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A másolnivaló anyagokat
leadhatod, majd érte jöhetsz
egy megbeszélt időpontban.
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10 oldalig 15, felette 1 2 Ft-ért nyomtatunk.
N y o m t a t á s előtt ellenőrizheted, é s ha kell,
változtathatsz is a d o k u m e n t u m o n !
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Medgyessy Péter,
Kovács László és
G ö n c z Á r p á d is
részt v e t t azon a
fogadáson, melyet
Adrián Nastase román kormányfő Románia nemzeti ünnepe alkalmából adott december 1-én este,
Budapesten a Kempinski Szállóban.
A buli apropóját Erdély Romániával történő 1918-as egyesülésének évfordulója
szolgáltatta. Szégyen, gyalázat! Ezek
után a kormányszóvivőnek volt képe azt
mondani, hogy Medgyessy Péter részvételével kívánta jelezni, hogy a magyar
kormány politikáját nem a múlt sérelmeire, hanem a jövő lehetőségeire építi. Szívesen megkérdezném én az Erdélyben
élő magyar embereket, hogy mi erről a
véleményük... Számomra kicsit olyan
szaga van a dolognak, mintha az amerikaiak együtt ünnepelnék a Vietkonggal Ha
Noi elvesztését! Büdös!

MPfi

N e m nyugszanak az amerikaiak sem!
Jelenleg - jobb híján - két új, épülő bagdadi mecsetbe kötöttek bele. A titkosszolgálat szerint a hatalmas méretű épületek akár jelentős mennyiségű fegyver
rejtegetésére is alkalmasak lehetnek. Valamit ki kell találni, ha már ilyen szépen felkészültek a háborúra. Előbb-utóbb Irakban
vigyázni kell a szellentéssel is, hiszen jönnek az amik és ráfogják az illetőre, hogy
vegyi fegyvereket rejteget...
T o v á b b söpör a „valóságsó" láz az országban. Több mint fél millióan (5 közjegyző felügyelte ám a tisztaságot) szavaztak, hogy az igénytelen „lilamajka"
visszatérjen a képernyőre, felüdítve ezzel
a magyar tévénézők lelkivilágát. A nagy
visszatérő Szabika majd kiugrott a bőréből Majka láttán. Agika pedig már
elkezd(het)te magát siratni, hiszen úgy
néz ki, a triumvirátus lassan lehengerli a
konkurenciát!

¿mm*®

A Nagy Testvér is bekebelezte a szüzikét! Andikának még várni kell egy kicsit
az „igazira". Remélem, meg tudja őrizni
ártatlanságát a készülő második részhez!
Közben azért a lére is gondolni kell, így
már piacon a Big Brother CD! Sub Bass
Szabi is nyomul rajta, miután elfogyott a
mosóporos zacskóban ajándékozott saját
albuma. Amit a tixel nem lehetett a közönség agyába mosni, talán a nagytesó
cédével menni fog! A „mi kutyánk kölyke", Popey még állja a sarat. A szegedi
cukrászművész még a győzelemre is esélyes lehet. Ehhez persze le kell döntenie
Évit a lábáról.
Munkatársaim nevében nagyon békés és
kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánok
mindenkinek!
Forró Lajos
főszerkesztő

\ Milyen filmnézési szokásaid vannak?]

i

Farkas Ida
III. évf. RTK.filozófia
lát filmek azok vannak. FilI Imezési szokásaim is vannak. Az alaphelyzet az, hogy bekapcsolom a tévét és a videót,
leülök és nézem. Moziban jobban szeretem a filmet, mert a
film szerintem a komplex embert célozza meg: érzékszervein
keresztül értelmét és érzelmeit
egyaránt. A széles vásznon ez a
hatás sokkal intenzívebb. Mivel
a bejáratnál jegyet kérnek, ritkábban sikerül bejutnom a moziba, mint szeretném. Viszont a
filmklubok humánusabbak, tehát mindig beengednek, ezért
szeretem őket és láttam már néhány jó filmet ilyen helyeken.

Penovac Norbert
I. évf. TTK, fizikus
Általában
számítógépen
szoktam filmet nézni, de
szeretek még a haverokkal is videózni hétköznap a kollégiumban. Kedvenc műfajom a sci-fi,
ezek közül is az elgondolkodtatóbbak, mint például a Mátrix.
Javarészt az ilyenfilmekbenlehet betekintést nyerni a filmtechnikába és a vizuális effektusokba. Moziba nem járok
nagyon sűrűn, mivel vagy nincs
kivel, vagy pedig csak nem érek
rá. A TV nézést általában mellőzöm, mivel egy átlagos, másfélórás filmet több mint két óra
alatt tekinthet meg az ember a
reklámoknak köszönhetően.

Benesik Ilona III. évf.
JGYTFK, magyar- műv. szerv.

Moziba

nem járok, sajnálok kiadni 600-700 forintot érte, inkább színházba megyek. '99-ben voltam utoljára
moziban, amikor a Titanicot
néztem. Ha filmezni akarok, akkor bemegyek a videotékába,
kiválasztom a kedvem szerinti
filmet, és megnézem. A vígjátékokat és a krimiket szeretem a
legjobban. Agatha Christie nagy
kedvencem. A színészek közül
Tom Hanks-et kedvelem, szerintem a Philadelphiában óriásit
alakított. Az újabb magyar filmeket is szívesen megnézem.
Nemrég láttam a Meseautót,
tök jó volt.

Dobó Gabriella
V. évf. GYTK, gyógyszerész
^y z olyan filmeket szere- I
J
Vem, amelyeknek van jó I
sztorija. Hiába játszanak egy |
filmben jó színészek: ha nincs |
érdekes, koherens története, ne- |
kem nem fog tetszeni. Nem sze- .
retem az új, divatos komédiákat, !
amikben igazán poén sincs, in- '
kább börleszk-szerűek. A Bér- I
gyilkos a szomszédom-ban vi- |
szont vannak jó poénok. Az ördög |
ügyvédje meg a Mátrix a kedven- |
ceim, mivel itt a sztori is megvan, |
és jó színészek is játszanak Keanu .
Reeves-szel az élen. Moziba rit- '
kán jutok el, mert kevés a szabad- '
időm, inkább otthon az HBO-t I
szoktam nézni.
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A TASSZ J E L E N T I
O k t a t ó k hallgatói
véleményezése a z E T R - e n
Bemutatóval egybekötött eszmecserét
tartott a Dexter Kft. Szegeden
Az Szegedi Tudományegyetemen november 18-án, hétfőn tartott bemutatót Rós István, a Dexter Kft. ügyvezetője az Egységes
Tanulmányi Rendszer(ETR) Oktatók Hallgatói Véleményezése (OVH) moduljáról.
Pécsen e hónapban futtatnak le egy OHV-t
a Pollackon, az SZTE EHÖK és Rós abban
maradtak, hogy a pécsi eredmények után
újabb egyeztetésre kerül sor, és amennyiben pozitívak a tapasztalatok, akkor februármárciusban az SZTE-n is lefuttatják az
OHV-t, mégpedig elektronikus, önkitöltős,
minden felvett kurzust külön értékelő módszerrel - tájékoztatta lapunkat Döbör András,
az SZTE EHÖK elnöke.

Munkaegészségügyi felmérés
az S Z T E ÁOK-n '
J a n u á r elsejétől megkezdik az elmaradt
pótlékok kifizetését
A Szegedi Tudományegyetem Altalános Orvostudományi Karán feszültséget okoznak a
munkaegészségügyi körülmények. A betegágy mellett dolgozók közül sokakat fenyeget egészségügyi károsodás veszélye.
A munkaszerződések szerint a veszélyeztetett munkakörben dolgozóknak havi 17 ezer
forint kockázati pótlék jár. Thurzó László
professzor, a SZOTE dékánhelyettese a szegedi Webrádiónak nyilatkozva elmondta:
november végére véget ér a szegedi orvoskaron az a munkaegészségügyi felmérés,
amelyet egy kecsekeméti cég végez. A jelentés alapján készítik el a bérezési tervet,
amelynek alapján január 1-től megkezdik a
kifizetéseket az érintett dolgozóknak.
A szegedi orvoskar 200 alkalmazottja követelte visszamenőleg a 17 ezer forintnyi pótlékot. Annak hírére, hogy megkezdődik a
pótlékfizetés, a korábban ügyvédhez fordult munkatársak egyelőre elálltak attól,
hogy bíróságon érvényesítsék igényüket.

A c i á n s z e n n y e z é s okai és
következményei tudós
szemmel
Tóth János, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatója
könyvet írt a tiszai ciánszennyezésről.
„Tiszai ciánszennyezés - Rendszerszemléleti
elemzés" címmel Tóth János, a Társadalomelméleti Intézet Filozófia Tanszéke egyetemi docense könyvet írt a tiszai ciánszennyezésről amely a két évvel ezelőtti katasztrófa
okait, ökológiai, társadalmi következményeit
dolgozza fel. A kötet a társadalmi, gazdasági
összefüggésekre is rávilágít. Tóth szerint a világban gyakran bekövetkező környezeti katasztrófák a késő modernitás hibás értékrendjéből következnek.
A z
E d u c a t i o
Press
e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l

Pedagógusmesterség-beli
tudás elősegítésére kellene
nagy hangsúlyt fektetni
Manapság egyre inkább hallani azokról a reformokról és változtatásokról, melyek nem
csupán a középiskolákban, hanem a felsőoktatási intézményekben is jelentős eredményeket hozhatnak a szakértők szerint. Az érettségi, valamint ennek következtében a
felvételi vizsga rendszerének módosítása mellett nemegyszer volt szó a tanárképzés radikális eszközökkel történő „megújításáról". Az üggyel kapcsolatban Sipos János közoktatási helyettes államtitkár adott bővebb felvilágosítást lapunknak.
- Milyen problémákat lát a hazai tanárképzés területén?
- Elsősorban mini szaktárgyi tudósokká akarnak képezni olyan embereket, akik nem tudósnak, hanem pedagógusnak készülnek.
- Ön szerint milyen radikális változtatásokra tenne
szükség?
- A pedagógusmesterség-beli tudás elősegítésére kellene nagy hangsúlyt fektetni a tanárképzés terén, és folyamatosan fejleszteni a pedagógus-továbbképzés keretén belül.
- Mit ért az alatt pontosan, hogy ugyanazt és
ugyanúgy tanítják ma, mint 15-20 évvel korábban?
Véleménye szerint mi lenne a megoldás?
- A lexikális ismereteket túlhangsúlyozó oktatás volt a jellemző az elmúlt évtizedekben a
magyar oktatási rendszerben. A képességfejlesztő oktatás előtérbe helyezése, a tanítandó
tananyag folyamatos korszerűsítése, a módszertani kultúra színesítése lenne a megoldás.
- 15-20 évvel ezelőtt a szigor jelentősen nagyobb
erővel bírt, mint ma, és a hallgatók teljesítménye is
jobb volt. Nem lehet, hogy ez is szerepet játszik a
változásban, a teljesítmény romlásában?
- Szerintem nem a vélt vagy valós nagyobb szigor miatt volt jobb a hallgatók átlagos teljesítménye. 15-20 évvel ezelőtt egy korosztályból
csak 10-15% járhatott egyetemre, főiskolára,
ma közel a fele. A korosztály felének az átlagos
felkészültsége sosem lesz olyan magas, mint a
szűk elité. Követelni persze mindig kell, de a
kevésbé motivált fiatalokat más módszerekkel
lehet csak eredményes munkára bírni.

- Ön a szegedi József Attila Tudományegyetemen
véglett matematika-fizika szakon. Oktat még a politikai tevékenysége mellett?

