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A program az Európai Unió támogatósával,az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0015
„Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szegedi Tudományegyetemen"

Sziasztok!
A szőlő őszre érik be. Ősszel az orvostanhallgató bort iszik. Most jön az az időszak, amikor az
orvostanhallgató műanyagkorsóból iszik sört, tehát a műanyagkorsó és a komló már érlelődik. Most
jött el az az időszak is, amikor ökröt ettünk, tehát az ökör is télen érik be, bár nem tudom pontosan,
hogy hogyan és mikor szüretelik. Tehát annak ellenére, hogy én csak nagy, sok és ocsmány havat
láttam, a természet dolgozik, hiszen a műanyagkorsó, a komló és az ökör is télen érik be. A probléma
nem az, hogy a demók is lassan beérnek, hanem az, hogy ezzel párhuzamosan érik az ökör és a
komló is ugye... Mielőtt azonban sírva felakasztottuk magunkat, remélem mindenki kilátogatott a
SZAHE napokra! Menjünk el a Sörkert mellett (Esetleg be, de csak egy sörre. Maximum kettőre.
Tíznél viszont semmiképpen se legyen több)! Kulturálódjunk! Szarvasűzzünk! Gyönyörködjünk az
újság dizájnjában, simogassuk a véres könnyekkel létrehozott effekteket! ÉS emlékezzünk meg arról,
hogy együtt szurkoltunk csapatainknak a Mödikus kupán. (A megemlékezéshez ajánlott a közösségi
oldalakon figyelni a felbukkanó képeket.)
És még valami apróság:
Köszönjük a kritikákat! A közvélemény kutatóink által végzett felmérések után, feldolgozva minden
beérkezett észrevételt végre nekiállhattunk a kiértékelésnek, mely során arra a következtetésre
jutottunk, hogy az előző újságok kinézete jobban tetszettek Neked, kedves olvasó. Éjszakákba nyúló
üléseink voltak...
Fogadjátok hát szeretettel a változtatásokat. További észrevételeiteket, és a vállalkozó kedvűek
írásait a pulzusspiritustíp.gmail. com címre várjuk.
Mindenkinek kevés havat:
Sipka Balázs
főszerkesztő
sip0002@yahoo. com
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» l l . ROCK P R A K T I K U M A
ASSAL
Biztos sokan hallottatok már a Rocktörténelem
című kurzusról, amit Pleskonics András, becenevén
Dr. Rock tart. Igen nagy népszerűségnek örvend ez
az óra, így egy interjú keretében faggattam erről,
illetve egyéb munkásságairól.

PulzusSpiritus: A rock zene iránti
szerelmed az első pillanattól kezdve
' tart, mióta az eszedet tudod?
Plesi: Kicsit előbb kezdődött, mint
az első szerelmem. Békés megyében
nőttem fel, idilli és jó gyerekkorom
volt. Miután Édesapám a Szabad
Európa című rádiót hallgatta, a skála
ottmaradt, és én figyelmes lettem
a Délutáni Randevú, Teenager
Party nevű műsorokra, amik egyből
lenyűgöztek.
PulzusSpiritus: Mi volt az első
meghatározó élményed ezzel
a stílussal kapcsolatban?
Plesi: Nem is tudnám pontosan
megmondani mi volt az első ilyen
konkrét élmény, de abban egészen
biztos vagyok, hogy amikor a The
Beatles-t, a Kinks-t meg a többi
gombafejű őrültet hallottam, az
meghatározólag hatott.
PulzusSpiritus: Játszottál
fiatal korodban valamilyen
együttesben? Mik voltak akkoriban
a meghatározó zenei élményeid?
Plesi: Édesapám egyik kollégájának
a lányával nőttem fel, azóta is közeli
barátságban maradtunk. A rock zene
^ iránti szerelmünk együtt bontakozott
ki és mindig szaladtunk egymáshoz
az újabbnál újabb számokkal. Majd
a hatvanas évek elején alapítottunk
egy Adonis nevű együttest, ahol
elkezdtem
dobolni
(egymásnak
úgy
köszöntünk:
Adoniszten!).
Akkoriban a hazai bandák egy 4-5
éves késéssel kezdték el követni
a nyugaton megjelent stílusokat,
zenéket. Mi azonban "real-time"-ban

t u k

nyomtuk hiszen Édesapám szalagos
magnójára mikrofonnal vettem fel a
zeneszámokat a tv-ből, rádióból és így
tudtuk a KISZ- klubban meghallgatni,
illetve az együttesünkkel eljátszani.
Első fellépésünk Orosházán volt,
ahol a Petőfi Művelődési Központban
elsőként játszó gitárzenekar voltunk,
és csak Édesapám engedélyével
maradhattam az utolsó buszig, amiért
azóta is nagyon hálás vagyok!
PulzusSpiritus: Hogy alakult, hogy a
zene ennyire szerves részét képezi az
életednek?
Plesi:
Gimnáziumba
kerülve
bejutottam az akkor bálványozott
TG nevű helyi gimis (Táncsics
Gimnázium) együttesbe, ahol egyre
jobban ki tudtam bontakozni. Ez
azonban a gimis évek végével fel
is bomlott, úgyhogy maradt megint
a dobolás utáni sóvárgás. Majd
később visszahívtak a gimnáziumba
nevelőtanárnak. Ekkor jutottam el a
rock zenén keresztül egy másik nagy
szerelmemhez a jazz és picit később
a klasszikus zenéhez. Lábjegyzet:
mindig tanítom, hogy az embernek
nem szabad beskatulyáznia magát
egy zenei stíluson belülre. Lábjegyzet
bezárva.
Elkezdtem egyre többet járni a
művelődési házba, ahol megbíztak
egy jazz-klub megalapításával. így

sikerült kibulizni, hogy kaphassak egy
dob szerelést is, amit a kollégiumba
vittem, ahol nevelőtanár voltam
és
gyakoroltam.
Természetesen
a diákok ezeket a pillanatokat
használták ki a rosszalkodásra,
mert tudták hogy amikor a tanár
úr gyakorol akkor lehet akciózni.
Ekkor azonban már a dobolást is
sikerült olyan szinten űznöm, hogy
híres helyi zenekaroktól is kaptam
meghívást. Azonban Orosházáról
el kellett mennem, mert politikailag
gyanús embernek tűntem, pont a jazz
klub, illetve a diákszínpad vezetése
miatt. SOS jeleket küldve sikerült
a békéscsabai Jókai Színháznál
titkári állást kapni, sőt a főrendező
a színházi stúdió vezetésével is
megbízott, miután megnézte az
egyik diákszínpadi
előadásomat.
Ebben az időszakban alakult ki az a
mániám, hogy bármilyen háztartási
eszközökből zenét kreáljunk, hiszen
a zene lényege nem az, hogy minél
drágább hangszereken játsszunk! Ezt
a gyermeki rajongásomat próbálom
a
hallgatóknak,
vagy
fiatalabb
korosztályoknak is átadni.
PulzusSpiritus: Említetted hogy az
embernek nem szabad bedeszkáznia
magát egy meghatározott stíluson
belülre, hanem nyitottan kell megismerni
minden egyebet. De ennek ellenére a
rock zene előkelő helyet foglal el az
értékrendedben?
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v Plesi: Hogyne! A rock zene, az a
j zene, amelyik a legnyitottabb az
összes közül, mindenbe belemászik,
mindenbe belefolyik és mindent
Q magába fogad. Olyan, mint a víz
vannak
csendesen
d körforgása:
csordogáló patakok, elágazó folyók,
t vagy
magas
rezgéstartományú
^ felhőképződmények, csendes tavak,
3 illetve heves zuhatagok. Földrajz
fi szakon végeztem, így számomra
- igen kézenfekvő ez a példa. A másik
- szakom a biológia, így egy másik
metaforát is említenék. Képzeljünk
el egy fát, amelynek a gyökere a
blues, és a törzs az ami gyakorlatilag
a rock zene. így minden a törzsből
' ágazik le, minden egyes levél és
gyümölcs az egy-egy mai stílust, mai
zenét jelent. Azonban ebben az ágas
bogas rendszerben nagyon könnyű
eltévedni, én meg azt tekintem
feladatomnak, hogy a fiatalokat
orientáljam a zene útvesztőiben.
•

PulzusSpiritus: Nagyon népszerű
az egyetemen a Rocktöri című
kurzusod. Esetleg pár szót tudnál
mondani a rock zene kialakulásáról,
történelméről?
Plesi: Maga a rock 'rí roll születési
évszáma 1954, amikor is Bili Haley
lemezre
játszotta
együttesével
(Comets) a Rock Around the Clock
:
című számot. Szintúgy itt említhetném
Elvis Presley történetét, aki egy
memphisi stúdióban elénekelt egy
számot a mamájának abból a célból,
hogy hazavigye és megmutassa.
Itt felfigyeltek rá, mellécsaptak egy
csattogós bőgőt meg egy gitárt és
megszületett a Rockabilly nevű zene,
ami évtizedenként újra meg újra
divatba hozza magát. Mivel a legtöbb
szerző szerint a rock születése 54' én
meg 1953-as születésű vagyok, én
vagyok az idősebb, tehát tegezhetem!
A tréfát félretéve, a fiatalokkal én is
tegező viszonyban vagyok, ezzel

is egy mas pedagógiai
attitűdöt közvetítek, és nem
is tartom véletlennek, hogy
3 perc alatt betelik a (300as) létszám a kurzuson!
PulzusSpiritus: Nekem
egyik személyes
kedvencem a
hardcore zene...
Plesi: Ez a stílus eléggé
új keletű, úgyhogy
a történelme ezekben
hónapokban,
is
íródik,
háttere,
előzményei is csak
utóbbi egy-két
nyúlnak
vissza,
azonban egészen biztos,
hogy ez a legzúzósabb
és
legradikálisabb
ágazata
a
mai
zenéknek. Arról nem
is beszélve, hogy a
hardcore zenének az expresszivitása
messze a legerősebb, itt már
megváltozik a kifejezés dimenziója is,
egészen más, sokszor „mélyzsigeri"
artikulációval
szólaltatja
meg
az
érzelmeket!
Én
ugyanúgy
meghallgatom a hardcore zenét,
mint a klasszikust, hiszen nyitottnak
kell lenni minden zenére, és itt nyer
értelmet a pedagógiám, hiszen a
fiataloktól én is tanulok!
PulzusSpiritus: Honnan származik
az a becenév hogy Dr. Rock?
Plesi: Történt egyszer, hogy a
Motörhead nevű együttessel egy
időben szerepeltem a Hegyalja
Fesztiválon,
majd
többször
is
meghívtak erre a fesztiválra, mint
előadó és ilyenkor a fiataloknak
tartottam előadást a mostani zenékről
és azok múltjáról. Ilyenkor illusztrációt
is hoztam, aminek köszönhetően a
betévedt „megfáradt" fiatalok új erőre

, Mindig tanítom, hogy az embernek
nem szabad beskatulyáznia

magát

egy zenei stíluson belülre. „

I

kapva fellelkesültek. Egyik kedves
újságíró cimborám pedig a Fesztivál
magazinban ezeket az előadásokat
"Dr. Rock szabadegyeteme" címmel
hirdette meg. Ugyanakkor hiszem,
hogy a zene gyógyszer, ami a lélek
betegségét megszüntetheti! Emellett
drog prevenciós nevelőmunkában is
tevékenykedem.
PulzusSpiritus: Hogy lehet a zenét
összekapcsolni egy drog prevenciós
előadással?
Plesi: Van nekem egy úgynevezett,
„halállistám", amire felírtam mindazon
hírességeket, rock zenészeket, akik a
drogfüggőség miatt lelték halálukat.
Amikor ezen emberekről beszélek,
egy magnó segítségével lejátszom a
zenét, amit ők kreáltak. Megmutatom
nekik azt, hogy a zene is egy drog,
ami legális, nem vezet komoly
életveszélyhez,
de
ugyanakkor
a fellegekbe repíthet és igenis
függőségetokoz!Ezenelőadásokután i
meg mindig felhangzanak a kérdések, j
hogy mikor tartok megint előadást.
Ez mindenképp pozitív visszajelzés
és engem nagyon jó érzéssel tölt el, 3
hogy a zene segítségével segíteni :
tudok másokon!
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PulzusSpiritus:
Sokszor
előfordul
velem, hogy a zenét meghallgatom, de
sokadjára felismervén észreveszem,
hogy a szöveg az adott élethelyzetemre
pontosan illeszkedik. E kapcsán
merült fel bennem a kérdés, hogy a
zene a hangulatot, vagy a hangulat a
zenét határozza meg?

bennem, amikről később megtudtam,
hogy a szövegek is éppen olyasmiről
szólnak, anélkül hogy én értettem
volna!

