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Igazgatói előhang
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 si
keréhez. 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 mindvégig 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 va
lamit 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 újdonsült Collegista!
Mindenekelőtt gratulálok sikeres felvételidhez, mellyel túljutottál
c ollegista életed első kihívásán. Töltsön el büszkeséggel a tudat, hogy beléptél
az ország legrégebbi, és legnagyobb múltú szakkollégiumának tagjai közé, s
hogy ugyanazon falak között tanulhatod majd a declinatiokat, ahol sok neves
ember kezdte egykoron szárnypróbálgatásait.
Érezd át a hely különleges, semmihez nem hasonlítható hangulatát,
ugyanakkor érezd át a collegista-léttel járó felelősséget is, hiszen a Collegium tagjává válva évszázadok örökségének folytatója lettél. A Collegiumban
folyó szellemi munkába bekapcsolódva, az általad választott tudományterület olyan aspektusaiba nyerhetsz bepillantást, melyek tovább növelhetik
elhivatottságod, és lelkesedésed, és amelyek motiválhatnak a téged érdeklő
témák önálló továbbgondolására is.
A szakmai munka mellett azonban nagyon fontos a közösség is, a
Collegiumban rengeteg kulturális, sport-és önképzőkör létezik, melyek

mindig szívesen fogadják a lelkes, új tagokat, emellett rengeteg, mára már
hagyományossá vált, közösség-kovácsoló rendezvény szerveződik, hogy a
fáradt collegák kissé kipihenhessék a könyvtárban, vagy a műhelyteremben
tanulással eltöltött órák fáradalamait. GóJahétvége, Open Mic felolvasóestek,
Eötvös Majális…ezek az élmények mind rád várnak, és ezek megtapasztalásával fogsz teljes, és pontos képet kapni arról, mit is jelent valójában
Eötvös Collegistának lenni.
Rengeteg lehetőség vár tehát rád, s csak rajtad áll, hogy élsz ezekkel. Azt
tanácsolom, használd ki a lehető legjobban az itt eltöltött éveket: fedezd fel
fokozatosan a Collegium legrejtettebb zugait, köss életre szóló barátságokat,
tapasztald meg, milyen élmény ebben az inspiráló, interdiszciplináris közegben dolgozni, és sose rettenj meg az esetleges nehézségektől, kihívásoktól.
Sikerekben, eredményekben, és szép élményekben gazdag collegiumi éveket,
a közösségbe, és a collegiumi életbe való minél hamarabbi beilleszkedésed
kívánom!
Burkus Dóra
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A tanév programjai
Őszi félév
2016. szeptember 2.
2016. szeptember 2-4.
2016. szeptember 7-9.
2016. szeptember 12.
2016. október 28-30.
2016. november 1-4.
2016. december 16.
2016. december 19.
2017. február 3.

Eötvös József – nap: ünnepélyes EC tanévnyitó
GóJatábor
Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak első napja
GóJahétvége
Őszi szünet
Szorgalmi időszak utolsó napja
Vizsgaidőszak első napja
Vizsgaidőszak utolsó napja

Tavaszi félév
2017. február 6-10.
2017. február 13.
2017. április 12-18.
2017. április vége
2017. május 12.
2017. május 19.
2017. május 19-20.
2017. május 22.
2017. július 7.
2017. augusztus vége

Regisztrációs időszak
Szorgalmi időszak első napja
Tavaszi szünet
XVIII. Eötvös Konferencia
Pázmány- nap
Szorgalmi időszak utolsó napja
Eötvös Majális
Vizsgaidőszak első napja
Vizsgaidőszak utolsó napja
Felvételi
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A Választmányról
A collegiumi hallgatói képviselet 2014 szeptemberétől Választmány
néven működik. 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.
Az Eötvös Collegium Diákbizottsága 1991-ben alakult, mint a Collegiumi Hallgatói Önkormányzat
(CHÖK) operatív - és végrehajtó
szerve. A CHÖK a Tanári Kar és
a Baráti Kör mellett a Collegium
harmadik „rendjeként”, részben a
DB-n, részben a kuratóriumi diáktagokon keresztül kezdte gyakorolni
befolyását a Collegium ügyeire. A
Diákbizottság 2014 szeptemberében
szerkezeti felépítését tekintve átalakult, Választmány néven folytatta
tovább működését. A Választmány
tagjait általános, egyenlő és titkos
választásokon a CHÖK tagjai, vagyis
a szakkollégisták választják fél évre.
Az érdekképviseletet leginkább a
különböző döntéshozatali szinteken
meghívottként részt vevő Választmányi elnök látja el, aki hivatalból jelen van a 
„fejkopogtató
bizottságban”, a tanári értekez
leteken, meghívottként jelen lehet a Kuratórium ülésein, illetve
különböző külső érdekképviseleti
fórumokon: Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat (KolHÖK) választ-

