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HelloSzia!

A havas táj éppen aktuálissá teszi, hogy felidézzük mi is történt velünk no-
vember-decemberben, amikor még javában tombolt az ősz, most pedig a 
várva várt tél.
Mostanában egyre gyakrabban mondom, hogy decembert hivatalosan is át 
kellene tenni februárba, és akkor karácsonykor sem maradunk hó nélkül. 
Ha az időjárás nem akar menni a karácsonyhoz, majd a karácsony megy az 
időjáráshoz ;)

Na, a viccet félretéve. Természetesen most is készültünk kolis kurzusok be-
mutatásával, megismerhettek további három szakkollégiumot - Eötvös Jó-
zsef Collegium, Biztonságpolitikai Szakkollégium és Magyary Zoltán Szak-
kollégium -, beszámolunk Nektek az Interdiszciplináris Konferenciáról és 
az azzal kapcsolatos véleményekről, visszajelzésekről. Kicsit visszaemléke-
zünk a vizsgaidőszakra, na nem a tanulós részeire, hanem a nyílt napokra, 
hiszen jó páran szakítottatok időt arra, hogy valamelyik karon, az Educa-
tion vagy éppen az Összegyetemin tájékoztassátok a kisebbeket a „Mórás 
szellemiségről”.
Újra nálunk volt az Interkoll és büszkén mondhatjuk, hogy Akkreditált Ki-
váló Tehetségpont lettünk. 

Természetesen közösségi programokban sem volt hiány: újra megtömtük a 
pocakunkat finomabbnál finomabb süteményekkel, legurítottunk pár po-
hár sört, ha éppen a szemben álló, illuminált állapotban lévő ellenfelünk el-
találta a poharunkat. Járt nálunk a Mikulás, együtt ünnepeltük az Adventet 
és sorolhatnám még a különböző kisebb-nagyobb rendezvényeket, amikor 
a tanulás mellett közösen szórakoztunk.

És remélem, hogy ma este a Farsangi bulin is sokan bulizunk majd együtt, 
de előtte nézd meg az alagsroban megnyílt Móra50 kiállítást, csemegézz az 
életképekből, az elmúlt több, mint 50 évből. Spicces állapotban pedig néha 
nézz a hátad mögé, mielőtt a falnak dőlsz, ki tudja milyen kincset rejt!

Jó Farsangi bulit és tanulásban gazdag szorgalmi időszakot 
kívánok mindenkinek!

Drozdik Evelin

SZERKESZTŐI SZÓSZ
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Mórás közösségi és kulturális programok 
a 2017/2018-as tanév tavaszi félévében:

Február 14. (szerda) Balkán Táncház 

Február 17. (szombat) Borkóstoló:Szent Benedek Pincészet  

Március 1. (csütörtök) Farsang és buli 

Március 7. (szerda) Bormustra 

(előtte az újborhoz kapcsolódó beszélgetéssel) 

Március 8. (csütörtök) Nőnap 

Március 21. (szerda) Könnyűzenei est 

Április 5. (csütörtök) Kolibuli 

Április 11. (szerda) Ki mit tud 

Április 25-29. (szerdától vasárnapig) Morgilla 

Május 10. (csütörtök) Sportnap 

További várható közösségi és kulturális programok a tavaszi félévben: 
Összművészeti est, borkóstolók, táncházak, focibajnokságok, 

sörpongbajnokságok, quizestek, 24 órás Filmmaraton, tavaszi szakkollégiumi 

kirándulás, Nyugat-Magyarországra és Burgenlandba (Szombathely, Győr, 

Fertőd, Budapest, Kőszeg, Léka, Felsőörs, visszafelé Székesfehérvár). 
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Írta: Kovács Attila & Vass Viktória

Pontosan 5 évvel ezelőtt, 2013. december 
1-jén, az SZTE Tehetségponttal közösen szervez-
te meg első konferenciáját a Móra Ferenc Szak-
kollégium (a Móra Kollégium számos konferen-
ciát szervezett korábban, de szakkollégiumként 
ez volt az első). A 15 szakkollégistát felvonultató 
interdiszciplináris konferenciát azután az elmúlt 
négy évben még további 9 hasonló rendezvény 
követte. Ezek közül különösen a Bölcsészettudo-
mányi Konferenciák váltak népszerűvé, melyek 
országossá nőtték ki magukat és alkalmanként 
4-5 felsőoktatási intézmény 30-36 előadóját vo-
nultatták fel. Saját szakkollégistáink körében a 
Természettudományi Konferenciáink is nép-
szerűnek bizonyultak, de külső kollégiumokból 
eleinte kevesen érdeklődtek utánuk. Közgazda-
ságtudományi Konferenciánk az SZTE hallgatói 
mellett a vidéki szakkollégiumok számára jelen-
tett vonzerőt, politológia tárgyú konferenciáink 
pedig országosan is ismertté, népszerűvé tették 
szakkollégiumunkat a kutatók és a hallgatók kö-
rében. 

Az elmúlt négy évben a Móra Ferenc Szak-
kollégium a Szakkollégiumi Mozgalom megha-
tározó tagjává vált, mintegy 200 kurzust, szak-

kurzust, műhelyfoglalkozást, előadássorozatot 
bonyolítottunk, Interkollt és Nyári Találkozót 
szerveztünk, képviseltetjük magunkat a Minősí-
tést Segítő Bizottságban és delegálunk oktatót a 
Minősítő Bizottságba, ami részben büszkeséggel 
tölt el bennünket, részben felelősséget és további 
feladatokat ró ránk. Úgy gondoljuk, hogy a szak-
kollégiumoknak fontos szerepe kell, hogy legyen 
a tehetséggondozásban, különösen a vidéki fel-
sőoktatási intézmények tehetséggondozásában. 
Ennek a küldetésnek, filozófiának szellemében 
álmodtunk egy nagyot és szerveztük meg de-
cember elején első Interdiszciplináris Konferen-
ciánkat. A jelentkezők száma és az érdeklődés 
bennünket is meglepett, ugyanakkor igazolta, 
hogy szükség van hasonló rendezvényekre. A 
kétnapos, két helyszínen zajló rendezvényünkre 
8 egyetem 17 szakkollégiumának 85 hallgatója 
jelentkezett, és úgy tapasztaltuk mindenki jó em-
lékekkel távozott a konferencia végeztével.

Az alábbiakban kétnapos rendezvényünk 
résztvevőinek véleményeit, visszajelzéseit sora-
koztatjuk fel. Felkérésünknek – mely szerint ír-
ják meg a konferenciával kapcsolatos tapasztala-
taikat, meglátásaikat – szekcióvezetők, hallgatói 
előadók, valamint szervezők is eleget tettek. 

Móra InterdIszcIplInárIs KonferencIa az 
szte Móra ferenc szaKKollégIuMban

2017. deceMber 1-2.

SZAKKOLI



5

Kelemen Zoltán - SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék,
szekcióvezető, Irodalom szekció (2017. december 1.)

A Móra Ferenc Szakkollégium 2017. december 1-2 között megrendezett I. In-
terdiszciplináris Konferenciája nem előzmények nélküli. Tudomásom szerint ezelőtt 
három alkalommal rendezett a Szakkollégium Kovács Attila igazgató vezetésével 
Szakkollégiumi Konferenciát, 2014-ben a bölcsészettudományok, 2015-ben a köz-
gazdaságtudományok, míg 2016-ban újfent a bölcsészettudományok számára, esélyt 
adva ezzel az ország több egyeteméről érkezett hallgatóknak, hogy számot adjanak 
tudásukról és kölcsönösen megvitassák tudományos nézeteiket. Utóbbi alkalommal az 
irodalomtudományi szekció meghívott elnökeként már részt vehettem a Szakkollégi-
um munkájában. A konferenciák anyaga a szakkollégiumi kötetek sorozatában látott 
napvilágot, melyekből jelenleg négy kötet készült el.

Az idei interdiszciplináris konferencia méreteivel, de szakmai színvonalával is ki-
emelkedett az eddig megszokott magas színvonalból. A Szakkollégium otthont adott 
két napra a vidéki egyetemek hallgatóinak és a bölcsészet- valamint a természettudo-
mányoknak. Személyes benyomásaim egyrészt a szervezés profizmusára, a figyelmes 
fogadtatásra és vendéglátásra vonatkozhatnak, másrészt az irodalomtudományi szek-
ció színvonalára. Nemcsak levezető elnökként, de tudós társként is elégedett lehettem 
a szekció munkájával. A Pécsi és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem hallgatói kép-
viseltették magukat. Előadásaikban a tájrajz, a kisebbségi irodalmak fikciós gyakorla-
ta, a komparatisztikai elemzés és a szociografikusság kérdései egyaránt előfordultak. 
Az előadók szinte kivétel nélkül megtisztelték egymás előadásait a vitalehetőségekben 
kérdésekkel, kiegészítésekkel, alkalmanként izgalmas és lényegi vita alakult ki. Legfő-
képpen ezért, de a kiérlelt, átgondolt előadások miatt is élveztem a szekciót, nemcsak 
elnökként, de hallgatóként is. Remélem, hogy a szép hagyomány folytatódik, és ennek 
én is újra részese lehetek.

Dancs Katinka – SZTE BTK Neveléselmélet Tanszék, 
szekcióvezető, Pedagógia szekció (2017. december 1.)

A Móra Ferenc Szakkollégiumban megren-
dezett interdiszciplináris konferencia célja a 
tehetséggondozás, a hallgatók kutatótevékeny-
ségének támogatása. A Pedagógia szekcióban a 
Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem 
hallgatói mutatták be kutatásaikat. Az előadók 
prezentációkban az egészségneveléshez, az osz-
tályteremben zajló társas folyamatokhoz, a taná-
ri pályamotivációhoz és a kreativitás méréséhez 
kapcsolódó eredményeikről számoltak be. A be-
mutatott kutatások tervezése és kivitelezése szín-
vonalas volt. A kutatásokból származó eredmé-
nyek hasznosíthatósága többrétű, hozzájárulnak 
a pedagógiai folyamatok optimalizálásához. 

Deák Ádám – SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
hallgatói előadó, Történettudomány: újkor szekció 
(2017. december 1.)

Egy nagyszerűen megszervezett konfe-
rencián vehettem részt, amit köszönök szépen 
a szervezőknek. Az előadók jól felkészültek 
voltak, szakmailag is színvonalas előadásokat 
hallhattunk. A konferencia után lehetőség nyílt 
a szekcióvezetőkkel és az előadókkal is eszme-
cserét folytatni, ami a későbbiekben is hasznos 
lehet a fejlődés szempontjából.
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Kiss Gábor Dávid - SZTE GTK Pénzügyek és Nem-
zetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete Pénzügyta-
ni Szakcsoport
szekcióvezető, Pénzügy, monetáris politika, öko-
nometria, gazdaságpolitika, regionális gazdaságtan 
szekció (2017. december 2.)

