A kiadvány „Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott szakkollégiumok
támogatása” című pályázat kertében (NTP-SZKOLL-18-0012) valósult meg.
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Igazgatói köszöntő
Kedves Kolléga!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Eötvös Collegium tagjai között. A
tisztelet eddigi teljesítményének szól: nemcsak a gimnáziumban, hanem a collegiumi fejkopogtatáson is kiemelkedően teljesített. Gratulálok a sikeréhez. A szeretet az idősebb pályatárs (collega) természetes érzése, amellyel a frissen érkező
diák lépéseit kíséri. Az egyetemi és a collegista évek alatt a tisztelet gyarapodhat
vagy elkophat, a szeretet nem. Mindvégig bízhat ebben, amely a magyar nemzet
legtehetségesebb egyetemi hallgatói iránt rám ruházott felelősségből is fakad.
Igen, Ön Magyarország legtekintélyesebb tehetségtámogató intézményének
lett tagja. Éljen e lehetőséggel! Szabadítsa fel a tudat, hogy a gimnáziumi sokszínűség után minden igyekezetével a szeretett tárgyában mélyedhet el. A Collegium segíteni fogja ebben, sőt alkalmat ad szélesebb tájékozódásra is (más szakok, ún. minorok, nyelvek tanulása stb.). Bátran tanuljon, haladjon előre az úton,
tapasztalatból tudom, aki mind-végig kitart, az collegiumi tanárai támogatásával a legkevésbé „piaci” szakokon is célba érhet.
Legyen hát büszke, de ne túlzottan. Ha felvette, most tegye le a nagy mellényt. Jó értelemben vett alázattal közelítsen a stúdiumok felé. Ha valamit nem
ért, ne rögtön az íróban vagy előadóban keresse a hibát. Nem a szellem szabad
szárnyát metszem vissza, hanem Keresztury Dezső intelmére emlékeztetem (a
szellem szolgál): tárgyhoz, a tanulmányokhoz (ön)fegyelem (disciplina) is kell.
Az előhang végén azonban az első bekezdés gondolatára térek vissza. Legfontosabb az ember maga, amely nem azonos az épp mérhető szakmai, tanulmányi teljesítményével. A figyelem, a szeretet Ön iránt már akkor megvolt, amikor nem is ismertem. Sok munka és igyekezet rejlik abban, hogy a felvételire
kollégáimmal és a Választmánnyal buzdíthattuk, és a hívó szó így vagy úgy elérte Önt. Változatlanul számíthat rám, ha kérdése, gondja támad, keressen bátran.
Collegista tagságához sok örömet és jó szerencsét kívánok!
Horváth László
igazgató
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Választmányi köszöntő
Kedves Collegista!
Örömmel köszöntelek az Eötvös Collegiumban! Gratulálok a sikeres egyetemi és collegiumi felvételidhez! Legyél büszke magadra, hogy túljutottál az első
két erőpróbán.
Az Eötvös Collegium különleges hely, nem csupán az évszázados története
és hagyományai miatt. A kiemelkedő szakmai munka, az egyetemi képzés színvonalán túl-mutató kurzusok, az itt töltött évek során, sőt, azok után is, folyamatosan motiválni fognak arra, hogy az általad választott tudományterület új
aspektusaival ismerkedj meg, önállóan és csapatban dolgozz, megvalósítsd az
ötleteidet.
A szakmai munka mellett más fontos dolgokat is tud nyújtani számodra a
Collegium. Ezen a helyen életre szóló barátságok köttetnek, olyan különleges
emberekkel ismerkedhetsz meg, akik inspirálnak, motiválnak téged, mint egy
igazi, törődő családban. A collegiumi kötelezettségek, melyek sokszor rengeteg
fáradtsággal járnak, mind szorosabbá teszik ezeket a kapcsolatokat. A kedd reggeli latin, vagy a péntek délutáni nyelvóra is különlegessé válik.
A Választmány, mely a Collegiumon belül működő Hallgató Önkormányzat,
az év során számos programmal színesíti a mindennapokat, hétvégéket. Nem
csupán a szakmai munkátokat segítjük, hanem a hosszú, könyvtárban, kutatással és írással töltött órák, napok után szeretnénk némi kikapcsolódást is biztosítani. Első alkalom a GóJatábor, ahol megismerkedhettek az évfolyamtársaitokkal és pár idősebb collegistával. Remek alkalom a kikapcsolódásra a számotokra
szervezett GóJahétvége, az év közben több alkalommal megrendezésre kerülő
Open Mic felolvasóest, a karácsonyi- ünnepi programok és sportesemények is.
Bármi kérdésetek van, akár a Collegiummal, akár az egyetemmel kapcsolatban, forduljatok bátran bármely collegistához, a Műhelytársaitokhoz és a Választmány tagjaihoz!
Bartha Diána
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A tanév programjai
Őszi félév
Szeptember

GóJatábor
Eötvös József-nap: ünnepélyes EC tanévnyitó
és Kodály-emlékkonferencia
Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak első napja

Október

GóJahétvége

Október–november

Őszi szünet

December

Szorgalmi időszak utolsó napja
Vizsgaidőszak első napja

Február

Vizsgaidőszak utolsó napja

Tavaszi félév
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Február

Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak első napja

Március/Április

Tavaszi szünet

Április vége

Eötvös Konferencia

Május

Pázmány–nap
Szorgalmi időszak utolsó napja
Eötvös Majális
Vizsgaidőszak első napja

Július

Vizsgaidőszak utolsó napja

Augusztus vége

Felvételi

Adatok és telefonszámok
Eötvös József Collegium
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
Az Eötvös Collegiumért Alapítvány adószáma: 19022637-1-43
Honlap: honlap.eotvos.elte.hu
Igazgató: Dr. Horváth László
Tel: (1) 460 4481
E-mail: horvathl@eotvos.elte.hu
Titkárságvezető, tanulmányi előadó: Major Anita
Tel: (1) 209 2044
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu
Kurátor: Dr. Bertényi Iván
Kuratórium elnöke: Dr. Kiss Jenő
Gondnokasszony: Zrupkó Gáborné Erika
Tel: (1) 460-4480/4913
E-mail: zrupkoerika@hotmail.com
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Mettől meddig
Titkárság
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9:00–16:00
9:00–13:00
9:00–16:00
nincs
9:00–12:00

Gondnokasszony és karbantartó
Nincs fogadóidejük, de a feltüntetett időpontokban
nagy valószínűséggel megtalálhatóak az épületben.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7:00–15:00
7:00–15:00
7:00–15:00
7:00–15:00
7:00–13:00

Könyvtárak
MTA-ITI Eötvös Könyvtár
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9:00–17:00
9:00–17:00
9:00–17:00
nincs
9:00–16:00

Mednyánszky Dénes Könyvtár
Legtöbbször az „Eötvös József Collegium Mednyánszky Dénes Könyvtár” Facebookoldalon érhető el a folyamatosan frissülő időbeosztás.

6

A Választmányról
A collegiumi hallgatói képviseletét a Választmány látja el. Fő tevékenységi területe a Collegium hallgatói érdekképviselete, a Collegium diákéletének szervezése, de befolyása van a Collegium vezetésére és működésére is. Nagy szerepet vállal a közösségteremtésben, a szakmai és tudományos élet szervezésében és az ország más szakkollégiumaival történő kapcsolattartásban.
A Collegium legmagasabb szintű
hallgatói testülete a Collegiumi Hallgatói Önkormányzat (CHÖK), melynek minden collegista a tagja. Operatív és végrehajtó szerve a tagjai közül
évente választásra kerülő Választmány. Utóbbi munkáját 1990 óta végzi
folyamatosan, akkoriban még Diákbizottság (DB) néven. 2014-ben alakult
újjá felépítésben és névben, azóta nevezzük Választmánynak.
Szerkezetét tekintve hat bizottságból áll, mindegyik élén egy-egy bizottsági elnökkel. Ezek a bizottságok a különböző feladatköröknek megfelelően
a Tudományos, Gazdasági, Kommunikációs, Közösségi, Kulturális, illetve
a Sportbizottság. Az egyes bizottságokba folyamatosan lehet jelentkezni,
megkötés nélkül vehet részt munkájukban elsőéves, felsőbb éves, valamint senior collegista. Ha lenne kedved bekapcsolódni a collegiumi közéletbe, ez egy jó lépés lehet.