Plesi: Igen! Mint mondtam,azene egy
olyan legálisanyag, ami azemberlelkét
megérinti; szoros összefüggésben van
a zene maga, annak mondanivalója
és az ember érzései. Egy zeneszám
meghallgatásakor ezeket nem lehet
egymástól elválasztani. Egy példát
azért mondanék a szöveg és a zene
összefüggésére. Énsohasemtanultam
angol nyelvet, csak önszorgalomból,
így fiatal koromban a zenék abszolút
érzelmi alapon hatottak rám: egy-egy
szóló, vagy egy különleges énekhang,
vagy egy egyszerű riff-motívum is
meghozta azt a nagy borzongást,
ami szó szerint mámort jelentett.
Mostanában
azonban
eljutottam
odáig, hogy olvasva a szöveget,
a betűk mögé tudok látni. Azt,
hogy mennyire összeforrott ez a 3
komponens, bizonyítja, hogy a zenék
többnyire ugyanazokat a érzéseket,
lelki állapotokat idézték elő

Plesi: A 70' évek második felében a
magyar együttesekkel való, úgymond
kapcsolatom, megszakadt. Maximum
a rádióban hallgattam őket. Tehát
az Omega, LGT, Mini, Kex és a
Syrius nevü együttesekkel bezárólag
elveszítettem
valamilyen
szinten
a fonalat. Ekkor „bitangoltam el" a
magasabb zenék, elsősorban a jazz
felé. Most pedig pótolgatok... Az Edda
Művek sosem tartozott a kedvenceim
közé, de amikor az óráimra készültem,
igenis megtetszettek a számaik - mert
máskéntf igyeltem oda! Meg kell tanulni
azt, hogy adott zenéket hogyan kell
hallgatni és bizonyos fejlett receptorok
szükségesek, hogy a megfelelő
részeket értékelni tudjuk kellőképpen!
Ez a hiányosságom azonban a
mai napig fokozatosan töltődik fel
tudással, tehát tulajdonképpen ezt
a részét a tananyagnak a diákokkal
együtt tanulom meg.

PulzusSpiritus: A külföldi vagy a
magyar zenét preferálod inkább?
Melyik áll közelebb a szívedhez?

PulzusSpiritus: Hogyan zajlik
ezen a kurzuson a számonkérés?
Hiszen elég nehezen lehet ezt
megfelelően értékelni...
Plesi: Handout-okat osztok
ki, mellé természetesen maga
a
kötelező
zenehallgatási
lista is jár. A vizsga során
5
számot
kell
felismerni,
valamint a hozzá kapcsolódó
érzéseket, gondolatokat leírni.
Sajnos nagyon sokan nem
tudnak ráérezni a zenének a
lelket megszólító üzeneteire.
Azonban előfordult olyan is,
hogy az egyik srác a lejátszott
zene (Led Zeppelin - Stairway
to Heaven) akkordjait is leírta
a papírra! Vagy találkoztam
olyan lánnyal, aki azt írta
lábjegyzetben a papírjára:
„Ilyen vizsgát má'? Hát nincs
kedvem kimenni!". Ezek az
élmények mindig kárpótolnak
a kreditvadászok által leírt
marhaságokért!

PulzusSpiritus:
Lehet-e
olyat
mondani, hogy kedvenc zeneszám?
Plesi: Sajnos csak minimum ezer
ilyen van! A zene sokrétűségéről ezer
és egy metaforát lehet hozni, de nekem
kérlek, engedj meg egy utolsót: a zene
olyan, mint az utazás, csak itt határok
és korlátozások nélkül utazhatunk!
Nagyon fontos azt is elmondanom,
hogy maguk azok a kedves zenék,
amik legközelebb állnak a szívemhez,
azokhoz
valamilyen
személyes
élmény is társul, ami még nagyobb
érzelmi töltetet ad az egésznek. A
Stairway to Heaven szám az maga
a tökély. Ilyenkor a kemény rockerek
is felmennek a mennyországba. De
említhetem itt a Metallica-t vagy a
Rolling Stones-t és így tovább, akik
lehetnek
bármekkora
vadállatok,
mindenkinek igénye hogy parnasszusi
magasságokba emelkedjenek!

PulzusSpiritus:
Van-e
olyan
zeneszám amihez, ahogy előbb
mondtad, nagyonszorosszemélyes
élmény is köt?
Plesi: Pont az előbb említett Led i
Zeppelin számhoz kapcsolódik egy
kedves emlék. Történt ugyanis, hogy
a kislányom egyszer megmutatta
nekem, ennek, egy flamenco-gitárral
átdolgozott verzióját. A Gabriela y
Rodrigo változatot végighallgatva,
meghatottan csak annyit tudtam
mondani, hogy köszönöm!
PulzusSpiritus: Köszönjük szépen
az interjút és további sok sikert a
jövőben!
Chief Rocka
(adriano__ 7_ 2@hotmail.

com)
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Találkozzunk 2012-ben is!
A múlt évben Szegeden megtapasztaltam, milyen érzés szervezőként részt venni a
Gyógyszerészhallgatók Országos Találkozóján. Idén februárban Debrecenbe érkezve viszont
„csupán" résztvevőként voltam jelen, így önfeledten vetettem bele magam a programok sűrűjébe.
Szövetsége (Dr. Mikola Bálint), a
Szombaton délelőtt és kora délután a
Magyar Gyógyszerészi Kamara (Dr.
szakmáé volt a főszerep. A találkozót
Horváth Tamás), és a budapesti Fiatal
a rendezvény fővédnöke, Prof. Dr.
Gyógyszerészek
Klubja (Dr. Dinya
VecsernyésMiklósnyitottameg.Azelső
Mariann).
®
blokk a Gyógyszerészi Diplomja jövője
címmel zajlott. Előadásokat hallhattuk
Az előadásokkal egy időben zajlott
többek között Chernel Ágnes Ildikótól
a III. Országos Gyógyszerész Börze,
(Magyar
Gyógyszerészhallgatók
melyen kiállítóként részt vett többek
Egyesülete), az akadémiai szektort
között a Richter Gedeon, a Teva, a
képviselve Prof. Dr. Tósaki Árpádtól
Sanofi aventis, az Égis, a Naturland,;
(Debreceni
Egyetem,
Gyógyszeraz
Országos Gyógyszerészeti Intézet,
hatástan Tanszék), a kórházi-klinikai
és
a
HUPSA.
gyógyszerészetbe betekintést nyerve
Rövid
délutáni pihenő után a
Dr. Bartal Alexandrától (Országos
koripályán
folytattuk az ismerkedést
*
Onkológiai Intézet), de képviseltette
(és
a
forralt
borozást). A kétnapos
I magát
a
Magángyógyszerészek
8 A pár nap alatt lehulló óriási
találkozó
utolsó
programpontját egy
Országos Szövetsége, az OGYI és
fc hőmennyiség és a vízháztartás
felejthetetlen Klinika buli jelentette.
az ÁNTSZ is. A kávészünet után
homeosztázisának
fenntartása
Összességében úgy gondolom, hogy
az ÉGIS Gyógyszergyár előadóit
k végett a buszos utunk meglehetősen
igenis van létjogosultsága egy ilyen
hallhattuk. A második
blokkban
H hosszúra nyúlt, de este hét órakor
rendezvénynek
Magyarországon,
a
gyógyszerészi
szervezeteket
| szegedi
kis
csapatunk
bevette
és
az
ismételten
nagy
létszám azt
ismerhettük meg, mint például a
I a pulykák városát. Regisztrálás,
mutatja,
hogy
a
magyar
gyógyszerész
Magyar
Gyógyszerésztudományi
w karszalagok, lepakolás... Észbe sem
hallgatóknak is igényük van erre. Ami
Társaság
(Prof.
Dr. Vincze Zoltán,
1 kaptunk, már a hóban gyalogoltunk
engem
illet, én biztosan ott leszek
Dr.
Bozó
Tamás),
a
Magyar
L a vacsora
helyszínéül
szolgáló
jövőre,
és
valószínűleg azok is, akik
Gyógyszerészhallgatók
Egyesülete
I menza felé. A gaszrointesztinális
idén
eljöttek.
(Chernel Ágnes Ildikó), a Debreceni
» l rendszerünket is helyre billentve
Egyetem
Gyógyszerésztudományi
9 megindultunk hát a Klinika Mozi
Dorina
Karának
Hallgatói
Önkormányzata
v felé. Vetélkedővel kezdődött az este.
(Priksz Dániel), az IPSF, vagyis
Érkezéskor
csapatokra
osztottak
az
International
Pharmaceutical
L minket, különböző karszalagokat adva,
Students'
Federation
(Jan Röder),
M így volt lehetőségünk az ismerkedésre
a
Magángyógyszerészek
Országos
a másik városokban tanulókkal.
Megvitattuk, hogy ki milyen tárgyakat
1 hallgat ugyanabban a szemeszterben,
„Fiatalkori lelkesedésünket
mindvégig meg kell őriznünk. Az
I és megdöbbenésünkre akadtak bőven
„érett"jelző mindig ellenszenves nekem, ha emberre alkalmazzák.
y i különbségek. Csak hogy egy példát
S említsek: a pécsiek négy féléven
Mindig az elszegényedés, a megalkuvás, az elfásulás disszonáns
1 keresztül tanulnak
gyógyszerészi
érzéseit sejtem mögötte. Amit általában érettségnek
nevezünk,
L kémiát, a szegediek két féléven
az legtöbbször valami rezignált fájdalom. Lemondás
valamiről,
• keresztül élvezhetik e tárgy örömeit, a
amiben ifjúkorunkban hittünk. Hittünk az igazságban, most már
1 debreceniek pedig tömbösítve teljesítik
nem hiszünk. Bíztunk az emberekben, de most már nem bízunk.
jL a gyógyszerészi kémia labort. Végső
Harcoltunk az igazságért, de most már nem küzdünk érte. Az
I soron az óraszámok nem térnek
„érett" ember az élet viharaiban egyre könnyített a bárkáján. Én
^ el nagymértékben, tehát nagyjából
mindig igyekeztem megőrizni ifjúkori lelkesültségemet.
S a mi
L ugyanazt a tudást kell elsajátítanunk,
korunkban,
amikor
az
erőszak
oly
hatalmasan
uralkodik,
mint
| j csak az erre szánt, illetve kapott időben
még
talán
sohasem,
maradt
hitem
abban,
hogy
az
igazság,
a
p van különbség. Afeladatokalatt próbára
É tehettük többek között kicsit más
szeretet és a béke erősebb mint az erőszak. És ha sokan hisznek
9 szemszögből megvilágítva analitikus
ebben, diadalmaskodni is fog az erőszakon..."
9 és növényfelismerő képességeinket,
/Albert
Schweitzer/
• de számot adtunk tánctudásunkról is.
* Később megtudhattuk, mit is jelent egy
Klinika buli... Nem csalódtunk.
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Hivatása: altrui
Suhogó, fehér köpenyek, karikás
szemek elcsigázott pillantása, kapkodó
ujjaknak áldozatul esett megviselt
lázlapok. A helyszín fertőtlenítőszaggal
átitatott,
a
külvilágtól
masszív
üvegajtóval
elzárt
akut
osztály.
A főszereplök: a sürgő-forgó, a
végletekig türelmes és emberfeletti
empátiaszinttel megáldott társaság,
akik az egészségügy eme apró
szegmensének szilárd tartóoszlopai.
A kezdetekben a valójában még
kívülálló elsőéves medikus a kezdők
kissé eltúlzott önbizalmával, nagyon
határozott elképzeléseket dédelget
egészségügyben elfoglalt jövőbeli
pozíciójáról.
Tegyük
fel,
hogy
lehetőségünk nyílik arra, hogy idő
előtt bepillantást nyerjünk a jövőnkbe,
mint gyakorló orvosok. Mennyiben
térnének el a még tiszta, naiv vágyaink
a kőkemény valóságtól?
Elöszöris belefolysz az osztályéletébe,
felveszed a ritmust, be kell látnod,
hogy mindenkinek, bármely poszt
képviselője is az egészségügyben,
fontos a munkája. Sokat jelent a tiszta
lepedő, akár a rutin vérnyomásmérés
is a gyógyulást elősegítő törődés
egy
kiemelt
aspektusa
lehet.
Kétségbeejtő azonban, hogy bár
a tudatalattid valahol mélyen azt
kiabálja, hogy a mosolyoddal erőt kell
adnod a betegeidnek, a bizonytalan
egzisztenciádon
való
rágódás

kiszívja belőled az elengedhetetlen
frissítő energiákat. Pótolhatja-e egy
sikeres diagnózis felállítása, vagy
egy doboznyi a beteg saját készítésű
süteményéből
az
átvirrasztott
éjszakákat, vagy örökre el kell vetni
az orvostudománnyal kapcsolatos
szentimentalista
reményeket?
Valószínűleg mindenki éveket tölt majd
el, ki-ki a saját praxisában, mire végleg
eldől, hogy elhivatott altruistává vagy
szakmájából kiábrándult gyógyítóvá
teszi-e a „gépezet".
Visszakanyarodva történetünk elejére,
tudjátok, bele egyenesen a fertőtlenítő
szagba, életre szóló impressziók érik
a diákot, ha átlép azon a bizonyos
üvegajtón, s egyszeriben Narnia
helyett az egészségügy hasonlóan
kiszámíthatatlan,
feltérképezetlen
vidékein találja magát. Talán rálel
a kincsére, ami átsegíti a medikus
évek idegőrlő vizsgaidőszakain és
a rezidensévek megpróbáltatásain.
Másfelől az is előfordulhat, hogy rájön,
hogy szeretne „outsider" maradni és
tisztes távolból szemlélni a betegek
(és dolgozók - a szerk.) fizikai és
pszichés megpróbáltatásait. Akárhogy
is, ha betekintesz és nagyító alá
veszed az orvoslást feketén-fehéren
minden cicoma és tévésorozat - imidzs
nélkül, egyvalamit biztosan nyersz
vele: bizonyosságot szándékaidat és a
terveidet illetően. Méghozzá időben.