A szekcióban előbb szó esett a demográfiai 
hullámok által biztosított átmeneti konjunk-
turális hatásokról, amely a jövőben mind Né-
metországot mind Magyarországot kedvezőt-
lenül fogja érinteni. Ezt követte egy rendkívül 
alapos adatbázis elemzésen alapuló előadás, 
amely során a kosárlabdázók árazásának tor-
zításait vizsgálta az előadó különböző big data 
eljárásokkal. A cseh és svájci árfolyamplafo-
nok létrejöttét és működését ismerhettük meg 
a harmadik előadás során. Az arany speciális 
természetét, azon belül is menedék-jellegét 
tesztelte a negyedik előadó. Végül az álla-
madósság-finanszírozás regionális sajátossá-
gait ismerhették meg a jelen lévők.

A PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium hallga-
tói előadói (2017. december 1-2.)

Kedves Móra Szakkollégium!
Minden pécsi résztvevő nevében köszö-

netet szeretnénk mondani a Móra Konferen-
cia megszervezéséért! Minden kerényis na-
gyon jól érezte magát és pozitív élményekkel 
gazdagodott. A vendéglátás elsőrangú volt, 
az előadások magas színvonalúak és általános 
konzekvenciaként levontuk a következtetést: 
„Szegeden mindenki kedves”.

Reméljük, hamarosan újra találkozunk! 
Üdvözlettel,
A Kerényi Károly Szakkollégium hallgatói

Tornai Henrietta – SZTE Móra Ferenc Szakkollé-
gium
hallgatói előadó, Matematika, fizika, informatika 
szekció (2017. december 2.)

Színvonalas konferenciát tudhatunk ma-
gunk mögött. Az előadók felkészültek, az előa-
dások pedig tudományosak és érdekesek vol-
tak. Kiváló alkalom nyílt arra, hogy betekintést 
nyerjünk kollégista társaink munkásságába. Jó 
volt látni, hogy szervezőként is milyen sokan 
segítették a konferencia sikerét szakkollégistá-
ink közül. 

Majnár Sándor – SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
hallgatói előadó, Történettudomány: ókor-közép-
kor-kora újkor szekció (2017. december 1.)

A konferencia szervezettsége és lebonyo-
lítása remekül kivitelezett volt, amit ezúton 
is szeretnék megköszönni a szervezőknek. A 
szekcióvezetők felkészülten érkeztek, érződött, 
hogy jártasak az adott szekcióban, a témákhoz 
hozzá tudnak szólni, javaslataik, megjegyzése-
ik kamatoztathatók az előadók számára a fejlő-
désük érdekében.

Apjok Nikolett – SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
szervező (2017. december 1-2.)

A Móra Interdiszciplináris Konferenci-
án szervezőként tevékenykedtem, legfőképp az 
előkészületekben vettem részt, illetve bele-be-
lehallgattam az előadásokba is. A konferencia 
első napján délelőtt és este a büfében dolgoztam, 
így tapasztaltam azt, hogy a szekcióvezetők és 
az előadók nemcsak a szakmai életben tevéke-
nyek, hanem természetes környezetükben is. A 
„Mórás” szervezőbrigád pedig úgy gondolom, 
kitett magáért: igyekeztük mindig friss infor-
mációkkal tájékoztatni a vendégeinket, illetve 
komfortossá tenni a helyszínt, hogy ittlétük alatt 
semmiben se szenvedjenek hiányt. Örömömre 
szolgált, hogy részt vállalhattam az esemény le-
bonyolításában.

Tarcali Levente – SZTE Móra Ferenc Szakkollégium
szervező (2017. december 1-2.)

Az én feladatom a konferencián a büfés fi-
nomságok folyamatos feltöltése volt, illetve se-
gítettem az ebéd tálalásánál is. Ez volt az első 
olyan konferencia, amelyen szervezőként vet-
tem részt, ezért nem igazán tudtam, hogy mire 
számítsak. A rendezvény minden várakozáso-
mat felülmúlta, nagyon profik voltak mind az 
előadások, mind a többi szervező tevékenysége. 
Volt szerencsém több előadást is végighallgatni, 
történelem szakos hallgatóként különösen a tör-
ténettudományi szekciók érdekeltek. Nagyon él-
veztem őket és inspirálnak arra, hogy én is adjak 
elő a későbbiekben. Remélem tehát, hogy a kö-
vetkező “Mórás” konferencián már előadóként 
veszek részt!



7

Tornai Henrietta – SZTE Móra Ferenc Szakkollé-
gium
hallgatói előadó, Matematika, fizika, informatika 
szekció (2017. december 2.)

Színvonalas konferenciát tudhatunk ma-
gunk mögött. Az előadók felkészültek, az előa-
dások pedig tudományosak és érdekesek vol-
tak. Kiváló alkalom nyílt arra, hogy betekintést 
nyerjünk kollégista társaink munkásságába. Jó 
volt látni, hogy szervezőként is milyen sokan 
segítették a konferencia sikerét szakkollégistá-
ink közül. 

Írta: Vass Viktória

Az elmúlt hetekben zajlott a folyamat, mely-
nek erdeményeképpen akkreditációs segítőink, 
Csicsely Ildikó és Gajda Attila az „Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont” címre javasolták szakkollé-
giumunkat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségénél (MATEHETSZ). Az akkreditációt 
tanúsító okmányok ünnepélyes átadására várha-
tóan a következő hónapokban kerül sor. 

Csicsely Ildikó és Gajda Attila értékelése 
szakkollégiumunkról: 

„A Móra Szakkolégium Tehetségpont egy 
hihetetlenül sokszínű, csúcsra járatott, szakmai 
szempontból is abszolút a topon levő pontja a 
tehetségpontok hálózatának. Egy nagyon egyedi 
tehetségpont is egyben, ezért az általános érté-

kelési sablont nagyon nehéz rájuk húzni, de nem 
is szükséges, hiszen minden mozzanatukban tet-
ten érhető a tehetséggondozás valamely eleme. 
Példaértékű a beválogatási rendszerük. Komoly 
presztízsnek és lehetőségnek számít „mórás kol-
légistának” lenni. Számtalan területen történik 
gazdagítás. Programjaik sokaságát jól példázza, 
az, hogy szinte csak töredéküket tudták feltöl-
teni az értékelési felületre. Eredményességüket 
a hallgatóik egyéni sikere és karrierje bizonyítja 
legjobban.  Szakmaiságukhoz nem férhet kétség. 
Minderről a helyszíni szemle során is bizonysá-
got nyertünk. Minden kétség nélkül ajánljuk őket 
az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím odaítélé-
sére.”

a Móra, MInt aKKredItált 
KIváló tehetségpont

SZAKKOLI
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Interkoll

Magát az Interkoll ülését hagyományosan a 
levezető elnök, Haller Renáta nyitotta meg. Az 
adminisztrációs feladatok és a napirendi pontok 
módosítását követően sor került szakkollégiu-
munk rövid bemutatására. A bemutatás során 
szó esett szervezeti felépítésünkről, szakkollégi-
ummá válásunkról, a kollégiumban folyó gazdag 
szakmai tevékenységről, ideértve kurzusainkat, 
konferenciáinkat és szakmai táborainkat is, de 
szóba kerültek a közösségi és kulturális életet 
érintő lehetőségek is, mint az öntevékeny cso-
portok vagy az ünnepi hagyományok.

A bemutatás után a soron következő napi-
rendi pont a következő Interkoll szervezőjének 

megválasztása volt. Rövid vitát követően a Simo-
nyi Károly szakkollégium nyerte el a szervezési 
jogot, melyet várhatóan március elején, de legké-
sőbb március 31-ig meg kell valósítson.

Harmadik pontban került sor a 2018-as NYA-
TA főszervezőjének megválasztására. A szerve-
zői jogot végül a Szentágothai János Protestáns 
Szakkollégium nyerte el. Örvendetes, hogy már 
hónapok óta folyamatosan tervezik, frissítik a 
programjukat, melynek lehetséges koncepcióját 
a helyszínen fel is vázolták. Jóllehet, helyenként 
még felmerülnek hiányosságok, de ezek konst-
ruktív kritikával orvosolhatók.

A NYATA után a múltkori ülésen elhalasztott 
vita került napirendre, a SZEF jogi személyéről. 

Újra InterKoll a Mórában

Írta: Tornai Henrietta & Pavlicz Ágnes

Január utolsó hétvégéjén ismét a Móra Ferenc Szakkollégium adott otthont az Inter-
kollnak, vagyis a Szakollégiumok Egyeztető Fórumának. Legutóbb két éve volt Sze-
geden Interkoll, és nagy örömünkre szolgált, hogy újra a Móra szolgált helyszínéül 
az eseménynek. Mivel legtöbbször Budapesten rendezik meg, így egy vidéki Interkoll 
mindig különleges. Az ország több városából, egyeteméről érkeztek kollégisták. Több 
mint 50 szakkollégista vett részt az eseményen, 22 szakkollégium képviseletében.

SZAKKOLI
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A vita elsődleges célja volt a SZEF célkitűzése-
inek meghatározása, amelyek mentén később el 
lehet kezdeni a megfelelő jogi forma kialakítását. 
Elsősorban két fontos irány merült fel a vitán: az 
infrastrukturális célok és a közös érdekképvise-
let. Az infrastrukturális célok közé tartoznak az 
Interkoll kiadásai, pl. honlap, bizottsági tagok 
útiköltségei, PR stb. A közös érdekképviseletet 
elsősorban a kormány felé való egységes fellépés 
jelentené. Az elképzelés egy olyan jogi személy 
lenne, amely mellett megmaradna a szakkollégi-
umok mellérendelt viszonya. A vita során számos 
szempont felmerült, köztük nulladik lépésként 
egy becsületkassza létrehozásának a lehetősége 
is, illetve, hogy a kormány általi megbecsültség 
nem feltétlen a jogi személy meglétén alapul. A 
lehetséges konkrét jogi formák ismertetése en-
nek megfelelően a következő ülésen várható.

A Kommunikációs Bizottság beszámolt az 
Educatio Kiállításon történt eseményekről. Véle-
ményük szerint a fiatalságban jobban tudatosí-
tani kell a szakkollégiumok fogalmát. Beszámol-
tak arról is, hogy tovább folynak a tárgyalások 
az Oktatási Hivatallal, valamint lehetőséget kap-
tunk, hogy javaslatot tegyünk a szakkollégiu-
mokat érintő kormányrendelet módosítására. 
Az elfogadott módosító javaslatok elsősorban a 
diák-önkormányzatiságot, az együttlakást, vala-
mint a szakkollégiumoknak a fenntartó egyetem-
mel való kapcsolattartását célozták meg. 