A Választmány élén az elnök áll,
akinek a munkáját két alelnök segíti.
Feladatuk a bizottságok koordinálása,
segítése, valamint a Collegium képviselete, mind belső, mind külső szinteken. A belső érdekképviselet alá tartozik az igazgatóval, a titkársággal, illetve a gondnoksággal történő folyamatos munkakapcsolat, ugyanakkor
része az egyes önképzőkörökkel (mint
a kórus, színjátszó kör, stb.), illetve
munkacsoportokkal
(környezetvédelmi munkacsoport, rendszergazdák) történő kommunikáció is. Külső
érdekképviseletet az egyetem releváns
szervei, illetve más szakkollégium felé
folytat.
A Választmány egy főből, a választmányi titkárból álló ellenőrző bizottsága felügyeli annak szabályok
szerint történő munkáját, illetve dokumentálja a CHÖK üléseit, határozatait,
hogy azok minden collegista számára
elérhetőek és transzparensek legye-
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nek. A Collegium belső működése bonyolultnak tűnhet, azonban jól szervezett pilléreken alapszik, melynek működése a gördülékeny kommunikáción alapszik. A CHÖK-ön kívül egy
másik fontos szerv a műhelyvezetőkből álló Tanári Kar, melyet félévente
az igazgató hív össze a Collegium különböző problémáinak megvitatására.
A Tanári Kar és a CHÖK közötti szervezeti szintű kapcsolatot a legfelsőbb
testület, a Kuratórium biztosítja, melyben mindkét szervből 3-3 delegált található. Hetedik rendes, illetve további kettő tanácskozási joggal rendelkező tagja volt Eötvös-collegisták
közül kerül ki. A Kuratórium a Collegium véleményt nyilvánít a Collegium
életét és tanulmányi rendjét, illetve
kapcsolat-rendszerét érintő fontosabb
kérdésekben.
A Collegium legmagasabb rangú
képviselője a Kurátor. A Kurátort a tudományos és társadalmi élet köztiszteletben álló személyiségei közül a
Kuratórium választja meg, abból a célból, hogy tekintélyével segítse a Collegiumot a kitűzött célok elérésében.
A Collegium vezetője az Igazgató,
aki számos kötelezettségének eleget
téve biztosítja a Collegiumban történő
szakmai munka gördülékeny megvalósítását.
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Az Igazgató és a Választmány szoros együttműködésben irányítja a Collegiumot. Mind az Igazgató, mind a
választmányi elnök részt vehet a Collegium összes ülésén, belelátnak a
Collegium részletes működésébe és
gazdálkodásába.
A Collegium számos külső kapcsolattal rendelkezik. Az ELTE szakkollégiumain felül az ország teljes szakkollégiumi hálózatát felölelő Szakkollégiumi Mozgalommal is folyamatos kapcsolatot tart fent. Ezen felül részt vesz
az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat ülésein is, valamint az egyetemi HÖK felé is képviseli a Collegiumot.
A fenti számos tevékenység ellenére mégis a választmányi munka leglátványosabb része a rendezvényszervezés lévén, hogy az Eötvös Konferencia, az Eötvös Majális, a GóJahétvége
és még sok más szabadidős, illetve tudományos program a collegiumi mindennapok részét képezik. Ezek az esemény kemény és hosszantartó, ugyanakkor élvezetes és közösségépítő
munka során születnek meg, melyeket
aktív és segítőkész collegistáknak köszönhetően élvezhetünk.

A Választmány rendszeres
programjai, rendezvényei
Eötvös Konferencia
1999 óta minden évben megrendezzük
az Eötvös Konferenciát, amely a szerény kezdetek ellenére mára az OTDK
után az ország legtöbb graduális előadót megmozgató konferenciája lett.
2002 óta minden évben megjelenik az
Adsumus című tanulmánykötete,
amely az előző évi konferencia legjobb
előadásainak tanulmánnyá fejlesztett
verzióját tartalmazza. A XII., XIII.,
XV., és XVIII. Eötvös Konferencia elnyerte az ELTE Év tudományos rendezvénye díjat.

GóJa-programok
Minden évben színes programsorozattal segítjük a góJák beilleszkedését.
Ennek első állomása a GóJatábor, majd
a szakmai hét, amelyen megismerkedhetnek a Collegiumban működő önképzőkörök, csoportok munkáival, átláthatóbb képet kaphatnak a collegiumi életről. A specifikusan collegiumi
GóJaprogramok záró momentuma a
GóJahétvége, ahol a GóJajelöltek különböző feladatok és akadályversenyek leküzdése után előadják műso-

rukat, és GóJává avattatnak; a GóJaavató után pedig hajnalig tart a fergeteges GóJabál.

Eötvös Collegium Éjszakai Sportok
Az ECÉS egész estés szórakozást és kikapcsolódást biztosít a megfáradt collegisták számára. Az esemény különlegessége, hogy meghívott szakkollégiumok csapataival mérhetik össze az
EC-sek a tudásukat, képességeiket különböző sportokban. Foci, kézi- és röplabda, floorball, kosárlabda, csocsó és
társai segítségével készülünk fel a tavaszi vizsgaidőszak fáradalmaira

Kodály estek
A Korinda zenekar és táncegyüttes
már évek óta színesíti a Collegium életét. 2018 óta ez a hagyomány kiegészült más zenekarokkal is, így havonta
egyszer, egy estére fergeteges hangulatot teremtenek a Nagyklubban, ahol
az alapvető lépések megtanítása után,
éjszakába nyúlóan táncolunk. Élő
zene, jó hangulat, nevetés és a kellemes izomláz garantált!
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EKÉT
Avagy az Eötvös Kísérleti Énektudományi Tanszék 2017-es évben, újult
erővel működő collegiumi kórust
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meghallgathatod szinte az összes rendezvényünkön. A klasszikus darabok
mellett, modern, mai dalokat is feldolgoznak, élő zenével kísérik a produkciójukat. Szeretettel várnak minden új
tagot!

A Választmány elérhetőségei
A Választmány e-mail címe: ejc.valasztmany@gmail.com
Az ide küldött levelet a Választmány valamennyi tagja megkapja!
A Választmány felépítése és elérhetősége:
Elnök:
elnok@eotvos.elte.hu
Alelnökök:

alelnok@eotvos.elte.hu

Titkár:

ellenorzo@eotvos.elte.hu

Tudományos Bizottság elnöke:

tudomanyos@eotvos.elte.hu

Gazdasági Bizottság elnöke:

gazdasagi@eotvos.elte.hu

Kommunikációs Bizottság elnöke:

kommunikacios@eotvos.elte.hu

Közösségi Bizottság elnöke:

kozossegi@eotvos.elte.hu

Kulturális Bizottság elnöke:

kulturalis@eotvos.elte.hu

Sportbizottság elnöke:

sport@eotvos.elte.hu
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A szabályzatokról röviden
A Collegium működését számos dokumentum szabályozza, ezek között
első ránézésre nagyon könnyen eltéved az ember. Azonban, ha kicsit áttekintjük, már nem is lesz olyan ijesztő az egész jogi
gépezet, így könnyedén eligazodhatunk a szabályzatok útvesztőjében.
A Collegium legfontosabb szabályzata
a Szervezeti és Működési Szabályzat,
röviden SzMSz. Ez az ELTE SzMSzének egy apró melléklete a maga 16 oldalával. Ebben olvashatsz a Collegium
alapvető rendelkezéseiről, mint az
igazgató, a Kuratórium és a Tanári Kar
jogairól és működésükről, valamint lefekteti az alapjait a Hallgatói Önkormányzat és a műhelyek szabályainak.
Az SzMSz-ből ágaznak le mellékletekként a Collegium további szabályzatai,
ezek:
•

Oktatási, Tanulmányi Szabályzat
és Követelményrendszer (röviden CTSzK),

•

A CHÖK működési szabályzata.

Utóbbival kezdve, a CHÖK alapszabályban találkozhatsz a Collegium
Hallgatói Önkormányzatának működési rendjével, annak testületeivel és
azok jogaival. Ebben a dokumentumban találod tehát a Közgyűlés, valamint a Választmány részletes feladat-
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körének ismertetését, azok kötelességeit és lehetőségeit. Ne feledd, a CHÖK
tagja minden collegista, így Te is.
A CTSzK részletei a felvételi eljárás
menetét, valamint a Collegium tanulmányi rendjét. Itt olvashatunk kötelezettségeinkről, melyeket Eötvös-collegistaként teljesítenünk kell. Ezek közül talán a legfontosabb a két egymást
követő félévben legalább egyszer teljesítendő 4,25-ös tanulmányi átlag, de
érdemes megnézni, hisz nem ez az
egyetlen követelmény egy collegista
felé. A CTSzK már sokkal több melléklettel rendelkezik, hisz a Házirend és
az ALFONSÓ nyelvi program mellett
innen ágaznak le az egyes műhelyek
egyéni szabályzatai is.
Az ALFONSÓ nyelvi program lényege, hogy minden collegista mire
végez tanulmányaival, egy újabb

nyelvvizsgával gazdagodjon. A tanulandó nyelvet már az első héten ki kell
választanod, viszont pánikra nincs ok,
az egész folyamatban segítségedre
lesznek a nyelvi műhelyek és a Választmány.
A Házirend első sorban a bentlakó collegistát alapvető együttlakási feltételeit teremti meg. Fontos tudni,
hogy mit szabad és mit nem a lakószobákban, mikor és hogyan fogadhatsz
vendégeket, valamint mire kell figyelni be- és kiköltözéskor.
Ezeken felül minden műhely rendelkezik saját szabályzattal, melyek az
alapvető követelményeken felüli kötelességeket részletezi. Mivel ez műhelyenként eltérő, ezért erről részletesebben egy felsőbb éves műhelytársadtól
tudsz érdeklődni.

Amiről még hallhatsz innen-onnan az
a HKR lehet, amely nem más, mint az
ELTE Hallgatói Követelményrendszere. Ez az ELTE SzMSz-ének II. köteteként található meg, a nevéből kikövetkeztethető szabályokat tartalmazza.

Akkor ezt most rám mind vonatkozik?
Igen, és még több is (például a Nemzeti Felsőoktatási Törvény). De pánikra nincs ok, általában elégséges a
legalacsonyabb szintű szabályzatokkal képben lenni. Amit mindenképpen
olvass el, az a saját műhelye(i)d szabályzata, valamint a CTSzK tanulmányi rendről szóló része, illetve bentlakó collegistaként a Házirend. Ha ezután se értenél valamit, vagy kérdésed
támadt nyugodtan keresd meg a Választmányt.
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Szájbarágó - avagy segítség,
collegista lettem!
Mikor kell collegiumi díjat fizetni, mennyit és kinek?

Hol találok mosógépet, hogy kell
kezelni?

