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Ékesszólás,...
(Mappa: 13. oldal)

Sörsátor: Pilsner úr, kell!
(Dodó sörhasa a 22. oldalon)

Kiváló Áruk Fóruma:
Szolárium
(23. oldal)

Avnojtól a menekült konvojig
(Cvetity Milán, a szókimondó.
25. oldal)

A vadászat
(Végezetes vonzerő? 23. oldal)

Hárman Európa
Három főiskolás egy szép hojnolon elindult Párizsba. Miért?
Mészáros Ferenc tényfeltáró riportja a 18-20. oldalakon.

A. mi kis ügyeink
és a vállalkozókedv

Tamagucsi bisz-basz

A félév, szinte első eseménye volt (persze a beiratkozás és
a bérletosztás után) a TÁK-ban rendezett beszélgetés, vitafórum a tanári diploma piaci értékéről
Ott hangzott el egy karrieriroda munkatársától, hogy a
tanárjelölteknek - ha nem akarnak öröklétű munkanélküliek lenni lendületesen, nagy vállalkozókedvvel kell állás
után nézni. Mindannyian ismerünk a magyar leleményességről szóló anekdotát, mint a tamaguesi-temető kiagyalójának, vagy annak az USÁ-ba szakadt fiatalnak az
esete, ki egy feladott hirdetéssel lett jólmenő vállalkozó.
A napilapokban megjelentetett szövegben napenergiával
működő, környezetbarát szárítórendszert kínált három dollárért, s a beérkezett levelekre húszcentes spárgát küldött el,
használati utasítással együtt.
Jókat lehet derülni az efféle történeteken, de a hallgató
ilyenkor el is szomorodik: Legyek svindler? Semmiképpen.
Azonban, ha minden erőnkkel a lehetőségek szerinti
legjobb tudás megszerzését célozzuk meg, mindenképpen
nagyobb fórral indulunk el az életben azokhoz képest, akik
bedőlnek az ilyen butaságoknak. Hát, jó tanulást kívánok!

Elkezdődött a második félév. Megindult a zsongás a
főiskolán. Szépen lassan mindenki megszerezte az órarendjét és rájött, hogy bizony ha tetszik, ha nem, pénteken
reggel nyolckor van szeminárium. No comment.
Elkezdődött a zsongás a szegedi szórakozóhelyeken.
Az ajtók előtti tolongás is állandósult, a tulajok nagy
örömére. Sőt van olyan bulitanya is ahol hallgatótársaink
órákat várnak a bebocsátásra, szépen kettes sorban állva.
Elkezdődött a bohóckodás is. Megnyílt az első Tamagucsi
temető kis hazánkban. Elnéztem múltkor az egyik szegedi
köztemetőt. Hát mit mondjak. Mindenki oda jár dolgát
végezni. A lényeg persze az, hogy a kutyáknak, macskáknak, sőt még a ezeknek a Tamagucsi-baromságoknak is
van saját temetőjük. Na nem olcsón. Hülyeségtől függően
500-tól 15000 Ft-ig. Egy biztos: ha én tanár leszek, fellendül a Tamagucsi temetők forgalma.
Minden hallgatótársamnak kellemes olvasást kívánok.
Forró Lajos
főszerkesztő
forr@jgytf. u-szeged. hu.

Jancsák Csaba
a Hallgatói Önkormányazt elnöke

MILYEN MESSZIRE ESIK AZ ALMA A FÁJÁTÓL?
Társadalmi mobilitás a JGYTF-en (megkérdezettek száma: 60fő)
Az alapfeltevés szerint a felsőoktatásban a tandíj bevezetése
és az ösztöndíjak reálértékének csökkenése óta egyre
kevesebb a kisjövedelmű, alacsonyabb végzettségű szülők
gyermeke.
A lekérdezés eredményei ezt igazoltnak tekintik. Mindez
arra a feltételezésre enged következtetni, hogy a felsőoktatás záródó intézmény, annak ellenére, hogy a felvételi
eljárás a nyíltság felé halad. Árnyalná a képet egy az orvosi
egyetemen, illetve a jogi és közgazdasági karon történő
mintavétel. A nagy társadalmi presztízsű, jólfizető szakmák
körében ugyanis még nagyobb a társadalmi rétegek önreprodukciója. Az orvos gyermeke nagy valószínűséggel orvos lesz, a jogászé jogász, a közgazdászé közgazdász. A
főiskola ilyen szempontból több lehetőséget ad egy szegény
család feltörekvő, szorgalmas, esetleg jó képességű gyermekének, ám ahogy látható is, a résztvevő hallgatók napjainkban leginkább a középosztály gyermekeiből kerülnek
ki. Ök azok, akik megengedhetik maguknak, hogy a sikertelen felvételi után nem dolgoznak (74%), úgy készülnek fel
a következő felvételire, vagy nem olyan megerőltető
szellemi munkával ismerkednek a nagybetűs élettel és jutnak hozzá zsebpénzükhöz (titkárnő, könyvtáros, adminisztrátor, újságíró, óper). A leszakadó rétegek gyermekeinek segítését alapítványoknak, szociális intézményeknek, de mindenek előtt az államnak kell felvállalnia.
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Nem
73%

A. mi kis ügyeink

A TASSZ JELENTI
3 Az MII. éves állandó szociális támogatási lista február 16-án kerül
kifüggesztésre a szokott helyen: a Főépület két aszfaltos udvara közötti
átjáróban a boltív alatt, a HÖK faliújságjára. Ez, igazából csak azoknak
jelent meglepetést, akik a múlt félévben nem részesültek szoctámban, és
azoknak akik elfelejtették az összeget (Jesszusom, milliomos vagyok!).
Érdekes lehet az örök cinikusoknak is (A Rozika kétszázzal többet kap, mint
én! Nahát!?). Jó szórakozást...
3 Az ösztöndíjatokat február 23-ától nézhetitek meg a HÖK faliújságán.
Lényeges megnézni, és visszaellenőrizni az átlagot, esetleg összevetni az
azonos átlagúakkal (csoporton belül), hiszen ismert a mondás: Csak az nem
követ el hibát, aki nem dolgozik. 2800 hallgató számvitele nem kis
erőfeszítést és figyelmet igényel a Tanulmányi Osztály előadóhölgyeitől, eddigi ösztöndíjainkat az ő korrekt munkájuk is szavatolta.
3 A IV. évfolyam állandó szociális támogatási és kiemelt ösztöndíj
kérelmének leadási határideje február 25-e. Ugye ilyenkor megértéssel tartozunk a végzősök felé, hiszen majd' egy hónapig próbálgatták tanári
szárnyaikat, hogy a NAGYBETŰS életbe kerülve szembesüljenek minden
ellenkezőjével. A Tassz jó munkát, erős elszánást kíván a pályára lépni
kívánó tanárjelölteknek (is).
3 I-IV. évfolyam tandíjmentességi kérelem leadása szintén február 25-e.
Ebből is látszik, hogy február 25. fontos dátum. A nap fényét emeli az is,
hogy a Juttatások és Térítések Szabályzata szerint, ha valaki eddig az
időpontig nem adja le indexét a TO-n, a félévben bajosan kap ösztöndíjat.
Feledékenyek figyelem - melegfronti hatás várható.
3 A negyedévesek szoctánv, tandíj mentességi és kiemelt ösztöndíj lista kifüggesztése február 27-e. (Lásd az első kisnyilas hírünket!)
3 Az ösztöndíj és tandíj mentességi fellebbezéseket március 6-ig adhatjátok
le az irodában. A fellebbezés javasolt szövege: X. Y.; Z. évfolyamos hallgató
fellebbezéssel élek ösztöndíjammal és/vagy tandíjmentességemmel kapcsolatban. mert átlagom (szociális helyzetem) okán többre érdemesnek (arra
rászorulónak) érzem magam.
3 A végleges listát március 10-től tekinthetitek meg a szokásos helyen, a
kapualjban.
3 A márciusi ösztöndíjat március 19-étől vehetjük fel a számláról. Irány a
Balcsi! Két tucat palcsi!
3 A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzata pályázatot hirdet az 1998. április 21-23-án megrendezésre kerülő Juhász Gyula
Napok rendezvényeinek VHS rendszerű videó rögzítésére. A feladat a rendezvények különböző helyein történő események rögzítése. A pályázónak
három formátumban kell a filmet bemutatni: teljes vágatlan anyag, vágott
dokumentumfilm, tudósítás. A feladat végrehajtásához szükséges technikai
háttér biztosítása a pályázó feladata. A pályázatnak tartalmaznia kell a projekt főbb koncepcióját, költségtervét, valamint a pályázó eddigi referenciamunkáit.
A pályazat beadási határideje: 1998. március 14. 14.00 óra
A beérkezett pálvázatok elbírálására és az eredmény kihirdetésére 1998.
március 17-én kerül sor.
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A rendszerváltás éveinek egyik jellemző tendenciája volt a Kemény
Zsigmond Alapítványhoz hasonló
szervezetek létrehozása, a határontúli magyar diákok tanulmányainak
segítésére. Az 94-es választások
után, mint annyi minden a felsőoktatással kapcsolatban, ez az alapítvány
is megszűnt.
Az elmúlt évben, immár sokadszor
felmerült a kérdés: milyen juttatásokban részesülhetnek a főiskolán tanuló
nem magyar állampolgár hallgatók ?
Ezúttal, tehát Jancsák Csabát, a
HÖK elnökét kerestük meg, hogy

- Számíthatnak e változásra az
érintettek?
Jancsák Csaba: A határontúli magyar
diákok eddig nem dúskáltak az állani által részükre nyújtott anyagiakban.
Létezett ugyan az MKM egy főosztályánál igényelhető támogatás-fajta, de a
rászorulók számának tükrében elenyészőnek tűnt a támogatás.
A törvényi háttér az 192/1997-es
kormányrendelettel módosult. így annak
a lehetősége, hogy a külföldi állampolgár hallgatótársaink ösztöndíjat kapjanak, mára realitássá vált.
Jelen pillanatban a főiskola vezetése
és a HÖK éppen azon dolgozik, hogy a
szabályozók adta lehetőségeken belül, a
legtöbbet tudjunk nyújtani a diákoknak.
Az eddigi tervek szerint 7000 forint
támogatást osztunk ki fejenként, havonta. Az persze még nem dőlt el, hogy
a kiegészítő szolgáltatásokból (fénymásolás, utazási bérlet, éjszakai uszodahasználat, iskolaorvos) milyen mértékben részesülhetnek, de egy biztos: szociális támogatást így nem kaphatnak
majd. Nem árulok el titkot azzal sem,
hogy az eddig beiratkozott határontúli
hallgatók a tanulmány aik befejezéséig
tandíjat nem fognak fizetni, de a
szeptemberben beiratkozok már a mindenkire érvényes tandíjra kötelezettek.
Hiszem, hogy a pénznek nemcsak a
mintegy hetven magyar nemzetiségű
diák. de az egyetlen, egzotikus tájról
származó Mahmud Ismotulla, afgán
hallgatótársunk is örülni fog.

A. mi kis ügyeink
- Vajon mi motivál egy sikeres vállalkozót abban, hogy „ringbe szálljon " a főigazgatósági posztért?
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Galambos Gábor

1998-ban, főiskolánk életét hosszú
távon meghatározó döntés előtt áll
a Főiskolai Tanács - a művelődési
és közoktatási miniszter a JGyTF
főigazgatói tisztségének betöltésére
meghirdetett pályázatára a határidő lejártáig ketten nyújtották be
az egy-egy füzetet kitevő pályázatukat - , az illetékes fórum tagjait
jelenleg egy kérdés foglalkoztatja;
„Mondd, te kit választanál?"
A választók vállaira nehezedő
felelőség nagy - a megbízás 1998.
július l-jétől 2002. június 30-ig
szól, s a megválasztott főigazgató
feladata a hatályos jogszabályok és
a SzMSz alapján a főiskolán folyó
oktató-nevelő
és
tudományos
munka irányítása, felügyelete.
A nyilvánosságot
készségesen
vállaló főigazgató-jelöltekkel a
Hökkentő szerkesztője, Döbör
András beszélgetett...

Seres László

- A kérdés nagyon hízelgő, és örülök,
hogy eloszlathatok egy félreértést. Én
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
alkalmazottja vagyok, és ezt a tevékenységemet főállásban végzem. Való
igaz, hogy az elmúlt évek során
tevékenyen részt vettem az üzleti életben, és volt néhány olyan vállalkozás,
amelynek sikereiben az én ötleteim is
szerepet játszottak, de a főiskolai
munkám mindig elsőbbséget élvezett,
és igyekeztem az elvárásoknak
megfelelni. Ez év tavaszán - amikor
elhatároztam, hogy megpályázom a
főigazgatói tisztséget, - visszaléptem
minden vállalkozásból. A történeti
hűséghez az is hozzátartozik, hogy
mindig nyitott szemmel jártam a
világban, és a matematikában is elsősorban olyan témák érdekelnek, amelyek a gyakorlatban is felhasználhatók. A vállalkozásokban szerzett

- Először arról az indítékról kérdezném, amely arra késztet egy
elismert tudós-tanárembert,
hogy
megpályázza a főigazgatói posztot?
- A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nagy múltú, jelenleg is kiemelkedő értékeket hordozó felsőoktatási intézmény. Első számú vezetőjének tisztségét ellátni az intézmény
bármely oktatója számára megtisztelő
feladat. Előreláthatóan Főiskolánknak
a Szegedi Egyetembe való integrációját az ez évben kinevezendő főigazgató irányításával kell megvalósítania.
Ez az integráció számunkra elsősorban a JATE-vel való szorosabb
együttműködést jelenti, tekintve, hogy
- a JGYTF-hez hasonlóan - ezen
intézmény egyik fő profilja is a tanárképzés.
A Főiskola képviselőjeként részt
vettem az integráció infrastrukturális
feltételeinek megteremtését megkönnyítő világbanki pályázat anyagának összeállításában, a Világbank
képviselőivel folytatott tárgyalásokon.
Ez az „előtanulmány" is elősegíti,
hogy a felvállalt feladatok végrehajtásában értő közreműködőként ve4

tapasztalataimat elsősorban a menedzselés szintjén szeretném kamatoztatni. Ami motivációt illeti: mindig
vonzottak a nehéz feladatok. Úgy
érzem, hogy a közelmúltban a főiskola
középvezetésében végzett munkámat
mind a főiskola vezetése mind pedig a
munkatársaim is elismerik. Remélem,
hogy az a nyitottság és az a v ezetési
stílus, amelyet képviselek segíteni
tudja a főiskola közösségét abban,
hogy a következő időszak nagy on nehéz feladátait meg tudjuk oldani
- Esetleges győzelme milyen vezetési-stílusbeli váltást eredményezne a főiskola életében ?
- Ha röviden akarok válaszolni, akkor
azt mondhatom, hogy továbbra is
demokratikus, megfontolt, határozott,
kiszámítható és korrekt vezetést
ígérhetek. A demokratizmus a helyes
döntések alapja: Egy főigazgató a
döntésekért egy személyben felelős, de
meggyőződésem, hogy a helyes dönhessek részt, megfelelően képviselve a
Főiskola érdekeit.
Megkönnyíti a felvállalni kívánt
feladat megoldását az a körülmény is,
hogy dr. Varga István megválasztott,
dr. Galambos Gábor és dr Nagy
János megbízandó főigazgató-helyettesek személyében a területet és a feladatokat jól ismerő szakértő kollégák
közreműködésére számíthatok.
- Megválasztása milyen változást
eredményezne a főiskola és a diákjai
életében?
- Mivel jelenleg is részt veszek a
Főiskola vezetésének munkájában, és
mind Békési Imre főigazgató úrral,
mind a vezetés többi tagjával harmonikus együttműködésben dolgozom,
szándékaim szerint a jelenleg is érvényes vezetői irányvonal tartását
tekintem feladatomnak. Tudatában
vagyok ugyanakkor annak is. hogy az
előttünk álló integrációban az integrálódó intézmények által felvállalt
és a felsőoktatás reformjára vonatkozó
jogszabályok által előírt feladatok,
különösen az intézmény akkreditációjának megismétlése, a kredit-
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tések előfeltétele a jó előkészítés. Ez
akkor valósítható meg, ha ebben a
fázisban minden érintett véleményét
kikérjük. A következő 3-4 év rendkívül fontos lesz a főiskola életében.
Megfontoltságra azért van szükség,
mert - mások által kijelölt határok
között mozogva - minden lépésnek
egzisztenciális hatása lehet. A határozottság azért szükséges, hogy a
főiskola az értékeinek megfelelő
súllyal szerepeljen az Universitasban.
A kiszámíthatóság és a korrektség
pedig minden vezető munkájának
alapeleme kell, hogy legyen.
- Ami a diákokat legjobban érdekli,
az a tandíj. Önnek - ha megválasztják - döntő szavazati joga lesz ez
ügyben. Támogatja vagy ellenzi
emelését?
- A tandíj 1998 szeptember 1-től
érvényes mértékére olyan egyhangú
határozatot hozott a Főiskolai Tanács,
amelyet a hallgatók képviselői is
rendszer, az egységes tanárképzés és a
tanártovábbképzés bevezetése, a távoktatás kiépítése, az új vezetői, gazdasági, hallgatói és kutatási információs rendszerek bevezetése mélyreható és kikerülhetetlen változásokat
hoznak intézményünk életében is.
Megválasztásom esetén főigazgatóként is arra törekszem, hogy a Főiskola oktató- és kutató munkája
zavartalanul folytatódjon. Nem a főigazgató-választás, hanem az előttünk
álló változások azok, amelyek elsősorban a Főiskola oktatói és dolgozói,
másodsorban - felmenő rendszerben a hallgatók életében változásokat hoznak az előttünk álló években.
- A központi kérdés mindig a tandíj.
Támogatja vagy ellenzi annak emelését?
- Nem osztom azt az általános vélekedést, hogy a tandíj központi kérdés
lenne. A hallgatóság anyagi helyzete
szempontjából a döntő kérdés az, hogy
a magyar társadalom vezető politikai
erői milyen mértékben kívánják finanszírozni a felsőoktatást. Mivel az
összes jelentős politikai erő alapvetően

megszavaztak. Ez az összeg messze
nem éri el a Kormányrendeletben
megállapított mértéket, amely a mindenkori hallgatói normatíva 10 százaléka. Az egyéni véleményem az, hogy
a tandíjat - a tanulmányi eredmény
mellett - a hallgatók szociális helyzetétől is függővé kell tenni. Nem engedhető meg az, hogy valaki amiatt
ne folytathassa tanulmányait, hogy
nem tudja megfizetni a tandíjat.
Ugyanakkor az is furcsa lenne, ha
mások nagyon jó szociális körülmények hátterével tiltakozzanak
1000 vagy 2000 forintos havi többletköltség miatt. Úgy érzem, hogy a
helyes arányok kialakításánál a Hallgatói Önkormányzatnak is komoly
felelőssége van.
- Mi a véleménye új szakok, a hallgatók körében egyre népszerűbb
betétlapos képzések vagy egyéb
hasznos ismeretek
oktatásának
beindításáról?