Humor
sarok
Doktor megvizsgálja a pácienst:
- Nem látok semmiféle problémát,
biztos a pia az oka.
- Rendben doki, majd visszajövök ha
kijózanodott.
Józsi egész nap bűnösnek érezte
magát, egyszerűen nem tudta magát
túltenni a történteken, és nem tudott
másra gondolni a bűntudat és a
szégyen elviselhetetlen volt számára,
és két hang viaskodott benne.
Az egyik szerint:
- Józsi, ne aggódj emiatt,
nem Te vagy
az első orvos, aki lefeküdt
a betegével
és nem Te leszel az utolsó sem.
Különben is egyedülálló fiatalember
vagy, ne problémázz ezen - így az
egyik hang.
Mire a másik , kérlelhetetlenül
zökkentette vissza a valóságba:
- Józsi, Te állatorvos vagy!!!
Józsi bácsi, sajnos van egy rossz
hírem.
- Jaj, nekem, mi az?
- Sajnos a bal oldala hamarosan
teljesen le fog bénulni.
Erre Józsi bácsi felülről belenyúl a
gatyájába, láthatóan megmarkolja
nemi szervét, és áthúzza a jobb
oldalra:
- Akkor mentsük, ami menthető!
A plasztikai sebész kitalált egy új

módszert az arcbőr feszessé tételére.
Magyarázza a páciensnek:
- Egy rejtett csavart operálok a feje
tetejére. Amikor úgy érzi, hogy a bőr
egy kicsit ráncosabb, csak egy apró
csavarás, és újra feszes az arcbőre.
A nőnek nagyon tetszik
a dolog, aláveti
magát a beavatkozásnak. Néhány
hónap múlva azonban visszajön az
orvoshoz.
- Doktor úr! Nézze, milyen zacskók
lettek a szemem alatt!
- Asszonyom! Azok nem zacskók,
hanem a mellei. És ha még sokat
tekergeti azt a csavart, hamarosan
szakálla is lesz!
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Nincs Isten? A sors gyűlöl engem?
A Zuni indiánok? Kik tehetnek erről
a viccről? És még csak nem is ez a
poén a legborzasztóbb ami történhet
az emberrel egy X órás buszúton.
Felszálláskor
már
gyanakodtam.
Körbenézve a buszon,
borzasztó
látvány tárult elém. A barátaim. Úristen,
nagy részük velem egy buszon utazik!
Ennek nem lehet jó vége - gondoltam.
Nem lett.
Háromféle ember létezik. Azok, akik
értenek a matematikához, és azok
akik nem. - hasított belém egy kedves
ismerősöm már utunk első percében.
Kezdett értelmet nyerni a „Shit happens"
felirat a pólómon. Az ember beletörődik
abba hogy egy ilyen hétvégén öregszik
párévetfizikálisan.deapszichétérőilyen
atombombák azért megrettentenek...
Lehet, hogy nem pont a fenti „vicc" volt
az, lehet, hogy valamelyik másik ehhez
hasonlatos, de valamelyik egy havas
hegyoldalba
helyezett
dinamitként
indította meg a lavinát. Egy olyan
lavinát ami három napig tart, a végén
fáj a hasad, a torkod és csak egy nagy
gomolygó fehérségre emlékszel belőle.
Addig csak kellemesen feszengtünk.
Óvatosan
dédelgette
mindenki
magában a téllel és tanulással magában
felhalmozott borzalmat, mindenki csak
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• Édösapám! Tudja mi az a trombita?
- Hogyne fiam, már ettem is.
- De hát az egy hangszer...
- Akkor csak láttam.
egyesével morzsolgatta le a humorzsákat
a nagy kollektív vicckenyérről, aztán ez
a valami megrángatta a lepedőt. Három,
vagy négy üveg borra lehettünk még
csak Szegedtől, amikor a busz kontrollt
vesztett. Az első pihenő Békéscsaba
festői
környezetben
épített
Tesco
parkolójánál ért minket...
Rutinos
Mödikus
kupára
járónak
mondhatom magam, mivel most voltam
másodjára.
Lehet
bármit
kérdezni
bátran, vonatkozzon a helyezésre, a
buszút hosszára, a meccsek helyszínére
vagy az ágyneműhuzatom színére, a
legtapasztaltabb Mödikus szurkolókhoz
hasonlóan én is bátran kijelenthetem:
fogalmam sincs!
Szóval
inkább
nem
erőiködök
tovább, ebből sohasem lesz épkézláb
élménybeszámoló,
inkább
egy
bejelentenivalóm lenne:
Szerkesztőségünkbe emlékládát helyeztünk
el, melybe mindenki bedobhatja egyegy kellemes vagy kellemetlen emlékét a
Mödikus kupáról. Jelige: „Emlékezzünk!
Együtt könnyebb!"
Szedjük össze együtt gondolatainkat!
A
„legérdekesebb
történeteket
képregény formájában láthatjátok viszont
újságunkban!
A szerkesztőség.

Végezetül, csáK hogy mindenki sírjon:
-Édesapám, látott már medvét?
-Egyet láttam fiam, de az se az vót.

SiP
sip0002@yahoo.com
Ha a cikkben szereplő viccek
megnevettették önt, úgy érzi
feldobódott a napja, kérjük forduljon
sürgősen kezelőorvosához! - A szerk.
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Ebben a félévben sém Tész hiányunk
kulturális
eseményekben,
színes
programok várnak azokra, fellépésekre,
fürdőkbe járni. Lehetőségük lesz továbbá
az egészséges életmód gyakorlására,
alakotok karbantartására is. Az előző
félévben óriási sikere volt a Showder
klub meglátogatásának
Budapesten,
ezért ezt az idén sem hagyhatjuk
ki. A zeneimádóknak is kedveztünk:
megrendezésre kerül egy zenei est,
amelyen
a
tehetséges
hallgatóink
szórakoztatnak majd minket egyénileg
vagy akár zenekarukkal. Hogy a zongorán
játszó pajtásaink se maradjanak ki a
jóból, idén először kerül megrendezésre
egy külön zongora est is. A továbbiakban
betekintést nyerhettek egy-egy program,
est, előadás részleteibe.
Az újszegedi Napfényfürdő Aquapolis
szeretettel vár benneteket egy keddi
fürdőzésre, hiszenezenanaponbelépőjegy
éjfélig érvényes. A napi jegy délelőttől
éjszakáig ingyenes, csoportos találkozó

lesz, hogy együtt, tömegesen rohanjuk le
Szeged legújabb élményfürdőjét.
A jogosítottak lesztek a 9 fedett csúszda,
a külső és belső wellness medence,
az élményelemek, a gyógymedencék,
valamint a szaunavilág igénybevételére.
És...újra indulás a tavalyi félév talán
legnépszerűbb kulturális
programjára:
április 18.-án, hétfőn ismét felutazunk
Budapestre, hogy élőben láthassuk,
hallhassuk Magyarország legnépszerűbb
dumagépeit. Előző alkalommal Benk
Dénes, Bácsi Miki, KAP és Beliczai okozott
könnyekkel teli perceket, tömény mókát és
kacagást, az idei fellépők meglepetésnek
ígérkeznek, ott helyben derül fény kilétükre,
de garantáltan nem okoznak csalódást.
17:15-ös kezdettel részt vennénk a
Showder Klub élő, tévés felvételen...
Szóval: Benne leszünk a tévében!
Idén
a
MozgásMánia
Stúdióban
formálhatjátok alakotokat, kapcsolódhattok
ki, hiszen 10 alkalmas aerobic bérletekkel
lepünk meg benneteket. Kiemelném
a Zumba fitness programot, mely
manapság igen felkapott, népszerű sport

lett. Megtalálhatóak benne különféle
táncstílusok (salsa, hip-hop, mambó,
flamenco, hastánc, stb.), ez lehetővé teszi,
hogy az órára járók biztosan jól érezzék
magukat, megmozgassák izmaikat és
önfeledten bulizzanak szenvedés helyett.
Április 20.án, szerdán ismét részesei
lehettek az előzőleg óriásian sikerült
zenei estnek, a Pulzus kávézó idén is
szívesen látja a zenekarokat, énekeseket,
zenészeket. Italakció és az önfeledt
hangulat garantált. A zongorázni vágyó
diáktársainknak is esélyt adunk, az Apáthy
koliban mutathatják meg tehetségüket,
s kikapcsolódást nyújthatnak megfáradt
társaiknak.
Az ÁOK Kulturális Bizottsága igyekezett
sokszínű programokkal előállni, amelyek
közül reméljük, mindenki talál magának
legalább egyet, amely kedvére való, és
az újabb félév fáradalmait elfeledteti. A
részletek e-mail formájában mindenihez el
fog jutni. További szép napot!
FFigyeljétek a HÖK körleveleket, hogy
ne maradjatok le a programokról, illetve
bővebb tájékoztatásért keressetek meg
minket a HÖK irodán!
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váltó több mint 90 induló csapat, ebből
legalább 20 kitiltott. A szállás (egy egri
tornaterem) mint az ország legnagyobb
metán-kibocsátású
kommunája,
egy
élő egyetemista biomassza, melynek
vezéragya, háromszáz miskolci bányászgépész- és egyéb mérnökhallgató. Idén
viszont Szeged lett az agytörzs.

