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Van olyan hallgatói lap, amelyik kizárólag lányokat tesz címlapra, mint például a BIT,
de akkor is a borítóra kerülhetnek a hölgyek, ha megnyernek egy szépségversenyt.
Szegeden ennek m á r h a g y o m á n y a van, negyedik alkalommal rendezi m e g ugyanis
arcszépségversenyét a szegedi hallgatók lapja, a Hökkentő. A jelentkezőkről készült
fotókat az újság márciusi számában jelentetik meg, melyekre az interneten bárki
szavazhat. A szerencsés döntősök közül a győztest és udvarhölgyeit a zsűri áprilisban,
gálaműsoron választja ki.
Szél Ildikó Melinda, a Legyél Te az Egyetem Arca! verseny koordinátora szerint
fontos, hogy ne egy szépségverseny kritériumai alapján értékeljék a lányokat, hiszen
ezen a megmérettetésen a legfontosabb a bájos, harmóniát sugárzó arc. Az persze
tagadhatatlan, hogy a legtöbben először az összképet nézik, és csak azután fedezik fel
a részleteket. Bár többféle alap arctípust lehetne megkülönböztetni, e versenyen nincs
kategorizálás.
Döntő a S Z O T E K L U B b a n !
edupress

Ezt is én találtam fel

A Világ 100 csodája:

Ez a cikksorozat a magyar találmányokról fog
szólni. Többnyire nem olyan dolgokról fogok
n'rni, amiről mindenki tudja, hogy ezt magyar em>ber találta fel, hanem olyanokról, amiről nem is
gondolnád, hogy valami magyar vonatkozása van.
i Mintegy
1100 éve a
Kárpát-medencében
1 él a magyar nép és ez idő alatt az élet számos területén j ó ötletekkel
álltunk
elő
lés
valósítottuk
meg
elképzeléseinket.

A Neuschwanstein-i kastély
Nem sokan ismerik, pedig nem is olyan messze,
a német.osztrák határon, a bajor Alpokban egy
mesebeli kastély tornyai magasodnak. II. Lajos
bajor király megálmodott egy fantáziavilágot
és meg is valósította, noha 17 évig tartott az
építkezés. II. Lajos , akire mély benyomást tett
Richárd Wagner Lohegrin című operája, miután

TUDTAD - E
... hogy Kempelen Farkas a XVIII. Század máJsodik felének egyik sokoldalú, kiemelkedő
személyisége, 1769-ben a bécsi császári-kirá.lyi udvarban bemutatta a sakkozógépet????
Vagy, hogy 1788. július 17-én gőzturbinára
nyújtott be szabadalmat!az ő szóhasználatával
jtűzgépnek és reakciós gépnek nevezett eszközökre 12 éves kizárólagos szabadalmat kért
'Magyarország és a Cseh-Osztrák örökös tartományokra.)
Legnagyobb, maradandó tu' dományos eredménye, hogy évtizedes aprólékos
munkával kutatta és feltárta az emberi hangképzés folyamatát. Megállapítása
igazolása
Hétrehozta a világ első, valóban „beszélő"(ún.
' hangutánzó) gépét, amelyet 1790-ben mutatott be.
... hogy az első villanyórát a magyar Ganz müvek
hozták forgalomba 1892-ben. amelyet Bláthy
' Ottó Titusz szabadalma alapján készítettek. ( így
. h á l ' Isten a különböző szolgáltatók mérni tudják fogyasztásunkat és ez alapján fizethetünk)

... hogy a világ első népautója a Ford T-modlell, amelyet 1908-tól gyártottak és a következő
'évtizedekben a típusból mintegy 15 millió dart ab készült. A kocsi tervezésében és a tömegi gyártás megszervezésében is meghatározó szerepe volt a Henry Ford főkonstruktőreként
dolgozó, makói származású Galamb Józsefnek.
hogy a szódavíz is magyar találmány.Jedilik Ányos nevéhez fűződik. 1841 -ben sikerült
j előállítania és azóta is fogyasztja a fél Világ.
... hogy az eScart-ot.ami egy elektromos bicikli-utánfutó, teherszállító roller és bevásárló
[kézikocsi is egyben egy magyar hölgy Dőry
Zsófia találta fel(de minek????) és ezzel megnyerte az Országos Innovációs verseny első díját.
Szerencsére napjainkban is folyik a különböző
i eszközök kitalálása és elkészítése és feltalálóink
nem lustálkodnak, hanem szorgosan dolgoznak.
( gondolkodnak, ezt az is alátámasztja, hogy a
különbözö nemzetközi versenyeken és kiállítái sokon pl: az 1998-as évben a magyar szabadalmak
126 arany-, 20 ezüst- és 17 bronzérmet nyertek.

-Mocan-

18 éves korában királlyá koronázták, meghívta az
udvarába a zeneszerzőt és mecénásként támogatta. S míg Lajos a Wagner által színpadra vitt
darabokban élvezhette a német lovagok korának
hangulatát, addig elkészült
a mesekastély. Az épület
belső
berendezésében
különböző
építészeti
stílusok keverednek: mór,
gótikus és barokk elemek
az oszlopok tartotta keleti
stílusú cseppkőboltozattal,
a trónterem pedig a hanyatló bizánc stílusjegyeit
viseli. A Wagner operák
előadására szánt csarnok
megvilágítása
ravasz,
ötletes. II. Lajos kedvelte
a régmúlt hangulatát, de
ez nem akadályozta meg
abban, hogy a kastélyt a
technika
vívmányainak
felhasználásával építtesse
fel. Fűtési rendszere modern volt, a konyhában
hideg-meleg víz folyt. E
gyönyörű kastély ellenére
a király nem volt boldog.

Még csak 3 hónapja költözött be a tündérpalotába, amikor kormányzásra alkalmatlannak ,
nyilvánították. A starnbergi-tó menti kastélyba
vitték, őrizet alatt tartották, s még máig tisztázatlan körülmények között itt fulladt vízbe
1886. június 13-án. így aztán a király nélküli
erőd magányosan ékesíti a bajor Alpok hófödte
csúcsai által nyújtott kép előterét, körülötte
dombok, hatalmas erdők és tavak. Aki hozzám 1
hasonlóan személyesen is látni szeretné ezt a
szépséget, annak ajánlom, hogy Füssen városától

R U t Z M S
(: Angol - Magyar :)
ínyenc 1
allolampa - pseudo-horse-lamp
anyakönyvvezető - mother-book-driver
aranyer - goldvein, for gold
atlos - over-horsy
balfacan - left pheasant
Baltazar - Axelock
bördiszmuaru - skin-decoration-work-ware
cigánypecsenye - gipsyroast
csillagkulcs - starkey
csirkefogó - chickenholder
diszszemle - pomp-eye-down
ejtőernyő - dropper umbrella, wow-stock-parasol
ellenszegules - awayflax-nail-sit-and
falvedő - wall-protector, wall defends
he
favago - treecutter
fenymasolat - lightreproduction
fokhagyma - capeonion, degree-leavetoday
forradalom - my
song boils, the junk
is healing over
PAtőtest - grass®ew>
stock-body
hajout - hair-oldroad, if-good-way
hajtovadaszat - h-door-hunting, driver-hunting
haladas - fish giving
hangfal - voicewall, soundgobble
hatalomvagy - six-bedding-wish, the junk-desire
affects
hoditas - beaver digs i
holttér - deadspace
hullám - my corpse
jarm'/i - walkwork
jegygyűrű - ticketring
jégcsap - icetap
kan(n)ibal - male-party
keljfeljancsi - get up Johnny
korso - agesalt
kosariabda - ram-flood-ball
lehetetlen - 1-uneatable
lekenyerezes - down-breading
leltár - findstorage
lemezborito - diskdumper
lépcsőház - stairhouse
libegő - he floats
lodarazs - horsewasp
madartej - birdmilk
majomkenyerfa - monkey-bread-tree
majonéz - today-good-look
mazlista - glazelist
napló - sunhorse
naplopo - sunstealer
palyaudvar - fieldyard
papaszem - pope-eye
parbeszed - fewtalk

pezsgőtabletta - champagne-pill
porszivo - dustsucker
sajtó - cheese-antique
selyemfiu - silkboy
szálláshely - flying seat
szarvasmarhavadasz - shit-iron-etch-if-wild-ace
személygépkocsi - person-machine-wagon
szemeremajkak - eye-coin-lips
szesztestver - alcohol-body-blood
szivoszal - sucking-thread
szökőkút - escaping well
tanfolyam - thesis stream
templomhajo - churchboat, church-hair-oh
tolvajok - push-butterreason
tokeletlen - pumpkinlife-flax
vagohid - editorbridge,
cutterbridge
vasmacska - ironcat
villamos - forkwash
tavbeszelő - distancetalks-he
kormányfő - steeringwheel-head
kormányszóvivő - steering-wheel-word-carrier
repulőgep-hordozo - flyingmachine-barreler
számítógép - mymouththe-i-oh-machine
(Lyukamon szőr van.) - You come on sir one.
(Hol a nyuszi?) - Hole a new see?
(Van két macskám.) - One Kate much come.
Hideg van.) - He dag one.
(Van hat bicskám.) - One hut bitch come.
(Lukas trikó.) - Luké ash tree cow.
(Csúszik a csikó.) - Chew seek a cheek cow.
(Van hat kecském.) - One hut catch came.
(Sirálytojás.) - Sheer I toy ash.
(Két nomád tacskó van a boron túl.) - Kate
no mud touch cow one a bock Ron tool.
(Bírlak!) - Beer lack!
(Szól anyu!) - Soul a new!
(Tapéta.) - Tap eat a.
(Fogpiszkáló.) - Fog peace call low.
(Tépett varjú van a fán.) - Tape
at war you one a fún.
(Szarvasmarha-felvágott) - Shit
iron bite if up cut there.
(Én istenem, jó istenem.)- I too
you no, good too you no.
(Anyajegy.) - Mother ticket.
(A nyavaja törjön ki!) - Mother's butter brake it out!
(„Kő tüz?" „Nem, má' ég") - „Stone
fire?" „No, today sky."
(Anyakönyvvezető.) - Mother book driver.
(Repülőgépanyahajó.) - Flying machine mother
if good.