- A közoktatás-politikával értelemszerűen foglalkozom, pártpolitikai tevékenységet nem
folytattam sosem, és nem is folytatok. Sajnos
július óta az új munkám nem teszi lehetővé,
hogy heti rendszerességgel,ugyanabban az
időpontban taníthassak egy tanulócsoportot.
- Ön, mint az Oktatási Minisztérium helyettes ál- Pedig nagyon hiányzik.
lamtitkára, és mint pedagógus, ugyanúgy látja a
- Ön számos oktatás-fejlesztési programban vett
hazai közoktatási rendszer hiányosságait?
részt, gondolok itt az önfejlesztő kollégiumokra, il- Az elmúlt években is ugyanezekről a probléletve a roma önfejlesztő programokra. Mikor érezte
mákról tartottam előadásokat, illetve beszélelőször úgy, hogy tennie kell valamit ezen a téren?
tem a továbbképzéseken.
- 1996 óta, mióta elkezdtem foglalkozni isko- Ön szerint mi az, amiben többnek kellene lennie laértékeléssel, tanárértékeléssel.
egy tanárnak?
- Van olyan személyes kitűzött cél, amit oktatási té-Jelenleg általában emberismeretben. Ha a
ren szeretne megvalósítani?
pedagógus pálya társadalmi presztízse na- A legfontosabb cél azon tanárok számának
gyobb lenne, abból következne minden.
növelése, akik nem a szaktárgyukat, hanem a
-1990 előtt a diákok 40%-a, ma 75%-a érettségi- diákot tanítják.
zik. '90 előtt megközelítőleg a diákok 17%-a rendelkezett diplomával, míg ma csaknem fele szerez- - Kérem, beszéljen arról a felmérésről, amit nemrég
készítettek el szülők, diákok bevonásával, az úgynehet. De az elvárások és az elhelyezkedéshez szükséges
feltételek is megváltoztak. Az pedig közismert tény, vezett időmérleg-vizsgálat részeredményeiről. Mire
tér ki ez a felmérés?
hogy egy érettségivel semmire sem megy az ember, lassan pedig már a diploma is kevés. Mi a megoldás - A felmérés a tanulók iskolához köthető elerre?
foglaltságaira terjed ki. Nemcsak szülőket és
- Az életben is használható ismereteket adó diákokat, hanem pedagógusokat és fenntartókat is megkérdeztek. A tanulói munkateheroktatási rendszerből kikerült, tanulni képes
vizsgálattal kapcsolatos kutatás részletes eredemberek folyamatosan tudnak alkalmazkodni
ményeit csak december elején kapjuk meg az
a megváltozott helyzetekhez is. Az oktatási
rendszert kell ilyenné alakítani, és azután a be- Országos Közoktatási Intézettől, így csak utána
tudok erről nyilatkozni.
lőle kikerülő emberek többsége is meg tud feMondovics Pálma
lelni majd az elvárásoknak.

©egyetemista

Egyetemi
a szegedi

Ta n á c s ü l é s
egyetemen

2002. november 25-én 14 órától tartotta
ülését a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa (SZTE ET)
Az ET hétfői ülésén tanszékvezetői megbízások egész során túl 34 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatta azon előterjesztéseket,
melyek során a Természeti Földrajzi Tanszék
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre módosította nevét, míg az Orvosi Mikrobiológiai Intézet neve Orvosi Mikrobiológiai és
Immunbiológiai Intézetre változott.
Az Egészségügyi Főiskolai Kar új tanszéket hozott létre (Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék) az ET egyhangú támogatásával, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
pedig új alapképzési szak indítására kapott felhatalmazást (óvodapedagógus).
Az ET 31 igen, 0 nem és 0 tartózkodás
mellett elfogadta és támogatta a Dugonics téri
Központi Épület felújításának és 2005 utáni

hasznosításának szükségességét hangsúlyozó
javaslatot, valamint módosította az Egyetemi
hallgatói Önkormányzat előterjesztésére a
Hallgatói juttatások-térítések szabályzatát 30
igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, így a jövőben az SZTE kollégiumai eldönthetik - az
EHÖK véleményezési jogának figyelembe vételével -, hogy kívánják e január 1-től a maximális 4550 Ft-ra emelni a kollégiumi alapszolgáltatások díját, avagy nem. A módosításra
azért volt szükség, mivel a korábbi rendelet az
éves hallgatói normatíva fix 5%-ban határozta
meg a kollégiumi díjat, a jövőben ez csupán
felső határ lehet.
A szokásosnál rövidebb ülésen gyorsan elfogadásra került még az SZTE Polgári Védelmi
Szabályzata, és a Sugárvédelmi Szabályzat, így
Dr. Mészáros Rezső rektor fél 5-kor be is zárhatta
az idei utolsó előtti ET ülést. Folytatás december 16-án.
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A TASSZ J E L E N T I
B u r s a H u n g a r i c a - Szegeden
Kihirdették a szegedi nyertes pályázók
névsorát

A szegedi Városháza dísztermében 2002. november 20-án, szerdán hirdették ki a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat szegedi nyerteseit. A bizottság, melyben a hallgatókat az SZTE
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált Esztergályos Dóra, a Bölcsészettudományi Kar HÖK elnöke képviselte, a Szegedi Tudományegyetemet pedig Dr. Seres
László rektorhelyettes, november 13-án bírálta el a beérkezett pályázatokat. 2002-ben
385 hátrányos helyzetű, szegedi állandó lakhelyű hallgató pályázott a havi 5 ezer forintot jelentő támogatásra. Az önkormányzat a
jelentkezők kevesebb mint felének, 164 fiatalnak tudta biztosítani a 10 hónapig járó támogatást. A végzős gimnazisták, illetve az
egyetemre még fel nem vett diákok közül
30-an pályáztak, közülük 10-en kapnak ösztöndíjat, amelynek az összege szintén havi
5 ezer forint és hat féléven át jár a nyertes
fiatalnak, ha felvették a kiszemelt felsőoktaA Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Taná- (Pszichiátriai Klinika), Dr. Kolozsvári Lajos
csa (SZTE ET) 2002. november 25-i ülésén
(Szemészeti Klinika), Dr. Mihály András (Ana- tási intézménybe. A nyertes fiataloknak
Bottá László polgármester adta át az ösztönjelentős számú személyi előterjesztés ügyében
tómiai Intézet), Dr. Mikó Tivadar (Pathológiai
hozott határozatot. Az Altalános Orvostudomá- Intézet), Dr. Nagymajtényi László (Népegész- díjakat a Városházán.
nyi Karon tanszékvezetői megbízást kapott Dr. ségtani Intézet) és Dr. Vécsei László (NeurológiFazekas András egyetemi tanár a Fogpótlástani ai Klinika). A Juhász Gyula Tanárképző FőisTanszékre, Dr. Kocsis-Savanya Gábor egyetemi kolai Kar is előterjesztette Dr. Szénást Ferenc
Ú j mammográfot kapott a
docens a Gyermekfogászati és Fogszabályozási főiskolai tanár tanszékvezetői megbízatásának
Tanszékre, Dr. Gorzó István egyetemi docens a meghosszabbítását az Olasz Nyelv és Irodalom
szegedi klinika
Konzerváló Fogászati és Paradontológiai Tan- Tanszékre, és az ET támogatta az előterjesztést.
A Magyar Rákellenes Liga huszonnégy
székre, Dr. Sonkodi István egyetemi docenst az A személyi javaslatok végeláthatatlan sorában
millió forint értékű szűrőberendezést
Orális Medicina Tanszékre és Dr. Somfai Attila szavazott az ET Professzor Emeritus cím odaegyetemi docenst a Tüdőgyógyászati Tanszék- ítéléséről Dr. Balogh Sándor nyugalmazott egye- adományozott a Szegedi Tudományre. Tanszékvezetői tisztségükben 2008-ig temi tanár javára, Dr. Botos Katalin és Dr. Dinya egyetemnek.
meghosszabbításra kerültek Dr. Balogh Adám László megbízatása a Habilitációs Bizottságban
Huszonnégy millió forint értékű mam(Sebészeti Klinika), Dr. Boros Mihály (Sebésze- került meghosszabbításra 2003. június 30-ig, és
mográf
berendezést vásárolt a Magyar Rákti Műtéttani Intézet), Dr. Duxljíszló(Biokémi- döntött az ET abban is, hogy három professzort
ellenes Liga - az Avon egynapos gyaloglás
ai Intézet), Dr. Hantos 7.oltán (Orvosi Informa- is jelöl az SZTE a Szilárd Leó professzori ösztikai Intézet), Dr. Horváti Andrea Rita töndíjra Dr. Csernay László, Dr. Jancsó Gábor ésaz életért akciójában befizetett adományokból - a Szegedi Tudományegyetem Radioló(Klinikai Kémiai Intézet), Dr. Janka Zoltán Dr. Hatvani László személyében.
giai Klinikájának, mely a Klinika Patológiai
Intézetében kialakított új diagnosztikai
A Hálózat a Szabad Információért Alapítvány
részlegben kapott helyet. A rendszer feltétele a leghatásosabb terápia megkezdésének
2001-es évi Közhasznúsági Jelentése
azon nők esetében, akiknél az emlőszűréskor valamilyen elváltozást észleltek. Az új
Kimutatás a vagyon felhasználásáról
mammográf segítségével a páciensek egy jól
Megnevezés
Előző évi
Tárgyévi
szervezett diagnosztikai folyamat részesei
Saját tőke
75c
348e
lesznek, amelynek végén a legpontosabb
Tőkeváltozás
273e
szövetelemzés készülhet.
Kimutatás a kapott támogatásokról
Előző év
Tárgyév
361e
Az Bducatio
Press

Ta n s z é k v e z e t ő i
egbízások
az
SZTE-n

együttműködésével

Kimutatás a kapott támogatásokról Juttatott összeg
Előző évi
Tárgyévi
88e
Mérleg
Tétel megnevezése
Forgóeszközök
Pénzeszközök
Eszközök (aktívak) összesen
Saját tőke
Tőkeváltozás
Ebből tárgyévi eredmény
Források (passzívák) összesen

Előző év
—
-

Tárgyév
348e
348e
348e
75e
273e
273e
348e

Az alapítvány Márton Áron Szakkollégium könyvtárát segítő könyvgyűjtési akciójában a Fiatal
Szegedi Írók Köre, a Belvedere Méridionale, a Tű, a Hökkentő és a Bába Kiadó vett részt.
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gyöngyfűzés,
fonalgrafika, hímzés, origami
Beszélgetés az Öthalrni Diáklakások Kézműves Körének vezetőjével
Az Öthalmi Diáklakások Kézműves Köre
1999. áprilisában alakult. Kezdetben kis létszámmal indult, és jelenleg a kollégium, de
nyugodtan mondhatjuk, a Szegedi Tudományegyetem egyik legnagyobb létszámú,
egyik leglátogatottabb öntevékeny csoportja, hiszen tagságuk 2002 őszére elérte a 60
főt. Az alkotókör egyik fontos feladatának
tekinti a népi hagyományok ápolását, ősi
rhagyar mesterségek életben tartását. Az alkotókör vezetőjével. Csóka Andreával beszélgettünk. Az alkotókör rendszeres főtámogatója az EHÖK Kulturális Bizottsága.