Van-e Élet Miskolc után?
A szögödi önző őzűzők és egyéb
lelkesítő csapatnévvel ellátott 2
buszos
Balkán-magyarországi
kirendeltség,
polifoammal
és
hálózsákkal felszerelkezve verte fel
táborát a felezővonal környékére.
Az első Szépasszonyvölgye felé
tartó portyánkon viszont egy olyan
szürrealista világ tárult elénk, ami
minden várakozásunkat is felülmúlta.
Fagyasztott
spenóttal
csajozó
informatikusok, állatorvosis lányok
villanymérnökökkel fűszerezve és a
plüsskutyával a fejükön rohangáló
kannásbort pórázon sétáltató egyéb
életformák
színes
mozaikjaival
találkozva folyt szét az idő ujjaink
között. Visszatérve főhadiszállásunkra
még egy utolsó próbálkozást tettem
arra, hogy lemondjam a futást
persze sikertelenül, viszont **de
Coverley őrnagy (a főszervező)
megnyugtatott afelől, hogy csak azt
nem szabad engedni hogy felvegyen
a kísérőautó,mert akkor kitiltanak
(Autoreguláció.Bocs).
Másnap a buszra lépve üdvözöltek
bennünket a halálba menők, majd egy
gyors nóta és mocsok szóviccváltás
után elkezdődött maga a verseny.
Félelem és reszketés Szilvásváradon.
Lassan megvan a szakasz negyede
és még nem hánytam. Nem beszélek
nem köpök cél a normális perctérfogat
; és alveoláris ventilláció, minden egyéb
vágyam kósza gondolat csupán.
Felénél enyhe pszichózis kerülget,
amint megláttam a végső megnyugvást
jelentő, ámbár k*rva messze is lévő
kilátótornyot. Pár perc múlva, a
palpitáció már hangosabb külvilág
\ összes zajánál, csupán a mögöttem
feltűnő autók zaja az ami pavlovi
reflexként
beépülve
gyorsításra
késztet. Ha nem nézek hátra, nem
kapnak el. Nem kaphatnak el. Soha.
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Inkább
elrejtem
a
rajtszámom,
elbújok, és valahogy majd behozom a
lemaradást. Perctérfogat nem érdekel,
mársejtszintü beavatkozás szükséges.
Az agy kikapcsol, túl sok vért von el.
Kemotaxis.
Később földi vágyak, célok és egyebek
nélkül, a többszörös reinkarnáció után,
de még a Nirvana előtt, hirtelen bejövő
ingerület érkezett. Energiaitalnak és
izzadt lábaknak a szagát hozta a szél,
jutalomközpont újra aktívvá vált, és a
következő kanyarban már integetett is
a végkifejlet. Lehetett összeesni.
A végkifejlet
A befutók abalygással és hupákolással
megtűzdelt éljenzése és a „Napfény
városának"
megfelelő
beszúrása
után, a regeneráció vízzel és Pulzus
cikkeket
meghazudtoló
minimál
vacsora elfogyasztásával kezdődött, a
miskolci Campus menzáján. (A. menü:
paradicsomszószos tészta B.:grízes
tészta
C.:krumplistészta.
Ipari
kémeink jelentése alapján max 44ft/
kopt) Eredményhirdetés előtt némi
„márminálunkbabám" Egerből hozott
tölgyfahordóban érlelt Traubisoda, élet

élet mödikus élet, majd irány a helyi
TIK hogy felvegyük az irányítást a
vezéragy limbikus rendszere felett.
„A Legjobb nevű csapat" és „Végleges
Sörtelenítés" hangzatos felolvasása és |
kilencedik helyezés megkaparintása
után derül ki, hogy a Pajzán Majális
(JUGYU) csapata elvitte az első díjat.
Az első díj szellemi értéke viszont !
eltörpült magához a jutalomhoz képest:
Egy ütvefúró. Pontosabban tizenkét
ütvefúró. 650W. Volt aki két szakaszt i
is futott az már 1300W. Még egy ok a
hepajra, **de Coverley őrnagy közös i
díszszemlét tart, majd a végleges ]
nyomot hagyva az északi (és egyéb) j
népek valamint saját emlékezetünkben,
egy utolsó riadót fújtunk és elhagytuk !
a XXI.
Szarvasűzők
felperzselt I
helyszínét.
Jövőre Rókaűzökön találkozunk addig ^
is jó szerencsét!
Maatin
(proudhon11@gmail.com)
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Jogot
végzett
okleveles
gyógyszerész...", Csontváry néven
festő, 1853-ban született és 1919-ben
halt meg verőérgyulladásban. Van
G o g h és Csontváry egyidősek voltak,
azonos évben születtek, mégsem
tekinthetők szó szerinti értelemben
vett kortársaknak. Van G o g h ugyanis
akkor már halott, amikor Csontváry
hosszas
útkeresés
után,
nagy
kerülővel végre eljutott az életének
értelmet adó művészi önkifejezés
megvalósításához.
Édesapja,
dr.
Kosztka
László
gyógyszerész,
amilyen
„külföldön"
egyébként
sem volt ritka a nagy háborúk előtt.
Édesanyja az Ung megyei származású
daróci Heizelmayer Franciska volt.
1853.július5-énszületettKisszebenben,
Kosztka Tivadarként; e lengyel nemesi
családnév költői fordításával alkotta
meg később a Csontváry művésznevet.
Apja, dr. Kostka-Kosztka László orvosgyógyszerész, aki a helyi közösség igen
megbecsült tagjaként szakmája mellett
különféle
rendészeti-közigazgatási
jellegű (rendőrkapitányi és postai)
feladatokat is ellátott. Különcségei
már neki is voltak: az akkori magyar
közállapotoktól meglehetősen idegen
módon kerülte a szesz és a dohány
minden formáját, szabadidejében pedig
pirotechnikai
kísérleteket
folytatott,
petárdákkal és minirakétákkal; tehát
afféle amatőr tudós volt. Ungváron járt
gimnáziumba, sokat kerülte az iskolát,
inkább a természetben gyönyörködött,
különféle
rovarokkal,
lepkékkel,
dongókkal, méhekkel játszott. Később
kereskedősegéd lett Eperjesen. Ezt
követően Szerednyén, apjának falusi
patikájában segédkezett, majd Léván,
ahol általános gyógyszerkönyvet is
írt, és Losoncon gyakornokoskodott.
Közben
Budapesten
szerzett
gyógyszerész
oklevelet,
és
jogot
hallgatott a pesti egyetemen, s a
közigazgatást
tanulmányozandó
Budapest polgármesteri hivatalában volt
helyettes díjnok. Az egyetemi ifjúság
élén részt vett az 1879-es szegedi árvíz
mentési munkálataiban, és az itt szerzett
bronchitisére keresett gyógyulást a
Magas Tátrában. 1880-ban, úgymond
belső késztetésre, életreszólóan és
sorsát
alapjaiban
meghatározóan
érdeklődése
a festészet
irányába
fordult. Rómába ment tanulmányútra,
a művészetekkel ismerkedni, egyúttal
erejét és a reá váró feladatokat
felmérni. Hazatérve azonban továbbra

Pszichostimulánsok
a higany(il)-jodid ^ ^ p a d g k jutott eszébe
farkas, aki profetikus megszállottsággal
járta a maga útját, követve az állítólagos
belső hang által meghatározott célt:
felvenni a versenyt a legnagyobbakkal
és a világot is legyőzni.

is
rokonoknál
gyógyszerészként
tevékenykedett, előbb Eszéken, majd
pedig Szentesen.
1880. október 13-án, egy meleg őszi
délután egy percre leült a patika ajtaja
elé pihenni. Szórakozottan lerajzolta
egy vénycédula hátára a szemközti
ökrös szekeret. A rajz láttán pedig „az
idős, jólelkű" patikavezető így kiáltott fel:
„Hisz maga festőnek született!". Ekkor
Csontváry - 1913-ban írt önéletrajza
szerint - a feje fölött hangot hallott: „Te
leszel a világ legnagyobb napút-festője,
nagyobb Raffaelnél!". Ezt a hangot
pedig komolyan vette (noha a napút
kifejezést maga sem értette, és hogy
miért pont Raffaelnél kell nagyobbnak
lennie). Külföldi utazásokra indult: járt
a Vatikán képtáraiban, és többek közt
Raffaello képeit tanulmányozta, de saját
bevallása szerint nemigen bűvölte el a
klasszikusok „idegen szellemet és nem a
valóságot tükröző", a „természettől elütő"
festészete. Itt érlelődött meg végleg
hivatástudata, és későbbi nagyobb
utazásainak és munkái egy részének
tervei. Hazaérve saját gyógyszertárat
nyitott, és évekig dolgozott patikusként,
hogy legyen pénze a nagy „Motívumot"
kutató utazásokra.
Csak
41
éves
korától
tanult
rendszeresen
festeni.
Első
olajfestményei
1893-ra
datálódnak,
míg akadémiai stúdiumokat az 1894es esztendőben folytatott Münchenben,
Karlsruhéban,
Düsseldorfban
és
Párizsban. A művészpálya rövid volt,
mindössze tizenhat évet ívelt át, utolsó
festménye ugyanis 1909-ben készült.
A hátralévő tíz esztendőben születtek
filozofikus
töltetű
írásai,
valamint
torzóban maradt vázlatai, allegorikus,
sőt
megalomániás
kartonjai.
Az
ismeretlenség okai között elsőként
említendő a művész különös élete, mely
még ma is tele van talányokkal és fehér
foltokkal, megrögzült féligazságokkal.
Társtalan volt, úgymond magányos

Nem elhanyagolható tény az sem,
hogy életműve a művek számát
tekintve rendkívül csekély. Monográfusa
mindössze százhuszonkettőben jelölte 4
meg az ismert - a meglévő és a lappangó v
- művek számát. Jelen összeállítás ^
125 művet tartalmaz. Bár a képek nem
szóródtak szét, ő maga képet talán nem f
adott el soha, legfeljebb a padlásra
száműzte, vagy megsemmisítette, ha
nem volt velük megelégedve. Műveit
mindig együtt tartotta, éppúgy, miként
tette ezt Gerlóczy Gedeon, a művek
megmentője, ezzel is a festő példáját
követve. Az ő féltő gondoskodása
azonban egyfajta karantént is jelentett
Csontváry
festményei
számára,
melyek így nem kerülhettek időben
múzeumi közgyűjteményekbe, a hazai
vagy a nemzetközi műtárgyforgalom
egészséges
vérkeringésébe.
A
kritikusok éppúgy értetlenül álltak a
konvenciókkal
gyökeresen
szakító
festő
munkásságával,
különc
szokásaival szemben, mint a korabeli
művésztársadalom. Nem fogtak fel
semmit abból a szellemi nagyságból,
amit Csontváry művészete képvisel.
A konzervatívok túl modernnek, a
modernek konzervatívnak tartották a
Csontváry életművet.
Mindenesetre
nehéz volt őt bárhova is besorolni.
Ma már szinte érthetetlen ez a
megnemértés,
hisz
az
1963-as
székesfehérvári kiállítás óta töretlenül
nagy Csontváry népszerűsége. És
nemcsak a szakemberek, hanem a
széles nagy nyilvánosság körében is.
Életéről és gondolatairól
irodalmi
igényességgel (s néhol rendkívüli
tömörséggel és világossággal, máshol
homályossággal)
megírt,
furcsa,
önéletrajzi
írásaiból
értesülhetünk,
melyek egy része 1982-ben a Magvető
Kiadónál
is
megjelent.
Ezekről
Rockenbauer így ír: „De hiszen a
legendákat
nem
azért
szeretjük,
mert igazak, hanem mert - szépek.
Csontváry különös, senkiéhez sem
hasonlító írásai (mint ahogy festményei
sem hasonlítanak senkiére, és őrá sem
hasonlít senki) a magyar próza legszebb
darabjai közé tartoznak - szerintem - de
egy-két művészettörténészen kívül nem
ismeri őket senki."
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Villámhírek
Úi terápiás lehetőség az epilepszia kezelésében
Jelentősen
csökkenthető
az
epilepsziás
görcsrohamok gyakorisága az úgynevezett mély agyi
stimulációs eszköz (agyi pacemaker) beültetésével.
Az új sebészeti eljárást a világon elsők között a
Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinikáján
és Neurológiai Klinikáján a napokban kezdték
alkalmazni.

agyba, az úgynevezett neurostimulátort pedig általában
a kulcscsont alá helyezik. A berendezés a működésekor
célzottan stimulál egy bizonyos agyterületet, a
talamuszt, az agy központi „közvetítő állomásának"
elülső részét, amely bizonyítottan összefüggésben
áll
az
epilepsziás " r o h a m o k
kialakulásával.
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Ha a befeg érzi, hogy közeleg a roham, a DBS
A múlt héten egy fiatal nőn és egy fiatal férfin működését
maga" is
szabályozni
tudja
pgy
hajtottak végre sikeres beültetési eljárást a baranyai távirányítóhoz hasonló eszközzel. A rendszernek
megyeszékhelyen - hangzott el az új sebészeti eljárást egyik eleme spm látható, kozmetikailag kimondottan
bemutató sajtótájékoztatón, Pécsett. A beavatkozást diszkrétnek pfámít, a műtét utáni lábadozás pedig
Bálás
István végezte,
a betegek
előkészítése néhány
mnnHták
c7aLonnhűroL i
tart mondták
aa j1 szakemberek,
v0 tés
kiválasztása
Jailszky
József
feladata
' jjj*
j V r Az eljárás a gyógyszeres késelésnek ellenálló, részleges
Aműtétkapcsánaszakembereke!mondták:mindkétbeteg
beteg görcsrohamokkal járó epilepsziában szenvedő felnőttek
jól van, aktív kezelésük^azaz a beültetett berendezések
zések esetében alkalmazható si
sikeresen. Egy tanulmány,
;ezdÖi
aktiválása áprilisban kezdődhet
meg. Hozzátették: a jövő Sszferint
Z 0 r j n t a_QBS tgfa~piának
terápiának köszönhetően
köszönhetőéi 56 százalékkal
h n n a n h a n ú i a h h h a c n n l A h ű Q i / Q t L n 7 Ó e f h o i t a n o L „árira
•-•l-l
.
I
,.
'
i.n;
_.
, an
hónapban újabb hasonló beavatkozást hajtanak végre, csökkent
a rohamok
száma
két év elteltével,i a_ i.betegek
13
-"százaléka fél évig, v a g y a n n á l tovább tünetmentes volt.
Az amerikai
áltál kifejlesztett mélv
méJy agyi
k a r M"Medtronic
e d t r o n i c által
stimuláció (DBS) epilepsziás terápia alkalmazását húsz Az uj jriodszer a csaknem 60 ezer magyarorszagi
európai klinikai központban, köztük Pécsett kezdték -epilepsziás
beteg
jelentős
részének
jelenthet
meg szinte egy időben. A műtét során az orvos két életminőség
p| f i t
javulást.
darab, egy milliméternyi vastag*-elektródát ültet az