A Minősítést Segítő Bizottság is beszámolt az 
elmúlt időszakról. Kiírásra került az idei évi mi-
nősítési pályázat, ismertették a főbb határidőket 
és változásokat az előző évhez képest, mindemel-
lett konzultációra bármikor van lehetőség.

A beszámolót rövid szünet követte, amely 
alatt az olvasóban pogácsával és vízzel, valamint 
a büfében kávéval vártuk a vendégeket. 

A szünet után meghallgathattuk a Minority 
Safepack támogatásához kapcsolódó fejleménye-
ket. Előzőleg, a január 6-i rendkívüli Interkollon 
a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma ellensza-
vazat nélkül kiállt a Minority Safepack kezdemé-
nyezés mellett, melynek célja a nemzetiségi jogok 
Uniós szintű védelme, amellyel rengeteg határon 
túli magyarnak segíthetünk. Ennek értelmében 
a Szakkollégiumi Mozgalom önálló kampányt 
indít az aláírások gyűjtésére, konferenciák, flas-
hmobok és további események formájában. To-
vábbá felmerült, hogy fontos hangsúlyozni, hogy 
mindez a határon túli magyarok mellett, egész 
Európát érintő problémakör. A kezdeményezés-
ről további információ a www.minority-safepack.

eu oldalon található. A kezdeményezés ugyanitt 
2018. április 3-ig aláírható. Aki csatlakozni sze-
retne a kezdeményezés további támogatásához, 
keresse fel Tornai Henriettát.

Végül, de nem utolsó sorban pedig sor került 
a SZEF Működési Rend és Eljárásrend módosí-
tásaira is. Az előzetesen felterjesztett módosító 
javaslatok feldolgozása gördülékenyen zajlott.

Közösségi, kulturális és további 
szakmai programok

Az ülés után vacsorával vártuk vendége-
inket, melyet a már lassan hagyománnyá váló 
Mórás borkóstoló követett. Ezek a programok is 
kiváló lehetőséget nyújtottak a szakmai kérdé-
sek továbbtárgyalására, valamint ismerkedésre, 
kapcsolatépítésre. Nagyon jó hangulatban telt az 
este, amit a folytatásban egy igazi kolibuli köve-
tett Dzsível.

Szombat napközben városi sétára invitáltuk 
a kollégistákat, hogy megmutassuk Szeged főbb 
nevezetességeit.

A városban elköltött ebéd után további két 
szakmai program várta az érdeklődőket. Elő-
ször egy hosszabb, minősítést segítő konzultáció 
a Minősítést Segítő Bizottság vezetésével, ahol a 
szakkollégisták személyesen is feltehették kérdé-
seiket a pályázattal kapcsolatban. 

Másodjára egy Minority Safepack kezdemé-
nyezésről szóló workshopon vehettünk részt, 
ahol az előző esti beszélgetést folytatva ötletel-
tünk az aláírásgyűjtés és az ismeretterjesztő kam-
pány további lehetséges módjairól.

Este ismét tettünk egy sétát a városban, így 
látogatóink esti fényeiben is megcsodálhatták 
Szegedet. Vacsora után válogatott, szép borok 
mellett tovább folytatódott a társalgás.

Összességében egy jó hangulatú és szakmai 
szempontból is hasznos hétvégét tudhatunk ma-
gunk mögött. A vendégektől csak pozitív vissza-
jelzések érkeztek, jól érezték magukat Szegeden, 
a Mórában. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden-
kinek, aki akár a jelenlétével, akár a távollétével 
(gondolunk itt a férőhelyek felajánlóira), vagy 
bármi egyébbel közreműködött, segített a hétvé-
ge zavartalan lebonyolításában. A szervezői csa-
patnak pedig hatalmas hála!

Külön köszönet az esemény támogatójának, 
a Nextent Informatika Zrt.-nek.
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nyílt napoKon a „MórásoK”
Összeállította: Vass Viktória

Kollégistáink sohasem ülnek a babérjaikon, ha szeretett otthonunk népszerűsítéséről, 
a jövő generáció idecsábításáról van szó. Hiába a minimum háromszoros túljelentke-
zés szakkollégiumunkba, azért sosem árt jelen lenni az SZTE szervezte és az országos 
beiskolázást támogató rendezvényeken. 

A lenti fotók az alábbi rendezvényeken való részvételünkről tanúskodnak, de részt vet-
tünk a TTIK január 13-i nyílt napján is:

szte nyílt nap - 2017.11.30.

szte bölcsézettudoMányI Kar  
nyílt nap - 2017. 12.11.

SZAKKOLI
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szte nyílt nap - 2017.11.30.

szte gazdaságtudoMányI Kar - nyílt nap - 2017.12.11.

18. educatIo neMzetKözI oKtatásI szaKKIállítás - 2018.01.20.
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Hogyan épül fel a Biztonságpolitika  
Szakkollégium? 

A szervezet vezetője az Egyesület elnöke, 
aki mentora, támogatója és egyben képviselője 
a Szakkollégiumnak. A Szakkollégium vezeté-
sét ezen túl a Diákbizottság és a titkár látja el. 
A Bizottság három tagból áll: egy elnök, egy 
szakmai és egy ügyvezető alelnök. Ők hárman 
foglalkoznak a szakkollégium mindennapos 
operatív teendőivel, a titkár pedig a jegyzőköny-
vekkel, levelezéssel, közösségi médiával. Az eddi-
gi tapasztalatok alapján akkor jó a DB, ha – mint 
most – a tagjai együttműködnek egymással és a 
tagsággal, nem felülről irányítják a szakkollégiu-
mot, hanem vezetnek a közösen kijelölt célok el-
érésében, a keretek betartatásában, a lehetőségek 
megmutatásában.

A szakmai felépítés jelenleg átalakulóban 
van. Az új tagokat mentorok segítik az első hó-
napokban beilleszkedni, miközben kutatási té-
mák, érdeklődési területek mentén műhelyeket 
alakítunk ki. Ezek hivatottak mélyre nyúló, átfo-
gó és specifikus tudást adni a választott régióról 
vagy biztonságpolitikai témáról. A műhelyek jól 
illeszkednek az eddig megszokott és a honlapon 
működtetett rovatrendszerhez, várjuk, hova fog-
nak fejlődni. 

a bIztonságpolItIKaI  
szaKKollégIuM beMutatKozása

Írta: Haller Renáta

A Biztonságpolitikai Szakkollégiummal 
évekre visszanyúló szakmai és baráti kapcso-
latban állunk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy már szerveztek velünk közö-
sen konferenciát, kerekasztal beszélgetéseket, 
rendszeres résztvevői szakmai rendezvénye-
inknek, továbbá a december 1-2. között tartott 
Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciát 
is gazdagították színvonalas előadásaikkal.

Interjú Ilosvai Dániellel, a Biztonságpoli-
tikai Szakkollégium Diákbizottságának ügy-
vezető alelnökével.

SZAKKOLI

az eötvös józsef 
collegIuM

 beMutatKozása
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Milyen szakmai és közösségi programokat szer-
vez általában a szakkollégium? 

Általában olyan programokat szervezünk, 
amilyeneket a lehetőségeink megengednek. 
Rendszeres szakmai programjaink a Szakkol-
légiumi Estek, melyek mára már védjegyünkké 
váltak. Havonta egyet szoktunk szervezni, néha 
azonban kettő is belefér. Továbbá társszervezői 
vagyunk a Kis Károly Hadtudományi Társaság 
havi rendszerességű előadásainak. Ezen felül 
minden évben szervezünk karácsonyi vacsorát, 
valamint tavasszal megrendezésre kerül a Biz-
tonságpolitikai Szakestély, amelyre a szakma el-
ismert művelőit, kutatókat, döntéshozókat, tisz-
teket hívunk meg. Ezek a programok állandó 
jelleggel kerülnek megrendezésre, de ezen felül 
természetesen mindig van olyan rendezvényünk 
is, amelyet azok számára szervezünk, akik kö-
zösségi életet is szeretnének élni. Az elmúlt hó-
napban például osztatlan sikert aratott a Trónok 
Harca társasjáték est. És akkor még nem beszél-
tem a konferenciákról! 

Miért jó a Biztonságpolitika Szakkollégium tag-
jának lenni? 

Külsősként – azaz nem NKE-sként – kevés 
lehetőségem lenne biztonságpolitikai témákkal 

foglalkozni, akárcsak érdeklődési szinten is. A 
Szakkollégium azonban nemcsak erre ad lehető-
séget, hanem arra is, hogy kipróbáljam magam 
akár a „mélyvízben”, vagy akár csak egymás kö-
zött is, „tét nélkül”. Másrészt nagyon motiváló 
a környezet, látni lehet hova visz az út, milyen 
lehetőségek állnak előttem, hol lehet elhelyez-
kedni. Olyan emberektől tanulhatok, olyanokkal 
ismerkedhetek meg, akikkel egyébként csak a fo-
lyóiratok szerkesztői közt találkoznék – akiktől 
érdemes tanulni.

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

Most voltam először. Remekül éreztem ma-
gam, az előadások színvonala, a vendégszeretet, 
a társaság egészében egy nagyszerű konferenci-
át eredményezett, amihez én is hozzá tehettem 
a magamét. Ahogy korábban én is hallottam, 
most úgy adhatom majd tovább, hogy érdemes a 
Mórába jönni! 

Köszönjük szépen a válaszokat!

További sok sikert kívánunk a szakkollégiumnak!

az eötvös józsef 
collegIuM

 beMutatKozása

Írta: Haller Renáta

Az Eötvös József Collegium tagjai mára 
már visszatérő vendégeink és vendégelőadó-
ink, konferenciáinkon és egyéb szakmai ren-
dezvényeinken egyaránt. Színvonalas szak-
mai munkájukkal gazdagították a december 
1-2. között megrendezett Móra Nemzetközi 
Interdiszciplináris Konferenciát. Természe-
tesen mi, Mórások is részt veszünk előadó-
ként vagy akár csak hallgatóságként az ál-
taluk szervezett konferenciákon. Továbbá 
fontos kiemelni, hogy a 2016-os NYATA-t 
közös szervezésben valósítottuk meg az Eöt-
vös József Collegiummal, illetve még másik 
két társszervező szakkollégiummal, a szegedi 
Eötvös Loránd Kollégiummal és a pécsi Keré-
nyi Károly Szakkollégiummal. 