Egyhavi collegiumi bentlakás díját a
Neptunon belül, a befizetendő tételeknél találod, melyet onnan is kell befizetned. Első dolgod, hogy átutalod a
gyűjtőszámládra az összeget, hogy
majd onnan kifizethessed a díjat.
(Kedvezményezett: Eötvös Loránd
Tudományegyetem; Kedvezményezett bankszámla száma: 10032000
01426201-01120008;
Közlemény:
NK-Neptun kód (amennyiben betűk
is szerepelnek benne, azokat nagybetűvel); Összeg: „az átutalni kívánt öszszeg”. Ekkor a kívánt összeg —remélhetőleg 1-2 munkanapon belül — felkerül a Neptunos gyűjtőszámládra.
Ezután a kívánt tétel (ez esetben a havi
kolidíj) kiegyenlíthető a Pénzügyek
című fül Befizetés menüpontja alatt.
Bármely más kifizetést hasonlóképpen
tudsz intézni.

A mosógép a lányszárny alatti pinceszinten található. Mosózseton a portán
vehető 200 Ft-ért (egy mosás, egy zseton.) Fontos, hogy mindig írd be magad a mosási beosztásba, és ezt tartsd
is tiszteletben, mert sok kellemetlenséget tud okozni, ha egymás elé befurakodunk. A szárítógép használatához
nem szükséges zseton. A mosógépek
és szárítógép használati útmutatója a
gépek fölött van kifüggesztve (3 nyelven is!), de ha az alapján sem megy,
nyugodtan kérj segítséget a felsőbb
évesektől. Ruhaszárítók általában a
fürdőszobák előterében elérhetőek, de
sokaknak van saját is. A szárítókat
tűzvédelmi okok miatt csak a szobádban állíthatod fel, a folyosón nem. Ha
a mosógép meghibásodna, feltétlenül
jelezd a Gondnokasszonynak!

Részletes leírás:
qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
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Takarítani szeretnék, hol van a
porszívó?
A felmosót és porszívót a portáról lehet elkérni.

Leszakadt a szekrényajtó, kiégett
a villanykörte, felrobbant a hűtő.
Kinek szóljak?
A portán elkérhető a „Hibafüzet”, amit
a karbantartónk rendszeresen néz. Ha
nagyon sürgős – kis szerencsével –
napközben az alagsorban, a folyosó
végén balra személyesen is megtalálod őt a TMK-műhelyben.

Lángra lobbant az ebédem, hol
egy poroltó?
Poroltót minden folyosón találhatsz a
száraz tűzcsapszekrények mellett felszerelve, mind a fiú mind a lány szárnyakon, a földszinten és az alagsorban
is. Amennyiben mégsem, azonnal
szólj a Gondnokasszonynak!

Itt alhat a barátom / barátnőm /
tesóm?
Ha a szobatársaidat nem zavarja, igen,
de a portán ki kell fizetni érte a díjat.
(A Collegiumnak van néhány vendégszobája is, azok is igénybe vehetők.)
Jó, ha elolvasod a Házirend idevágó
részét is melyet megtalálsz a Collegium honlapján.
Bármikor meglátogathat a nagymamád, csoporttársad vagy a szomszéd,
csak a portán jelentkezzen be és ki is!

Kérhetem, hogy a coliba szállítsák
ki a pizzám?
Ha pizzád vagy csomagod érkezik, bemondják a portán. A levelet nem —
ezt jó, ha időnként ellenőrzöd az igazgatói irodával szemközti falon lévő
fakkokban van-e már. Az egyetem
ugyanis akkor is írhat ide, ha senki
más nem tudja ezt a címed.

Tarthatok háziállatot?
Nem, sajnos nem tarthatsz semmilyen
háziállatot, kivéve vakvezető kutyák.

Tízkor villanyoltás? Vagy hazajöhetek az éjszaka közepén? És
hogy tudok bejutni?
Sem a fennmaradást, sem a kijárást
nem korlátozza semmi. Este tizenegy
és reggel hét (nyolc… kilenc…) között
nem illik hangoskodni (sem a folyosón, sem a szobában, sem az udvaron),
viszont a portást hajnal háromkor is
felcsöngetheted, ha a bejárat előtt
állsz, és nem vesz észre.

Szeretnék erkélyt az ablakom elé,
freskót a szobám falára, szabad?
Nem, a Collegium épülete műemlék,
ezért védelem alatt áll. De egy próbát
megér minden ötlet, ilyenkor Zrupkó
Erika gondnokasszonyt keresd. Természetesen a szobát mindenki úgy
rendezi be, ahogy szeretné, de kiköltözéskor legyen minden úgy, ahogy
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volt. Évente legalább kétszer az igazgatóság és a
Választmány képviselője
szobaszemlét
tart, olyankor (is!) takaríts ki. Minden
szobában van hűtő,
ugyanakkor pl ágyneműhuzatot
már
hoznod kell. Engedélyeztetni kell viszont a különféle saját állóeszközök
(laptop, vízforraló, mikrohullámú sütő, stb.) bevitelét; és ezeket
a portán található füzetbe be is kell jegyezni.

Hol gyújthatok rá?
Az épület előtt vagy az udvaron. A
szobában és az épület egész területén
szigorúan tilos a dohányzás!

Van menza? Hogy tudom a konyhát használni?
Menza sajnos nincs. Itt az ideje a jó kis
főzőcskézéseknek!
A konyhákat bármikor használhatod,
de legyél kompromisszumkész, ne
foglald el az egészet egymagad. Az ott
megtalálható eszközöket élelmiszereket nyugodtan használd, de mosd el
őket / tartsd tisztán a környezetedet.
Az edényeidre, evőeszközeidre pedig
vigyázz, hogy nehogy a híres üvegtál
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sorsára jussanak… (A történetről nyugodtan kérdezd a felsőbb éves collegistákat!).

Még kéne pár ember a focihoz,
mit csináljak?
Mondasd be! Este tízig a collégisták
szabadon használhatják a portán található hangosbemondót, vagy épp kopogj be néhány szobába, hátha találsz
néhány lelkes collegistát.

Filmet szeretnék nézni a Társalgóban; tanulnék éjszaka a műhelyben, lehet?
A Collegium legtöbb helyiségét szabadon használhatják a collégisták, a zárt
termek kulcsát a portáról kell elkérni.
Ugyanígy a portán tudod elkérni a
projektort és vásznat is.

Táncházat szeretnék a nagyklubba, angol teaházat a Társalgóba, kit keressek?
Hasonló ötletekkel a Választmányhoz
fordulhatsz: személyesen, Facebookon vagy az ejc.valasztmany@gmail.com
címen.

Konditerem? Masszőr? Pingpongasztal? — Anima sana in corpore
sano
Sportlehetőségeink, ha nem is végtelenek, de igen tágak: van tornaterem, az
udvaron felújított foci-és kosárpálya.
A tornaszertárban pedig mindenféle

labdát és hálót találhatsz, ha kedved
támad egy kosármeccshez, vagy egy jó
kis floorball-hoz.

Hol találom meg a rendszergazdákat, hol is lakik az a srác, akitől
jegyzetet kértem?

Az alagsorban pedig egy konditerem
is található. Partnereket a Facebookcsoportokban (Röplabda/kosárlabda az
EC-ben), vagy a hangosbemondó segítségével kereshetsz.

Legegyszerűebben úgy találod meg
őket, ha visszakeresed a hírlevélben: a
tanév elején a Választmány kiküldi az
aktuális beosztást. De a Collegium
Facebook-csoportjában is megkérdezheted.

Ezen kívül, a Collegiumnak külön
uszodája nincs ugyan, de pályázati
úton szoktunk kapni uszodabérletre
pénzt. Így ha úszni szeretnél, a bérletet
kérd el a portán, és vedd célba a Mányoki úti uszodát.
Ha pedig bejárósként bringával érkeznél a colis órákra, biciklid az udvaron
zárható tároló, az épület előtt pedig
kerékpártartó várja, előbbihez kulcsot
— ismételten — a portán kérhetsz.

Nem tudok nyomtatni, szkennelni, nincs internetem, mit csináljak?
Keresd a rendszergazdákat.

Tényleg tiszta kitűnőnek kell lennem? Kirúgnak, ha elhagyok egy
tanegységet?
Három dologra van szükséged:
• 4,25-ös hagyományos átlag (legalább egyszer az előző két féléved
során).
• Legalább egy collegiumi műhelyóra a félévben.
• Részvétel a Collegium nyelvi
programjában.
Bővebb információkért nézz bele a
hallgatói
követelményrendszerbe,
vagy kérdezz meg egy felsőbb évest.
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A Gondnokasszony kéreti...
A házirend betartása mindenkire kötelezően érvényes!
Be kell tartani annak, aki bent lakik,
vagy akárcsak az épületbe lép. Az
épületbe érkező vendégeknek be
kell jelentkezniük a portán. 23 óra
után csak a bentlakó hallgatók és a
fizetős vendégek tartózkodhatnak
az épületben.

Dohányzás
23 óra után a kertajtó bezárásra kerül, aki ezután dohányozni szeretne, az leközelebb a főbejárat
előtt 5 méterre teheti meg – amúgy
az épület egész területén tilos a
dohányzás. A dohányzók a cigarettát a kint elhelyezett kukába dobják,
és ne az épület oldalán nyomják el.

Szemetesek
A folyosón elhelyezett kis kukák a napi
szemét összegyűjtésére szolgálnak, a
mellé rakott pizzás dobozt, befőttes üveget,
tejes dobozt, üdítős üveget és egyéb
más szelektív szemetet le kell vinni a
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konyhában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtőbe. A folyosón nem lehet
más csak a kis szemetesek.

Szárítók
A ruhaszárítókat tűzvédelmi okok
miatt nem lehet kirakni a folyosóra; a szobában vagy a fürdő előterében kell szárítani.