Az FDA közleménye: a protonpumpa-gátlók hosszú
távú adása csökkentheti a magnéziumszintet

Az FDA közleménye: a protonpumpagátlók hosszú távú adása csökkentheti a
magnéziumszintet (kivonat)
Az
amerikai
gyógyszerhatóság
figyelmeztetést tett közzé, mely szerint
a protonpumpa-gátló gyógyszerek (PPI)
hosszú távú (legtöbb esetben egy éven túli)
alkalmazása csökkent magnéziumszintet,
azaz
hypomagnesaemiát
okozhat.
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Ennek
következménye
lehet
tetánia,
szívritmuszavarok,konvulziók megjelenése.
Ahypomagnesaemia kezelése magnéziumszupplementációt igényel .Az esetek mintegy
negyedrészében
a
magnéziumpótlás
kevésnek bizonyult, és a PPI adagolását fel
kellett függeszteni.
Az FDA javasolja, hogy hosszabb távra
tervezett PPI adás megkezdése előtt
ellenőrizni kell a szérum magnéziumszintjét,
hasonlóan, mint digoxin, diuretikumok, és
egyéb potenciálisan hypomagnesaemiát
okozó gyógyszerek szedését megelőzően.
Ezek közül talán a digoxin-terápia előtti
szérum-magnéziumszint
ellenőrzés
a
legfontosabb,
a
későbbi
súlyos
mellékhatások veszélye miatt. A vérszintek
rendszerek
ellenőrzése javasolt
PPIkezelésben, a terápia időtartama alatt is.
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Víztisztítás banánhéjjal
Már egy ideje sikeresen használják a banán
héját a háztartásban ezüst tárgyak, bőrcipők vagy
szobanövények tisztítására, brazil kutatók most
további alkalmazási lehetőségét tárták fel: az
aprított héj képes kivonni a mérgező fémeket a
szennyezett vizből, méghozzá
meglepően jó hatásfokkal.
A hegyi bányák, állattartó
telepek, ipari létesítmények
szennyvizei gyakran tartalmaznak nehézfémeket, köztük
ólmot vagy rezet. Ha ezek
bekerülnek a víz körforgásába,
komoly veszélyt jelentenek
az emberi egészségre és a
környezetre. Eltávolításuk igen
drága, az ehhez szükséges
szerek némelyike maga is mérgező, így szükség van
alternatív megoldásokra.
Eddig több növényi hulladékfajtát, például
kókuszrostot és földimogyoróhéjat teszteltek
sikeresen. Előnyük, hogy olcsón hozzáférhetőek,
és kémiai változás nélkül bevethetőek. A Sao

James Randi, egykori bűvész, a nemzetközi
szkeptikus mozgalom egyik legismertebb
alakja a Magyarországon is megtartott 10:23
nap alkalmából bejelentette, hogy egymillió
dollárt ajánl fel a saját vagyonából annak, aki
tudományosan ellenőrzött körülmények között,
minden kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy
a homeopátiás szerek valóban működnek, és
nem csupán a placebóeffektet használják ki.
Randi, illetve alapítványa, a 1968 óta tartja
hasonló felajánlását a világ parafenoménjai felé
(eredetileg egy száz dolláros fogadásként indult
egy rádióadásban), de a pénzt azóta sem vitte
el senki. Több alkalommal fogadták el a kihívást
közismert, vagy hírnévre vágyó parafenomének,
akár több millió néző előtt a CNN-en, ahol
Larry King talkshow-jában rendszeres vendég
volt Randi, de az utolsó pillanatban mindig
kihátráltak a tudományos teszt elől.
A homeopátiát azért támadják a szkeptikusok,
mert tudományos vizsgálatok sosem igazolták
a sokmilliárdszorosra hígított, gyakran az
eredeti hatóanyagból egyetlen molekulát sem
tartalmazó szerek hatékonyságát. Ahomeopaták
azt állítják, nem is szükséges a hatóanyag,
mert a víz átveszi annak információtartalmát,

Paulói Kutatási Alapítvány kutatóinak Gustavo
R. Castro vezetésével most az aprított banánhéj
alkalmasságát sikerült igazolniuk. Különleges
eszközbe csomagolva minden egyes héjat
akár tizenegyszer is fel lehet használni anélkül,
hogy réz- és ólommegkötő
képessége megszűnne - írják
a biokémikusok az Industrial
&
Engineering
Chemistry
Research című szaklapban a
Der Standard című osztrák lap
internetes kiadása szerint.
A
találmány
bevetésének
elsősorban a banántermesztő
országokban van realitása,
akárcsak a banánhéj egy
másik
nemrég
felfedezett
alkalmazásának. A szárított
héjakból, banánfatörzsekből és -levelekből ugyanis
kiváló brikett préselhető, amely igen gyorsan,
egyenletes hővel ég, következésképpen ideális a
főzéshez.

és ezzel gyógyít. A vizsgálatok hiánya ellenére több
országban gyógyszerként árulják az ilyen szereket, a
teljes piacukat évente több milliárd dollárra becsülik
a szakértők.
Magyarországon a homeopátia 1990-ig tiltva volt,
azóta újra engedélyezik. Egy 1997-es miniszteri
rendelet alapján itthon csak orvosok gyógyíthatnak
homeopátiával.
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„Valahol Afrikában minden
reggel felkel egy gazella.
Tudja, hogy
gyorsabbnak
kell lennie a
leggyorsabb
oroszlánnál, különben vége.
Valahol Afrikában
minden
reggel felkel egy oroszlán.
Tudja, hogy
gyorsabbnak
kell lennie a
leglassúbb
gazellánál, különben
éhen
hal.
Mindegy,
mi
vagy,
oroszlán vagy gazella. Fuss,
amint felkel a Nap."
/Christopher

McDougall/

Hat mondat, mely végigkísérte egész
életét. Egészen kiskorában hallotta,
az apjától. Nem értette, mit jelent,
csupán a szavannán vágtázó állatokat
látta maga előtt, ahogy apja száját
elhagyták ezek a szavak.
- De hisz az oroszlánok csapatban
vadásznak, nem is egyedül! Akkor nem
kell olyan nagyon gyorsan futniuk, csak
be kell keríteni a gazellát - kötekedett.
- Nem ez a lényeg, fiam.
- Akkor mi?
- Majd egyszer megérted.
Ennyiben maradtak. De a kép mélyen

az emlékezetébe vésődött: az éhes
oroszlán, szorosan a menekülő gazella
nyomában. Ő az oroszlán akart lenni.
A büszke, erőteljes állat.
S ez eszébe jutott, mikor szitkozódva
a busz után rohant: magát látta a
fenevadban s boldogsággal töltötte
el, mikor elérte a buszt - elkapta a
zsákmányt.
Eszébe jutott akkor is, mikor éjt
nappallá téve a szerelmet hajszolta, s
kiéhezett fenevadként cserkészte be
az éjszaka gazelláit.
Ezt a képet látta maga előtt, mikor a
szalagot átszakítva elsőnek futott be
a célba. Ahogy az aranyat a nyakába
akasztották, elhitte, valóban ő a
leggyorsabb oroszlán.
Aztán idővel más értelmet nyert
számára az egész. Mikor a kórház felé
száguldott, a hátsó ülésen feleségével
és vérző gyermekével, a másik oldalon
találta magát. Az erős és büszke
oroszlán helyett a gazella szerepében,
aki a halál elől rohan.
Üldözött volt akkor is, mikor pár
útonálló kést szorított a nyakához
éjszaka a pénzét követelve, s csak
épphogy ki tudott szabadulni, hogy
aztán sötét sikátorokon át meneküljön
a kihalt nagyvárosban.
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Gazellának érezte magát, mikor a
feltörekvő fiatal generáció az ő vezetői
posztjára pályázott, s emiatt még
jobban, még többet, még pontosabban
kellett, hogy dolgozzon. Hajtotta i
magát, mert üldözői sem adták fel.
Élete során sokféleképpen belelátta j
magát apja szavaiba. Mindig a i
leggyorsabb akart lenni. A legjobb.
A legerősebb. De most, súlytalan!
mozdulatlanságában, ahogy lepergett |
előtte élete kisfilmje, most érezte
igazán, hogy nem ez a lényeg. Futni
akart, rohanni, tenni valamit. Mindegy,
volt neki, hogy az oroszlán vagy a j
gazella szerepét osztják rá, csak
mozdulhasson. De csupán meredten i
nézett maga elé, s nem csinálhatott I
semmit. Az utolsó gondolat, ami átfutott
az agyán, az volt, végre megértette i
apja szavait.
Két nap múlva a szomszédok törték
rá az ajtót. A boncolás megállapította,
hogy az agyvérzés percek alatt végzett I
vele. A halál elől már esélye sem volt 1
elmenekülni.

i
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Lopásgátlú
A zenében nem újdonság, hogy egy-egy előadót néha megvádolnak
azzal, hogy más ember művészetét tűzi ki a saját mellére, hadd
csillogjon. Ekkor persze sokan magukból kikelve ordítanak apasági
vizsgálatért, de mégis, van-e értelme plágiummal vádolni a zenészt?
Bármikor is?
f„Ezt is ettől meg ettől lopta!" - mondjuk,
Émiközben épp valami fogyaszthatatlan,
áállítólag viszont zseniális szemét ömlik
l a fülünkbe a rádióból, míg letopogunk
jegy kilométert a „nagyában", hogy
jmegvehessük már végre azt a rohadt
I Bocit. Haverunk ugyanezt a dumát
"vágja hozzá kedvenc zenekarunkhoz
jalig fél órával később, mikor már a
(folyosón majszoljuk bedugott füllel a
jsötétedés előtti egyetlen, szénhidrát
'alapú táplálékforrásunkat. Ekkor persze
Jszíven üt minket a dolog, és otthon
Icsak azért is rákeresünk a neten,
'mert nem létezik, hogy a haverunknak
I igaza legyen. Viszont igaza van,
•kiderül, hogy kedvenc zenekarunk
3 úgy van összefoltozva más zenekarok
jsajátságaiból. Egy világ dőlik össze
i bennünk.
j V a g y mégsem?
Sokszor a turpisság épp hogy csak jelen
van, lapít nagy bőszen a hetvenmillió
hangsáv között, máskor egyenesen az
i arcunkba köp: emlékezzünk csak arra,
(amikor Kanye West ellopott egy Daft
"Punk számot, mert úgy érezte, frankó
lenne aláreppelni (mellesleg ennek a
számnak a klipje révén terjedt el az a
|jtűzre való redőny-napszemüveg is, ami
nem is szemüveg és a naptól se véd, ám
* erről talán majd máskor). De előfordulhat
raz is, hogy egy zenekar teljes imázsát
Lés attitűdjét vádolják meg azzal, hogy
l„nem eredeti", tehát már volt előttük
ívalaki más, aki ugyanezt csinálta. A
| kérdés adott: hogyan viszonyuljunk mi,
\ egyszerű halandók a zenei „eredetiség"
I kérdéséhez? Vegyük hát sorra a két
[főbb alcsoportot.
(1. Nyúlták a zenét
|Egy számot le lehet koppintani
részletekben, teljes egészében, apró
fezemelvényekben, be lehet építeni egy
Viagy egészbe téglánként úgy, hogy ki
Ise látszódjon. Sokszor azt mondják
lerre, hogy „inspirálta". A kifejezés
fcolitikailag korrekt, a büntetés viszont
'nem feltétlenül jogos. Tartsuk szem
előtt, hogy egy oktáv 13 félhangból áll
ul
(beleszáruítvaaz
alaphangunk oktávját