- Az öntevékeny csoportról azt beszélik, fontos szerepet játszik az egyetem és különösen a kollégium
kulturális életében. Milyen eseményeken találkozhaaz Öthalmi Amatőr Kulturális Fesztiválon
lett mindig próbálok kitalálni valami újat,
tunk a portékákkal?
megrendezett első kiállításunk volt. Szerény- hogy a régi „motorosok" se unatkozzanak.
— Nagyon jól esik ilyet hallani. Leginkább a telenség nélkül mondhatom, hogy sikeres Például legutóbb a márványozás technikáját
kollégiumi rendezvények megszervezésében volt, a vendégkönyvünkbe és többek között felhasználva egyedi képeslapokat, üdvözlőkártyákat csináltunk.
Dr. Almási Tibor gratulációja is szerepel.
segédkezünk. Például karácsonyi meghívókkal kedveskedünk minden lakásnak. Most is
épp ezen dolgozunk... Az egyetemisták első- - Milyen találkozási pontok határolják a csoport— Mik a közeljövő tervei?
sorban a minden évben megrendezésre kerülő működését? Magyarán, mivelfoglalkoztok az alko-- Amint említettem, jelenleg a karácsonyi készülődés, s elsősorban a karácsonyi meghívók
Öthalmi Napokon találkozhatnak velünk. tás idején?
Ezeken az alkalmakon egész napos foglalko- Legfőbb tevékenységünk a hetente két al- elkészítése foglalja le minden időnket. Tavaly
zást biztosítunk az alkotó kedvű diákoknak. kalommal tartott foglalkozás. Itt a gyöngyfű- készítettünk először ilyet, s bár sok munkánkPéldául az idén októberben papírsárkány, zés, a fonalgrafika, az origami, szalvétatechni- ba került, míg elkészült a 60 darab origami hajgyufakocka, illetve csomagolópapírból napra- ka (découpage), a gyertyaöntés, az üvegfestés, togatással díszített kártya, de megérte. A kolléforgó készítéssel, valamint az origami-techni- a kosárfonás, és a batikolás technikáját próbál- gisták a mai napig őrzik őket. Ezért szeretnénk
kákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. juk kitanulni. (Ezúton is köszönet Szabó An- ezt a hagyományt folytatni, s az idén is meglepAz idei év legnagyobb eseménye számunkra
namáriának, aki a kosárfonást vezeti.) Emel- ni ezzel társainkat, kollégiumunk vezetőségét.
Az ünnepség estéjén teaháznak adunk otthont
a termünkben, amelyet szeretnénk az alkalomhoz illően feldíszíteni. Például: mézeskalács díszekkel, adventi koszorúval, saját gyertyáinkkal, üvegfestéssel díszített mécsesekkel,
szalvétatechnikával dekorált asztalterítőkkel
hangulatossá tenni.

K e d v e s Hallgató!

Tájékoztatunk, hogy december
1 5-én változik a vasúti menetrend

A vasúti közlekedésben a következő változások lesznek:
Szegedről ismét naponta lesz közvetlen vonat
Dombóvárra, csatlakozással Pécsre. Szegedről
5.00-kor indul és 22.00-kor érkezik vissza.
A nyári főidényben hétvégeken a vonat tovább közlekedik Fonyódra. Ugyanekkor Szegedről Kőbánya-Kispesten át Tapolcára is
közvetlen vonattal lehet eljutni.
A Szegedről 11.20-kor. illetve a Budapestről
10.05-kor induló gyorsvonatok helyett
InterCity-vonatok közlekednek: Szegedről
11.25-kor, Budapestről 10.30-kor indulva.
Miskolcról reggel Nyíregyházán át Szegedre
változatlanul közlekedik a közvetlen gyorsvonat, Szegedre 11.00-kor érkezik, de délután 2
órával korábban - 13.20-kor - indul vissza.
Szegedről reggel Miskolcra, és délután visszaceglédi átszállással - Nyíregyháza helyett Hatvanon át közlekedik a vonat, cserébe 1 órával
csökken a menetidő. Szegedről 5.20-kor kell
indulni és 20.57-kor lehet visszaérkezni.
Iskolai időszakban pénteken 13.25-kor indul
Szegedről Záhonyba sebesvonat, viszont lé-

nyegesen kedvezőbb csatlakozásai lesznek a
Szolnok - Nyíregyháza szakaszon, a menetidő
pedig Nyíregyházáig 25 perccel csökken. Továbbítja a Szerencsen át Miskolcra közlekedő
vonatrészt is. Szegedről Eger/Miskolcra a
pénteki „diákvonat" 15.20-kor indul, de a menettartam 1 órával csökken, mert a vonat elkerüli Szolnokot.
A tartózkodási idők csökkentésével 23 perccel
rövidebb idő alatt juthatunk el Szegedről a
13.01-kor induló vonattal Békéscsabára, viszszaútban pedig 38 perccel rövidebb menetidővel a Békéscsabáról 17.32-kor Szegedre indulóval.
Részletes információt munkatársaink a belvárosi Menetjegyirodában a Tisza Lajos krt. 2830. szám alatt, telefonszám: 542-66, és a vasútállomásokon adnak.
www.mav.hu
Kellemes utazást kívánunk !
Magyar Államvasutak Rt.

- Hogyan sikerül előteremteni az anyagiakat?
- Az Öthalmi Diáklakások Kézműves Köre
önerőből tartja fenn magát, a tagok által befizetett pénzből. Ez azonban nem sok mindenre elég. így pályázatokból próbáljuk a hiányzó
összeget pótolni. Itt leginkább az EHÖK támogatására gondolok, mely nagymértékben
hozzájárul az Öthalmi Diáklakások Kézműves
Körének sikeres működéséhez. Ezúton is köszönjük.
— Nagy öröm lehet egy ilyen népszerű csoport tagjának, vezetőjének lenni. Hogyan lehet a fejlődésben a
minőséget is biztosítani a mennyiség mellett?
— Valóban, tényleg az. Bár inkább úgy fogalmaznék, hogy öröm és teher is egyben. Öröm,
ha látom, hogy valakinek sikerélménye van.
Öröm, ha valaki boldogan meséli, hogy milyen
örömet okozott egyik barátjának, akit meglepett a nálunk készített ajándékkal. Öröm, ha
arra gondolok, hogy a tagságunk egy év alatt
csaknem a duplájára nőtt. De teher, ha az jut
eszembe, hogy az egyre növekvő csoportnak
honnan teremtem meg a szükséges anyagiakat! Ez sajnos nem egy olcsó hobby. A minőség biztosítása pedig, úgy érzem, hogy elsősorban az anyagiaktól függ.
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Négy helyszínen zajlottak az
S Z T E

Gólyabál

Immáron megszokott helyre kellett utaznia
annak, aki a 'nagy' egyetemi gólyabálba készült: sokan a jól megszokott 83-as vagy 90-es
busszal érkeztek. A Szegedi Dugonics András
Piarista Gimnáziumban találkozhatott mindenki ismerőseivel, a magányosok vadászhattak kedvükre. A nagy buli előtt még egyesek a
'piár' tőszomszédságában lévő hipermarket
polcainak malátaszörp-tartalékait vették célba.
Már kilenckor is sokan voltak, de a nagy hullám tizenegykor kezdődött, az utolsó buszosok
is ekkor érkeztek.

A bejáratnál néhány barátságos és elegáns
szekrény tessékelte beljebb a vendégeket.
A fiúkat a bejárat után közvetlenül promóciós
támadás érte két lány személyében, akik egy,
két olykor négy dezodormintát nyomtak a kezükbe. Benn elegáns férfiak, mindenképpen
bájos külsővel rendelkező hölgyek kacsintgattak jobbra-balra. A női vécé ajtaja szinte állandóan nyitva volt a szépítkezés utolsó 'ecsetvonásait' végző, ki és bemenő hölgyek áradatától.
Volt rusztikus ruhaköltemény, mélykivágású

SuperS-as
filmklub indul!
November 25-én este 6-kor a Pinceszínházban tartották első összejövetelüket a
filmkedvelők ,ahol régi, SH-as technikával készült filmeket láthattunk, volt
(több)horror-,utifilm és egy igen érdekes
biológiai ismeretterjesztő film is. A klub
keretében lehet majd filmeket rendezni,
forgatni, vágni, vagy gyakorolni az operatőri munkát, és kellemes, zenés vetítéseket is nézhettek, sőt, a szervezők a ti
(Normál8, vagy Super8 formátumú)
filmjeiteket is szívesen lepergetik. De ha
csak mint nézőt érdekel a film, akkor is
érdemes eljönnötök. A következő alkalom december 17-én lesz a Pinceszínházban, 18 órától.
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dekoltázs, tartós rúzs, tűsarkú cipő és persze
négy ruhatár.
A promóciós támadás után egy 'kamikaze'
akció keretében vásárolhatott mindenki kék
színű röviditalt, ami egy vendég szerint egyszerűen 'vízízű' volt. Az italpultok mögött a
megszokott JATE-s szteff volt látható, akik dicséret illesse munkájukat - tényleg ügyesen
és a lehető leggyorsabban szolgálták ki a nagyszámú vendégsereget.
Négy helyszínen zajlottak az események,
az aulában a fázósabbak beszélgethettek, iszogathattak - itt volt a büfé is, gyros-szal és más
egyéb jó falatokkal.
Az udvaron Molnár
L a j o s k e v e r t e 'a
nosztalgia lapokat':
Van Hallen, KFT és
sok más nagy régi
dallam vegyült a kellemes szivarillatba.
A tavasziasan enyhe
idő - még éjfél után
is - kellemes szórakozásra nyújtott lehetőséget azoknak is,
akik az udvart választották. A kisteremben a Drink Panthers
gondoskodott talpalávalóról, végül a
tornacsarnokban egymást követték koncertek. A Sic, a Zanzibár és a Unique zenéjére
tombolhattak a szintetikus szőnyegen.
A bálszépe választás elektronikus úton
történt, aki indulni akart, lefényképeztette
magát, s az így elkészült fotókra szavazhattak
az emberek sms-en. A két sms-paravánon min-

Závada

Székely

Pál

A Jadviga párnája című sikeres film után
Závada Pál új könyvének, a Milotának bemu-

(iuramiiiliíei Gergely

denki gagyarászhatott,
poénkodhatott kedvére.
Nem volt farkasordító hideg
- éjfél után az udvaron már
a félénkebb rókák is előbújtak a zugokból, s olykor-olykor sör löttyent az ember lábára. A gólyák mellett
persze sok nem gólya is ellátogatott a bálba, az előbbiek
nem kis örömére, hogy azután 3 órakor 'hazalátogassanak', ki gyalog, ki taxival Szegeden még mindig nincsen éjszakai járat, szemben
Pesttel, Miskolccal, Péccsel.
A 'piár' előtt egy-két lány
még hezitált: a barátnőket
válassza és a taxit, vagy a hódolót; baráti társaságok búcsúzkodtak. Idén nem volt bombariadó - a promóciós és a 'kamikaze' támadáson
kívül rendben telt el a 2002-es gólyabál. Köszönet mindenkinek.

Szegeden
tatóját hallhattuk személyesen a két alkotás
szerzőjétől november 25-én a Grand Caféban.
A beszélgetés most is hozzásegítette a jelenlévőket az elolvasott-vagy még ismeretlenmű mélyebb megértéséhez. A felmerülő kérdésekre az író válaszolt, így váltak még
élőbbé és közvetlenebbé a regény gondolatai.
A Balogh József által rutinosan vezetett estének reméljük, lesz még folytatása. Érdemes
élni a lehetőséggel és eljönni ezekre a kedves, családias hangulatú találkozókra, hiszen
kivételes lehetőséget kínálnak a szervezők,
amikor elhozzák Szegedre a legismertebb alkotókat. A programokról időben a Grand Café
kis műsorfüzetéből tájékozódhattok.
Garamvölgyi Gergely

Sztráda

: internet

kábeltévén
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Most belépési díj nélkül,
akciós kábelmodemekkel!
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Új sorozatunkban egyetemünkön frissen végzett pályakezdők sorsát mutatjuk be

is lehet jogász...
Természetesen ez így, ebben a megfogalmazásban valószínűleg elég furcsán hangzik, :
de gondoljunk csak bele! A realitások talaján maradva, diplomával a kezünkben még j
kétszer sem biztos, hogy sikerül az adott szakmán belül elhelyezkedni. Jól elhelyez- :
kedni. Sőt, az sem biztos, hogy az eredményeid alapján esik rád a választás egy-két ál- |
lásinterjú során. De nem szabad elkeseredni, nem szabad feladni, hiszen rajtad áll, i
hogy erősen akarod-e azt, és egy kis szerencsével előtted a világ! Évente rengetegen ;
végeznek különböző jogi karokon, akik tele ambícióval és friss tudással keresik a he- >
lyüket a nagyvilágban. Az SZTE jogi karán végzett tavaly Kléger Viktor is, aki mos- :
tanra már egy igen elismert ügyvédi irodában dolgozik Budapesten.

tűnnék, megjegyzem, hogy nem volt nagy kunszt,
nem én voltam jó, hanem az ügy.
- Félsz valamitől, ami bekövetkezhet a karriered során?
- A kezdéstől tanok egy kicsit, attól, hogy sikcrül-c majd elindulni ügyvédként, ahhoz megint
csak nem fog ártani egy kis malac. Ma Budapesten majdnem ötezer ügyvéd van, és míg mi odáig
eljutunk, még több lesz. Ez azért elég ijesztő.