Bekávézva
Ebben a rovatban különböző ételek és italok
receptjeivel fogtok találkozni: olyanokkal amelyeket mindenki könnyedén el tud készíteni,
tehát ez a rovat nem csak a gasztronómiai ínyencekhez szól, hanem mindenkihez, aki a sütésfőzés vagy akármilyen konyhai tevékenységet
legalapvetőbb (vagy semmilyen) szinten műveli.
Biztos mindenkivel előfordult már, hogy egy
hosszú nap után, amikor kis millió előadásod
és gyakorlatod volt, mellesleg a fél várost végigjárkáltad, este 8-kor hullafáradtan hazaértél és '
rájöttél, hogy teljesen kiment a következő napi
DEMÓ a fejedből: semmit nem tudsz és irtó nagy
Zn-ben leszel, ha nem lesz meg! Természetesen
nem az az első dolgod, hogy nekiugrasz a könyvnek, hanem megadod a módját és megnézed,
melyik TV-csatornán milyen műsor van, 1-2-be
be is kapcsolódsz (persze csak azért, mert van
időd tanulni még egész éjjel). Miután kiTVzted
magad, úgy érzed az álom kezd markába keríte- ,
ni, neked pedig sürgősen ki kéne találnod valamit
ellene, vagy a holnapi DEMÓn megbuksz!!!
Hosszas gondolkodás után arra jössz rá, hogy
egy kis energiaital biztos segíteni fog, majd
rádöbbensz, hogy a tegnapelőtti buli óta(amin
az akciós italból rengeteget ittál), már az illatától is rosszul vagy! Tehát marad a kávé, de
az nem annyira finom, plusz az elkészítése sem
olyan sok idő, mintha elmennél a leközelebbi
Non-stopba energiaitalértlEzekre az alkalmakra
tudom egy jó barátom( Váncsodi Józsi) kávéspecialitását ajánlani: a Vacskamati de Luxe-ot.
Bár elkészítése nem annyira sok idő, de az íze ,
isteni és ha ébren nem is fogsz tőle maradni,
felhőtlenül jót fogsz aludni és a DEMO még
rossz lidércként sem fog előjönni. Majd reggel!!!!
Elkészítése: Az egész alapja egy fahéjas fekete,
aztán ezt nyakon öntöm körübelül két deciliter forró tejjel, dobok bele étcsokoládét, egy kávéskanál
mézet, és alaposan elkeverem. Ezt követően
megkoronázom tejszínhabbal, aminek a tetejére
szórok egy kevés fahéjat vagy reszelt csokoládét.
Hát ennyi lenne az egész! Szerintem tényleg nagyon finom! Ha valaki nem szereti a kávét, annak sorry (és jó tanulást)!
-Mocan-
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Ha túl sok pénzed van...

1

Túl sok pénzed van? Itt az ideje, hogy feldobd
a verdád menő, apró kis kütyükkel, melyek bár
borzasztóan drágák, tulajdonképpen semmit sem
1
émek. Az
extrákat az Ultra Táp csomagban
lehet az
újonnan
vásárolt
a u tt
tók
, m e 11 é
meg - i
|r e n - j
.delni, í j

. lenésük a
in hónapokon
- Index-ablaktörlők
' i s m e r j ü k a fényszórókra szerelt ablaktőrlőcskék
meséjét, íme, az oldalsó kis sárga villogókra
(szerelhető verzió. Az ablaktörlöcskék egyébk é n t 0,005 %-os fényerőnövekedést okoznak
esős időben, és 0,17 % az eredmény erős havazásban. A csúcstechnológiának köszönhetően
a kis karok az indexelés üresfázisaiban hadadnak el a lámpák előtt, így nem keletkezik
káros villogás a villogásban. (+ 80 000 Ft)

egyenlíti, és hajószerü ringássá varázsolja, azok
megnyugodhatnak, hiszen itt ez a vadonatúj
tiltóberendezés. Gombnyomásra teljesen kiiktatja
a lengéscsillapítók káros hatásait, és a sofőr újra
átélheti azt a tökéletes vezetési örömöt, mikor a
vezető és az úttest egy egészet alkot, együtt dobban
a szívük, egy minden rezdülésük. (+ 250 000 Ft)
- Alvázdíszítés
Autónk alvázát
a szokott koszos,
szürkés
árnyalat helyett
feldíszíttethetjük.
A kreatívak fel i0 ratokat vagy rajzokat
festhetnek
rá, a felvágósabbak
akár arany alvázat
is rendelhetnek. Még
jó, hogy csak ugratásnál látszik. (+ 100 000
10 000 000
Ft)
Ablaklemosó-szárító
Lespricceled az ablakot,
hogy
az ablaktörlő lemossa a
szennyet, de a szélvédő nedves lesz, és szinte ki
sem látsz rajta. Menni nem tudsz, mert dugó van,
vagy épp parkolsz, mihez kezdesz? Gondodat
a WashWater Dryer azonnal megold|
ja, mivel a motorháztetőből
e l ő u g r ó

- Gumilevegő-leengedő
Az okos kis ketyere segítségével bármikor lehetőségünk
'nyílik leereszteni gumijainkat. Ki
nem tapasztalta volna már, hogy
túl kemények a gumik, és szívesen
' leengedett volna belőlük néhány pasz• kált? Nos, rajtuk ez az extra nem segít,
mivel
egyetlen
gombnyomásunkra
, minden kerékből minden levegőt kipré' sel. A gyártók szerint terepre, és nagyon H B É K
I hosszú parkoláskor ideális. (+ 40 000 Ft)
- Alul lógó márkajelzés
Autónk motorháztetejének elején, a márkai jelzés ezúttal nem kiemelkedik, mint a híres
i merci csokikocsiénak, hanem alul, a rendszámtábla alatt lóg a jármű alá. Kecskesza[ kálihoz hasonlatosan tekintélyt kölcsönöz a
)gépnek, és letörés esetén a gyártó kicseréli egy
s ú j r a az eredeti ár kétszereséért. (+ 25 000 Ft)
1

- Lcngéscsillapító-legátló
Akiket idegesít, hogy kocsijuk rugórendszere az
. összes rezgést, buckát, netalán kátyúba futást ki-

nagyteljesítményű
hajszárítók
pillanatok
""
alatt makulátlanul szárazzá varázsolják a nedves üvegfelületet. (+ 150 000 Ft)
- Csomagtér szűkítő
Kevés a cucc a csomagtartóban? Gyors kanyarokban ide-oda gurul a szajré hátul? Acsomagtér
szűkítő egy méretre és formára vágott, darabokból

e V Ü '

af
h u n g a r o összeszerelhető
tömb,
mely i
c e 1 1 „^fc^
.•vtv
képes
arra,
hogy
kisebbé varázsolja a teret,
így kevesebb felszereléssel is j ó
helykitöltés érhető el. (+ 10 000 Ft)
- Tempó Max
A tempómat unokaöccse. Ez a fej lesztés képes arra,
hogy autónk sebességét a maximálisan beállított
érték alá szorítsa. A blokk belépése után, ha átlépnénk a sebességhatárt, egy riasztórendszer szólal
meg, és ha továbbra sem lassítunk, az automatika azonnal berántja a kéziféket. (+ 450 000 Ft)
- Motorhang-rögzítő
A motorházba szerelt, a generátorról működő
speciális diktafon képes arra, hogy a teljes<
menetidő alatt rögzítse a motor által kiadott
hangokat. A szerkentyű rádiójeleket bocsát
ki, így akár menet közben a hifin is figyelhetjük, mit müvelünk. Később aztán ezeket a
felvételeket vissza is hallgathatjuk, és megbizonyosodhatunk afelől, nem lakik-e tücsök a
motorban, vagy mittudomén... (+ 200 000 Ft)
- Légfogó elemtöltő
Apró kis kiegészítőként a légkondi kivezető
nyílásai elé apró szélerőműveket szerelnek,
melyekhez l - l zsebóraelem-töltőt kapcsolK , nak. A légkondicionáló teljesítményének
felhasználási hatásfoka 0,009 %, így
könnyen kiszámolható, hogy 3-4 napnyi erős, jeges szélben megejtett a u - ,
tókázással könnyedén feltölthetjük (
kedvenc kis vekkerünk pészmékerét.
(+
290 000
Ft)
- Ülésbe szerelt hátvakaró
Vezetés közben is viszkethet a hátunk, és ha ilyenkor megvakarási
kommandósküldetésekbe
kezdünk,
bizony
könnyen
baleset lehet a vége. Ilyen i
esetekben segít a hátvakaró,
mely a kormány közepére
szerelt,
érintőképernyős
rendszer, a Back Map
(háttérkép) segítségével könnyen orgazmushoz közeli élményben részesíti a hátviszketéstől szenvedőt. (+
100 000 Ft, +20 000 Ft-ért állítható erősséggel)
- Traffipax Contact
A hasznos kis ketyere az elektromágneses hullámok minden spektrumán képes jeleket venni,
és az útszéli sebességmérő állomások h u l - '
lámhosszára pillanatok alatt rákapcsolódni.
Ekkor e-mailben elküldi adatainkat, indulási 4
helyünket, úti célunkat és aktuális sebességünket a rendőröknek, megóvva ezáltal a volánnál ülőt, hogy nyaka nyújtogatásával, szemével

