Mindennapok

A kollégisták rendelkezésére
áll egy kisbolt, ahol
megtalálhatók a mindennapi
élethez szükséges árucikkek.

Az alagsorban található
a mosókonyha, ahol 4
ipari mosógép áll a
kollégisták
rendelkezésére.

Az ABC melletti helyiségekben egy darts gép,
valamint egy csocsó asztal is várja a
kikapcsolódásra vágyókat.

Általános információ
A Szegedi Tudományegyetem kezelésében működő
Károlyi Mihály Kollégium országunk egyik
legnagyobb diákotthona. Az építményt egy
tízemeletes és egy háromemeletes épület alkotja,
melyet egy kis udvar ölel körül. A kollégiumtól a
városközpont mintegy 20 percnyi sétával érhető el,
de egyszerű közlekedést biztosít az 1-es és 2-es
villamos is, amely közvetlenül az épületegyüttes
előtt áll meg. A kollégiumban 24 órás
portaszolgálat
működik.
A
kollégisták
rendelkezésére áll egy 300 fő befogadására
alkalmas terem, amelyben egy színpad is helyet
kapott, valamint egy egyetemistabarát árakkal
működő, jól felszerelt kollégiumi ABC is. Az
épülettől mintegy 200 m távolságra található a
SZEGED PLAZA, 500 méterre a TESCO
hipermarket, valamint 1 km-re az ÁRKÁD
bevásárlóközpont.

Károlyi Mihály Kollégium

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74
Tel: +36-62-452-355
https://www.facebook.com/KarolyiMihalyKollegium

http://www.mksh.u-szeged.hu/

Lakószobák

Kollégiumi élet
Minden évben
megrendezésre kerül
a Károlyis Gólyatábor,
ahol a kisgólyákat egy
lelkes főgólya csapat
vezeti be a kollégiumi
életbe.

3-4 ágyas szobák mosdóval, a folyosón közös
vizesblokk és konyha található.

Minden szinten van közösségi helység, amelyben
egy TV is helyet kapott

Év elején minden szint
hagyományos
módon
megrendezi
a
saját
„szintavatóját”, az egy
emeleten lakók közösségi
életének megteremtésének érdekében. Az év
első nagy Károlyis bulija
az „Ismerkedési est”,
majd nem sokkal ezután
megrendezésre kerül a
„Károlyis Októberfeszt”,
ahol főként a kultúra kap
szerepet,
és
minden
Károlyis megmutathatja zenei tudását.

Kollégiumi élet
Természetesen nem csak
ennyiből áll a Károlyis
élet. Az év folyamán
megrendezésre
kerülő
számos rendezvény közül
teljesség igénye nélkül
csak párat megemlítve:
Károlyis
Karácsony,
Farsang,
Vacsoracsata,
Sportnap,
LAN-party,
Kirándulás stb.
Végül a legnagyobb
Károlyis rendezvény, az
országszerte híres
Kollégiumi Pajkosságok,
azaz a KOPAJ, amely
minden év novemberében
kerül megszervezésre. A
rendezvény alatt a
kollégium szintjei
vetélkednek egymással a vándorkupáért, a csíkos
napernyőért, no meg a dicsőségért. A három napos
rendezvény alatt a kollégisták minden területen
összemérhetik képességüket, mint sportok,
állóképesség, műveltség, kreativitás stb.

