszélgetések) 
Löffler Tibor: Ifjúsági közösségek 
és a politika 
Időpont: február 21. kedd 20.00 

Gálffy László-Pálóczi András:  
Migráció a középkorban (Keleti 
népek a középkori  
Magyarországon) 
időpont: március 02.  
csütörtök 19.00 

Szabó Éva – Párkapcsolatok dilem-
mák pszichológus szemmel 
Időpont: március 29. 18.00 

Mihalik Árpád - A közösség kiala-
kulásának szabályszerűségei. Ho-
gyan formálódik egy kollégiumi 
közösség? 
Időpont:  április 10. hétfő 

Csábi Eszter: Emlékezet és tanu-
lás. Hogyan tanuljunk hatéko-
nyan? Milyen emlékezeti mecha-
nizmusok játszanak fontos szere-
pet a hatékony tanulásban? 
(Időpont rövidesen, május eleje 
valószínű.) 

Csizmadia Norbert: Geopillanat 
időpont egyeztetés alatt,  
május 3. valószínű 

Szakkollégiumi kurzusok, szakkurzusok, foglalkozások, vitaestek, 
kerekasztal beszélgetések 2016/17 II. félév  
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Szentágothai  
Szakkollégium 
 
A pécsi Szentágothai János 
Protestáns Szakkollégium tag-
jai mindig szívesen látott ven-
dégei a Mórának, legyen szó 
szakmai rendezvényről, konfe-
renciáról, vagy akár közösségi 
programokról, mint például a 
Bormustra, a Pálinkamustra. 
 

Interjú Dr. Hatvani Zsolttal a 
Szentágothai Szakkollégium 
igazgatójával. 
 

Hogyan épül fel  
a Szentágothai János  
Szakkollégium? 

 

A 2004-ben életre hívott PTE 
TTK Szentágothai János Pro-
testáns Szakkollégium egy-
részt olyan tehetségszerveze-
tek vezetője, mint a 
Szentágothai Szakkollégium 
Tehetségpontot alkotó 
Szentágothai Szakkollégium 
Egyesület, a MaTeGo Mate-
matikai és Fekvőtámasz  
Testnevelési Tehetséggondozó 
Alapítvány, a PlantRepro.eu 
Nkft. és a Tátorján Alapítvány. 
Másrészt a szakkollégium a 
PTE, ezen belül a TTK szerveze-
ti egysége, mint például egy 
intézeti tanszék. Jelenleg öt-
ven főt számlál, akiknek fele 

lakik együtt a Jakabhegyi Kol-
légiumban. Két tiszteletbeli 
elnöke van, Gábriel Róbert és 
Komlósi László professzorok. 
Az operatív pályázati és admi-
nisztratív igazgatást Hatvani 
Zsolt PhD végzi. A szakkollégi-
um vezetése az SzT, azaz 
Szakkollégiumi Tanács felada-
ta, melynek tagjai az igazga-
tón kívül legfeljebb 3 (most: 
2) vezető tanár, a vezető 
senior és a Szakkollégium 
egyetlen szervének, a TB-nek, 
a Tagfelvételi Bizottságnak a 
tagjai. Kutatói Klubokat mű-
ködtetünk, a Fizikusokét és a 
biológus-földrajzosokat ösz-
szefogó Természtrajzit. Hímes 
tojás festő szakosztályuk jól 
működik, míg a testnevelők 
szakosztálya nehezen akar 
összeállni. 

SZAKKOLI 

Milyen szakmai és közösségi 
programokat szervez általá-
ban a szakkollégium? 
 

Ez a szervezet belső és nem-
zetközi konferenciákat szer-
vez, hazai és nemzetközi kap-
csolatokat tart fenn, különö-
sen jó kapcsolatokat ápol Be-
regszásszal és az erdélyi Sapi-
entiával. Minden szakkollégi-
umi konferencián való részvé-
telt támogatunk. 

Kurzus-védjegyünk a Felső 
Fokon sorozat, melyből egy-
kettőt indítunk szemeszteren-
ként, mint Alkohológia FF, 
Addiktológia FF, Fenntartha-
tóság FF, vagy a Mozgásról 
FF, stb. 
 
Miért jó „Szentágothaisnak” 
lenni? 

 

Ha az eddigiek nem volnának 
elegendőek :-), nálunk talál-

Pécsi Szakkollégiumok 

Mostani számunkban pécsi szakmai partnereink, barátaink mutatkoznak 
be. A Szentágothai, a Kerényi Szakkollégium és a Janus Pannonius Közgaz-
dasági Szakkollégium képviselőit Haller Renáta interjúvolta meg, az ő össze-
állításából ismerkedhetünk meg jobban működésükkel, programjaikkal és 
mórás élményeikkel. 
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kozhatsz a PTE-n élménypeda-
gógiai oktatással és szintén 
nálunk lehet például tarokkoz-
ni tanulni a PTE-n, 2 kreditért. 
SAP kurzusunk végén a legjob-
bak nem csak tanúsítványt, de 
– nem tudom, van-e ilyen kur-
zus a hazai felsőoktatásban – 
állásajánlatot kapnak. 
Közösségi programjaink közül 
kiemelném a félévnyitó és -
záró rendezvényeinket,  
mint a karácsonyi forraltboro-
zás vagy a siklósi Vince nap. 
Végezetül jelzem, hogy mi va-

gyunk az egyetlen szakkollé-
gium, melynek saját maga 
terveztette s verette emlékér-
me van. 
 
Voltál-e már a Mórában? Ha 
igen, milyen alkalomból, és 
hogy érezted magad? 

 

Hajajj... Egyrészről a '80-as 
évekre visszamenő kapcsola-
taink vannak, másrészről mi 
is vidéki szakkollégium va-
gyunk, ha értitek, mire uta-
lunk. A Pálinka- és Bormust-

ráitoknak egyetlen külsős 
résztvevőiként rendszeres láto-
gatói vagyunk, s a Móra konfe-
renciáin is képviseltettük ma-
gunkat. Gratulálunk az ered-
ményeitekhez s további szép 
sikereket kívánunk! 
 

Köszönjük szépen a válaszo-
kat! 

Sok sikert kívánunk mi is a 
Szentágothai Szakkollégium-
nak a továbbiakban! 
 

Haller Renáta 

SZAKKOLI 

Kerényi Károly  
Szakkollégium 

A pécsi Kerényi Károly Szak-
kollégium tagjai visszatérő 
vendégeink és egyben ven-
dégelőadóink a Móra Orszá-
gos Bölcsészkonferencián, 
amelynek keretén belül ko-
moly szakmai diskurzusokat 
szoktunk velük folytatni. A 
szakmai kiválóság mellett egy 
összeszokott lendületes csa-
pat, akikkel egy élmény volt 
közösen NYATA-t szervezni. 

Interjú Kovács Istvánnal, a Ke-
rényi Károly Szakkollégium 
főszeniorával. 

Hogyan épül fel a Kerényi Ká-
roly Szakkollégium? 

Szakkollégiumunk legfőbb 
döntéshozó szerve természete-
sen a közgyűlés, amelyben 

minden tagunk szavazati jog-
gal bír. A szakkollégiumi gyű-
lések között a Szakkollégiumi 
Tanács, azon belül pedig el-
sősorban a Szakkollégiumi 
Tanár, valamint a Seniorok 
felügyelik a kollégium műkö-
dését. A tagok tudományos 
előremenetelének felügyele-
tét a mentoraink végzik, akik 
a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kará-
nak valamely doktori képzé-
sében vesznek részt. Emellett 

minden tagnak egyszer be kell 
mutatnia tudományos munká-
jának állását a tanév során, 
erre a heti rendszerességgel 
sorra kerülő diszkussziós estek 
nyújtanak lehetőséget, és a 
minden évben májusban meg-
rendezendő konferencián is 
prezentálniuk kell egész éves 
munkásságukat. Végül a Szak-
kollégium lehetőséget biztosít 
a tagjainak, hogy a minden 
tavasszal kiadandó tanulmány-
kötetben, az „Annona Nova” 
című évkönyvben publikáljon. 

http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/kerenyi_karoly_szakkollegium
http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/kerenyi_karoly_szakkollegium
http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/kerenyi_karoly_szakkollegium
http://btk.pte.hu/szervezeti_egysegek/kerenyi_karoly_szakkollegium
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Milyen szakmai és közösségi 
programokat szervez általá-
ban a szakkollégium? 

A Kerényi Károly Szakkollégi-
um tagjainak legfontosabb 
tudományos rendezvénye a 
Szakkollégium 
házikonferenciája, amelyen 
minden tagunk bemutatja a 
tudományos munkában elért 
eredményeit. Ezen kívül min-
den évben Műhelynapokat 
rendezünk a PhD képzésben 
résztvevő hallgatóinknak. To-
vábbi tudományos rendezvé-
nyeink közé tartoznak: könyv-
bemutatók, kurzusok, elő-
adássorozatok, konferenciák 
stb. 

Miért jó Kerényisnek lenni? 

Kerényisnek lenni, annyit je-
lent, mint egy szakmai, baráti 
közösséghez való tartozás. 
Szakmai, mert a tagok elsőd-
leges küldetése a tudomá-
nyosság, s ebben a tagság 
minden eszközzel bíztatja az 
egyént. Emellett pedig egy 
baráti társaság is vagyunk, 
egy közösség, amely talán 
nem is működhetne az évek 
alatt kialakult kapcsolatok 
nélkül. Egy kis hálózat va-
gyunk, amelyet a barátsá-
gunk tart össze. 

SZAKKOLI 

Voltál-e már a Mórában? Ha 
igen, akkor hogy érezted ma-
gad? 

Igen, nyáron a NYATA-n a 
Móra adott helyet a lelkes 
szakkollégista áradatnak, s 
ezek között a „kerényis dele-
gációnak” is. Örömmel mon-
dom, hogy rendkívül otthono-
san éreztük magunkat minda-
hányan nálatok, ebben nem 
csupán a helyszín, de a társa-
ságotok is nélkülözhetetlen 
volt. 

Köszönjük szépen a válaszo-
kat! 

Haller Renáta 

Janus Pannonius  
Közgazdasági  
Szakkollégium 
 
A Janus Pannonius Közgazda-
sági Szakkollégium idén márci-
us 13-án ünnepelte 10. szüle-
tésnapját, melyet Szakkollégi-
umi Mozgalom szinten is meg-
ünnepelt egy saját szervezésű 
Országos Szakkollégiumi Talál-
kozó keretein belül. Ezúton is 
köszönjük, hogy a részesei le-
hettünk. 

Interjú Papp Eszter diákbizott-
sági titkárral, Herr Dávid mar-
ketingfelelőssel, és Beke Diá-
na, végzett JPKSZ hallgatóval. 

Hogyan épül fel a Janus Pan-
nonius Közgazdasági Szakkol-
légium? 
 