Konyha
Kérem, hogy mindenki mosogasson el maga után és törölje le a tűzhelyet és az asztalt. A 3 napnál régebbi, el nem mosogatott edényeket kidobjuk. A mikróba nem szabad fém tárgyakat berakni.

Szobák
A portán minden szoba kulcsából kell
maradni egy példánynak. Szobacsere
csak engedéllyel történhet. A be- és kiköltözést előre kell jelezni írásban a titkárságon, gondnokságon és a Választmánynál. A szobában lévő hibákat a
portán el helyezett „Hibafüzet”-be kell
beírni.

Elmondom hát mindenkinek:
bejárni érdemes!
„És akkor te most bent is laksz a Collegiumban?” – a „mi az a szakkollégium” kérdés után ez az, amivel a második legtöbbször találkozom az
utóbbi időben. Ilyenkor rövidre fogva próbálom elmagyarázni, hogy mit
jelent, hogyan is működik ez, hogy tulajdonképpen én nem lakom bent.
De mit jelent valójában bejáró collegistának lenni? Megterhelést, olykor
nehézséget vagy inkább sok-sok örömöt és számtalan lehetőséget?
Azt gondolom, hiba lenne az egyiket a
másik nélkül tárgyalni, még akkor is,
ha mind szívesen olvasnánk csak és
kizárólag a bejárók életének megannyi
öröméről. Mert bizony vannak ilyen
örömök, na meg lehetőségek, ráadásul
nem is kevés. A bejáró collegista lényegében ugyanolyan collegista, mint
bárki más – tagja legalább egy szakmai
műhelynek, része a közösségnek, vállalhat szerepet a Választmányban,
részt vehet az összes programon és valójában a bentlakáson kívül minden
megilleti, ami egy bentlakót is megillet. Mégis külön részt szenteltünk az
említett collegák helyzetének tárgyalására, ami nem véletlen. Nem véletlen, hiszen a bejáró élet olykor nem kevés fáradtsággal jár. Míg bentlakó társaink egy esti műhelyóra vagy az Estikében átmulatott éjszaka után már
szobájuk melegében ülnek, fekszenek,

netalán alszanak, mi még hosszú percekig élvezzük a tömegközlekedés
nyújtotta kellemes közeget; míg mi az
internetes posztokon keresztül csupán
sajnálkozva olvassuk, hogy valakinek
finom sütije maradt a hétvégi hazautazásból, és szívesen elosztogatná, addigra ők már meg is ették az egészet.
Így telnek hát napjaink azon bánkódva, sajnálkozva és mérgelődve,
miért pont minket ver a sors a bejáróság viszontagságaival. És igen, tagadhatatlan, hogy az imént említettek szoros párhuzamba állíthatóak a valósággal, ám nem célunk egyetlen bejáró
collegistát sem arra buzdítani, hogy
ilyen keserűen lássa önnön helyzetét;
éppen ellenkezőleg! Collegiumunk
három alappillére között ott szerepel a
közösségiség, mint elhagyhatatlan
elem. És hiszem, gondolom, hogy a
rengeteg szakmai tudás és támogatás
mellett ez legalább ugyanolyan fontos
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szereppel bír. Könnyű elveszni az
egyetem sűrű rengetegében, ahol az
egy-egy órán látott szaktársak többé
talán fel sem tűnnek. Nehéz elveszni
viszont a Collegium körülölelő közegében, ahol nem csak a kora reggeli latin órákon, hanem a délutáni, esti
programokon is kedves, ismerős arcok
mosolyognak vissza. Jó érzés ehhez a
közösséghez tartozni, jó érzés, mikor a
Collegiumig tartó egyórás út után
örömmel, kedvességgel és szeretettel
fogadnak odabent, jó érzés tenni a Collegiumért, segíteni a legkülönfélébb
kérdésekben, feladatokban és nem
utolsó sorban jó érzés együtt táncolni
a Rumadai-ra egy fárasztó hét végéhez közeledve. A sor pedig végtelen,
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és talán pusztán leírt, illetve olvasott
szavakkal
megfogalmazhatatlan,
megfoghatatlan. Ám a lényeg minden
bizonnyal mégis egyértelmű: vannak
nehézségei a bejárós életnek, olyanok,
amiket a többiek nem mindig értenek
meg, ámde a lehetőség adott, hogy
mindezt kellő mennyiségű szeretet,
összetartozás és nevetés kompenzálja
– olyan dolgok, amikért érdemes bejárni akár a hideg téli esteken. Így minden bejáró góJának kívánom és tanácsolom, hogy Collegiumunk eme erejét és szellemét akarja megtapasztalni,
mert ez tagságunk legjelentősebb és
legszebb értelme.

EC GPS
The Hitchhikers Guide to the Collegium

Homlokzat
Végre felmásztál a collegisták által sokat koptatott Himfy lépcsőn... Nézz fel
a homlokzatra!
Nagy betűkkel mutatja a felirat: Eötvös Collegium. (Ergo: nem tévedtél
el.) Azonban, ha néhány évvel korábban bolyongtál volna errefelé, akkor
még a sokat emlegetett „c” helyett „k”
betűvel találkozhattál volna. A büszkén kiharcolt „c”-t (történetét nézd
meg a colilegendáriumban) azóta vörös szemű kőbaglyok őrzik, ha elég
szemfüles vagy, könnyen észreveszed, hol csücsülnek. Tapasztalataink
alapján a kezdő collegista erre a c-re a
legbüszkébb, és akkor válik igazi collegistává, ha már nem.

Földszint
Lépj be! A folyosó végén, jobbra található ajtó az ITI.
A Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsésztudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete működik az ajtó mögött, és egy emelettel feljebb is. (Kifejezetten magyar szakosok
örömére.) Általában irodalmárok, kutatók, „nagy nevek” suhannak ki-be.
Éppen szemben (egy kicsit jobbra): a

porta.
Drága
portásaink itt őrzik a „kastélyt”
nap, mint nap. Itt találod meg azt a könyvet, amibe minden bejövő és kimenő vendéged bekerül; meg azt, amibe azt kell rögzítened,
melyik műhelykulcsot kérted el az éjszakai műszakhoz, de a mosásra is itt
tudsz feliratkozni; és innen tudod elkérni a vetítővásznat és a projektort is,
ha épp mozizni akarsz a Társalgóban.
A portán található mikrofon segítségével, a hangosbemondóban mindenkinek tudtára adhatod (este 10-ig!), ha
például nem vagytok még elegen a focihoz, röpihez vagy floorballhoz, de
ha megérkezett a pizzád, azt is itt
mondják be.
A bejáratnál balra fordulva, 1. ajtó a folyosón: az igazgatói iroda és a titkárság.
Az íróasztal mögött ül Major Anita, ő
segít, bármi dolgod van az igazgatóságon. Egyébként itt keresheted meg
Horváth László igazgató urat is, ha
épp valami nagyon sürgős, vagy ha elvesztél a latin ragozási táblázatokban…
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A 2. ajtó mögött: a Borzsák-könyvtár.
Igazi paradicsom a klasszfileseknek,
de Gadamer-összes is található bent,
és a könyvtár időnként rendkívül izgalmas előadásoknak és kisebb konferenciáknak is helyet ad.
A 3. ajtó mögött (szemben): a tanári
szobák és kisszemináriumok.
Az előtérből balra és szemben a Collegium főállású oktató-kutatóinak
(klasszika-filológia és romanisztika)
szemináriumi szobái nyílnak. A sarokban és a 23-as és a 24-es termekben az
ELTE Tanárképző Központ irodái
vannak, ahol a Collegium tanár szakos
tagjainak képzését és az utánpótlást is
támogatják. A folyosó végén, balra az
utolsó ajtó: a Nagyklub-konyha. Régen műhelybulik, GóJabáli kihelyezett
Estikék remek helyszíne volt. Ma már
ezek vagy a tornateremben, vagy a
pinceklubban zajlanak. Ettől függetlenül megvan benne minden, ami kell:
beleértve a Nagyklubba nyíló bárpultot is. Az Eötvös Konferenciák ideje
alatt még mindig fogadja
az éhes előadókat.
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A folyosó végén jobbra, egyenesen végig: a Nagyklub. Minden, ami nagy,
fontos és reprezentatív, az itt történik.
Legyen az GóJaműsor, konferencia,
közgyűlés, táncház vagy éppen a legendás hajnali latin óra. Van projektor, zongora és az állandó collegiumtörténeti kiállítás is itt található; a
kulcs a portán elkérhető, ha bármelyik
felkeltette érdeklődésed.
Vissza a bejárathoz. Egyenesen, lefelé,
balra az 1. ajtó: a raktár. Régebben ide
rakták be az elveszett, de megtalált
dolgokat (amiket például valamelyik
műhelyben, vagy a Nagyklubban felejtettél), itt volt a portáról elkérhető
porszívó, meg bizonyára mindenféle
egyéb kincs. Ezek ma már a portán érhetőek el. De ha kíváncsi vagy, nyugodtan kukkants be, ettől még nem
öregszel hamarabb.
Nagy ajtó, épp a bejárattal szemben: a
tornaterem. „Nem akarjuk, hogy magukból seggfiloszok legyenek! Ép testben ép lélek!” (Fodor András: A Kollégium) A
fenti idézet szellemében vegyük ide a
kinti sportpályát is, mint a test művelésének tökéletes helyszínét. (A tornaterem ajtajától jobbra nyíló ajtó vezet a
kertbe.) Itt mindig zajlik valami: vagy
a kosárlabda pattog a falak közt, vagy
épp a gólöröm zeng hangosan az udvari sportpályán. A lényeg viszont
(merthogy itt mindig erről hallani): a

foci… Az utóbbi évtizedben a Collegium sportéletében az egyik legjelentősebb szerepet a foci töltötte be. Még
századunk elején néhány akkori bentlakó hallgatóban felötlött a gondolat,
hogy a nagy hagyományokkal rendelkező Eötvös Majálison (korábban: Eötvös Napokon) évenként megrendezett
Eötvös Kupa mellett érdemes lenne
egy jóval rendszeresebb formájú megmérettetést, egy bajnokságot is beindítani. Így született meg az azóta többször átalakított rendszerű, de töretlen
lelkesedéssel félévente induló EC Teremfoci Bajnokság, melynek keretein
belül háromfős, jelenlegi és volt collegisták alkotta csapatok mérik össze
tudásukat hétről hétre. Ezen meccsek
mellett persze továbbra is vannak ad

hoc szerveződő „kinti focik”, és időről
időre összeverődik néhány ember egy
szintén hagyományosnak számító
pezsgős avagy boros foci kedvéért.
Bármi kérdésed lenne, fordulj Dudlák
Úrhoz, a collegium fociistenéhez!