Interjú Burkus Dórával az Eötvös József 
Collegium egykori Választmányának tagjával.
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Hogyan épül fel az Eötvös József Collegium?
Az Eötvös Collegium az ún. ’kisegyetemi’ 

szakkollégiumi modell alapján épül fel, az itt zaj-
ló műhelyórák sok esetben kiegészítik az egye-
temi képzést. A tanulmányi munka 17 szakmai 
műhelyünkben folyik: a műhelyórákon olyan, 
az egyetemi tananyagból hiányzó, vagy időhiány 
miatt ki nem fejtett, specifikusabb témákat dol-
goznak fel a szakkollégisták (a kurzuskínálatot 
a műhelyvezető oktatókkal előzetesen, közösen 
egyeztetve), amelyek szerintük tudományos elő-
menetelük számára a leghasznosabb, így maguk 
jelölve ki működésük kereteit. A Collegium egy 
személyben felelős vezetője az igazgató, akit a 
Kuratórium egyeztetésével az ELTE rektora nevez 
ki: az igazgató gyakorolja a kinevezési jogkörö-
ket, a munkáltatói jogokat, felügyeli a műhelyek 
munkáját és képviseli a Collegiumot. A Kurató-
rium az igazgató mellé rendelt szerv: bizonyos 
ügyekben döntéseket hoz, illetve fellebviteli fó-
rumként működik. 9 tagját a Collegium tanárai, 
hallgatói és a volt collegistákból álló Baráti Kör 
delegálja egyenlő arányban. A Collegium hallga-
tói érdekképviseleti szerve a Választmány, ahol a 
háromfős elnökség, a titkár és hét bizottság (Tu-
dományos, Gazdasági, Kommunikációs, Közös-
ségi, Kulturális, Sport és Informatikai) képviselik 
a collegistákat, valamint szervezik a szakmai-és 
közösségi élet eseményeit.

Milyen szakmai és közösségi programokat szer-
vez általában a szakkollégium?

Legjelentősebb szakmai programunk a min-
den évben megrendezésre kerülő, a több alka-
lommal az Év Tudományos Rendezvénye díjat 
elnyert büszkeségünk, a collegisták által szer-
vezett Hallgatói Interdiszciplináris Konferencia, 
ami mára egy olyan nagyszabású, háromnapos 
rendezvénysorozattá nőtte ki magát, amin az or-
szág minden területéről, illetve a határon túlról 
is érkeznek tehetséges hallgatók, hogy kutatási 
területüket 15-20 perces előadásban bemutassák. 
Ez gyakran kiváló kezdőpálya azoknak a hall-
gatóknak, akik először állnak ki kutatásukkal a 
’nagyközönség’ elé, hiszen itt barátságos közeg-
ben tudnak gyakorolni akár a következő nagyobb 
megmérettetésre, az OTDK-ra is. Emellett sok 
fiatal kutató számára vonzó lehet az itt felkínált 
publikációs lehetőség is, hiszen a legjobbnak 
ítélt előadások tanulmány formájában évről évre 
megjelenhetnek a konferencia Adsumus nevű 
kötetében. 

Az Eötvös Konferencián kívül a Collegium 
szakmai műhelyei is rendszeresen tartanak ki-

sebb szabású, ún. ’műhelykonferenciákat’, ahol 
a műhelyek tagjai mutatják be éppen aktuális 
kutatási témájukat, ezenkívül idén elindult egy 
kezdeményezés, hogy a párizsi partner-kollégi-
umunkkal közösen (École normale supérieure) 
a Collegiumban francia nyelvet tanuló hallgatók 
egy nemzetközi konferencia keretén belül ismer-
tethetik kutatási területüket.

A szakmaiság mellett igyekszünk nem el-
feledkezni a másik pillérről: a közösségiségről 
sem, amit legalább ugyanolyan fontosnak tar-
tunk az EC-ben, hiszen tapasztalatunk szerint a 
tudományos munka is sokszor eredményesebb és 
gyümölcsözőbb egy jó hangulatú, baráti környe-
zetben. A közösséget erősítendő, minden évben 
megrendezésre kerül az elsőéves hallgatók integ-
rálását segítő GóJatábor, majd ezt követően, ok-
tóberben a háromnapos GóJahétvége, a hagyo-
mányos akadályversenyünkkel, és a mindenki 
által várt GóJabállal. Ezenkívül az Eötvös Majális 
közös bográcsozása, jó hangulatú sportversenyei 
és hajnalig tartó vigalmai szoktak a legemlékeze-
tesebb rendezvények lenni. Természetesen sok-
szor van olyan, hogy ’csak úgy’ lemennek páran 
focizni vagy röplabdázni, és ez szintén nagyon jó 
hangulatú kikapcsolódás lehet.

Miért jó EC-snek lenni? 
Azért jó EC-snek lenni, mert bár kicsit csö-

pögősen hangzik ez az ’Olyanok vagyunk, mint 
egy nagy család’, ami az egyik jelmondatunk is, 
de én tényleg azt érzem, hogy ezzel a szakkollé-
giummal nemcsak egy inspiráló szakmai közeget 
kaptam, hanem egy olyan közösséget is, amelyik 
tényleg a családommá vált. Az itt megszerzett 
kapcsolataim nemcsak szakmai szempontból re-
levánsak, hanem sokkal többet jelentenek: olyan 
emberekre találtam itt, akikre felnézek, és akiktől 
úgy érzem, tényleg rengeteget tanultam és tanul-
hatok nap mint nap.

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

Egy Interkoll során volt lehetőségem elláto-
gatni a Mórába, és nagyon tetszett a hangulata. 
Úgy érzem, az ottani is egy nagyon erős, baráti 
közösség, ahol nagyon fontos egymás támogatá-
sa, bátorítása, akárcsak az EC-ben, és ez nagyon 
szimpatikus volt, hiszen szerintem épp ez a leg-
jobb az én szakkollégiumomban is.

Köszönjük szépen a válaszokat!

További sok sikert kívánunk a szakkollégiumnak!
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a Magyary zoltán  
szaKKollégIuM 

Írta: Haller Renáta

A Magyary Zoltán Szakkollégium 
célja egy olyan közigazgatási értelmiségi 
réteg kinevelése, akik széles látókörrel, 
társadalmi érzékenységgel rendelkeznek 
a kiváló szakmai ismeretek mellett. 
Jó baráti kapcsolatokat ápolunk a szak-
kollégiummal, több össz-szakkollégiumi 
rendezvényen is volt szerencsénk vendé-
gül látni a Magyary Zoltán Szakkollégi-
um tagjait.

Interjú Károly Alexandrával a Ma-
gyary Zoltán Szakkollégium Alumni 
tagjával.

Hogyan épül fel a Magyary Zoltán Szakkollégi-
um?

Szakkollégiumunk legfőbb döntéshozatali és 
ellenőrző szerve a közgyűlés, amely munkájában 
a Vezető tanár és a Szakkollégisták vesznek részt. 

A Szakkollégium hallgatókból álló vezető-
ségét nevezzük Kabinetnek. A Kabinet tagjai az 
elnök, a szakmai vezető, a kommunikációs veze-
tő, a pénzügyi vezető és a titkár. A kabinet tagjai 
nem egy személyben felelősek a kiszabott felada-
tok elvégzéséért, hanem a saját bizottságuk is se-
gíti a munkájukat.

 
Milyen szakmai és közösségi programokat szer-
vez általában a szakkollégium? 

A Szakkollégium alapvetően közigazgatási 
profillal rendelkezik, azonban a szakmai és kö-
zösségi programok kialakításánál és szervezése-
kor elsődlegesen a hallgatók érdeklődési körét 
próbálja figyelembe venni. Ennek megfelelően 
működik a kurzus-, és műhelyrendszerünk is, il-
letve kerülnek megszervezésre egyéb készségfej-
lesztő és csapatépítő programjaink. 
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Őszi irodalmi EstEk a mórában

Miért jó Magyarysnak lenni? 
Nálunk egy olyan összetartó csapat működik, 

amely segít tagjainak tehetségük kibontakozásá-
ban, saját értékeinek megismerésében különböző 
interaktív rendezvényeken keresztül, csapatépítő 
és együttműködő tréningeken át a filmestekkel 
és előadásokkal, illetve más egyéb programokkal 
bezárólag.

Emellett szakmai és szellemi hátteret ad a 
közös munka segítségével, mely különböző té-
májú konferenciák szervezésében, publikációk-
ban, az együtt megálmodott tanulmányutakban 
és nem utolsó sorban kutatásokban nyilvánul 
meg. Mindebben természetesen benne van az az 
együtt töltött idő is, mely csapattá összekovácsol-
va elősegíti a fentiekben említetteket. Ezenfelül a 
Magyary megtanít minket együtt gondolkodni és 
dolgozni, ezzel minden tag számára biztosítva a 
fejlődési, valamint a tanulási lehetőséget. 

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

Több alkalommal is volt szerencsém elláto-
gatni a Mórásokhoz az utóbbi pár év során. Volt, 
hogy szakmai workshop hétvégén, máskor In-
terkoll ülésen találkoztunk Szegeden. Számomra 
csak pozitív és kellemes emlékek köthetők ezek-
hez a találkozásokhoz, ugyanis kivétel nélkül, 
mindig az a kedves, vendégszerető, vicces és in-
telligens társaság fogadott minket, akiket nagyon 
hamar sikerült megkedvelnem, s akikkel azóta is 
– ha nem is mindig Szegeden – de rendszeresen 
tudunk találkozni különböző össz-szakkollégiu-
mi programokon, eseményeken.

Köszönjük szépen a válaszokat!

További sok sikert kívánunk a szakkollégiumnak!
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Ebben a cikkben a Kincses Nórával folytatott 
beszélgetésről és Felettünk a csillagos ég című 
könyvéről írok rövid ismertetőt. A Felettünk a 
csillagos ég 2016-ban jelent meg a Publio Kiadó 
„gondozásában”. Az idézőjel itt nagyon fontos 
szerepet kap, a beszélgetés egyik legfőbb témája 
ugyanis a kiadó gondozásának hanyagsága volt. 
A kötetet kis példányszámban nyomtatott for-
mában adták ki, jelenleg igen nehezen hozzáfér-
hető, de ebook formátumban megvásárolható a 
legtöbb könyvesbolt weboldaláról, illetve Nóra 
jóvoltából a kollégiumi könyvtár polcáról is le-
emelhető a regény egy példánya, melyet ajándék-
ba kaptunk. A regény olvasása közben a szem-
füles olvasó felfigyelhet néhány gépelési hibára, 
amely mint a beszélgetés során kiderült, a kiadó 
gondatlanságából maradt a végleges változatban, 
utólag már nem volt lehetőség még egyszer leel-
lenőrizni a szöveget, így a hibákkal együtt került 
kiadásra. Ez természetesen nem ront a szöveg 
mondanivalójának értékén.