A Janusban minden tag 
egyenlő és senki nem egyen-
lőbb a másiknál! Önszervező-
dő módon alakítottuk ki a 
struktúránkat, mely igazából 
a kezdetekben meghatáro-
zottól nem különbözik sok-
ban. A legfontosabb döntés-
hozó szervünk a Gyűlés. Ha-
vonta egyszer sort kerítünk 
rá, ahol minden tag jelenlété-
vel vitatjuk meg a kollégium 
aktuális kérdéseit. A JPKSZ 
koordináló szerve a Diákbi-
zottság, melynek öt tagja 

van, feladatspecifikusan meg-
különböztetve: az első a Titkár, 
akit más szakkollégiumokban 
valószínűleg elnöknek nevez-
nénk. Esetünkben az elnök egy 
felkért egyetemi tanár, aki lé-
nyegében a szakkollégium 
bölcs mentora, és hidat képez 
köztünk és az egyetem intéz-
ménye között. A titkár képviseli 
a szakkollégiumot, tartja a 
kapcsolatot a kinti világgal, 
koordinálja a Diákbizottságot 
és annak gyűléseit, segíti a 
működését. A programfelelős 
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SZAKKOLI 

bármily meglepő, a programo-
kért felelős. Tudományos elő-
adások, közösségi események, 
jótékonysági programok alkal-
mával fő- vagy alszervezőként, 
kapcsolatemberként és az ese-
mény lebonyolítójaként tevé-
kenykedik, valamint értesíti a 
tagságot a várható fejlemé-
nyekről. A gazdálkodási felelős 
a legfelelősségteljesebb pozí-
ció és valódi közgazdász vénát 
igényel. Feladata a pénzügyek 
kezelése, lehetséges pénzügyi 
források felkutatása, a pályá-
zatok megcélzása (bizonyos 
esetekben a pályázati össze-
gek elköltése) és persze a tag-
díjak beszedése (És a kassza 
mindig behajtja, ami neki jár!) 
A marketingfelelős felügyel a 
külső és belső arculati elemek-
re, segíti a Felvételi Bizottság 
munkáját a felvételi időszak-
ban promóciós munkával, és 
összességében felelős azért, 
hogy milyen kép él a szakkollé-
giumról az egyetemisták fejé-
ben. A tudományos felelős po-
zíciója a szakkollégium szak-
mai profiljának kezelése. Segít 
a szakmai előadások szervezé-
sében, a versenyekben való 
részvételt szorgalmazza, és a 
legfontosabb, hogy a szakkol-
légium normál tanrenden kí-
vüli kurzusrendszerét felügyeli, 
ugyanis minden tagunknak 
kell félévente teljesíteni egy, a 
szakkollégium által szervezett 
kurzust, ez a tagság egyik fel-
tétele. 

Milyen programokat szervez 
általában a szakkollégium? 

A JPKSZ programjai a három 
pillérhez, a szakmaisághoz, a 

közösséghez és a társadalmi 
érzékenységhez kapcsolód-
nak. 

A szakmai programokon be-
lül minden évben, februárban 
és júniusban megrendezésre 
kerülnek a szakmai tábora-
ink. Novemberben szervezzük 
a Dr. Papp László Számvitel 
Versenyt, amit idén már a 
tizedik alkalommal szerve-
zünk. Kétévente tavasszal 
Országos Szakkollégiumi Ta-
lálkozót is tartunk, amiről a 
későbbiekben még lesz szó. 
Továbbá minden félévben 
szakmai előadásokat, kerek-
asztal-beszélgetéseket és 
szakköröket is szervezünk. A 
JPKSZ végzett tagjai 2009-
ben megalapították a Végzett 
Pécsi Közgazdász Szakkollé-
gisták Egyesületét, így több 
szakmai programunk az 
alumni szervezetünkkel közö-
sen kerül megrendezésre, 
mint például a Karrier Nap és 
a Coaching-rendszer prog-
ramjai. 

A szakmaiság mellett fontos-
nak tartjuk a társadalmi fele-
lősségvállalást, így minden 
évben rendezünk  
kutyasétáltatást, jótékonysá-
gi sütivásárt, ételosztást, 
ajándékgyűjtést, véradást, 
vagy akár mesefalfestést. 
Természetesen a közösség 
erősítésére is rengeteg prog-
ramunk van, mint az Ismerke-
dős Est, a Karácsonyi Vacso-
ra, vagy a Születésnap. 

Miért jó Janusosnak lenni? 

A JPKSZ egy kis szervezet, ha-
talmas lehetőségekkel. A 45 

fős taglétszám családias kör-
nyezetet biztosít, amelynek 
köszönhetően mindenki ismer 
mindenkit, így szoros kapcsolat 
alakulhat ki a tagok közt, ami 
aztán hatékony együttműkö-
dést eredményez. Motiváljuk, 
inspiráljuk és támogatjuk  
egymást, hogy megvalósíthas-
suk mind a közösségi, mind 
pedig az egyéni célokat. 
„Janusosként” egy nagy és bol-
dog család tagja lehetsz! 

Voltál-e már a Mórában? Ha 
igen, akkor hogy érezted ma-
gad? 

Egyszer volt szerencsém el-
menni a Mórába, egy Interkoll 
alkalmával, úgy egy éve. Az 
Interkoll szuper volt, a borkós-
toló különösképpen. Nálunk 
sajnos sosem volt meg az 
együttlakásnak ez a szépsége, 
mert nincsen saját kollégiu-
munk, de nagyon motiváló volt 
látni ezt az egész közösséget. 
Bennem is megfogalmazódott, 
hogy a Janusban az együttla-
kás egy nagy lehetőség volna a 
tagok számára, hogy kibonta-
koztathassák közös szárnyai-
kat. Nagyon tetszett nálatok a 
pörgés, a nyüzsgés, és az, hogy 
ennyire aktív szakkollégista 
életet éltek, hogy mindenki 
ismer mindenkit és, hogy bár-
mikor készek vagytok valami 
közös munkára vagy éppen 
mókára. Mórásnak lenni, 
szakkolisnak lenni büszkeség, 
legyetek büszkék rá! 
 
Köszönjük szépen a válaszo-
kat! 

 
                              Haller Renáta 
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A 2017-es OSZT meglehető-
sen színes programpalettával 
rendelkezett. City Game-mel, 
egy interaktív városvetélke-
dővel kezdődött, melynek 
során a résztvevők csapato-
kat alkotva tekintették meg 
Pécs főbb nevezetességeit, 
közben pedig játékos felada-
tokat kellett megoldaniuk 
pontokért. Ezt követte az 
Interkoll 33 szakkollégium 
részvételével, ami már hagyo-
mányos programnak számí-
tott az Országos Szakkollégiu-
mi Találkozón. A péntek estét 
egy közös bulival zártuk, ami 
kiváló alkalmat adott az is-
merkedésre, jövőbeni közös 
projektek megalapozására és 
persze nem utolsó sorban a 
Janus Szakkoli 10. szülinapjá-
nak megünneplésére. 

A szombati napot a szakmai-
ságnak szenteltük. Délelőtt 
lehetőséget adtunk ambició-
zus szakkollégistáknak, hogy 
egy őket érdeklő, mai, rele-
váns kérdésben vitaszekciót 
vezessenek, és ezzel is tovább 
erősítsék a Szakkollégiumok-
ra oly jellemző vitakultúrát. 
Volt szó Paks2 és a megújuló 
energiaforrások viszonyáról, 
a progresszív adórendszer 
kérdéseiről, és hogy milyen 
felelősséggel tartoznak a fej-
lett országok a fejlődő világ 

felé. A nap folyamán két szak-
mai előadásra került sor. 
Lannert Judit, a T-Tudok Tu-
dásmenedzsment és Oktatás-
kutató Központ Zrt. alapítója 
és vezérigazgatója a magyar 
oktatási rendszer jelenlegi 
helyzetéről és kilátásairól be-
szélt, mely azon túl, hogy 
örökzöld téma, a hallgatósá-
got is érintő, fontos kérdés. 
Másik szakmai előadónk Zalai 
Ágnes, a NoSalty vezérigazga-
tója volt, aki anno a Rajk Lász-
ló Szakkollégium tagjaként 
tevékenykedett. Ő az egyete-
men túli életéről mesélt, ar-
ról, hogy hogyan vált belőle 
Magyarország vezető gasztro-
oldalának, az egyik legsikere-
sebb hazai startup-nak a ve-
zetője. 

Bízunk benne, hogy a hallga-
tóság sok inspirációval, tudás-
sal és (közösségi) élmények-
kel gazdagodott a hétvége 
folyamán. 

Köszönjük Laurának a prog-
ramleírást és köszönjük a le-
hetőséget, hogy a túljelentke-
zés ellenére szép számban 
képviselhettük a Mórát, neve-
zetesen Pavlicz Ágnes, Béla 
Bálint, Izing Máté, Filep Ta-
más és Haller Renáta szemé-
lyében. 

SZAKKOLI 

Résztvevőként elmondhatom, 
hogy rengeteg új és egyben pozi-
tív élménnyel gazdagodtam a 
hétvége alatt. Színvonalas szak-
mai programokon vehettünk 
részt. Engem leginkább Lannert 
Judit előadása fogott meg, mivel 
olyan mélyen rejlő összefüggé-
sekre és eredményekre világított 
rá a magyar oktatási rendszer 
kapcsán, amiről eddig kevesen, 
vagy egyáltalán senki nem be-
szélt. Hasonlóan izgalmas kérdé-
sek vetődtek fel a progresszív 
adórendszer kapcsán, ami egy-
ben a technológiai fejlődés hatá-
sát is felvetette a számvitelre 
nézve, de a „Fejlett országok fe-
lelősségvállalása a fejlődő világ 
felé” című workshopon is sok 
hasznos dolog merült fel. 

A szakmai előadások és 
workshopok mellett rengeteg új 
élménnyel gazdagodtunk a kö-
zösségi programok során, felfe-
deztük Pécs nevezetességit, leg-
szebb pontjait, kilátóhelyeit, 
mindeközben megismertünk új 
embereket, jól éreztük magun-
kat (az esti bulin is), és találkoz-
hattunk régi barátainkkal. 

Ezúton szeretnék mindenkit arra 
ösztönözni, hogy vegyen részt 
minél több szakkollégiumi ren-
dezvényen. Higgyétek el, nem éri 
meg kihagyni! 

 
                         Haller Renáta  

OSZT - Országos Szakkollégiumi Találkozó 

A 2017. március 24. és 25. között megrendezett OSZT szervező szakkollégiu-
ma a Janus Pannonius Közgazdasági Szakkollégium volt. Megkérdeztük az 
OSZT főszervezőjét, Fulmer Laurát, hogy milyen programokkal várták a ren-
dezvény résztvevőit.  
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Jómagam előadóként szere-
peltem a konferencia Bioló-
gia-bionika szekciójában, me-
lyet Tóth Eszter biológus PhD 
hallgató vezetett és tett izgal-
massá frappáns és érdeklődő 
kérdéseivel. A szekció előadói 
a legkülönfélébb témákkal 
igyekeztek felkelteni a hallga-
tóság figyelmét. Volt szó evo-
lúciós fejlődésbeli problé-
mákról, a récefélék állomá-
nyának drasztikus visszaesé-
séről, továbbá bonyolult sejt-
szintű nanofolyamatok elem-
zéséről is.  

Ezzel párhuzamosan futott a 
Kémia-vegyészet0szekció, 
ahol többek közt előadásokat 
hallgattunk nanorészecskék 
előállításáról, valamint külön-
böző szerves savak 
tömegspektrometriás feltér-
képezéséről is. Tíz órától a 
Fizika szekció programja kez-
dődött, ahol lézerimpulzusok 

keltéséről és különféle időzí-
tési mérések tanulmányozá-
sáról esett szó. A Matematika
-informatika-műszaki infor-
matika szekció résztvevői 
szélesíthették tudásukat a 
differenciál egyenletek, a 
randomszám generátorok és 
az oszcilloszkópok területén, 
de az EPAM iskolai térnyeré-
séről is tájékozódhattak. A 
konferencia zárásaképp a 
Földrajz-földtudomány szek-
cióban a Mohácsi-sziget tör-
ténelmi útjaival, városi park-
fejlesztésekkel, valamint a 
kárpátaljai magyar fiatalok 
jövőképével kapcsolatban 
kaphattunk új információkat. 