Le a lépcsőn, aztán balra és
jobbra, a hosszú folyosón: a műhelyek. Alagsor, −1. szint.
A Coli műhelyeinek keretein belül folyik „A MUNKA”. Ez bizony már így
megy, mióta világ a világ (illetve az EC
az EC). Közöttük akadnak fiatalabb s
öregebb, nagyobb és kisebb műhelyek
egyaránt, ahogy vannak olyan collegisták is, akik nem csak egy műhely
munkájában vesznek részt.
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011 a Választmányi Iroda: 2016. újévén
néhány lelkes collegista nekiállt kipofozni a régi magyar műhely szobáját.
Festettek, takarítottak, bútorokat cseréltek és megszületett a Választmányi
tagok új otthona, a 011. Azóta havi
rendszerességgel itt zajlanak a bizottsági - és választmányi ülések, amik
természetesen számodra is nyitottak.
;) Még mindig az alagsor: balra, el a folyosó végéig, itt jobbra, balra, és a
szemközti ajtó: a Gondnokasszony rezidenciája. Zrupkó Erika gondnokaszszonyunk székhelyét találhatod itt.
Hozzá fordulhatsz, ha bármi kérdésed, óhajod-sóhajod van a szobával, a
kulcsokkal vagy akármi mással kapcsolatban. Ő az, aki mindenről mindent tud, nála futnak össze a szálak,
érdemes vele jóban lenni.
A folyosó végén balra, majd még egyszer balra: a konditerem. Funkciója
ugyanaz, mint a tornateremnél említett idézetben szerepel. Kulcs a portán.
Egy kicsit tovább, a szemközti ajtó: a
szerelőműhely. A karbantartót találod
itt. Ha olyan problémád akadna, amihez szerelés, javítás, fúrás-faragás
szükséges, őt keresd!
Szintén az alagsor, ezúttal a jobb oldali
szárny vége: Mednyánszky. Ez a
könyvtárunk. Bizony, az ITI mellett is
van értelme saját könyvtárat működ-
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tetni. Itt sok-sok izgalmas könyv (köztük a Coli-történet néhány rendkívüli
kincse) vár arra, hogy felfedezd titkait.

Még egy szinttel lejjebb: a −2.
emelet, pinceszint.
Kietlen folyosó, villogó lámpák, ráadásul van, hogy beázik. Mégis érdemes ide letévedni. Lássuk csak, miért
is.
Jobbra a 3. ajtó: P6, a valaha volt DBszoba. Falai diákbizottsági titkok őrzői.
Ajtó a folyosó végén: az Estike. A Collegium pincéjében, a régi kazánház helyén évtizedek óta üzemel az Estike.
Ezt az igen sajátos hangulatú klubhelyiséget a collegisták maguk rendezték
be, többnyire lomtalanításon szerezett
bútorokból, és maguk is gondozzák.
Ezen falak között zajlott már több előadás és koncert, vagy éppen filmvetítés is az évek során, azonban a leggyakoribb programok a csütörtök esti zenés-táncos összejövetelek, a farsang,
szilveszter, pizsamás-, vagy karaokeEstike: csak néhány a megannyi különböző tematikus buli közül. Az Estike a legkülönbözőbb collegiumi rendezvények sorában jelenik meg könynyed, kellemes, közvetlen levezetés
gyanánt. Csütörtök esténként 22:00-tól
itt a helyed. (A csaposok felvétele folyamatos, jelentkezni a pultnál!)

Lépcsőház

1. emelet

A lépcsőházban összesen négy szobor
mellett haladunk el: a három nagy:
Eötvös József, Kodály Zoltán és Gombocz Zoltán, a kicsi pedig Teleki Pál,
aki a Collegium kurátora volt. Nekik
jár egy biccentés legalább, még akkor
is, ha épp a falnak fordulni van kedvük. (Valaki szerint szerencsét hoz, ha
az ember mindig megsimogatja Gombocz tanár úr homlokát. Járjatok
utána!)

Balra fordulva: az ITI könyvtára.

A második emeleti fordulóban lóg a
falon Raffaello Athéni iskolájának reprodukciója. A festmény szerepe már
rögtön GóJa pályafutásod elején fontossá és emlékezetessé válik. GóJa-hétvégén majd mindenre fény derül, addig is nem árt, ha tudod, az EC másik
neve: A Ménesi úti iskola.

2. emelet
Éppen középen a fiú- (jobb) és a
lányszárny (bal) között, a 218 és háromnegyedik szobában: a Társalgó. A
Társalgó 2009 őszén alakult ismét társalgóvá, előtte ugyanis nagyon hosszú
ideig gépteremként működött. Ez a
helyiség fontos szerepet játszik a bejárósok körében is, itt van lehetőség a jó
kis teázós – babzsákfoteles beszélgetésektől elkezdve, a közös tanulásokon
át, a levezető billiárdozásokig!
A folyosókon végig lakószobák, a kanyar után pedig rögtön a zuhanyzók.
A következő ajtó (a lány- és a fiúszárnyon épp egymással szemben): a
konyha. Fontos és kihagyhatatlan.
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Nagy vacsorákat csaphatunk, vagy
épp csak megmelegíthetjük a napi betevőt. Az edényeket, evőeszközöket
ajánlott, ha magadnak hozod, bár tapasztalat szerint a konyhafelszerelés
vándorló jószág, de ciklikusan visszatérő (kivételek persze mindig vannak.
Lásd: üvegtál esete). A konyhai szekrények használatának jogát viszont általában csak felsőbb évesként lehet
megszerezni. (Igazából szoktak lenni
szabad szekrények, de zárat kell cseréltetni stb., légy szemfüles.) A két
konyhában találhatók a szelektív hulladékgyűjtők is, a használatuk viszonylag egyértelmű. Egyelőre a collegistáknak maguknak kell üríteniük,
lelkes önkéntesek jelentkezését várjuk.
A fiú- és a lányszárny konyhája egymástól különálló helyiségek, ez természetesen nem jelenti azt, hogy akármelyikbe csak fiúk, ill. lányok mehetnek
be, mint a zuhanyzókba. Ezzel kapcsolatban nem árt viszont tudni azt sem,
hogy az épület két szárnya közötti
konyhákból nemcsak a másik konyhába, hanem egymás zuhanyzóiba is
átlátni, amit egyes jellemtelen alakok
időnként ki is használnak. A fiú és
lányszárnyak ma lassan inkább csak
névleges jelzővé alakulnak, ugyanis a
tavalyi évben több lányszoba is működött a fiúszárnyon, míg előtte években
volt példa lányszárnyi fiúcsoportosulásra is. A kétezres évek elején a
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konyha adott otthont a minden évben
megrendezésre kerülő gányfőző versenynek is. (Gány: a hűtőben található
maradékokból főzött gusztustalan kinézetű, viszont finom kaja.)
A lányszárnyon a folyosóvégi ajtók
mögött vendégszobákat alakítottak ki.
A lányszárny lépcsőfeljárójánál található a collegiumi nyomtató (továbbá
egy csendes tanulózug). Délelőtt azonban nem tanácsos ott tartózkodni,
mert útban lennél a kedves takarítónőnknek, aki a lépcső alatti „gardróbban” tárolja tisztítószereit, így sűrűn
megfordul arrafelé.

3. emelet
A harmadik emeleti lányvécé (ne izgulj, nem Hisztis Mirtill lakóhelyéről
van szó). Nem sokan tudják, hogy ez a
WC (bár manapság is elsősorban a lányok használják), valójában a fiúszárnyhoz tartozik, mondhatni annak
kihelyezett tagozata. Ez csak néhány
éve van így, vagyis akkortól, amikor a
fiúk végrehajtották a WC „okkupálását”: vagyis négy fiú benyomult ide,
kizavarták a lányokat, és egymás mellett teljesen egyszerre használatba vették az egyes fülkéket. Innentől kezdve
a helyiséget lefoglaltnak tekintették a
fiúk részére, de használatát praktikus
okokból engedélyezték lányok számára is.

A bőröndraktár. (Lányszárny 3. emelet.) A kulcsa nem elérhető. Mögötte
nem egyszerű szoba helyezkedik el,
hanem a titokzatos és híres Janicsektorony feljárata. A hely, ahol a Collegium egy mára már legendássá vált
diákja megőrült. Janicsek, kinek a keresztnevét e cikk szerzői nem tudták
kinyomozni, ugyanis két ilyen nevű
collegista is megtanulta a declinatiókat e falak között, de közülük csak az
egyikük őrült meg, és csak az egyiküket zárták be ebbe a helyiségbe; a fejébe vette, hogy elolvassa a coli könyvtárában található összes könyvet. A
szájról szájra terjedő legenda mára bizonytalanná vált: senki sem tudja pontosan, a B-ig vagy D-ig jutott-e, mikor
eme toronyban elhagyta őt a józan

esze. Az ajtó mögött csigalépcső található, mely a toronyba vezet fel.