PULZMS

az ab
'lakokat?
Fe 1 pa t. tan egy kő,
tráesik
valami, és máris 1
'pókhálószerü
•epedések
futnak végig imá. dott
kocsink
. szélvédőjén, melyek
[tökéletesen
eltakar*ják a kilátást, ráadásul
eltüntetésük
lehetetlen,
f és nagyon sokba kerül. ^
A
Japán
[Gumicumi cég fejlesztői olyan szélvédőket
.állítottak elő, melyek egy madártollpihe rájuk
libbenésétől ripityára törnek. így aztán megs p ó r o l j á k a továbbrepedési, a nagyon összevisszarepedési, a szutyokkárepedési, és az irgalamatlanul-szétvan-repedési
fázisokat,
és
egyből a kicserélésre ugranak. (+2 000 000 Ft)

I

Balkézmelegítő
(egykézzel vezetőknek,
fázós másikkezüeknek)
Hűtőrács-hőmérséklet
mérő (nem tudom, kinek)
Villogó rendszámtábla (rossz szemű
zsaruknak, tuning mániás rappereknek)
Teafilter lógató, bögretartóval (angoloknak)
Tolatólámpa blokkoló (hátramenetben
várakozóknak, tolatva követőknek)
Rögzített, nem nyíló ajtók (ablakon beugrálóknak, versenyzőknek,
Bud Spencer rajongóknak)
Lóerőmérő (Porschét birtoklóknak, megszállottaknak)

Bakelitlemez lejátszó (régimódiaknak, lemezlovasoknak)
Ülés alá szerelt sétapálca tartó
(öregeknek, angoloknak)
Beépített merülöforraló (könnyen elalvósoknak, vagy csak úgy heccből kávézóknak)
Kipörgés segítő (havon csúszkálóknak,
menőn kanyarodóknak, filmkészítőknek)
Lánctalpak (nehéz terepre tévedőknek,
hegyiembereknek, németeknek)
Kipufogógáz méregszint mérő
(környezetvédőknek, fizikusoknak, öngyilkosoknak)
Biztonsági övre rögzített tüskék (fakíroknak,
óvatosan fékezni megtanulni akaróknak)
Óvszer automata (mindenkinek)

- Papír kaszni
Túl nehéz autónk menettulajdonságait javítja, ha az egész
karosszériát papírra cserélik.
Az autónk formáját tökéletesen
mintázó, színre festett papírmásolatot a cég szakemberei forrasztják az alvázhoz, így majdnem
tökéletes
élményben
lesz
részünk.
Trabantosok,
ha beadják az eredeti kasznit,
féláron megkapják egy korábbi
kollégájuk
kocsijának
papírburkát.
(+700 000
Ft)

- Jogosítvány előnvújtó
, Idegesít, hogy folyton a zsebediben, a műszerfalban eldug. ott szekrénykékben, és sosem
. használt ajtók mögött keresgéld
jogosítványodat, mikor a rendőr
kéri? A kormányra szerelt gomb
megnyomásakor, a gázpedál
fölötti holttérben nyugvó kis aszi talka pillanatok alatt előugrik,
hogy már át is adhasd okmányaidat a szervnek.
. A hidraulikus karok alig adnak hangot, és extra
szolgáltatáskén a forgalminak is csinálnak helyet.
(+70 000 Ft)
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Lenyíló lépcsők ajtónyitáskor (gyerekeknek, törpéknek, kalauzoknak)
Beépített ceruzahegyező (utazás közben rajzoló, vagy leckét íróknak)
410V-os hálózati adapter (űrhajósoknak,
fizikusoknak, és öngyilkosoknak)
Oldal irányú reflektor (fénykedvelőknek,
éjjeli strandoláshoz világítóknak)
Világító tetődísz (hirdető cégeknek,
harsányan karácsonyozóknak)
Lökhárítóra szerelt rovarszűrő (biológusoknak,
tyúkfarmot birtoklóknak, ínyenceknek)
Kitolható szárnyak oldalra (Batman vagy
Knight Rider SPR fokozat rajongóknak)
Tüskés lökhárítók (háborúzóknak,
metálosoknak)

...de nagyfiúknak való komoly játékokra is.

Lee

A Filmezés hatalom

Interjú egy fiatal „újvonalas"
filmrendezővel, Csu ja Lászlóval

Ez nem pont így van, mert Európában sok
lehetőség van, rengeteg a fesztivál, szinte minden héten tartanak valahol egyet, és
nem konkrét témákra mennek rá, sokszor
Tudom, tudom, semmi
köze
Szegedhez
csak az az elvárás, hogy kisjátékfilm legyen.
i semmi köze a karhoz ilyen cikkből mindElőször van az ötlet és utána a versenykihirden egyetemi újságban van vagy száz, de
etés és nem fordítva. Egy jobb filmet tizenöt
azért remélem a filmeket mindenki szereti,
húsz helyre elküldenek, és így lesz ismert.
i sKezdjük az elején. Mióta érdekel a filmezés?
-Szerinted mi a titka, annak hogy egy hazai kis>-Ez az egész úgy kezdődött, hogy először színjátjátékfilm dijat nyerjen ? Mit értékelnek jobban a
szó körbe járlam és miután az megszűnt, tovább
tartalmat vagy inkább a megvalósítási?
is igényem volt játszani, előadni, és az egyik
Ez egy nagyon nehéz kérdés, minden zsűri
(haverom kapott egy digitális kamerát, ami akkor
máshogy áll hozzá. Például a mostani magegy hatalmas dolog volt. Végül is így kezdtünk
yar filmszemlén is úgy állították össze a zsűrit,
egy novellám alapján fdmet készíteni, ami a Drohogy legyen, aki az ötleteket, legyen, aki a
' gról szólt. Középiskolások voltunk, le is akartuk
szakmai hátteret értékelje. Nagyon pontosan
' a suliban ezt a filmet játszani, és természetesen
lehet azt látni, hogy egy filmben mennyi pénz
I puha eszközökkel, de betiltották a filmet. Ekkor
van, de azt alá szeretném húzni, hogy vannak
'jöttem rá arra, hogy a filmezés mekkora hatalom
drága filmek meg jó filmek, és a kettő nem ugy>is lehet, mert azokkal az érzelmekkel, amiket
anaz. A nagyjátékfilmek elbírálása máshogy
egy film felkavar, tudod az embereket irányítani.
működik, mert az egy teljesen belterjes dolog,
1
Itt nem a manipulációra gondolok, hanem arra,
hogy amiben van állami támogatás, az bekerül a
, hogy egy filmmel az emberek gondolatait bijátékfilmek közé, amiben meg nincs az le, van
zonyos körökbe be tudod rántani, véleményalkosz*rva. Kicsiben sokkal rugalmasabbak, képesek
t á s r a készteted őket egy témával kapcsolatban.
kihagyni egy 5 millió forintos kisjátékfilmet
-Ez volt az a pont, amikor számodra a film töbis, és díjazni helyette egy nullpénzből készített
. bet jelentett, mint hobbi vagy ezt tekinted az első
handycam-est mert egyszerűen az ötlet jobb.
próbálkozásnak.
Normálisan
megfogalmazva
-Milyen lenne álmaid filmje?
ynikor volt az. amikor azt mondtad, hogy na ez
A kérdésedre nekem így az Oscar-díj ugrott be,
I egy kész film ezt már meg lehet mutatni a „ nagy "
de isten ments, hogy én Oscart nyerjek, mert
[ nyilvánosságnak?
egyrészt abba beleszól a politika, másrészt az Os-Először is szerintem, nem lehet filmet befejezni
car díjas filmek jelentős része elég sematikus. Én
'csak abbahagyni, tehát mindig lenne valami,
elsősorban álmaim filmjét nem a kritikusoknak,
amit csiszolna az ember. Szerintem a profizmus
hanem a nézőknek készíteném, félre ne értsenek
„határa" igazából ott van, amikora forgatáson már
én nem egy zsánert akarok, mert hiszem, hogy
) leosztottak a különböző szerepek, egy normális
a zsáner-tucat film, és a művészfilm között van
stáb fel tud állni. Hivatalosan attól fogva vagy
egy olyan folyosó, ami mindenkihez szól, ugyprofi, hogyha ebből élsz, én nem élek ebből, de
anakkor benne van az alkotó is. Almaim filmje
minden hónapban más most éppen egy fa( m e g kell, hogy mondjam hogy Magyarországon
nagyon kevesen élnek ebből, a legprofibb profik
lusi disznótoros cuccon gondolkozom, máskor
sem csak filmezéssel keresik a kenyerüket.
meg science fiction-t szeretnék készíteni.
--Miért van az szerinted, hogy legprofibb profik
-Sokszor témába keveredett de most konk\ sem tudnak normálisan ebből a szakmából
rétan kérdezek rá: Mi a magyar filmiparról a
(megélni?
véleményed? Ami főleg engem érdekel, hogy mi
az oka annak, hogy mostanában özönlenek a
i Ez egyszerűen azért van, mert kicsi a piac, tehát
mozikba ezek a magyar filmvígjátékok,
Tibitől
olyan hogy nyereséges magyar film, nincs. Ez
kezdve az Apám beájulnán át az Ablak Zsiráközhely ma már de így van. Kicsi a piac kevés
az „igazi" mozi. Az államnak muszáj támogatnia fig (Üvegtigris -szerk.) miért szorult háttérbe a
történelmi filmes Sacra Corona,
Honfoglalás"
(a filmeket, valamilyen arányban beszállni, ahhoz
vonal"?
hogy egyáltalán elkészülhessenek. Egyszerűen
nincs elég ember, aki elmenjen, hiába a „Csak
- Azért annyira csak nem baj, hogy nem lesz
szex" című film sem volt nyereséges. Tehát
Honfoglalás? ugye? (röhög) Ha politikus lenmuszáj egy rendezőnek akármilyen híres is,
nék,
akkor azt mondanám, hogy természetesen
akármennyire is elvégezte a Színművészeti
a rendkívül jó magyar filmtörvénynek köszönEgyetemet, az év jelentős részében reklámokat
1
forgatni, vagy tévés munkákat bevállalni, a sz- hetjük mindezt, és végre a magyar filmnek van
becsülete. Szerintem ez a tendencia nem köthető
I erencsésebbek meg színházban rendeznek.
filmtörvénnyel,
I -Te konkrétan milyen típusú filmeket
készítesz: össze egyértelműen a magyar
nem erről van szó, hanem arról hogy felnőtt
'mosószerreklámokat
vagy azért mást is?
) Én alapvetően rövidfi Imeket készítek, ezek inkább egy új magyar filmes generáció, az ún."Simó
i személyes alkotói filmeknek számítanak. Inkább osztály és köre". Úgy látom, hogy a magyar
filmes életben tátong egy nagy lyuk. Van a Szfesztiválokra készítek filmeket, nem a Tv-be.
abó
István, Jancsó korosztálya, tehát az ötven
-Szóval te a filmfesztiválokon
ilyen "pályázati
1
hatvan
éven felüli „nagy öregek", és most bon* kereteken " belül mozogsz?