- Véleményed szerint milyen lehetőségeik vannak a frissen diplomázott jogászoknak hazánkban?
- Pár kérdéssel ezelőtt azt hiszem, a borzasztó jelzőt használtam, dc illethetjük más szavakkal is, a
lényeg lesújtó marad. Nem szeretnék dramatizálni, dc hogyha létezne ebben a témában valamiféle
vészjelző készülék, már biztosan hosszasan és hangosan jelezne. Az eliteknek vagy másképpen a kiemelkedő képzettségű végzősöknek természeteMi kell ahhoz, hogy valaki igaz/ín jó ügyvéá legyen?
- Vott valamilyen különleges célod, amikor a jogi -karsen nincscnck problémáik, de én úgy hiszem,
ra jelentkeztél?
- Azt szokták mondani, hogy a sztárügyvéd a bírót, hogy ők legfeljebb az évente Magyarországon vég- Nem, de azt hiszem, kevesen vagyunk ezzel így a jó ügyvéd pedig a jogot ismeri. Szerintem a jő zett jogászok 5%-át érik talán cl. A többiek közül
18-20 évesen, vagy ha igen, akkor világmegváltó ügyvéd mindenek előtt naprakész kell. hogy le- szerintem egyre többen fognak arra kényszerülni,
célok vezérelnek minket. Volt például egy srác, gyen az általa gyakorolt jogterületből, mert azt sen- hogy teljesen más területen helyezkedjenek el.
akivel együtt jártam felvételi előkészítőre, ő azért ki sem gondolhatja komolyan, hogy egy ügyvéd Ami még vagy egyre inkább pálya lehet, az a közakart jogász lenni, hogy alkotmánybíró lehessen bármilyen tárgyú ügyet cl tud vállalni. Aki ezt állít- igazgatás. Nőnek a bérek is és kellenek a jogértő
és visszaállíthassa a halálbüntetést. Nem tudom, ja, az hülyeséget mond és kontár. Aztán feltétlen köztisztviselők és közalkalmazottak.
hivatástudat kell hozzá. E nélkül az ügyvéd csak
mi van most vele, de remélem kijózanodott.
egy szakma munkása. Az ügyfél érdekei képvisele- - Van olyan „á/omügy", amiben egyszer részt akarsz
- Voltak nehézségeid az évek során?
tének csak az a mély és megingathatatlan meggyő- venni?
- Persze, rögtön az elején, aztán meg a végén. ződés szabhat határt, hogy még érte sem nem - Mondjuk az örökmozgó vagy a korlátlan energiA római jogot harmadszori próbálkozásra sikeát biztosító szupravezető levédésében varült abszolválnom szeptemberben, pénzügyi
ló közreműködésre büszke lennék.
jogból pedig szintén bukdácsoltam egyet és
Mi az a munka, tárgyalás, amit sosem válabban a félévben úvéztam még kétszer atipilalnál?
kus szerződések jogából is. Tudom ez utóbbi
elég ciki, de nem rajtam múlt. A római jogra
- Nem vállalnám például az olyan vádlottnem haragszom, azt meg kell tanulni, nincs
nak a védelmét, aki mondjuk vagyonszermese. Azonban minden egyes évben rengeteg
zési célzatból földarabolta és megette a
fölösleges lexikális ismeretet kívánnak meg a
nagymamit. Komolyra fordítva: remélem,
hallgatóktól. Ezekkel bizony elég nehéz megnem fogok soha arra kényszerülni, hogy
küzdeni, főleg úgy, hogy az ember nem látja
büntetőügyet vállaljak. Egyébként ez
értelmét. A Karnak egyes helyeken engednie,
csak ízlés dolga, nem értek egyet azokkal,
másokon pedig keményítenie, és főleg korszeakik szerint a bűnözőknek nem szabadna,
rűsödnie kéne. Nem azt mondom, hogy ne
hogy joguk legyen a védelemre. Akik ezt
kelljen tanulni, dc nagyobb mozgásteret kelmondják, nem gondolnak bele abba, hogy
lene hagyni, meg kéne kérdezni, mit akarsz
a jognak — és különösen a büntetőjognak „Még
benne
van
a
boogie
a
lábadban?"
tanulni és aztán azt nagyon keményen bevaaz az alapvető funkciója, hogy csökkente(Pé és Kléger Viktor)
salni, így a „mindent a hallgatókért" szlogent
ni próbálja a társadalom tagjaiban a félelmeg lehetne tölteni tartalommal, és senki nem teszünk meg olyat, ami jogellenes. Ami még elen- met, a szorongást. Abban különbözik azonban az
érezné, hogy fölöslegesen töri magát egy-egy gedhetetlen, az a ránk bízott titok, az ügyvédi titok egyéb hasonló intézményrendszertől, mint példávizsgára.
ul a vallástól vagy a sporttól, hogy végső esetben
minden körülmények között való őrzése, mert hát
az állam feltétlen fizikai kényszere áll mögötte,
ki bízná arra a titkát, aki másét elkotyogja?
- Értesüléseim szerint egyjó! menőpesti ügyvédi irodáadott esetben még az emberölés eszközével is felnál kaptál állást. Ezt hogyan éned el?
- Vott már valamilyen emlékezetesebb ügyed? ruházva. Egy ilyen hatalom gyakorlásába viszont
- Egy kis, egyszemélyes irodában dolgozom, ahol - Hát persze! Szerintem az első ügye mindenki- épeszű ember csak úgy adhatja elvi hozzájárulását, ha az logikus, követhető, ésszel felfogható,
nagyon jő a hangulat és sokat lehet tanulni, min- nek emlékezetes. Mármint úgy értem olyanra
den átlátható, emberi, egyszóval a klasszikus iro- gondolsz, amiből bírósági tárgyalás is lett. Egy órá- következetesen érvényesülő korlátok közé van
dák közül való. Az álláskereséssel hihetetlen máz- val a tárgyalás előtt kaptam meg az iratokat, erede- szorítva. Ha nem így volna, holnap kivégeztethetnék példának okáért a véresszájú halálbüntetéslim volt. A záróvizsga-időszak fáradalmainak
tileg úgy volt, hogy a főnököm megy, dc közbejött
követelőket és nem járna nekik ügyvéd, mert hát
kipihenése után, július közepén, pénteken küld- neki valami. Valószínűleg ez látszott is rajtam,
tem öt irodának önéletrajzot és az egyik rögtön fel
mert a bíró rámszállt, szívatgatott egy keveset, dc a bűnözőknek minek.
is hívott, hogy az utolsó pillanatban érkezett meg a végérc belejöttem és már egész barátságos volt.
a pályázatom, hétfőn már be is kellene mennem
Egyébként ez egy vagyonjogi per volt, amiben fel- - Mit tanácsolsz a leendőjogászoknak?
beszélgetni, dc sajnos már csak este hétre van idő- peresi képviselő voltam, vagy hát vagyok, mert - Tanuljatok meg angolul, én sajnos még nem
pont. Sebaj, gondoltam, kibírom ezt a szörnyűsé- még nincs jogerős ítélet, meg egyébként semmi- tudok, és érzem is a hiányát! Ezen kívül nézzeget. Na, ennél az irodánál dolgozom, egyébként a lyen sem, és az alperes egy nagyon komoly állam- tek ki valami szimpatikus területet magatokbeszélgetés után még házi feladatom is volt, há- igazgatási szerv, dc hát fizetni fog, mert igazunk
nak, és azt vegyétek komolyan! Nem baj, ha a
rom jogeset. Túl azon, hogy tényleg egy ilyen hclv van, ráadásul ezt még jogszabályokkal is alá tud- többi tárgyból éppen csak átmentek, tényleg
volt az álmom, azért is szerencsém volt, mert juk támasztani. Dc van például egy őrült ügyfe- nem számít semmit. Tanuljátok a Pp-t, bár
egyébként a másik négy közül egyiknek sem kel- lünk is, aki persze nem cselekvőképtelen, dc annyi hülyeség mellett tudom, hogy nem
lettem. még be sem hív tak - és ki tudja, azóta si- meglehetősen sajátos jelenség, mindig feldobja a könnyű! Maradjatok tisztességesek, mert anélkerült volna-c összehoznom valamit. Láttam a töb- hangulatot, ha szóba kerül. Külön öröm volt szá- kül nem értek egy fabatkát sem! Na meg persze
bieken, hogy milyen borzasztóan kiszolgáltatott momra, hogy a második bírósági tárgyalásomra itt. bulizzatok, sörözzetek, dumáljatok, ápoljátok a
helyzetben van ma egy pályakezdő jogász. Rende- Szegeden, a Munkaügyi Bíróságon került sor, társasági életet, legyetek hűek az elődök „hírős
zett a kari HÖK egyébként '99-ben erről a témáról méghozzá egy általam igen tisztelt bíró előtt. És hírnevéhöz" és amikor szidjátok a rendszert,
egy konferenciát, dc akkor még nem érdekelt sen- meg is nyertem, rögtön az első tárgyaláson, ami azt gondoljátok meg, mert higgyétek cl, később
kit, kíváncsi lennék, ma mi lenne a helyzet.
hiszem ritkaság, dc még mielőtt szerénytelennek csak rosszabb lesz!

- A bírósági filmeket szereted?
- Ha olyan filmekre gondolsz, amik bírósági tárgyalótermekben játszódnak, akkor nem kimondottan. Egyébként vannak jó filmek, amikben
több-kevesebb ilyen jelenet is látható, pl. a
Kracmcr kontra Kracmcr vagy a Philadelphia
ilyenek.

Visszatérve a kérdésre, egy hétig tartott az álláskeresésem, azalatt elhajtott a fenébe számos
közigazgatási szerv, az ügyészség és a bíróság.
Szóval tényleg könnyen jött a dolog, irigyeltek is
miatta a haverok, viszont ők akkor éppen a Tiszán
túráztak, amit én kihagytam és ezt azóta is sajnálom egy kicsit.