Idén először a szekciók leg-
jobb előadóit egy emlékpla-
kettel jutalmazta a konferen-
cia szervezői csapata. A díja-
zottak listáját a cikk végén 
olvashatjátok. Az elismerés 

elnyerése mellett a résztvevők 
célja természetesen ismereteik 
bővítése volt, ráadásul sokan 
OTDK előadásukkal, szakdolgo-
zatvédésükkel érkeztek a kon-
ferenciára, így mindez számuk-
ra felfogható egyfajta gyakor-
lásként a védés vagy a további 
előadások előtt. A feltett kér-
dések segítettek a váratlan 
helyzetekre való felkészülés-
ben és olykor egészen más 
irányból világították meg az 
előadások témáját. A leírtak 
fényében csak bíztatni tudok 
minden tettre kész kollégistát 
a közelgő közgazdász és böl-
csész konferenciára való je-
lentkezésre. 

Szekció-különdíjasok: 

Biológia-bionika: 
Erdős Réka 
Magony Zoltán 

Kémia-vegyészet: 
Bartal Attila 

Fizika: 
Zuba Viktor 

Matematika-informatika-
mérnöki informatika: 
Gajdács Petra 

Földrajz-földtudomány: 
Máltesics Péter 

Magony Zoltán  

SZAKKOLI 

Móra Országos Természettudományos Konferencia 

A Móra Országos Természettudományos Konferenciára 2017. március 11-én 
került sor szakkollégiumunkban. A konferenciát számos, a kollégiumban la-
kó hallgató előadása tette minden résztvevő számára érdekessé és élvezhe-
tővé. Az esemény során a természettudományok legkülönfélébb ágaiból 
mazsolázhattak a résztvevők. Az ünnepélyes megnyitó után a napot a Bioló-
gia-bionika és a Kémia-vegyészet szekciókkal kezdtük.  
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EZ ITT A REKLÁM HELYE 

Kolis vagy de nincs még Mórás pólód és/vagy bögréd? 

Akkor itt az ideje, hogy beszerezz egyet!!! 

    Póló:  1400 Ft/db 

   Bögre: 1000Ft/db 

Keressétek Kovács Attila igazgató urat vagy Vass Viktóriát, 
a kollégiumi tanárunkat! 
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FLASHBACK 

Mikulás szemmel 

A Mikulás visszaemlékezése arról a hosszú estéről, amikor lelkes csapatával, 
a szánján ajándékkal lepte meg a koli lakóit. 

Idén azt a megtisztelő felké-
rést kaptam a KollBiztől, hogy 
töltsem be a kollégiumi Miku-
lás szerepét. Örömmel el is 
vállaltam a küldetést, és rög-
tön hozzá is láttam a Mikulás-
csapat megszervezésének. 
Nem volt nehéz vállalkozó 
kedvű krampuszokat, angyalo-
kat, rénszarvast, hópelyhet és 
manót találni, hiszen ki ne sze-
retne vidámságot és karácso-
nyi szellemet csempészni kol-
légistatársainak szívébe? A 
kompánia megalakult, a jel-
mezek elkészültek, puttonyom 
szaloncukortól duzzadt, a szán 
is készen állt – kis csapatunk 
útnak indult. Az ötödik emele-
ten kezdtünk, onnan vándo-
roltunk lefelé, bejárva az 
egyes szintek minden szobá-
ját, szaloncukrot osztogatva 
azok lakóinak, ők pedig cseré-
be énekkel vártak minket – és 

alkohollal. Sok alkohollal. 
Szólt a „Hull a pelyhes fehér 
hó”, a „Télapó itt van” és né-
hol még a „Kovbojok – Tél-
apó” is. A feles poharak gyors 
egymásutánban teltek meg 
pálinkával, gőzölgött a forralt 
bor, az ünnepi hangulat gyor-
san átjárt mindnyájunkat. 
Ahogy haladtunk szintről 
szintre, szobáról szobára, 
nemcsak az édesség és az ital 
fogyott. A második emelettől 
a Mikulás-csapat is egyre ke-
vesebb tagot számlált. Ennyi 
helyen vendégül látva lenni 
bizony nagyon kimerítő, így 
nem csoda, ha néhányan ki-
csit megpihentek. Az első 
emeleten a hallgatók mellett 
Kovács Attila igazgató úr is 
fogadott minket. Szobájából 
kiérve már én is kissé kótya-
gosan vettem az irányt a tor-
naterem felé, a hagyomá-

nyos kívánságteljesítés meg-
kezdésére. Már láttam az alag-
sori ajtót, mely végállomásun-
kat jelezte, azonban Zoli a bü-
féből utunkat állta. Nem volt 
választásom, mint áldozatául 
esnem hatalmas vendégszere-
tetének. Ezután megkönnyeb-
bülve léptem be a tornaterem 
ajtaján, ahol a kollégium népe 
már kíváncsian várt. Helyet 
foglaltam, segédeim pedig 
elém hozták a dobozt, benne a 
kívánságokkal, néha pedig egy-
egy cetli tartalmát is segítettek 
felolvasni, ugyanis nem voltak 
túl kedvezőek a fényviszo-
nyok… A papírra írt kérések 
valósággá váltak, a „Mórások” 
pedig nevettek, tapsoltak örö-
mükben, és én is boldogságtól 
– és pálinkától – csillogó szem-
mel ültem előttük, hiszen ha 
csak egy napra is, de én le-
hettem a Mikulás. 
 

A Mikulás 
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Le tudnád írni a saját szava-
iddal, hogy mit is láthattunk 
pontosan az idei karácsonyi 
műsorban? 

Dávid: Az idei műsorban a 
kedves közönség egy interak-
tív sétaszínházban vehetett 
részt, ahol ők maguk is cse-
lekvőivé váltak a darabnak, 
és a történetet az ő tevékeny-
ségük is alakította. Ez a szín-
háznak egy olyan határterüle-
te, ahol nem lehet tökélete-
sen eldönteni, hogy van e né-
ző és létezik-e szereplő. A lé-
nyeg az volt, hogy egy kicsit 
felkavarjuk az állóvizet. 

Honnan merítettél inspiráci-
ót az alapötlethez? Ezt főleg 
azért kérdezem, mert elég 
rendhagyó produkció lett, 
nem minden társulat próbál-
kozik hasonlóval. 

Dávid: Ebben a félévben részt 
vettem egy kurzuson, ami a 
színház és rendezés határait 
feszegető előadások értelme-
zésével, kritikájával foglalko-
zik. Itt rengeteg olyan hatás 
ért, amelyek szépen lassan 
kialakították bennem ezt a 
sajátos nézőpontot a kará-
csonnyal kapcsolatban. Vala-
mi olyat akartam így létre-
hozni, ami számomra, a csa-
pat számára és feltehetőleg  
a nézőknek is újszerű 

FLASHBACK 

lesz.  Kihívás volt eltervezni és 
megírni, de a társulat is na-
gyon sokat segített benne, és 
azt vettem észre, hogy még 
mindig szeretjük csinálni. 

Melyik volt az első jelenet, 
amit kitaláltál? 

Dávid: A vaksötét szobában 
játszódó jelenetet találtam ki 
először és mindenképpen azt 
akartam a csúcspontra tenni, 
hogy ott nyerjen értelmet az 
egész műsor. Eköré épült fel a 
többi esemény is, amelyek 
mind egy olyan dolog hiányát 
akarták bemutatni, ami nél-
kül az átlagos ember nehezen 
képzeli el a karácsonyt. Az, 
hogy a látást, azt az érzék-
szervünket, amelyen keresztül 
a legtöbbet érzékelünk a vi-
lágból, végül elvettem a néző-
től, azt szolgálta, hogy más-
hogy értékeljék az eddig lá-
tottakat is. 

Melyik volt a kedvenc részed 
és miért? 

Dávid: A kedvenc részem vi-
szont egyértelműen az első 
jelenet megtervezése volt. 
Amikor a család készülődését 
raktuk össze, mert az egy tel-

A Móra Színpad bemutatja: A karácsonyi kolitúra 

Avagy interjú Ötvös Dáviddal a Leleplezett Karácsony című kollégiumi elő-
adásról 

A karácsonyi műsorban idén csak szereplőként vettem részt, így mindössze 
arról tudok beszámolni, hogy mennyire jó volt ez az egész rohanás. Tudni il-
lik, nekünk szereplőknek mindig a közönségnél kevesebb idő alatt kellett át-
érni egyik helyszínről a másikra, ráadásul a hosszabb útvonalakon. A szerve-
zésről és a darab születéséről a Móra Színpad első emberét, Ötvös Dávidot 
kérdeztük. 
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FLASHBACK 

jesen új munkamódszerrel ké-
szült, amit mindenki nagyon 
élvezett és szinte észre sem 
vette a csapat, hogy a sok rö-
högés közepette lényegében 
ők maguk megírták az első pár 
oldalnyi szövegüket. Így már a 
későbbi próbákon sem okozott 
olyan nagy gondot a színpadi 
lét, hiszen a saját szavaikkal, a 
saját problémáikkal és élet-
helyzeteikkel dolgoztak. 

Volt valami, ami nem úgy va-
lósult meg, ahogyan eredeti-
leg kitaláltad? 

Dávid: Több színészre van ez 
az egész kitalálva, de nem tud-
tunk annyian dolgozni, mint 
ami optimális lett volna, így a 
háttérben elég rohanósra sike-
rült a darab irányítása. Ez per-
sze olyan helyzeteket hozott 
magával, amelyekre vagy nem 
voltunk felkészülve, mint pél-
dául, hogy néhány embert or-
ron csípett a fotocella, vagy 
nem sikerült kellően elpróbál-
ni, ilyen volt például a Csendes 
éj című dal tátogása, vagy 
egyszerűen nem gondoltam 
át, hogy a tömeg nem fog ma-
gától mozogni így rögtönözni 
kellett, hogy mivel tereljük 
őket egyik jelenetről a másik-
ra. 

Mit gondolsz a kollégisták 
reakcióiról? Szerinted tetszett 
nekik a műsor? 

Dávid: Ahogy a műsor után 
elkaptam a mondatfoszlányo-
kat, nekem alapvetően az jött 
le, hogy tetszett a közönség-
nek, amit csináltunk. Sokak-
nak ez egy teljesen új színházi 
tapasztalat volt. Sokszor lát-

szott a megdöbbenés az ar-
cokon, meg az a tipikus „erre 
nem számítottam” arc is elő-
jött néha.  A társulat szintjén 
is sok dicséretet kaptunk, fő-
leg, hogy ennyi idő alatt ilyen 
produkciót hoztunk össze 
ilyen kevesen, Dzsí pedig kü-
lön üzenetben köszönte meg 
egy pár nappal később az él-
ményt, amit nyújtani tudtunk 
számára, és kívánt további 
sok sikert. 

Milyen további műsorokat 
tervezel? Van hova tovább a 
különleges produkciók vilá-
gában? 