togatja szárnyait az új filmes generáció (Török
Ferenc, Pálfi György, Hajdú Szabolcs). Ők
már a rendszerváltás után váltak 18 évessé,
másképp gondolkoznak nem a régit hozzák,
függetlenek már a „rendszertől". Ez a generáció
nemzetközileg is komoly elismertséggel bír.
-Mondanál tőlük filmeket, amik ismertebbek lehetnek, vagy éppen ajánlod őket?
Nem hiszem, hogy olyan nagyon ismertek ezek a
filmek de mindenkinek ajánlom Hajdú Szabitól
a Macerás ügyeket, Tamarát, valamint most jött
ki a Fehér Tenyér, és Pálfi Gyuri Taxidermiája is,
tőle még a Hukklét is, ha jót akartok. Ezeket a ,
filmeket ha megnézi az ember, érzi, hogy igenis
van magyar film. Visszatérve a vígjátékokra. A
vígjátékok azért jöttek föl, mert a kereskedelmi
televíziókat törvényben kötelezték, hogy belet- {
egyenek pénzt filmekbe, és természetesen ők
nyerni is akarnak valamit ezen, és ugyebár azt,
tudjuk, hogy egy kereskedelmi televízió elvárásai a filmminőség szempontjából igen alacsony.
Ez nem is baj szerintem, mert kell magyar zsánerfilm, mert azért tudnunk kell, hogy nem csak
Ibizán, Arizonában, Amerikában vannak fiatalok,
akik titokban pornóújságokat nézegetnek, hanem
itthon is. Egyre többet járnak moziba az emberek,
és egy magyar közönségfilm tud akkora siker
lenni itthon, mint egy amerikai, versenybe tud
szállni vele. Szerintem az embereket az érdekli,
hogy mi történik Pesten vagy a szomszéd faluban,
és nem mindig az, hogy mi megy Hollywoodban..
-Említetled hogy elismerik külföldön a
magyar filmeket, az lenne a kérdés, hogy mégis
mi érdekli nyugatot a magyar filmekben, mik az
ismertetőjegyeink?
-Egyrészt azért is szeretik a magyar
filmé-'
ket nyugaton, itt a kisjátékfilmekről beszélek,
mert bevállalósak. Kint gyakran egyetemleges
témákat választanak, mint például hogy na akkor
a depresszió. Sok a sematikus jegy, nálunk kicsit
erőteljesebben foglalkoznak társadalmi problémákkal, amik különlegesen az országot érintik. Nyugaton a világlátásodra kíváncsiak, mert
azt mindenki tudja, hogy milyen a depresszió.
De azt hogy milyen a depresszió Kazahsztánban, vagy itthon arra már sokkal kíváncsiabbak. Én azt látom, hogy azok a filmek sikeresek,
amik bevállalják az ország problémáit, hiába
5-6 perc az egész, ott van azaz érzés, ami csak
arra a nemzetre jellemző. Probléma viszont,
hogy egy-egy országról nagyon sok a sztereotípia, gyakran beskatulyáznak egy-egy térséget.
-Például a poszt-szocialista nyereg alatt puhított
hús.
- Igen. Ezek a sztereotípiák ma már nem igazak, már mi sem vagyunk kíváncsiak a lerohadt,
erkölcsileg
szétesett
szocializmus
utáni nihilre. Ez a nagy kihívás a magyar filmeseknél, hogy most hogy túl vagyunk ezen, át
tudjuk lépni a saját árnyékunkat, és tudjunk
Európának és a világnak olyasvalamit mu-<
tatni hazánkról, ami nem ez a sztereotípia...
Ma Alin

Pásztor Bros. presents

gyuSKAnapi mulatság!
április 12. Béke kolesz
start: 21:00 finish: ? 21:01

>

szttannyi!

Ügynöklista 2006
Máris szomszéd
Máris a szocialista falanszterek közé
beférkőzve jelentett
a lakó(elv)társakról.
^ Kiemelt mennyiségben
közölt jelentéseket
egy bizonyos Mézga
Gézáról, akinek már a házasságát is furcsa
foltok árnyékolták. Egyelőre nem tisztázott
Hufnágel István elvtárs szerepe az ügyben.
Mézga Géza fia rádióján rendszeresen hallgatta a Szabad Európa adásait. Ugyanezen a
rádióján kapcsolatba lépett egy idegen, és az
akta lezártáig azonosítatlanul maradt rejtélyes
ügynökkel, akinek fedőneve feltehetőleg MZ/X
volt. Gyanús üzletekbe keveredett az üvegessel,
aki hetente megfordult náluk.
Taki bácsi

van eltörpösítése az útból.

Ursula nővér
Ursula nővér az egészségügy
velejéig romlott helyzetéről
tett jelentést. Megfigyelte
Dr. Bubó elvtársat, aki
rendszeresen védett madár
tollával írta fel a recepteket,
hálapénzért cserébe, amiből aztán roppant
kényelmes, többszintes odút is épített egy nyugatról importált mahagónifa törzsében. Kígyót
melengetett a keblén, és gyakran munkaidőben
kismértékben ittasan repült házhoz, ezzel
veszélyeztetve a légköri élővilágot. Egy ügye
megoldatlan maradt. Szinkronghangjának,
Columbonak a feleségéről nem sikerült soha
semmit megtudnia.
Keresztes barát

i Nem túl aktív ügynök, de büszkeségünk a Lada
reklámarca. Jelentéseiben gyakran beszámolt
arról, hogy Vágási Feri néha hamis ezrest adott
neki taxizás után, amit a nyomdában csináltatott. Jelentései szerint Etus a kerámiáiba néha
> elrejtette Virág doktor kioperált manduláit, amit
aztán új pácienseknek továbbított. Mágenheim
doktor rendszeresen illegális hajnövesztő kísérleteknek vetette alá magát a kórházban, ráadásul
éjszakánként műtéteket végzett egy bizonyos
Gábor Gábor hajszalonjában, aminek kulcsát
felesége bocsátotta rendelkezésére.

Keresztes barát Keresztespók. Megtévesztésül
kereszttel a hátán. Az alvilágból, a víz rejtélyes,
mély bugyraiból szerezte információit megbízható forrásból, a hozzá gyónni járó Vízipóktól. Az utóbbi időszakban erősödő szervezkedést tapasztalt a Párt a vízi világból, ezért
a Központi Bizottság úgy döntött, hogy a tó
zsilipéit megnyitva a jövőben a citromföldeken
öntözővízként használja azt, a halakat pedig a
szovjet elvtársaknak kaviárral tálalja.

Ötvös Csöpi

Pom-Pom

Ötvös Csöpi a falból úri sportnak, a vitorlázásnak hódoló, a rendörségbe Kardos doktoron
keresztül beépülő Csöpi Piedone fedőnéven
jelentett egyházi ügynökkapcsolatai révén
a Pogány Madonnáról és a balatoni diszkók
testhezálló csíkos pólós vendégeiről. Precíz
jelentéseiért cserébe elnézték neki, hogy olasz
licenszrc feltűnően sokat forgolódik kisgyerekek
közt. Pályája csúcsán hamis százdollárosok
terjesztői hálózatának lebuktatásával sikerült
megakadályoznia a dolgozó nép hatalmának
imperialisták általi szétzüllesztését, ezért jutalomból még forgathatott néhány filmet kedvenc
tavunk, a Magyar Tenger partján.

Hogy kicsoda Pom-Pom? Főállású ügynök
a lll-as főcsoport-főnökség keretein belül.
Próbálta elhitetni magáról, hogy őt senki
sem ismeri, ezen tartótisztjei jókat röhögtek.
Mindenesetre a szőke
nős viccek archetípusát
megtestesítő Picurt
sikerült meggyőznie,
hiszen az a hajára
engedte a leginkább
egy szőrsapkához
hasonlító leleményes
ügynököt, aki így a
város összes érdekes és
deviáns lakóját megfigyelhette. Mindent tudott a
már akkor svájci csokit csempésző és fogyasztó
Gombóc Artúr elvtárs hedonista életviteléről.
Legtöbb jelentése a reggeli órákban készült,
a fán való ringatózásáról írt öntömjénező
beszámolói viszont használhatatlanok voltak
megbízói számára.