mánya és küldöttgyűlése, Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat (EHÖK)
Tudományi Bizottságának ülése,
Interkoll (országos szakkollégiumi
egyeztető fórum). Emellett a Választmányi- elnök felügyeli a Választmány
hét bizottságának: a Tudományos,
Gazdasági, Informatikai, Kommunikációs, Közösségi, Kulturális,
valamint a Sport- és Környezetvédelmi Bizottságnak a munkáját is. Ezen
bizottságok felügyeletében segíti őt
két alelnöke is.
A Választmány bizottságai rendszeresen üléseznek, ezen ülésekről
a Választmányi-titkár jóvoltából
hivatalos jegyzőkönyv is készül. A
Választmány ezen kívül az igaz
gatóval is folyamatosan egyeztetéseket tart, és összehívja a Választmányi-ülést. Mindezen fórumok
szerepe és lényege abban áll, hogy
a Collegium ügyeiről a collegisták
minél jobban értesüljenek, illetve
hogy az ő igényeik is megfelelően
megjelenhessenek a döntéshozók
előtt.
A Választmány munkájának talán
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leglátványosabb része a rendezvényszervezés,
lévén
az Eötvös Konferencia,
Eötvös Majális, GóJabál,
filmklubok és egyéb szabadidős és tudományos
programok megkerülhetetlenül részét képezik a collegiumi mindennapoknak. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy
a programok megszervezése nem
csak a „látható” oldalból, azaz a
lufifújásból, padtologatásból, és
bográcsgulyásfőzésből áll, hanem
nagyon komoly „láthatatlan” munka
is van mögötte, hiszen minden programhoz elő kell teremteni a megfelelő pénzügyi hátteret, idejében elő
kell készíteni mindent, és meghívni
az esetleges vendégeket, előadókat.
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., és XV. Eötvös Konferencia elnyerte az ELTE EHÖK Év Tudományos Rendezvénye díjat.
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GóJa-programok: Minden évben
színes programsorozattal segítjük a góják beilleszkedését. Ennek
első állomása a GóJatábor, majd a
szakmai hét, amelynek első felében
műhelyükkel ismerkedhetnek meg a
frissen felvett collegisták, végül pedig
a hét végén a DB szervezésében tehetnek szert új ismeretekre (közös
Neptunozás, különböző egyetemi
tudnivalók, rendezvények). A specifikusan collegiumi gójaprogramok
zárómomentuma a GóJahétvége,
ahol a gójajelöltek különböző feladatok és akadályversenyek leküzdése
után előadják műsorukat, és góJává
avattatnak; a góJaavató után pedig
hajnalig tart a fergeteges GóJabál.
Eötvös Majális: A hagyományos
Eötvös Napok megújult, friss kiadása. A majális alatt széleskörű sportés kulturális programokon vehettek
részt, játszhattok a 
hagyományos
Eötvös Cupán, a 
collegisták
által 
szervezett nagyszabású fociversenyen, és megtudhatjátok, milyen kategóriában jelöltek titeket a
Mr és Miss versenyben. Végezetül
pedig megkóstolhatjátok a Collegium méltán világhírű bográcsgulyását. p

A szabályzatokról röviden
Milyen Collegiumi szabályzatok
vannak?
Négy fontos van, amelyet jó ismerned: az SZMSZ, a CTSZK, a
CHÖK Alapszabály és a Házirend.
Ezen kívül volt egy Hálózati szabályzat, de az útközben elveszett,
viszont van egy 2001-es datálású
Netikett. Fontos tudni emellett, hogy
a szabályzatok kedves tulajdonsága
a mellékletképzés, azaz sok szabály
zat egy másik, bővebb szabályzat
melléklete, így a bővebb szabályzat is
vonatkozik az alacsonyabb rendűre.
Tehát pl.: az ELTE-s HKR beépül a
CTSZK-ba, az ELTE SZMSZ a collegiumi SZMSZ-be és így tovább…

mire jó. Ami Neked konkrétan fontos
az a HKR, illetve ennek collegiumi
megfelelője a CTSZK.