egyetért abban, hogy a gazdasági
rendszerváltás egyik legfontosabb
komponense a nemzeti jövedelem
csökkenő hányadának központosítása, az összes nagy elosztási
rendszer - közöttük a felsőoktatás teljes költségvetési terheit folyamatosan csökkentik. Ennek a
hallgatóságra és szülőikre rendkívül
előnytelen tendenciának egyik összetevője a tandíj, amelynek egykori
bevezetése és esetleges jövőbeni emelése csak sajnálatos következmény.
Azt az általános vélekedést, hogy
az ország legnagyobb értéke a hazai
munkaerő kiválósága, csak részben
osztom; abban viszont, hogy az arra
alkalmas fiatalok anyagi alapon való
kiszorítása a felsőoktatásból végzetes
hiba, bizonyos vagyok. Ha tehát a
tandíj azt a célt szolgálja, hogy
ösztöndíj formájában újra elosztásra
kerüljön, ezáltal ösztönzőleg hasson,
az egyik lehetséges eszköznek
tekintem; ha pusztán a költségvetés
aktuális problémáinak megoldásához
járul hozzá, károsnak tartom.
- Mi a véleménye új szakok, a
hallgatók körében egyre népszeS

- Világosan kell látni azt a tényt,
hogy a főiskola a jöv őben csak tanárképzésből nem tud megélni. A túlképzésre hivatkozva a kormányzat
egyre kevesebb pénzt ad a tanárképzésre. Ugyanakkor olyan új igények jelentkeznek, amelyek felé ny itni
kell. A környezetvédelem, az informatika, a mentálhigéné, a média és a
menedzser szak mind olyan képzési
területek, amelyekre egyre növekvő
igény van. Ezért minden olyan törekvést támogatok, amely társadalmilag
hasznos elvárást igyekszik kielégíteni,
függetlenül attól, hogy ennek elismerése betétlapban vagy diplomában
válik kézzelfoghatóvá.
- Szegeden égető probléma a kollégiumiférőhelyek alacsony száma...
Ön szerint van reális lehetőség a változtatásra etéren?
- A főiskola saját erőből újabb kollégiumi férőhelyeket nem tud teremteni. Ha ehhez még azt is hozzáteszem.
rííbb betétlapos képzések vagy egyéb
hasznos ismeretek oktatásának beindításáról?
- Intézményünk tanárképző főiskola.
A tanárképzésben vannak hagyományai, oktatóinak, pedagógusainak
jártassága, gyakorlata. A tanárképzésben részt vevő hallgatók száma a
sajnálatos demográfiai trendek miatt
szükségképpen csökken. Mivel az
egyes tevékenységek gazdaságosságának alsó létszámkorlátja van, a
rendelkezésre álló munkaerő gazdaságos megtartásának legfontosabb eszköze a képzés bővítése, kiterjesztése
eddig nem oktatott korosztályokra és
csoportokra. Ezért a nem tanári
szakok, a távoktatás, a tanártovábbképzés stb. bevezetése alapvető
fontosságú az intézmény számára.
Nehezíti a helyzetet, hogy ezeket a
gazdaságosság irányába mutató változtatásokat olyan más változtatásokkal együtt vagyunk kénytelenek
bevezetni, amelyek kikerülhetetlenek,
de amelyek a gazdaságosságot biztosan rontják (az informatikai alapképzés általánosan kötelezővé tétele,
fakultatív tárgyak bevezetése, általá-
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hogy a JATE kollégiumi ellátottsága
még rosszabb, akkor érzékelhető,
hogy önállóan esélytelenek vagyunk
egy olyan pályázaton, ahol a szegedi
intézmények egymástól függetlenül indulnak. Az Universitas egyik legnagyobb „hozadéka" az lenne, hogy Szeged város egyetemi diáksága érdekében az intézmények egységesen
léphetnének fel, és egy ilyen igénynek
már sokkal nehezebb központilag ellenállni A főiskola vezetésének egy
ilyen helyzetben éppen az lenne a feladata, hogy a főiskolai hallgatók érdekei ne szoruljanak háttérbe.
-A kötelező testnevelés órákon kívül
szinte lehetetlen egy nem testnevelés
szakosnak bejutni a túlzsúfolt sportlétesítményekbe. A sportolás máshol
pedig sok pénzbe kerül Lát megoldást ez ügyben?
- Tudom, hogy senkit nem vigasztal,
ha arra hivatkozok, hogy a szegedi felsőoktatási intézmények közül a
ban a piac igényeinek fokozottabb
figyelembevétele).
A kérdésre adott válasz tehát
kettős: a gazdaságosan kielégíthető
igények maximális, a gazdaságosan ki
nem elégíthetők lehetőség szerinti
kielégítése lehet csak a cél az erősen
eszközkorlátos periódusban.
- Ön szerint van esély a kollégiumi
férőhelyek alacsony számának változtatására?
- Rövidtávon nincs. Középtávon a
világbanki kölcsön részleges felhasználásával ezer fős kollégium felépítésétjavasoltuk a Kossuth laktanya
most kezelésünkbe került területén a
Szegcdi Egyetem égető kollégiumi
gondjainak enyhítésére. (A kölcsön
ügyében a végleges döntés heteken
belül várható.)
- A sportolási
lehetőségeink
nagyban korlátozottak a Toplya sori
sportlétesítmények zsúfoltsága miatt, a pénz pedig köztudottan „másra
kell", nem különféle sportbérletekre.
Lehet segíteni ezen ?
- A sportolási lehetőségek és a

JGYTF az egyetlen, amelynek saját
sportcsarnoka van Ahol közel 2700
hallgató sportolási lehetőségét kell
biztosítani, ott ez bizony kevés. Emellett az is igaz, hogy nem minden
létesítmény van teljesen kihasználva,
ami azt jelenti, hogy van lehetőség
csak nem mindig akkor és ott, amikor
és ahol szükség lenne rá. Az egyik
lehetőség a változtatásra az, hogy az
órarendekben szabad blokkokat
hagyunk a sportolásra. Ez szerintem
ott sántít, hogy a hallgató leleményes:
a szabad hétfő délelőttért és a szabad
péntekért nagyon sokan „egyénileg"
átalakítják az órarendjüket. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a főiskola
bizonyos sportintézményekkel szerződést köt, és ennek keretén belül a
főiskolai hallgatók bizonyos kedvezményeket kaphatnának. Itt elsősorban a különböző városrészekben
elhelyezkedő fítness centrumokra
gondolok. Ez megkímélhetné a hallgatókat attól, hogy a város egyik
végéből a másikba utazzanak egy-egysportlétesítmények helyzetének újragondolása az előttünk álló hónapok
feladata, mivel a világbanki pályázaton remélhetőleg elnyerendő támogatásból megvalósuló legnagyobb
beruházás - a Tanulmányi és Információs Központ - felépítésének helyszíne a jelenlegi Ady téri sportpálya.
Mielőtt az építkezés megindulna,
gondoskodni kell a kieső kapacitások
pótlásáról. Erre
szolgálnak
a
Kossuth laktanya sportlétesítményei.
A laktanya területe és a vele együtt
kezelésünkbe jutott Tisza-parti területek megteremtik a sportcélú fejlesztések lehetőségét is. A kapacitások további bővítését szolgáló
pénzügyi feltételek biztosítása a jövő
feladata.
-Az Universitas a JGyTF-nek jó,
vagy netán a szükséges rossz?
Milyen előnyök származnak ebből?
- Röviden válaszolva, nem az a
kérdés, hogy jó-e vagy rossz: az
Universitas kikerülhetetlen. Még rövidebben: kinek jó, kinek rossz.
Említés történt az integrációhoz
kapcsolódó világbanki hitelből meg-
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óra mozgásért.
- Az Universitas a JGYTF-nek jó,
vagy netalán a szükséges rossz?
- Universitas párti vagy ok. A JGYTF
a Szegedi Felsőoktatási Szövetség
alapító tagja, és annak ellenére, hogy
rövid távon számos konfliktust kell
feloldani az Universitas hosszú távon
egészen biztos, hogy hasznos minden
szegedi felsőoktatási intézménynek.
Ha csak a dolgok financiális részét
vesszük: ma amikor a felsőoktatásban
egyre szükülnek a források, az Universitas a következő években 7-8 milliárd
forinthoz juthat infrastrukturális fejlesztésekre. Ha az egy séges - egy etemi szintű - tanárképzéssel kapcsolatos elképzeléseket vizsgáljuk, akkor
világos, hogy egy főiskola számára a
túlélés egy etlen esély e az integráció. A
kérdés tehát nem az. hogy kell-e az integráció, hanem az, hogy hogy an hajtsuk végre. És ez a hogyan itt nagyon
hangsúlyos. A főiskola vezetésének
valósuló beruházásokról, a telekgondokkal küszködő szegedi felsőoktatás
számára megvásárolt (egyelőre Főiskolánk kezelésébe adott) Kossuth
laktanya óriási, a Főiskola létező létesítményeihez közeli, az integrációra
hivatkozással FEFA-pályázaton elnyert forrásokból megszerzett telkéről.
Az érem másik oldala a képzés
szerkezetének átalakítására, a hallgató/oktató arány jelentős javítására, az
irányítás és az igazgatás átalakítására
vállalt kötelezettség: a saját anyagi
források megteremtésének felvállalása
stb. Mindez fokozatosan bekövetkező
létszámcsökkentést is jelent. A legkedvezőbb forgatókönyv szerint elbocsátásokra nem kerül sor, a létszámredukció megvalósítható a természetes
fluktuáció és a nyugdíjazások által.
Az intézmény i rendszer fejlesztését
előíró felsőoktatási törvény és a
végrehajtására részben már megalkotott, részben a közeljövőben megalkotandó rendeletek minden intézmény
számára mély reható változásokat írnak elő. Az a tény , hogy a Szegedi
Universitas Igazgató Tanácsa sikeres
pályázatával a világbanki támogatási
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éppen az a feladata, hogy kialakítsa - Végezetül: milyen tanácsot tud
azt a struktúrát, amelyben mindenki adni egy főiskolásnak az életben
egzisztenciális biztonságban lesz. A való érvényesüléshez, lát-e valamipályázatomban azt írtam, hogy a féle kiutat abból az anyagi és
marsallbotot nem mi tartjuk a morális krízishelyzetből, amelyben
kezünkben, de az is biztos, hogy nem a pedagógusszakma él, s amelybe az
szabad feltartott kézzel a harcba in- esetleg Ön által vezetett intézmény
dulni. Remélem, hogy a JATE kibocsátja hallgatóit?
vezetésében is megvan a szükséges
kompromisszum-készség a konfliktu- - Két dolgot tudok tanácsolni a hallsok kölcsönösen előnyös feloldására.
gatóknak: Úgy tanuljanak, hogy
valamiben legyenek különbek az át- Milyen előnyök
származnak lagnál, és tanuljanak nyelveket. Az
„ÉLETBEN" ma farkastörvények
ebből?'
uralkodnak, nagyon nagy a konku- A hallgatóknak az Universitas létre- renciaharc, és csak átlagos ismerejöttéből csak előnyük származhat: egy tekkel nem lehet előnyökhöz jutni.
megfelelően kidolgozott kreditrend- Egy pályázat esetén az élvez előszer biztosíthatja az átjárhatóságot, az nyöket, aki valami pluszt tud felmuUniversitason belül az áthallgatásokra tatni. Úgy gondolom, hogy a nyelvsokkal nagyobb lehetőség lesz, nyitot- tanulás fontosságát nem kell résztabbá válik a rendszer a többlépcsős leteznem.
képzésre, és - miként azt már koráb- A kérdés második felét már sokkal
ban is említettem - a sportolási és kul- nehezebb megválaszolni. Ma ugyanis
turális lehetőségekre is több pénz áll a társadalom anyagi és morális
majd rendelkezésre.
krízishelyzetéről
beszélhetünk,

amelyben a pedagógusok mellett a
közalkalmazotti szféra számos más
területének megbecsülése is kérdéses.
A helyzet gy ökeres változására röv id
távon nem látok esélyt. Az ország
teherbíró képessége rendkívül korlátozott, és itt közel hatszázezer munkavállaló hely zetén kellene egy időben
javítani. A javuláshoz elsősorban jobb
makrogazdasági eredményekre van
szükség. Emellett csak abban reménykedhetünk, hogy a politikai v ezetés felismeri azt, hogy hosszú távon az
egyik legjobb befektetés az oktatás finanszírozása. Ez magával hozná az
anyagi elismerést, ami nagyobb érdeklődést váltana ki a pedagógus szakma
iránt, ami nagyobb választási lehetőséget adna a felvételinél. így a felsőoktatási intézmények jobban felkészült pedagógusokat adhatnának a
társadalomnak, és ez táv latokban nagyobb erkölcsi elismerést válthatna ki.

program első körének kedvezményezettje, jelentősen megkönnyíti, de
teljességében - főként az egyes
érintettek számára és garantáltan nem szünteti meg, bár számottevően
könnyebbé teszi a jogszabályokban
rögzített követelmények teljesítésével
járó gondokat. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ezek a gondok kevésbé
lesznek súlyosak számunkra, mint a
hasonló támogatásban nem részesülő
intézmények számára.

korábban ugyan pályaelhagyásnak
minősített tényező nem az álmaink
szerinti megoldása a problémának, de
mivel hozzájárulhat a kedvező irány ú
változáshoz, nem hagy ható figy elmen
kívül.
Bármiféle tanácsadás az adott
helyzetben egyfajta jóslást jelent. Úgy
érzem, a tévedés csekély kockázatát
vállalom fel akkor, amikor azt
tanácsolom hallgatóinknak, mint
leendő kollégáimnak, hogy maximálisan használják ki a Főiskolán
töltött év eket tudásuk gyarapítására és
készségeik fejlesztésére, de ne tekintsék tanulmányaikat befejezettnek a
diploma elnyerésével. Tekintsék az
„élethosszig tartó tanulás" gondolatát
természetesnek, mert az előttük álló
évtizedek meglehetősen dinamikus
változásokat hoznak, s ezekhez alkalmazkodni, új ismereteket elsajátítani
csak szilárd, jól megalapozott tudásra
alapozva lesznek képesek.

- Végezetül; milyen tanácsot tud
adni egy főiskolásnak az életében
való érvényesüléshez, lát-e valamiféle kiutat abból az anyagi és morális krízishelyzetből,
amelyben a
pedagógusszakma él, s amelybe az
esetleg Ön által vezetett intézmény
kibocsátja hallgatóit?
- A kérdésben foglalt helyzetelemzéssel egyetértek: a pedagógus
szakma valóban válságos helyzetben
van, amelyben a meghatározó fontosságú tényező az anyagi megbecsülés ismert helyzete.
Meggyőződésem, hogy van kiút a
jelenlegi helyzetből, de a kedvező

változás csak lassan következik be.
Az előnyös változások egyik
összetevője független az oktatási
szférától: a magyar gazdaság
általános helyzetével függ össze.
Amennyiben a jelenlegi fellendülés
hosszú és erős lesz, várható, hogy a
nemzeti jövedelem újraelosztásánál a
pedagógus szakma is kedvezőbb
helyzetbe kerül.
Tekintve, hogy a piacgazdaságra
való áttérés az oktatásügyet is érinti,
a javulás v árható másik összetevője a
pedagógusok iránti kereslet és kínálat
kiegyenlítődése.
Mivel jelenleg
mennyiségi túlképzés van, a képző
intézmények kibocsátásának csökkentése és a kedvezőtlen demográfiai
tendenciák hatásának mérséklődése
nagymértékben hozzájárulhat a kedvező változások mielőbbi beállásához.
A gazdasági fellendülés másodlagos hatásával is segíthet a feszítő
helyzet enyhítéséhez: a munkanélküliség csökkenése elsősorban a
magasabban képzett, ezért könnyebben alkalmazkodni képes munkaerő,
így a pedagógus végzettségűek iránt
megnyilvánuló keresletet növeli. Ez a
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a hál Istennek újra itt
vagyunk. Némelyek semmit
sem változtak, az ő ábrázatuktól még mindig rosszul
vagyok, de ezt legyőzve kicsit rossz
szájízzel, de mindenkit üdvözlök itt a
II. félév startvonalánál. Kicsit szétnéztem, hogy állnak a dolgok így február magasságában. Szóval a busók
szokás szerint kisebb-nagyobb sikerrel
zavargásszák a telet, nem tudom ti
hogy vagytok vele, azért néha még állati hideg van. Szóval, hogy ismét
ezzel kezdjem, itt a tavasz. Pontosabban a tavaszi téli szél. Remélem kihasználtátok a vizsgaidőszakot, és az
utolsó napig halasztgattátok hitvány
kis kollokviumaitokat, szigorlataitokat. Tényleg, síelni voltatok? Nem
mintha érdekelne, csak eszembe jutott,
mivel mi megyünk. Visszatérve rátok,
pedig nem ti vagytok a kedvenc témám. Abban azonban biztos vagyok,
hogy vannak közöttetek olyanok, akik
boldogok, mivel sikerült a félévük, és