A regény háromféle szövegrész váltakozásá-
ból épül fel. Az egyik szövegrész egy posztapo-
kaliptikus világképet fest le, ahol a két életben 
maradt főszereplő és a velük kapcsolatba lépő 
mellékszereplők kalandjait olvashatjuk. Ennek a 
résznek a legfontosabb motívuma az utazás, kül-
földről az egyik főszereplő, Hanna szülőhazája, 
Magyarország felé. A második szövegrész a Van 
Gogh testvérek, Theo és Vincent életéről szól, 
melyet Nóra a fellelhető források, leginkább le-
velezések alapján dolgozott ki. A valóságot egyes 
fiktív elemekkel is kibővítette, azonban lénye-
gében hű maradt az életrajzi mozzanatokhoz. A 
harmadik szövegrész egy levelezés, melynek a 
szöveg elején úgy tűnik, hogy nincsen sok kap-

csolata a többi szövegrésszel. A történet előreha-
ladtával az olvasó már egyre több ponton tudja 
kapcsolni az egyes szövegrészeket egymáshoz az 
értelmezés során. A háromféle szövegrészt a pár-
huzamok és az ellentétek kötik össze, melyeket 
ábrázolva igen bonyolult ábrát kaphatunk. Pél-
dának felhozható a szereplők névválasztásában 
fellelhető párhuzam, a szereplők életrajzi mozza-
natainak párhuzama vagy éppen ellentéte. A szö-
vegről nehéz beszélni spoilerezés nélkül, ezért a 
regény cselekményének részletes ismertetése he-
lyett inkább ezeket az általánosságokat írtam le, 
melyek már önmagukban is érdekesnek tűnhet-
nek. Aki szeretné megtudni, hogy mi történik a 
két főszereplővel a világvége után, szeretné meg-
ismerni a Van Gogh testvérek életét részleteseb-
ben vagy megtudni, hogy hogyan kapcsolódik a 
levelezés a többi szövegrészhez, annak feltétlenül 
ajánlott elolvasni a művet.

A regény terjedelme ellenére nagyon gyor-
san olvasható, „nem lehet letenni”, melynek oka 
a felépítésében rejlik. Az egyes szövegrészek sza-
kadási pontja a szerialitás szabályainak megfe-
lelően a legizgalmasabb történéseknél található. 
Így a szöveg önmagát hajtja előre. A szereplők-
ről a flashbackeknek köszönhetően sok minden 
kiderül, a történet végére szinte minden kér-
dést megválaszol maga a szöveg. Ennek ellenére 
ugyanúgy lehetséges gondolkodni a szöveg mon-
danivalóján, ezt segíti a számos filozófiai gondo-
lat, melyet az író beleszőtt a történetbe. A rejtett 
szövegen belüli párhuzamok keresgélése is igen 
izgalmas perceket okozhat a könyv olvasójának.

A tavaszi félévben is folytatjuk az irodalmi 
esteket, melyekre minden érdeklődőt sok szere-
tettel várunk.

Írta: Béla Bálint

2017 őszén két irodalmi estnek adott helyet kollégiumunk. A korábbiakhoz képest 
ez kevesebb alkalmat jelentett, azonban a meghívott két írónő, Bencsik Orsolya és 
volt kollégistánk, Kincses Nóra által a beszélgetések során felhozott témák ezt a két 
alkalmat is igen izgalmassá tették. Bencsik Orsolyával a Magyar Irodalmi Tanszék 
docense, Virág Zoltán beszélgetett, Kincses Nórával pedig én, Béla Bálint. 

SZAKKOLIS KURZUSOK
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Írta: Hábenczyus Alida Anna

Ebben a félévben a biológusoknak szóló 
szakkollégiumi kurzust Dr. Maróy Péter tartotta, 
a Szegedi Tudományegyetem Biológia Doktori 
Iskolájának emeritus törzstagja. Fő kutatási te-
rületei: az ekdizon (növekedési hormon rovarok-
ban) és receptorának fejlődésgenetikai szerepe; 
Drosophila (ecetmuslica) mutánsok és deléciók 
előállítása P-elem transzpozonnal; illetve az ek-
dizontermelés-szabályozás hierarchiájának bon-
colása muslicában. Korábban az egyetemi okta-
tásban is részt vállalt, ma már a kutatásnak és 
doktorandusz hallgatók témavezetésének szente-
li idejét. Pedig remek előadó!

A Tanár Úr célja kifejezetten az volt, hogy 
a genetika legfrissebb érdekességeit mutassa be 
nekünk, de legalábbis ízelítőt adjon az aktuális 
kutatások eredményeiből. Megtudtuk például, 
hogyan lehet a DNS-ből origamit „szerkeszte-
ni” vagy, hogy mi a genetikai sivatag (releváns-e 
egyáltalán beszélni róla). Elmagyarázta, milyen 
fiziológiai sajátságoknak köszönheti a medveál-
latka extrém túlélőképességét: ez a parányi jó-

szág vígan túléli a kiszáradást, a megfagyást, az 
űrutazást szkafander nélkül – mindennek a kul-
csa nyilván a génjeiben rejlik. Szóba kiderült, ho-
gyan képes a kétpettyes polip átszerkeszteni az 
RNS-eit, és felfedte a „behemótok” titkát is: mi-
lyen javítómechanizmus révén képes a kék bálna 
sokkal hatékonyabban kiküszöbölni a rákos meg-
betegedéseket, mint a nála jóval kisebb tömegű 
és rövidebb életű ember? Ha egy élőlénynek több 
sejtje van, ráadásul hosszabb életű, statisztikailag 
nagyobb esélye van helyre nem állított genetikai 
rendellenességre szert tenni. A bálnák erre még-
is rácáfolnak – hála egy sajátos szekvenciának az 
örökítőanyagukban.

Ezek mellett számos izgalmas témát körbe-
jártunk, a Tanár Úr minden kérdésre nyitott volt. 
A biológia és molekuláris bionika szakról érke-
ző hallgatók mellett egy szem fizikus is hősiesen 
teljesítette a kurzust. Kicsit bánom, hogy nekünk 
már nem Maróy tanár úr tartotta a BSc-s geneti-
ka anyagot, viszont roppant hálás vagyok, hogy 
legalább szakkollégiumi keretek között lehetősé-
gem nyílt tőle tanulni. Izgatottan várom a követ-
kező félévet! 

genetIKaI cseMegéK

SZAKKOLIS KURZUSOK
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genetIKaI cseMegéK Írta: Böröcz Renáta

Szakkollégiumunk ebben a félévben ismét 
remek nyelvészeti témájú kurzusoknak adott 
otthont. Dr. Albert Sándor egyetemi tanár és 
Dr. Zsigri Gyula egyetemi adjunktus készült ne-
künk egy-egy szemináriummal. Albert Sándor 
Nyelvfilozófiát tartott, Zsigri Gyula pedig az 
Írásrendszerekbe nyújtott betekintést. A kiváló 
oktatók kiváló témákat hoztak, olyanokat, me-
lyek mindenki számára hasznos információkat 
rejthetnek. 

Nem csak a nyelvészpalánták számára volt 
érdekes és élvezetes egyik-másik óra, bárki meg-
találhatta bennük a maga örömét, ha nyitott volt 
a jóra. 

Nyelvfilozófiából először megismertük an-
nak tárgyát és célját, majd beszélgettünk a nyelv 
leírásának szempontjairól, a nyelv és a gondol-
kodás viszonyáról, az anyanyelv-elsajátítás és az 
idegen nyelvek tanulása közötti főbb különbsé-
gekről, valamint ebből fakadóan a fordítással 
kapcsolatos nehézségek is felszínre kerültek. 
Foglalkoztunk még az igazság és a hazugság 
problémájával és a megismerés és a tudás közötti 
különbségekkel is. 

Írásrendszerekből fejtegettük, hogy hogyan 
alakult ki az írás, ókori szövegeket tanulmányoz-
tunk, foglalkoztunk föníciai, latin, arab, héber 
és más nyelvekkel, illetve a kínai szótárhasználat 
módjával is megismerkedtünk, a gyakorlatban is. 

Kis létszámú csoportok alakultak ki az első 
néhány alkalommal, így az előadásoknak indu-
ló kurzusok interaktív szemináriumokká váltak, 
ahol a tudás megszerzésén túl egy adott témához 
kapcsolódó bennünk felmerülő kérdésekre is 
igyekeztünk közösen megadni a választ. Minde-
zek melett mások tapasztalataiból is tudtuk épí-
teni a saját kis tudásbirodalmunkat, valamint a 
világban való tájékozódásunkat is fejlesztettük a 
beszélgetések alkalmával.

nyelvész KurzusoK a Mórában

SZAKKOLIS KURZUSOK
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Mivel a rendezvény őse a Kollégiumi Könyv-
tárból indult, a programot a Könyvtárban nyitot-
ták meg, tisztelegve az elődöknek. A megnyitón 
valamennyi öntevékeny csoport lelkes vezetője 
bemutatta csapatát néhány szóval, és röviden is-
mertette, milyen feladatokkal készültek az érdek-
lődőknek. A bemutatkozást Erika, a Kolikönyv-
tár vezetője kezdte, majd a többi képviselő vette 
át a szót, így a tánckör, a fegyencedzés, a Móra 
Nyúz, a színező kör, a Stúdió, a ping-pong, a rá-
diósok, a borbarátok és a társasozók is gyorsan 
prezentálták a tudnivalókat magukról.

A megnyitó után a tömeg szétszéledt, és egy-
mással párhuzamosan kezdődtek el a különböző 
helyszíneken a csapatok „fellépései”. A tornate-
remben ezúttal is a sporté volt a főszerep: a tava-
lyi évhez hasonlóan ismét egy kisebb tömeg gyűlt 
össze meglesni a sportos társakat. Mivel tavaly 
lemaradtam a Stúdió filmes feladványairól, így 
elsődlegesen oda próbáltam bejutni, a helyszínt 
tekintve a Kék Terembe, ami végre sikerült is. 
Amíg nem volt full house a terem, addig gyor-

Őszi koli-expo, avagy az  
öntevéKeny csoportoK éjszaKája

Írta: Paudits Noémi

A tavalyi évhez hasonlóan idén is ősz-
szel, november 14-én rendezték meg az 
Öntevékeny Csoportok Éjszakáját, ahol 
több mint tízféle csoport mutatkozott 
be a lakóknak az este folyamán, és tevé-
kenységükhöz kapcsolódó játékos felad-
ványokkal csábították el az érdeklődőket. 
Természetesen a büfé-team a rendezvény 
egész ideje alatt biztosította a nassolniva-
lót és szomjoltót a letévedőknek.

KOLISOK(K)
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san rendeztem a filmes kölcsönzésem és kitöltöt-
tem egy gyors filmes kvízt, ami meglepő módon 
aránylag jól sikerült, kivéve, hogy az Elfújta a szél 
című filmből vett idézetet nem találtam el, ami a 
mai napig böki a csőrömet. Miután a nép beszál-
lingózott és teltházas tömeg gyűlt össze, elkezdő-
dött a jelenet, illetve a filmzene-felismerés, és rá-
jöhetett az ember, mennyi mindent nem látott és 
hallott még. Ezt követően jött a filmes totó, ahol 
csapatokba verbuválódva versenyeztek a játéko-
sok. Ezen már nem voltam jelen, továbbindultam 
egy újabb állomásra, mégpedig a Könyvtárba.