Torpapa
Torpapa töpörödött törpördög. A beépülés megkívánta vörösből kékké törpösítését. Aprajafalva
irányítójaként a betolakodó Hókuszpóktól és
' m u t á n s beszélő macskájáról küldött jelentéseket.
Dulifuli gyakran tett a rendszert bíráló megjegyzéseket, és Torpapa fényképes beszámolója
alapján kiderült, hogy mellkasán apró Nagy
Feró tetoválás van. Sztahanovista törekvéseinket
Lusti jelentősen visszaszorította, ezért tervben

Vackor
Komolyan elhitték, hogy az apró, boglyos,
lompos, loncsos és bozontos piszén pisze

kölyökmackó csak tanulni járt az első bébe?
Csupán tartótisztjei
tudták, hogy az ö igazi
osztálya a III/IIl-as...
Valóságshowban
szereplő unokatestvére,
a Tévémaci remekül
felkészítette a kémkedésre, így Demény Eszter tanítónéniről és tíz
osztálytársáról mindent megtudott a rendszer.
Jelentései ma is híven mutatják be egy Kádárkorszakbeli első osztály bárgyú életét. Vackor
volt az egyetlen az osztályban, aki becsengetéskor sem kapott csengőfrászt. És hazament
akkor jelenteni Vackor.

Róbert Gida
Róbert Gida ügynök furfangosan rájött, hogy
ha odateszi a neve mögé a „gida" szót, az erdei
állatok máris közéjük valónak érzik. Igazi
profiként igyekezett az események mögött
maradni, ebben segítségére volt az ártatlan és
naiv gyermekkorú Zsebibaba, aki elrejtett egy
diktafont mamája erszényében az ügyosztály
számára. Főnökei a kudarcai közé sorolták,
hogy az erdő névadójáról. Százholdas Pagonyról sosem tudta bebizonyítani, hogy valóban
száz hold földbirtoka van, így a célszemély nem c
került fel a kuláklistára. Viszont a veszélyes
munkakerülő, mézfüggő Micimackóról készült
kiválóan használható jelentéseiért néhány
év múlva felmentették a munkavégzés alól,
így megúszta az elmebaj apróbb jeleivel az
idegesítő állatok közti kalandot.
Grabovsky
Grabovsky a III/II-es ügyosztályban az
Intermouse részleg hivatásos kémelhárító
tisztje volt. Sosem csinált titkot abból, hogy
ő a létező szocializmus James Bondja, ezért
hamar népszerűvé vált, imádták a nők. Még
a kocsija is vörös volt. Egy szigorúan titkos
amerikai kollaborációban sikerült elsődleges
ellenségeit, a háborús bűnös Fritz Teufel vezette
neonáci macskák szervezetét felszámolni és
tagjait hithű kommunistákká formálni. Tokiói
küldetése során azonban beleszeretett egy japán
származású CIA ügynöknőbe, aki a rendszer
bukásának idején az imperialisták gaz táborába
sodorta. Kultusza azonban máig töretlen,
közvéleménykutatók szerint akár miniszterelnök is lehetne.
-háló-.

mjj,SM&

Murphy dolgozik!
3. a tanár úgy döntött (mivel sok a vizsgázó,
és a tanár is csak ember), hogy írásbeli vizsgát
rögtönöz, amiről persze te már rég elkéstél.
Megjegyzés: Bravó!
Folyománya: Na látod!
Summája: Ki korán kel UV-t lel. aki nem az is!

i'
menni vizsgázni!

A PUSKÁZÁSRÓL
A puskázás nem csupán egy puszta tevékenység,
hanem egyfajta művészet.
Summája: Tiszteljük, és becsüljük az ilyen
művészeket!

A VIZSGAJEGYZETROL

/

n

M.ÚRFI törvényei (egyetemistáknak)
ALAPSZABÁLY:
Ami elromolhat el is romlik!
Kiegészítés: Ha úgy döntesz, bemész a vizsgára
>és szeretnél időben odaérni, és beállítod az
^ébresztőórát akkor...
1. ...kimerül az elem az órából!
2....nem kukorékol a kakas! (mert leberI ettálták:))
3. ...a mobilod (ha az ébreszt) meghibásodik,
'és/vagy lemerül!
f
4 . ...stb. stb. stb.
F o l y o m á n y a : B a r á t o m te aztán n a g y s z * r b a n

yagy!
A folyomány folyománya: Juhé UV csekk!
í Summája: Legközelebb felhúzod az órát, két
, kakast veszel, és a mobilodat is feltöltőd!
^AZ IDŐ VASFOGA:
JAZ időben kelés paradoxona Part 1.: Vagyis az
' hogy időben felkeltél, még nem jelent semmit!
Ha netán mégis felkelsz időben, akkor
1. ...rossz vizsgaidőpont volt a gépben, és te
potyára keltél hajnalok hajnalán!
"2. ...a tanár lemondta az uccsó percben a vizsgát
s mert lebetegedett, defektet kapott stb.
...rájössz hogy előző nap elfelejtettél visszaj ö n n i az egyetemre és még otthon punnyadsz a
(matyómintás pizsidben
[4. ...Mi van? Ma nem is vizsgázok!
Folyománya: Feküdj vissza és aludj tovább!
'Summája: Hát érdemes volt időben kelni?!
Az időben kelés paradoxona Part II.: Vagyis az
'hogy elaludtál még nem jelent semmit!
Ha véletlenségből elalszol, de mégis úgy dön>tesz, benézel a vizsgára akkor...
1. ...kiderül, hogy a tanár is elaludt, késve
érkezik és te vagy az első vizsgázó!
^Megjegyzés: Hurrá!
1. ...rájössz hogy tulajdonképpen te nem is erre
Ja vizsgára készültél.
1
Megjegyzés: Ujjé!

A jó vizsgaanyag olyan, mint a fehér holló:
tudjuk, hogy van de még senki se látta!
Megjegyzés: azokat, akikről tudjuk, hogy mégis
láttak ilyet megvetjük és gyülöljük! Summája:
Magad uram ha szolgád nincs!
A FELKÉSZÜLÉSRŐL
A tananyag mennyisége SOSE egyenesen
arányos a tanulásra fordított idővel.
Folyománya: a tanulásra fordított idő MINDIG
egyenesen arányos a kapott jeggyel!
Folyomány folyománya: A kapott jegy CSAK
NÉHA egyenesen arányos a szülök elégedettségi szintjével.
Summája: hipp hipp hurrá UV csekk!

A LESESROL
Lesni nem szép dolog de hasznos LENNE, ha
a mellettünk ülök nem egy másik csoportot
írnának!
Folyománya: Innen származik a fiatalok
körében elhatalmasodó szemtengelyferdülés.
Summája: az optikusok örülnek az egyetemistáknak!

:-) >) >)

És ha már idáig eljutottunk ne hagyjuk félbe,
jöjjön maga a vizsga,
és az illegális segédeszközök, melyek
Szegedi
bővített tárházával majd
\ x y d
minden egyetemista
rendelkezik.
v \ f . .
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Tudományegyetem

Egyetemi A j á n d é k b o l t

A VIZSGÁRÓL
A tanár kedélyállapota
jelentősen befolyásolhatja jegyed.
Summája: NE bőszítsd
az alvó oroszlánt!
A summa summája:
Hagyd aludni!:)
Az hogy megfésülködtél, megborotválkoztál, szépen
kiöltöztél, nem fogja
a tanár irántad érzett
ellenszenvét egyik
pillanatról a másikra
megváltoztatni.
Folyománya: Úgyis
tudod!:)
Summája: Ha csak
teheted, kerüld a
találkozást! Ha nem
majd következő
félévben jobban megnézed kihez is érdemes

•
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„A boldogság belül van és nem kívül. Nem
tazon múlik, amink van, hanem amik vagyunk."
' A nagy veszteségek idején ébred rá az ember, hogy
kbárhol, bármikor, bármi ellenében boldog lehet...
k Egy fénykép él lelkemben tovább... egy kép, mi
(több, mint a valóság...

A szomorú is lehet szép, s ezáltal boldogságot
'teremthet...
. A tavaszi verőfényben, a csöndes szerelmes melegségben egy magányos leány némán a parton
ülve vár... már nem tudja mire...csak vár...
, nem, te biztosan nem ismered, nem ismeri őt senki, észre sem veszi őt senki... ő személytelen...
[csak egy magányos fotóst ihletett meg...
k Sosem szerette, ha sírni látták, bár sokszor, sok
aindenkinek sírt...
Sosem dohányzott, inkább a cigaretta szívta ki
sutolsó csepp életkedvét is...
(Sokszor szeretett, sokakat szeretett nagyon, s őt
(nem szerette igazán senki...
Mindig hitt a holnapokban... csak magában nem
hitt soha...
i Mindig hiányzott neki Valaki, csak ő nem
'hiányzott soha sehonnan...
i Egy átlagos szürke kisegér volt, a gyenge áprilisi
napsütésben, hatalmas könnycseppekkel ártatJan szemében, félig szívott cigarettával remegő
kezében...S mégis egy pillanatra most groteszk
l módon gyönyörűbb lett, mint bárki a világon...
A boldogság, melyet annyira keresett egy percre
1
bearanyozta egész valóját.
És szép volt..., s hitte a szebb holnapot... s volt,
áki látta e csodát...
Alizka
2005. március 17.