VAV"^

egyetemista

Zenészből jogász - jogászból zenéÉf*
- Nem érezted már úgy, hogy talán nem értékelik -igaÉhezed?
zán ezt a fajta produkciót? Itt főképp a fiatalabb kor-- Nem mindig. Ez nagyon vegyes. Nehéz megosztályra gondolok.
találni az emberekkel a kontaktust, ez gyakorlat
- Itt jön az, amit mondtam, hogy nem vagyunk kérdése. De mindig arra kell gondolni, hogy fizeművészek. Nincs művészi öntudatom. Nyilván- tést kapok ezért.
való, hogy mielőtt elmentem valahová játszani,
előtte már szinte végigjátszottam minden kocs- - Ha leleszed az államvizsgál, és jogi diplomával a
mát. Hogyha az ember tudja, hova megy, akkor kezedben megkérdezik, mit mondasz: jogász vagy zetudja, mire készüljön. Tudod, hogy ha elmész nész vagy?
egy kevésbé jó hírű helyre, akkor valószínűleg - Ha játszom, zenész, ha bíróságra megyek, aktele van olyan emberrel, aki borogatja a hangfala- kor jogász.
•
kat és önti rád a sört. Erre számítani lehet.
- Ha eltekintünk az anyagi háttértől, akkor melyik
fontosabb számodra?
-Akkor ez nem is olyan egyszerű dolog, nem csak
- Mi/yen zené! hallgatsz?
_ _____ _ •
_ _ H U U U U U i - Ezt nem lehet elvá- Csak a régit, kizárólag. A jazz-alapú, swing- szórakozás...
típusú, a '40-es évek Amerikájának a zenéit, - Nem, ez abszolút
lasztani, én úgy érzem,
Frank Sinatrát, Danny Goodmant, illetőleg a nem szórakozás, ez
hogy annyira mind a ketklasszikusokat.
tő én vagyok, hogy nem
gálya. Egy lakodalehet választani.
lom nálam arról
- És mit jtiIszol?
szól, hogy délután
- Feladnád valamelyiket?
- A vendéglátózene gyakorlatilag minden. A TNT- háromkor elkez- Nem.
tól kezdve az LGT-n át Charlie-ig. Amit kérnek.
dek pakolni, ha
nem
rendes
lako- Mindig zenélni akarsz?
- Amit kérnek? Vagy esetleg !>e tudod csempészni néha
dalom van, ha a
a saját zenei világod is?
- Nyilván negyven éves
helyszín vidék.
korban már nem áll
- Nyilván próbálja az ember az igényesebb zenét Délelőtt tízkor
olyan jól az embernek.
játszani, de pénzt csak a Hosszú, fekete hajért
lánykérő, fogom a
De ez olyan, mint egy
meg a Hopp, Sáráért adnak... Ebből a szempontbetegség: nem lehet abból ez kizárt. A Gőry étteremben, ami most állan- harmonikát, kövebahagyni. Ha megnézdó munkahelyem, lehetőség van kicsit színvona- tem őket a templasabb zene játszására. Ott elmegy a jazz, a Balázs lomba, ide-oda, és másnap nyomni kell ötig, ha- zük az idősebb zenészeket, sok közülük fogorvos
Fecó, a Charlie, de amiből igazán meg lehet élni, tig, nyolcig. Itt a városban egy picit jobb a meg ügyvéd. Lehetsz bármilyen gazdag és leazok a rendezvények, a bálok, lakodalmak. Ott helyzet, mert itt elkezdjük este hétkor, és ez hetsz bármilyen híres, ez egy olyan dolog, ami te
megy reggelig. Persze, mindenki azt mondja, vagy. Van, amikor nem megy. Ebben is el lehet
semmi más nincs, csak a hajtépős zene, az kell.
hogy a zenészek milyen jól keresnek. Nem kere- fáradni. De teljesen nem lehet letenni, mert sze- Mi van akkor, ha olyan dalt kérnek, amit egyáltalán
sünk abszolút rosszul, de mindenkinek azt mon- rintem ez egy életforma.
nem kedvelsz? Azokat is meg kell tanulnod?
dom, hogy oda lehet állni, és lehet ordítani, és
- Persze, mindent meg kell tanulni, mert elég mikor végigordítasz egy estét, akkor utána el- - Nem tervezel valamilyen más produkciót a zenei
nagy a piac, mindenhol elég sok zenész van. Iga- döntőd, hogy mennyi az a pénz, amit kapsz érte. pálya más területén?
- Ha alakítanék egy zenekart, a harmadát sem
zából megtehetem azt, hogy nem játszok adott
kapnám meg annak, amit most keresek. Valamidalokat, dc akkor nem hívnak máskor. Ez nem - Jó1 megélsz ebből?
lyen szinten mindenkinek drága az ideje, milliós
művészet, hanem egy szakma. Ugy szoktuk -Jól.
nagyságrendű az ára a hangszernek, amin játszol,
mondani, hogy zenei szakmunkások vagyunk,
tehát nem lehet elvonatkoztatni a kettőt. De natehát ez úgymond a favágás része. Egyébként - Hívnak vagy hívatod magad?
jazz-zongorista vagyok. Mikor elkezdtem, akkor - Hívnak. Nyilván már túl vagyok egy-két ren- gyon remélem, hogy pár éven belül visszajön az az
még dixielandben játszottam, ott nyilván maga- dezvényen és estén. Ez úgy működik, hogy ha jó idő, amikor még meg bírtak fizetni zenekarokat.
sabb volt a színvonal, de az az igazság, hogy azzal bulit csinálsz, akkor működik a dolog.
- Eljutottál már odáig ezen a pályán, hogy szelektálnem lehet pénzt keresni.
hass a felkérések és meghívások közül?
- Mi vo/l az első hely, és hogyan zajlott az, hogy leg- Gyerekkori gyökerei vannak ennek a zenei pá/yáelőször elindultál zenélni? Bekopogtattál az első kocs- Ha az ember eljut egy szintre, nyilván akkor
nak?
mába, és megkérdezted, nincs-e szükség egy lánczenészmár megteheti azt, hogy egy elegánsabb helyen
játsszon.
— Hat éves korom óta zongoráztam, jártam re?
zeneiskolába...
- Nem, nem, ezt én már körülbelül tíz éve csinálom, előtte zenekaroztu'nk. Az utolsó két évet - Az ezen a szakmán belül tevékenykedő zenészek ho- Akkor hogyan keiiilt a képbe ajog, ha már gyerekkoKakuszi Bélával játszottam, vele lehúztunk két gyan viszonyulnak hozzád?
rod óta ilyen fontos szerepetjátszott életedben a zene?
évet, aztán elegünk lett egymásból. Onnantól -Azt szokták mondani, hogy zenészek közt a
legjobb jogász, jogászok közt a legjobb zenész.
- Én sosem készültem zenésznek. Nem úgy ta- kezdve játszom igazából egyedül.
nultam, hogy teljes erővel a zenei pálya felé for- Ami számít, hogy mennyire vagy egyrészt napra- Kicsit ellentétes az egész, hiszen egyik helyre
duljak. A másik az, hogy ezt a stílust, a vendéglá- kész, másrészt meg mennyire tudod kitalálni, sem tartozok igazán. De a zenész szakmán belül,
ha olyan a teljesítmény, akkor kénytelenek elfotózenét nem is lehet tanulni sehol. Ezt csak
mit akar hallani a közönség.
gadni. Abszolút a realitások talaján igyekszem
hallgatni tudod, előbb vagy utóbb mennie kell.
- A sok éjszakázással hogyan tudtad összeegyeztetni
a
maradni,
de azért tudom, hányan hívnak fel, ha
- Hogyan lesz valakiből bárzenész? Ez a hivatalos
jogi tanulmányaidat?
helyettesíteni kell. Úgy gondolom, megfelelő
elnevezés?
- A jogi egyetem pont arról híres, hogy nem kell tisztelet az, amit kapok.
- A működési engedélyemen az szerepel, hogy sokat iskolába járni. A vizsgaidőszak az, ami egy
tánczenész. Ezen még amúgy nem gondolkoz- kicsit húzósabb. Az is előfordult, hogy sörfeszti- - Mennyit dolgozol egy héten?
tam, ez csak úgy jött. Mondhatnám azt, hogy az válon reggel ötkor tettem le a hangszert, haza- - Ez változó. Nyáron nagyüzem van, akkor gyakran öt-hat estét dolgozom. De most általában háelső nap, mikor bementem az egyetemre és mentem, letusoltam és elmentem vizsgázni.
rom estét szoktam játszani, mert készülök az álbuszbérletct adtak és nem benzintámogatást, aklamvizsgára. Nekem ez a két dolog nagyon jól
kor el kellett gondolkozni azon, hogy nyilván va- - Van olyan hely, ahol rendszeresen játszol szerződés
jött össze, mert ha az egyikből elegem volt, akkor
lamiből élni kell (mosolyog). Másrészt, ha egy- alapján, vagy állandó meghívottként?
szer belekóstolsz az éjszakába... Ez egy teljesen - A Gőry pince. Ott játszom minden pénteken, ott volt a másik. Az pedig az évek során tudatomás élet. Ez olyan, mint egy betegség. Nyilván szombaton és vasárnap, így ősszel. Nyári időszak- sult, hogy ha valaki jogi pályára készül, akkor
nem vagyok függő, hanem az egésznek van egy ban van, amikor többet. De ez változik, pénzköz- tudnia kell, hogy a tudása mellett a legfontosabb,
sajátos szépsége, és nyilván rossz oldala is. Elő- pontú világ van. Jó, ha van állandó helyed, mert hogy jó kapcsolatai legyenek. Ennél alkalmasabb
fordul például, hogy télen három-négy napig biztosra tudod, hogy hónap végén mekkora az az dolgot arra, hogy majdnem mindenkit megisnem látsz napfényt, mert hajnalban, vagy reggel összeg, amit kézhez kapsz. Nyilván a rendezvény merj, nem hiszem, hogy találhatsz.
fekszel, este pedig már kezdesz.
sokkal nagyobb pénz, viszont nincs mindig.
Mondovics Pálma
; Juhász Máté tavaly végzett az SZTE jo- j
! gi karán. Az idei tervei közé csúszott át j
; még az államvizsga, de ez semmiben j
! nem gátolja őt. Ő csak nappal jogász, es- ;
i te pedig a vendéglátóipar zenésze. Azon j
| emberek egyike, akinek nem kell aggód- j
| nia, hogyan helyezkedjen el az egyetem ]
i elvégzése után. És azzal sem kell törőd- j
: nie, mivel keresse meg a kenyerét.

W hírek nem a tények
I s t v á n n a l
Sokan felkapták a fejüket, mikor a kereskedelmi televíziózás egyik leghitelesebb
személyisége, Pállfy G. István csatornát
váltott. Nem egyedül tette. Az MTV-n új
arcok, új műsorok jelentek meg, és hosszú
idő után van remény arra, hogy a jövőben
nézhető közszolgálati TV-t látunk.

- Hogy erzi magat az uj hetyenr
- Személyesen nagyon jól. Szakmailag úgy látom, ez a legjobb híradó a piacon, csak az a baj,
hogy e pillanatban még kevés néző tudja ezt.
Pillanatnyilag még nyolcvan százalékos a teljesítményünk, de én maximalista vagyok, és bízom abban, hogy fél éven belül sikerül száz
százalékossá tenni.

Azokból váltott ki rossz érzéseket, akik nem
készültek arra, hogyha egy szerződést nem tartanak be, akkor az ember természetesen így
válaszol, hiszen nem kényszerítheti magát
rosszabb körülmények közé. A kereskedelmi
televízióban is közszolgálati hírműsort kell csinálni a törvény szerint, más kérdés, hogy nem
tartják be a törvényt, nem elégítik ki a közszolgálati követelményeket. Legfeljebb csak
percben és formailag, de tartalmilag messzemenően nem, hiszen nem közszolgálat az, ha
bulvárhíradókat sugároznak a csatornák.

esztendőben nem követte azt a váltást, ami az
audiovizuális iparban és piacon mindenhol lezajlott. A nyugati közszolgálati televíziók nem
csúnyábbak és nem unalmasabbak, mint nem
közszolgálati társaik, hiszen éppen azzal veszik fel a versenyt, hogy látványra törekszenek
és vizuális kultúra szempontjából korszerű,
modern, színes dolgokkal állnak elő. Tehát
nem arról van szó, hogy a közszolgálati kereskedelmivé próbálna válni, hanem olyan kulturális-vizuális trendekkel akar lépést tartani,
amelyek versenyképessé teszik, mert az igazi
közszolgálat az, amit néznek. A versenyben
- Egy interjúban elhangzott váltásának okaként:egy elérendő cél az, hogy elegendő nézőnk levolt munkaadója nem támogatta terveit. Mesélnegyen, hogy ki tudjam mondani: ez valóban a
erről?
közt szolgálja és nem a rétegeket.
- A terveim között szerepelt egy hétvégi, egyórás politikai-közéleti műsor, egy igazán ke- — ,4 nézettségnövelés és a közszolgálati értékek közmény, amerikai mintájú, objektív vélemény- vetítése is lehet az önök célja, bár e kettő között
műsor. Egy másik pedig az Európai Uniós gyakran ellentét van. Lehet ingázni e kettő között?
csatlakozással kapcsolatos brüsszeli tárgyalá- - Nem lehet. E két dolog között mindig ellensokról szólt volna. Én magam nagyon sajná- tét van, de feloldható ellentét. Mindazokat a
lom, hogy a tv2 nem volt ebben partner, és teendőket, feladatokat, közvetítendő értékecsak bízom abban, hogy saját érdekükben vé- ket, amelyeket egy közszolgálati televíziónak
giggondolják azt, hogy mit jelent az, ha ők eb- vállalnia kell, azokat televíziós feldolgozással,
ben nem akarnak részt venni.
technikával, egészen egyszerűen történetmeséléssel, vizuális élménnyel olyan gazdaggá és
- Van remény arra, hogy itt az MTV-nél sikerül azérdekessé kell tenni, hogy annak legyen elég
elképzeléseit megvalósítani?
nézője, mert így lesz közszolgálati. Természetcsen a nézők generálása és a közszol- Nemhogy remény van rá, szerződégálati funkciók ellátása között
sem van erre. Tehát én úgy jöttem
ide, hogy ez a feladatom.
megvan ez az ellentét, de van
minden közszolgálati tele- Egyesek szerint most a Mavíziónak a piacon egy plagyar Televízióban elindult egy
fonja, amennyit maximum
tényleges megújulási folyamat,
el tud érni. Az MTV még
míg vannak, akik úgy látják,
nem tart a plafonnál. Ha egy
néhol már igencsak hasonlíhúsz százalék fölötti közöntanak a kereskedelmi adókségarányt elér, az rendkíhoz. Ezt kiváltképp a hírművül jelentős lesz, hiszen az
soraikra értik. Mivel jár az
azt jelenti, hogy a nagy tearculat és a tartalom megvállevíziók piacán stabilan
toztatása?
ott van a három nagy között és megszorítja a köz- Másként kell ezt nézszolgálati feladatokat
ni. Úgy kell rá tekinte„rejtjelező" kereskeni, hogy a közszoldelmi televíziógálati televízió
kat.
az u t ó b b i
t íz - t i zenkét