A Könyvtárban több játékot is ki lehetett 
próbálni. Volt itt kvíz, „bookcaching” és a legel-
ső társas. A tavalyi kvíz után most a megadott 
szerző és könyvcím alapján kutakodtam a művek 
után, ami nem is volt olyan egyszerű. Úgy érez-
tem magam, mint Harry Potter, amikor Nicolas 
Flamel után kutatott a Roxfort könyvtárában, de 
nagyon tetszett. Természetesen, ha eltévedtél a 
könyvrengetegben mindig a segítségedre sietett 
egy kedves könyvtáros. 

Utam ezután a Szalonba vezetett, ahol a Móra 
Nyúz szerkesztői gárdája várta az érdeklődőket 
egy kis nosztalgiázással. A régi Móra Nyúzok se-
gítségével rekonstruálni lehetett a kivágott idé-
zetekhez tartozó szerzőt, újságot, cikkrészleteket, 
a mindenkori főszerkesztőt és annak portréját. 
Idősebb kollégisták - úgy hiszem - az arcfelisme-
résnél egy kis fórral indultak, de az alsóbb évesek 
is gördülékenyen vették az akadályokat. A sike-
res megfejtők nevei között kisorsolták a Mórás 
kulcstartót és a fényvisszaverő pántokat, utóbbit 
én is nyertem. Nem volt bunda. Ezt követően egy 
kisebb tömeg gyűlt össze a Szalonban egy hangu-
latos beszélgetésre, amely belenyúlt a holnapba 
is.

Habár nem tudtam az összes helyszínen ott 
lenni, de elhaladva egy-egy állomás - például a 
büfében helyet foglaló borbarátok és a kolirá-
diósok bázisa - mellett, megbizonyosodhattam, 
hogy szép számmal nyüzsögtek a kíváncsi lakók. 
Aki lent volt, megtalálhatta a neki tetsző csapatot 
és jól érezte magát. Akik most kihagyták, azok 
sajnálhatják, de remélem kedvet kaptak és részt 
vesznek a rendezvényen, valamint mindenkit 
csak buzdítani tudok arra, hogy legyen tagja va-
lamelyik csoportnak!
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pálInKaMustra

Írta: Mohai Aletta

A pálinkamustra Kollégiumunk egyik legkedveltebb rendezvénye. 
Ehhez hűen a zsúfolásig telt Büfében lelkesen kóstolgatott a hallga-
tónép. 

Észrevételeim alapján a hagyományosabb ízek és a különlegesebb 
alapanyagokból készült itókák ugyanolyan népszerűek voltak. Birs, 
barack, körte, dió mellett a citrompálinkáknál is hosszú volt a sort. 

Kujbi rögtön kísérővel is szolgált: készségesen törögette a diót a bene-
vezett tételei mellé. Gerzson kolbász-és szalonnaállomása az alkohol 
felitatásának, a józanodásnak színhelye volt, de a Büfében vásárolható 
tepertős kenyerek is jó szolgálatot tettek a rendezvény kulturált szint-
jének megtartásához. 

A zsűri összesen 48 tételt kóstolt meg, ám edzett alkoholivókként jó-
zan döntést hoztak az eredményeket illetően: 

KOLISOK(K)
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Írta: Mohai Aletta

A pálinkamustra Kollégiumunk egyik legkedveltebb rendezvénye. 
Ehhez hűen a zsúfolásig telt Büfében lelkesen kóstolgatott a hallga-
tónép. 

Észrevételeim alapján a hagyományosabb ízek és a különlegesebb 
alapanyagokból készült itókák ugyanolyan népszerűek voltak. Birs, 
barack, körte, dió mellett a citrompálinkáknál is hosszú volt a sort. 

Kujbi rögtön kísérővel is szolgált: készségesen törögette a diót a bene-
vezett tételei mellé. Gerzson kolbász-és szalonnaállomása az alkohol 
felitatásának, a józanodásnak színhelye volt, de a Büfében vásárolható 
tepertős kenyerek is jó szolgálatot tettek a rendezvény kulturált szint-
jének megtartásához. 

A zsűri összesen 48 tételt kóstolt meg, ám edzett alkoholivókként jó-
zan döntést hoztak az eredményeket illetően: 

NAGY ARANY
Berente Péter: Barack 2016

ARANY
Török Bence: Vegyes pálinka 2004
Kujbus Tamás: Vilmoskörte 2017
Tornai Henrietta: Őszibarack 2017
Tornai Henrietta: Birs 2017
Erdős Kata és Erdős Réka: Mézes citrom pálinka
Németh Kornél: Szilva 2017

BRONZ
Csík Ádám: Bor Barack 2017
Oláh Tamás: Barack 2017
Kujbus Tamás: Kajszi 2017
Berente Péter: Barack 2017

KÖZÖNSÉGDÍJ
Török Bence: Szilvapálinka 2016

EZÜST 
Csík Ádám: Szilvapálinka 2017
Rodity Ádám: Meggy-Barack 2017
Török Bence: Szilvapálinka 2016
Gombás Bence: Törköly 2014
Németh Kornél: Szilva 2015-2017
Urbán Csilla: Barack 2017
Urbán Csilla: Körte 2016

„LEHET, HOGY A NAGYMAMÁK FŐZTJE A 
LEGFINOMABB, DE MÉGIS A  
NAGYFATERÉTÓL BORULSZ  

BELE AZ ÁROKBA.”
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Írta: Mohai Aletta

A 2017-es sütisütő döntőjében – tanulva az 
előző év kritikájából – sokféle finomság sorako-
zott fel. Unalmasnak egyáltalán nem mondható, 
szinte mindenféle ízt képviselő versenyforduló 
volt ez. 

Sós pogácsa, tejfölös borsos kalács, csoko-
ládés sütemény, könnyű kókuszos ínyencség, a 
nyár ízeit felidéző gyümölcsös süti, fantáziadús 
nevekkel ellátott különlegességek kóstolására 
volt lehetőség. 

A gazdag ízvilágot teremtő mezőnyben a 
legsikeresebb sütemények azok voltak, amelyek 
önmagukban is több ízt keverve eredményeztek 
mégis tökéletes harmóniát. Ilyen volt az első díjat 
nyert sós karamellás brownie, vagy a közönség 
legtöbb szavazatával büszkélkedhető kozák sap-
ka.  

Az eredmények is a fentebb említett sok-
színűségről tanúskodnak:

1. Sós karamellás brownie (6+27) 
2. Nutellás cookie (29) 
3. Csigusz (42) 
4. Hóembelló (V/2+40) 
5. Fantasztikus fanta szelet (5) 
6. Piréz kódex (2) 
Köszönségdíj: Kozák sapka (24)

Nehéz lesz a dolga a 2018-as nevezőknek: ezek 
után újat sütni – nos, fel kell kötni a kötényt!

sütisütŐ döntŐ

KOLISOK(K)
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Az első időszakban rengeteg témát érintet-
tünk, mint például Harry Potter, Gyűrűk ura, 
Star Wars, Zenei quiz, Trónok harca, Bud Spen-
cer és Terence Hill filmek és még sorolhatnánk. A 
tavalyi félévben, bár kevesebb időnk volt elhozni 
nektek a játékos vetélkedőket, de így is tartot-
tunk pár alkalommal. Idén megújult lendülettel 
szeretnénk várni benneteket, mégpedig elsőként 
ismét egy Zenei quizzel. Na de mire is számíthat-
tok, ha lejöttök játszani? 

Legyen szó akár az adott téma szakértőjéről, 
vagy olyan játékosról, aki épphogy jártas az aktu-
ális feladványokban, eddig még szomorúan senki 
nem távozott tőlünk. A kérdéseket rendszerint 
4-6 nagyobb témakörbe osztjuk be, mint példá-
ul „Ismerd fel a lejátszott zenét!, Honnan való a 
kliprészlet?, Érdekességek a hírességről… stb. A 
válaszadásra szánt idő minimális, hiszen így ér-
hető el, hogy igazi versenyhelyzet alakuljon ki a 
csapatok között. Na de személy szerint a kedvenc 
részem: A JELMEZEK. Ugyanis, ha a témához 
illő öltözetben jöttök le, azt Mi, szervezők plusz 
ponttal díjazzuk. A legkreatívabb ötletek egyikei 

voltak a Bud Spencer esten a fejre húzott WC 
ülőke, valamint Trónok harcán az avokádót tartó 
Denerys, de még naphosszat sorolhatnám a jobb-
nál jobb öltözeteket. Szóval a határ a csillagos ég! 

Miután a vetélkedő lezajlott, közösen szok-
tuk kijavítani a feladatlapokat. Minden csapatból 
egy embert kérünk a harci feladathoz, és min-
denki egy másik csapat feladatlapját javítja. Ez-
után persze nem tudjátok még a végleges ered-
ményt, mert a lapokat és a plusz pontokat Mi 
összesítjük. Az eredményhirdetés alatt a büfé és 
a koli felajánlásával nyereményeket osztunk ki a 
csapatoknak. Hogy még egy szót szóljak a jelme-
zekről: nem egyszer fordult már elő, hogy a plusz 
pont helyezést is javított.

Tehát mindent összegezve, ha egy kicsit is 
kapizsgálod a tematikát, amit meghirdetünk és 
van másfél órád velünk együtt kikapcsolódni, ak-
kor gyere le mindenképpen, öltözz be, olvasgass 
vagy hallgass utána a témának. Nemsokára je-
lentkezünk a következő quizesttel, ahová várunk 
mindenkit sok szeretettel! 

Írta: Vetráb Mercedes

A régi lakók már tudhatják, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt Borsos 
Borbála és jómagam (Vetráb Mercedes) belecsaptunk a rendszeres 
quizest szervezésbe kollégiumi berkeken belül.

QuIzesteK

KOLISOK(K)
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Az első emelet végére érve egy jó hangulatú, 
értelmes mondatokkal felépített pár perces kis 
beszámolót kaptam Szekértől – ő volt az, aki idén 
levett egy kis terhet a Mikulás válláról és elvé-
gezte az ajándékozást a Móra Koliban. Elmesél-
te nekem, hogy milyen meleg szívvel járta végig 
az ötödik emelet szobáit, hiszen az ajtók mögött 
mindig egy-egy régi barátja várta mindenféle fi-
nomsággal. SzekérMikulás bácsi rendkívül elé-
gedett volt az ötödik emeleti vendéglátással, és 
visszafordíthatatlan jó kedvvel indult a negyedik 
emeletre – bár egy kis pálinkáért biztos vissza-
fordult volna.