Kommentár nélkül
JHajnali fél 7.
jlök az ágyban, nézem, ahogy lemegy a Hold.
IS mi végre e szépség, ha csak könnyeket csal a
bzemembe, ha nincs kivel megosztani?
Fáradt vagyok, jobb volna aludni, de „nem jön az
[álom, az enyhet adó..."
.Sírok, s minden könnycseppel egyre rosszabb,
mert nincs, aki letörölje,- csak a nyomorúságo^mról szól.
(Sírok, mert „nem tudom, soha nem tudhatom,
hogy szorítom-e még azt a kezet, amit most
(elengedek..."
Vannak külsőségek. Mit mondanál, ha megkérdeznék milyen vagyok?
l - A haja barna (néha fekete), mások által barnának
mondott sötétzöld a szeme, az évei száma 24, a
| kilóié pedig kis hiján háromszor annyi...
)e beszélnél (az elfeledett) álmaimról? Az
(átsírt végtelen éjszakákról? A reménytelen
i ébredésekről? A (néha) elbűvölő mosolyomról?
A makacs természetemről?

l

z

m

s

A játék

- Nem, nem beszélnél.
Az is én vagyok.

Gondolatok

m

Igen itt és most egyedül, megint, mindig
egyedül...
Csak magamnak tartozom elszámolással; senki,
SENKI nem kérdezi: élsz-e még?
Csendesen alszik az egész város.
„Talán eltűnök hirtelen..."
A Te álmaid is vigyázza valaki.
Talán azért nem vigyáz rám senki, mert
mostanában már nem merek álmodni...
Alizka

Szeged. 2004. október 28.

Csillag
-szeretettel az én drága Vétémnekugye most végre boldogok leszünk
- Nem, Csillag! Végre önmagunk leszünk!
és ennek a történetnek végre jó vége lesz
- Nem tudom Csillag! Senki sem tudja a mi
mesénk végét...
Nézz a szemembe! Érzed? Fogom a kezedet. És
mindig így fogom szorítani... nem engedem,
hogy elveszítselek...
boldog vagyok
- Tudom. S én is boldog vagyok Érted. Általad.
Veled.
De az én utam nem a Te utad, s a Te utad nem az
én utam. Vannak közös céljaink, vannak közös
álmaink, de mindketten a saját utunkat járjuk...
Mint ahogy a szelet sem lehet szelencébe zárni,
a mi szabad lelkünket sem szabad megkötözni...
el fogsz engem hagyni
- Csillag, mi már örökké egymáséi leszünk. Megígértem Neked. Lehet, hogy elválnak útjaink, de
sose feledd, én mindig szorítom a két kezed.
és ki vígasztal majd ha megint szomorú leszek s
ha nem látlak szomorú leszek
- Én is szomorú leszek. De nézz fel a végtelen
égboltra... száz- meg százezer csillag mosolyog
rám... s a csendes tavaszi éjszakában ismét Te
kacagsz velem... valahányszor felnézek az égre
Te jutsz majd eszembe, s Te valahányszor felnézel az égre ott leszek Veled...
Ne sírj Csillag! Ragyogj!
ragyogok
Alizka
2004. márc ius 20.

-Vésd jól az eszedbe amit most hallasz, soha többé nem fogod hallani, de a játék végéig eszerint
kell játszanod...
- Nem akarok játszani! Én nyugodt, csendes,
békés életet szeretnék...
- EZT, e z t nem kérdezte senki!!! És hidd el
nekem, nem is érdekel senkit... Én játszani
akarok, s mint hogy Téged választottalak. Neked
játszanod kell velem!!! A szabályokat én szabom,
s bármikor megváltoztathatom! Nincs olyan,
hogy „Nem tudom!", olyan sincs, hogy „Nem
bírom!", olyan pedig, hogy „Nem akarom!"
pláne nincs! Nem beszélhetsz velem, nem szólhatsz hozzám, sőt legjobb, ha azt is elfelejted, i
hogy létezem...
- De én nem...
- SENKI nem kérdezett!!! ÉRTETTED??!!!
Bármilyen büntetöeszközt bevethetek, az
egyszerű testi kínzástól, a legdurvább lelki
fenyegetésig... A halálod fogod kívánni, de tudod,
hogy nem tehetsz semmit... amíg velem játszol.
S hidd el nekem, sokáig játszunk... Néha talán
kedves leszek, s úgy fogod érezni szeretlek...
De sose feledd, én nem vagyok képes szeretetre.
Engem nem a szeretet éltet, mint titeket. Én a
játéknak élek! De néha jól esik látni, milyen könnyen megtéveszthetőek és hiszékenyek vagytok,
bármit elviseltek, egy kis szeretetért cserébe...
Ajánlom, játssz jól, nem szeretem, ha átvernek!
Értetted???!!! Válaszolj!!!
- Nem játszom Veled!
- O, sokkal régebb óta játszol, mint gondolod...
rég nem az kérdés, hogy játszol-e, hanem , hogy
végre tudatos leszel-e? Sose próbáld átírni a
szabályokat, nem lehet! Sose próbálj engem
meggyőzni, nem lehet! Sose hidd, hogy bármit
is irányíthatsz, nem lehet! És sose hidd el, hogy
nyerhetsz, nem lehet! Most egyetlen kérdést
feltehetsz!
- És... és mi lesz aztán? ... A játék végén?
- A Végén? (ha-ha-ha) Ennek a játéknak nincsen vége soha sem... Vagyis lesz vége, de a Te <
szempontodból már teljesen semleges. Te akkor
már régen nem leszel lélek, csak test, akkor már
nem fogsz tudni a játék nélkül élni... Vegetálsz,
mint egy esztelen kis féreg, már nem lesz többé
életed...
- S mért pont én?
- Hogy mersz közbe vágni?!!!
Ám legyen...
miért Te? Mert Nálad naivabb, s ártatlanabb lény
még nem lépett be házam kapuján, mert nálad
jobban senki nem gyűlölt még azzal az érzéssel,
hogy mindent megadna egy csöpp szeretetemért,
s legvégső soron, mert így tartja kedvem.
Most elmehetsz, de tudd, hogy figyellek! Nem
szökhetsz meg előlem. Állj készen, mert nem tudod, sem az órát, sem a napot, de egyben biztos
lehetsz, eljön a nap és eljön az óra!
Alizka
2006. március 22.
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A Mester (2.

Mikor a láncfűrészes sorozatgyilkos aludni
'megy, mindig megnézi, az ágya alatt nincs-e
• chuck Norris.
Nincs globális felmelegedés. Chuck Norris
1
fázott, tehát feljebbcsavarta a Napot,
i Chuck Norris első munkája újságkihordás volt.
...nem volt túlélő.
. Chuck Norris tíz láb magas, két tonnát nyom,
tüzet lehel, meg tudna enni egy kalapácsot, és
) állva kibírja egy shotgun lökését is.
A Kínai Nagy Falat eredetileg Chuck Norris
"távoltartására építették, de csúnyán kudarcot
•vallottak vele.
iA közhiedelemmel ellentétben Chuck Noriris, és nem pedig az észak ausztráliai medúza
a legmérgezőbb teremtmény a világon. A
1 mérgezést követő három percben az emberi
.lényeken a kövektező tünetek jelentkeznek:
homályos viziók, kinő a szakáll, szűkül a
farmer, és olyan érzés keríti hatalmába, mintha
folyamatosan átvágnák egy autó szélvédőjén.
A legtöbb embernek 23 kromoszómája van.
'Chuck Norrisnak 72... és mindegyik mérgező.
Mikor megkérdezed Chuck Norristól, hogy hány
óra van, ő csak annyit mond: „Már csak két
;
másodperc...". És ha megkérdezed, „Két másodperc micsodáig?", akkor fordulatból pofánrúg.
'Chuck Norris halálfejes jégkrémes autót vezet.
Mikor Chuck Norris elkészíti az adóbevallását,
) akkor csak egy üres lapot küld be a fényképével,
amin éppen támadni készül. Chuck Norrisnak
még sohasem kellett adót fizetnie.
A férfi szívéhez Chuck Norris öklével a legkönnyebb eljutni.
'Chuck Norris találta fel a Kentucky Fried
Chicken híres titkos
receptjét, ami 11 különféle fűszerből áll.
i Azonban senki nem említi a 12-ik összetevőt: a
félelmet.
Chuek Norris az egyetlen, aki le tudott győzni
Jegy téglafalat teniszben.
Ha valaki Chuck Norrisra támad, a rendőrség a
' következő kóddal jelöli: 45-11 ... öngyilkosság,
i A mozgássérült parkoló nem azt jelenti, hogy
; ott csak a mozgássérültek parkolhatnak. Ez
valójában egy figyelmeztetés, és azt jelenti,
hogy az a Chuck Norris parkolója, és mozgásko' rlátozott leszel, ha ott parkolsz.
Nagasakira soha nem dobtak bombát. Chuck
Norris ugrott ki a gépből és ütötte meg a földet.
Chuck Norris eredetileg szerepelt volna a
"Street Fighter II"" nevű játékban, de a bétateszterek kivetették, mivel az összes gomb
megnyomása azt eredményezte, hogy fordulatból pofánrúgta az ellenfelét.
1
A „Ryan közlegény megmentésének" nyitójejlenete egy kicsit Chuck Norris második osztályos kidobómeccsein alapult.
Chuck Norris fogadott a NASA -val, hogy képes
túlélni egy
visszatérést bármilyen űrruha nélkül. 1999
július 19-én egy meztelen Chuck Norris érkezett
a föld atmoszférájába, áthúzott 14 állam felett és