i

is), és ezt nem lehet a végtelenségig
variálni úgy, hogy élvezhető legyen. Egy
dal hangok véges halmazából válogat,
tehát ha az egészet lecsupaszítjuk
pusztán a zenei hangjegyekre, illetőleg
az összecsengő akkordokra, a variációk
száma nem kevés, de semmiképp
sem rengeteg. Sok ember kedvelheti
ugyanazt, gondolkodhat hasonlóan,
így előfordulhat, hogy akaratlanul is
igen hasonló eredmény születik két
egymást nem ismerő zenész keze által.
Gondoljunk csak a robbanómotorra!
Benz és Daimler szinte pontosan
egy időben készítette el prototípusát,
holott fogalmuk sem volt a másikról.
Ez ugyanúgy előfordulhat a zenében,
a
Simpsonék
már
megcsinálták.
Amennyiben tényleg lopás történt,
úgy elítélni csak akkor lenne szabad a
zenészt, ha teljes egészében lekoppint
egy dalt, illetve ha csak részeit veszi
át, úgy nem jelöli annak az embernek a
nevét, akitől átvette a kérdéses részeket.
Ez pontosan olyan, mint amikor a neten
különféle humorblogokon felbukkan
más oldalról szerzett tartalom. Ha
már felkerült a netre, senki nem tudja
megállítani a terjedését, viszont a
legtöbb esetben nem nehéz meglelni
az eredeti forrást. Kifogások nincsenek,
se humorblogot, se zenekart nem
lenne szabad úgy indítani, hogy az
ember nincs rendesen tisztában a
konkurenciával. (Elvégre senki nem
próbálta meg még sajátjának titulálni a
Nothing Else Matters-t a Metallicától.)
2. Nyúlták az attitűdöt
Ez a tipikus „ja, igaz, hogy őket tartják a
műfajukúttörőjének.DEvoltegyzenekar,
aki már előttük is ilyen zenét játszott,
ezért nem eredeti a zenéjük"-vita. Akik
ilyen vádakat dobálnakzenészekre, azok
teljességgel figyelmen kívül hagyják a
fentebb említett robbanómotor-elvet.
Olyan labilis lábakon áll ez az elmélet,
hogy tulajdonképpen egy vitában
felesleges ezzel az érvvel előrukkolni,
mert legtöbbször csupán a puszta
véletlen a vád tárgya. A következő eset
megtörtént: egy haverom linkelt egy

másik haveromnak facebook-on egy
számot egy Death nevű zenekartól^
(nem összekeverendő a Death nevű_
metálzenekarral), azzal a szöveggel,;*
hogy ezek az amerikai fekete srácok
már a hatvanas években punk zenét!
játszottak, amikor még a Sex Pistols afasorba' se volt. Az üzenet: nem a Sex '
Pistols a punk atyja. Pedig dehogynem!
Akkor lenne ez a néhány városi fekete
pasas legenda, ha népszerű lett'
volna, amit csináltak. De nem volt az.
A fenti állítás akkor lenne helyes, ha
a Pistols sikeréért a zenéjük lett volna
a felelős, viszont nem a zenéjük miatt
lettek legendák, hanem azért, mert
botrányosak voltak. A vezérerő egy
Malcolm McLaren nevű fickó volt, aki
azért hozta létre a Sex Pistols-t, hogy
sokkolja vele az embereket. Az egész
mozgatórugó az attitűd volt, a lázadás, .
a zene csupán másodlagos volt. így
konkrétan értelmét veszti a vita, mert
hiába találja ki valaki előbb a biciklit,
mint Kari von Drais báró, ha bányászatra
akarja használni.
Most pedig, hogy immáron tudjuk,
hogy kedvenc zenekarunk mindenfélét
összelopott más, kevésbé szerencsés
zenészektől, szabad-e csüggednünk?/
Nem
feltétlenül.
A
könnyűzene
legnagyobbjai is loptak: a Led Zeppelin,
a Metallica, a Deep Purple... gondoltuk
volna, hogy a Smoke On The Water,
a szám, amit jóformán minden gitárral
ismerkedő ember az elsők között .
tanul meg, zenei alapját valójában egy
brazil énekesnőtől, Astrud Gilbertotól
kölcsönözte? Vagy hogy a Stairway
to Heaven kezdőhangjai sem a Led
Zeppelin kezeit dicsérik? És mégis,
számít ez valamennyit is? Nem.)
Miért? Mert mint látjuk, nem csak az^
alapötlet számít, hanem a karakter, ••
amivel az adott zenekar ellátja a
dalt. Gyerekkorunk hősei ugyanazok :
maradnak, mert függetlenül a dalok ,;
eredetiségétől, senki más nem tudja!
azokat úgy előadni, ahogy ők.
KÉNSA
kensavpictures@gmail.co\
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fellegek mellett keltem
felleltem elveszett lelkem
lelankadó hajnalon
lehetőséggel talpamon

barangol, alkot a hajnal
kavargó, alantos zajjal
darabos akarat halma
aki ma maradna alva

vállalkozó loholt el
lihegve lomhán lökött fel
látta világa alkonyán
leláncolt alkuk balkonján

habos fogaknak alma
a munka durva hatalma
hajtja az aranymalmot
ami falatot alkot

hallgatva hulló vállát
ballag a szállodán át
válik a látót világból
balga egy méla virágtól

ajkukon angyali hanggal
hangos madárnak a nappal
csakhogy az ajtó fárad
tavaszán ama nap szakának

belehull, mint mag a lakkba
esillogó, fénylő magalakba

Bandy

balladát lantja lehelte
lelombózón lehetetlenbe
alkalmas aranyos alkony
araszol lassan a sarkon
kakasszó alatt kalapban

kabátos falka alakban

Drága coca jó voltál,
Smunkofi jolktfogtál.
Azt hittük hogy könnyű lesz,
Sajnos már nem röföghetsz'
Bement mellbe egy-két böki.
S kifeküdtél f °/e sertés!
A véred értünk kiontottad,
Az udvart meg jói szétbarmoltad!
Dezső hallod láttuk lány vagy,
Lefotóztam a Rúnádat!
De akkor már tem szuszogtál,
Egy arc rosszul golt s kellett 1hé
hánytál.
Jindezután megpörköltök,
'ór/fPa többiek,
H
Leszedtük e sok bőröd,
^No meg minden szőrödet!

ftl

teljes, s szépen
megszerkesztett,
ő mégis engem kirekesztett
lazán.
Azám!

Huszonkét éves lettem én
Meglepett, hogy e sörlemény
kissé
másé.
Ajándék híján elveszem,
e poros kocsmai szegleten,
mert kell
egy ser.

„Te, míg főnök vagyok én,
nem kapsz melót, öcsikém.".'
hebeg,
most meg

Szerencse, mivel a gazdája
ott fekszik a kocsma sarkába'
hanyatt
s alant.
Ő az, kinek hála
nem vettek fel mellékmunkára,
bizony.
Iszom...
Válasza gyorsan, nyersen ért
hiányos önéletrajzomért,
pedig
ez itt
•

.

egymagában hever,
mert így jár az, ki kever
bele,
tele.
Örüljön Horger Antal úr,
hogy lánya rúdtáncot tanúi.
(Nesze
neked!)
Én itt a sörét fogom
nem középiskolás fokon
(te)höcpinteni.
Franky |

Szegény Dezső pörkölődi
Sok kiscsaj meg majdr
Bőre ekkor nagyon fon
Égett végül Szegény c:
Utánna, hogy mi lett végül,
Azt én sajnos nem tudom.
Eltávoztam Andikával.
S tanulgattam a kórom!
Dezső engem ne kísértsél,
Én nem ettem belőled!
Többit érint minden vétség.
Majd a mennyben megüthetsz!

jJB
Biztosan jó malac voltál,
Én ezt sosem tagadom!
A szúrás után nagyot rúgtál,
S fenntről hallod vakerom!?

tReceptek
j e j á ó

India mint a minimálételek egyik őshazája, (ahol
ebédkészítéshez)
talán most választ adhat
„Vajon mit kezdjünk azzal a sok húsvéti főtt
Wg^^Kmu^m...
A válasz

óoűadifiwta

d u w q t

némi só, liszt és egy forró tégla már elég az
nekünk életünk egy nagy kérdésére:
tojással, amit szüleink
ránktukmáltak?"
alant:

( Hozzávalók 4 fő részére:
. 8 főtt tojás
4 teáskanál egész/őrölt koriander
r 2 teáskanál őrölt chili vagy édes paprikaőrlemény
| 1 teáskanál nem őrölt római köménymag ( NagyÁ-ban a fűszeresnél kapható )
[ Fél teáskanál kurkuma
I 1,5 cm gyömbérdarab (az őrölt gyömbér használata Isten ellen való
I vétek)
< 3 gerezd fokhagyma
2 ek. olaj
I 4 cm fahéjrúd
| 2 nagy apróra vágott paradicsom
I 2 közepes hagyma apróra vágva
1

A fűszerlista ne ijesszen meg senki, e csodamagvak ma már könnyen
beszerezhetőek, a kurkumától meg csak sárga lesz a kaja azért kell,
úgyhogy tényleg azt ki is hagyhatjuk.
Na szóval első lépésként kérjünk kölcsön egy robotgépet a
i szomszédtól, fogjuk a koriandert, chilit, köményt, kurkumát, gyömbért,
^fokhagymát és 3 evőkanál vízzel felpufferolva őröljük szépen
pasztává. Mérjük fel a károkat, majd felforrósított olajban süssük a
" fahéjat 10 másodpercig, tegyük hozzá a hagymát ha lennénk olyan
szívesek, süssük azt is, míg bizony könnyű színt nem kap. Penetráljuk
- a tepsibe fűszerpasztát majd 5 percig süssük.
L Ne égessük oda, mert akkor szar íze lesz.
Amennyiben mégis úgy észlelnénk, hogy a massza kezd a tepsihez tapadni, a fent említett irreverzibilis következmények
elkerülése végett, öntsünk rá még pár evőkanál vizet. Következzék a paradicsom, 1-2 teáskanál só (Vigyázat! Én elsóztam,
szóval csak óvatosan). 3 percre rá 3dl víz és kis lángon fedél alatt főzőcskézzünk tovább. Mikor már majdnem elfőtt a leve
\ tegyük hozzá a félbevágott, keményre főtt színezék anyagtól csillogó tojásainkat, főzzük még egy 5 percet, amennyiben
„ jót tenne a lelkünknek jöhet rá még egy kicsi koriander és mielőtt szétesne a tojás már tálalhatunk is. Köretként kenyeret
i ajánlunk hozzá.
I Árkalkuláció:
5 Tojás: 240 Ft
fc Paradicsom: 160Ft
Vöröshagyma: 60Ft
t Egy adag költsége: 115Ft
I A fűszerek természetesen nem kalkulálhatóak, a maximális költséghatékonyság eléréséhez érdemes otthonról hozni, a
NagyÁ alatti fűszerestől kis csomagolású fűszereket venni, esetleg írjatok emailt és adok kölcsön.

MaAtin
proudhon 11@gmail. com

IDIOPÁTHIÁS
O A Z O § Z O T A R

VIZSGAZTATOX T A S

Minden egyes szóbeli feleletalkalmával
az ember kizárja akülvilágot.
Olyan, mintha egy
buborékban lennénk. A buborékon belül a különböző verbális expressziók is új értelmet nyernek, j
Ime egy kis segítség:

<A

VIZSGAZTATOMACiYAK S Z Ó T Á R
1

Mit csináljak magával kolléga? = Cimbora, ebből már szépet
nem hozol ki.
Szoktasd magad a gondolathoz, hogy jönni kell még
egyszer.
Hogyan mondjuk ezt elegánsan? = Szerzői neve?
Egy mentőkérdés segítene? = Csak viccelek, a
, mentőkérdésem az lesz, hogy
Nos?
Na jó, tudja mit (...) kezdetű mondatok = Megbuksz.
. Kolléga, én látom, hogy tanult (...) kezdetű mondatok. =
Megbuksz.
Minden, amiben benne van a „de" szócska, és még ki is
hangsúlyozzák. = Megbuksz.
Szép volt kolléga, kimerítő tudású feleletet hallottunk. Látja,
ilyen, amikor valaki tanul. = Közepes, és még így is jófej
voltam.
Megadhatnám a kettest, de tudom, hogy úgyis visszajönne
javítani. = Elhúzom a mézes madzagot, de nem kapsz
kettest.
Ha most kettest adnék, azzal rosszat tennék magának. =
Lásd fentebb.
Mennyi tanult maga erre a vizsgára? = A válasz irreleváns.
Kevésnek bizonyult.