A negyedik és harmadik emelet csendesebb 
fogadtatása sem vette el a Mikuláscsapat kedvét, 
minden kínálatért – legyen az alkohol vagy ha-
rapnivaló – igen hálásak voltak. 

A második emelet végére érve Szekér szánja 
már számtalanszor felborult, beszédkészségével 
együtt, így lelkes segítői helyettesítették és me-
sélték el ugyanazt újra és újra. De ez is csak azt 
bizonyítja, milyen szuper, formabontó Mikulás-
járás volt ez: a szokásos télapós dalok helyett mu-
latós zenére vonult a kis csapat az első emeleten 
át a magasföldszintig, majd az alagsori tornate-
remig, ahol fergeteges feladatteljesítéssel, majd 
Mikulásbulival folytatódott az éjszaka.

Az „igazi” Mikulás bácsi ezúton is köszönetét 
fejezi ki helyettes SzekérMikulásnak és elismeré-
sét kifejezve üzeni – nehéz dolga lesz a 2018-as 
utódjának mámoros állapotban is ilyen kedvesen 
viseltetnie magát.

KolIMIKulás

Nagyon szerencsés kislánynak mondhatom 
magam, hiszen idén a Mikulás megenged-
te, hogy szánjára felszállva végigjárhassam 
vele a Kollégium szobáit. Kis csapatában 
ördögien dögös krampuszok, hamis mo-
solyú angyalfik és bolondos rénszarvasok 
gondoskodtak a jó hangulatról és a Mikulás 
épségéről, bár a szán így gyakran felborult 
– biztos ő is becsiccsentett picikét.

Írta: Mohai Aletta

KOLISOK(K)
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KolIMIKulás

advent

A gyertyagyújtás mellett a szervezők és a lel-
kes kollégisták jóvoltából mindig volt sütemény 
és tea, valamint minden héten többen készültek 
produkcióval az estékre.

Az első vasárnap Béla Bálint szavalta el saját 
versét, majd Mohai Aletta vezényletével közösen 
énekeltek el egy dalt a megjelentek. Advent má-
sodik vasárnapján Csenki Gergely (Móki) szaval-
ta el Kosztolányi Dezső Karácsony című versét, 
Apjok Vivi beszélt az advent eredetéről és a hoz-
zá kapcsolódó szokásokról, majd Mohai Aletta 
ismét egy dallal készült, melynek refrénjét kö-
zösen énekelte mindenki. A harmadik vasárnap 
gyújtottuk meg a harmadik és a negyedik gyer-
tyát is, mivel az utolsó vasárnap december 24-re 
esett. Ezen az alkalmon Móki és Nagy Bernadett 
szavalt egy-egy verset, Vetráb Mercedes játszott 
el fuvolán egy darabot, majd végül Pinczés Zsu-
zsi olvasott fel egy Pilinszky-szöveget. Az elmúlt 
évhez képest most már sokkal többen jöttek le 
vasárnaponként együtt ünnepelni a vizsgaidő-
szak ellenére.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden 
fellépőnek és közreműködőnek a segítségét.

Írta: Béla Bálint

A tavalyi évhez hasonlóan idén is össze-
gyűltünk vasárnaponként a magasföld-
szinti foteleknél, hogy meggyújtsuk az 
adventi koszorún a gyertyákat, ezzel is rá-
hangolódva az ünnepekre, a vizsgaidőszak 
nehézségeit egy kicsit addig is félretéve.

KOLISOK(K)
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csaKdobdbe!
Írta: Benkő Márk

Február elsején nem kevesebb, mint 21 
csapattal kezdetét vette idei évünk leg-
első kolis sörpong bajnoksága. Az utol-
só vizsgák megpróbáltatásainak emléke 
még élénken lángolt a versenyzők szí-
vében, így nem csoda, hogy minden 
csapat legalább itt szeretett volna jól 
teljesíteni. Parázs hangulat, dalokba 
illő küzdelmek és pattanásig feszült 
idegek harca volt ez az este. Ismétlem, 
pattanásig. Ám ahogy azt a Hegylakó-
tól megtanulhattuk, a végén csak egy 
maradhatott. A verseny végén a dobo-
gó harmadik fokán a GG, a másodikon 
Kanál „k” nélkül, míg az első helyen a 
Csakdobdbe páratlan párosa végzett. 
Felkerestük a fiatalembereket, hogy 
számoljanak be élményeikről és terve-
ikről.

Milyen érzés volt a játék végén diadalt aratni? 
Nándi: Röviden, felemelő érzés volt egy ekkora 

harcot megnyerni. Szücsivel már sokszor elképzel-
tük milyen lehet a dobogó tetején állni, de mikor 
átéli az ember, akkor teljesen más, leírhatatlan.

Szücsi: Mámoros. Végig olyan erős ellenfelek 
voltak, hogy az ember észre se vette, és már döntő-
be keveredett. 

Mit gondoltok, mi a titka a sikeres szereplésnek?
Szücsi: A mértéktartás. Hogy egy klasszikust 

idézzünk, csak ésszel és mértékkel. Csakdobdbe. 
Nándi: Szücsi remek kosaras, én meg remek fo-

cista, bizonyára ez a titkos összetevő. Mindkettőnk 
mögött több év kemény edzés áll, ami végre meg-

hozta gyümölcsét. A legjobb, ha az ember első 
éves egyetemista korában elkezd edzeni rá, alka-
lomadtán 1-2 sör elszürcsölgetésével.

A fokozatos alkoholfogyasztás serkentő, vagy in-
kább gátló hatással van rátok? 

Nándi: Rám inkább pozitív hatással van. Az 
első pár sör nagyon serkentő tud lenni, kell a 
bemelegítés ebben a sportban is. Gátló hatása 
nincs, de a végére a legedzettebbek is elfáradnak. 
Kivéve én, az utolsó körben már egymás után ha-
tot dobtam be. 

Szücsi: Rám gátló hatással van, az utolsó 
meccsen már az asztalt se sikerült eltalálnom. 
Ám a kegyelemdöfést jelentő utolsó poharat én 
dobtam ki. 

KOLISOK(K)
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A Sörpong megnyerése után milyen terveitek 
vannak a jövőre nézve?

Szücsi: Innentől kezdve, mint címvédők, már 
kötelességünk, hogy minden versenyen megje-
lenjünk. A felkészüléshez hozzá tartozik a napi 
7-8 sör elfogyasztása, hogy ne történjen meg, 
hogy jobban képben maradjunk a versenyek vé-
gére. 

Nándi: Természetesen az olimpia a cél, mint 
minden sportolónál. Addig is ez a siker új lendü-
letet adott és megújult erővel vethetem bele ma-
gam a kutató munkába.

Mit válaszoltok a kritikákra, hogy a látens alko-
holizmusotok vállalhatatlan előnyt biztosított 
számotokra a verseny folyamán? 

Szücsi: Látens?
Nándi: Határozottan visszautasítom az ilyen 

vádakat, mivel mi nagyon ritkán fogyasztunk al-
koholt. Ha mégis, akkor is csak edzés céljából.

Milyen tanácsokat tudnátok adni a jövő feltörek-
vő sörpong játékosai számára?

Szücsi: A sok játék hamar alkoholizmusba 
taszít. De sajnos az élet is. Ha sört isztok, arra 
gondoljatok, hogy hatékony edzést végeztek a 
következő versenyetekre, így csináljátok mindig 
szívből, lelkesedéssel. Ajánlott a minél több ver-

senyen való részvétel, változatos ellenfelek ellen. 
Ne csak a kollégiumban gyakoroljatok, hanem 
akár a szegedi sörpong kollektíván is próbáljátok 
ki magatokat, hátha továbbjuttok az első körnél. 
Nekünk még nem sikerült. 

Nándi: A kitartó edzésen és a nagy mennyi-
ségű sör szervezetbe való bevitelén van a hang-
súly. Ha ez megy, akkor már csak a dobótechni-
kát kell csiszolgatni.

Ezúton is köszönjük a Büfének, hogy bátran 
állták a sarat egész este szomjazó májunk dühödt 
hordái ellen, s nem utolsó sorban a nagylelkű fel-
ajánlásokat a verseny díjazása kapcsán. Remél-
jük, minden résztvevő jól érezte magát, s bizton 
számíthatunk rátok a következő Móra Sörpong 
Kupában is.
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Az őszi szezonban 7 csapat képviseltette ma-
gát, s küzdött, hogy elnyerje a díjak díját, a trófe-
ák trófeáját, a Trimágus Kupát, akarom mondani, 
a Móra Kupát. Szerencsére az idei elsőseinkben 
tombolt a vágy, hogy kipróbálhassák, megméret-
tessék magukat, olyannyira, hogy külön csapat 
is szerveződött általuk. Ezen brigád neve lett a 
„Srácok”, akik szépen küzdöttek, de sajnos a sze-
rencse nem igazán pártolta őket, így csak a ha-
todik helyet szerezték meg. Voltak ugyanakkor, 
akiket annál inkább a kegyeibe fogadott Fortuna, 
és hihetetlen sok góllal és pontszerzéssel hálál-
ták ezt meg. Ilyen a 3-as szoba újonnan alakult 
kompániája, valamint az ősi Wu-tang Clan csa-
pata, amelynek jómagam is tagja vagyok, mióta 
a Mórába kerültem. Előbbi az ezüstöt, utóbbi a 
bronzot jelentő harmadik helyet csípte el. És hát 
itt voltak a már-már veterán kategóriába sorolha-
tó csapataink is, a 11-es szoba csapata, akik an-
nak ellenére, hogy ez már egy lány szoba, akkor 
is „11-es!” csapatnévvel küzdöttek, hajtottak. Ke-
vés sikerrel, annál nagyobb lelkesedéssel. Övék 
lett az utolsó, hetedik hely. Itt küzdött velünk a 
6-os szoba megszokott csapata is. Számomra az 
egyik legszimpatikusabb csapat, így nehéznek is 
bizonyult dönteni, amikor a „legjobb játékost” 
kerestük ebből a teamből, mert annyira össze-
szedett, együttműködő, egy színvonalat képvi-
selő csapatról beszélünk, hogy az szinte mesébe 
illő. Ők a negyedik helyet csípték meg. A 18-as 
szoba csapata idén szedett-vedett lett, pedig sze-
mély szerint én többet vártam tőlük: csak az ötö-

dik helyet érték el, és meg is vertek minket, így 
még a dobogós helyünk is veszélyben volt a sze-
zon végéhez közeledve. Nem baj, majd a tavaszi 
fordulóban hátha jobban szerepelnek, én bízom 
bennük. Feltéve az i-re a pontot, megemlíteném 
a győztes csapatot is, a Piszkos 13 névre hallgató 
elit alakulatot. Megmondom őszintén, nem tar-
tottam őket esélyesnek, ami az első helyet illeti, 
annak ellenére, hogy egészen jó kis bandának 
tűntek. Összeszedettségükkel, küzdeni akarásuk-
kal és mérhetetlen jókedvükkel viszont belopták 
magukat a szívünkbe. És ami még fontosabb, 
megnyerték a bajnokságot.