Helló mindenkinek

ÉSZOSZTÓ

olyanok is akik azért boldogok, mert
nem. Persze akad olyan emberke is,
akit ez bánt. Megnyugtathatom ezt a
réteget, azokat érdekli a legkevésbé
akiket szerintetek legjobban érdekel.
Anyádék persze kivételek, ha nem
tudják akkor főleg. Erről jut eszembe,
hogy van egy haverom, aki egyszer
elszállt, de az elfoglalt szülőknek nem
tűnt fel, hogy egy évvel hosszabb lett
a suli. Tapasztalt kollégám ugyanúgy
átjárkált Szegedre, mintha semmi
sem változott volna. A témában való
elmélyülést pedig nem erőltette. Próbáljátok meg, hátha bejön. Egyébként
akinek sikerült a féléve, ne várja,
hogy majd más szemmel néznek rájuk
a többiek. Az az eszmefuttatás, amit
a különleges képességeidről tartasz
részegen egy szórakozóhelyen, az
pedig kifejezetten idegesít. Ha valakit
le akarsz venni a lábáról, próbálkozz
a Kő kóla csaj dumával, hiszen ettől
is kb. ugyanolyan bunkó leszel, csak
hamarabb kiderül. A rutinos felsőb-

béveseknek sem igazán tudok mit
mondani, mivel már mindent tudnak
Talán maradjunk ennyiben. Mi egyszerűen de nagyszerűen vettük az
akadályokat. Hű, majdnem elfelejtettem kis kedvenceinek a visszatérő
félévismétlőket. Egy részük olyan,
mint a bumeráng, állandóan visszajön,
és megpróbálja újra, és újra, és újra.
és új szakon, és új szakpáron. így
szokott előfordulni, hogy reál szakos
góljából, humán szakos végzős lesz,
persze ez komoly, és időigényes folyamat kb. 6-8 év. Félretéve ezeket az
óriási dolgokat, a lényeg, hogy remélhetőleg mindenki itt van, jól van. blabla, bla-bla. A lényeg, hogy újra elkezdődött a szorgalmi időszak,
ilyenkor mint tudjuk nem kell belehalni a hajtásba, tehát nyugodtan lehet
szórakozni, lazítnai, ehhez még bérletet is kaptok úgyhogy húzzatok bele.
A bulikon remélem minél többen
lesztek. Erről ennyit. A végére egy
tanács, ha el akarod kerülni a másna-

ségét egy Bravó típusú lapnál. Aztán egy napon társával
elhatározták, hogy megalakítják saját zenekarukat.
Felhívta hát az édesanyját, hogy közölje vele a döntést. Ö
teljesen megijdet. Azért az állásodat nem hagyod ott,
ugye? - kérdezte reménykedve. Már a múlt héten otthagytam, anya - hangzott a felelet.
Rendben van, fogadjuk hát el a tényt, hogy esetleg nem
tanár leszek. Akkor mi? Valahol másutt, más intézménynél
közalkalmazott? Mit adhat egy fiatal értelmiségi embernek
valami lélekölő munka, amelyet saját maga is feleslegesnek, hiábavalónak érez, ahol csak elfecséreli az idejét?
Azért kínálkoznak más alternatívák is. Lehet például
vállalkozó. Lesz pénze, elismertsége, befolyásos ismerősei.
No meg rengeteg ellensége. A társadalom döntő többsége
sohasem kedvelte őket. Ők a fontos emberek, a rengeteg
dolguk miatt őket csak nagyon nehezen lehet elérni,
sugallja az övükön lógó mobiltelefon, ez az újfajta státusszimbólum. Amikor néhány napja az egyik megyei
könyvtárban anyagot gyűjtöttem a TDK dolgozatomhoz és
a könyvtáros kislány letette elém a több évtizeddel ezelőtti
folyóiratokat az asztalra, az olvasóterem csendjében élesen
felcsipogott egy rádiótelefon Bájos segítőm összeráncolta
a homlokát. Utálom, hogy még itt is használják, súgta. Ki
kellene írnunk, hogy legalább már itt kapcsolják ki. Azután elmosolyodva kissé önironikusan vállat vont. De
lehet, hogy csak azért mondom ezt, mert nekem nincs.
Talán.
Bár a magam részéről nem hiszem, hogy csupán erről
van szó.
Molnár G Attila

PÁLYAKORREKCIÓ
Januári számunkban érdekes statisztikáról olvashattatok, miszerint a tanári hivatásra készülők egy jelentős
része nem kíván a pályán maradni. Ez a közvéleménykutatás-felmérés nem valami távoli hely statisztikája, nem
egy országos kimutatás eredménye, hanem itt készült
nálunk a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. De nincs
okunk kételkedni, hogy bármely másik hasonló intézményben ilyen eredmény született volna.
A konklúziók levonása nem a mi dolgunk. Bár a
számok elég gondolatébresztőek. Árulkodóak - megmutatják a szakma megbecsültségét, s itt most nem is annyira a
társadalmi, inkább az anyagi elismerés hiányáról van szó,
amely a leginkább motiválhatja a pályaelhagyók döntését.
S az vesse rájuk az első követ, aki nem tartja fontosnak,
hogy a munkájából megélhessen. Korábban szüleim is
gyakran emlegették, mennyire szeretnék, ha tanítanék. Ma
már nagyon ritkán hallom tőlük ezt. Most már ők is tudják, hogy azok a dolgok, amikkel egyelőre csak hobbi
szinten, szabadidőmben foglalkozom, sokkal jövedelmezőbbek, s ennek fényében a jövőmet is biztatóbbnak látják.
S nem azért, mert közben megszürkült számukra a tanári
pálya. Az ember nem feltétlenül önszántából szakít azzal a
hivatással, amire éveken át készült és tanult, s vág bele
valami másba. Ha szerencséje van, bejön a dolog és sikeres
lesz. Kockázat nélkül nincs nyereség. Kicsit elvont a példa,
ám egy újságban olvastam egy angol popegyüttes frontemberének nyilatkozatát, aki újságíróként kezdte tevékeny-
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A. mi kis ügrcink
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hogy. Vákuumban? A zászlólengetéstől nem sűrűi a
légritka tér különben sem ...
Az alábbiakban röviden vázolnám a Körny ezetvédő
Klub eddigi történetét, munkásságát:
1995. február 10: három évfolyamnyi környezetvédelem
szakos összeül a TÁK-ban, és néhány tanárának kapacitálására újra megalapítják a Környezetvédelmi Klubot.
Az előzmények: a 80-as években működött itt a főiskolán
egy ilyen szervezet, melynek a JATÉ-ról és a SZOTÉ-ról
is voltak tagjai. A rendszerváltás hajnalán tevékenykedtek
ők nagy lelkesedéssel, mint akkoriban mindenki. Kiadványt szerkesztettek és demonstráltak akkor, amikor ez
még meglehetősen izgalmas cselekedetnek számított. Volt
szerepük.
1995. március-április: klubestek zajlanak meghívott
előadókkal, illetve kirándultunk a Szársomlyó hegyre
(Magyar Kikerics zarándokút)
1995. szeptember-november: kéthetente előadások.
1996. február-április: néhány előadás, csökkenő rendszeresség.
1997. február: az újrakezdés. A JATE Zöldfülűek Klubja
csatlakozik, és ezzel életet lehel a KV Klubba is. Elkezdtük
tervezni a „FÖLD-FORDULÁS" című vetélkedősorozatot, amellyel a szegedi általános iskolások 5-6. osztály osait
céloztuk meg. Huszonnyolc jelentkező csapatot fogunk
április 22-ig feladatokkal ellátni, melyeknek, ha utánajárnak jóval többet fognak tudni arról, hogy mi is az a környezet- és természetvédelem. A gy erekeket terepre visszük,
ahol egy akadályverseny-szerű testedző és lélekacélozó
programon döntik el, melyiküket visszük táborozni
szervezünk, amelyekre
ezúton is mindenkit komolyan vehető szeretettel várunk. Valamint érdeklődéssel is.

Volt egyszer egy légfrissítő márka, arra találták ki,
hogy cigarettafüstös helyiségekben a felgyülemlett kipárolgásokat valamilyen módon befogadhatóvá tegye az ott
aktív szellemi - hogy azt ne mondjam klubéletet élők
számára. Ilyen szerveződések példának okáért a horgászklubok, testépítő klubok, nyugdíjas klubok, sportklubok s
így tovább. Mind-mind az állampolgári önszerveződés
szép példái, amennyiben az embereket közös érdeklődésük, szenvedélyük, uram bocsáss; rögeszméjük kovácsolja
eggyé, nem pedig az állampárt, vagy az üzleti szféra belső
kohéziós ereje. Hogy mikor ki az a kondenzációs mag,
amihez hozzácsapódva, magukban „semmi" kis részecskék
végre egy határozott körvonalú, névvel illethető entitást
hoznak létre, az attól függ, hogy akad-e például egy
karizmatikus sporthorgász, aki olyan hévvel győzködi a
párás pitymallatban a stégről társait, hogy azok is elhiszik:
mi közösek vagyunk, homlokunkon ott a jel és ránk vár a
Világ, no de legalább is ennek a városnak az összes
sporthorgásza, hogy kiváltsuk feneketlen vízparti magányából.
És hát itt van a mi kis Környezetvédelmi Klubunk,
illetve maga a környezetvédelem. Ez lenne itt a rögeszme,
az elmosódott körvonalaiban is lelkesítő, misztikus cél,
melyet emberek egy csoportja a zászlójára tűzött. Nézte
azt boldogan. De aztán feltűnt, hogy nem boldog. Persze,
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SZŐLŐSGAZDA: DÖBÖR ANDRÁS

99 Ü

s s A KÖLYÖKRE!"

Vadonatúj, 1997-es CD-k kaphatók hihetetlenül
(Beatrice)
kedvező áron. A legújabb dance, house, rock, alternative, soul válogatások, albumok, filmzenék
Tanárképző főiskolára járok. Tanár szeretnék lenni
2500, 1900 és 3880 helyett csak 1300 Ft-ért. Tele- El vagyok hivatva.
fon: (30) 695-806
Mindig tisztában kell lennem a lelkiismeretemmel,
©
tudnom kell, mit miért teszek, mi jó a gyereknek s mi
Főbérlő nélküli lakás diákoknak, 4 fő részére nem.
Gyónnom kell önmagam előtt. Töredelmesen be kell
sürgősen kiadó, 12.000 Ft/fö (rezsivel). Telefon:
vallanom bűneimet.
(62) 468-895
A gyakorlaton az egyik gyerek addig pofázott az óráFőiskolás pólók, tollak, esődzsekik, konferenciamon,
míg kihozott a sodromból. Én erre üvölteni kezdtáskák, öngyújtók, minden, ami egy summa cum
tem
vele,
de a kis hülyéje nemhogy megszeppent volna,
laude-hoz kell a Hallgatói Boltban.
hanem szemtelenül pofákat vágott, majd kijelentette,
©
hogy az ő apjának annyi pénze van, hogy engem bárDiplomamunkák, dolgozatok, levelek gépelését
mikor megvehet kilóra, ezért ő azt csinál az órán, amit
vállalom gyors határidőre, precíz kivitelben, száakar.
mítógépes szövegszerkesztővel, angolul is. TeleMegütöttem volna, ó, istenem, de megütöttem volna!
fon: (62) 488-142 vagy (62)317-596 (16 óra után)
Csak egy kis pofont, egy fülest, egy tockost annak a kö©
löknek, aztán megnyugszik!
Kiadó főbérlő nélküli lakás kis szobája diáklány
De, persze, egyidejűleg megmozdult bennem a leendő
részére 6.000 Ft plusz a rezsi egyharmad része, pedagógus is. Aki szerint a gyerek üvegből van fújva,
Szegeden, a Csongrádi sgt. 85. IX/52-ben. Érdek- kártyavárként felépítve, cukorból megformázva: egy szó
lődni Molnár Bélánál, a (62) 269-003-as tele- mint száz, nem lehet testi fenyítés céljából hozzáérni.
fonon.
Mert megáll a fejlődésben, sőt összeomlik a lelkivilága. A
beste kőikének.
©
Szóval válaszút előtt álltam, mint néhai osztrák szépAngol tanítást, korrepetálást, vizsgára felkészítést
apám,
a legendás Max bácsi, aki egyszer, midőn a
és fordítást vállal friss diplomás lány (400-500
Ft/óra). Telefon: (62) 329-138 vagy (29) 442-237 Schicklgruber Dodót almalopáson érte, nem tudta hirtelenjében, mit is csináljon a kis tolvajjal.
Kármán Katalin
Persze a legrosszabbat választotta, különben nem is
©
mesélném
el ezt a történetet: megpróbált a kis Dolfínak a
Szenzáció! Nyelvoktatás kis létszámú csoportokban, Szegeden a legolcsóbban: 100 Ft/óra! Jelent- lelkére beszélni. Hogy a tolvajlás így nem szép dolog,
meg úgy tiltja a törvény, és hogy a tolvajokból felnőtt
kezés: (62) 424-095 vagy (30) 675-076
korukra nagy gazemberek lesznek, akiket fel kéne akasz©
tani.
A Főiskolások a Szegedi Universitasban
Pedig képzeljük csak el, mi lett volna, ha leken neki
Alapítvány kiadásában megjelenő, A zavarokét egyformát, egyszer s mindenkorra megtanítva ezzel,
dottság
állandósulása
című, hat szerzős, hogy mit szabad s mit nem 9 Vagy ha mondjuk az esetről
főiskolás irodalmi antológia előreláthatólag beszámol Adolf tanárának, aki felelőssége
tudatában
március elejétől kapható lesz a jobb szegedi nem fél a pálcához is nyúlni? (Nem úgy, mint mi...)
könyvesboltban.

©
Mert a KISgyerekek mind NAGY gazemberek szeretA Belvedere Méridionale kiadásában 1998. nének lenni (ugyanolyanok, mint mi).
márciusában jelenik meg a Szent Gellért vértanúságának
950 évfordulóján
című tanulEgész Tamás
mánykötet, többek között olyan jeles szerzők
tanulmányaival, mint Makk Ferenc, Lotz Antal vagy Szegfű László. Keressétek a jobb
könyvesboltokban és a Történettudományi
/0

Girlékcink
A főiskola könyvritkaságai

A K BRO SII

„ Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hol nem
volt. S ezzel a legfontosabbat majdnem el is
mondtuk már. Mégsem vagyunk pesszimisták.
Mivel tudtunk kísérletekről is..."
(Grendel Lajos: Éleslövészet)
A halott szöv eg csak akkor támad fel időleges
pusztulásából, ha valaki a „látók" közül a szöveg
betűit összeolvassa és egyfajta egységes egésszé
teremti újjá. A sorozat azért indul, hogy a főiskola
könyvritkaságait bemutatva lehetőséget teremtsen
a szövegek újraéledésének. Hiszen, ha egy szöveget
nem olvasunk, az tetszhalott, ha egy szöveg létéről
sincs tudomásunk, akkor az a szöveg elkárhozott
lélek. Segítsünk nekik: S.O.S.Ü!
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A Calepinus szótár
A főiskola Magyar Irodalom Tanszékének
legjelentősebb és legértékesebb könyvritkasága. A
címlap szerint Bázelben (BASILEAE) adták ki
1590-ben. A szótár érdekessége, hogy 11 nyelvű
szószedete közül megtalálhatjuk a magyar nyelvű
szóalakokat. Minden szócikke a kor általános
közvetítő nyelvén: latinul vezetődik be. Ezt latin
értelmező szöveg követi, majd a különböző nyelvek
megfelelő szóalakjait találhatjuk meg. Ambrosius
Calepinus által írt szótár több kiadásban nemcsak
Bázelben, hanem Lyonban, Genfben is megjelent.
Magyar kultúr- és művelődéstörténeti értéke azért
jelentős, mert a latin, héber, görög, francia, olasz,
német, belga, spanyol és angol nyelv mellett két
kelet-európai nyelv is megjelent a szótárban: a
lengyel és a magyar. Ez a könyvtörténeti tény arról
árulkodik, hogy a XVI. század második felében
Nyugat-Európa szellemi közösségébe tartozott
mind a lengyel, mind a magyar nyelvi kultúra.
Sokáig kérdés volt, hogy a magyar nyelvi
fordítást ki végezhette el, két név említhető meg a
kutatások ereménye képpen: Laskói (Laskai)
Csókás Péter és Szántó (Arator) István.
A főiskolai példány két kötetben tekinthető meg.
A kötetek kötéstábláit feltehetőleg a XIX. században újították meg. Néhány lapja töredékes, de
teljességét tekintve igen elfogadható az állapota.
A Calepinus szótár szellemben és testben is
összeköt minket, szegedi hallgatókat a múlttal, az
írásbeliség értékeivel és a nyelvek közösségének élő
és élettelen tagjaival.
Felhasznált irodalom: Szily Kálmán: Ki volt Calepinus magyar tolmácsa? In: Értekezések a nyelv- és
széptudománvok köréből. XIII. kötet VIII. szám.
MTA, Bp. 1886.
Dr. Kozma Béla: A Marosvásárhelyi Református
Kollégium-Bolyai Farkas Líceum 440 éves története
(1557-1997). Marosvásárhely, 1997.
Ursus

. 3 J, •

"j['

ff •

'•"

N G *VJ A
R. V
»

M»..-,.
.
V
•

»" * >

№ STREMO'

4 &WE
í

'

VNDEC

N&14

T I Ö N f y

sATQKZ

rum íocorum AH^etimione, collett« ex bonorumduü
*frtü $tx^ufyUabXrHrn quantitatünotis, omntumfy
fflijfripjjjfá
fermonü proprieutttm > tyegantiam, ^copiam
pérrínpi
máximafideacfáigentiafieripotuit
ita exornaét)
"
ujib'ttsaccommodatiut
v
! :,
'/:
v
)tonprodierit.
<
'-Í ' " v ' • ' >
••• r
.hí-4
.
ft
R'cfponícnt autcm L A T I N I S vocabalis,
';„ i
J^BpiAicÁ.
BBLGIC'A»
í»ji':'-', \ \ l R A C A ,
HIÍUJIC
* ! V.