VIZSöÁZÓ MAfiYAR SZÓTÁR
Azon az előadáson pont nem voltam ott. = Igazából a többin
sem voltam ott.
Fú, ezt tudom! Ajj... itt van pedig a nyelvemen...ejnye már,
pedig az előadáson is ott voltam, emlékszem, amikor vettük!
• = Gőzöm sincs a válaszról, de ha elég ideig tettetem, hogy
tudom, talán kimondja a választ, én meg majd rávágom,
hogy azaz, tudtam, tényleg!
Ezt a részt pont nem tudtam átnézni = Gőzöm
sincs,
hogy épp miről van szó.
Ezt még előtte elmondhatom? = Nem tudom a kérdésre a
választ, úgyhogy terelek, hátha elfelejti, mit kérdezett.
Persze, hogy kidolgoztam a tételeket! = Valójában a Gyuri
dolgozta ki, viszont én kértem el tőle, és fénymásoltattam
le.
* Ez nem puska/én nem puskáztam. = De igen.
A gonosz soha nem alszik, ahogy a jó öreg Murphy mester
sem.
-Minél kevésbé akarsz kihúzni egy rossz tételt, annál
nagyobb valószínűséggel fogod azt húzni.
-Minél kevesebb tétel marad szűzen a vizsga napjára, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy bele fogsz húzni.
-Miután kihúztad a tételeidet - mindegy, hogy mit csináltál
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előtte - azonnal pisilned/defekálnod kell, szomjas/éhes
leszel, észreveszed, hogy rossz a szájszagod és viszketni J
kezdesz. Esetleg ebben a sorrendben.
-Ha a szóbeli vizsga-specifikus receptorokhoz ligand
kötődik, a calcium-csatornák nyílnak, nőni fog az ícé
calcium koncentráció, ami fokozott izomkontrakciót idézi
elő. Ezek a receptorok általában csak a musculus sphincter
ani externuson jellemzőek.
-Egyénre jellemzően a fenti receptor előfordulhat i
a gasztrointesztinális traktus felsőbb régióiban is.
Szerkezetileg megegyezik a sphincter ani externuson
találhatóval, működésében azonban különbözik. Kétféle i
funkciója létezik, melyek szintén egyénre jellemzőek. A!
ligand kötődése az esetek 50%-ában heves expulsiót vált j
ki, a maradék 50%-ban a hatás fokozott defecatio.
-Gyakori tévhit, hogy az idő múlásának lassulása csupán
érzéki csalódás. Nem. Ilyenkor Kronos ellenünk dolgozik.
Az idő tényleg lelassul. Ez ellenkező szituációban is fennáll.
Minél több időt szeretnénk, annál kevesebb van.
-Bizton állítható fel axióma arra a tényre is, hogy minél I
inkább atombiztos a puskázási módszered, annál
gyorsabban fogsz lebukni, és minél magabiztosabb vagy,
annál nagyobb rá a valószínűség, hogy valamit figyelmen
kívül hagytál.
Figyelem! A fenti gondolatok, bár megtörtént eseményeken,
könnyeken, és keserű tapasztalaton alapulnak, mégis
fiktívek, az író fantáziájának szüleményei. Bármiféle egyezés \
a cikkben szereplő tények, és az olvasó által tapasztaltak
között, óriási szívás!

IDIOPÁTHIÁS

Második forduló
Ahogy aztazelőzőszámban
márolvashattátok,
szerkesztőségünk
aktív kutatást folytatott a férfi agy rejtelmeinek felderítésére.
De
férfi nincs nő nélkül, így kutatócsoportunk
többszáz nőt vizsgált
meg abból a célból, hogy mik rejlenek a gyrusok alatt. Van-e
nekik is nucleus sexusuk, vagy mutatnak-e nagyobb
aktivitást
az agyuk egyes területein, amikor meglátnak egy
focilabdát
vagy egy tv-t?
Kezdjük a nők legnagyobb magjával,
ami nem más, mint a nucleus
cephalalgus. Ez a mag általában
inaktív, bár a külső környezetből
érkező ingerek hatására aktiválódhat
(ahol maga a külső környezet az
inger - a szerk:). A legnagyobb
aktivitást leggyakrabban házastársi
viszonyban élők között fedeztük fel.
Azt is megfigyeltük, hogy amikor a
férfinak a nucleus sexus magja aktív,
a nőknél ugyanebben az esetben a
nucleus cephalalgus lép működésbe.
Erre a jelenségre még nem találtunk
tudományos
magyarázatot,
csak
feltételezéseink vannak. Az viszont
tény, hogy ilyen esetben a férfi érintését
C rostok szállítják, annak ellenére,
hogy ezek a vékony velőshüvely nélküli
rostok a fájdalom és hő érzékelésben
játszanak szerepet. A másik tény,
hogy az anterolateralis rendszer az,
ami az érintést továbbítja a magasabb
központ felé, holott az a lemniscus
medialis feladata lenne normális
körülmények között. A központ ugyan
így is - úgy is a nucleus cephalalgus
lesz, de annak megválaszolására,
hogy a hozzá vezető utak miért

kuszálódnak össze és a nők miért
érzik a férfi simogatását fájdalomnak,
sajnos a mai tudomány még nem áll
készen.
A frontalis lebeny alatt rejlik a nucleus
calceus-habitus. így, hölgyeim már
érthető miért szeretünk shoppingolni,
miért nincs soha elég ruhánk és miért
tudunk mindig valami jó magyarázatot
találni, ha meglátunk egy szép lábbelit.
Igen, a vásárlásért ez a mag felelős a
vásárlási kedv maggal együtt. Ez a két
központ egymáshoz küldi efferenseit
és egymástól veszi át az afferenseket.
Ha a vásárlási kedv mag aktiválódik,
akkor az efferenseit a nucleus
calceus-habitus-hoz küldi. Ekkor a
női agy a pálcikákon és csapokon át
jövő információkat szelektálja, aminek
következménye, hogy abban az
időszakban csak cipőket és ruhákat
látunk, másra nem is bírunk gondolni.
Az, hogy időben milyen sokáig aktívak
egyénenként változó. Általában pár
óráig tart, bár szélsőséges esetben
olyat is tapasztaltunk, hogy csak
1-2 órán át volt inaktív, a nap többi
22 órájában pedig aktív. Az, hogy ki

Női agy

Gazdag pisik

érzékelési küzpoi-tia
WC tisztítási

Vásárlási
kedv ,

hajlandóság
SZEX" '
kezdemény
mirigy

"Szükséges"«
líetem akkor is
kelt* mérlegelés
központja

Fejfájás
generátor

Gyémántok és
egyéb calogö Szappanoperák
tárgyak lőszenepMi "Hányszor
mondjam
szaglóseive
még"
mirigy

• B«z«t.
f beszéd,
*«smég
több i
Auiwezetési
készség

Píeiyka központ

mennyire hajlamos a szélsőségekre• í\
genetikailag kódolva van. Bár meg *•»
kell jegyeznem,
hogy
egy-egy <
erősebb inger képes visszább venni *
ezen magoknak az aktivitását, de
csakis a nucleus glaciesben való
átkapcsolódás révén. Ez a mag a
gyémántok és egyéb csillogó tárgyak
kifinomult érzékszerve.
Ha már a gyémántokról beszélünk,
meg
kell
említenem
a
gyrus
precentralistól a gyrus postcentralisig
húzódó gazdag pasik érzékelési
központot. Egyes nőknél ez a mag
közvetlen kapcsolatban áll különböző
szagló-és látóközpontokkal. Azaz van,
aki szaglása révén, míg mások látásuk
révén képesek akár kilométerekről
kiszúrni a pénztárca méretét. Sajnálom
uraim, de normális körülmények között
minden nőben megtalálható. Vigaszt
az nyújthat, hogy-ugyan kis arányban,
de - képesek egyesek ezt a magot
erőteljesen kiiktatni. Erre azonban
száz nőből egy képes. (Jó tanács
pasiknak: tömd ki a pénztárcádat
vagy a zsebedet papírral és beszélj a
lány előtt drága holmikról. A felszínes
„gazdagpasitakarok"
típus
pedig
egyből a tenyeredből fog enni.)
A Gazdag pasik érzékelési központ
felett találhatjuk a Megjegyezhetetlen
dátumok központját. Ez a mag mindig
aktív, a női egyedekben jól fejlett,
kivételes képességgel rendelkezik.
Valószínűleg a limbikus rendszerrel áll
szoros kapcsolatban. A működésének .
lényege, hogy ha hallunk egy dátumot
azonnal, feltétel nélkül küldjük a
limbikus körünkbe és onnan ki sem
engedjük. Ez a mag azonban - főleg
házastársaknál - egy veszélyforrás.
Tudni illik, hogy a férfiaknak a
dátumok megjegyzésére alig alakult
ki
valamicske
neuronhálózatuk,
de ugyanez a helyzet a nőknél
m

m

Idiopáthiás
1DIOPÁTHIÁS

Az idei győztes ÁI-TDK előadás

Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket! Engedjék
meg, hogy prezentáljam legújabb kutatásaim témáját, és
az eddig elért eredményeket. De még mielőtt elkezdeném,
szeretném bemutatni önöknek munkatársamat, Vitéz prof.
Dr. med. habil. Tóth Tamás PhD., címzetes egyetemi
halljakendet.

A fertőzésre többnyire csak a
homo sapiens érzékeny,

A zombi vírus
Általános zombifiziológia

de arra is volt már precedens,
hogy más fajokhoz tartozó1
egyedek fertőződtek meg. A j
képen látható szerencsétlen
fiatalember fotográfusunk: A!
Tibi.

A vírus viselkedése
G « n o m b a épül

komoly

komplikációk
Symptomák:
H u m á n e r e d e t ű szövetek

Projektünk tárgya egy nemrég felfedezett új vírus, mely
ijesztő sebességgel terjed, és feltehetőleg pandémiás
jelenséggé növi ki magát.

m é r t é k t e l e n fogyasztása
Haemoexpulsio
Afázia
Ataxia
Ü v e g e s tekintet
Hypokinézis
Teljes anaesthesia
Fajta j e l l e m z ő magatartási mintázat
elvesztése
Fokozott a g r e s s z i ó
S z e m m e l n e m látható tünetek:
Szervi elváltozások, a n e n c h e p h a l i a

Félreértés ne essék, nem
róla lesz szó,
**

, hanem róluk.

Mivel állunk szemben?

A vírus rövid jellemzése
A genomba épülve súlyos komplikációkat idéz elő. A symptomák J ' i
lehetnek egyénre jellemzőek, de egyes tünetek minden fertőzött,
esetén megjelennek. Ezek többnyire a humán eredetű szövetek
mértéktelen fogyasztása, a haemoexpulsio, vagyis vérokádás,
afázia, semmibe néző, üveges szemek, hypokinézis, ataxia, teljes '
anaesthesia, fajra jellemző magatartási mintázat és szocializáció
megszűnése, és fokozott agresszió. Szemmel nemátható tünetek
a különböző szervi elváltozások, súlyos idegrendszeri degradáció,
anenchephalia.

• Nemrég felfedezett
vírus
• Gyorsan terjed
• Európa egyelőre
mentes
• Kivéve egy alfajt

Elöször lássuk, hogy mivel is állunk szemben! Európa egyelőre
többnyire mentes, azonban egy speciális alfaj ide is befészkelte
már magát, de erről majd a későbbiekben teszek említést. Ezt a
kijelentést hivatott alátámasztani, hogy amerikában már rendesen
elterjedt vírusról van szó. Ha nem hiszik, nézzék meg a zombieland
cfmű dokmentumfilmet, vagy bármely más klasszikust.

-_HÜ_

Kivételes esetekben, számunkra egyelőre ismeretlen
módon a vírus önfeledt táncot indukál.

Átalakulás
• Ozzy életvitele j a j
• -> spontán és indukált mutációk sora
• Jelenlegi forma kialakulása hosszú időbe
tellett
• Mr. Osbourne-ban is nyomot hagyott,
ezért következtek a 70-es után a 90-es
• A vírus nem tudott 100%-ban érvényre
jutni

A vírus létrejötte
Kiterjedt kutatásokat végeztünk a vírus eredetének
felderítésére. Hosszú folyamat volt, de végül összeállt a kép.
A szálak visszavezettek minket egészen a zérus betegig.
Bizony hölgyeim, és uraim. A zérus beteg nem más, mint Ozzy,
közismertebb nevén John Michael Osbourne. Vagy fordítva...

• Ozzy elkapta a
veszettség vírust

Eredmény
ELŐTTE
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Mind ismerjük Mr. Osbourne régi hobbiját, miszerint
mindenféle állatot orálisan decapitált a koncertek
kezdetén.
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Valamilyen szinten mégis kifejeződött

A végzetes harapás
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LIVE Ozz
zzy apparently immuné, scientists try to synthesize
ant
nti-zombie drugs based on rock star extracts.