Akkor most rám minden vonatkozik?
Igen, de nem kell félni, ezek egymásra
épülő szabályok, jó esetben elég csak
a legalacsonyabb szintű szabályozást
olvasnod. A felsőoktatási törvény
(Ftv.) a legfelső szabályozás, az jelöli ki a tanulmányaid kereteit – amíg
nem változtatják meg, nem sok vizet
zavar, de azért érdemes odafigyelni
a változásokra. Az Ftv. szellemében
alkotta meg a szenátus az SZMSZ-t,
aminek a mellékletét képezi a mi
SZMSZ-ünk (ELTE SZMSZ I. 4/g).
Az ELTE SZMSZ-t ismerned annyira
nem fontos, a collegiumiból viszont
kiderül, hogy mi az a Kuratórium és

Szakkollégista vagyok, minek
nekem a többi tehetséggondozási
forma?
A szakkollégium valóban egy
speciális tehetséggondozási forma
olyan értelemben, hogy több más

tehetséggondozási formát egyesít,
azonban mindenre ez sem elég. Lehet, hogy olyan oktatónál szeretnél
tutorálást végezni, aki nem tagja a 
Collegiumnak: valószínűleg a
műhelyvezetőd segít ebben, de ez már
kari tehetséggondozási forma. Lehet,
hogy szeretnél ingyen elvégezni még
egy minort, esetleg klasszika-filológusként Arisztotelészt szeretnél
fordítani, de nem érted az Állatok

Mi az a HKR és miért jó nekem,
hogy van?
A
HKR,
Hallgatói
Követel
ményrendszer az egyetemen folyó
oktatás legfontosabb dokumentuma. Ezt igencsak jó ismerned,
különösen, ha kevésbé jó a viszonyod
a Tanulmányi Hivatallal/Osztállyal.
Itt van lefektetve, hogy hány
kreditet kell elvégezned, azonban

a 
tehetséggondozás lehetőségeiről
is itt lehet olvasni (szakkollégium,
honorácior státusz, TDK stb.).
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részeiben a biológiai példákat, ezért
szeretnél állattant tanulni a szabadon
választható 10%-on túl: immár ez is
lehetséges, csak figyeld a honorácior
pályázatok kiírását! A TDK-t, ami az
OTDK belépője, pedig valószínűleg
senkinek sem kell bemutatni.
Jó, és akkor mi volt ez a CTSZK?
A CTSZK, azaz Collegiumi
Tanulmányi Szabályzat és Követel

ményrendszer a Collegium HKR-e,
itt van lefektetve, hogy mit kell teljesítened a collegista tagságod megtartásáért.
Akkor most az egészet végig kell
böngészni, hogy mik a bennmaradás feltételei?
Igen, de azért annyira nagy
meglepetések nem lesznek, a legfontosabb tudnivalók továbbra is:
a BTK-soknak és TÁTK-soknak
első évben latint kell tanulniuk, és
collegista-tagságuk megtartásának
feltételeként nem elég bejárni, teljesíteniük is kell az óra követelményeit. Ezen kívül fontos figyelned arra is,
hogy két egymást követő félévben
nem süllyedhet az átlagod 4,25 alá, és
minden félévben el kell végezned legalább egy collegiumi órát. Továbbá
a FONAL program keretén belül,
kötelezően választanod kell a francia,
olasz, német, angol, és latin nyelvek
közül, majd az általad választott
nyelvből harmadik collegiumi éved
végéig le kell tenned egy B2-es szintű
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középfokú, amennyiben pedig szintlépés céljából vetted fel az órát, C1
-es szintű felsőfokú nyelvvizsgát.
És akkor a Házirend mire jó?
A Házirend az alapvető együttélés
szabályait fekteti le, aminek érdemi
szabályait a szájbarágóban olvashatod.
És a CHÖK Alapszabály? Arról
még nem mondtál semmit! És én
hol találom meg ezeket a szabályokat?
A CHÖK Alapszabály a Collegium
közéletét szabályozza. A CHÖKnek tagja minden collegista, tehát Te
is. A CHÖK a collegiumi hallgatói
érdekvédelmi csoport, amely jogait a
közgyűléseken gyakorolja, azonban
két közgyűlés között ezzel a jogkörrel operatív szervét, a Választmányt
ruházza fel. A szabályzat nagyjából
ezek menetrendjét szabályozza: mi
az a közgyűlés, ki hívja össze, hogyan
választunk Választmányt, stb.
A collegiumi szabályzatokat a Collegium honlapján, az ELTE-s szabályzatokat pedig az ELTE honlapján
(http://www.elte.hu/dokumentumok/
szmsz) találod meg, de kérésre mi
is szívesen elküldjük
Neked. :) p