ÜJFFCI. u T C A,

!, •; J v ' , r'lT-A t i c A,.. 1
7**

HAH ICA,

P o T CKITÍ'^A

V N G Aft V\J
AhGLIC

CiguS

.,NÖ?MAST

m>

*

Éq

v^r^o^íífc^prbpriQrumnom.i
^

•

. • JiimujnT<5c C m i ü u m p a t a l o g u m , í n a x i i A ^

I;':
r'itir.

f i ő n e locüple|atuii),<& pra?cipuaru n v r e r
• ; 11 ^amcaaxplaríattoneilíuftraturn^
U ' fim a d j u n x i m u s ,
CVH QlATlJC

,

MT.
rRiriL^C
Imperátori» •

% A S V ' ^ AE.'j)i
.* * . ,
* I
mm

//

Oiíappa

£ 5 ^ V ^ l c t i t m viApí 5otit>olM
Amikor odahaza kis szobám nyugalmában letelepszem az íróasztalomhoz, mindig át szoktam futni az
asztali naptárban a következő hetek
napjait. Nehogy elmulasszak egy számomra fontos névnapot vagy születésnapot. így van ez most is. Miközben
lapozgatok, már az jár a fejemben,
kinek mit kellene venni. Gondolataimat már teljesen lekötik a frappáns
vagy kevésbé jó ötletek, s alig v eszem
észre, hogy az év hetedik hetéhez
értem. Átfutom a neveket. Megnyugodva v eszem tudomásul, hogy ezen a
héten felmentést adhatok magamnak a
névnapok terén. Már lapoznék tovább,
amikor búcsúpillantásom a hét utolsó
előtti napjára esik. Február 14. szombat. Alatta két név. Bálint és Valentin.
Nem piros betűvel van nyomtatva,
egyáltalán semmi feltűnő nincs rajta,
s ha egy jó évtizeddel ezelőtt kérdezték
volna valakitől, vajon mit is jelent ez
a bizonyos Valentin nap, talán még
zavarba is jön. Nemrég hallottam épp
egy rádió műsort, amelyben arról volt
szó, hogy mint olyan sok minden, ez
az „ünnep" is néhány évvel ezelőtt,
nagyjából a rendszerváltás után került
a magyar köztudatba. Nem mintha
más formában eddig nem létezett
volna. Csak így nyugatiasabban hang-
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évet

zik. Ennek ellenére kev esen lehetnek,
akik nem tudják, mit is jelképez ez a
nap. Akik nem tudják, hogy egy érzés
kapcsolódik hozzá, amit az angolok
love-nak mondanak.
Az ember olykor nagy on védtelennek és kiszolgáltatottnak érzi magát
az érzelmeivel szemben. Általában

semmilyen befolyással nincs rájuk és
„sajnos" nincs felettük kontrollja.
Akaratától függetlenül szembesül
velük.
Ez, a naptárom fölött merengve
eltöltött, februári délután alkalmas
arra, hogy a Valentin nap kapcsán felidézzek néhány kellemes emléket.
Megint átjár az a jóleső bizsergés,
amit a virágboltba lépve éreztem, miután elhatároztam, hogy életemben
először virágot veszek annak a csinos,
fiatal lánynak. Amikor átadom, csak
a tekintetét figyelem. Mélyen a szeKA*$\j*rorszéi$\

Január első napjaiban bárkivel találkozott az ember,
természetes volt a boldog új évet üdvözlés. így köszöntött
a bolti eladó, a postás, a szomszéd, a rokonok, ismerősök,
barátok. S e szavak talán nem is csak tartalom nélküli
üdvözletek. Abban a pillanatban valóban a legjobbakat
kívánjuk a másiknak.
Azokban a napokban alkalmam nyílt beszélgetni
néhány közéleti személyiséggel. Legtöbbjüktől megkérdeztem, mit várnak az új esztendőtől. Elsőként magánéleti
reményeikről szóltak, ám kivétel nélkül mindannyian azonnal rátértek a politikai ügyekre. Úgy gondolják, hogy az év
sorsfordító időszaka a május lesz. Akkor ugye - mondani
sem kell - választásokat tartanak az országban. S mennyire fontos ez egy politikus életében! Az esztendő legkiemelkedőbb eseménye. Ki-ki pártállása szerint kommentálta az esemény eket. Hogy végre jó irányba induljanak el
a dolgok, vagy éppen ellenkezőleg, minden maradjon a
régiben. Csupán egyetlen dolgot hiányoltam a szavaikból.
Egy sem akadt köztük ugyanis, aki nekünk választópol-
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mébe nézve próbálok olv ásni a gondolataiban. Még nem igazán sikerül.
Hazafelé mégis madarat lehetett volna
fogatni velem. Eszembe se jutnak
azok a pillanatok, amikor úgy éreztem, nem jön ki hang a torkomon,
hogy szívem hölgyének puszta jelenlététől némi remegés fog el - vagyis,
amikor épp másféllel kezdődött a
személyi számom. Utána egy re gyakrabban találkozom vele. Már mindenütt az ö parfümjének illatát érzem,
a nap huszonnégy órájából huszonhaton ő foglalkoztatja a gondolataimat. Aztán lesz ami lesz. újabb ajándékra ragadtatom magam. Sok minden függ tőle, milyen lesz a fogadtatás... Hazafelé már oldott hangulatban, szinte gond nélkül, dúdolgatva
ballagok.
Odakint lassan beesteledett. Az
ablakhoz sétálva kémlelem a város
fényeit, a házak ablakaiból és az utcai
neonokból áradó, hunyorgó világosságot, melyek olykor gyertyalángként
lobbanak a téli estében. Még mindig
kísértenek a Valentin napi gondolatok.
Múlt és jövő egyszerre foglalkoztat.
Szinte most is hallom, mikor az az ifjú
hölgy boldog új évet kívánt, s nekem
az jutott eszembe: talán éppen ő
tehetné igazán boldoggá.
- csk -

gároknak boldog új évet kívánt volna. Pedig olyan sok
mindenen múlik, hogy hová húzzuk azt a bizony os x-et.
Egyik ismerősöm például azért voksol majd egy nevében
fiatalságot hirdető pártra, hogy több diszkó legy en az országban. Néhányunknak azonban fontosak lennének az
ilyen apró figyelmességek is. Tavasszal nyilván kijut majd
belőlük. Kár, hogy négyévente csak egy szer irány ul ránk a
figyelem.
Azt is számításon kívül hagyták beszélgetőtársaim,
hogy nekem talán lehetnek egyéni vágyaim, elvárásaim
ezzel az évvel szemben. Hogy nem kizárólag a hazafias
buzgalom lázában égek a következő 365 napban. Nem tartom valószínűnek, hogy szilveszter éjfélkor az átlagpolgár
- az államfő beszédét nézve és hallgatva a tévében - egyik
vagy másik politikai irány zat májusi gy őzelmére koccintott volna.
Ennek ellenére persze a legfontosabb kív ánságok közé
tartozik, hogy a lehetőségekhez képest mindenki számára
a legtöbbet hozza ez az év. Azaz: boldog új évet
Magyarország!
Molnár G. Attila
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társaság kedvetlenül bányászta elő a jegyeket. A
borostás képű szexisen rálehelt a vasúti alkalmazottra, aki csak azért nem vágódott ettől hanyatt, mert a
leszállni készülő utasok egy része már a háta mögött
állt.
- N a ? ! - szólalt meg'kommunikatívan.
- Jó estét! - felelte a kalauz.
Emez elgondolkodott. Erősen törte a fejét. Mintha
már hallotta volna ezt a kifejezést.
- Mi tetszik? - próbálkozott immár egy bonyolultabb
mondattal.
A kalauz nyomban választ adott.
A jegyellenőrzés hamarosan végetért. A vonat egy
nagyvárosi állomáshoz közeledve lassított. Útitársaim, minthogy leszálláshoz készülődtek, odébb vándoroltak. Ám még a távolból is tisztán hallottam bájos
hangjukat. „Hülye tahókról" beszélgettek, akik fittyet
hányva a Jóérzésű" emberekre lökdösődnek az ajtó
előtt.
Molnár G. Attila

A főiskolások legtöbbjével bizony megesik, hogy
„olykor" utazni kényszerül. Ki vonattal, ki busszal.
Ez alól a vizsgaidőszak sem kivétel Épp egy vasúti
kocsi fülkéjében ültem másodmagammal, körülöttem
szétteregetett könyvek, fénymásolatok, füzetek.
Heroikus küzdelemmel túráztattam agytekervényeimet a másnapi kollokviumra. Kisvártatva azonban
népes társaság bukkant fel odakint a folyosón, a sor
eleje épp' a mi fülkénk előtt állapodott meg. Akkora
lármát csaptak, hogy az óhatatlanul elterelte a figyelmemet a tananyagról. Hozzám legközelebb egy átlagos külsejű, fiatal nő állt s láthatóan ügyet sem vetett
arra a csöppségre, aki térdmagasságban ráncigálta a
kabátját. Elmélyült társalgást folytatott kedves ismerőseivel. Hogy pontosan miről volt szó, nem értettem, de nem is igazán érdekelt. Igyekeztem a tanulásra koncentrálni. Az égiek azonban összeesküdtek
ellenem. A szerelvény hirtelen fékezni kezdett. A
fiatal nő nem túl kiművelt hangon felkiáltott:
- A f...om van ezzel a vonattal?
Környezetében senki sem tudta a választ.
Ám, ezzel egy időben, az imént említett apróság
elrepült(!) az ablak előtt és keresztül szállt a folyosón.
A nő, feltehetően az anyja, utána szaladt és felnyalábolta a padlóról, majd nyugtatólag közölte a gyermekkel:
- Vigyázzá má' magadra, hallod? Még egy ilyen, és
úgy pofán váglag, b... meg!
- Balhézik a faszi? - tudakolta egy borostás képű úr
néhány lépésnyire tőle, bizonyára a kis lurkóra
célozva, akit én azért első látásra inkább kislánynak
véltem, mint „faszinak". Az édesanya azonban nekem
adott igazat. Igenis lány ez a gyerek.
- Hülye kis ku. .. - szögezte le.
Néhány percnyi csend következett, amikor felbukkant a kalauz. Ez rossz húzás volt tőle. A kedves
utasok mérsékelt lelkesedéssel vették tudomásul a
közeledtét.
- Jön már az a s...fej kalauz - közölte egyikük a
nyilvánvalót.
Társa osztozott elítélő véleményében.
- Kapja be! - mondta, de a szemléltető oktatástól
eltekintett!
E váratlan fordulat leginkább a kislányt viselte
meg, aki diszkréten elpityeredett.
- A pöcsöm van má' veled megint? Mondtam, hogy
széttaposom a fejed! - kedveskedett anyuci, bár a
zakatolásban lehet, hogy más testrészt említett.
Közben megérkezett a mindenre elszánt kalauz. A
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LÉGHAJÓ
ROCK

Ez év februárjában
kis hazánkba látogat a
rockzene két veteránja, hogy igazolják,
öreg ember nem vénember s hogy a
vén kecske is megnyalja a ... Na meg
persze koncertezni is fognak. A két
léghajós feltölti zeppelinjét s a levegő
híg szerkezetét és a hőskorát túllépő
légi közlekedés áldását kihasználva
majd át libeg a határon s miután kipihegték magukat a Ferihegy' I. VIP
(víájpí ) várójában, elhaladnak a hotelbe, s beleülve egy fotelbe válaszolnak is, a sajtó érdeklődését kielégítendő. Majd az énekes beérdesíti a
Stairway to Heaven -ön lágyult torkát
s a Hat Húr Avatott Remegtetőjével
közösen hangversenyt ad. Ki is lenne
&xmmsesmsmisefmi
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A budapesti buli nem csak azért
e két üige ? Nos, jó. Felfedem magam. Két emberem a keresztségben ígérkezik kitűnő zenei csemegének,
Róbert, ill. James nevet kapott Mr. mivel két igazi, profi rocker lép föl,
Plánt és Mr. Page, vagy a teljesség hanem bennük tisztelhetjük a Led
kedvéért: Róbert Plánt (nótafa) és Zeppelin két legdominánsabb tagját s
Jimmy Page (kobzos), a Led Zeppelin ezen keresztül a rockzene újítóit Bár
nevű rock n' roll és ős-heavy metál az ő korukban nem volt a mostanihoz
hasonló kitüntetett szerepe a színpadi
zenekar oszlopos ex-tagjai.
A Zeppelinben már bizonyítottak, shownak, de a gitáron csellóvonóval
s miután Bonzo, a dobosuk egy alko- játszó Page felért bármilyen látványholtúra áldozataként átkerült a pokol- elemmel. Igaz, itt nem lesz oly an felba - s valószínűleg Belzebubnak hajtás, mint a Stones buliján, de zenejátssza a Stairway to HELL-t - a ban- ileg ez a két „old boy"' minden kétséda feloszlott, s eme két legényke szó- gen felül a rockzene legjobbjai között
ló karriert kezdett. Zenéltek mások tartható számon. Igaz. manapság nem
lemezein s néha szellemidézésként az ő zenéjük a menő. de úgy gondofeltámasztották a régi Zeppelint. Page lom, a jó zene soha nem megy ki a difilmzenét írt (Deathwish II ), játszott vatból. Most már csak egy dolog lena Firm nevű zenekarban - melynek ne hátra: megnézni a koncertet Erre
dobosa a később az AC/DC-ben ját- azonban, sajnos, financiális okokból
szó Chris Slade volt - s kiadtak két valószínűleg kevesen fognak sort kelemezt. Róbert Plánt szólóalbumokon ríteni. De nem szabad feladni, tölteni
igyekszik hímevét öregbíteni. Köz- kell a perselyt (tippek a takarékoskoben néha fel-fellépnek, akár jóté- dásra: kenvéren-vízen élni, bulira kimért bort venni....).
konysági koncerteken is.

INDULÓ

Sixteen horsepower: Low estate
Benne van a népdalban: tizenhat ló húzza a halottaskocsit. Nehogy tévedjünk: nem magyar ez a népdal, nálunk
csak Mágnás Miska nem létező halottaskocsiját húzta volna ennyi igavonó. Amerikában van ilyen módi. Bob Dyian
fejére csomózott zsebkendővel „magasan kivezetett" fejhangon kántálta már, hogy tizenhat ló, szép is volt az. Innen ered a neve ezeknek a (csak most ne essek túlzásba)
istenáldotta tehetségeknek.
Denveri az álom, aholis valamikor '95-ben egy Dávid
Eugene Edwards nevű énekes-bendzsós-giráros, mindenes fazon összeállt egy francia dobossal, bizonyos JeanYves Tolaval. gyűjtöttek maguk mellé egy mélygitárost
(Keven Soll), aztán fabrikáltak egy lemezt Sackloth 'n'
Aches címmel. Aki meghallgatta, úgy érezte magát, mint
a látens alkoholista, miután egy húzásra megitta a hetven
fokos, osztályon felüli házipálinkát: könnyezés, finoman
gyöngyöző homlok, másállapot, éteri varázs.
Ilyen lemez után érdemes meghalni, vagy napernyő
alatt, telt keblű konzumhölgyek társaságában talpas pohárból kortyolva a halhatatlanság ízét leélni a maradék
életet. Ehelyett a francia dobos meg a fönök lecserélték
Keven Soollt, és bővítve a hangokat az új basszusos (Pascal Humbert) mellé fölvettek egy másik mindenest,
JefTrey Pault, aki csellón, hegedűn, gitáron játszik, és ráadásul vokálozik a fönök alá, de úgy, hogy ahhoz képest a

szakmában megszokott „két keskeny csípőjű csajszi hajszálhanggal" háttérének-felállás tény leg csak lópikuláré.
És dobtak még egyet: Low estate - Alacsony származás
lett a neve kedvenc gyermekünknek.
Színtiszta közhely, mégis muszáj leírni, hogy nem tudom mi ez, de jó nagyon. Nem country, nem folk. nem
rock, mégis mindez egyszerre, súlyponteltolódással az
egyes számoknál. Néha bendzsó, vagy hegedű, néha
akusztikus, néha elektromos gitár. Tola úr sertepeltél a dobon, csak akkor üt, ha muszáj. Lassan, sötéten játszanak:
csak úgy, ahogy a lélek mozdul, ahogy az elme nyílik.
D E. Edwards éneke fájdalmas, tiszta, utánozhatatlan: túl
Nick Cave-en és Neil Youngon, útban az örökkévalóság
felé. A számok hossza valahol három és öt perc között, pedig ki gondolna arra, hogy a Horsepowerben nincs elég
fantázia tízpercen alkotásokhoz, és mégsem. Amiből semmi sem elég, elillan, elfogy, már jön a következő, pedig
még az elmúlttól dobban a szív. Kíméletlenek
Ha ezt a zenét bárki is utánozhatná, akkor azt írnám: A
Sixteen Hp. új stílust teremtett. De ez nem ilyen egy szerű,
a zsenialitást nem lehet utánozni, és ez nem is hangszertechnikai kérdés, hanem lelki, szellemi. így hát örüljünk
annak, ami van, és reménykedjünk, hogy ezek a fiúk kiadnak majd még egy lemezt, lehetőleg minél hamarabb, mert
nagyon hiányzik, aztán majd még egy et, még sokat, és így
játszanak majd mindig, amíg meg nem öregszünk, és a saját temetésünkre semmi mást nem akarunk majd. mint tizenhat lovat - temetési indulónak.
Hevesi István
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Ho$\\xr\ szerepeltek A vízítabbárómk Pertlibev»?
A magyar vízilabda válogatott,
most is nagy reményekkel vágott
neki a perthi úszó és vízilabda világbajnokságnak.
Az utóbbi évek jó szereplése
után az 1-3. hely megszerzése volt
a kitűzött cél.
Ennek azért is volt reális alapja,
mert 1996-ban a világkupán 3.
helyezett volt a csapat, 1997-ben
Európabajnokságot nyert a férfi
válogatott, így ezt feltétlenül el
lehetett várni.
A csoportmérkőzések során
meg kellett küzdeni a mumusnak
számító olaszokkal, akiket meglepő könnyedséggel vert meg a magyar csapat, 11-7-re.
Ezek után a horvátokat és az
irakiakat kellett „lemészárolni",
ami természetesen sikerült és

Kazahsztán és Jugoszlávia legyőzése sem volt probléma. Egy kis
baki azért a csoportmérkőzések
végére becsúszott, mivel az utolsó
meccsen kikaptunk az olaszoktól
11-10-re, de ennek már nem volt
tétje a magyarok szempontjából,
hiszen a magyarok csoportelsőként kerültek a négyes döntőbe,
ahol a házigazda ausztrál válogatott volt a szembenálló fél.
A magyar team meglepően
nagyarányú győzelmet aratva jutott túl az ausztrálokon.
A döntőben az igen rutinos
spanyol válogatott volt az ellenfél.
Szinte mindenki a mi győzelmünkre voksolt, de egy-két szakember óva intette a magyarokat
az elbizakodástól.
Az eredmény tudatában és a

mérkőzésen látottak alapján éppen
az ellenkezője ütközött ki a magyar válogatotton: a kishitűség, a
vállalkozó kedv maximális hiánya
és a görcsös játék.
Magyarul a csapat csődöt mondott minden téren, de főleg pszichésen, így el is úszott a mérkőzés
6-4-re.
Ezek után ismét nem sikerült világbajnoki címet szerezni 1976 után sem, amire.várnunk kell megint
2 évet.
Meg kell még említeni a vízilabda sportág talán legkiemelkedőbb
sportemberének Royanak a spanyolok kapusának teljesítményét,
aki mind nyugalmával, mind a
technikai tudásával megőrjítette
hazánk fiait és azt lehet mondani,
ő nyerte meg ezt a VB-t a spanyoloknak.
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Naszradi Miklós lóg a szeren!

A Délvidéki Aero Club Ejtőernyős
Szakosztálya keddenként a Kazinczy
utca 2. szám alatt 16.00 órától tartja
összejöveteleit.
Mindenkit szeretettel várunk!

A

B

C

D

E

F

G

H

Világos: király gl, vezér e4, bástya dl, bástya e3, huszár
d5, gyalogok: b2, c3, f2, g2, h2
Sötét: király g8, vezér b5, bástya d8, bástya f8, futó b7,
gyalogok: a5, c4, c5, f7, g7, h7
Világos indul és a harmadik lépésben mattot ad.
A helyes megfejtések közül egy darab 1000 forint értékű
könyvutalványt sorsolunk ki.
A feladványt Gál József (Karpov) készítette.

