
                

Szakestély összefoglaló 

 

2019. Február 20.-án 18:00 órai kezdettel került megrendezésre, a Víztudományi Kar és a 

Zsuffa István Szakkollégium történetének első Szakestélye. Az est célja a hagyomány és egy 

olyan nívós esemény teremtése volt, ahol hallgató és oktató együtt, önfeledten szórakozhatott. 

Az estély a Selmeci hagyományokon alapul és a saját szakmabeli fogalmakra és tradíciókra lett 

építve.  

Az este első felében, Dr. Bíró Tibor előadását hallgathattuk meg, az öntözésről. Ami roppant 

érdekfeszítőnek, humorosnak és Dékán Úrhoz híven tartalmasnak bizonyult. Az agytágítás 

után, egy könnyű vacsora során mindenki feldolgozhatta a korábban elhangzott információkat 

és felkészülhetett az ezt követő feladatokra. 

A vacsora után kezdődött az est izgalmas része.  Különböző tisztségviselők avatása, és 

feladataik teljesítése, valamint a szakmai activity tette ékessé az estét.  A Háznagyok, a 

Garatőrök, Gátőr és a segédgátőrei, az Etalon részeg, a Vízóra leolvasó, Balekcsősz, Vízőr és 

természetesen az Elnök megválasztása, akinek legfőbb feladata volt, hogy levezesse az egész 

szakestélyt, amit Tompa Márton teljesített, másodéves építőmérnök hallgató, Szakkollégiumi 

vezetőségi tag. A Balekcsősz minden balekjára és balekinájára, fekete szalagot, kötött, ezzel 

kifejezvén a sötétségüket és naivságukat.  Gátőrünk és a segéd gátőrei nem voltak a legjobb 

formájukban, így egy-két buzgár kialakulhatott és ki is tört az ellennyomó medencéjéből. A 

vitéz vízőrünk, nagyon szorgalmasan védte a bögre vizet, de sajnos Dr. Keve Gábor Tanár Úr 

igazi betyár módjára megszerezte ezt tőle.  Vízóra leolvasó szorgosan olvasta az órát, ahányszor 

csak az Elnök felszólította rá, majd különböző feladatrészeket azonosított be az eltelt idő 

függvényében. Ilyen feladat volt a sörpárbaj, ami során mindenkit értek meglepetések, vagy az 

Elnök mondja, amikor is szakmai fogalmakat kellett élő láncként megalkotni, ez kifejezetten 

bonyolultnak bizonyult. Az este kedvence pedig az a vízóra leolvasó által leolvasott feladat 

volt, amikor hallgatóknak, oktatókat kellett felismerniük, egy-egy történetből. 

Miután az etalon részeg már nem tudta elmondani, a „Meguntam gyönyörű Győrben laktomat, 

mert a Duna, Rába, Rábca rákja rágja lábamat”, a szakestély hivatalos része véget ért és 

kezdődhetett az ereszd el a hajamat, melynek során minden résztvevő letáncolhatta a másikat.   

Az est hordalékává is avathattunk egy szerencsés hallgatót.  

 

 

        Zsuffa István Szakkollégium  