Szájbarágó - avagy segítség,
collegista lettem!
Mikor kell collegiumi díjat fizetni,
mennyit és kinek?
Egyhavi collegiumi bentlakás díja
12.320 forint. A befizetés a Neptunon
keresztül történik. Első dolgod, hogy
átutalod a gyűjtőszámládra az összeget, amit be szeretnél fizetni.
(Kedvezményezett: Eötvös Loránd
Tudományegyetem;
Kedvezményezett
bankszámla
száma:
10032000-01426201-01120008;
Közle
mény:
NK-Neptun
kód
(
amennyiben betűk is szerepelnek
benne, azokat nagybetűvel); Összeg:
„az átutalni kívánt összeg”. 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.
Részletes leírás: https://qter.elte.hu/
Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
Hol találok mosógépet, hogy kell
kezelni?
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 kelle
metlenséget tud okozni, ha egymás
elé befurakodunk. 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, feltét
lenül jelezd a Gondnokasszonynak!
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
karbantartónk, Pikács Albert (Albi)
rendszeresen néz. Ha nagyon sürgős,
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
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a száraz tűzcsapszekrények mellett
felszerelve, mind a fiú mind a lány
szárnyakon, a földszinten és az alagsorban.
Itt alhat a barátom/barátnőm/
tesóm?
Ha a szobatársaidat nem zavarja,
igen, de 650 forintot kell érte fizetnie a portán. (A Collegiumnak van
néhány vendégszobája is, azok is
igénybe vehetők.) Jó, ha elolvasod a
Házirend idevágó részét is (VI. Látogatás) — megtalálod a Collegium
honlapján. Bármikor meglátogathat
a nagymamád, csoporttársad vagy
a szomszéd, csak lehetőleg menj le
érte, és mindig jelentkezzen be és ki.
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, az egyetem ugyanis
akkor is írhat ide, ha senki más nem
tudja ezt a címed.
Tarthatok háziállatot?
Erre a Házirend külön nem tér ki,
ezért ha a szobatársaid belemennek, nem zajos, és nem büdös, akkor
miért is ne. Mindenesetre jobb
engedélyt kérni a gondnokságtól
mielőtt beköltöztetsz egy kameruni
törpekecskét.
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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 volt. Évente legalább kétszer
az igazgatóság és a Választmány
képviselője
szobaszemlét
tart,
olyan
kor (is!) takaríts ki. Minden
szobában van hűtő, ágyneműhuzatot viszont hozni 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 compromisszumkész,
ne foglald el az egészet egymagad. Az
edényeidre, evőeszközeidre pedig vigyázz, nehogy a híres üvegtál 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. Ha zavar, a szobádban ki is kapcsolhatod,
de nem érdemes.
Filmet szeretnék nézni a Társalgóban, tanulnék éjszaka a műhelyben, lehet?
A Collegium legtöbb helyiségét sza
badon használhatják a collégisták,
a zárt termek kulcsát a portáról
kell elkérni. Ha nagyon sokáig ma
radsz lent, általában elég, ha csak
reggel viszed vissza, de kérdezz rá a
takarítás miatt. Ugyanígy a portán
tudod elkérni a projektort és vásznat
is.
Táncházat szeretnék a n
 agyklubba,
angol teaházat a Társalgóba, kit
keressek?
Hasonló ötletekkel a Választmányhoz fordulhatsz: személyesen, Face-

book-on vagy az ejc.valasztmany@
gmail.com címen
Konditerem? Masszőr? Pingpong
asztal? — 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.
A pinceszinten áll egy pingpong
asztal (ütő, labda van, a kulcsot a
portáról lehet elkérni), az alagsorban
pedig egy konditerem is található.
Partnereket a Facebook-csoportokban (Röplabda/kosárlabda az
EC-ben), vagy a hangosbemondó
segítségével kereshetsz.
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?
Az informatikai tudnivalók jelentős
része megtalálható az eir.eotvos.
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elte.hu oldalon, ha ezek segítségével
sem boldogulsz, keresd a rendszergazdákat, Kovács Mátét vagy Luksa
Norbit. Ha a papír fogyott ki a nyom
tatóból, a Választmánynak szólj.
Hol találom meg a rendszergazdákat, hol is lakik az a srác,
akitől jegyzetet kértem?
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, vagy az eir.eotvos.elte.hu
oldalon colis azonosítóddal belépve
láthatod a szobabeosztást.
Ha még nincs azonosítód, a honlapon
néhány lépéssel tudsz csinálni. A
regisztrációkat a rendszergazdáknak
kell engedélyezniük (hogy illetéktelenek semmiképp se juthassanak