Dávid: Remek a kérdés, 
ugyanis a karácsonyi műsor 
után általában a vizsgaidő-
szak teljesen ki szokta szívni 
belőlem is meg a csapatból is 
az életet, és a tavalyi példa 
mutatja is, hogy nem egysze-
rű a visszatérés. Tavaly na-
gyon magasra tettük a lécet, 
nem sikerült megugrani, idén 
még nagyobb a falat, hiszen 
egy ilyen rendkívüli darab 
után elvárható lenne valami 
még extrémebb. Az eszközök 
végtelenek, már csak jól kell 
őket összeválogatnunk és 
akkor biztosra veszem, hogy 
a következő évadban is egy 
megfogó előadásra ülhet be 

a tisztelt nagyérdemű. Bár azt 
nem ígérhetem meg, hogy ülni 
fognak… 

Maga a Móra Színpad merre 
tart? Terveztek kollégiumon 
kívüli előadásokat is? 

Dávid: A Színpad köszöni szé-
pen jól van. Egy év alatt négy 
előadáson vagyunk túl, ami 
egy amatőr társulattól igen 
komoly teljesítmény. Minden-
képpen szeretnénk kollégiu-
mon kívüli előadásokat is ké-
szíteni, a következő félévre van 
is már ötletem, ezen felül a 
nyári szünetben is készülök egy 
kis különlegességgel a kis szí-
nészeim számára. Erről még ők 
sem tudnak, úgyhogy nem 
árulhatok el sokat róla egyelő-
re. A legfőbb irány azonban az, 
hogy létrejöjjön egy olyan da-
rab, amit nem csak egyszer 
mutatunk be egy közönségnek, 
hanem több előadást is megél 
majd, hiszen így tud egy darab 
igazán beérni, valamint a szí-
nészek játéka is  így fog kellő-
en kiforrni. Én bizakodó va-
gyok, hiszen egyelőre semmi 
okunk sincsen arra, hogy me-
gálljunk és ne húzzuk fel a füg-
gönyt a Móra Színpad harma-
dik évadára. 

Németh Kornél  
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Ebben a tanévben február 23-
án mórás időszámítás szerint, 
valamikor este 9 óra után 
kezdődött el a télbúcsúztató. 
A farsang helyszíne a  
kollégium egyik közkedvelt 
„szórakozóhelyén”, a tornate-
remben volt. A színes lufikkal 
és hangtechnikai eszközökkel 
feltuningolt helyiségben a 
rendezvény rögtön egy rövid-
ke megnyitóval kezdődött, 
ahol Gombkötő Bence, házi-
gazda felvázolta az este me-
netrendjét, majd sorban fel-
vonultak a jelmezesek a mas-
karájukhoz passzoló zene kí-
séretében. Csakis erre az 
alkalmomra, az első produkci-
óhoz Harry Potter kölcsönad-
ta a láthatatlanná tévő köpe-
nyét a Roxfort nagyra becsült 
professzorainak, 

Dumbledorenak  
és McGalonynak, így ők is ré-
szesei lehettek a farsangi ce-
remóniának. Az álarcosok kö-
zött láthatták a kolisok egye-
nesen Los Angelesből Hugh 
Hefnert és a Playboy villa 
nyuszijait is, csak a nemekben 
volt egy kis eltérés. Azért, 

hogy az estét még viccesebbé 
tegyék a szervezők, még a 
Fővárosi Nagycirkusz bohóca-
it is elhívták, felidézve 
valamennyiünk gyerekkorát. 
Az esemény olyan pesztízzsel 
bírt, hogy még maga Flash  
is beszáguldott közvetlenül 
Central Cityből, hogy meg-
küzdjön ádáz ellenségével, a 
Láthatatlan emberrel. 

A már így is varázslatos  
eseményt még csodásabbá 
tette Aladdin és barátja, 
Dzsini, aki inkább megszegte 
a szerelemmel kapcsolatos 
szabályait, mert a „tiszta vi-
zesblokk kívánság” teljesíthe-
tetlen még az univerzum fe-
nomenális kozmikus erejét 
birtokló lámpalakónak is. A 
rendezvényből nem marad-

KOLISOK(K) 

Jelmezes móka télbúcsúztatóra 

Minden évben méltó módon érdemes elbúcsúztatni a zord, hideg telet, és 
üdvözölni a szép, napfényes tavaszt. De nemcsak a busók intézkednek ez 
ügyben, a koli lakói is megadják a módját a fagy elüldözésének. A farsang 
már tradíciónak számít a Mórában, melyet egy bevett rituálé alapján min-
den évben megszerveznek, a lakók apraja-nagyja pedig részt vesz rajta sze-
replőként vagy nézőként. 
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hatott ki a Diszkópatkányok 
című film hangulatát idéző 
táncos produkció sem: a jel-
mezesek az I will survive című 
slágerrel léptek színpadra. Ha 
már retro, akkor megjelent 
Mr. Bean Teddyvel és egy 
pantomimessel életre keltve 
a zseniális angol humort, 
majd a műsor végén sor ke-
rült a pankrátorok összecsa-
pására is, hogy eldőljön az 
„egy öv mind fölött” sorsa. 
Úgy tűnt, egy trónfosztásnak 
voltunk szemtanúi. 

A díszes társaságot végül 
Demóna vezetésével szakava-
tott zsűri szemrevételezte, 
majd hosszas mérlegelés után 
meghozta nehéz döntését a 
legjobbak legjobbikáról. A 
nyertes nem volt más, mint 
Disney csiszolatlan gyémánt-
ja, Aladdin és barátja, Dzsini, 
de a koli lakói is választ-
hattak, és szavazatuk alapján 
a pankrátorok vitték el a kü-
löndíjat. 

Ha már farsang, akkor nem 
hiányozhat az íncsiklandozó 
fánk sem lekvárral a tetején, 
melyet a kollégium egykori 

portás nénije és kis kuktái 
nagy odaadással készítettek 
az éhes lakóknak, akik utána 
leöblíthették torkukat a büfé 
kínálta nedűkkel. 

Az eredményhirdetés és a lak-
mározás után következett az 
izgalmas tombola-sorsolás az 
igazán hasznos nyereménye-
kért. A szerencsések nyer-
hettek többek között fakana-
lat, bögrét, portörlő kendőt, 
Erős Pistát, egy pici elefántot, 
lefolyóhoz szűrőket, mosoga-
tószivacsot és bort is.  A ren-

dezvény zárásaként Dj Dzsí 
zenéire hajnalig ropta a tán-
cot a kollégium valamennyi 
lakója. 

A Farsangra koleszosok és 
vendégeik egyaránt lemen-
tek, és együtt éljeneztek a 
jelmezeseknek, akik nagyon 
kitettek magukért, hogy vég-
érvényesen meghozzák a jó 
időt. Remélem, sokan kaptak 
kedvet a mulatsághoz, és jö-
vőre még többen bújnak 
kosztümbe vagy nézik meg 
társaikat. 

Ne feledjétek, 2018-ban újra 
a tornateremben, és öltözze-
tek ki! ;-) 

 
Paudits Noémi  

KOLISOK(K) 
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A kollégium férfi tagjai sem 
feledkeztek meg rólunk, és e 
csodás alkalomból kedvesked-
tek nekünk, nem is akárho-
gyan. Első felvonásként majd-
nem mint a Mikulás, körbejár-
ták a szobákat, de ezúttal csak 
a hölgyekhez tértek be egy-
egy cserepes virággal a kezük-
ben, és felköszöntöttek ben-
nünket. Az ajándék mellé kap-
tunk még egy meghívást is a 
büfébe, egy kis esti ünnepi 
műsorra. 

A gyertyafénybe úsztatott 
helyszínt befoglalta a lelkes 
leánysereg, és kíváncsian vár-
tuk a fiúk produkcióját, ami 
nem váratott sokat magára. 
Először a kolis színjátszó kör 
vezetője, Dávid vette igénybe 
a diákok legjobb barátját, a 
Wikipédiát, és ismertette a 
nőnap eredetét, majd Kornél 

vezényletével megindult a 
show. Színészeket megha-
zudtoló tehetséggel ját-
szották el a legények, hogy 
milyen tevékenységek tartoz-
nak a nők kötelességei közé, 
melyekből nem hiányozha-
tott többek között a főzés, a 
mosogatás és a takarítás 
sem. A műsor folyamán fény 
derült még arra is, hogy ré-
gen hogy csempészték be a 
lányok a fiúkat egy-egy 
kolibuli alkalmával, és meg-
tudtuk, mi szegény Zoltánok 
sorsa március 8-án. A jelen-
kori kolibulik is megjelenítőd-
tek, így azok a lányok, akik 
nem szoktak hajnalokig tom-
bolni, most megtudhatták, 
miről maradnak le, amikor a 
pizsamapartit választják: nem 
másról, mint egy ingyenes 
chippendales-pogós produk-
cióról. Aki lecsúszott a Hot 

Men Dance műsoráról, az 
most kárpótolva volt. 

A show zárásaként egy csodás 
szerenád kíséretében köszön-
ték meg a fiúk, hogy vagyunk 
mi, nők. Ennyi kedveskedés 
után hátra volt még egy meg-
lepetés, egy tálca nagyon fi-
nom csoki bon-bon. Megha-
tottan csak annyit tudtunk ki-
préselni a torkunkon heves 
tapsvihar közepette, hogy 
„KÖSZÖNJÜK, KÖSZÜNJÜK!!!” 
A műsor után néhányan még 
lent maradtunk, beszélgettünk 
és falatoztunk a csokiból. 

Az este nagyon jó hangulatban 
telt, a srácok rendesen kitette-
tek magukért, hogy meglepje-
nek bennünket. Már maga a 
virág is szép gesztus volt, de a 
büfébeli produkció marad az 
est fénypontja. Személy szerint 
nekem a szerenád tetszett a 
legjobban, de mindenképp le a 
kalappal a fiúk előtt, akik nem 
felejtkeztek el rólunk, és egy 
csodálatos produkciót rittyen-
tettek össze számunkra. 

„…ha nem lennének ők, ezek 
az átkozott nők”. Mi is köszön-
jük Nektek, hogy vagytok, nél-
kületek belőlünk is elillanna a 
lélek!          

Paudits Noémi 

KOLISOK(K) 

Ünnepeljük a hölgyeket - A lányok szemszögéből  

1917 óta március 8-án, Zoltán napkor az urak minden egyes évben megün-
nepelnek minket, nőket. A nemzetközi nőnapot még maga az ENSZ is fon-
tosnak tartja, és világnapként jegyezte fel. Egy ilyen jeles nap felett nem is 
lehet csak úgy elsiklani. 

„Ha nem lennétek, Bizony belőlünk a lélek 
Elillan, majd ha itt hagytok, Ezért köszönjük, hogy vagytok.” 
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Tekintve, hogy sürgetett a ha-
táridő, és még sehogy sem 
álltunk, előtte való este 5 fiú 
összeült a Szalonban, ettünk, 
ittunk, beszéltünk - ki melyiket 
ugyebár - aztán összeírtuk, 
hogy mi kell. Nem sokkal ké-
sőbb - az éjszaka közepén - 
Brúnó kisbuszával elmentünk 
egyet teszkózni, ahol ugyebár 
külön örömtáncot jártak az 
eladók az éjféli emefháes áfás 
számla miatt. 

Aztán mindenki elment aludni. 
Aztán órára. Aztán délután 
kiderült, hogy még a virágok 
sincsenek kiosztva. Aztán jött 
az ötlet, hogy próbálás előtt 
helyett végigfutunk velük mi, 
és legalább jól meghívunk 
mindenkit. Így történt, hogy 
mire eljött a kezdés tervezett 
időpontja, én még a másodi-
kon rohangáltam kellékek és 
statiszták után. 