<Cúl- QftLty
helyére, mire megszólal a néni a hátam mögül, hogy én
vagyok-e az a fiatalember, aki itt ült. Mondom neki, hogy
nem hiszem, mert csak most szálltam föl. Kifejti azonbeli
A következő buszon, véleményét, hogy akkor akire ő gondolt, biztosan leszállt, de
ringó Ikaruszon. .. én megnyugtatom, hogy valószínűbb az. hogy itthagytuk.
(Kispál és a borz) Nem értékeli a poént, én pedig úgy döntök, hogy nem óhajtok
Szegedig az időjárásról és a mezőgazdaság sanyarú
helyzetéről
beszélgetni, inkább körbenézek, kik is az e heti
Kiérek a pályaudvarra. Húsz méterről látom, hogy a soför
társak.
leszáll a buszról, és eltűnik a jármű mögött. Mikor odaérek,
Mögöttem ül és eszik és zörög a nájlonzacskóval a néni,
meglepődve tapasztalom, hogy nem a csomagokat rakja be a
de
már
így is túl sok szót vesztegettem rá. Balra tőlem két
busz aljába, ahogy gondoltam. Éppen a kisdolgát fejezte be
nem
túl
bizalomgerjesztő tinédzser (jé, én már nem vagyok
egy pihenő busz mögött. Persze már sötét van, miért is
az!),
akik
valami rejtélyes okból az első öt percben végig enlennének felesleges gátlásai.
gem bámulnak. (Lehet, hogy mégis meg kellett volna
Rutinosan, még felszállás előtt megvizsgálom a járművon
borotválkoznom?) Azt hiszem, valami értelmeset akarnak
levőket, de főleg az érdekel, hogy lesz-e kismama három gy emondani, de nem sikerül. Inkább hallgatnak. Előttük egy srác
rekkel vagy nagymama szatyrokkal, aki helyet szorítana
szociológiát tanul szorgalmasan. Egy fejezet címét sikerül kimaga mellett. Érdekes eset, hogy, bár a hátsó alakzatokban
betűznöm: Az igazság kérdései. Szegedig biztosan transzba
legalább hat hely van még, a busz elejében mégis állnak az
esik, vagy megvilágosul. Értelmiségi barátunk mellett egy
emberek. Biztosan félnek megkérdezni, hogy leülhetnek-e.
kopaszodó menedzser foglal helyet, kezében laptop (vagy
Na, én bátor gyerek vagyok, megérdeklődöm a sofőr bácsinotebook - ki melyiket érzi magy arosabbnak?)
nál, ugyan lehetséges volna-é, hogy az álldogáló tömegen
Előttem egy vöröshajú kislány üldögél, hoppá, nem is
való átverekedés helyett a hátsó ajtón lépjek be, a három óra
olyan
kislány! De, mégis. Az arcát még most sem látom, de
időtartamra választott, otthonomba. Megértően bólint, persze
elővesz
egy Bravót. Remek érzés, hogy mindenki hasznosan
megeshet, az tette ilyen engedékennyé, hogy nem kértem
tölti
az
időt, csak én hülyéskedek itt az embervissza a négy forint értékű visszajárót. Kinyitja a hátsó ajtót,
és a csomagoktól ölelt, kis keskeny úton megteszem az utolsó megfigyelésemmel. Hohó, mi ez az illat? Hát persze! Bravoelőtti ülésig szükséges három és fél métert. Ahogy táskámmal görlünk mellett egy középkorú (így szokták mondani finoa kézben hátrafelé nyomulok, érzem, hogy minden szempár man, ugye?) hölgy eszegeti a csipszet. Negyven embernek inazt figyeli, ki lehet az a merész, aki a hátsó nyílászárón dul meg a nyálelválasztása. Ha Pavlov ezt látná!
Jaj, mellém akar ülni valaki! A halálomat kívánja? Hova
keresztül megzavarja az ő ¡dilijüket. (Haha, hát még ha
tudnák, mire készülök: megénekelni az együtt eltöltött rakjam a lábam, tessék mondani?! Huh, ezt megúsztam, nem
engem választott. (Talán a borosta mentett meg!)
utazást!)
Visszatérve a hölgyre - új fejlemény: elővesz egy könyNa, végre elhelyezkedem, leveszem a kabátomat, táskát a
vet.
Mi a címe? Megvan: A pedagógiai blablabla. Hurrá!
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Kollegina, ajándékozzon már meg egy kis csipsszel! Á. úgyse
Zöld (Demeter
naplójából
adna! Már meg is ette a szemét, befalta az összeset. Hál a
88 :« &
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néni nem gondol az utánpótlásra? Mi lesz a következő
tanárnemzedékkel, ha nem jut elegendő táplálékhoz? Ja, hogy
l 1 t)Q8. február 2. (hétfő)
a táskám tele van kajával? De csipszem az nincs.
Már legalább nyolc perce utazom, mikor begördülünk a
Tegnap még ember voltam, ma gőzölög a csend, fl
szomszéd városba. Pihenő, tizenöt perc múlva megyünk
mozdulatok mint ósdi rongyok, mik egykoron ágyamon
tovább. Kár, hogy nem mondja a soför, hogy: Maradjanak
hevertek, most kiszabadulnak
börtönükből, fi magány
velünk!, mint a tévében a reklámblokk előtt. Én csak
üldögélek, nincs még mit kipihennem. Bezzeg a kollegina
kéménye megtelik füsttel.
(...)
lerohan, és már jön is vissza egy zacskó cukorral. Érzi ő is,
mióta
arcom a vizekkel
egybemosódott,
hívogat
hogy ez magy arázatra szorul: Oly an hosszú ez a három óra!
magához a végzet — emlékeim idő-mohával
takarja.
-mondja. Hát persze, főleg úgy, hogy vcgig zabál! Neki már
mindegy, így is túlsúlyos szegény ke. (Biztos idegi alapon van
Útszélen szedett gyöngyök helyett tépett álmaim hordtam••
ez nála!)
ékszerként,
most malom-kezembe
teszi az
enyészet'
A negyedórás várakozás után újra indul a busz gigászi
ajándékát. Szörnyü teher a csend - a halál cimbalmosa.harca a kilométerekkel, de elhatározom, hogy eleget láttam
(...)
: mára, inkább lehunyom a szemem. Érzem, hogy ez jó ötletnek
fiz éretlen fák jelzik a végidő eljöttét . I [orgonyt veivel^
bizonyul, és álommanó szemembe hinti csillogó porát.
Kedves manó! Add kérlek, hogy mikor kikászálódom ebből
ma a csillagok,
felhagynak
a barangolással. fi hold*
az
álomból, felpillantva Szeged cinkos fényei kacsintsanak
holtan hullik az ázott falevelek közé. fi por betakarjcC
rám! Amen.
H Á T S Ó AJTÓ A MENNYORSZÁGBA

hideg csont-testét,

hogy eltűnjön a fold szégyenének

hírnöke. Windent

elnyel a csillag-temető.

Tegnap

még ember voltam...

utols&

pisti

*
a
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Indul a bakterház '98?
Február

Január
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Április

Május
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Június
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Július
H
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1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

3 4 5
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Augusztus

Szeptember
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Október
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November

December
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A rajzokat Frank Iván készítette
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ftöccsönto

__

Közel kerülni hozzád
Dulcinea
Kristálykönnyek

babaszív dobban
füstízű érzés
té|t és hamu
Kristálykönnyek
csonkig égett gyértyá
t | m p a tény
\
gyász é$,tavasz
N
Üvölt, oklít
Hang,
emlék
Nem i iént el
Ott vá
Labiri

Mohai Ágnes
egy éjjelen,
feM «"hagyta űrhajóját.
Mi történhetett? •
Miféle bosszú ez?
Senki sem tudja
A szemeid
a titkát.
Akarom látni
¡[Tegnap még énekelt
A lelked méhét
egy szomorú dalt
Belehatolni
a tűznél
az
indjjín tprzsnek.
Szét akarom zúzni a világod
yfcdcspa hallgatott.
Le akarom mosni a mosolyodat
M i l y e laljjiú ott az élet,
Meg akarom nyúzni a testedet, hoj
Ihol ölnek...
\ Lássam mi van a felszín alatt
íes halott.

A szemeid

Éjszaka
Fagyott-poros téli-szél
Húsomba vág kegyetlenül
A távolban egy lélekharang
Valami fájó dalra csendül
A téren részegek. Karjuk
Bor-diktálta ütemre lendül
Egy betépett lány a síneken
Érzéki táncra perdül
Üres utcasarkok. Az elkelt
Kurvák helye lassan kihűl
Egy útszéli kis kocsmából
Vidám nótaszó zendül
Ennek a szép barna lánynak
én leszek a párja
Ilyen egy nagyváros éjszakája

'iiúüifa&im*»*-

Mohai Ágnes

A szemeid
Akarom látni
A lelked méhébe
Lehatolni

Döbör András

• Most kel fel!
•. Nem több. /
f Nem kevesebb
fSzép.

Zöld Demeter

H I * tftr" • "f
','.'.......
X sí:'

^
• ••

Ii inmirntr iiHIrti.».^.^
v
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OMc^Gókkcníő oWcsék
Szerkesztőségünk e számtól új rovatot kíván indítani A/egHökkentő Mesék címmel. Várjuk főiskolánk hallgatóinak
olyan, nem mindennapi kalandjait, melyek méltán tarthatnak igényt a köz érdeklődésére, ugyanakkor mindenki
számára megszívlelendő tanulsággal szolgálnak. - A szerk.

P á r i z s

m e g é l *

e g y

m e s é t

avagy hárman Európa ellen
Mindannyiunk
számára ismeretes a szorgalmi
időszak utolsó hetének kavalkádja. Jegymegszerzések,
index-aláíratások, végső leadások, félév-megmentési
kísérletek, stb. Aligha jutna eszébe bármelyikünknek is,
hogy épp e hét előtt egy kellemes, önfeledt kirándulást
tegyen az ország valamely távoli szegletébe, esetleg
külföldre, netán Párizsba utazzon hasonló céllal.
December 11-én éjjel kezdődött minden. Néhány főiskolai hallgató, szám szerint öt (hogy tele legyen a kocsi) Röszke irányába tartott, egyikük Peugeot 205-ös
diesel-jén, hogy a „gyutifrí" által némi ösztöndíj-pótlékra tegyen szert. És akkor, valamelyiküknek „hirtelen
a magyar-osztrák határon
próbáltak rávenni két géppisztolyos határőrt, hogy
ebben a csúnya, esős időben örökítenék meg az utókor
számára hármójuk határátlépését. Néhány perces rábeszélés után (egyikük angol szakos, másikuk történelem
szakos lévén némi latin nyelvtudással bír, ám a harmadik fiatalember tanult németül valamikor) végre
elkészült a fénykép. Egy bakjegy-automatából előkerült
száz schilling autópályadíj is. Ausztria simán ment: tizenegykor az osztrák-német határ előtt még megálltak
megmosakodni egy kis ásványvízzel. A kisebb pihenőket leszámítva, tulajdonképpen probléma nélkül
értek idáig. De a német határőr, ki tudja, miért, félreállította a kocsit. Útlevél, forgalmi, jogosítvány. Kiszállás,
zsebek kiürítése, kocsi kipakolása. Előkerültek diákiga-
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megvilágosodása támadt":
Menjünk ki Párizsba!
Az ötletet valamennyien remeknek tartották. Irány
Szeged, csomagolás. Végül hárman bizonyultak a legelszántabbnak. Be a kocsiba két guriga vécépapír, hét
doboz röszkei Rodeo típusú cigaretta és egy hasonló
eredetű, nem egészen egy tábla Milka, valamint fogkefe
és fésű, amiknek használatára aztán nem került sor.
Még egy pár sor a már alvó barátnőnek: „Bocs, Párizsba
mentem, vasárnap találkozunk." (nehogy idegeskedjen
szegény, ha felébred). Fél háromkor felbőgött a motor
és, olyan kétszáz forinttal meg egy Eurocard MasterCard-dal a zsebükben, nekivágtak. Meg sem álltak
egészen Győrig, ahol hat óra körül még megejtettek egy
utolsó hazai bevásárlást: két kiló kenyér, két liter
ásványvíz, húsz deka párizsi (stílusosan) és, a biztonság
kedvéért, két doboz cigaretta. Hétkor már
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zolványok, hallgatói kártyák, használt papír zsebkendők
és egy ánégyesre fénymásolt ezerforintos. Végül fej-
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énként kétszáz
márkát követeltek a belépéshez a precíz
németek...
Vissza az osztrákokhoz, ahol
kivettek egy automatából
négyezer schillinget, nehogy
gond legyen később, és újra
nekivágtak Németországnak.

említett metakommunikáció eredményeként kiderült,
hogy: „a kormány kemény, a fék tropa és a kuplung is
necces". Szóval vagy harminc márkáért megbütyköli, s
talán kibírja egy darabig, vagy százhúszért kicserél
néhány dolgot, akkor tovább bírja. Az utóbbi mellett
döntöttek, a szerelő pedig schillinget is elfogadott. Még
útravalóul egy kis benzint is kaptak a jólelkű szakembertől, aki fejét csóválva integetett a pocsék időben
Stuttgart felé indulók után. Ekkor már jócskán besötétedett. Jó néhány kilométer után arra lettek figyelmesek,
hogy minden szembejövő dudálva megy el mellettük:
nincs világítás. Szerencsére jött egy angolul is beszélő
rendőr, aki kerített valahonnan egy újabb szerelőt.

Passaunál

krepált be teljesen. Kaptak egy pforzheim-i címet, ahol
tudnak használt akkumulátort venni, de csak másnap

Most a generátor

természetesen
újabb fénykép
készült. Aztán München felé vették az irányt a szakadó
esőben. Bár ekkor még nem sejtették, itt kezdődött igazi
kálváriájuk: a kis Peugeot hirtelen felmondta a szolgálatot. Rövid szentségelés után, noha az autóhoz egyikük
sem értett igazán, megegyeztek, hogy nyilván üzemanyag kell a kocsiba. Ketten elsétáltak egy közeli faluig,
ahol beszereztek egy kis gázolajat. Az autónak azonban
nem ez volt a baja, úgyhogy eltolták egy néhány kilométerre lévő benzinkútig, aztán elindultak autószerelőt
keresni. Az eső persze továbbra is, mintha dézsából öntenék. Ekkor már péntek délután négy körúl járt az idő.
A benzinkutastól megtudták metakommunikáció révén,
hogy egy kilométerre lakik egy szerelő. Meg is találták,
de mikor az meghallotta, hogy Peugeot, hevesen tiltakozott, és a benzinkút felé mutatva jelezte a Peugeot-val
foglakozó szerelő lelőhelyét. így visszabandukoltak a
kútig, ahol újabb információt szereztek, miszerint két
kilométerre van egy másik szerelő, aki lehet, hogy nyitva
van. Tényleg ott lakott egy, aki a kocsit ugyan csak hétfőre vállalta, de legalább tudott angolul, ami nagymértékben megkönnyítette a társalgást. Tőle megtudták,
hogy Herr Korn is foglakozik ilyen típusú kocsikkal, és
történetesen a benzinkút tőszomszédságában lakik. A
szakadó esőben való, hat kilométer, felesleges gyaloglás
után végre visszaértek Herr Korn házáig. A kaputelefonba elmutogatták a problémát. A német készségesnek
mutatkozott: elsétált velúk az autóig, mondván, megnézi. Ezalatt a harmadik turista a kocsiban tartózkodott,
olvasás céljából. Herr Kom felnyitotta a motorháztetőt,
belenézett és éktelen röhögésben tört ki. Kérdőn mutatott a fékrásegítő helyére. A kocsi gazdája, látva a szerelő elbizonytalanodását, mondta, hogy az bizony a
fékrásegítő. De az nem értette. Mire felemelve hangját,
összeráncolt szemöldökkel ismételte: fék-rá-se-gí-tő!!
Az csak legyintett és tovább röhögött. A már korábban

reggel és kétszáz márka alatt nemigen ússzák meg.
Ennyi jó tanács után eltolták a roncsot egy parkolóig,
lezárták és betértek a közeli étterembe, mivel a kocsiban
természetesen a fűtés sem ment. Most már mindegy,
legalább egy ünk. Egy-egy harmincmárkás saláta mellett
elüldögéltek éjfélig, aztán menniük kellett. Visszasétáltak a kocsiig, de útközben azért vettek két üveg pocsék
bort, ami olyan iszonyú volt, hogy csak az egyik üveg
fogyott el belőle, plusz három doboz Holsten-t, összesen
kétszáz schillingért, nehogy megfagyjanak a fűtetlen
kocsiban. Szombat reggel egyikük bement az étterembe
aludni, mivel az autóban nem nagyon lehetett, de nem
hagyták. Hamarosan befutottak a többiek is egy teára. A
visszajárót, kedvcsinálóként, bedobták a helyiségben
található játékgépbe. A kedv annyira megjött, hogy még
egy játékra be kívántak fizetni. Mivel azonban csak
schilling volt náluk, célba vették az automatát: kártya
be, semmi ki. Nem látod, hogy- rá van írva. hogy rossz?
No problem, mondta a tulaj, hétfőn jön a szerelő, aki ki
tudja venni a kártyát. Hétfőn?! Hétfőn Szegeden pótzéhá. Akkor majd elküldik postán. Na, most már muszáj
beosztani azt a jó kis osztrák valutát. Visszaszo/9

C Wapy6ókkcntó

QMcsck

morkodták magukat a kis Peugeot-ig, s hívtak egy sárga
angyalt, s kicseréltették az egyik szénkefét. Most már
menjünk inkább haza! így történt, hogy szombaton tizenegykor végérvényesen szertefoszlottak a párizsi
remények.
De, hogy a turné mégse legyen teljesen hiábavaló,
ezek az igazi kalandorok egy rövid müncheni városnézés mellett döntöttek.
Az Olimpiai Stadion
körül nagy volt a nyüzsgés. Rövid kérdezősködés után
kiderült: fél négykor Bayern München - Borussia
Mönchen'gladbach mérkőzés kezdődik. Ezt nem lehet
kihagyni! Hőseink egyikének azonban sehogy sem aka-

járóinknak a kegyelemdöfést: kétszázötven márka és
csak hétfon tudnak nekikezdeni. Most mi legyen? Valahogy haza kell jutni. Kölcsön kell kérni kétszáz márkát
a szervizestől. Egyikük, a kocsi gazdája, mozgáskorlátozott lévén nem vághatott neki stoppal. Busz, vonat, repülő? Repülő, az a leggyorsabb, s nem sokkal drágább.
De nem tud nyelveket: ki kell kísérni a reptérre. Egy
metrójegy tizenhárom márka, a müncheni ellenőrök
azonban gumibottal, gépfegyverrel járkálnak: mégsem
kísérték ki, de felírtak neki egy papírra mindent és
szétváltak útjaik. Éjfél tájban felvették
a két bátor stoppost,

ródzott megtekinteni a találkozót. így csak két jegyet
vettek feketén, háromszázötven schillingért. Nagy mérkőzés volt, igazi sztárparádé: Matthäus, Effenberg
Basler, Rizzitelli és társaik. Az eredmény 3:2.
Nos, most már tényleg nem volt más hátra, mint hazafelé venni az irányt. De a kis Peugeot megint nem
akart indulni.
Be kell tolni
De az nem olyan egyszerű: Engedd ki a kéziféket!
Sebességben van? Hiába minden. A jobb első kerék bizony defektet kapott. Szentségeléssel egybekötött röhögés: szegény embert az ág is húzza. Kerékcsere. A
pótkerék természetesen a kocsi alvázára volt felkötve.
Valakinek be kellett másznia alá. Az eső, nem kell mondani, még mindig nem állt el. Este hét körül végre sikerült úmak indulni. Ám pár kilométer után megint kiment
a világítás. Ilyen nincs. Toljuk el egy benzinkútig!
Letolták hát az autópályától pár ezer méterre lévő kútig,
ahol kiderült, hogy ilyenkor már csak a sárga angyal
működik, de csak az autópályán nem kell érte fizetni.
Vissza kellett tolni a kocsit. Segélykérő telefon: Do you
speak english? Nein. Valahogy mégis odatalált az
angyal. Dinamó kaput. El kell vontami, ott nem maradhat. Bevontatták egy szervizbe, ahol megadták világ-
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akik igen viszontagságos úton (egy meleg, egy magyar,
akinek lerobbant a kocsija, vonat, stb) vasárnap délután
ötre Szegedre értek. A harmadik turista hazarepült, s
édesapja - sűrű dorgálások közepette - hozta le vasárnap estére. A kisautó Münchenben maradt, egy hét
múlva ment vissza érte a gazdája. Kifizette a szerelőt,
megadta a tartozást és hazavezetett
így ért véget a nem mindennapi párizsi kaland. Hogy
milyen költségvetéssel zárult ez a „buli", inkább hagyjuk. Egy biztos: ebben a félévben szorosabbra húzzák
majd a nadrágszíjukat az urak. Ám a történet nem tanulság nélküli: csak akkor indulj el péntek hajnalban
Párizsba, ha a haverodnak bizonytalan műszaki állapotban lévő, kizárólag városi közlekedésre alkalmas kocsija
van, egy fillér sincs a zsebedben, s hétfőn reggel
pótzéhát kell írnod féléved érdekében. Nekik meg minden bizonnyal emlékezetes marad, s nem kell sokat
töprengeniük, ha majd unokájuk odaül az ölükbe: Nagypapa, mesélj!
Párizs szerelmeseinek hozzájárulásával lejegyezte:
Mészáros Ferenc

Állásbörze- Szeged '98
1998. március 4-5.
JATE Aula
Az Állásbörze támogatója az ÁB-AEGON Nyugdíjpénztár
Egy kis ízelítő a megjelenő cégekből:
Richter Gedeon Rt.
Procter & Gamble
Andersen Consulting
Győri Keksz

S Z E G E D

TVK
Lufthansa Systems
Target Hungária
Sysdata Kft.