Itt az ideje kimenni a kertbe.
A „c” betűn kívül a kertre is rendkívül
büszke szokott lenni az átlagos collegista, de van is mire: gesztenyefák,
filagória, padok, asztalok, egy kis
hegyvidéki csend a belvárosban. A
csend csak a hagyományosnak mondható kerti partik idején törik meg: akár
a zene, akár az illatok csalogatnak le,
ne állj ellent!
Bár eddig nagyjából dzsungelre hasonlított (és hasonlít is igen gyakran),
időnként azonban nagyon szépen
rendbe szedik. (Alkalmanként mi, a
collegisták szedjük rendbe, de a jó collegistát még a tüskés levelek gyűjtögetése közben sem hagyja el jókedve és a
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collegiumi népdalok iránt érzett vonzalma ;)).
A tűzrakó hely új helye a függőkert
alatti placcon lett: pozitívum, hogy így
nem támadnak ránk éjjel a kertben
lakó sünök, bár nincs meg az az igazi
„erdőben sütünk szalonnát” Robinson
Crusoe-i életérzés. A kert új „lakója” a
történelmi kezdeteket idéző filagória.
(Az első collegisták a róluk készült
fényképen az akkori filagóriában –
amelynek a mai pontos mása – kényelmesen elfértek.)
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A kerthez kapcsolódó a környezetvédelmi munkacsoport (ECKVMCS),
amely a szelektív hulladékgyűjtésen
kívül a madárodúk karbantartására és
a virágültetésre is figyel.
Ezzel pedig utunk végére értünk, kedves GóJa, kezedbe adtuk a térképet, az
útmutatót; persze ez nem minden. A
felfedezések, a tapasztalatok, kalandok és meglepetések így sem kerülhetnek el. ■

SzénabogJa – hogy
mindent megtalálj
Ebéd
Eker török étterem .............. Bartók Béla út 52.
Főzelékfaló ........................... Bartók Béla út 43–47.
Allee ....................................... Október huszonharmadika u. 8–10.
KFC ......................................... Móricz Zsigmond körtér 16.
Madárfészek kínai .............. Karinthy Frigyes út 3.
McDonald’s .......................... Móricz Zsigmond körtér 3.
Wikinger ............................... Móricz Zsigmond körtér 4.
WOK n’ GO .......................... Allee, 2. emelet.
A legközelebbi…
Benzinkút
4-es villamos Budafoki úti vagy a 19-es és 49-es villamos Tétényi úti megállójánál. Biciklikereket is pumpálnak :)
BKV-jegypénztár
A Móricz gombájában működik a pénztár a tér közepén, vagy a Spar-ral szemben.
Bicikliszerelő
Bike Center, Villányi út 54.
Drogéria
A Ménesi út és a Bartók Béla út találkozásánál a sarkon vagy Allee…
Éjjel-nappali
A Somlói úton, szinte pont a Collegium fölött. A Karinthy Frigyes és a Bercsényi utca sarkán lévő bolt is nyitva van este tizenegyig, tízkor még szokott lenni
friss péksütemény.
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Gyógyszertár
A hatos villamos végállomásánál, a sarkon. A legközelebbi
ügyeletes gyógyszertár viszonylag messze van: Déli
Gyógyszertár, XII. kerület, Alkotás utca 1/b (a 61-es villamos Déli pályaudvari megállójánál leszállva csak át kell
sétálni a túloldalra).
Kávézó
Talán a Hadik a Szatyor és a Kelet vannak a legközelebb, a
Bercsényi utcai villamosmegállónál. McCafe a mekiben +
Allee
Kerületi könyvtár
A FSZEK 11. kerületi tagkönyvtára nagyon közel van, a
hatos villamos végállomásától indulva a jobb oldalon.
Kulcsmásoló: Ha lesétálsz a Ménesin, rögtön jobbra a sarkon. Ugyanitt cipőket is javítanak. + Allee (Mister Minit)
Látnivaló
Citadella. Indulj el fölfelé, és menj az orrod után.
Nyomtatási/fénymásolási lehetőség
Copy General a 6-os villamos megállójában, hétköznaponként este tízig nyitva van, és színeset is másol, illetve kicsit
messzebb, de lényegesen olcsóbb a Copy Guru a Bercsényi
utcában.
Okmányiroda
Bocskai út 39–41.
Orvosi rendelő
Fehérvári út 12.; Központi telefon: 279-2100, a Collegium
háziorvosa: Ulászló u. 32-34., telefon: 381-0415 - további
infó a portán.
Papírbolt
A Hadik kávézó és a Spar mellett is van. Mindkettő pici,
de szinte minden kapható.
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Pékség
A Bartókon, a török étterem mellett.
Pizzéria
Pizza King, Pizza Forte; Móricz
Piac
A Fehérvári úti vásárcsarnok csak egy villamosmegálló, vagy három perc séta
a Móricztól.
Pláza
Az Allee öt perc séta a Fehérvári úton, a hatos villamos vég állomásától szinte
már látszik is. Mozi van.
Posta
Fehérvári út 9–11. Általában nagyon sokan vannak.
Rendőrség
Bocskai u. 90.; Telefon: 1/381-4300
Virágbolt
A Móriczon kettő is van, szinte rögtön a McDonald’s mellett, a távolabbi szerintünk jobb.
Vízparti pad
A Feneketlen tó a Villányi úton elindulva a bal oldalon található, kacsák, nádas,
Bartók-szobor, kocogó collegisták.
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Rendezvények, önképzőkörök
a Collegiumban
Bibliakör
Szeretettel várunk Bibliakörre, ha szeretnél egy kicsit elcsendesedni, vagy
éppen egy téged foglalkoztató hitbeli
kérdésről vitatkozni, vagy egyszerűen
csak jó társaságra és jó beszélgetésekre
vágysz. Nem vagyunk felekezethez
kötöttek, sőt örülünk, hogy sokszínűségünknek köszönhetően többféle
szempontból tudjuk vizsgálni az Igét.
Ha úgy érzed, egyelőre távol maradnál a teológiai kérdésektől, viszont szívesen megismerkednél a Biblia szövegével, vár a BiFeCs, azaz a Bibliai Felfedező Csoport. Mindkét alkalom időpontját félév elején egyeztetjük. Az
igei alkalmakon kívül szervezünk például kirándulásokat, közös adventezést, palacsintázást is, melyekre szintén szeretettel várunk.
Kérdéseiddel keresd bátran a Bibliakör tagjait.

D’coeur
A Collegiumban nagy hagyománya
van a színjátszásnak, évtizedek óta készülnek színházi előadások a collegisták részvételével, és jelenleg is működik itt egy drámakör, a D’Coeur. A
csoportot 2007-ben alapították újra az
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akkori elsősök. 2014-től pedig Fazekas
Bogi vezeti. 2016 márciusában bemutatták a hatalmas sikerű A pneumokoniózisos brontoszaurusz, avagy minden a
11:20-as Hainult-Redhill járaton történt
című előadásukat, amelyben a Monty
Python repülő cirkuszának jeleneteiből válogattak néhányat. 2017 találkozhattunk Az Egy fecske nem, avagy
egy bolond százat című darabbal. A
ColiCarácsony estjén is szórakoztattak
bennünket egy rövid műsorral. A tavaszi félévben pedig a Tarkófityisz
című előadást láthattuk tőlük. Emellett Összcollegiumi Beugrókat is rendszeresen szerveznek, melynek során a
collegisták különböző szituációs játékokban próbálhatják ki magukat. A
D’coeur természetesen szívesen lát
minden csatlakozni vágyó collegistát,
előképzettségtől függetlenül. Csupán
az a fontos, hogy a leendő dökörtag
kellően elkötelezett legyen a közös
színházcsinálás mellett.

Eötvös Collegiumi Tanárképzési
Munkacsoport (ECTKM)
Az Eötvös Collegium falain belül néhány éve alakult meg a tanárképzés

koordinálásáért felelős munkacsoportunk, Balga Nóra irányítása alatt. A
munkacsoport elsősorban a Collegium A munkacsoport elsősorban a
Collegium osztatlan tanár szakos hallgatóinak érdekvédelmi szervezete,
emellett pedig a Collegium és az Eötvös József Gimnázium, az ELTE Tanárképző Központ, illetve az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar közti
kapcsolattartásért is felelős.
A munkacsoportnak automatikusan
tagja lesz minden olyan osztatlan tanár szakos hallgató, aki a Collegiumba
bejáró vagy bentlakó státuszban felvételt nyert.
A kollégiumi évek során a munkacsoport támogatja a hallgató szakmai fejlődését, segíti tanulmányi előremenetelét személyre szabott kurzusterv, illetve, amennyiben a hallgató igényli,
egyéni konzultáció és kutatási terv kidolgozásának keretein belül.
A munkacsoport fő tevékenységei
közé tartozik továbbá a tanítási gyakorlatok koordinálása, amelyek során
a Collegium diákjai az Eötvös József
Gimnáziumban végzik mind a rövid,
mind pedig az összefüggő egyéni
szakmai gyakorlatukat (amennyiben
az illetékes hallgatók nem kérik maguk számára, hogy gyakorlati helyüket egyénileg szervezhessék meg).