- Sok az ismerős arc?
- Igen. Nemcsak azok közül, akik a kereskedelmi tv-től átjöttek a királyihoz, hanem az itteniek közül is. Ez egy jól összeszokott, egységes társaság.
- Mit szóltak a váltáshoz az előző főnökei? Úgy tudom, az állt a szerződésében, hogy szerződésszegés
esetén, ha otthagyja a tv2-t, 18 hónapig nem helyezkedhet el másik csatornánál. Amikor eljött, még élő
szerződése volt és most pereskednek önnel?
- Az, hogy mi történt, csak a tv2-re és rám tartozik.
- Nem okozott általános megdöbbenést a lépésével?
- A jó érzésű emberekből nem váltott ki megdöbbenést, ők most is drukkolnak nekem.

Mappa
- Az ön közvetlen munkatársa, D. Tóth Kriszta az
új híradó előtt úgy nyilatkozott: „irt valódi hírek
lesznek"... Mit ellhetett „valódin"?
- Ezt tőle kellene megkérdezni. Amikor a hírről beszélünk, akkor a következőt kell figyelembe venni: a hír az nem tény. A hír lehet hamis, téves, vagy ellenőrizetlen információ.
A mi dolgunk az, hogy olyan híradót csináljunk, amiben a hírekről kiderül, hogyan jöttek
létre és mennyi a valóságtartalmuk. Amikor a
forrásokat ellenőrizzük, és független forrásokból megerősítjük a különböző híreket, akkor
ezt tesszük. így ténnyé válnak, de mindig kétkedik az ember, és nem tartom pontosnak
azt a címet, ami a tv2-nél a híradó címe:
Tények, hiszen az nem tényeket közöl,
hanem híreket és véleményeket.
- Adja magát a kérdés: amíg ott dolgozott, addig is ugyanezeket a normákat képviselte az
említett műsor? Kénytelen volt ön is az adott
irányvonalat követni?

kirekesztő, nem kizáró, ha az állásfoglalásai
emberbarátok, ha a humánum sugárzik belőle.
Tehát embernek kell lenni ebben az „állatkertben".

fántról kellett leugranom cilinderben fehér sállal, mint egy porondmesternek. Ha ott neml^^tf
váltok, akkor örökre egy olyan médiapojáca le-'**««™?
szek, mint azok, akik ott szerepelnek - gondoltam.

- A mai televíziózásban az a furcsa, hogy
showmanek közé szerveződik - hallottam egy önnel - A tv-s karrier alapját önnél is - mint sok más
készült portréműsorban... Ön mennyire érzi magát kollégája életében - a rádió alapozta meg. Úgy tushotumannek, sztárnak?
dom, hogy ott egy magazinműsorban dolgozott,
- Abban az értelemben, ahogy az igazi sztárok amiről azt mondják, a kereskedelmizés elődje volt.
a világtól rejtve mesterséges körülmények kö- - Nem gondolom, talán csak egy dologban:
zött élnek, olyan értelemben nem vagyunk
azok a műsorok, amelyeket a rádióban csinálsztárok. Csak Friderikusz kivételével, aki Ma- tunk, személyes kérdésekkel foglalkoztak.
A kereskedelmi televízióknál mindig fontos, hogy az embereknek közük legyen a
történethez. Ezt a közszolgálatiban is így
kell csinálni, mert nem lehet a híreket elemelni a szereplőktől. Ha nyugdíjasokról
van szó, akkor nyugdíjasoknak kell szerepelni. Ha egy ember életéről van szó, aki
egy áldozat, vagy egy gyilkos, akkor neki
kell szerepelnie, mert ő a főszereplő.

- Az irányvonal nem volt más, csak mást
fejezett ki a cím és mást a mögötte lévő
tartalom.

- Sok mindent elért az életében és most is egy
olyan hivatást folytat, amelyet számos elődje:
vagyis újságíró. Milyen még meg nem valósított tervei vannak a jövőre nézve?

- Nem volt lehetősége ezen változtatni? Meg
volt kötve a keze?
gyarországon az egyetlen nyugati, amerikai értelemben vett tv-s sztár, a többiek jól ismert
- Mi kell ahhoz, hogy valaki igazán sikeres legyen anépszerű emberek. Talán én sem vagyok más.
képernyő előtt? Elég mosolyogni, és pozitív dolgokat Ugyanúgy eljárok vásárolni, strandra, gőzfürdőközvetíteni?
be, mint bárki. Nyilván a kereskedelmi televí- Mindig akkor látok valakit sikeresnek, ha zióban többet használtunk a showelemekből,
itt viszont tárgyilagos, szakszerű munka kell.
van varázsa, humora, világszemlélete, amellyel
Akkor mondtam, hogy vége, mikor egy eleminél többen tudnak azonosulni, ha ez nem
- Száz százalékosan.

ufólia
A messziről jött ember esete a fóliahézzal
Képzelgés egy felvonásban - gyerekeknek
Miután a messziről jött embert kitették az üvegházból, nagyon fázni
kezdett. Igazából nem is tudta, hogy kitették, vagy ő maga jött ki. Anno másfél hónapja úgy tuszkolták be az üvegházba, mondván, „ott lesz
aztán fenékig tejföl". De bizony sok volt a 44 nap odabenn, és ráadásul súlyos tartozást halmozott fel az üvegházban. Már a 11. napon megpróbált megszökni, de összeverték, és csúnyán kimosták az agyát,
hogy ilyet még egyszer meg ne próbáljon. Még régen, úgy a 37. nap tájékán, amikor egyszer megszorult, kölcsön kért Pistától - igazából nem
is kérte, mert Pista olyan rendes volt, hogy magától adott - 100 Forintot. (A messziről jött ember, mivel olyan rendes volt, rögtön továbbadott 50 Forintot a még szakadtabbaknak, amit aztán mellesleg soha
nem kapott vissza.) Aztán, mit ád az ég, az a csúnya Pista kitalálta,
hogy megemeli a kölcsön adott összeg kamatait, és a messziről jött ember adóssága végül 3100 Forintra hízott. Mióta összeverték, nem igazán volt mersze felemelni a szavát.
Kint volt. Furcsa volt neki a szabadság érzése. Felnézett, lenézett,
de sehol nem látott semmi meleg és kellemes hajlékot. Lenn patkányok marakodtak, a feje felett egy zizzent varnyú károgott. Kinn a szabad levegőn néha nosztalgiázott egyet-egyet az üvegház jóízű mócsingjairól - hiába, az idő megszépíti az emlékeket. Az fel sem merült
benne, hogy csinál magának egy kis vityillót, ahol majd jól el lesz magában. Aztán hirtelen a másik irányban feltűnt neki egy fóliaház. Mivel a messziről jött ember már hozzászokott a másokkal való együttéléshez, és mások - különösen az exfőnök - lábszagának szagolásához,
különösebben nem foglalkoztatta az a gondolat, hogy a fóliaházban is
büdös lehet. Sokat és jót hallott a fóliaházról, így hát gyors tempóban
megindult felé, egy-két szaftos konc reményében.
Hirtelen elétoppant egy teve, és rázendített: „Csá csubi csá! Te
nem vagy idevaló, ugye? Ha, jót akarsz, akkor bemész a fóliaházba, érted?" A messziről jött ember érdeklődve, csillogó szemmel bámulta és
hallgatta a teve áradozását: „Te, figyuzz, ha belépsz a fóliaházba, több
lóvét kapsz, mint amit beszed a főnök! Hát nem nagyszerű?" A teve

- Ezt mindig az élet formálja, nincsenek
hosszú távú terveim, inkább rövidtávúak.
Az audiovizuális piac rengeteg lehetőséget kínál. Ezek közül én nagyon szívesen csinálok
ezt is, azt is, válogathatok, remélem sok lehetőségem lesz rá.
Pál Imre

még sokáig mesélt neki a fóliaházról. A messziről jött ember nagyon
megörült a teve szavainak, és hirtelen friss pezsgés járta át testét. A tevét mindenki nagyra tartotta, hittek neki és benne, mert bölcsnek
tűnt. Az a remény gyulladt fel a messziről jött ember agyában, hogy
végre jóra fordul sorsa, és talán sikerül eltussolni az adósságot is, amiből minden erőfeszítésével sikerült azért úgy 1100 Forintot visszaadnia Pistának. Végül pedig egészen elégedett lett a gondolattal, hogy
a fóliaház biztos védelmet nyújt majd neki a csúnya világgal szemben.
A nagyszerű reményektől teljesen eufólikus állapotba került.
Most már egészen biztos volt abban, hogy a fóliaházban a helye,
így továbbindult. Egy egész halovány muslinca szállt el arca előtt, de
gyorsan elhessegette. Odaért a fóliaház ajtajához kilencedmagával.
A többi sóher is bebocsátásért kuncsorgott. Bár eredetileg négy embert akartak beengedni a fóliaházba, végül úgy döntött a vezetés,
hogy engedjenek be mindjárt tízet. Kissé csalódott volt emiatt a
messziről jött ember, de azzal nyugtatgatta magát, hogy a többi csöves
még csóróbb nála.
Aztán egyszer beengedték őket és a messziről jött embert. Azt hitte, jobb lesz, mint az üvegházban, de szembe kellett néznie a tényekkel: bár ugyanannyit kellett fizetnie a kosztért, mint a régi tagoknak, a
munkájáért töredékét kapta, mint a régiektől. Az első napokban tényleg többet kapott, mint amit befizetett, de ez csak egy ócska trükk
volt: később többet fizetett, mint amennyit kapott. Ezért újabb kölcsönöket kellett felvennie, amit rögtön adósságának törlesztésére fordított, anélkül, hogy látott volna belőle egy büdös vasat is. A kölcsönöket pedig kamat terhelte. Adóssága nem hogy csökkent volna, hanem
egyre csak nőtt és nőtt. Ennek a Pistának mindenhová elért a keze,
lett légyen fóliaház, üvegház vagy akármi más. Az első napon még kellemes illat árasztotta el a fóliaházat, de a harmadik napon már igen erős
zokniszag volt. Pedig a mindenttudó teve megmondta, hogy jó lesz a
fóliában. Megfordult a fejében, hogy jobb lett volna kinn, de aztán jobban megnézte a ház száznyolcvanezer oldalas házirendjét, és egy szó
nem volt benne arról, hogy hogyan lehet dobbantani a fóliaházból,
vagy hogy egyáltalán lehet-e. Nem is értette, hogy hogy lehetett olyan
naiv, még mikor kinn volt. A messziről jött ember végül rájött, hogy
mégis csak kinn lesz neki jó, így hát fogta magát, kivágta bicskájával a
fóliát, és lelécelt.
Nyugalma azután sem volt, mert Pistáék még sokáig hajszolták az
adóssága miatt. A messziről jött embernek mindig nehéz sorsa volt a
TSZ-ben...
Székely László

Mappa
Városunk nevezetességei II.