A helyszínen számítógépes adatbázis
melyben

EFFEM- Hungary Mars
ÁB-AEGON
Biztosító és Nyugdíjpénztár
TESCO

működik,

Iskolák - Kórházak - Költségvetési intézmények - Kis- és közép- cégek
állásajánlataiból lehet böngészni.

Állásbörze Előkészítő '98 Programja:
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.
Feb.

11.
17.
18.
19.
23.
24.
25.

Szerda:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

Hogyan kezeli a piac illetve az állam a pályakezdő diplomásokat?
Álláskeresés - Mit várnak el a cégek? A Target Hungária Kft. fejvadász cég képviselőinek előadása
Álláskeresési módszerek. Pintér Zsolt fejvadász, a munkaügyi miniszter tanácsadója előadásában
Karriertervezés, önismeret. A Munkaügyi Központ tanácsadóinak előadása.
Pályakezdők, fiatal menedzserek.
Önéletrajz írás, tárgyalástechnika. A Munkaügyi Központ tanácsadóinak előadása.
Munkajog - Szerződések: Mire figyeljünk? Munkavállalási formák. A Munkaügyi Központ tanácsadóinak előadása.
Megjelenés az interjún, céges interjú. Paksi Imréné, Microsystem Karrier Vezetési Tanácsadó Kft
Feb. 26. Csütörtök: Személyes felvételi interjúk. Target Hungária Kft.

^ E G O N

Kedves Végzős Hallgató!

^ E G O N

Tanulmányaid végéhez közeledve természetes, hogy az intenzív álláskeresés köti le időd nagy részét. Engedd meg, hogy néhány
perc erejéig mégis más témára tereljük figyelmedet.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ebben a korban még nem sűrűn szokás a nyugdíjas évekkel törődni, de bizonyára tudod, hogy a
pályakezdőknek, akik 1998. június 30-a után lépnek be a munkaerő piacra, kötelező lesz valamelyik magánnyugdíjpénztárban
taggá válni. Az alábbiakban röviden elmondanánk miért volt szükség a nyugdíjreformra és ez hogyan érint Téged.
A sokszor emlegetett felosztó-kirovó nyugdíjrendszer azt jelenti, hogy a jelenleg dolgozók járulékfizetéseiből fizetik ki az éppen
nyugdíjban lévők nyugdíját. A demográfiai változások következtében azonban egyre kevesebb aktív dolgozó TB-járuléka áll az
állam rendelkezésére, hogy azt az egyre több nyugdíjas között felossza.
Az új nyugdíjrendszer három pilléren nyugszik.
1 pillér

2.pillér

3.pillér

Állami felosztó-kirovó rendszer

Magánnyugdíjpénztárak

Önkéntes kölcsönös

pályakezdők és önként belépők

nyugdíjpénztárak és

számára

nyugdíjbiztosítások

Az állami nyugdíjszolgáltatások és az önkéntes előgondoskodás különböző formái közé második pillérként beilleszkednek amagánnyugdíjpénztárak.
A magánnyugdíjpénztárba történő befizetés nem többletköltség, mivel a TB-nek fizetendő nyugdíjjárulék egy részének átcsoportosításátjelenti, azaz a jövedelmednek mindössze 1%-a kerül a TB alapba, 6%-át pedig az általad választott nyugdíjpénztár gyarapítja. A nyugdíjkorhatár elérésekor az így felhalmozott - vagyis a hozamokkal növelt - összeg nyugdíjként vehető fel. A kifizetésre
az állam garanciát vállal.
1995 őszén alapított A B - A E G O N Nyugdíjpénztár a világ egyik legnagyobb biztosítótársaságának, a holland AEGON csoportnak
a tagja. A z A E G O N célja Magyarországon ugyanaz, mint a világ bármely táján: nyugodt, anyagi gondoktól mentes öregkor
megteremtése a minket választóknak.
Az Á B - A E G O N Nyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztári tevékenység beindításával mára az ország legnagyobb létszámú
pénztárává fejlődött. Önkéntes és magánnyugdíjpénztári taglétszámunk együttesen meghaladja a 150.000 főt.
A témával kapcsolatos bármely kérdésedre szívesen válaszolunk a 06-80/66-00-77-es ingyen hívható A E G O N zöldszámon.

(^¡börsátar

CSEHORSZÁG LEGENDÁS SÖREI I L RÉSZ
jobbnak tartott Zatec környéki komló, az Elba völgyében termesztett, sörfőzéshez különösen alkalmas
árpa, a kristálytiszta, rendkivül lágy víz, az évezredes
tapasztalatok és a legújabb felfedezések, kutatási engedélyek. Mindezek és a gyár alatt levő, mintegy 10
„Dúsfüvű réten boldog emberek heverésznek, pi- kilométer hosszúságú, állandóan 0-3 °C hőmérpázgatnak, körülöttük pufók angyalkák sürgölődnek: sékletű barlangrendszerben történő - kivételesen
főzik a knédlit, forgatják a pecsenyét, csapolják a hosszú idejű - ászokolás olyan sört eredményezett,
sört" - így képzeli a mennyországot Jozef Lada, a amely minden sörbarát megbecsülését kivívta.
Svejk illusztrátora.
A város söre 1850-ben eljutott Prágába, Bécsbe,
Aki Csehországban jár, a földi mennyországban Berlinbe, Párizsba, Münchenbe. 1870 -ben a plzeni
érezheti magát, legalábbis ami a söröket illeti. Ha a sör olyan híres volt, hogy Európa legelőkelőbb étterválaszték nem is ér fel az angliaival vagy a belgával, meiben is kínálták. Az 1890 -ben megjelent „A sörfőmindenütt kitűnő, hideg, és ami nem mellékes, még zés története" című könyv Plzent, mint a Monarchia
mindig megfizethető árú árpaitallal találkozhat.
legnagyobb és legmodernebb sörgyárát emliti. 1904Manapság Csehországban termelik a világ legjobb ben már saját iparvágánya volt a sörgyárnak és közel
komlóját, amely illata miatt rendkívül ismert, és nagy 250 sörhűtő vagonja. Ezek a szerelvények vitték a
mennyiségben exportálják is. Már 859-ből vannak sört Bécsbe, később Brémába, ahonnan szállítással
feljegyzések arról, hogy ezeken a területeken komlót indult a világ minden tájára.
termesztettek, így elképzelhető, hogy Bohémia terüA Pilsner Urquell védjegyet 1859-ben jegyezték
letén akkoriban már sört is főztek. 1101-től a komlót be. Az 1862-es év pedig meghozta az első nemzetkömár az Elba folyón szállították a híres hamburgi zi elismerést, a Pilsner Urquell Hamburgban aranykomlópiacra, a Forum Humulira. A legrégibb feljegy- érmet szerzett. A későbbiekben is számtalan diploma
zés, ami Bohémia területén működő sörfőzdéről szól, és érem bizonyította a sör kiválóságát.
1118-ból származik, Cerhenicéből.
A vasútvonalak és a közlekedés fejlődésének
Plzen, cseh királyi város; itt született a világ híres, eredményeképpen a pilseni sör csakhamar eljutott a
talán legkedveltebb sörtípusa, a pilseni. Itt már az német és az osztrák városokba is, oly elsöprő sikert
1295. évi városalapítás előtt is főztek sört, a város aratva, hogy sok németországi sörgyárban hamarosan
kapuja előtti elővárosban. A sörfőzés engedélyezését utánozni kezdték. Az utánzás akkora méreteket ölelőször Il.Václav király nevéhez köthetjük, aki több tött, hogy Németországban hamarosan törvényt almint 260 plzeni polgárnak adott engedélyt sörfőzés- kottak, miszerint pilseninek kizárólag csak Plzenből
re, tekintet nélkül azok foglalkozására. A plzeni sör- származó söröket lehet nevezni Minden más, azt
főzdék száma ebben az időben rendkívül megemel- utánzó ital esetében a pilseni jelző elé a gyártás hekedett; a legelső sörfőzde 1307 -ben épült. A sörfőzés lyét megjelölő városnevet kell illeszteni.
kezdetben csak a gazdag polgárok jól felszerelt sör1898-ban az 1 főre eső sörfogyasztás elérte a 115
főzdéjére koncentrálódott. Egykor csak helyi sört litert. Plzen sörtermelése az I. világháború után megfőztek a sörfőzési joggal rendelkezők, amely minő- haladta az 1 millió hektolitert, ez a város bonyolítotségileg gyenge volt.
ta le a cseh sörexport 75% -át.
A XV. század végén a plzeni polgárok megegyezA II. világháború súlyos kárait csak 1951-ben hetek egy saját városi sörfőzde alapításában, ezt már verte ki, 1956-tól kezdődően pedig a sörgyár már
okmányok is igazolják. A sörfőzde ekkor búzasört fő- több mint 85 orzött. A 30 éves háború végén Plzen a lerombolt váro- szágba exportálja
sok közé tartozott, néhány évtized kellett hozzá, hogy méltán világhírű
a sörfőzés ismét jelentős iparág legyen.
sörét.
A cseh sörfőzés kiemelkedő dátuma mindenképpen 1842. május 10. Ekkor csapolták ugyanis az első Dodó alias K.Gy.
sört az 1829-ben alapított Plzeni Polgári Serfőzdében. Ez volt az az év, mikorra minden készen állt az
első „igazi" pilseni sör gyártásához: a világon leg-
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A balatoni vízirendőrség szolgálatteljesítése közben Kovács és Szabó hadnagyok látják, amint egy barnára
sült, feltételezhetően felhevült testű szörfös beleburul a vízbe. Odamotoroznak, és Szabó hadnagy szájon át
lélegeztetéssel próbálja magához téríteni. Egy negyed óra elteltével Kovács megjegyzi: Te, ez lehet, hogy
nem a mi emberünk, ennek korcsolya van a lábán.
A napbarnította embert össze lehet téveszteni a féléves vízihullával? Nem, ez téves következtetés.
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hogy az illető az olaszos
zonyították, hogy az illető a sajátos U alakúra formán n » « . . .
pa előtt töltötte el a frissen bevezetett szabad szombatjainak
nagyrészét. A merészebbek (és okosabbak) a hozzávaló piros
vagy barna úszószemüveg használata nélkül érték el a szemhéj
lebarnulását, és egyúttal annak idő előtt való hihetetlen
kiszáradását, öregedését. Sajnos a szovjet próbálkozás, miszerint
a beteg és idős Lenin-szerü arcbőr divattá váljon, nem hozott sikert., de a szép öregkor ellenzőinek és a ronda fiatalkor valf <<w
lóinak tábora bővült a ráncossá kvarcolt arcúakkal.
A rendszerváltás az önsütök
érében
körében iis változást hozott,
egjelent a...
hiszen meg
BRON/ÁRIIM

A koporsó formájúra dizájnolt
burkolatot az ember saját kezével
húzza magára. A fent említett
alapkutatások szerint tévesnek
bizonyult a laikusok által tartott
hagyomány, miszerint valamelyik
szájjal festő tüdőgondozott álmodta a modern szerkezetet ilyen
alakúra. Fehér bőrűek tíz alkalommal már szép barnára sülhetnek. Először csak tíz perc, aztán
húsz perc javasolt. A tapasztalt
b r o n z á r i u m o z ó k szerint vigyázni
kell arra is, nehogy valaki túlsá"'^ritsa a fedőrész
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3z.ooa izzó falai közé
álló sütkérező néhány perc
alatt el tudja érni
a nyári leégés tüneteit - legnagyobb örömére. Szemüveg használata, illetv e a folyamatos vízpótlás szükséges. Az új fejlesztés
eredményeként eltűntek az utcákról a fehérlő nyakú lányok, asszonyok. És jött a legújabb divat...

:

Zékány Károly OA spagetticsöves turbószolárium (A szerző kedvence)
Minden képzeletet felülmúl a tény, hogy a legfinomabb spagetticsöveket a filipsz gyártja. A nívósabb szolgáltatók a jó hatásfok biztosítása érdekében mintegy kéthavonta cserélik az alapanyagokat.
Lányok figyelem: megerősített források javaslata szerint olyan
helyre nem szabad menni, ahol a hűtőventillátor az ember lábánál
nyert elhelyezést, mert egykönnyen pete fészekgyulladást szerez az
illető. Szintén árulkodó a plussz szolgáltatások (arclemosó - az utcai
por eltávolítására, testápoló - az utókezelésre, nejlonfólia - a gombák
elkerüléséért) léte, vagy nemléte. Jó, ha k ö z b e n kellemes zene szól a
szorultságérzet leküzdésére, és van t ü k ö r is, amiben aztán k e d v ü n k r e
nézegethetjük magunkat (De szép lettem!). A z átlagárak 500 Ft/8
perc és 300 Ft/20 perc között mozognak Szegeden. Bízom-, aki le van
égve, válassza inkább a tavaszi napot, vagy a jólbevált bania
cipőbokszot.
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Domokos Tamás:

ELMARASZTALÁS
eihume to consume/ taste of taboo

Minden kérdésére nemleges választ adtam. Elment. Én
fölkeltem, odamentem az ablakhoz és fölhúztam a redőnyt. Kint dolgoztak. Fájt a fejem egy folyton ismétlődő
hangtól. Mintha valaki abban lelné örömét, hogy egy mozdulatsort ismétel: egy akna fedelét fölnyitja, majd elengedi. Persze nem tudhatja, hogy nekem ettől dübörög az
agyam. Még az emlékeim is összekoccannak, mint egy
költözéskor a konyhabútorok az utánfutón.
Elindultam a mesteremhez, miután sikerült összeszednem magam. Az eget éppen egy fehér, vitorla alakú felhő
uralta. Ennek nem tulajdonítottam jelentőséget.
A mester egy kamrából átalakított lakásban lakott.
Gyakran árasztotta cl a víz, de ő nem bánta. Lementem a
szűk lépcsőn és benyitottam hozzá. Előre köszönt. A padlón folyóiratok és könyvek hevertek szanaszét, nagy tömegben. Mondanom se kell, hogy ebben a káoszban csakis ő tudott tökéletesen eligazodni. Volt egy üveges szekrénye is, abban tartotta a képzőművészeti albumait, hanglemezeit, kedvenc filozófusainak írásait. Jól megfért itt egymással Michelangelo és Korda György, Mondrian és Harangozó Teri, El Grcco és Koncz Zsuzsa, Bródy János és
Misima Jukio.
Volt neki egy akarnok, drótszőrű tacskója. Mindig
megugatott, mert a mester abba a fotelba ültetett, ahol ő
szokott lustálkodni.
- Nos, fiatalember? Van már témája? Vagy még mindig
annyira irtózik a huszadik századtól?
- Én ilyet sose állítottam, ha jól tudom. De már van témám
- Igen? És mi lenne az?
- Leningrád ostromáról szeretnék ími, pontosabban az
ostromlott városban jelentkező kannibalizmusról.
- Adatközlők nélkül ez lehetetlen vállalkozás!
- Édesanyám orosz, ráadásul pont ott született. Azt mondta, hogy tud szerezni riportalanyokat, 25 dollárért fejenként. Ha elhallgatom a nevüket, akkor, ekkora összegért,
mindent elmondanak.
- Az a gyanúm, hogy maga határozottan áll ki a témaválasztása mellett, úgvhogv minden lebeszélési kísérlet csak
idöpocsékolás lenne.
- Én akkor is megmaradnék a témaválasztás mellett, ha a
tanár úr levenné rólam a kezét.
- Tudom fiam. Mindenesetre meglep ez a merészség.
Egyébként érzem a felelősségem, nem kellett volna olyan
korán megismertetnem elmebeteg festők hasonló témájú
alkotásaival.
- Dehát ön mondta, hogy ezek többsége tiszta pillanataikban született. Egyébként a fene tudja. A lényeg az, hogy
anyám segítsen. Egy-két aggálya van csak, azokat könnyű
lesz lekezelni