Már bőven a Mórás időszámí-
tásban jártunk, amikor utolsó 
elkeseredésünkben félig el-
próbáltuk az előadást a  
tornateremben. Úgy gondol-
tuk, hogy bemegyünk, és 
elbaromkodunk annak az öt 
lánynak, akinek nem volt jobb 
programja szerda estére, az-
tán ha beégünk, majd legfel-
jebb elfelejtik. 

Ekkor ért minket az a várat-
lan meglepetés, hogy a büfé 
telis-tele volt a Móra  
legszebb hölgyeivel, akik  
csillogó szemekkel várták a 
fiúk „nagy” „meglepetés” 
„műsorát”. Nekünk meg volt 
egy viccesnek szánt félkész 
semmink. 

Legalábbis én így éreztem. 
Viszont éppen emiatt úgy 
voltam vele, hogy minden 
mindegy, lesz amilyen lesz, a 
nézők meg majd fogadják 
valahogy. Aztán menet köz-
ben egyszer csak feltűnt, 
hogy amit összeraktunk, az 
nem is olyan rövid, nem is 
olyan rossz, és az unalom he-
lyett szebbnél-szebb moso-
lyok néztek vissza ránk az ar-
cokról. 

Pedig mi csak elkezdtünk hülyül-
ni, aztán azt vettük észre, hogy 
mindenki tapsol. 

Így utólag belegondolva talán 
nem is olyan nagy csoda, hogy 
sikerünk volt, hiszen a műsor - 
félig-meddig tudat alatt - pont 
abból állt, amivel egy lányt le 
lehet venni a lábáról. Virágot 
vittünk, magabiztosak voltunk, 
magunkat adtuk, mosolyog-
tunk, viccelődtünk, szerená-
doztunk, és még a csoki sem 
maradt el. Akár egy szerelmi 
történet kezdete is lehetne ez 
a mondat. 

Egy szó, mint száz: köszönjük, 
hogy ilyen sokan lejöttetek, és 
reméljük, hogy nem ez volt az 
utolsó nőnapi műsor a Mórá-
ban!  

Németh Kornél 

KOLISOK(K) 

Mi csak elkezdtünk hülyülni, aztán azt vettük észre, hogy minden-
ki tapsol. - A fiúk szemszögéből  

Igen, jól sejtitek, a nőnapról van szó. És igen, tényleg így történt. Ha még 
mindig akadnak olyan kollégisták, akik komoly készülést és mérhető meny-
nyiségű befektetett munkát véltek felfedezni a nőnapi meglepetésműsor 
mögött, akkor ők most csalódni fognak. Ilyesmiről ugyanis szó sem volt. 
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KOLISOK(K) 

Bormustra 

Idén is megmutathatták a szakkollégisták, hogy milyen is az igazi hazai, a 
március 9-én megrendezett 6. Móra Bormustrán. 

A tradicionális Bormustrá-
nak idén is az alagsori büfé 
adott helyet, ahol 39 tételt 
kóstolhattak meg az érdek-
lődők. A büfé és a bormust-
ra egyik díszvendége, Oláh 
János jóvoltából nem  
maradtak éhen sem a  
mustrázók a kóstolás köz-
ben, hiszen többféle ízesí-
tésű zsíros kenyérrel,  
mangalica szalonnával vár-
ták őket. Részt vett a bor-
mustrán Szakáli István Lo-
ránd, agrárfejlesztésért és 
hungarikumokért felelős 
helyettes államtitkár, ko-
rábban a Nemzetgazdasági 
Minisztérium főosztályve-
zetője is, akivel a kóstoló 
előtt közvetlenül beszél-
gettünk az Ecollégium szak-
kollégiumi kurzus kereté-
ben. Pécsről is jöttek ven-
dégek, akik 9 bort hoztak a 
mustrára, ezzel is bővítve a 
kínálatot. A tételeket a 
szakmai zsűri is szemügyre 
vette, melynek tagjai Hárs 
Kinga, Balázs Gergely és 
Wilhelm Dávid voltak. A 
borokat nemcsak a zsűri, 
hanem az érdeklődők is 
értékelhették, így minden-
kinek lehetősége volt egy 
szavazattal támogatnia a 
kedvencét.  

Béla Bálint 

Nevezett tételek 
1 Wilhelm Dávid Blanca - gyöngyöző Sauvignon Blanc 2016 

2 Hárs Kinga Pécsi Tündérbor cuvée 2016 

3 Wilhelm Dávid Irsai Olivér 2016 

4 Tóth Gyula Kövidinka 2016 

5 Gombás Bence Chardonay 2016 

6 Wilhelm Dávid Chardonay Barrique 2013 

7 Wilhelm Dávid Sauvignon Blanc 2016 

8 Szekeres Tamás "Jävla gott vin" 2016 

9 Gombás Bence Szürkebarát 2015 

10 Gombás Bence Rajnai Rizling 2015 

11 Brassnyó Levente Olaszrizling 2016 

12 Markella Tamás Chardonay/Olaszrizling cuvée 2016 

13 Horváth Zsolt Olaszrizling 2015 

14 Nagy Viola/ Törő Balázs NAGYRATÖRŐ FRISS 2016 

15 Nagy Viola/ Törő Balázs NAGYRATÖRŐ cuvée 2016 

16 Hidasi Gabriella Tokaji furmint- hárslevelű 2015 

17 Hidasi Gabriella Hárslevelű 2015 

18 Wilhelm Dávid Hárslevelű Superior 2014 

19 Hárs Kinga Szajki Juhfark 2015 

20 Szekeres Tamás "Vin Wagensen" 2016 

21 Wilhelm Dávid Rosé 2016 

22 Brassnyó Levente Kékfrankos rozé 2016 

23 Erdős Réka/Kata Zweigelt 2016 

24 Oláh János Zweigelt 2015 

25 Erdős Réka/Kata Kadarka 2016 

26 Markella Tamás Kékfrankos/Cabernet cuvée 2016 

27 Horváth Zsolt Cabernet franc 2015 

28 Horváth Zsolt "Livoda Vére" 2014 

29 Brassnyó Levente Cabernet Sauvignon (vörös) 2016 

30 Markella Tamás Cabernet Sauvignon 2016 

31 Kujbus Tamás Othello/Medoc cuvée 2016 

32 Oláh János Othello 2016 

33 Fazekas Evelin Izabella 2016 

34 Allaga Dávid Néró 2016 

35 Hárs Kinga Szajki Cirfandli 2015 

36 Hidasi Gabriella Tokaji aszú 2010 

37 Erdős Réka/Kata Meggybor 2016 

38 Gyenizse Dániel Meggybor 2016 

39 Szekeres Tamás "Hundblod" 2016 
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A szegedi Móra Ferenc 
Szakkolégium Borversenyén 
és Bormustráján (VI. Móra 
Bormustra) az idei éveben is a 
Szakkollégimunk képviseltette 
magát a PTE részéről, két le-
velezős Szőlész-Borász mér-
nökünk által, Hárs Kinga (Hárs 
Pincészet) és Wilhelm Dávid 
(Belward Pincészet) személyé-
ben. A delegáltjaink is szép 
számmal vittek és nevezték be 
saját mintáikat: 

 Belward Blanca 2016-Ezüst  
 Belward Irsai Olivér  

2016-Ezüst 
 Belward Chardonnay 

Barrique 2013-Arany 
 Belward Rosé 2016-Arany 
 Belward Sauvignon Blanc 

2016-Arany 
 Belward Hárslevelű 

Superior 2014-Arany 

 Hárs Tündérbor-ezüst 
 Hárs Juhfark-Arany  
 Hárs Cirfandli-Arany 

A szegedi kollégisták saját 
illetve családi pincészeteik-
ben készített borok nagyon 
szépek, egyensúlyosak, fajta-
választékban kifejezetten a 
borvidékükre voltak hangol-
va. Kingát és Dávidot egy Iza-
bella direkttermőből készített 
bor kápráztatta el, amely  

tökéletesen el volt készítve, 
hozta a várt  labruska jegyeket, 
nem csoda, hogy ez lett a ver-
seny különdíjas bora.  
Vörösborokból egy Cabernet 
Sauvignon, míg fehérborokból 
egy Hárslevelű lett a legjobbra 
értékelt tétel. Az este nagyon 
jó hangulatban telt és a Szege-
di egyetemisták is megsze-
rették a Pécsi borainkat! 

Dr. Hatvani Zsolt Ákos 

KOLISOK(K) 

A Bormustra a pécsi Szentágothai Szakkolégium szemszögéből 

A Bormustra, 200 km ide vagy oda, hiába rendezik Szegeden, immáron ha-
todszor, nem maradhat a Szentágothai Szakkollégium részvétele nélkül. 
Idén gondoltunk egyet, és profikat küldtünk, a PTE Borászati Kutatóintézet 
szőlész-borász BSc hallgatóit: reszkess Szeged!!! 

A 2017-es Bormustra nyertesei 

Fehér nagyarany Brasnyó Levente  
szekszárdi  
olaszrizling 

Vörös nagyarany Markella Tamás  hajósicabernet 

Közönségdíj Hidasi Gabriella  tokaji aszú 

Zsűri különdíja Fazekas Evelin  Izabella  

Hárs Kinga és Wilhelm Dávid a pécsi Szetnágothai Szakkoliból  
érkeztek a zsűribe.  
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A könnyűzeneinek komoly ha-
gyománya van a Mórában, 
még akkor is, ha tavaly elma-
radt. Sőt, még akkor is, ha sok-
ba kerül, rengeteg a meló ve-
le, hetekig nem lehet tőle ren-
desen tanulni, és hébe-hóba 
fel is jelentgetik a kedves ara-
nyos idős hölgyek a kollégiu-
mot miatta. Joggal merül fel a 
kérdés: Megéri mindez? 

Erre csak annyit tudok írni, 
hogy az első másodperctől az 
utolsóig minden pillanatát él-
veztük, tehát meg. És csak re-
mélni tudjuk, hogy a nézők is 
jól érezték magukat. Persze, 
mi is tudjuk, hogy nem va-
gyunk profik, hibáztunk is ele-
get, de a hangulat megvolt. És 
nekem például biztosan nem 
az fog megmaradni, hogy a 
Holiday alatt mennyire nem 
hallottam semmit magamból, 
meg hogy a Can’t stop-nak 

beégtem a szövegével, ha-
nem mondjuk az, amikor Nó-
rinak sikerült a Smells like 
teen spirit szólója, vagy ami-
kor életemben először kö-
zönség előtt adhattam elő a 
valaha volt egyik legnagyobb 
kedvenc számomat, a Stick 
Around-ot. 

Merthogy erről szól a KZE. Az 
élményekről. A próbák alatt 

idén is új barátságok köttettek, 
rengeteget tanultunk egymás-
tól, majdnem tönkretettünk 
egy kéktermi széket, és szerez-
tünk egy új lakót a kollégiu-
munknak. Persze, ez így össze-
gezve remekül hangzik, de azt 
például nem sokan tudják, 
hogy egy héttel az est előtt 
még alig volt teljes formáci-
ónk. Ez alatt az olyan csapato-
kat értem, amelyek a válasz-
tott szám előadásához szüksé-
ges összes taggal rendelkeztek. 
Aztán jöttünk mi, a szervezők, 
és beálltunk, ahova csak tud-
tunk, hogy mindenki előadhas-
sa, amit szeretne. Így történt, 
hogy a végső lista szerint ki-
lenc produkcióban szerepel-
tem, és még mindig nem én 
tartottam a rekordot. Ötvös 
Dávid ugyanis - a főszervezői 
feladatok elvégzése mellett - 
10 formációban volt benne, 
viszont még mindig nem volt 
meg minden szám. Végül kül-
sős segítség is kellett ahhoz, 

KOLISOK(K) 

A „nem könnyű” zenei est 

Félreértés ne essék, egy szóval sem mondom, hogy nem éreztük jól magun-
kat. A cím csak arra utal, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele.  
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hogy összeálljanak a dolgok. 
És mindez miért? 