Végezetül pedig a munkacsoport és a
KórházSuli Alapítvány között létrejött
megállapodás értelmében a kollégistáknak lehetőségük van a közösségi
gyakorlatukat a KórházSuli Alapítvány önkénteseként elvégezni.

Eötvös Commando
A Commando egyike a Collegium emlékezetes és legendás szervezeteinek,
noha egyáltalán nem az ősidőkbe viszszanyúló valami. 2005 őszén alakult
egyetlen szoba lakóiból. Hogy pontosan kik a tagjai, azt homály fedi, mivel
a Commando egy szupertitkos szervezet. Célja (a bécsi akcionista művészcsoport mintájára) a collegistákat váratlan „performanszokkal” meghökkenteni, megtréfálni és ezeket persze dokumentálni is. Akcióik eredményeiről
mindig valamilyen tréfás-talányos
üzenetben tájékoztatják a collegistákat.

Eötvös Kísérleti Énektudományi
Tanszék (EKÉT)
Az Eötvös Kísérleti Énektudományi
Tanszék, azaz az EKÉT a Collegium
kreatív zenei műhelye. A repertoárunkban megtalálható minden az Estike közkedvelt dalainak feldolgozásaitól a megzenésített versekig. A kollégium nagyszerű közönség, őket általában félévente kétszer szórakoztatja az
EKÉT műsora.
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Szeretettel várjuk azok jelentkezését,
akik szeretnek énekelni és/vagy hangszeren játszatnak.

csorát követően pedig ismerkedős-játékos foglalkozások közül lehet választani.

Eötvös Természettudományos Tábor

Open Mic

Az Eötvös Természettudományos Tábort 2012 óta rendezi meg az ELTE Eötvös József Collegiuma, az ELTE Természettudományi és Informatikai Karaival együttműködve Budapesten. A Tábor célja az egyetemi természettudományos és informatikai szakok népszerűsítése
a pályaválasztás előtt álló középiskolás diákok körében. A Tábor
Eötvös Collegiumhoz kötődő
szervezői arra vállalkoznak, hogy
az érdeklődő diákoknak bemutassák az egyetemen folyó szakmai munkát, és hogy azt személyes élménnyé tegyék a
számukra. A Tábor folyamán a diákok
délelőttönként egy közös, majd egy
kiscsoportos (a választott szekciónak
megfelelő) előadáson vesznek
részt. Ebéd után továbbra is
szekciónkénti bontásban gyakorlati foglalkozások vannak, melyeket többnyire az
ELTE-n tartunk (pl. laborgyakorlat, planetárium, ásványtár). A va-
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Immár több, mint hét éves hagyománnyal rendelkezik a Collegiumban az Open Mic, egy minden
költő és író előtt nyitott fórum a
felolvasásra. Az Open Mic esteken az olvas fel, aki meg
akarja mutatni a fiókja tartalmát, és bár mostanra már kialakult egy stabil felolvasóbázis,
reménykedve nézünk idén is a friss
hús irányába. Nem nehéz ugyanis
meggyőződve lennünk róla, hogy az
idei GóJáink között is vannak olyan
kaliberű szerzők, mint az előző években feltűnt, poeta natusok – a Collegium intellektuális exhibicionizmus szempontjából sosem okozott csalódást.

Környezetvédelmi munkacsoport
A Collegium közössége apró lépésekkel, de sokat tehet környezetünk megóvásáért. A Környezetvédelmi Munkacsoport hivatott összefogni ezt a tevékenységet, legyen szó a kert rendbetételéről, a madarak téli ellátásáról,
vagy a szelektív hulladékgyűjtésről.
Ez utóbbi kiemelt feladatunk, hiszen
hétről hétre megtelnek a konyhákban
található hulladéktárolók, és rendsze-

res kiürítésük nélkül az újrahasznosításra alkalmas tárgyak zöme a szeméttelepeken végezné. Munkánkat az
ELTE Együtt a Környezettudatos
Szemléletért program keretében, önkéntesként végezzük, ha csatlakoznál,
vagy csak kérdésed lenne, bátran jelentkezz!

Sakk Collegium
A Sakk Collegium, ebben a formájában, a coli
egyik legfrissebb önképzőköre.
Maga a név kettős jelentésű. Egyrészt utal
tevékenységünkre, melynek keretében a lelkes, sakkozni szerető collegisták minden héten egyik este összegyűlnek és közösen fejtenek meg feladványokat, néznek meg tipikus végjátékokat, tanulnak meg mattot adni
két futóval vagy csak egyszerűen játszanak. A Sakk Collegium látogatói
igen vegyes társaságot alkotnak, őket
a sakkjáték szeretet köti össze. Ahhoz,
hogy részt vehess az edzéseken, nem
kell, hogy jól sakkozz, még az sem feltétlenül szükséges, hogy jelenleg tudjad az összes szabályt. Elég, ha szereted a játékot, szeretnél egy szellemi
sportot kipróbálni, vagy esetleg úgy
vagy vele, hogy mindig is zavart, hogy
a bátyád gyakran legyőzött, amikor

játszottatok, és itt az ideje a visszavágónak. Ehhez rendelkezésünkre áll 7
profi sakktábla és 3 digitális sakkóra.
Ha minden a tervek szerint alakul,
akár egy házibajnokságra is sor kerülhet.
A név másik jelentése sokkal prózaibb.
Történt egyszer, hogy a lelkes collegisták nagytakarítást végeztek az Estikében, ahol meglepő dolgok kerültek a
felszínre. Hőseink egy lezárt ajtó mögött találtak egy szobát és egy laptop
táskában ráleltek egy sakk-készletre.
Hogy miképp lett ebből a szobából
„Sakk Collegium” és a név kinek a fejéből pattant ki, azt a mai napig homály
fedi, mindenesetre azóta az Estike
ezen szegletén szabad a tábla a sakkozni vágyók előtt. A helyiség egyetlen használati feltétele, hogy a játszmák után a játékosoknak fel kell állítani az alapállást.
Ha bármilyen kérdésed van, érdeklődsz a Sakk coli iránt, vagy egyszerűen csak szeretnél kölcsönkérni egy
készletet, hogy játszatok a szobatársaddal, keresd az edzések aktuális
szervezőjét, a készletek őrét.
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Kulturális lehetőségek collegistáknak

Közös színházlátogatások
A Választmány Kulturális Bizottsága
minden félévben 1 vagy 2 színházi előadásra invitálja a kedves collegákat,
melyekre olcsóbban lehet a jegyekhez
hozzájutni. Többek között a Vígszínházzal, az Örkény Színházzal, az Operett Színházzal állunk kapcsolatban.
Nagyszerű tarkítása a hétköznapoknak egy-egy darab megtekintése a collegákkal, amiről utána páratlan beszélgetéseket lehet folytatni. Az ilyen
alkalmakról általában az Eötvös Collegium facebook csoportban tudatunk
titeket. Siessetek a jelentkezéssel, a helyek hamar elfogynak!

Cultura nECesse est
Ahogy a neve is sugallja, ez a csoport
a kultúrát kedvelő, fogyasztó, fontosnak tartó collegák gyűjtőhelye. Szuper
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lehetőségeket, mindenféle programötleteket osztunk meg egymással – csak
hogy néhányat említsünk: közeli koncerteket és fesztiválokat, ingyenes múzeumlátogatási lehetőségeket, közönségszervezők olcsóbb színházjegyajánlatait. Csatlakozzatok, ha az unalom ellenszerét keresitek, ha társaságra vágytok művészeti élményeitekhez, ha szeretnétek hozzáférni a collegium collectív culturális tudatához!
Egyéb programok (ad hoc jelleggel):
Időnként fel-felbukkan a levelezőlistán, vagy a facebook csoportban
egyéb, a Kulturális Bizottság által szervezett program, ilyen pl. a Filmklub.
Amennyiben van ötleted, hogyan lehetne még szórakoztatóbbá tenni a
hétköznapokat, miközben még művelődünk is, ne habozz, keresd fel a Választmányt és segítünk megvalósítani!

MozGóJa, avagy a
Sportbizottság sport kisokosa
Sportköreink elsősorban önszerveződők, diákkezdeményezések eredményeként jöttek létre. Mivel meggyőződésünk, hogy a sportnak komoly
közösségi szerepe van, örülnénk neki, ha minél több bejárós is csatlakozni tudna valamelyik sportkörhöz, még ha tudjuk, hogy a késői kezdési időpontok miatt erre sokaknak nincsen lehetősége.

Foci
Az egyik legősibb csapatsportágat
Collegiumunkban is nagy kedvvel
űzik a Collegisták. Több csapatunk is
részt vesz különböző egyetemi bajnokságok küzdelmeiben. A héten folyamatosan vasárnap 20 órától 22
óráig van közös focizás (VF csoport),
illetve decembertől indul a teremfoci
bajnokság – melynek részleteiről később fogunk tájékoztatást adni.
További információkért keressétek a
Sportbizottság tagjait. Természetesen
ezen a helyen is meg kell említeni
Dudlák Urat, akit többen a Collegium
„Fociistenének” tartanak, tőle is lehet
információkat kapni.

Úszás
Collegiumunk pályázati pénzből minden hónapban vesz egy 30 alkalmas
bérletet a Mányoki úti uszodába, amit
a Collegisták szabadon használhatnak. Az uszodáról annyit érdemes

tudni, hogy a medence 25 méteres és 5
sávból áll.
A használathoz szükséges kártyát a
portán tudjátok felvenni. Fontos, hogy
azt vissza is tegyétek, miután visszajöttetek. A Mányoki úti uszodában a
belépésnél be kell diktálni, hogy Eötvös Collegista vagy (elvileg fel kell
mutatni a kártyát, de ez a gyakorlatban van, hogy nem szükséges), és akkor egy alkalmat lehúznak a kártyáról.
Fontos, hogy egyszerre többen is mehettek úszni!