hozzá ezekhez az adatokhoz), így a
gyorsabb ügyintézés érdekében jobb
rögtön írni nekik egy e-mailt a root@
eotvos.elte.hu-ra.
Tényleg tiszta kitűnőnek kell lennem? Kirúgnak, ha elhagyok egy
tanegységet?
Ennyire azért nem vészes a hely
zet. A latin (bölcsészeknek és társadalomtudósoknak) biztos, hogy
kell, ahogy a nyelvtanulás és a 4,25ös hagyományos átlag is, valamint
mindnekinek kötelező legalább egy
collegiumi órát teljesíteni. Bővebb
információkért nézz bele a hallgatói
követelményrendszerbe, vagy kérdezz meg egy felsőbb évest. p

A Gondnokasszony kéreti…
A házirend betartása mindenkire
kötelezően érvényes!
Be kell tartani annak, aki bent lakik,
vagy bejön az épületbe.
Az épületbe bejövő vendégeknek be
kell iratkozni és az igazolványukat le
kell adni a portán.
23 óra után csak a bentlakó hallgatók, és a fizetős vendégek tartózkodhatnak az épületben.
Dohányzás
23 óra után a kertajtó bezárásra
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kerül, aki dohányozni szeretne, a
portán kérheti el a kulcsot.
Az épület egész területén tilos a
dohányzás, csak a kijelölt helyen,
az épülettől 5 m-re, a kertben lehet
dohányozni.
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 szolgál-

nak, a mellé rakott pizzás dobozt,
befőttes üveget, tejes dobozt, üdítős
üveget és egyéb más szelektív sze
metet le kell vinni a 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
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 t árgyakat
berakni.
Szobák
A portán minden szoba kulcsából
maradnia kell egy példánynak.
Szobacsere csak engedéllyel történhet.
A be-és kiköltözést írásban előre kell
jelezni a titkárságon.
A szobában lévő hibákat a portán elhelyezett “Hibafüzet”-be kell beírni.
Az épületbe csak engedéllyel lehet
behozni: ágyat, fotelt, szekrényt,
széket, hűtőt, mikrót, és számítógépet.
Háziállatot nem lehet behozni a
Collégiumba. p

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 collégistának 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 collégista lényegében ugyanolyan collégista, mint bárki más – tagja legalább egy szakmai
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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

hely
zetének 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 collégistát
sem arra buzdítani, hogy ilyen kese
rűen 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 fon-
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tos 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 prog
ramokon 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, 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. p

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 hat éve bolyongtál
volna errefelé, akkor még a sokat
emlegetett „c” helyett „k”-betűvel
találkozhattál volna. A büszkén kiharcolt „c”-t ( történetét nézd meg
a coli-legendáriumban ) azóta vörös
szemű kőbaglyok őrzik, ha elég szem
füles vagy, könnyen észreveszed, hol
csücsülnek. Tapasztalataink alapján
a kezdő collegista erre a c-re a legbüszkébb, és akkor válik igazi colle
gistává, ha már nem.
Földszint
Lépj be! A folyosó végén, jobbra
található ajtó az ITI.
A Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi
Intézete
működik az ajtó mögött, és egy emelettel feljebb is. (Kifejezetten ma
gyar 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…
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 gazdasági iroda.
Bár a kolidíjat már átutalással kell
fizetni, nem személyesen, valószínű,
hogy jársz majd a gazdaságiban.
A gazdasági iroda előteréből balra
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a Klasszika-filológia műhely terme
nyílik. 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 E
ötvös
Konferenciák ideje alatt még mindig
fogadja az éhes előadókat.
A folyosó végén jobbra, egyenesen
végig: a Nagyklub.
Minden, ami nagy, fontos és repre
zentatív, az itt történik. Legyen az
GóJaműsor, konferencia, közgyűlés,
táncház vagy éppen a legendás haj
nali 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 elve
szett, 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 segg
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filoszok legyenek! Ép testben ép lé
lek!” (Fodor A
 ndrás: 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 a zóta
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 hét
re. Ezen meccsek mellett persze
továbbra is vannak ad hoc szerve
ződő „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 j obbra,
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.
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 gondnokasszonyunk
székhelyét találhatod itt. Hozzá
fordulhatsz, ha bármi kérdésed,
óhajod-sóhajod van a szobával, a
kulcsokkal vagy akármi mással kap
csolatban. 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 tornate
remnél említett idézetben szerepel.
Kulcs a portán.
Egy kicsit tovább, a szemközti ajtó: a
szerelőműhely. A karbantartót Pikács
Albertet (Albit) találod itt. Ha olyan
problémád akadna, amihez szerelés,
javítás, fúrás-faragás szükséges, őt
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keresd!
Szintén az alagsor, ezúttal a jobb ol
dali szárny vége: Mednyánszky. Ez a
könyvtárunk. Bizony, az ITI m
 ellett
is van értelme saját könyvtárat