elérte a 3000 fokos hőmérsékletet. A NASAnál zavarodottságukban hivatalosan meteornak
nyilvánították, és még azóta is lógnak neki egy
sörrel.
Chuck Norrisnak két sebességfokozata van:
séta, gyilkolás.
Valaki megpróbálta elmagyarázni Chuck Norrisnak, hogy a fordulatból pofánrugás nem a
legjobb mód arra, hogy valakit megrúgjunk. Ez
az eset a világ legnagyobb tévedéseként vonult
be a történelembe.
Chuck Norris képes gyémántot szénné visszalakítani. Egyszerűen meghúzza a két végénél
fogva.
Hány Chuck Norris kell egy égő kicseréléséhez?
- Egy sem! Chuck sötétben szeret ölni!
Chuck Norris egy élő csörgőkígyót használ
kotonnak.
Chuck Norris előbb vesztette el a szüzességét,
mint az apja.
Chuck Norrist egyszer legyőzte Bruce Lee a
Sárkány Visszatérően, de rá pár évre belehalt
sérüléseibe.
A közhiedelemmel ellentétben az Erőnek három
oldala van: a jó oldal, a sötét oldal és Chuck
Norris.
Egy időben az a szóbeszéd járta, hogy Chuck
Norrist legyőzte egy kalóz. De ezt a hazugságot
maga Chuck Norris terjesztette el, hogy még
több kalózt csalogasson magához. A kalózok
sose voltak túl ravaszak.
Születés helyett Chuck Norris kiverekedte
magát anyja méhéből. Kicsivel később szakállal
növesztett.
1940, Chuck Norris születése óta a fordulórúgások általi halálozások száma 13.000%-al nőtt.
Dögös külsejéért és páratlan harcművészeti
tehetségéért cserébe Chuck Norris eladta a lelkét
az ördögnek. Az üzlet megkötése után röviddel
Chuck Norris fordulórúgással arcbaküldte az
ördögöt és visszavette a lelkét.
Chuck Norris még egyszer sem pislogott
életében. Soha.
Chuck Norris egyszer egy egész doboz altatót
vett be. Egyet pislantott.
Chuck Norrisnak van a világon a legpókerebb
pókerarca. Ez segített neki megnyerni a '83-as
póker világbajnokságot egy jollyval, egy pikk 2essel, egy kőr 7-essel, egy zöld 4-essel az UNOból és egy Monopoly-s „Szökés a börtönből"
kártyával.
Chuck Norris fejből tudja az Internetet.
Luké Skywalker igazi apja Chuck Norris.
A lant, a kardnál is erösebb fegyver! Ha Chuck
Norris pengeti...
Chuck Norris tudja a pi utolsó számjegyét.
Chuck Norris úgy döntött, hogy nem mossa
többé a ruháit az óceánban. Túl sok lett a tsunami áldozat.
Kínában él egy ősi mondás: egyszer eljön a
földre egy hős gyermek akit a sárkány szül,
férfivé válik és eltünteti a földről hatalmas
erejével a bűnt és a rosszat. Ez az ember nem

Chuck Norris, mert Chuck Norris ölte meg ezt
az embert.
Chuck Norris nem „vesztette" el a szüzességét,
csupán megfogta és megölte.
Cuck Norris pacalból is tud buborékot fújni.
Amikor Chuck Norris fekvenyom. nem magát
nyomja ki. A földet nyomja le.
Rómát egy nap alatt építette Chuck Norris.
Chuck Norris nem tud szeretni. O csak nem
megölni tud.
A Jurassic Parkban NEM a T-rex üldözte a
dzsippet. Chuck Norris üldözte a T-rexet, és a
dzsippet.
Nincsenek rasszok az emberek között - csak
olyan népek akiket Chuck Norris más-más
színűre vert.
Amikor Chuck Norris beszél mindenki odafigyel rá. És meghal.
Általában a bal here nagyobb mint a jobb.
Chuck Norrisnak mindegyik heréje nagyobb
mint a másik.
Chuck Norris tíz évvel ezelőtt meghalt, de a
kaszásnak nem volt bátorsága elvinni őt.
Chuck Norris nem fél a sötétségtől. A sötétség
fél Chuck Norristól.
Chuck Norris ki tud egy sörösüveget nyitni a
fogaival. Azonban mégis mindig más emberek
fogaival nyitja ki.
Chuck Norris nem hagy üzeneteket. Chuck Nor-,
ris figyelmeztetéseket hagy.
Mind ismerjük a varázsszót: kérlek. Mondatban
pl. „Kérlek ne ölj meg!". Sajnos Chuck Norris
nem hisz a varázslatokban.
A golyók félelmükben kikerülik Chuck Norrist.
A legtöbb férfi elviseli, ha a felesége szex
közben Chuck Norrisra gondol. Mert ők is ezt
teszik.
A Tini nindzsa teknőcök' című rajzfilm igaz
történetet dolgoz fel. Chuck Norris egyszer
lenyelt egy egész teknőst és amikor kijött belőle,
három méter magas volt és tudott karatézni.
Chuck Norris egyik középiskolai nyelvtan
dolgozatában az volt a kérdés „Mi a bátorság?".
C s i l l a g o s ötöst k a p o t t , p e d i g c s a k e g y s z ó t írt:

Chuck Norris.
Chuck Norris nem lát problémákat. Chuck Norris csak áldozatokat lát.
Chuck Norris buzogánythasznál
az arcmosáshoz.
Chuck Norris berágott, amiért a múltkori számban nem közöltük le az összes róla szóló okosságot, ezért kiirtotta az egész szerkesztőséget,
majd gondolt egyet, és nagy durcásan feltámasztott bennünket, hogy leírhassuk a maradékot.
De olyan csúnyán nézett, hogy azóta lámpa
mellett alszunk.

Hard day's night
így szorgalmi időszakban legtöbbünk nagyon ha'sonlóan tölti a hétköznapjainak nagy részét. Bejár
az egyetemre, otthon tanul, esetleg alszik vagy
csak pihen. Az esték azonban ezeknél sokkal
'változatosabbak és sok olyan dolgot csinálunk
''amire vizsgaidőszakban még csak gondolni se
'merünk. Lássuk hát hogyan is tölthető

közepe
,táján.
A
leghasznosabban az estét persze
tanulással tölthetjük, lehetőleg ezt éjfélnél koL rábban nem abbahagyva, és persze mindig előre
anulva, hogy majd az előadáson elhangzó anyag
már ismerősen csengjen, mégjobban rögzítve
' bennünk az információkat, azt a sok-sok adatot,
szakkifejezést, esetleg megértetve az addig nem
sértett anyagot. És így persze rögtön sokkal több
jértelmet nyernek a gyakorlatok, hisz nem csak a
[feladatok menetét látjuk át, hanem párhuzamot
'is tudunk vonni az elméleti anyag és a gyakorlati
alkalmazás között is. Egy ilyen felkészüléssel
| a hátunk mögött már sokkal kevésbé kell féljnünk az elkövetkezendő vizsgaidőszaktól, hisz
, már csak ismétlésre van szükség ahhoz, hogy
Skellően jó eredménnyel teljesítsük a félévet.
| De az esték tölthetőek máshogy is. Bár ezek
•Jrevésbé építő jellegűek vagy épp hasznosak (bár
:ki tudja, lehet hogy néha hasznosabbak egy át)tanult éjszakánál, na persze nem feltétlenül, a
'tanulmányi előmenetelünk szempontjából...)
(A legegyszerűbb és gyorsabb módja egy este
„eltöltésének" az, ha engedünk agyunk jelzé- J
' seinek és Lelkes tanárurat idézve a legjobb mód- L
pját választjuk a fáradtság leküzdésére, alszunk. i
így nem leszünk reggel fáradtak, be tudunk
menni a nyolc órakor kezdő előadásra is, oda
tudunk figyelni, és másnap délután se lesz
gond a fennmaradással. Azonban lehet, hogy
'estére megint elfáradunk, és sokkal okosabb se
leszünk az eltöltött idő alatt. (Bár úgyhiszem, hogy
legtöbbünk imáiba foglalná annak az embernek a
.nevét aki feltalálná azt a módszert melyjel alvás
közben, mondjuk a párnára, a fej mellé, esetleg
' a fej alá helyezett könyv összes információi j a a fejbe diffundálna és az ott is maradna.)

Választhatjuk az időeltöltésnek azt a módját is,
hogy elmegyünk moziba, vagy esetleg otthon
szívjuk magunkba a magyar médiák elképesztő
mennyiségű okosságait ezzel is több kárt
okozva agyunkban, mint bármelyik ma létező
kábítószer
vagy
alkohol,
bár ha kellő körültekintéssel szívogatjuk magunkba
az érkező információt, még
akár hasznos is lehet, gondolok itt elsősorban, a
ismeretterjesztő csatornák
műsoraira.) egy ismerősöm
például az élettan nagy,
persze a nem túl mélyreható részét innen tanulta
meg...) Vagy például
léteznek építő jellegű,
komolyabb tartalommal bíró filmek is, vagy
ténylegesen szórakoztató alkotások is, melyek úgy kapcsolnak
ki, hogy nem próbálnak meg sem politikailag belénk
verni valamit, sem pedig primitív emberek, primitív viselkedésével a szégyenbe kergetni minket.
Az előbb említetteket
sokszor
egyedül
tesszük,
azonban
választhatjuk
az
időeltöltésnek
a
társas
formáját
is.
Elmehetünk Kedvesünkkel étterembe, esetleg
koncertre (bár ez utóbbi csak ritkábban van
lehetőség), tölthetjük ez egész estét romantikázósan is, akár valamelyikünknél is. Ha eme
személy nem létezik, vagy csak másra vágyunk,
barátainkkal is rendezhetünk egy könnyedebb
kis főzőcskézős (haladóbbaknak
grillezős,
kezdőknek
pizzarendelős)
sörözős, esetleg meccs
vagy ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i 1 m n é z s

v a g y
csak
dumálós,
lányoknál
kávézóba
beülős, másokat kibeszélős estét is.
Szerintem... (na tessék a média hatása...)
Az este ezek után megkoronázható, egy SZOTE-