Egy szó mint száz, a foci pörög a Mórában, 
és erre büszkék vagyunk Szilágyi György football 
felelős kollégával, ami pedig a tavaszi szezont 
illeti, minden csapatot és focizni vágyó Mórás 
jelentkezését szívesen fogadjuk. Nagy valószínű-
séggel a Herman Koliból is fognak hozzánk 
csatlakozni csapatok, szóval gatyát felkötni, ez a 
szezon még több izgalmat és remek meccset fog 
eredményezni, mint az előző. Ne tétovázzatok, 
alakítsatok csapatot és jelentkezzetek, mindenkit 
sok szeretettel várunk!

U.I: Ha focizni nem tudtok, de van kedvenc 
csapatotok, szurkolni ér! A meccsek előre be 
lesznek jelentve.

Gyertek! Jó lesz!

Írta: Zsilinszki Márk

Hosszas kihagyás után újra visszatért hőn szere-
tett kollégiumunkba a sportélet egyik legnagyobb 
mozgatórugóját jelentő sportrendezvény, a nagy-
múltú Móra Focibajnokság.

jó napot!  
jó szurKolást!

KOLISOK(K)
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Kolis vagy, de nincs még Mórás pólód és/vagy bögréd? 
Akkor itt az ideje, hogy beszerezz egyet!

Póló:  1 400 Ft/db
Bögre:         1 000 Ft/db

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

HIRDETÉS
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eatWellKÖZÉRDEKŰ Összeállította: Drozdik Evelin

Legyen vizsgaidőszak vagy szorgalmi, hétvége vagy hétköznap, veled is biz-
tosan előfordult már, hogy ennél valami finomat, de az anyu főztje elfogyott, 
nincs kedved lemenni a boltba alapanyagért, a konyhában lévő sertepertélést 
meg éppen a hátad közepére kívánod. Ilyenkor nyugodtan ajándékozd meg 
magad valami finomsággal. A kedved is jobb lesz és a tanulás is jobban fog 
menni.

Pipitér Falatozó

Gyors. Friss. 
Itt van a közelben.
Sőt a belvárosban is megta-
lálható, így ha két óra között 
nincs kedved hazajönni ebé-
delni, korrekt áron, finom fa-
latokat kapsz a pénzedért. 

The MayoA személyes kedvencem a 
tavaly nyáron nyílt kajálda.  
A gyrosos wrapjük utánozha-
tatlan, és a legjobb, hogy kér-
heted menüben levessel vagy 
pedig sültkrumpli, saláta, üdí-
tő kombóban. És ha ezek után 
még édességet is megkívánsz, 
csak pár lépést kell tenned a 
kajáldán belül a Fluffyig, hogy 
desszertnek finom churroszt 
kérhess.

Este buli helyszín, napközben viszont 
hangulatos ebédelő hely.
Ha a klasszikusabb értelemben vett 
menüre vágyunk, akkor mindenkép-
pen érdemes kipróbálni a Hungit, 
ahol hétfőtől péntekig korrekt áron fo-
gyaszthatsz levest és főételt, valamint, 
ha édesszájú vagy, akkor desszertet is. 
A nyári szezonban érdemes megkós-
tolni a hambijukat is, amit többnyire 
csak délután szoktak készíteni.
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Első hallásra talán igazi olasz 
konyhát vársz, azonban az 
ízek többnyire hazaiak és há-
ziasak. Menüjükkel - leves és 
tészta - még az erősebbik nem 
is tele hassal mehet tovább a 
dolgára. 
Reggelire érdemes kipróbálni 
a szendvicseiket is, magvas 
buci, friss alapanyagok, kelle-
mes ízek.

Soup & Pasta

Este buli helyszín, napközben viszont 
hangulatos ebédelő hely.
Ha a klasszikusabb értelemben vett 
menüre vágyunk, akkor mindenkép-
pen érdemes kipróbálni a Hungit, 
ahol hétfőtől péntekig korrekt áron fo-
gyaszthatsz levest és főételt, valamint, 
ha édesszájú vagy, akkor desszertet is. 
A nyári szezonban érdemes megkós-
tolni a hambijukat is, amit többnyire 
csak délután szoktak készíteni.
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MÓRÁSNAK LENNI

(…) Mórásnak lenni az élni az „élni a vá-
rosban”, amely rész egy másik városnak. Megta-
nulod, ki a fontos, ki a fontoskodó, és ki az, aki 
végül mindenért felel. Rájössz, hogy működik az 
élet ebben a sajátos, kicsit zárt közegben. Kicsit 
bontod a falaidat, máshova teszed a korlátokat. 
Az is, persze, hogy sminkben fekszel le, és délig 
alszol, rossz időben nem mész órákra, jó időben 
pláne nem. De nem ez a lényeg. Mórásnak lenni, 
az az is, hogy valaki mindig rád nyitja az ajtót, és 
ha két kávét főztél, a másodiknak is mindig lesz 
gazdája. A jegyzetszerzés meg már városi legen-
da. 

Mórásnak lenni az is, hogy maximális meny-
nyiségű szobatárssal osztasz meg minimális 
mennyiségű négyzetmétert. Türelmet tanulsz és 
új szavakat: „Nálatok hogy mondják?” Mesteri 
szintre fejleszted a lábujjhegyen közlekedést, sö-

Összeállította: Vass Viktória

Sorozatunkban igyekszünk bepillantást nyújtani a múlt kollégistáinak hétköznapjaiba. A 
MóraNyúz lapjain újra megelevenednek az emlékek, az élmények és azok az „életvezetési 
stratégiák”, melyek tanulságul és élvezetes olvasmányként szolgálhatnak a jelenlegi aktív la-
kók számára. 

Ebben a részben a volt Móra Nyúz főszerkesztő, Kaplár Katalin visszaemlékezéseiből olvas-
hattok részleteket. Kata írása teljes egészében megtalálható a „Nemzedékről nemzedékre – 
40 éves a Móra Kollégium” című kiadványban.

Kaplár Kata 2001-től 2006-ig volt a Móra Ferenc Kollégium lakója, 2004-től szerkesztette a 
Móra Nyúzt.
2006-ban végzett az SZTE BTK kommunikáció, később francia szakán. Jelenleg New York-
ban él és az ENSZ munkatársa, de korábban két évet már Kongóban is töltött, előtte pedig a 
NATO-nak dolgozott Luxemburgban.

5. rész

Múltidéző szemelvények a volt és régi kollégisták visszaemlékezéseiből
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tétben, tapintás alapján kitalálod a ruháid színét, 
emlékezetből szédülsz be az ágyadba. Figyelsz 
a többiekre, jelen vagy, gyógyszert, teát, boro-
gatást, lavórt kérés nélkül nyújtasz. Poharat, tá-
nyért már régen, ki emlékszik már arra, melyik 
kié volt? Néha gondolsz arra, hogy fogtok szét-
költözni, mi lesz a közösen használt mikróval, 
szendvicssütővel, cédékkel, könyvekkel, aztán 
elhesegeted a felhőket. Otthonosan mozogsz az 
egészen családra hajazó, gondoskodó tyúkanyó-
val, szétszórt tesókkal, kíváncsi kisgyerekkel, jö-
vőmenő kedvesekkel tarkított együttélősdiben.

Mórásnak lenni az életre nevelődni. Gond 
nélkül mosol öt-hat emberre. Néha főzöl is. 
Ágyon vasalsz, harisnyát körömlakkal reparálsz, 
hónap végén a hűtő tartalmából új ételeket kre-
álsz, vanish szappan mindenféle felhasználható-
ságát kitapasztalod. Kicsit elkényelmesedsz, mert 
szemetet kivinni és előteret felmosni nem kell, de 
közben környezettudatossá formálódsz, hulladé-
kot szelektíven gyűjtesz. 

Mórásnak lenni az is, hogy sokáig itt vagy, 
egyre ritkábban mész haza, és mindent, minden-
kit nagyon megszoksz. Csupa ismerős arcokat 
látsz, a nevüket nem mindig tudod, ezért indi-
án neveket gyártasz: a „lány, akinek elveszett a 
szemüvege, de aztán meglett.” Kívülről tudod a 
Blues Kert műsorát, észre sem veszed már a fo-
lyosón görkorizók, kiskocsit tologatók keltette 
zajt, órádat a fél tizenkettőkor indítózó Trabant-
hoz igazítod.

Mórásnak lenni az is, hogy ha kinézel, hogy 
ha kinézel kapucnid alól a márciusi hőségben, 
észreveszed, hogy mindenkit ismersz a megálló-
ban. És egyszer arra is rájössz, hogy évszaktól és 
napszaktól függetlenül nem tudsz úgy végigmen-
ni a Kárász utcán, hogy ne találkozz ismerőssel. 

 Mórásnak lenni ott végződik, hogy nem 
tudod, hova tovább. Hogyan. Nehezen képzeled 
el, milyen élet az, amikor nem tudod a ház előtt 
álló kocsikról eldönteni, itthon van-e Morvai 
Gábor. Amikor már otthon is a négyes gombot 
nyomod meg a liftben, és a „lakóhely” rovat-
ba leginkább azt írnád, „36-os szoba”, nevetve 
gondolsz arra, hogy kevés szerkesztőt láthatnak 
pizsamában a szerzői, aztán nem annyira nevetve 
arra, hogy már téged se sokáig. Meg arra, hogy 
nem olyan sokára nem lesz már természetes, 
hogy a könyvtárba belépve tíz másodperc alatt öt 
másik mórásba botlasz, és akkor még nem voltál 
a recepción, az ajándékboltban, a kölcsönzésnél, 
a jegyzetboltban.

 És ha már régóta vagy mórás, megtanu-
lod, mert sokat mondják, hogy nem mindenhol 
van ám ez így. Mire megszoknád, hogy lassan 
már mindenki tudja, végzel az idén, néhányan 
még azt is, melyik szakodon, addigra kiderül, 
mórásnak lenni még a Mórában sem minden-
kinek ugyanolyan. Kezdhetsz gyanakodni, hogy 
csak Te vagy javíthatatlanul szentimentális, ró-
zsaszín szemüvegben küzdötted végig egyetemi 
éveidet, naiv álmodozó vagy és most már az is 
maradsz, vagy csak pofátlanul mázlista, és min-
den igaz volt, és a többiek sajnálhatják, ha nekik 
nem.

 Az is lehet, már sosem derül ki. Hogy 
mórás voltál, az biztosnak tűnik.
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