működtetni.
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
DB-szoba. 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 far
sang, szilveszter, pizsamás-,vagy
karaoke- Estike: csak néhány a
megannyi különböző tematikus buli
közül. Az Estike a legkülönbözőbb
collegiumi rendezvények sorában
jelenik meg könnyed, kellemes, közvetlen levezetés gyanánt. Csütörtök
esténként 22:00-tól itt a helyed. (A
csaposok felvétele folyamatos, jelentkezni a pultnál!)
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Lépcsőház
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!)
A második emeleti fordulóban lóg
a falon Raffaello Athéni iskolájának
reprodukciója. A festmény szerepe
már rögtön GóJa pályafutásod elején fontossá és emlékezetessé válik.
GóJahétvégén majd mindenre fény
derül, addig is nem árt, ha tudod, az
EC másik neve: A Ménesi úti iskola.
1 . emelet
Balra fordulva: az ITI könyvtára.

2 . emelet
Éppen középen a fiú- (jobb) és a lány
szárny (bal) között, a 218 és három
negyedik 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
leveztő billiárdozásokig!
A folyosókon végig lakószobák,
a kanyar után pedig rögtön a
zuhanyzók.
A 2. emeleti lányzuhanyzó a Collegium legjobban felújított zuhanyzója
– hiába, ennyi jár a lányoknak, miután annyi ideig csak a harmadikon
lehetett zuhanyozni. (Ugyanis a zu
hanyzótól ázott az ITI könyvtára.).
A következő ajtó (a lány- és a
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fiúszárnyon épp egymással szemben): a konyha.
Fontos és kihagyhatatlan. Nagy va
csorákat 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 szek
rények 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 lányszár
nyak
ma lassan inkább csak névleges
jelzővé alakulnak, ugyanis a tavalyi
évben több lányszoba is működött a
fiúszárnyon, míg előtte években volt
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példa lányszárnyi fiúcsoportosulásra
is.
A kétezres évek elején a konyha adott
otthont a minden évben megrendezésre kerülő gányfőző versenynek
is. (Gány: a hűtőben található
maradékokból főzött gusztustalan
kinézetű, viszont finom kaja.) És ez
volt a színhelye az Eötvös Commando első akciójának is: 2005 őszén a
GóJák alkalmi kihívására a két konyha közé kifeszített összekötött ruhaszárító kötelekkel helyeztek el egy
széket a tornaterem tetején (csodával
határos módon teljes titokban), amit
a GóJák hasonló módszerrel szedtek
le a tetőről (bár az ő akciójuk nem
maradhatott teljesen észrevétlen).
A folyosóvégi ajtó a lányszárnyon
vendégszobákat alakítottak ki
A lányszárny lépcsőfeljárója: a
collegiumi fénymásoló és a nyomtató.
(Meg egy csendes tanulózug. Már
konnektor is van!) Délelőtt azonban
nem tanácsos ott tartózkodni, útba
lennél kedves takarítónőnknek, aki
a lépcső alatti „gardróbban” tárolja
tisztítószereit, így sűrűn megfordul
arrafelé.
A hálózati nyomtató használatához
először jelentkezz be az általad
megszokott módon Bélára az EC-s
azonosítóddal és jelszavaddal. Itt
bwlaser néven találod a nyomtatót,
ha kettőt kattintasz rá, fel fogja ajánlani, hogy telepítsd az illesztőprog
ramot – erre mondj igent, és kövesd
az esetleges megjelenő lépéseket. A

nyomtatáshoz szükséges, hogy legyen elég pénz a nyomtatószámládon. Számlád állapotát az EIR megfelelő aloldalán tudod ellenőrizni,
pénzt pedig elektronikus úton
fizethetsz be. Ehhez kérd a rendszer
gazdák segítségét. A nyomtatás ára 8
Ft/A4-es oldal.
Amikor nyomtatni szeretnél, először
jelentkezz be Bélára, majd a nyom
tatási beállításoknál válaszd ki a
nyomtatók közül ezt: \\bela\ b
 wlaser,

és indulhat is. Ha a nyomtatóból
kifogyott a papír, vagy a patron, a
Választmány tagjait keressétek.
A fénymásoló egészen egyszerűen
működik, használatához a falon
lévő dobozba kell pénzt bedobni.
Ára 10 Ft/A4-es oldal, duplexet nem
tud. Ha kifogyott a papír, a toner,
vagy egészen elromlott a készülék,
akkor valamelyik rendszergazdát ke
ressétek.