Körülbelül három percért. 
Ennyi ideje volt ugyanis min-
den formációnak, hogy meg-
mutassa, miért dolgozott he-
tekig. Aztán amikor vége, min-
denki megy tovább, írja a be-
adandóit, referál, ZH-zik és 
hasonlók. Volt olyan fellépő is, 
aki következő nap dolgozni 
ment, vagy előadást tartott. 
Nekem például nem is igazán 
maradt időm aludni, de hát 
ilyen ez az egyetem. 

Természetesen a rendezvény 
idén is teltházas lett, még a 
brutálisan hosszú műsor elle-
nére is. Legnagyobb meglepe-
tésünkre még visszatapsolt 
produkciók is voltak, az utolsó 
szám alatt pedig a kolibulik 
rock-blokkjának a hangulatát 
idézte a tömeg. 

Aztán egyszer csak vége lett. 
Igaz, hogy hajnali egy után, de 
vége lett. Kicsit fellélegeztünk, 
hogy túl vagyunk rajta, de 
azért szerintem vannak, akik a 
mai napig hiányolják a próbá-

kat. Azt viszont biztosan kije-
lenthetjük, hogy az est utó-
hatását még egy jó darabig 
érezni fogja a kollégium. A 
már említett egy új lakó mel-
lett ugyanis a műsor után egy 
vadiúj öntevékeny csoport 
kezdett el körvonalazódni 
egy amolyan zenészkör for-
májában, illetve egy halott-
nak hitt, talán egyesek által 
már végleg el is temetett ön-
tevékeny csoport éledt újjá, a 
kollégiumi rádió. A lényeg, 

hogy nem volt fölösleges a 
munkánk. Bár, ha úgy vesszük, 
talán sohasem az. 

Nem utolsó szempont az sem, 
hogy egyértelművé vált: van 
még hová fejlődnünk. Hogy 
sikerül-e? Majd jövőre, a kö-
vetkező könnyűzenein meg-
tudjátok! 

Németh Kornél  

KOLISOK(K) 
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Ennek a mára már hagyomá-
nyosnak számító programnak 
Gubó Ricsi volt a megálmodó-
ja még 2012-ben. Bizony! 
2012-ben. Szóval a rendez-
vény mára nagycsoportos 
korba lépett, ezért nagyon 
büszkék is vagyunk rá mi 
stúdiósok, akik szervezzük.  

Az esemény lényege, hogy a 
Kék teremben 24 órán keresz-
tül filmeket vetítünk a lelkes 
kollégisták számára, a legkitar-
tóbb résztvevő nyereménye 
pedig az MFHE jóvoltából 2 db 
bármely 2D-s filmre beváltha-
tó ajándék mozijegy, melyet 
boldog tulajdonosa a Szeged 
Pláza Cinema City mozijában 
használhat fel.  

A pár éve kialakult és bevált 
módszerek alapján idén is a 
stúdiósok állították össze a 

vetítendő filmek repertoár-
ját, elkerülvén ezzel a Blöff 
sok évig már-már hagyomány 
számba menő levetítését. 
Mert hát tényleg jó film a 
Blöff, de valljuk be, vannak 
azért még jó filmek bőven…  
A stúdiósok törekedtek          
a filmlista összeállításakor a 
változatosságra, így tehát a 
modern filmtörténet emble-
matikus darabjaitól kezdve, 
az elgondolkodtató társada-
lomkritikákon át, a gagyi 
vígjátékokig minden került a 
kalapba.  

A maratonozók idén is - a jól 
bevált módon - filmenként 
mozijegykupont0kaptak,0és 
értelemszerűen a legtöbb 
kupont szerző résztvevő 
nyerte el a már említett 
Cinema City jegyeket. 

Büszkeségre ad okot, hogy az 
idei, 2017. március 31-én este 
6 óra és április 01-e este 6 óra 
között megrendezésre került 
filmmaratonon a rendezvény 
állandó tagjai mellett új arco-
kat is köszönthettünk köreink-
ben. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, minthogy idén a 
fődíjat Vetráb Mercédesz 
vihette haza, aki méltó ellenfe-
le lett a sok éve verhetetlen 
fiúknak, Vál Tamásnak és 
György Máténak.  Merci, Tomi 
és Máté valamennyien első 
helyen végeztek, ám mivel 
Merci gyűjtötte a legtöbb 
szelvényt - összesen 13  ku-
ponnal szakította át a 
filmmaraton győzelmi célsza-
lagját, hiszen valamennyi  
filmet megtekintette, ráadásul 
+1 bónusz jegyet kapott         
az0Öntevékeny0Csoportok 
Éjszakáján0meghirdetett 
stúdiós  filmkölcsönzési akció 
keretében, - ő nyerte el idén a 
mozijegyeket. 

Tekintve, hogy a hagyomá-
nyokhoz híven a filmekhez 
ajándék nasi is járt mindenki-
nek, a versenyzők chipstől és 
„Duci-kuk”-tól eltelve, fárad-
tan, de törve nem hagyták el 
szombat este a Kék termet 
azzal a felkiáltással: „Jövőre 
ugyanitt!”   

Régertné Németh Beáta 

KOLISOK(K) 

Mire elég 24 óra? 

Kollégistáink többsége igazolhatja, hogy a válasz: bármire! Felkészülni egy 
vizsgára, megírni egy szakdolgozatot, megtanulni egy nyelvet. No igen, iga-
zatok van, lehet, hogy kicsit túlzok. Mindenesetre elég 12 film maratoni 
megtekintésére. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az idén is megrendezett 
24 Órás Filmmaraton.  

Ő itt Jason Bourne és kiszúrta, hogy nem vettél részt a 24 órás 
Filmmaratonon. Jövőre bepótolod, igaz? 
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ÍGY ÉLTÜNK MI 

 

AZ ÉN MÓRÁM A KILENC-
VENES ÉVEKBEN 

Rigó0Róbert0(1973),  

1992–1998 között volt a Móra 
Ferenc Kollégium lakója. Tör-
ténelem, szociológia és mun-
kaügyi kapcsolatok szakokat 
végzett a JATE-n. Jelenleg a 
Kecskeméti Főiskola Tanító-
képző Főiskolai Karán és a Ká-
roli Gáspár Református Egye-
tem Nagykőrösi Főiskolai Ka-
rán oktat. Nős, két gyermeke 
van. 

„Ha meg lehet határozni a 
Móra Ferenc Kollégium legna-
gyobb erényét, szerintem arról 
kell beszélni, hogy soha nem 
diákszállóként működött, ha-
nem egy sajátos szellemiség-
gel rendelkező értelmiségkép-
ző műhely és közösség tudott 
lenni a fennállása alatt. (…) E 
kiváló teljesítmény nagyrészt 
az intézmény elkötelezett 
munkatársainak tudható be. 
Az általam ismert időszakban 
mind Erdélyi Ágnes igazgató-

nő, mind Kovács Attila „volt 
mórás hallgató”, jelenleg kol-
légiumi tanár, önzetlen mun-
kájával sokat tett azért, hogy 
a Móra több legyen mint egy 
átlagos kollégium. 1992 és 
1998 között laktam a Móra 
Ferenc Kollégiumban. Az ak-
koriban hírhedt négyes (! – a 

szerk.) szobában laktunk,      
és többségében történelem 
szakra is jártunk. Meg más 
szakokra is, merthogy meg-
nyílott előttünk a tanszabad-
ság. 

Két tanéven át tevékenyked-
tem a Kollégiumi Bizottság 
titkáraként – emlékezetes, 
eseménydús esztendők voltak 
ezek. Akkoriban kezdődött a 
kollégiumban a választások 
alkalmával a koalícióban in-
dulás, igazi nagy tétje volt 
akkoriban a kollbiz. választá-
soknak. Az egyetem akkori 
mindhárom kollégiumának 
megalkottuk és megvitattuk 
a rendszerváltoztatás utáni új 
Szervezeti és Működési Sza-

bályzatát és a Választási Sza-
bályzatát is. Ez néhányunk szá-
mára olyan jelentőségű volt, 
mintha alkotmányozási folya-
matban vettünk volna részt. 
Sokszor éjszakákon át vitatkoz-
tunk arról, miként, milyen el-
vek alapján működjenek a kol-
légiumok, hogy aztán mindezt 
folytassuk Dr. Czúcz Ottóval, a 
későbbi alkotmánybíróval... 
Ebben a folyamatban és kezdő 
kollbiz. titkári munkám segíté-
sében nagyon sokat köszönhe-
tek a nálam akkor jóval ta-
pasztaltabb Mayer Jánosnak. 

A kollégium közösségi helyisé-
geit is átalakítottuk, hosszas 
vitákat követően létrehoztuk a 
kávézót és büfét. Átalakítottuk 
a magasföldszinti tanulót fo-
lyóirat-olvasó, szemináriumi 
helyiséggé. Színvonalas kollé-
giumi lapot szerkesztett Sabján 
Andrea és Tornai István 
4szintközt címmel (ekkor még 
nem volt beépítve a tetőtér). 
Horváth Imre és Nyári Tamás   
a kollégium videókazetta-

3. rész 
Múltidéző szemelvények a volt- és régi kollégisták visszaemléke-
zéseiből 

Sorozatunkban igyekszünk bepillantást nyújtani a múlt kollégistáinak hét-
köznapjaiba. A MóraNyúz lapjain újra megelevenednek az emlékek, az él-
mények és azok az „életvezetési stratégiák”, melyek tanulságul és élvezetes 
olvasmányként szolgálhatnak a jelenlegi aktív lakók számára. 

A harmadik részben Rigó Róbert és Szakáli István Loránd visszaemlékezései-
ből olvashattok részleteket a ’90-es évekből - az írások teljes egészében 
megtalálhatók a „Nemzedékről nemzedékre - 40 éves a Móra Kollégium”, 
illetve „A mórás szellem nyomában - 50 éves a Móra Ferenc Szakkollégium” 
című kiadványokban. 
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állományát bővítette, kiváló 
közép-európai filmekkel. Ma-
yer Jánossal előadás-sorozatot 
szerveztünk a rendszerváltoz-
tatással kapcsolatosan, majd 
a szakmai rendezvények folya-
matos bővítésének eredmé-
nyeként Kovács Attilával és 
Tornai Istvánnal elkezdtük      
a szakkollégium szervezését, 
létrehozását. Sajnos a nagy-
szerű kezdeményezés néhány 
év alatt különféle személyi 
problémák miatt elhalt, de a 
szakmaiság és a kultúra iránti 
elkötelezettség, amely a kollé-
gium egyik legfontosabb tradí-
ciója, továbbra is megmaradt. 
(…) 

Lassan tíz év távlatából úgy 
gondolom, hogy személyesen 
három lényeges dolgot kö-
szönhetek a Móra Ferenc Kol-
légiumnak. Először is, életre 
szóló barátságok alakultak ki 
az öt-hat év együttélésnek kö-
szönhetően. Néhány itt megis-
mert barátommal a mai napig 
rendszeresen találkozunk és 
tartjuk a kapcsolatot, mások-
ról csak az információkat 
igyekszünk megszerezni és ki-
cserélni. Másodszor, bizonyos 

értékekhez való viszonyom itt 
alakult ki: a demokratikus 
értékeket alapvetően fontos-
nak tartom, hiszen ezek képe-
sek egy közösség vezetésé-
nek, szolgálatának a legjobb 
kereteket biztosítani. Itt ta-
nultam meg, hogy a vélt iga-
zamért messzemenőkig ki kell 
állnom és azt is, hogy meny-
nyire fontos a kisebb közössé-
gek érdekében folytatott (sok 
esetben önkéntes) munka. 
Harmadszor, itt alakult ki a 
szakmai munkához, a szak-
maisághoz egyfajta igénye-
sebb hozzáállásom, aminek 
köszönhetően most is a felső-
oktatásban dolgozom (…).” 