Az egyik ilyen harapás végzetesnek bizonyult, (denevéres
kép) Minden bizonnyal egy denevér lefejezése alkalmával
rabies vírussal fertőződött meg.

i

Köszönhetően Ozzy életvitelének, értem ezalatt a sok elfogyasztott k*
alkoholt és heroint, a vírus spontán és indukált mutációk során P
ment keresztül. Ajelenlegi forma kialakulása hosszú folyamatot vett t
igénybe. Ez azonban Ozzyban is nyomot hagyott. Saját bevallása f
szerint kiesett neki a 80-as évek. Ezt mindenki az alkoholnak és
a herkának tudja be. Fatális tévedés! Ozzy emlékezet kiesését
a vírus átalakulási folyamata okozta. Nála azonban nem tudott
teljes életteret nyerni a vírus, ugyanis orvosilag is bizonyított, hogy *
Ozzy annyira üszök, hogy a vírus nem bírt el vele.

A vírus valószínűsíthető eredete
• Ozzy hobbija:
állatok orális
decapitatioja
• Veszett denevér

I

j tsmm
„r,

A vakcina előállítása ozzy véréből már folyamatban van.
terjedésének azonban semmi sem szabott gátat.

A részletes virológiái elemzést,
a következő Pulzus-Spiritusban
olvashatjátok

w

Hirdetési célú társadalom

Az ország legjobb virtuális pilótái széles
vásznon Sebastian Vettel ellen!
Budapest, 2011. április 7. Egyedülálló
élményként
2011.
április 16-án a budapesti Cinema
.. City Aréna mozivásznain vívhatnak
meg egymással az ország legjobb
virtuális pilótái, ahol nem kisebb
kihívással
kell megbirkózniuk,
mint a világbajnok Sebastian
Vettel által a Grand Turismo 5
videójáték Suzuka-i pályán elért
körrekordjának a megdöntése. A
Red Bull Racing tervezőmérnöke,
Adrián Newey által tervezett Red
Bull X2010-es prototípusú autóval
leggyorsabbnak bizonyuló játékos
kivívja magának a jogot a salzburgi
nemzetközidöntőbenvalóindulásra,
illetve részt vehet a Red Bull Racing
Forma 1 Magyar Nagydíj paddock
és garázs-túráján. A gyorsaságot
szakértő kommentátorok felügyelik
Czollner Gyula szakkommentátor
és Wéber Gábor autóversenyzőszakkommentátor
személyében.
A motorsport és videójátékok
szerelmesei között a budapesti
döntőn üdvözölhetjük majd Istenes
Bence műsorvezetőt és a világ- és
európa-bajnok kajakos Kucsera
Gábort. A helyi selejtezők április
5-től 4 vidéki nagyvárosban és
Budapesten zajlanak.

A regionális selejtezők április 5-én
kezdődtek

Szegeden,

ahonnan

Debrecen

érintésével

haladnak

tovább Pécsre, hogy az országos

Selejtezők:
16:00 -20:00
•

döntő előtt még Győrött mérhessék
össze tudásukat a helyi selejtezőkön

5.
•

a széles vászon és a videójátékok
szerelmesei.

Cinema City - Szeged - április
Cinema City -

Debrecen

-

április 6.
•

Cinema City - Pécs - április
12.

A selejtezők győztesei részt vehetnek

•

a 2011. április 16-án megrendezésre
kerülő országos döntőn, a Cinema
City Arénában délután 13 órától. A

13.

10:00-12:00
•

magyarországi bajnok 2011. őszén
Salzburgban
tudását

mérheti

a világ

össze

legjobb

Red

majd
Bull

X2010-es pilótáival.

Cinema City - Győr - április

Cinema City Aréna - Budapest
- április 16.

Döntő:
13:00-16:00
•

Cinema City Aréna - Budapest
- április 16.

Városonként összesen 30 versenyző
mérkőzhet meg a mozivásznon, 20
fő előzetes regisztrációval és 10 fő a
helyszínen kihelyezett szimulátorokkal
kvalifikálja magát. A jelentkezőknek
két kört kell teljesíteniük a Suzuka-i
pályán, a legjobb 10 időt megszerző
versenyző jut tovább a döntőbe.
A döntőben az 50 továbbjutó valamint 5
szerencsés Red Bull MOBILE előfizető
mérheti össze ügyességét április 16án a CINEMA CITY Arénában. A tét
nem más, mint 2 db jegy a futamra, 2
db VIP jegy a Forma 1 After Partyra,
Paddock látogatás, 1 éves Gamestar
előfizetés,

valamint

nemzetközi döntőre.

továbbjutás

a

15:30-16:00
•

Celebfutam

Bővebb információ:
http://www.redbull.hu/
x2010challenge

Hirdetési célú társadalom

interjú Halápi Istvánnal az I Help You Magyarország Nonprofit Szervezet
alapítójával
Biztosan mindenki érezte már
í úgy, szívesen segítene valamely
rászorulón, de ezt csak emelt díjas
üzenetekkel és telefonhívásokkal
;
tehette meg. Az I Help You
Magyarország Nonprofit Szervezet
! egy olyan weboldal fejlesztésén
dolgozik, mely segít az embereknek,
hogy anyagi ráfordítás nélkül
f
adományozzanak,
lehetőséget
nyújt
alapítványoknak,
egyéni
rászorulóknak, hogy könnyedén
| gyűjtsenek maguknak hasznos
célokra
és
lehetőséget
ad
i vállalatoknak,
cégeknek,
hogy
hirdetésekre
szánt
keretüket
,jótékony célokra fordítsák .
3

PulzusSpiritus: Szia István! Kérlek
néhány mondatban foglald össze,
hogyan is segíthetek én úgy, hogy
nekem semmibe sem kerül?

H.I.:
Ahogy mondod, semmibe.
Cégünk
reklámtevékenységgel
J foglalkozik és
az ebből befolyó
p összegeket karitatív célokra fordítja
• , méghozzá úgy, hogy megadja a
felhasználóknak azt a lehetőséget,
hogy
kiválaszthassák,
kinek
szeretnének segíteni . A felhasználó,
mikor belép awww.ihelpyouweboldalra
I egy Google - keresőmotorral ellátott
kezdőlapot talál, a háttérben egy teljes
' oldalas reklámhirdetéssel. Minden
egyes felhasználó csupán azzal,
hogy kezdőlapjaként használja az
oldalt, évi több ezer forintot gyűjthet a
rászorulóknak.

PulzusSpiritus: Mégis ezek mekkora
összegek? Egy felhasználó mennyi
; támogatást képes gyűjteni?
H.I.:
Számításaink
szerint
egy
fc átlagos felhasználó körülbelül 4000
Ft támogatást képes gyűjteni egy év
alatt (a számítás: 1 felhasználó/ 1nap/
1 belépés). A támogatás - számláló
| - programunk úgy lett megírva, hogy
megfeleljen mindenféle jogszabálynak,
egyezménynek.
Mivel alapelveink
között szerepel a hitelességhez való
ragaszkodás, így ún. „üvegzseb"
|T8 szolgáltatásunkkal láthatóvá tesszük a
felhasználók számára, az alapítványok
és rászorulók mindenkori adományát.
| Ezáltal követhetik maguk a rászorulók
és szervezetek is, hogy milyen
hatékony a felhasználó toborzásuk,
hiszen folyamatosan megtekinthetik
egyenlegüket. Statisztikákat vezetünk
I minden kifizetésről és leendő belső

oldalunkon minden támogatottunknak
„könyvelést" kell majd vezetnie a kapott
adományokról. így tesszük követhetővé
az adományok útját és nyerjük,
valamint tartjuk meg felhasználóink,
támogatottaink és hirdetőink bizalmát.
Nem lenne elég, ha csak ennyiről
szólna az oldal és maga a cég, ezért
egy olyan praktikus szolgáltatásokkal
ellátott weboldalon dolgozunk, amely
bárkinek tökéletes kiindulópont az
internet világába. Az egyszerűségre
törekszünk arra, hogy az emberek
gyorsan és megbízhatóan jussanak
hozzá azokhoz az információkhoz,
amikre
éppen
szükségük
van.
Véleményem szerint már több olyan
megoldást építettünk rendszerünkbe,
amely használhatóságban felülmúlja a
hasonló weboldalak szolgáltatásait.

PulzusSpiritus: Mennyien
csatlakoztak eddig a
kezdeményezéshez, milyenek
a visszajelzések?
H.I.: A visszajelzések eddig nagyon
pozitívak, annak ellenére,
hogy
nem halad zökkenőmentesen a
program elkészülése és a számlálónk
tökéletesítése.
Hirdetések
nélkül
is sikerült már kétezer körüli napi
látogatásszámot
elérnünk
és
érdeklődnek hirdetők is, köztük a
legnagyobb
üdítőitalgyártó
cég.
Alapítványok, nonprofit szervezetek
folyamatosan csatlakoznak hozzánk
és toborozzák a látogatókat maguknak.
Az igazi öngeneráló folyamat még nem
indult be, de ami késik, nem múlik.

PulzusSpiritus: A támogatások
hogyan oszlanak meg?
H.I.: Lehet nálunk gyors vagy célzott
támogatást választani. Aki gyors
támogatást szeretne beállítani, az öt
kategóriában oszthatja meg az általa
gyűjtött pénzt. Ezeket a „kalapba
kerülő összegeket" bizonyos időnként
megpályáztatjuk a kategóriákon belül,
így lehetőséghez juttatva a kisebb
alapítványokat is. A támogatások
10%-a mindig az ún. EU alapunkba
kerül, amelyet
bármely
Európai
Unión
belüli
katasztrófahelyzet
esetén
rendelkezésünkre
áll
gyorssegélynek.
Szándékunkban
áll magyar vállalkozókat is segíteni
programunkkal,
így
szezonálisan
vásárolhatunk például ebből a közös
pénzből a rászorulóknak magyar
termékeket. Nagyon sok ötletünk

van, melyek mind azt a nemes célt
szolgálják, hogy a hazai adományozás
rendszerét megreformáljuk. Nem titkolt
célunk
egyfajta
felügyelőszerepet
betölteni a nonprofit szervezetek felett.
Sajnos nagyon rossz kép alakult ki az
emberekben róluk és ennek mi is isszuk
a levét. Szeretnénk, ha rendszerünkkel
világossá tehetnénk az adományok
felhasználását.
Támogatottaink között több olyan
alapítvány is van, aki egészség
károsultakatsegítésegyénirászorulóink»
is szinte kizárólag beteg gyermekeket1
nevelő
családok.
Fontosnak
tartjuk, hogy olyan szervezetekkel
kooperáljunk, akik hatékonyan költik
el a kapott támogatást, fontos célok
elérésére törekszenek. így kerültünk
kapcsolatba a Hero Medical Kft. által
működtetett alapítvánnyal, amel yolyan
rendkívül fontos feladatokat lát el, mint
az egészségügyi továbbképzések,
véradások szervezése és a West
Balkán baleset óta még fontosabbá
vált egészségügyi helyszínbiztosítás.

PulzusSpiritus: Miért éri ez meg a
hirdetőknek?
H.I.: A világon mindenütt rengeteget
költenek
a
cégek,
vállalatok,
kisvállalkozások
reklámra.
Az
internetes hirdetések ebből óriási
szeletet birtokolnak, azonban nem elég
hatékonyak. Legtöbbjük bosszantja a
felhasználót. Oldalunkat úgy terveztük
meg, hogy ilyen probléma nálunk fel se
merülhessen. Egyszerre csupán egy
hirdetést lát a felhasználó. Egy egész
oldalas, művészi, grafikus által készített
képet a keresőablak hátterében. Ez
a háttérkép teljes kattintó felületként
működik, mely a hirdető weboldalára
vezet. Az, hogy hányan látják a
hirdetést és hányan kattintanak át a
hirdető oldalára pontosan nyomon
követhető egy saját adminfelületen.
Azok
a magánemberek,
cégek,
vállalatok, akik csatlakoznak hozzánk,
könnyedén kialakíthatnak magukról a
felhasználók szemében egy rendkívül
karitatív képet, ezzel pozitívan hatva
vásárlói magatartásukra. Nálunk bárki
hirdethet. Legyen akár egy kis blogger,
aki népszerűsíteni szeretné oldalát és
ezzel segíteni másokon, legyen akár
nagyobb cég vagy helyi vállakózás.
Szűrőket biztosítunk annak érdekében,
hogy minden reklámunk hatékony
legyen.
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