- De azt már tudja, hogy kik az adatközlői?
- Nyolc férfit és három nőt sikerült rávennie any ámnak a
beszélgetésre. Ebből kettő, vagy három személy története
nem lesz túlságosan használható, mert szellemi frissességük az utóbbi másfél évben sokat romlott
- Kiindulási pontnak javaslom, hogy tudja meg a tizenegy
illető mindegyikétől...
- Én úgy hívom őket, hogy a focicsapat.
- Tehát, - mondta egy kicsit ingerültebben - tudja meg a
focicsapat tagjaitól, hogy kit mi motivált.
- Gondolom, mindenkit az éhség.
- Áááá! Az egyáltalán nem biztos. A fociban sincs így . A
kapus nem akar gólt kapni, a csatár meg gólt akar rúgni.
- De a csapat nyerni akar.
- Jó-jó! De lehet, hogy néhányat csak a kíváncsiság vitt
bele, vagy a testvére, vagy a szülei, vagy mittudomén!
- Értem. Majd megpróbálom kihúzni belőlük.
-Aztán. Nem ártana tudni, hogy ki milyen hullára szakosodott.
- Nem tisztességes egy...
- Ilyen nincs! Térjen észre! Tudományos értekezésben
gondolkodjon, ne Jamie és a csodalámpában! Bűn, áldozat, tettes, bűnhődés, élet, halál, az ilyesmiket tilos fölvetni! Háború volt. Őket úgyis a 25 dollár fogja érdekelni
Maga mondta, hogy focicsapat! Akkor tartsa magát a szabályokhoz.
- Jó, persze. Igaza van.
- Tehát, a hullák nemét és életkorát tudnia kell. Biztos
voltak íratlan szabályok, valami közös megegyezésen alapuló, láthatatlan, de annál erősebb etikai kódex
- Értem. Hát, nehéz lesz, de majd megpróbálom
- Esetleg, ha nehezen megy, ajánljon több pénzt.
- Erre már én is gondoltam.
- Fontos lenne tudni, hogy melyik testrészekről nyerték a
legtöbb húst, hogy voltak-e ínyencek, vagy mindegy volt.
- Na de tanár úr!
- Miért? A medve a végén már úgy unja a lazacot, hogy
csak az ikráját eszi meg, a többit elhajítja. Érdeklődjön elkészítési módok felől is. Hátha kiböknek néhány receptet.
Az ízére is rákérdezhet.
- Azt hallottam, hogy az emberi hús sós.
- Én meg azt, hogy édes. Jobb, ha őket kérdi - mondta a
mester elég táigyilagosan. A következő pillanatban arra
lettem figyelmes, hogy az ajtó és a padló közti résen szivárog be a víz.
- Te jó ég! Vízömlés! - üvöltöttem rémülten A mester a
fotel alá nyúlt. Két zsákot vett elő és az egyiket hozzámvágta.
- Gyorsan! Ebbe szedje bele az újságokat és a könyveket
a földről!
Fölugrottam és sikerült rátaposnom annak a rohadt kutyának a lábára. A tacskó egyszerre vemyákolta el magát
és ugrott föl, majd éktelen ugatásba kezdett és, amikor én
lehajoltam egy könyvért vagy egy újságért, megpróbálta
megharapni a kezemet. A teljes anarchia ellenére sikerült
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a zsákot öt perc alatt teleszednem.
- Tanár úr! Tele a zsák, de egy csomó könyv még a földön
maradt.
- A sarokba támasztva talál két pallót! Hidalja át velük a
két szekrényt és rakja rájuk a könyveket!
A kutya továbbra is ugatott, a víz továbbra is sziv árgott
befelé, már elérte a mester fotelját. Az én fejemben még
a korábbi beszélgetés zúgott, akár egy gázturbina. Kis idő
elteltével minden összezavarodott bennem: azt hittem,
hogy egy süllyedő bárka fedélközében vagyok és húsdarabokat aggatok kampókra. Pedig én a mester szobájában
mentettem kultúrák megannyi nagyszerű darabját az egyik
elemtől. Kellemetlen víziómtól tanárom hangja szabadított meg.
- Jól van? Olyan zavart a tekintete.
- Tessék?
- Abbahagyhatja, a víz kezd visszahúzódni.
- Tényleg. Azt hiszem, hogy a kutyája zavart meg ennyire.
- Ne is törődjön vele. Ostoba dög. Állandóan megrágja az
újonnan vásárolt könyveimet.
- Akkor én el is mennék. Majd jelentkezem.
- Jó. Ilyentájt mindig itthon talál.
- Rendben. Akkor a viszontlátásra!

Cvetity Milán:

Az Avnojtól a
menekültkonvojig
alle gegen alle

A sarkon állva várta be, míg a másik
odaérkezett. Hátulról a bordái közé
szúrta a bajonétot. Hisztérikusan, jó néhányszor belemártotta. Amaz arccal a
földre esett. Seki a lábával fordította
meg a hullát. Ekkor pillantotta meg
Milos arcát.
Hirtelen felriadt. A hátán patakokban folyt a veríték. „Csak álom volt" nyugtatta magát és felült. Kiment a
konyhába és megivott két pohár vizet.
Seki egy békés korszak kellős közepén született Szarajevóban. Amolyan
igazi bosnyák családban. Már egészen
fiatalon részt vett a szocialista erkölcsre nevelő állami munkaakciókon. Szerbek, horvátok, bosnyákok, szlovének
együtt cipelték a nehéz köveket, és esténként a testvériségről szavaltak a tűz
mellett. Milossal, a belgrádi fiúval is itt
találkozott először. Igazi nagy barátok
lettek. Aztán elvitték katonának. Másfél évre. Egy dél-macedóniai falucská-

- Váljon csak! Elnézést, hogy visszaszólítom az ajtóból,
de már régóta szeretném tudni, hogy mi az a nyakában, de
mindig elfelejtem megkérdezni.
- Semmi különös. Egy fejhallgató, ami egy kis magnóhoz
csatlakozik.
- És mit hallgat?
- Nem hiszem, hogy ismeri tanár úr.
- Megengedi, hogy belehallgassak? Lehet, hogy ismerős
lesz hallásra.
- Tessék - mondtam egykedvűen, és átadtam neki a masinát.
- Itt kell bekapcsolni?
- Igen.
Mindent elmondott nekem az arca. Tíz másodperc alatt
váltott át reménykedőből szétesettre. Riadtan kutatott a
stop gomb után. Segítettem neki kikapcsolni.
- T e jóságos Jézusom! Mit hallgat maga? Viccel? Mi ez a
szar?
Mosolyogva szóltam vissza az ajtóból, kezemben a sétálómagnómmal:
- Tanár úr! Viccel? Ez nem szar, hanem az egyik kedvenc
albumom - válaszoltam, és megnyomtam a play gombot,
miután fölértem a lépcsőn

ba, húsz kilóméterre a határtól.
Amikor leszerelt Belgrádba utazott
és beiratkozott az egyetemre. Szinte
minden szabadidejében Milossal csatangolt a fővárosban. Minden balhét
együtt csináltak, sőt Jelena is igaz barátnőnek bizonyult, mindkettőjük számára. Még ezen sem veszekedtek soha.
Milost a diplomaosztón látta utoljára.
Akkor már rebesgetni kezdtek a háborúról. Seki rá is kérdezett:
- Te Mile, lesz itt valami háború *
- Ugyan milyen háború, hülye vagy?
Seki azonban sokkal pesszimistább volt
Milosnák Lázas bevásárlásokba fogott,
hogy minden fontos élelmiszerből legyen készlete. Otthoni barátnője ezért
hagyta el: nem tudta megemészteni,
hogy Seki ötven kiló cukrot vesz ahelyett, hogy elvinné szórakozni.
Amikor elkezdődött Szarajevó ostroma, Seki felballagott a padlásra és
lehozta az öreg mordályt. Mindig az
ágy alatt tartotta. Aztán ha valami neszt
hallott, akkor kinyitotta az ablakot és
dühödten beledurrantott a sötétségbe.
Időnként visszalőttek, de csak az üvegcserepek röpködtek szerteszét.
Nagyon megörült, mikor megtudta,
hogy az ostromlott városban van kulturális élet. A Godot-ra várvát hu-
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szonötször nézte meg.
Valami nesz szűrődött be az ajtón. Jól
kivehetően hallotta a lépéseket. Fölrémlett benne az álma: most akár valósággá érhet.
- Testvériség, egység! - jutott eszébe
apja kedvenc idézete, aki Titó partizánjaként harcolt 45-ben.
Sejtette, hogy melyik irányból jönnek
majd. Csöndben kibiztosította a fegyvert és elindult. Alig tett néhány lépest,
megcsúszott és arccal a pocsolyába
esett. Káromkodott egyet és megpróbált feltápászkodni. Valaki egy hideg
puskacsövet nyomott a tarkójához. Három szakállas csetnik állt fölötte.
- Légy üdvözölve a Szerb Köztársaságban - vigyorgott az egyik ós meghúzta
a ravaszt.

QKukkeló

A Mester bárkáját ellepték a rovarok
Színházi előadás öt dimenzióban, szerelmesek és a Titanic
• hányódása a viharos tengeren, és az intelligens óriásrovarok
' elleni invázió-kritikáink. Filmajánlónkban a legújabb magyar
filmről, a Zimmer Feriről olvashattok.
Bulgakov: Mester és
Margarita
-színmű két részben-

Rendezte: Szikora János
Díszlet: Horesnyi Balázs m.v.
Jelmez: Tren Zsuzsa m.v.
Zene: Márta István m.v.
Mester: Blaskó Péter m.v.
Margarita: Létay Dóra
Woland: Kulka János m.v.
és még sokan mások

Öt(ödik) dimenzió
1. dimenzió: Díszlet.

Óriási! Horesnyi Balázs nagyon jó
munkát végzett. A színpadot öt (mily'
meglepő!) részre osztotta fel. Legelői
meghagyta a deszkaborítást: itt játszódik a darabbéli színházi előadás.
Woland fekete mágia bemutatója. Ezt
a rész egy kb. 2 méter széles fehér papírcsík követi, kazettás beosztású szintén fehér papírfallal körülvéve. Ez a
valós események színtere. Itt néhány
tárgy jelzi, hogy hol járunk (ideggyógyintézet, Mester, Margarita vagy
Woland szobája). A fal mögött a
padlón és a színpad két oldalán három
ház fektetett homlokzata látható, perspektivikus hatást keltve a nézőkben.
A jobb oldali házra egy korong van
elhelyezve merőlegesen, melyen makettházakat helyezett el a tervező
(Moszkva). Leghátul egy lejáró és két
oldalról betolható pad és asztal van.
Ez a díszlet maximálisan alkalmas
arra, hogy több helyszínt (század eleji
Moszkva, ókori Jeruzsálem, kint és
bent stb.), több szférát (valóság-álom,
racionalitás-misztikum stb.) megjelenítsen (akár-egvszerre is!)

lenítése. A jelmezek egyszerűek, korhűek, a legjellemzőbb vonásokat
emelik ki (proliruha, tóga, a sátán
bálján gnóm, aránytalan alakok kelnek életre stb.) A ruhák mellett súlypontozott szerepet kapott a meztelenség (Margaritát alakító Létay Dórának nagyon nőies, formás alakja van!
De láthatjátok Kulka János mezítelen
hátsófelét is, ezt elsősorban homoszexuális férfiaknak ajánlom.)
3. dimenzió: Zene, világítás

Hangulatteremtő és alakító. A zene megidézi a század eleji életérzést.
Jézsua és Júdás beszélgetése alatt a
színpad leghátsó részén, a háttérben a
12 apostolnak beöltözött kórus énekel
azon egyházi dalokat. A sátán bálján
kísérteties kortárs zenére táncolnak
stb. A világítás az irracionalitás megjelenítésében kap fontos szerepet.
Egy krémtől UV fény hatására
neonzöld lesz Margarita teste. A

darab végén Wolandnak két árnyéka
van stb..
4. dimenzió: színészek.

A tavalyi kritikák a Szomszédokból megismert mentőorvos játékát
emelik ki, de amíg a TV-ben bugyborékol a szappanos melegv ízben. addig itt a színpadon felejthetetlent
nyújt. Egyszerűen mágikus. Mindezek
ellenére Kulka nem emelkedik ki
színésztársai közül, a többiek is maximálisan bulgakovi jellemeket formálnak, bár tény: a meghívott művészek
sokkal hitelesebben teszik ezt.
5. dimenzió: rendezés.

Egységes, aprólékos, szellemes
munka. Az előadás előtt nem tudtam
elképzelni, hogy lehet Bulgakov Mester és Margaritáját színpadra vinni.
Ugyanis pár évvel ezelőtt a Magyar
TV-ben láttam egy lengyel próbálkozást a megfilmesítésre, ami elég pocsékul sikerült, pedig a film eszköztára sokkal nagyobb, mint a színházé.
Szikora János ezt a feladatot szerintem kitűnően oldotta meg. elsősorban
Horesnyi Balázs díszletének köszönhetően Az előadás során a néző.
akárcsak a Mester eljuthat az ..ötödik
dimenzióba", az örök nyugalom békés
világába.
Végeredmény: az utóbbi évek legszínvonalasabb kőszínházi előadása
Gárdián Zoltán

2. dimenzió: Jelmez

Kettős feladata volt a tervezőnek: a
valós és a misztikus világ megje-
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QKukkőló

Titaníc
Rendezte: James Cameron
Főszereplő:
Leonardo DíCaprio
„A tomboló víz
bebizonyítja
nekünk, hogy hiú ábránd a
szerelem erejében
bízni."
Fogalmam sincs, mivel is kezdjem
ezt az írást, mert most egy állati jó
filmet akarok bemutatni, és szeretném
annak az élménynek egy kis részét
megírni - ha ez lehetséges - amit
nézőként tapasztaltam.
A film egy élmény, egy fantasztikus és hátborzongató kaland, ahol az
életszerű képek annyira elragadnak,
hogy a hajó víz alá kerülésekor szinte
fuldoklik a néző. Magadon érzed a
jeges víz dermesztő hatását, szörnyülködve és iszonyodva nézed a
kettétörő hajócsodát, és csak az
előtted ülő popcornropogtatása hoz
vissza a jelenbe, a moziszékbe, hogy
tudd, te biztonságban vagy. Legalábbis ezt hiszed, ahogy hitte az a kb.
kettőezer kétszáz ember is 1912.
április 14-én mielőtt az Atlanti-óceán

rá nem cáfolt volna erre.
A Titanic a tervezők néhány évnyi
álma után készült el, óriási szenzációt
keltve. Szélesség és hosszúsága a
filmben is lenyűgöző: hatalmas és
méltóságos. A tragédia előszele
azonban már az induláskor ott lebeg:
a hajóépítők ugyanis az esztétikai
szempontok miatt csak feleannyi
mentőcsónakot tettek a hajóra, mint
amennyi utassal a Titanic kifutott.
A filmben a hajó szinte emberként
tűnik fel, érezzük, hogy él és a katasztrófa, a pusztulás neki is fáj. A
víz neki is ugyanolyan ellenfél, mint
az embereknek. A film keretbe foglalva meséli el a tragédiát, egy túlélő
101 éves asszony visszaemlékezései
segítségével. James Cameron, a rendezésért Arany Glóbusz díjat kapott,
Leonardo DíCaprio pedig a férfi főszereplésért. Joggal, mert azt hiszem,
évek óta ez volt a legjobb film, amit
moziban láttam. A képek rendkívül
szuggesztívek: megrázó és hátborzongató, borzalmas és megható nézni
1500 ember halálát.
A néző különös helyzetbe kerül,
életében először talán úgy ül le a film
elé, hogy már a kezdet kezdetén
tudja, hogy katasztrófába torkollnak

tartalmaznak új életre támadt sejtjei. Az áldozatos
kutatómunka erdményeképpen pedig idegen lények tucatjai
növekednek a laboratórium különböző helyiségeiben.
A tudósok állomáshelyére csempészek érkeznek, köztük
egv furcsa, érzékeny, fiatal lány. A csempcs/.ck csak későn
döbbennek rá, miféle helyre vetette őket a sors. Akkorra
azonban a bázison már elszabadul a pokol...

ZIMMER FERI
Rendezte: Tímár Péter
Főszereplők: Rev iczky Gábor, Pogány Judit
Szegedi vetítés: 1998. február 12-18. (csak 20 órakor),
február 19-25. és február 26 - március 4. (15.30 és 17.45
órai kezdettel) a K O R Z Ó moziban
A történet helyszíne egy balatoni üdülő, amelyet Fikász
Ferenc, ötven éves vállalkozó, hatalmas adósságot a nyakába
véve kibérel. Terve a következő: őszre kifizeti az adósságát,
és tetemes hasznot bezsebelve, a családja és személye
boldogulásának alapjait lerakja. Természetesnek veszi, hogy
ezen cél eléréséhez minden eszközt alkalmaznia kell.
Méregdrágán adni a szobákat, vizezni a sört, romlott húsból
főzni az ebédet, földet keverni a kávéhoz stb. És mindezt
szigorúan számla nélkül.
ALIÉN 4

az esmények, mégis reménykedik
Hátha ez a film legalább jól végződik,
hátha nem hal meg a főszereplő, hátha
meg tudják menteni az embereket és a
hajót, hátha nem is olyan hideg a
jéghegyekkel tarkított óceán, hátha
nem fagynak meg az emberek mielőtt
a mentőcsónak megérkezik. De nem.
mert a film igaz történet alapján
készült és hű is maradt ehhez.
Szörnyű érzés látni a sok vidám
embert, akik tapsolva ünneplik a Titanic indulását, miközben te tudod,
meg fognak halni. S már szinte előre
rettegsz attól a végzetes ütközéstől, cs
próbálsz az addig zajló eseményekbe
feledkezni, mint egy strucc, elhitetni
magaddal azt, hogy nem is egy
katasztrófafilmet nézel.
A film magával ragadó hatását
nagyban elősegíti a hangzás is. A
hatalmas hullámok csapkodása. a hajó
imbolygása, a Titanic darabokra törése, úszó bútorok mind-mind megelevenednek a térhangzás miatt.
A cselekmény a katasztrófa elbeszélése mellet egy szerelmi szálat is
tartalmaz. S ahogy hozzászoktunk
már az amerikai filmekben szokásos
happy endhez, ezért reménykedünk,
hogy a szerelem most is erősnek fog

- F E L T Á M A D A HALÁL

Rendezte: Jean-Pierre Jeunet
Főszereplők: Sigourney Weaver, Winona Rvder
Szegedi vetítés: 1998. "február 12-25. BELVÁROSI moziban
Az Alien-filmek hősnője. Ripley, halott. Azonban a
tudósok klónozással próbálkoznak, és életre keltenek egy
régi-új Ripleyt. akinek immár földönkívüli géneket is
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GALAKTIKUS TÁMADÁS
Rendezte: Dávid Tvvohv
Főszereplők: Charlie Sheen. Lindsay Crouse. Teri Polo. Ron
Silver
Szegedi vetítés: 1998. február 26. - március 4. a
FILMTÉKÁban
...Zane most már tudja, nagyon közel áll a megfejtéshez.
Egy gyanús alakot követve egy erőműbe jut. ahol végre
választ kap kérdéseire. Az erőművet emberi alakot öltött
idegenek foglalták el. akik úgy próbálják a z emberi fajt
kipusztítani, hogy rásegítenek a globális felmelegedésre.
Munkájuk hatása máris érezhető: a bolygót egyre erősebb
természeti csapások érik a felmelegedés következtében,
olvadnak a sarkok, változik a légkör összetétele is. A teljes
átalakítást tíz évre tervezik... ennyit adnak az emberiségnek...
hacsak valaki meg nem állítja őket...