Aradi Vértanúk Tere

Megismerhetők és

így vagy úgy, aki az Egyetemre jár,
gyakran megy keresztül az Aradi Vértanúk Terén. Villamosra várva, arról leszállva, vagy a Kárász utca felé véve az
irányt, sokszor szaladtunk, baktattunk,
lődörögtünk végig a téren. 1740-ben
.Célom az, hogy segítsem a tájékozódást, az ítéletalkomég Kápolna tér volt a neve, az 1738tást, és eloszlassak néhány közkeletű félreértést."
39. évi pestisjárvány után fogadalomból
Venetianer
Pál akadémikus, a Szegedi Bio- Géntechnológia a gyógyításban
felépített Szent Rozália kápolna (a mai
Szent György szobor helyén) után. Az- lógiai Központ vezető kutatója tartotta a
A DNS-sorrend önmagában még nem gyógyító
tán 1860-ban Rozália tér lett a neve. Mindentudás Egyeteme című program harerő, de az orvostudomány számos területén nyújt
1880-tól Gizella tér, egészen 1941-ig. madik előadását. Témája a génkutatás volt.
hatalmas segítséget. Az emberi szervezetben létez1942-től 1945-ig Klebelsberg tér volt. Az előadó arra vállalkozott, hogy megvilá- nek természetes fehérjék, hormonok, citokinek,
gítsa
a
génekkel,
géntechnológiával
kapcsomajd utána kapta mai nevét.
amelyeket gyógyszerként használunk. Ilyen példáDe nézzünk körbe mondjuk 1850- latos mítoszokat, tisztázza a félreértéseket
ul az inzulin, vagy a növekedési hormon. Ezeket a
és téveszméket.
ben a téren!
gyógyszeripar kizárólag géntechnológiával állítja
Ekkor még inkább egy széles utcaelő. A teljes információtartalom megismerése tetHonnan tudunk a gcnckről?
torkolat az egész, név nélkül. A Tisza
te lehetővé a szervezetben lévő, eddig nem isfelé „Az Árkon" (későbbi Árpád utca) Az előadás kiindulópontja egy történelmi jelen- mert hormonhatású anyagok azonosítását, előállívezet, tőle balra esik az Iskola utca, az tőségű esemény volt: 2000. június 26-án Bili
tását és klinikai alkalmazását is. Ilyen például az
Egyház térrel (mai Dóm tér) és a Piaris- Clinton és Tony Blair egyidőben tartott sajtótá- a hormon, amely a jóllakottság érzését kelti, és
ta Gimnáziummal, tölcsérszerűen szé- jékoztatóján bejelentette a „Humán Genom
így komoly segítséget jelenthet az elhízás ellen
lesedve. Észak felé nézve egy 50 méter Program" sikeres befejezését, vagyis az emberi
vívott harcban.
széles tisztás (Zrínyi és Jókai utcák által öröklési állomány szerkezetének teljes megisA genetikai különbségek miatt néhány esetbezárt terület) nyílik a Búza tér (Árpád merését. A föld összes élőlényében lévő örökle- ben még a legjobb minőségű gyógyszerek is árttér) felé, mely tisztás közepén sárten- tes információ a DNS-t alkotó négy elem sor- hatnak. A Humán Genom Program lehetőséget
ger és ludak vannak. Ettől balra esik a rendjében található. Azt, hogy a tulajdonságok
biztosít arra, hogy a gyógyszerek alkalmazása
Nagy Péter utca (ma Tisza Lajos krt. és öröklődnek, az emberek már nagyon régen ész- előtt génvizsgálatot végezzenek az embereken,
a Földváry utca). Délkelet felé a Szent revették, ám ennek okára csak a XX. században
kiszűrve ezzel az esetleges káros mellékhatásoHáromság utca, és tőle balra a Boldog jöttek rá. A genetikatudomány megszületése kat. A genetikai diagnosztika alkalmazása minAsszony utca. Az Árkon és a Boldog Gregor Mendel nevéhez főződik, bár ő maga ezt den bizonnyal egyre több genetikai betegség eseAsszony utca közt suhancok rohangál- a szót még nem használta. Vele egy időben egy tében fogja segíteni a hordozók, illetve az
Miescher nevű katonaorvos gennyel átitatott kö- egészséges utódok kiszűrését, valamint egyes benak a placcon.
Az első gyökeres átalakulás az tésekből vont ki egy új anyagot, ezt nevezzük
tegségek esetében a súlyos következmények
ma DNS-nek. Végül Oswald Avery, amerikai enyhítését, esetleg teljes elkerülését.
1879-es nagy árvíz után történt. Lássuk,
mikrobiológus kísérletei bizonyították, hogy a
miként fest a tér a lO'-es évek elején:
Gizella tér. Az Árkon helyén meg- DNS az öröklés anyaga, maga a gén. Mindez el- Géntechnológia az élelmiszereknél
épült a Piarista Gimnázium új, impo- indította azt a folyamatot, amelynek végén, óriáA génsebészet hasznosítható az állat-, növény-, és
záns épülete (ma TTK), amely egyik si anyagi és szellemi erőket mozgósító kutatások
mikrovilág esetében is. Bár a DNS valóban tetoldalán a Tisza Lajos körút található ló- után elérkezett a mindenki számára hozzáférheszés szerint módosítható, de ez még nem biolóvasúttal, amely egészen a Tisza-partig tő, közvagyonnak tekinthető génállomány-leírás
gia, a DNS nem él. Ahhoz, hogy a génsebészeti
közlekedik. A Gimnáziumi épület má- fent említett bemutatója.
technikák biológiai jelentőséget nyerjenek, a mósik oldalánál az Árpád utca kezdődik
dosított DNS-t be kell juttatni az élő sejtbe, és
Mit
tudunk
az
emberről?
(Rerrich Béla tér), ez kivisz egészen a
ott úgy kell megnyilvánulnia, hogy az összeTisza-partig. Az Árpád utcától balra - Először is, ha minden ember különböző, akkor
egyeztethető legyen az adott sejt életével.
változatlanul az Iskola utca és a mellet- nyilvánvalóan a DNS-ük is az. Vajon kinek a
A mezőgazdaságban számos növénynél alkalte elhelyezkedő - immáron - Templom
DNS-ét tartalmazzák a genetikai állományt rögzí- maznak ilyen eljárást. Az USA szója, kukorica és
tér van. Ettől balra a Színház utca (Zrí- tő számítógépes adatbázisok? A válasz: egy kegyapottermelésének döntő hányada ma GM (genyi u.), majd a Jókai utca lóvasúttal, vert, több emberből származó DNS minta infornetikailag módosított) növény. Az állatok esetéamely a pályaudvartól közlekedik a Jó- mációtartalmát határozzák meg, tehát nem egy
ben nehezebb a helyzet, gyakorlati, állattenyészkai utcán át a Kárász utca - Kölcsey ut- egyén, hanem valamiféle átlagos, tipikus ember
tési alkalmazásra még nemigen vannak technikák.
ca - Kelemen utca nyomvonalon. Ettől
nukleotid sorrendjét.
Jelenleg állatkísérletek nyomán olyan jellegű
balra a Tisza Lajos körút fut lóvasúttal,
Másodszor: az hogy ismerjük a sorrendet, és megoldást is ismerünk, amelynek révén az értémajd a Szentháromság utca és a Bol- elolvastuk a teljes örökletes információtartalmat,
kes és drága gyógyhatású fehérjéket háziállatok
dogasszony sugárút.
még nem azt jelenti, hogy énjük az üzene- tejében teszik termelhetővé. Szintén értékes
A legnagyobb átalakuláson 1928tet. Egyelőre még a gének szá- eredményeket hozhatnak az olyan kísérletek,
ban esett át a tér, amikor is megkezdték
máról is csak becsléseink mint a híressé vált Dolly birka létrehozása is.
az egyetemi intézetek és a püspöki palovannak. Az emberi génálta építését. Ekkor bukkant elő a Dömölomány teljes megisme- Manipulált gének - manipulált emberek?
tör-torony a volt Piarista templom lebonrése még több évtizeEmbereknél nem engedélyezett az ivarsejtek
tásakor. A háromszög alakú Templom
dig tarthat.
örökletes állományába történő közvetlen beavattér helyén a Dóm tér van. A villamos imVajon mennyiben
kozás. Az bizonyos, hogy a különböző „rémhírekmáron a Kelemen (Zrínyi) utcán fut.
határozza meg tukel" ellentétben a génsebészet nem képes
1952-ben felépül a Béke épület is, [
lajdonságainkat
Drakulákat vagy Gólemeket létrehozni, és valóés végleg eltűnik az Árpád utca. KéDNS-állomászínűleg
a jövőben sem lesz képes erre. Emberkísőbb felhúzzák a Nagyáruház komplexnyunk? Az ember
sérleteket etikai okokból nem folytatnak sehol.
umát is a passzázzsal. A Tisza-partig
külső és belső tulajközlekedő villamosjáratot (a mai 4-es
donságait nem egyérA genomszerkezet teljes megismerését, a géközlekedett arra) először a 10-es busztelműen határozzák
nek célzott módosítását, a géntechnológiát tehát
szal cserélik ki, majd 80-as években az
meg génjei, hanem ezek a ne tekintsük istenkísértésnek, szörnyű fenyegesem közlekedik már.
gének, a környezet, a körülmé- tésnek, hanem lássunk inkább olyan új lehetőséSzékely László
nyek, a megélt események köl- get benne, amelyet, mint a tudomány valamennyi
forrás: Péter László csönhatásai révén alakulnak ki. eredményét - az atomenergiát, az információs
Szeged utcanevei és régi Szeged térképek
A gének leginkább lehetősége- technológiát, a repülést - az ember felhasználhat
ket és határokat jelölnek ki.
jó és gonosz célra is.

génjeink?
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Laci kocsmába megy...