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
20

nem egyszerű szoba helyezkedik
el – hanem a titokzatos és híres
Janicsek-torony 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 le
genda 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 kertipartik idején
törik meg: akár a zene, akár az illatok
csalogatnak le, ne állj ellent!
Bár eddig nagyjából dzsungel-
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re 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 collegiumi
népdalok iránt érzett vonzalma ;)).
A tűzrakóhely 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.)
A
kerthez
kapcsolódó
a
környezetvédelmi
munkacsoport
(ECKVMCS), amely a szelektív hulla
dékgyűjtésen 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. p

SzénabogJa - hogy mindent
megtalálj
Ebéd
Eker török étterem: Bartók Béla út 52. | nyitva tartás: V–Cs 8:00– 4:00,
P–Sz 8:00–6:00
Főzelékfaló: Bartók Béla út 43–47. | nyitva tartás: H–P 10:00– 21:30,
Sz 12:00–20:00, V zárva !16:00 – 18:00 Happy Hour 799 Ft leves+főzelék+palacsinta! + Allee 20.00 -21:00 féláron minden!
KFC: Móricz Zsigmond kör tér 16. | nyitva tartás: H-Cs 08:00-02:00,
P-V 00:00 – 24:00
Madárfészek kínai étterem: Karinthy Frigyes út 3. | nyitva tartás: H–P 8:00–
22:00, Sz–V 9:00–22:00
Mangalica húspatika: Bartók Béla út 50. | nyitva tartás: H-SZ 8:00-23:00,
V zárva
McDonald’s: Móricz Zsigmond körtér 3. | nyitva tartás: H–Cs 06:00–04:00,
P 06:00–05:00, Sz 07:00 – 05:00 V 07:00 – 04:00
Wikinger: Móricz Zsigmond körtér 4. | nyitva tartás: H-V 11:00-22:00
WOK n’ GO: Allee 20:00 – 21:00 féláron van minden!
A legközelebbi…
Benzinkút: 4-es villamos Budafoki úti vagy a 19-es és 49-es villamos Tétényi
úti megállójánál. Biciklikereket pumpálnak.
BKV-jegypénztár: A Móricz gombájában működik a pénztár a tér közepén
Bicikliszerelő: Beke Bike Kerékpárbolt és Szerviz, Bocskai út 21. Gyorsak és
korrektek.
Cukrászda: A Hadikban jó a sütemény, de drága (reggel lehet kapni
croissant-t). McCafe a mekiben. + Allee
Drogéria: A Ménesi út és a Bartók Béla út találkozásánál a sarkon. + 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.
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). + Allee
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Kávézó: Talán a Hadik és a Szatyor vannak a legközelebb, a Bercsényi utcai
villamosmegállónál. McCafe a mekiben + Allee
Kerületikönyvtár: 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 ki
csit 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. + Allee
Pékség: A Bartókon, a török étterem mellett. + Allee
Pizzéria: Pizza King H-V 00:00 – 24:00, Pizza Forte
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
Szelektív hulladékgyűjtő sziget: A Collegiumból kilépve balra
fordulva látszik, a Ménesi út és a Kelenhegyi lépcső találkozásánál
van.
Virágbolt: A Móriczon kettő is van, szinte rögtön a McDonald’s
mellett, a távolabbi szerintünk jobb. + Allee
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
D’coeur: A Collegiumban nagy
hagyománya van a színjátszásnak,
évtizedek óta készülnek színházi
előadások a collegisták részvételé
vel, és jelenleg is működik itt egy
drámakör, a D’Coeur. A csoportot
2007-ben alapították újra az 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.
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 színház
csinálás mellett.
Eötvös Commando: A Commando egyike a Collegium emlékezetes
és legendás szervezeteinek, noha
egyáltalán nem az ősidőkbe visszanyúló valami. 2005 őszén alakult
egyetlen szoba lakóiból. Hogy pon-