Szakáli István Loránd 
(1972) 1993-1999 között a 
Móra Ferenc Kollégium lakó-
ja. 1999-ben történészi diplo-
mát szerzett a JATE-n, majd 
2000-ben okleveles közgaz-
dászként hagyta itt a Szegedi 
Tudományegyetemet. Jelen-
leg a Földművelésügyi Mi-
nisztérium agrárfejlesztésért 
és hungarikumokért felelős 
helyettes államtitkáraként 
dolgozik. Nős, két gyermeke 
van. 

„Határon túli hallgatóként, 
akit 1993-ban vettek fel a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
történelem szakára, hatalmas 
lehetőség és egyben segítség 
volt, hogy felvételt nyertem a 
Móra Ferenc Kollégiumba. Hat 
éven keresztül laktam a Mórá-
ban, ebből 4 évig a 4-es szobá-
ban, majd pedig az újonnan 
átadott 5. emeleten, kétágyas 
szobában. Őszintén megvallva, 
életem eddigi talán legmegha-
tározóbb időszaka volt a Mó-
rában eltöltött néhány év. 
Amellett, hogy a 4-es szobában 
megismert személyek közül 
kerülnek ki mai napig a legjobb 
barátaim, Horváth Imi, Rigó 
Robi, Ferkov Jakab, Ferke Nor-
bi, a feleségemet, Kurucz Évát 
is a Mórának köszönhetően 
ismertem meg (…). 

Szakmai programok terén is 
nagyon intenzív időszak volt a 
Mórában eltöltött néhány év. 
Mondhatom, a koleszben szer-
zett élmények, tapasztalatok, 
kapcsolatok legalább olyan 
meghatározóak voltak életem-
ben, akárcsak az Egyetem: re-
mekül kiegészítette egyik a 
másikat. Viszonylag hamar, 
személyesen is bekapcsolód-
hattam a szakmai programok 
szervezésébe, amire nagy ha-
tással volt a már akkor is 
„fiatal” új kollégiumi tanár, 
Kovács Attila feltűnése. Engem 
elsősorban a közéleti témák, 
azon belül a politika, a közgaz-
daság és a nemzetpolitikai té-
mák érdekeltek és ezeken a 
területeken vállaltam szervező 
munkát is. Nagyon nagy dolog-
nak tartottam és tartom, hogy 
a mórás szakmai esteknek kö-

ÍGY ÉLTÜNK MI 
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szönhetően lehetőségünk volt 
találkozni az adott időszak 
meghatározó politikusaival, 
közgazdászaival, közíróival, 
történészeivel, szociológusai-
val. (…) Ez hatalmas segítséget 
jelentett egy, a világra nyitott, 
kíváncsi és a mindennapok 
működési logikáját megérteni 
akaró fiatalembernek ahhoz, 
hogy ezt a tudást saját érték-
rendjével ötvözve kialakíthas-
sa saját véleményét, amelynek 
megfelelően élni és dolgozni 
kíván. Később, elsősorban a 4-
es szoba emberanyagára épít-
ve indult el a Szegedi Társada-
lomtudományi Szakkollégium 
szervezése, amihez komoly 
segítséget nyújtottak a már 
működő budapesti szakkollégi-
umokkal (Rajk, Bibó) kialakí-
tott kapcsolatok. (…) 

Az akkori 4-es szoba híres volt 
az ott lakók szakmai munká-
ban vállalt szerepéről és hír-
hedt volt a szórakozási, 
„kikapcsolódási” szokásairól. 
(…) Nagyon összetartó, együtt 
bulizó társaság voltunk. Több-
nyire a más szobákban lakók, 
vagy külsős cimborák is a mi 
kezdeményezéseinkhez csatla-

koztak, és ilyenkor gyakran 
szabadultak el az „érzelmek” 
is. 

(…) valamikor ’97 körül kinyi-
tott a kollégiumi büfé is, amit 
a kollbiz. kezdeményezésére 
Peti hozott létre. Komoly for-
galmat köszönhetett nekünk, 
de ha jól emlékszem elsősor-
ban nem chipset, kenyeret és 
csokit vásároltunk. A 
Morgillák, a kollégiumi bulik 
fontos események voltak, 
azonban ezek emléke ho-
mályba borul, és külön öröm, 
hogy akkor még nem léteztek 
digitális fényképezőgépek és 
kamerák. (…) 

1997-ben, azért mert szakkol-
légista voltam, beköltözhettem 
az újonnan átadott 5-ik szinten 
található szobába, ami egy 
teljesen más életminőséget 
nyújtott. Csak ketten laktunk a 
szobában, ahol külön zuhanyzó 
és mosdó volt, sokan irigyeltek 
ezért akkoriban. Legfeljebb a 
nyári forróság volt nehezen 
elviselhető. (…) 

Az én életemben mindenkép-
pen meghatározó az ott eltöl-
tött időszak. Azóta több sze-
méllyel is találkoztam, akikről 
utólag kiderült, hogy szintén 
voltak mórások. Ők szinte kivé-
tel nélkül remek EMBEREK, és 
ez azért mégsem lehet csupán 
véletlen műve! (…) Tavaly a 
gyermekeinket is elvittük a 
Mórába és megmutattuk ne-
kik, hogy hol találkozott elő-
ször anya és apa. „  

 Takács „Taki” Gergely 

ÍGY ÉLTÜNK MI 
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Egyetemisták és Főisko-
lások Országos Turisztikai 
Találkozója (EFOTT) 

Ki ne ismerné a magyar felső-
oktatás eme tradicionális fesz-
tiválját, mely a kommunizmust 
túlélve ma nagyobb népszerű-
ségnek örvend, mint valaha? 
Az EFOTT az a hely, amely a 
résztvevők homogenitása és a 
fellépők diverzitása által az 
egyik legkedveltebb nyári fesz-

tivál az egyetemisták és főis-
kolások körében. Az évről 
évre más helyszínen és más 
egyetem szervezésében je-
lentkező esemény idén Ve-
lencén, a Pécsi Tudomány-
egyetem közreműködésével 
várja a résztvevőket július 11. 
és 17. között. Sztárfellépő-
kért sem kell a szomszédba 
mennünk, hiszen többek kö-
zött Sean Paul, a Hurts és 
Borgore igyekszik majd bizto-

sítani a nagyérdemű felhőtlen 
szórakozását. Nem mellesleg a 
szervezők kiemelten figyelnek 
rá, hogy egyik veséd se kelljen 
beáldoznod a szórakozás fejé-
ben. 

Szegedi Ifjúsági Napok 
(SZIN) 

Mi lehetne jobb ajánló egy 
fesztiválnak, mint Szeged, a 
Napfény Városa? Lehet-e job-
ban búcsúztatni a nyarat, mint 
eltölteni négy napot Szegeden, 
mentesen minden iskolai prob-
lémától? Bele lehet-e unni va-
laha a költői kérdések halmo-
zásába??! A vízpart szerelme-
seinek az EFOTT mellett a SZIN 
is eszményi üdülést kínál, 
jobbnál jobb külföldi és hazai 
fellépőkkel - példának okáért a 
NOEP és a Coryx&Teebee - 150 
forintos parizeres zsömlével és 
megannyi egyetemi ismerős-
sel. Az idei SZIN augusztus 23-
26. datálható, s szegediként, 
ha idén csak egy fesztivált láto-
gatsz meg, akkor az legyen ez! 

Nyári szünet fesztivál nélkül? Na még mit nem! 

Június hónap szép lassan a végéhez közeledik. A vizsgaidőszak gyűlölt meg-
próbáltatásai az utolsókat rúgják és a hallgatók boldogan és könnyű szív-
vel, vagy csöndes beletörődéssel és apátiával immár az előttük álló szűk két 
hónapra koncentrálnak. Ahány ember, annyi terv és álom él a tökéletes 
nyári időtöltést illetően – lett légyen az családi nyaralás vagy éjszakába 
nyúló társasjáték a nagyival – de van egy hely, ami más, mint a többi. Egy 
esemény, mely kaput nyit fiatalságunk minden romlottságára és mélyen el-
temetett vágyaira, ahol néhány napra az lehetsz, aki csak akarsz, és jófor-
mán azt tehetsz, amit csak akarsz. Ha viszont nem engedhetsz meg magad-
nak egy utat DisneyLand-be, meleg szívvel szeretném figyelmedbe ajánlani 
az alábbi fesztiválokat!  :)  

A vízpart szerelmeseinek az EFOTT mellett a SZIN is 
eszményi üdülést kínál. 
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Double Rise Festival 

Határon túli olvasóinknak ked-
vében járva muszáj szót ejte-
nem a torockói Double Rise 
fesztiválról, mely Erdély első 
olyan magyar összművészeti 
kezdeményezése, ahol négy 
nap alatt közel tucatnyi hely-
színen, több mint száz progra-
mon vehetsz részt. A legismer-
tebb magyar zenekarok, s az 
underground művészek színe-
java is képviselteti magát e 
határokon átívelő eseményen. 
A szervezők nem titkolt célja a 
fogyasztható, de minőségi kul-
túra színpadra állítása, mely-
nek jegyében színpadon lát-
hatjátok (a teljesség igénye 
nélkül) a 30y-tól kezdve a 
Bagossy Brothers Company-n 
át a Szalonna és Bandája pro-
dukcióját is. A Double Rise jú-
nius 30-tól július 3-ig tart a 
Fehér megyei Torockón és 
környékén. Persze kérdezhet-
néd, mi vár rád ott? Nos, nem 
kevesebb, mint zene és szín-
ház, irodalom és slam poetry, 
borudvar és táncház. ”És buli 
addig, míg mindkét Nap feljön 
az égre!” 

East Fest 

Buli Keleten! Avagy álljék itt 
pár sor Kelet-Magyarország 
legdinamikusabban fejlődő 
fesztiváljáról is, mely valóban 
évről évre egyre több látoga-
tót vonz, felvonultatva a ma-
gyar könnyűzenei élet krém-
jét, nem beszélve az arcpirí-
tóan alacsony csapolt sör 
árakról. Ha elég bevállalós 
vagy, ringbe szállhatsz a „Ki a 
legény a gáton?” több napos 
versenysorozaton is, ahol 
akár te is lehetsz „A legény”. 
Tudod, a gáton. A fesztivál 
immár hagyományosan Me-
zőtúron kerül megrendezés-
re, mégpedig július 25-től 30-
ig, és az idei esemény színvo-
nalát nem más fogja emelni, 
mint Basshunter. Ha nem kell 
más a boldogságodhoz, mint 
a csapolt Arany Fácán és        
a napszemüveges kecske-
tetkó, akkor ott a helyed! 