G*Cukkoló
bizonyulni, és mindent legyőz. De a
tomboló víz bebizonyítja nekünk,
hogy ez a gondolat már a 20. század
elején elavulttá vált, és hiú ábránd a
szerelem erejében bízni.
A sok rémisztő jelenet ellenére, az
első másfél órában rengeteg humor,
poén hangzik el, amelyek szintén
fokozzák a nézőben a katasztrófahangulatot. A zene igazán kiválóan
passzol az események hangulatához,
remek munkáról árulkodik. A film
tényleg jó, aki teheti, nézze meg.
-gabi-

Rovarírtók
Rendezte: Paul Verhoeven
Főszereplők: Casper Van
Díen, Deníse Richards
Csillagközi invázió
Nem lehet okunk
panaszra:
lassan már nincs olyan hónap,
amelyikben ne találkozhatnánk
valamilyen sci-fi, inváziós filmmel a moziban. Néhány kivételtől eltekintve (Támad a Mars,
Sötét zsaruk) ezek a művek
nagyon komolyan veszik magukat, és meg kell vallani, bolygónk és az emberiség megmentése olyan kaliberű és komolyságú feladat, amely közben
nem is illik nevetni. A Csillagközi invázió sem az a film,
amelyen bárki halálra röhöghetné magát, azonban nem
kétséges, hogy az új Verhoeven
alkotás paródia a javából.
Váratlanul támadás éri a Világszövetség egyik városát. Az értelmes
és gonosz rovarok által küldött meteor
elpusztít mintegy nyolcmillió embert.
A válasz persze nem késik, a megtámadott emberiség inváziót indít a rovarok távoli bolygója ellen, hogy saját
otthonában pusztítsa el az ellenséget.
A kezdeti nehézségek után hőseink
elpusztítanak számos bogarat és természetesen fényes győzelmet aratnak.
Látszólag ennyi lenne a Csillagközi

invázió című film cselekmény e, mondanivalója, lényege. Bugyuta történet, ráadásul sztárok nélkül, láttunk
már ilyet eleget. A látszat azonban
csal. A vájtszemű közönség rögtön
észreveszi azokat a nüanszokat,
amelyek ezt a filmet kiemelik a többi
hasonló témájú alkotás közül.
A jövőben játszódó film sokszor
emlékeztet egy amerikai sci-fi tévésorozatra az ötvenes-hatvanas évekből, néhol pedig egy katonai toborzófilm pereg a szemünk előtt. Interaktív híradórészletek képei tájékoztatnak bennünket és viszik tovább
a cselekményt. A film minden kockája egy sajátos katonás, covvboyos,
machos erénytant hirdet, példaképeket állít elénk.
Már maga az ellenfél, az óriásira
nőtt rovarok különböző típusaival
vívott küzdelem is nevetséges. A
rendkívül jól szervezett bogárhadseregben szolgáló ízeltlábúak egy-egy
fegyvernemet képviselnek: van bogártüzérség hatalmas bogarakkal,
amelyek az űrhajókat is elpusztító
plazmát lövellnek ki magukból, van
légierő, ezek a szárnyas rovarok előszeretettel vágják le az emberek fejét,
vannak nagytestű bogarak igen kemény páncéllal és a tűzokádás képességével megáldva, és rengeteg
közkatona is van, akik az emberi
ürgyalogsággal veszik fel a harcot.
Az egész hadsereget dagi és képlékeny testű lények irányítják: ők az
agybogarak. Ők adnak ki minden
parancsot, és különös ízléssel rendelkeznek, kizárólag emberi agyvelővel táplálkoznak. Felmerült bennem
a kérdés, hogy az inváziós hadsereg
megérkezése előtt vajon mit ehettek
ezek az agybogarak, de nem tudtam
rájönni. Egy híradórészletből megtudhatjuk, hogy az óriásrovarok földi
rokonait az itthoni gyerekek lelkesen
tapossák, így tesznek eleget hazafias
kötelességeiknek.
A média szerepeltetése is hatalmas poén, túl az előbb említett taposós jeleneten. A híradóban élő egyenes adásban tudósítanak arról, hogyan kell megölni egy óriásrovart,
hová célszerű lőni a biztos hatás érdekében. A haditudósító riporter kegyetlen halálán csak nevetni lehet, a
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nézők szeme láttára tépi szét egy
bogár, (az operatőr inkább tovább
forgat segítségnv-újtás helyett), a tudósító saját haláláról tudósít, önmaga
válik hírré.

A

A kemény katonaélet képcin is
csak mosolygunk, a kiképző megverekszik az újoncokkal, testi ereje és
nem rangja révén teremt önmaga számára tekintélyt. Mindent bemutat, a
demonstrációk során azonban néha
egy végtag eltörik, de ezzel senki nem
törődik. A szabályok ellen vétő katonát nyilvánosan megkorbácsolják,
mint a Középkorban. A propaganda
szerint azonban érdemes szenvedni,
ugyanis a veteránok polgárjogot kapnak, amely a civil társadalom fölé
emeli őket. (A filmben látható összes
veterán nyomorék!) Rico (hősünk)
egyáltalán nem akart katona lenni,
csak a barátnője miatt jött a hadseregbe. A csalfa lány persze mással
kezd ,.jóba lenni", dc a film végére a
szerelmi sokszög újra párkapcsolattá
szelídül.
A Csillagközi invázió gondtalan
szórakozást és elmélyült élvezetet is
képes nyújtani, mind az átlagos, mind
a vájtszemű nézők számára élvezhető
alkotás. A látvány miatt már érdemes
jegyet venni, a rovarvilág megjelenítése nem mindennapi. Ehhez az
élvezethez társul még a rejtett poénok
sorozata: ideológián, médián, katonás
erénytanon nevethetünk Aki nem fél
egy ház nagyságú lótetüszerű izétől,
az feltétlenül nézze meg.
Bíró Csaba
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A vadászat
A hideg téli hónapok melankóliába zuhant áldozatai
gyakran álmodoznak meleg napsütéses délutánokról, nyíló virágok bódító illatáról, a tavasz adományairól: barátságról, szerelemről. Hamarosan eljön annak is az ideje,
addig azonban nem árt, ha tapasztalatokat szerzünk, fölkészítjük vadászattól rég elszokott fegyvereinket és várjuk
téli álmot alvó hormonjaink ébredését.

A végzet asszonya
Vadászatunk előzményeként ismerjük meg lehetséges
áldozatainkat, és nem árt ha fölkészülünk arra, hogy mi is
bármikor kerülhe4
tünk valamely ismeretlen puska csöve
ÍÁ™
elé. Ha ez mégis
megtörténne ezen olvasmány segítséget
nyújt az akadályok
leküzdéséhez, és sikeres vadászat eléré, y- ^
,
séhez. Ha csábító,
f / s
megsemmisítő erejű,
démonikus tekintetek bűvkörébe kerültök tudnotok kell ez
csapda, a pusztító
nőiség
csapdája,
ahonnan
kevés
út
;
(
7 / fb^,
visz a menekülés felé. A démon, a rossz
szellem
csábító,
szépséges nő alakját ölti fel a férfi meghódítása és pusztítása érdekében. Az ősminta az imádkozó sáska, amely a
hímet a közösülés után bekebelezi. Ennek mitikus változata a női vámpírokról szól, melyek körül titokzatos, keletiesen fenyegető légkör kering. A szirének dala, a szexuális megigézés, a zsarolás, a férfi teljes leigázása, eszközzé tétele mind-mind módszerei közé tartoznak. Egyszóval
óvakodjatok!
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Don Jüan
Nos, a lányoknak sincs könnyebb dolga. Ők Don
Jüannal és Casanovával akadhatnak össze, szívük megkeserítőivel. Hogy ki kinek lesz az áldozata nehéz eldöntenünk, mindkettő csábító magatartásával hódít, de gyakran
cseréli partnerét, érdeklődésük középpontjában a nő áll.
Ha már nincs menekvés és a karjaikba hullotok, legalább
tudjátok melyik típus hódított el benneteket. Egy biztos
sokáig nem élvezhetitek az általuk nyújtott örömöket.
Don Jüan színes egyéniség, férfias, lendületes, temperamentumos, de életének elsődleges célja az erotikus hódí-

tás, a nők váltogatásából származó öröm, önmaga férfiasságát a hódítások száma alapján értékeli, a nemi élet mércéje a mennyiség, valamint a külső vonzerőre való összpontosítás. Számukra a nők arra vannak teremtv e, hogy
megadják magukat, hogy le lehessen győzni őket, élvezetet okozzanak. Ö maga a jótékony adakozó pózát ölti magára, „megengedi", hogy a nő kapcsolatban álljon vele. A
nő a gyengébb nemhez tartozó, oktalan teremtmény. Don
Jüan néha megváltozik, de ehhez egy olyan nő kell akibe
beleszeret, magával ragadja, tiszteletet ébreszt benne.
Rajta lányok! Tehát van remény.

Casanova
Casanova is megváltozhat, de neki is meg kell ismernie a hűség, a biztonság, az igaz szerelem értékeit. Ehhez
azonban nagy utat kell megtennie, annak ellenére, hogy Ö.
ellentétben Don Jüannal jól ismeri és nagyra értékeli a női
lelket. Casanovát lenyűgözi a másik nem, nekik szenteli
magát. A nőkhöz fűződő kapcsolataiban, a különböző erotikus helyzetekben éli át a megelégedettség legmagasabb
szintjét, magát az életet, minden más ehhez képest szürkeség. Számára a nők más és más egyéniséget képviselnek.
Csábítási technikáját az adott nő testi és lelki tulajdonságaihoz igazítja. Szereti a nőket, bizalmasuk tud lenni, és
nagyon baráti, fontosnak taija a körítést, a légkört a hangulatot, a nő elégedettségét és ön-maga férfiasságát. A
kapcsolat befejeztével is hálát érez a nő iránt, és mint jó
barátok, gyakran továbbra is találkoznak. Don Jüan vagy
Casanova, most már látszik a különbség, kinek estetek áldozatául.
Szóval fiúk, lányok mielőtt lelombozódnátok és a cikk
írójáról bármi elkeseredettséget és egyéb más csalódásból
eredő tulajdonságot feltételeznétek, meg kell tudnotok,
hogy mindezek a ma is élő mítoszok a végzet asszonyáról,
Don Jüanról és Casanováról évszázadok óta keringenek a
levegőben, és mindezek jelképek. Az öregség, nehéz munka, betegségek, elmebaj, bűnök, szenvedély, csalfa remény - ezek hullottak ki „Pandóra szelencéjéből"'. A természeti katasztrófák, a halál, a dögvész a járványok az
allegorikus ábrázolás során női alakot öltöttek. A ciklonok, tájfunok ma is női neveket kapnak. Mindezek a nők
világáról szerzett tapasztalatok tükröződései, melyeket az
idő túlértékelt, az irodalom és művészetek pedig túlfutották, fantáziálták. A buja szexuális élettel rendelkező férfiak öröksége a Don Jüan vagy Casanov a típusába való besorolás. Mítoszuknak hatalmas irodalma, és zenei előfordulása van.
Nos, mind az általunk említett és eltúlzott típusok,
mind az itt meg nem említett kategóriák figyelmet igényelnek. E rövid tanulmány csak az előkészületekben
segítkezhetett. Tehát lányok-fiúk bőven válogathattok a
vadak közül, a tavasz sok reményi ígér. Kellemes vadászatot kívánok. De csak okosan!
MA
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Vemhe-Késcsiszaár János: V I Z E S N Y O L C A S
EZT NEM TUDOM MÁSKÉNT MONDANI

Hallgatok. A villamos nagyokat döccen alattam. Nem
kapaszkodom, harántterpesz-állásban élem át az
Utazást Hallgatok, várom, hogy eszembe jusson valami. Valami iszonyú jó dolog, mint a nagy gondolkodóknak, akiknek könyvtárnyira rúgnak a köteteik.
Sok jó gondolat Mind összesűrítve, szépen leképezve. A műanyag hurkok karácsonyfadíszekként
koppannak egymáshoz, ahogy a fékek rátapadnak a
kerekekre. Ajtó ezúttal sem nyílik, a lehellet
megszegik. Én, tarkóra tett kézzel - mint valami
hivatalsegéd a megérdemelt Velencei-tavi szotüdülés
strandján - rezzenéstelen arccal bámulom a
felragasztott matricákat:
Ismerd meg a lehetőségeidet! Szeged, Úttörő tér

Döbör András

KOMPLETT
Hollywood kurva jól nézett ki.
Mondták már, de eddig nem hittem
el. Soha nem vágytam ide, de ha
így alakult, körülnézek - gondoltam - Nézzük csak a kis csillagokat a földön. Melyik lehet Marilyné...?
Sajnos nem volt időm rá, mert
hirtelen elszabadult a pokol. Valahonnan fentről lőhettek rám - egy
egész sorozatot. A golyók jégverésként pattogtak a betonon.
Egy vas szeméttároló mögött kerestem fedezéket, betáraztam az
UZI-t, és leszedtem a rohadékot a
háztetőről. Csak úgy nyekkent, akkorát esett a felhőkarcoló tetejéről.
A feje méterekre gurult az egykoron a testét alkotó húskupactól.
Beleakadhatott valamibe a zuhanás
közben. Üjra töltöttem...
Az utca kihalt volt. Hol lehetnek ilyenkor a polgárok? Talán a
Dallast nézik? Nagy francot, azt itt
már régen nem játsszák! Újra
rámlőtt valaki Óvatosan kikandikáltam a vashodály mögül. Aha!
Ott van a kicsike, az olajoshordó
mögé bújt. Olajoshordó??? Kaján

(X.)

13 B.
Felrémlenek régi arcok, a fútbalpálya színei, a mára
hatalmasra nőt fák, s a villamos lassú ringásával egyszerre mozgó utasok tekintetét keresem Utastársaim
tanácstalanul lógatott kezekkel, nyitott tenyerükkel, a
földből szívott energiával töltekező mesealakok
Matricák mindenütt. Körben az ablakokon, az ajtókon is.
Ismerd meg a lehetőségeidet! Szeged, Úttörő tér
13/B.
A járat lassít, Végállomás közeleg. A továbbra is
tanácstalanul néző emberek szemében a nagy lehetőség utóhatása csillog, miközben az Ellenőr elé állva
néhányan könnyűnek találtatnak a leszálláshoz
(nyugi,

mosollyal engedtem egy sorozatot
bele. A hülye. Jobb helyre is bújhatott volna. Inkább nem nézem
meg, mi maradt belőle...
Na, lássuk a mozit! Sehol senki Csak a vécésnéni. Uramatyám,
már bennük sem lehet bízni?! Egy
szörny volt. Kissé hasonlított egy
teknősbékára, ahogyan maga alá
húzott lábakkal feküdt a hasán,
saját vérében bugyborékolva.
Mindig is érző lélek voltam, hát
szétlőttem a fejét. Ne szenvedjen
szegény. Gyerünk tovább, irány a
budi A kurva életbe, de megijedtem! Azt hittem, ide is elbújt
egy, de csak a tükröt lőttem szét a
piszoár mellett. Nem lehet ezt
idegekkel bírni! Jót tenne egy cigi,
de nem lehet! Két láb kandikál ki
a vécéajtó alatt! Csak úgy, az
ajtón át lőttem szét a rohadékot.
Tiszta pálpfiksön! Hányan lehetnek még?
Egy csigalépcső vezetett fel az
emeletre, a moziterem felé. Az ajtó félig nyitva állt. Hallgatóztam.
Itt vannak Hangos ordítással rontottam be a terembe. Sötét volt,
valami pornófilmet vetítettek.
Leszbikust A szörny tátott szájjal
bámulta, hogyan nyalakodnak a
lányok. Még jó, hogy olyan közel
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állt hozzám, így az általam leadott
három sorozat erejétől az oldalára
esett, nem előre! Bár fájdalmat
úgysem érzett volna, ha ráesik, de
mégis. Úristen, de állat csajok! Egy
kicsit nézem őket, aztán. . Majdnem kinyírtak. Szerencsére csak
vállon találtak. Szitkozódva vetettem magam a széksorok közé.
Honnan lőhettek 9 Aha, a mozigépész szobájából, a kis lyukon át!
Hehehe! Simán bedobtam egy
három másodpercre késleltetett kézigránátot az ablakon. Üvegcserép és vér hullott a detonáció után
az arcomra. Ez szép volt! Kár,
hogy a lányok eltűntek! Nnna.
Vagytok még, szemetek?
Talán fenn a tetőn! Csak egy
létra vezetett fel oda Félve dugtam
ki a fejem a csapóajtón, de senki
sem volt odafenn, csak az űrhajó.
De frankó, hogy végig magammal
cipeltem vagy fél mázsa dinamitot.
Úgy van! Ez sem száll fel többé!
LEVEL COMPLETE
CONGRATULATION
Te jó ég, tanulnom kell még
holnapra!
ESCAPE
EXIT TO DOS
ARE YOU SURE? YES!
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A FŐISKOLÁSOK A SZEGEDI UNIVERSITASBAN ALAPÍTVÁNY

második alkalommal hirdeti meg a

F ő i s k o l á n k LEGjava

szavazást

A legpechesebb hallgatólány:
jutalma: VIP kártya a Szívás Fesztiválra + rózsfafüzér
A legpechesebb hallgató:
•..
jutalma: Páger Margit grafológus elemzi egy elégtelen Zhját + Tamagochi tojás

LEG -lap
A legnépszerűbb oktatónő:
jutalma: bonsai + levéltetű irtó
A legnépszerűbb oktató:
jutalma: UV lámpa + lanolinos babaszappan

A legnagyobb mázlista különdíj:
jutalma: 10 darab kaparós sorsjegy +
pénzérme

A legnépszerűbb hallgatólány:
jutalma: Egy címlapfotó és egy exkluzív interjú a Hökkentőben + egy kígy óuborka
A legnépszerűbb hallgató:
jutalma: egy üveg Puszta vodka + egy karton kvalitétos
cigaretta.
A legtöbbet tanuló hallgatólány:
jutalma: szenuizsgálat + egy csomag Alvvays Ultra
A legtöbbet tanuló hallgató:
jutalma: 3 darab energiaital + egy pszihológiai kezelés
Dr. Szemerédinél.

S z a v a z n i n é v n é l k ü l is l e h e t , d e a n é v v e l e l l á t o t t
szavazólapok tulajdonosai között kisorsolásra kerül
hat üveg pezsgő, egy 1 5 0 0 forint é r t é k ű k ö n y v u talvány, öt d a r a b főiskolás poló, és e g y kilóval a
LEGIédúsabb körtéből.
A szavazólapokat április l - i g a Hallgatói

Irodában

lehet l e a d n i .
A szavazás eredményét, a L E G e k n é v s o r á t , illetve a
s z a v a z ó n y e r t e s e k n e v é t az á p r i l i s i H ö k k e n t ő b e n
közöljük.
Név:

X

darab 100 lci-es

Csoportjelzés...

A Foiskolások a Szegedi Universitasban Alapítvány és a Hökkentő
által decemberben kiírt pályázaton
Türkössy Szilárd (IV. D4), Farkas Katalin (I. A6-2), Béres Mónika (IV. D2-1), Nagy Gáspár (III. Bl-1) és
Takács

Anikó

(II. B 3 - 6 ) e g y - e g y f ő i s k o l á s p ó l ó t ,

Barna Róbert (III. A5-3)
egy kétszemélyes, 60.000 forintos szlovéniai sítáborozást nyert.

(A nyertesek keressék Jancsák Csabát!)
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