tosan kik a tagjai, azt homály fedi,
mivel a Commando egy szupertitkos szervezet. Célja (a bécsi akci
onista művészcsoport mintájára)
a 
collegistákat váratlan „performanszokkal” meghökkenteni, megtréfálni és ezeket persze dokumentálni is. Akcióik eredményeiről mindig
valamilyen tréfás-talányos üzenetben tájékoztatják a collegistákat.
Először a konyhánál már leírt székes
akcióval hallattak magukról. (A
széken egyébként az alábbi üzenet
volt olvasható: „Na ezt übereljétek
GóJák! Hajrá!” A GóJák a kihívásra
egy kispolszki Collegium falai közé
való bejuttatásával válaszoltak, bár
ez alkalommal nem tudtak teljesen
észrevétlenek maradni.)
Open Mic: 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,
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mint az előző években feltűnt, poeta
natusok – a Collegium intellektuá-

lis exhibicionizmus szempontjából
sosem okozott csalódást. p

A collegiumi népdalkincs... –
A colihimnusz
Himnusz
Mi más is lehetne az első 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: szisztemati-
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kusan keverik a páros és a páratlan
verssorokat. (A mellékelt kotta is
megpróbálja türközni ezt a sajátos
szerkezetet.)
Most pedig térjünk 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 a következők:
„Elöl cserkész, hátul cserkész”
„Elöl obszcén, hátul obszcén”
„Elöl cserkész, hátul obszcén”
„Elöl obszcén, hátul cserkész”
Az első kettőt igen könnyű meg
jegyezni, 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 va
laki 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 min
den 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, szoba
szinten, kiscsoportosan stb.) Én 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 C
ollegium
epszilon su
garú 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. p
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Mettől meddig
Titkárság
Hétfő: 8:30-11:00 és 13:00-16:30
Kedd: 8:30-11:00 és 13:00-16:30
Szerda: 8:30-11:00 és 13:00-16:30
Csütörtök: 8:30-11:00 és 13:00-16:30
Péntek: 8:30-11:00 és 13:00-16:30
Gazdasági
Minden hónap 8-13: 8:00-12:00
Minden hónap 14-15: 13:00-16:00
Előzetes egyeztetés után munkaidőben elérhető.
Gondnokasszony és karbantartó
Nincs fogadóidejük, de a feltüntetett időpontokban nagy valószínűséggel
megtalálhatóak az épületben.
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: 8:00-15:00
Szerda: 8:00-15:00
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: 8:00-15:00
Könyvtárak
MTA-ITI Eötvös Könyvtár
Hétfő: 9:00-17:00
Kedd: 9:00-17:00
Szerda: 9:00-17:00
Csütörtök: 9:00-17:00
Péntek: 9:00-16:00
Mednyánszky Dénes Könyvtár
Legtöbbször az „Eötvös József Collegium Mednyánszky Dénes Könyvtár”
Facebook-oldalon érhető el a folyamatosan frissülő időbeosztás.
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Adatok és telefonszámok
Eötvös József Collegium
1118 Budapest, Ménesi út 11–13.
Tel: (1) 460 4481
Fax.: (1) 209 2044
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu
Az Eötvös Collegiumért Alapítvány adószáma: 19022637-1-43
Honlap: http://honlap.eotvos.elte.hu/
Kurátor: Dr. Szepessy Tibor
Kuratórium elnöke: Dr. Bertényi Iván
Igazgató: Dr. Horváth László
E-mail: horvathl@eotvos.elte.hu
Ügyvivő szakértő: Major Anita
E-mail: titkarsag@eotvos.elte.hu
Gazdasági vezető: Noszkó Ilona Éva
Tel: (1) 209 0615/120
Gondnokasszony: Zrupkó Gáborné
Tel: (1) 460-4480/4913
Karbantartó: Pikács Albert
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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: Balga Nóra (balganora@gmail.com)
Alelnökök: Luksa Norbert (norbert.luksa@gmail.com), Samu Viktor
(samu.viktor@gmail.com)
Titkár: Muka Viktória (muka.viktoria@gmail.com)
Tudományos Bizottság elnöke: Burkus Dóra (b.dora95@gmail.com)
Gazdasági Bizottság elnöke: Bondici László (laszlo.bondici@gmail.com)
Informatikai Bizottság elnöke: Nagy Vendel (vendi95@gmail.com)
Kommunikációs Bizottság elnöke: Bauer Flóra (bauer.flora@gmail.com)
Közösségi Bizottság elnöke: Cséby Flóra Hanna (csebyhanna@gmail.com)
Kulturális Bizottság elnöke: Orova Blanka Róza (orovablanka@gmail.com)
Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Dudlák Tamás (dudlaktamas@gmail.com)
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