í

ba(vagy egyéb helyre,de áhh miről is beszélek...)
menetellel. Itt folytatható, vagy éppen elkezdhető
az ivás, ami következő opciókig vihető el: 1. enyhe kedvnövelés, 2. kezdődő bulihangulat, 3. enyhe beszédzavar, kezdődő egyensúlyproblémák,
4. JÓ zenére való iszonyatos tombolás (olyan
2körül...) 5.Torz részegség 6. reggel miért nem
mentünk bulizni tegnap kérdezés... Itt ajánlatos
megjegyeznem, hogy a bevitt alkoholfajtáktól és
mennyiségtől függően aznap este (ami ebben az
esetben jelenthet reggel hatot is) hányás léphet fel
(ami nem antiperisztaltika..)Illetve másnap reggel
(olyan 12 tájban) másnaposság jelentkezhet,
heveny fejfájás, csökkent fénytürőképesség és
egyéb problémák formájában. Persze ez tanulmányainkra kevésbé van jó kihatással már csak
azért sem, mert ilyenkor másnap problémás a
reggeli előadásokra, gyakorlatokra, szemináriumokra való bejárás, a koncentráló képesség
megromlott állapotáról nem is beszélve.
Azonban ha a fenti időtöltések közül egyik se
felelne meg kívánalmainknak, maradt még egy
lehetőség. Mégpedig a házibuli, lehetőleg másnál.
Ajánlatos a dolgot itt is egy kis bemelegítéssel
kezdeni, értsd az idő múlásával egyenes arányban
fokozódó és felszálló koncentrációjú alkoholbevitel. Gyors berúgás és a kegyetlen másnaposság érdekében az előbb említett fokozatosság ,
nem betartandó. Megfelelő bemelegedés után
pedig irány az este célja, ilyenkor az illendőség
megkívánja valami szeszesital bulira vitelét,
amit persze úgyis magunk fogyasztunk. Na meg
persze a mások által hozottakat is. (Nem is értem,
kezd kicsit úgy tűnni a dolog, mintha minden az
áhított nedű körül forogna, de hát ha egyszer ez
az amitől, pár órára levetjük a hétköznapjainkban
meglévő gátlásainkat) Visszafogottabb bulizás
esetén ehhez még zenére való táncolás és a bulin lévő emberekkel való beszélgetés is társul.
Igény szerint azonban mélyebbre is merülhetünk
magunkban és kiereszthetjük a bennünk rejlő.
ördögöt, de ennek a megítélését elő nem segítve, ezt nem taglalnám tovább. (A
lényeg, hogy nulla euró
kauciót
fizetünk...)
A tanulság ebből, (már
ha egyáltalán le lehet
vonni ilyet, a lehetőségek
ismertetéséből) hogy az
esték nagyon sokféleképpen
tölthetőek
egyesek
tanulmányi előmenetelünket
segítik mások kevésbé, de
hát egyszer vagyunk fiatalok,
egyszer éljük meg ezeket az
éveket és talán később kevésbé
lesz rá módunk, hogy ennyire
színesen töltsük el az estéket.

Romer
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AUTÓSISKOLA

10% kedvezmény

Q oktatás délelőtt és hétvégén is

© diák- ós csoportkedve/inény
© számítógépes gyakorlás
© részletfizetés, tankönyv

©rugalmas órabeosztás

Tanfolyamaink
kéthetente indulnak.
Szeged, Tisza Lajos krt. 62.
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Tel.: 62/424-025

Ha unod az anyósülést...
O K F V n w errttrr Orf-íl 11 A3

JEGYZETTÁMOGATÁS

iéű)^

összege

3.500

hé

Ft,

amelyből 700 Ft fénymásolásra is felhasználható

WWWM

Az utalványra az adott félévre beiratkozott, államilag
finanszírozott,
nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő alap-képzésben, I
első szakirányú továbbképzésben, első felsőfokú szakképzésben
valamint első d o k t o r i képzésben részt vevő hallgatók jogosultak
(az 51/2002. (III.26). Korm. rendelet valamint az erről szóló egyetemi
szabályzat szerint).

Nyírva tartás: 11-02 óráig,
a teLjes időben házhozszálítással

Az ÁJTK, BTK, G T K , G Y T K , J G Y T F K , SZÉFK, TTK, Z F K
k a r o k hallgatói a 2005-2006-os tanév II. félévi t a n k ö n y v - és jegyzettámogatásukat 2006. m á j u s 31-ig az alábbi helyeken is beválthatják:
•

S 2 E G E D I T U D O M A N Y ^ ^

mm

10% diákkedvezmény!

o l t

+5% kedvezmény a kivágott hirdetésre

József Attila Tanulmányi- és Információs K ö z p o n t
A d y tér 10.

Irinyi

) Fénymásoló
I r i n y i u d v a r , T i s z a L a j o s k r t . 103,
III. l p h . a l a g s o r
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PULZUS
PALYAZAT

PALYAZAT

1

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai
Öregdiák Szövetsége pályázatot hirdet egyetemi diplomát szerzett kollégák és egyetemi hallgatók számára.
A pályázat témaköre:
Dr. Petri Gábor egyetemi tanár (1914 - 1985), az I. sz. Sebészeti Klinika és a Kísérletes Sebészeti Intézet egykori igazgatójának munkássága
Dr. Kőszegi Dénes egyetemi tanár (1888 - 1970), a Gyógyszerészi Vegytani Intézet megszervezőjének és egykori igazgatójának munkássága
Formai
követelmények:
A pályázatokat 2 példányban kell beküldeni. Terjedelme maximum 60 oldal (ábrákkal, táblázatokkal, képekkel és irodalmi hivatkozásokkal együtt)
További formai követelmények: A/4-es lap egyik, vagy mindkét oldalán maximum 50 sor, és legalább 2 cm margó a jobb és a bal széleknél.
A pályázatok benyújtási címe:
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák
Szövetsége (Szemészeti Klinika címén), 6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.
A pályázathoz mellékelni kell egy saját névre megcímzett válaszborítékot, és ezenkívül a pályázó
könnyebb elérhetőségi módját is mellékelten kell küldeni (telefonszám, e-mail cím).
A benyújtás határideje: 2006. október 1.
Pályázati díjak (a Makói Sanitas Bt támogatásával):
I. díj: 50000 Ft
II. díj: 30000 Ft
III. díj: 10000 Ft
A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 2006. október 20-ig értesítést kapnak.
A díjak átadására a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Centrum által 2006 november 16-18-án megrendezésre kerülő
„Szent-Györgyi Napok" második napján (előreláthatólag péntek délelőtt) kerül sor, amelynek pontos időpontjáról az érintetteket külön értesíteni fogjuk.
További információk az Öregdiák szövetség postai címén, a 20 9548199 telefonszámon, vagy
a következő e-mail címen érhetők el: vegh(a
opht.szote.u-szeged.hu.
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Dr. Sahin-Tóth István
alelnök

PALYAZAT

Dr. Végh Mihály
elnök

PALYAZAT

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA LÁTOGATÓIT

A SZEGED, V A D A S P A R K

Ember József
alelnök

PALYAZAT

_
Victoria
wugJ Autósiskola
o
Csongrád megye
akkreditált
autósiskolája
Folyamatos diákkedvezményekkel!

Szeged, Kossuth Lajos sgt 29.

Bejárat a Kálvária sugárút felöl.
Tel. (62) 542-530, 542-531 Fax: (62) 445-299
E-mail: info@zoo.szeged.hu,
www.zoo.szeged.hu
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,... Nyitva egész évben minden n a p , ^ .
9.00 órától napnyugtáig.
tst

Telefon:
(62) 552-005,
(62) 552-006
OKEV: 0 6 0 1 2 I 0 2
j k k m f l t i r l M UfurnmCTim: 9 J 5
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K i a d j a : SZEFHE
6720
Szeged.
Apáthy u. 4.
Felelős k i a d ó : a SZEFHE
elnöke
F ő s z e r k e s z t ő : Kiss
Krisztián
Felelős s z e r k e s z t ő : Szalczer
Estilla
Felelőtlen s z e r k e s z t ő : Faragó
László
O l v a s ó s z e r k e s z t ő . Törőcsik
Júlia
T ö r d e l é s , g r a f i k a : Kónya Sándor
A l k o t r t k : / i r a 2 Petra. Faragó
László,
Gál Rita. Kiss Krisztián. Manninger Adám. Marton Dénes.
Mókán
Péter, Rokszin Alice, Szalczer Estilla. Szekeres Csaba.
Vásárhelyi
Ferenc, Varga Endre
E-maii:
pulzus(u}szejhe.hu
Pulzus szerkesztőség:
6720 Szeged. Apáthy u. 4.
Nyomdai munkálatok:
Tiszapress
nyomda
Megjelenik havonta, 1000 példányban,
ingyenes
terjesztéssel.
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SZEGEDI
KÖZLEKEDÉSI
TÁRSASÁG
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Következő megjelenés időpontja

2006 május 10.
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Orvos-Jogász-Közgazdász Vetélkedő
"MMMIlMiair>íílÍll ÍUüli

Egész napos filmklub

FOOD Festival -11°°

MZ/X Koncert
Insipid Koncert
Good Time Boys Koncert

TecHollax Koli Rally # 2

Paintball
Beach Party - Sunshine
OKORSUTES
Extrém sportbemutatók

Sportversenyek
Kamionhúzás
Felnőtt játékok (nem AZ...)

TecHollax Koli Rally #1
Egész estés Filmklub
Sörderbi Döntő
SZTE EHÖK

