
 

 

 

 

 

Hírlevél 
 

Tisztelt Kollégisták! 

 

Ismét fontos infókat osztunk meg önökkel, kérjük, kezeljék megfelelő komolysággal, elkerülve ezzel 

a sok felesleges konfliktust. 

 

 

1. Vízszünet!    

Tájékoztatjuk önöket, hogy december 02-án (péntek), várhatóan 1400-1900 között nem lesz 

vízszolgáltatás a kollégium épületében. A dugulások elkerülése végett a WC-helyiségeket lezárjuk, s 

csak akkor nyitjuk meg, ha újra lesz vízszolgáltatás. Addig a főiskolai illemhelyiségeket lehet 

használni! 

Erre azért van szükség, mert a napkollektorok vezetéke kilyukadt, s ezáltal nem hatékony a rendszer. 

A munkálatokat nem lehet halogatni. Az időpontról tegnap délelőtt kaptunk tájékoztatást mi is! 

 

2. „Légy a stáb tagja!”   

Programunk arról szól, hogy jelentkezni lehet a hagyományos, karácsonyi dekorációt készítő 

csapatba. Az esemény (dekorálás) december 8-án két turnusban 1400 – 1500 és 1500 – 1600 óráig lesz. 

Jelentkezz, akár a facen (FB-esemény keretében, akár mailen is (bagolyvar@bagolyvarkoli.eu). 

Hogy ki lesz az a szerencsés 8-8 fő, aki a csapat tagja lehet, kiderül még a héten, s feltesszük a 

csoportba és értesítjük őket, ha nem FB-tagok.  

 

3. Csótányírtás 

A szokásos negyedévi megelőző védekezést december 12-én (hétfő), délelőtt 900 órától végzi a 

vállalkozó. Kérjük, hagyják szabadon, tegyék tisztává a mosdókagylót és környékét, s a kezelés után 

2-3 napig ne töröljék le a mosdó csap körüli részét! A munkálatok alatt kollégáim azt is figyelik, 

mennyire tiszták, rendezettek a szobák, s ahol úgy érzik, hogy “nem menne át” a december 19-20-

án tartandó “Széplak Szemlén”, ott szólnak vagy értesítést hagynak. 

 

4. Széplak Szemle 

December 19-21.  900-1600 között bármikor.  

 

5. Csendrendelet 

Kérjük önöket, ne feledkezzenek meg arról, hogy december 3-ától (szombat) életbe lép a 

csendrendelet (lásd. Házirend!). Ennek szellemében kérünk mindenkit, hogy tisztelje meg a közösség 

lakóit, s hangoskodásával ne zavarja a tanulást! 

 

6. Számlázási szünet 

December 21-étől ismét számlázási szünet lesz, emiatt módosul majd a KOB-szállás technikai 

rendezése. Pontosabb felvilágosítást később tudunk adni a facen, a csoportban és a honlapon! 
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7. Januárban végzők - visszajelzés 

Kérjük azokat a hallgatókat, akiknek februártól nem lesz hallgatói jogviszonyuk, mert 

államvizsgáznak, abszolválnak vagy passzív ill. törölt státuszuk lesz, jelezzék a honlap mail címén!  

Határidő: december 22. 

Ha valaki szeretne már januárban kiköltözni közülük, azt december 20-ig kell jelezni! 

( bagolyvar@bagolyvarkoli.eu )  

 

8. Kardioterem és dohányzó helyiség 

Előreláthatóan december 6-9. közötti időszakban fogják átadni a két helyszínt. Kérjük, addig ne 

használják a szóban forgó helyiségeket!  

Köszönjük! 

 

 

 

Budapest, 2016. december 01. 

 

                                                  a kollégium vezetése nevében:  

 

                                        Bálint Imre s.k. 

                                         kollégiumvezető 
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