Fishing on Orfű 

Június 20-án startol a Lovasi 
András/Kálocz Tamás nevé-
vel fémjelzett Fishing on Orfű 
alternatív rockfesztivál, még-
hozzá a jubileumi 10., s tart 
majd egészen június 24-ig. 

Ezáltal tehát 5 naposra duz-
zadt a rendezvény, és nem kis 
esemény, hogy a fesztivál első 
napján fogja ünnepelni Lovasi 
András az 50. születésnapját! 
A hely és a fesztivál népszerű-
ségét méltón példázza, hogy a 
szervezőknek évek óta egy je-
gyet se kellett kidobni érdeklő-
dés hiányában. Az orfűi Pano-
ráma Camping igazán festői 
látványt nyújt, tekintve, hogy a 
Mecsek-hegyháttól egészen a 
Pécsi-tóig terjedő vidéken fek-
szik. A fesztivál valódi védjegy-
ének számít a természet közel-
sége, mely külön élményt 
nyújt az odalátogatóknak. 

Fesztiválok, amiknek még 
érdemes utánajárni:  

Campus Fesztivál(Debrecen) 
Bánki-tó (Bánk), Koloradó fesz-
tivál (Budai-hegyek), Volt
(Sopron), Sziget(Budapest), 
Balaton Sound (Zamárdi), 
Rockmaraton (Dunaújváros), 
Malomfesztivál (Vajdaság) 
Belfeszt (Budapest) Fezen 
(Székesfehérvár) Tusványos 
(Tusnádfürdő) Művészetek 
Völgye (Kapolcs) 

Benkő Márk 

Az EFOTT az egyik legkedveltebb nyári fesztivál az egyetemisták és főiskolások körében.  
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A Büfé a koli éhségcsillapító és szomjoltó helyisége  

A Büfé, 2012 óta Varga Zoltán Gábor vezetése alatt áll rendelkezésére az 
éhes és illuminált állapotba vágyódó kollégisták számára.  

Persze, ne legyünk túl kritiku-
sak - Bálint Dénes Tamás        
(a büfé egyik dolgozója) ta-
pasztalata szerint -, a víz az 
egyik leggyakrabban vásárolt 
termék. A kedvencek között 
szerepel még a Milka csoki, 
ami valószínűleg a minél haté-
konyabb tanulás érdekében 
fogy leginkább. A mórások 
egészséges életmódjának bi-
zonyítékaként feljegyezendő, 
hogy a gyümölcslevek is szép 
számban távoznak a büféből, 
éppúgy, mint a szendvicsek. 

Ne legyünk álszentek – termé-
szetesen az alkohol is a nép-
szerű áruk közé tartozik, külö-
nösen a Löwen és a Szalon 
sör. Sokan vannak, akik bulizás 
alkalmával sem tudnak lemon-
dani a gyümölcséről, ők általá-
ban vodkanarancsot kérnek. 

Ínyencek, borkedvelők számá-
ra számos minőségi bor (Jekl, 
Borbély, Hetényi, Haraszthy, 
Sziegl) lelhető fel a büfében, 
hiszen Zoli bornagykereske-
déssel is foglalkozik, így igazi 
szakértője a szőlős alkoholfi-
nomságoknak. 

A büfé különlegességei közé 
tartozik az is, hogy szülinapi 
bulit tarthatsz kedvenc ze-
nékkel, személyre szabott 
akciókkal. 

Ám természetesen nemcsak 
kivételes alkalmakkor tárja ki 
kapuit a mórás kis mindenes, 
hanem minden délelőtt ran-
dom 5-10 percekre kinyit, 
illetve hétfőtől vasárnapig 
este héttől éjjel tizenegyig 
nyitva tart. Extrém esetekben 
akár reggel tizenegyig is.  

A büfében akciók teszik köny-
nyebbé az egyetemista éle-
tet, amelyeket általában va-

lamilyen tematikához kapcsol-
nak. Például a Bud Spencer 
kvízest alkalmából a Budweiser 
sörhöz lehetett kedvezménye-
sen hozzájutni. 

Zoli, Széplaki Tünde, Boros 
Borbála és Bálint Dénes Tamás 
hangulatos zenével, mosolygó-
san vár minden éhes, szomjas, 
szórakozni vágyó kollégistát a 
büfébe. 

Utóüzenet: Büfével kapcsola-
tos kérésekre nyitottak a büfé 
dolgozói, óhaj-sóhaj esetén 
bátran tessék őket felkeresni. 

Mohai Aletta  
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A hétfői Kvízesteket hol más-
hol tartanák, mint a koli Büfé-
jében, ahol csak néhány méter 
választ el minket a pulttól, ha 
esetleg gyorsan a pohár fene-
kére néztünk.  

A csajok igazi klasszikussal, a 
Harry Potterrel indították a 
közösségkovácsoló estéket. 
Azon a hétfőn a játékosok be-
lebújhattak Harry, Ron, 
Hermione vagy bármelyik ked-
venc szereplőjük bőrébe, hi-
szen a nagy tudás mellett az is 
pontot ér, ha az adott témá-
nak megfelelően öltöztök. 

Volt már olyan Kvízest is, ahol 
a döntő pont a beöltözésen 
múlt, szóval kedves csapatok, 
legközelebb semmit ne bízza-
tok a véletlenre. 

Később a lányok egy igazi kis  
időutazásra invitálták a játéko-
sokat: back to the ’90-s, majd 
ismét egy nagysikerű téma 

következett, a Trónok harca. 
A sorból nem maradhatott ki 
a Star Wars sem, és Bori 
egyik kedvencei a Bud Spen-
cer és Terence Hill  is filmek 
is kvízre kerültek egy szép 
hétfői estén. 

A beöltözés mellett a zene- 
és képfelismerés is a felada-
tok között szerepel, a legtöb-
bet pontot szerző csapat pe-
dig nyugodtan állíthatja, 
hogy ők a téma ászai.  

A Kvízestek sikerét mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy 
vannak már visszatérő, állandó 
csapatok is, akik ha nem is 
minden esetben a legtájéko-
zottabbak a témában, de min-
den erejüket bevetve küzde-
nek a végső győzelemért. Ha 
az nem is jön össze, legalább 
egy jót szórakoztak. 

Bár már régen volt Kvízest, a 
lányok megsúgták nekem, 
hogy hamarosan a Gyűrűk Urá-
val térnek vissza, szóval aki 
még egy részt sem látott, an-
nak itt az ideje behozni a lema-
radást. 

Ha pedig valaki bármely témá-
ban geniusnak érzi magát, nyu-
godtan jelentkezzen Borinál és 
Mercinél feladatösszeállításra. 
Ha van olyan téma, ami iránt 
elvetemülten érdeklődsz, ak-
kor kopogtass a lányoknál, szí-
vesen veszik a segítséget. 
Kvízre fel, Mórások! :) 

Drozdik Evelin 

Hétfői Kvízestek a Büfében  

Bori és Merci gondolt egyet és az egyébként mindenki által utált hétfőket 
szórakozással dobta fel. A hétindító Kvízesteken hasznát vehetjük egy-egy 
film, sorozat vagy éppen zene iránti rajongásunknak, amit olyan bőszen el-
sajátítottunk a zh-vagy a vizsgaidőszak alatt.  
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Béla Bálint 
Kávé 

Karosszékben ülök, kávét kevergetek, 
és nézem, ahogyan a gőz fodrozódva 
száll fel a feketeségből. A lélek kigőzölgése 
is lehetne ez a pár sor, de abból a sötétből 
nem száll fel semmi, ami ott van lenn. 
Hideg tejjel és cukorral oldom a keserűséget, 
de csak kihűti azt, ami eddig még élni látszott. 
Már nem száll fel semmi: minden mélyen marad, 
mint a kiskanál, ami beledermedt a hideg lébe. 
Rálehelek egy ablaküvegre, valami szépet rajzolok rá. 
Megállok, és szívesen hinném, hogy nem tűnik el. 
Csak képzelődöm: kávét se ittam, ablak se volt talán. 

2016. március 30. 
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Pribojszki Hédi 

A Csoki 

 

Csábít jobbra-balra: 

"Ugyan, csak egy falatka!" 

De tudod, ha megeszed, 

Többet le nem teszed. 

 

De nem! Ellenállsz. 

Még ha nagy is a csábítás. 

Bár tudod és nem vitás, 

Örökké nem leszel diétás. 

 
S jön a folytatás: 

 
Ahogy megérzed illatát, 

Elfog a vágyódás, 

Éheztél mind idáig, 

Csak nem vettél róla tudomást. 

 
De ím, itt van előtted. 

Karoddal átölelheted, 

S az ő társaságában vészeled át 

A sok boldogtalan éjszakát. 

 
Hiába a tökéletes alak, 

A csoki bizony velem marad! 

Inkább legyek boldogan kövér, 

Mint hogy Ő ne legyen az enyém!  

Elhatározod, hogy leteszed, 

Mert tudod, ez jó neked. 

Szeretned kell testedet, 

Így fogyózni kezdesz. 

 
S jönnek a kezdetek: 

 

Szénhidrát csökkentett, 

Light kaják, egyebek. 

Se cukor, se zsír: 

Egyik szemed máris sír. 

 

De érzed, hogy testednek 

Ez sokat jelenthet. 

Boldog minden porcikád, 

Hogy elkezdted a diétát. 

 

Sport, jókedv, fogyás, 

Mily jó és csodás, 

Nincs hiba, se baki, 

Csak egy: A Csoki. 
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Tördelőszerkesztő: Drozdik Evelin 

Olvasószerkesztő: Vass Viktória 

Korrektúra: Vass Viktória 

Szerkesztők: Bartal Attila, Benkő Márk, Béla Bálint, Dr. Hatvani Zsolt Ákos, Drozdik Evelin, Haller Renáta, 

Magony Zoltán, Mohai Aletta, Németh Kornél, Paudits Noémi, Régertné Németh Beáta, Takács Gergely, 

Tóth Ádám, Vass Viktória, Vetráb Mercedes 

Borítókép: Denucz Dóra 

Képek, illusztrációk: Denucz Dóra, Drozdik Evelin, Gombos Brigitta, Izing Máté, Kovács Attila,  

Kujbus Tamás, Lutz Gábor, Széplaki Tünde, Vass Viktória 

A további képeket internetes oldalak segítségével közöltük: 

http://www.pngall.com/wp-content/uploads/2016/03/Chocolate-PNG.png 

http://www.pngall.com/wp-content/uploads/2016/03/Chocolate-PNG-3.png 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/db/26/b9db261ccc3e808b845edfd7c00dbf58.png 

http://www.security-faqs.com/wp-content/uploads/2009/07/coffee-bean-scandal.jpg 

http://socfest.hu/app/uploads/2015/08/szin_1.nap_2.jpg 

https://zene.hu/image/article/galery/84490.jpg 

http://sedcup.sed.hu/sites/sedcup.sed.hu/files/ujlogo.png 

http://filminvazio.com/wp-content/uploads/2016/07/A-bourne-csapda-2004.jpg 

http://www.tendencias21.net/photo/art/grande/9754260-15737724.jpg?v=1467099690 

 

Készült az NTP-SZKOLL-16-0039 sz. pályázat támogatásával 