Röplabda
Minden hétfőn 21:30-tól lelkes, szerválni, passzolni és ütni vágyó Collegisták lepik el a tornatermet és „ütik
a bőrt”. A 12 személyes pályán természetesen a 12 fős résztvevői létszám az
ideális, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy legfeljebb 16 ember játéka is
megoldható. A részvételi szándékot
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éppen ezért illendő az erre kialakított
facebook csoportban jelezni.
További információért és a csoportba
való felvételért keressétek a Sportbizottság röplabdáért felelős tagját.

Sakk
Az Eötvös Collegiumban nagy hagyományokkal rendelkező játéknak idén
alakult újjá a szervezése. Minden kedden 20 órától 21 óráig vannak edzések
kezdőknek. Emellett a tervek között
szerepel kisebb versenyek, csapattalálkozók szervezése is. Mindezek mellett
fontos megemlíteni, hogy a 221-es szobában tároljuk a Collegium egyik
sakktábláját, melyet bármikor kölcsön
lehet kérni!
További információért keressétek az
edzések aktuális szervezőjét.

Floorball
A röplabdához hasonlóan itt is egy önszerveződő mozgalomról van szó,
keddenként 22 órától kb. 23 óráig
mennek a meccsek. 3-3 ellen már lehet
játszani, 4-4 ellen van talán ideális létszám, a résztvevők egy közös facebook beszélgetésben bonyolítják le a
szervezést.
További információkért keressétek a
Sportbizottság floorballért felelős tagját.
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Tánc
A tánc iránt érdeklődőknek vagy éppen azoknak is igyekszik a Collegium
fejlődési lehetőséget biztosítani, akik
sompolyogva és magukat kissé kínosan érezve osonnak arrébb, amikor
egy táncolni tudó partnerrel találkoznak. A kurzus a kizomba nevű, afrikai
eredetű tánc elsajátítását tűzi ki célul.
Ez egy „tarkószaggató basszusokkal” tarkított partyzenére való mozgásforma.
Lehet erotikusabban is táncolni, de természetesen minden a párok megegyezésén múlik. A tervek szerint az első
órák a közeljövőben indulnak szerdán
vagy vasárnap este. Lehet egyedül
vagy párban menni, minden további
információval az EC Össztánc facebook csoportban tudtok találkozni, illetve keressétek az események koordinátorát!

Kondi
Collegiumunkban található egy konditerem is, melyet a Collegisták szabadon használhatnak, a kulcsát a portán
kell elkérni. Nyilván a terem nincsen
egy fitnesz stúdió felszereltségi szintjén, ezen igyekszünk változtatni. Éppen ezért szeretnénk mindenkit bátorítani, hogy amennyiben van otthon
valamilyen nem használt eszköze,
hozza be nyugodtan közös használatra a Collegiumba. Amennyiben van

valamilyen kérdésetek, keressétek a
Sportbizottság elnökét.

Futás
Futni természetesen mindenhol lehet.
A Collegium környékén érdemes a Feneketlen-tó környékét felkeresni, ahol
egy kicsit természetesebb környezetben tud sportolni az ember, 500 m-es
rekortán pályán. Emellett ajánljuk figyelmetekbe a 4-es metró vonalán
lévő Bikás-parknál található 800 m-es,
szintén rekortán pályát, ahol az ember
esetenként mit sem sejtve „cocogó Collegistákba” is belebotlik.
Az utolsó két tevékenység felsorolásával igyekszünk arra ösztönözni Benneteket, hogy a sportban rejlő szociális

lehetőségeket kiaknázzátok! Mennyivel jobb úgy lemenni egy konditerembe, hogy tudod, hogy garantált a jó
társaság?! Mennyivel kellemesebb
úgy futni, hogy előtte és utána (esetleg
közben) is lehet jókat beszélgetni.
Tisztában vagyunk vele, hogy a legnehezebb a kezdet, de ettől függetlenül
bátorítunk mindenkit, hogy jöjjön ide
sportolni, keressetek (például a facebook csoporton keresztül) lelkes társakat a mozgásra! A tapasztalatok szerint rengeteg olyan ember van, akinek
lenne kedve elmenni sportolni, de
egyedül túl nagy lelki erőt igényel,
míg mással együtt sokkal inkább rá
tudja venni magát.
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A collegiumi népdalkincs...
Himnusz
Mi más is lehetne a dal, amit közlünk
a Collegium népdalkincsét bemutató
cikksorozatban, mint a Collegium
himnusza. Bentlakó, bejáró, végzett és
kicsapott collegisták népes serege
énekli a „himnuszt” a diákság minden
ünnepi alkalmán, pl. góJahétvégén,
góJatáborban stb. Elsőként elemezzük
egy kicsit a himnuszt, dallam, szerkezet és felépítés szempontjából, majd
pár pillantást vetünk a szövegre, és néhány bekezdést erejéig értekezünk a
szövegről, végül felelevenítünk néhány hozzá kapcsolódó történetet!
Mindezek mellett természetesen a
mellékelt kottát is tanulmányozzuk.
A himnusz a „Megjött már a fecskemadár” kezdetű cserkésznóta dallamára
íródott, melynek első versszaka megegyezik a himnuszéval. Ezt egy „obszcén” versszak követi, melynek első félsorából („Kiki-kukorékol már a kakas…”)
még aligha érezhetők a közelgő trágárságok. A harmadik és a negyedik
versszakok pedig ritkaságszámba
menő módon vegyítik az első kettőt:
szisztematikusan keverik a páros és a
páratlan verssorokat. (A mellékelt
kotta is megpróbálja türközni ezt a sajátos szerkezetet.) Most pedig térjünk
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rá egy-egy versszak után a versszakok
fölött átívelő szerkezetre! A versszakok előtt el kell, hogy hangozzék az
éppen következő versszakot megadó
„címsor”, melyet mindig valamely előkelő, vagy idősebb, vagy jó zenész collegistának illik benyögni – értsd méltóságteljesen, fennhangon elszavalni –
, majd a dalt megfelelő hangmagasságban elkezdeni. (Szerencsés esetben
a vállalkozó, avagy felkért előénekes
rendelkezik mindhárom fent említett
kívánatos tulajdonsággal.) Ezek a címsorok rendre a következők:
„Elöl cserkész, hátul cserkész”
„Elöl obszcén, hátul obszcén”
„Elöl cserkész, hátul obszcén”
„Elöl obszcén, hátul cserkész”
Az első kettőt igen könnyű megjegyezni, a harmadik és a negyedik sorrendjét pedig igen könnyű összekeverni. Ha sikerül alkalmanként megcserélni őket, akkor esetleg az lehet feltűnő, hogy „hmm… ezzel kellett volna
befejezni, ez a csattanó.” Tudniillik, vegyítve is értelmes, de legalább is vicces
szövegek jönnek ki… Talán az lehet
egy támpont, ha valaki memorizálni
szeretné a pontos sorrendet, hogy az
első két versszak cserkész–obszcén

sorrendben van, így a következő, harmadiknak a cserkész–obszcén versszaknak kell lennie. Esetleg arra lehet
figyelni, hogy a címsorok első fele invariáns a sorszám paritására nézve,
magyarul
cserkész–obszcén–cserkész–obszcén sorrendben van. Persze
egy rutinos collegista számára felesleges minden ilyen magyarázat, mert
már rég a vérében van.
Persze nem csak a versszakok sorrendjével akadhat problémája egy
szorgalmas góJának, hanem a szöveggel is. Az első versszakot elég nehézkesen tanulja meg az ember, legalábbis a másodikhoz képest. Említettük, hogy az első versszak egy közismert cserkésznóta szövege és dallama,
azonban a második versszak keletkezési körülményeiről nem tudok pontos információkkal szolgálni. Az azonban nyilvánvaló, hogy egy collegista
éjszakai élményét és ahhoz kapcsolódó sirámát, majd rálegyintését örökíti meg, hiszen a nagy elődök sem vetették meg a delíriumos bormámort és
a nők karjaiban szerzett tudást. Fennáll a gyanú, hogy bizony jó pár évtizedre nyúlik vissza e sorok története,

no de erről írjanak majd a történészek,
kérem, én csak egy egyszerű programtervező matematikus vagyok.
Nem is vesztegetnék több szót a különálló versszakokra, azonban talán
érdemes kiemelni a vegyített versszakokból a poénosabban alakuló sorokat, részleteket. Vannak itt fészket
rakó kakasok; a napsugár, amely arra
hív, hogy bemenj; nyíló virágok segge
alatt lévő párna stb. (A javát persze kihagytuk. Házi feladat. Mindenki rakja
össze, ismételje át ezeket magának,
szobaszinten, kiscsoportosan stb.) Jómagam a himnusszal 2003 góJahétvégéjén találkoztam először, ahol csapattársaim csodálkoztak, hogy én ezt még
nem tudom, ezért a Bartók Béla úton
sétálgatva gyorsan átismételtük. Azóta is emlékezetes ez az est, amit Sági,
Gyöngyössy és Hackl tanár urakkal
töltöttem a Collegium epszilon sugarú
környezetében bóklászva. Azóta persze ez a mű rengeteg helyen elhangzott, ahol én is együtt fújhattam a collegákkal. Volt, hogy gitárkíséretre is
igény támadt, ha már volt ott olyan. ■
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A Collegium himnusza
(Egy cserkésznóta dallamára)
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Hasonlóan:
•

Elöl cserkész, hátul obszcén

•

Elöl obszcén, hátul cserkész

43

44