én meg ugatok
élőlények hozzák létre, és fertőzéssel terjed\li az, ami nélkül a nyugati világban nem szánek, azaz nem hoznak létre új élőlényt, hacsak
mítasz embernek? Mi az, ami nélkül Magyarországon se tudsz élni? Mi az, ami minden ka- a számítógépet nem tekintjük annak. A génekhez képest nagyon gyorsan szaporodnak,
put megnyit, amivel bármit megszerezhetsz,
és sokkal könnyebben hoznak létre új változaami elfér a zsebedben, hatalmat, megbecsülést
tokat.
és kényelmet biztosít gazdájának, akárki is birtokolja? Mi az, ami egy nap alatt keletkezhet,
Ilyen vírusnak tekinthetünk minden gongazdát cserélhet, és eltűnhet? Mi az, ami éledolatot, dallamot, szabásmintát, főzelékreceptet
tet menthet vagy ölhet, mi az, ami felszabadít
és műszaki rajzot. Ha Mari néni feltárja Rozáliáés megbilincsel egyszerre? Sejted?
nak a féltve őrzött töltöttkáposzta receptjét, akkor egy másolat keletkezik Rozália fejében. RoKezdetben nem volt. Ha tehén kellett,
birkával fizettél, vagy liszttel. Aztán megszüle- zália aztán megfertőzheti Juliskát, Juliska pedig
véletlenül kifelejti a füstölt tarját, és továbbadja
tett. Még csak egy gondolat volt, de már testet
az új mutáns változatot Jancsi anyósának.
öltött: arannyá vált. Pár évezreddel később
már istenné vált, szobrokat emeltek neki,
így terjednek az információs vírués embereket áldoztak.
sok alapegységei, a mérnek (a gén
információs megfelelői). Az emA rómaiak aranyból,
beri gondolatok egész történelezüstből és rézből
me egy evolúciós folyamatnak
készítették és a csátekinthető. Az „Uargh
szár képét verték rá.
uargh, megtépem a
A k e l t á k vasat is
bundád, bébi!" című
használtak pénzvepaleolit slágertől a
résre, de kezdetben
magyar himnuszon át
nem vertek rá semmit.
a Big Brother címzeVespasianus már megnéjéig. A mamutállapította róla, hogy
rostélyostól a pörköltön
nincs szaga.
át a sajtburgerig.
A
középkorban
már sokfajta pénz forgott
Ugyanígy a pénz is bonyolult fejlődésen
Európában. Voltak már bankárok is,
ment keresztül. A fejlődés leginkább úgy törakiknek császárok és hercegek tartoztak.
ténik, hogy a mérnek összefüggő rendszereket
A pénz értéke néha romlott, néha javult. Las- alkotnak, pl. a pénz kapcsolódik a bankhoz, a
san és csendesen változott, növekedett, mint a
tőke fogalmához, ahhoz a gondolathoz, hogy
férgek.
az arany értékes, és még sok minden máshoz.
A világban forgó pénzmennyiség az újkor Jelenleg ez a rendszer óriásira duzzadt, és egyre több helyet foglal el a fejünket kitöltő szürhajnalán hirtelen növekedésnek indult. Az inkés kocsonyában.
kák és aztékok aranya adta a kezdő lökést. Addigra a nagyurak már jól tudták, hogy a
Miért jó ez a pénznek? Nem jó neki.
háborúhoz pénz, pénz és pénz kell, és
pénz csak úgy van. Nekünk jó vagy
ágTCr-V A rossz
szorgalmasan háborúztak. De a pénz
lehet, de ő csak szaporodik. Az
mellé még mindig kellett nemesi
ebola vírus se filozófiai meggyőzőszármazás és föld is.
désből eszi meg az embert vacsorára, hanem csak úgy, flegmán, mert ő
Aztán a pénz nagykorúvá vált.
ilyen és kész, akinek meg nem tetJött a kapitalizmus, és a pénz megszik, az nyalja ki. Az emberek és a
vette a földet és a nemesi rangot.
nyulak baszás útján hoznak létre utódoA gazdagság polgári erénnyé vált, s szokat, a pénz meg bankárok agyában sertepertél,
rosan összefonódott a társadalmi hierarchiával.
ők gondoskodnak arról, hogy minél több leTőke lett belőle, és a tőke újabb tőkét szült.
gyen a kis számsorozatokból, amik hadseregeAztán 1929. október 24-én valami egészen
ket és kórházakat építenek és irányítanak.
furcsa történt. A New Yorki tőzsdén mindenki
egyszerre akarta eladni részvényeit, pánik tört
A pénz azonban sok szempontból különleki, és beindult a láncreakció, ami gazdasági vi- ges jószág. Az egyik tulajdonsága, hogy rengelágválságba torkollt. A pénz megmutatta, hogy
teg más dologhoz kapcsolódhat, ő a Jolly Joker,
már nem csak a konkrét termékhez rendelt
lehet bubi, de lehet ász is.
aranymennyiség, hanem önálló, kiszámíthatatA másik előlan organizmus, információs vírus.
nye, hogy rendkívül agresszív,
De a világválság is elmúlt, és jött a másouniverzalitásra
dik világháború. A háborúhoz sok pénz kellett,
törekszik. Arra
és ez a pénz már nagyrészt papírpénz volt.
törekszik, hogy
Az újjáépítéshez pedig szintén nagyon sok
minden pénzzé
pénzt használtak fel. Aztán jöttek a számítógépek, a közlekedés fejlődése, a kommunikációs a l a k u l h a s s o n .
Ennyire univertechnológia, a globalizáció, az atomfegyverek
zális vírus eddig
és a McDonalds. Ezek a titánok mind a pénz
talán csak az istenhit
gyermekei. A pénz burjánzik, mint a rákos sejvolt.
tek, információvá alakul és energiává, ami az
egész világot behálózza és irányítja.
Mint mondtam, a
pénz magasról szarik a
A pénz vírus, önreprodukáló információ.
A gének lemásolják magukat, és e közben élő- gazdaszervezetekre, amiket
megfertőz. Ha egy háborútól
lényeket hoznak létre, amelyek az információt
több pénz keletkezik, akkor
hordozzák. Az információs vírusokat azonban

Csöndes
Felejthető

Í'.V.ÍJ

tvágB

Három hosszúnak mondható évig laktam
Alsóvárosban, ami egy olyan fatengelyes parasztgyereknek, mint amilyen én vagyok,
nem is volt olyan rossz (kertek, kutyák, menyecskék stb.). Nos, ez alatt az idő alatt
megismerkedtem a helyi klímával, néhány
becsületvesztővel, és itt tévedtem be először a Csöndes nevű kocsmába. A töri szakos hallgatók valószínűleg tudják, hogy miről beszélek. Hogyan jellemezhetnénk
röviden és tömören ezt a „bögrecsárdát"?
Kicsi, egyszerű, olcsó, és lássuk be, igénytelen. Mintha egy régi polgári lakás egyik szobáját alakították volna át az igényes tervezők
igényes kocsma kialakításának céljából, de
mintha valahol a gondolatmenetükbe sejtelmes módon beférkőzött volna egy hatalmas
durrdefekt. A helyiség központi terét egy biliárd asztal foglalja el, a pulttól jobbra és balra
dizájnos kisasztalok és kisszékek kényeztetik
a vendégeket. Szerintem kifejezetten kényelmetlenek. De menjünk tovább a vendégekre egy kicsit. Néha, amikor betértem ide
egy sörre meg egy kommersz szilvára, hát
nagyon sajnáltam, hogy nem volt nálam
fényképezőgép, biztosan befutottam volna a
fotókkal, mondjuk szociofotó kategóriában.
Bár nem tudom, mit abálom a csóró alkoholistákat, az értelmiséginek mondott réteg jelentős részére is ez a sors vár, vagy választhat
egy másfajta utat is, de ahogy már előttünk
megfogalmazta egy bölcs ember (sajnos
nem jut eszembe, hogy ki), a másik út egyszerűen járhatatlan. Szóval ennek a helynek
mindösszesen két előnye van: olcsó, és közel van a Hattyas sori tanszékekhez. Egyébként felejthető.

A tizes skálán: © fi> ©
Laá
E-mail: yotagon@freemail.hu
nagy valószínűséggel háború lesz. Vagyis a
pénz nem emberi logikával rendelkező lény,
hanem saját evolúciós irányában fejlődik tovább, nem számolva a következményekkel.
Mi lesz a következő lépés a pénz evolúciójában? Nem tudom. A jelenlegi fejlődési
irányra az agresszív törtetés jellemző, és úgy
látszik, a pénznek esze ágában sincs megállni.
Van egy olyan dolog, ami viszont megállíthatja
a pénz-vírus fejlődését, sőt, elsöpörheti a
pénzt a Föld színéről. Ez az éhség. A pénzt
nem lehet megenni. Ha majd végre mindent
pénzzé és szemétté változtattunk a Földön, a pénz hirtelen
elveszti fertőzőképességét és
eltűnik a süllyesztőben, talán
csak azért, hogy évszázadokkal
később visszatérjen.
A felszabaduló helyet
pedig új mérnek töltik
ki, és ismét az kezd
majd elterjedni, ami
hozzásegít minket a túléléshez.
Ki tudja, mi lesz
az... Talán a jó
öreg kannibaliz-

Zavarz in Péter

Szabó Sándor
A láng

Pinke Petronella

Ü l e l n é t e s t e m , d e n e m hagyom,
S őt is öleli a h i d e g hajnal.
Felülmúlja m i n d e n k é p z e l e t e m .
T e s t e feltüzelt, f o n ó katlan,
Amikor s z e m é b e n é z e k .
Felismerni v é l e m b e n n e magam,
Hogy felgyúlok, s kivégez
Azzal a j e g e s t e k i n t e t t e l ,
Ami körülöleli e l m é m e t ,
Ami rajta ül agyamon.

Talány
Nem akarom azt mondani, semmi
Mégis azt teszem.
Szeretném azt mondani, minden
Mégsem teszem.
Nem akarom azt mondani, nem segítesz
Mégis azt teszem.
Szeretném azt mondani, mellettem vagy

Mégsem teszem.
Nem akarom azt mondani, nem akarom
Mégis azt teszem.
Szeretném azt mondani, szeretném
Mégsem teszem.

Kicsiny testét öleli a j e g e s tekintet,
S pislogni k e z d , r e m e g v e lángol.
Két k e z e m közt t a n o m ,
N e m is tarthatnám máshol.
H i s z e n f é l t v e őrzöm, ó v o m .
G y e n g é d e n s i m í t o m végig.
Bekormozza ujjaim, felsérti bőröm,
Azért u g y a n ú g y s z e r e t e m mégis.
Tarts v e l e m , s csak akkor ölelj,
Ha f e l h e v ü l t véred elpusztít m i n d e n t
A m i útjába áll.
S ha fázom é n l e g y e k
Akit fűtesz, m e l e n g e t s z
E g é s z éjszakán át.
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Rendezem soraim
Fentről-lefelé vagy
éppen fordítva
írtam és sírtam oly
gyakran nevetve
nem ritkán ordítva
magamnak
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Kitta
itt érezlek bent a s z í v e m b e n
- puhán simogat a tudat h i h e t e t l e n , d e bármelyik p e r c b e n
végigrohanhat, átfuthat
t e s t e m e n a vágy
f e l d ö n t v e m i n d e n átkozott tilalomfát
félredobva észérvet, h o g y legalább próbáljam titkolni
amit már úgyis tudsz.... ha más n e m : olvasni.

Túl - Világ
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Az iskolában a négyzetgyököt tanultuk
ma. Mivel engem nem igazán érdekelt az
egész, csak untam magam egész órán, és
alig vártam, hogy hazaérjek. Az óra után
egyből indultam is, még ebédelni sem
mentem el.
Mikor végre tizenöt perc gyaloglás
után betoppantam az ajtón, a megszokott
nyüzsgés fogadott. A kisebbik fiútestvérem a sugárzó TV előtt ült, és szokása szerint valami rajzfdmet nézett, a nagyobbik
- aki még így is fiatalabb volt nálam pár
évvel - a számítógépet nyomta. Gyorsan
bekaptam valami ennivalót, aztán egy teásbögrével a kezemben felvonultam a szobámba és lepakoltam az iskolatáskámat.
A nagyobbik testvérem belemerült valami
játékprogramba, de gyorsan sikerült rábeszélnem, hogy adja át a helyét. Néhány
gyors klikkel rákapcsolódtam az Internetre, ahol valamelyik keresőprogram
megnyugtató képe fogadott.
Egy vízfejű kislány egykerekű biciklijén egyensúlyozik a nagy feketeség közepén. A bicikli kereke egy teljesen egyenes
barna vonalon gurul. A kislány kinyújtja
a természetellenesen hosszú kezeit, és felgyűri a vonalat maga előtt, aztán lassan
görgetni kezdi, mint egy gombolyagot.
A gombolyag úgy nő, ahogy a kislány tekeri előre az egykerekű biciklit, és már akkora, mint maga a kislány biciklistől, de az
még mindig görgeti, és közben kifelé bámul csontvázszerű, nagy fejével. Nem pislog. A gombolyag háromszor nagyobb nála, de még mindig nő, aztán mikor már
nem fér bele a képbe, a kislány abbahagyja a görgetést, és megáll. Az iszonyatos
gombolyag ott tornyosul előtte, és lassan
megmozdul felé, de ő csak néz kifelé, és
vigyorog, és a barna gombolyag remegve
megindul, mint a hányinger, és nem akar
megállni, és az egyenes vonal összekuszálódik, a kislány széttrancsírozódik, ahogy
jön a többi gombolyag és átmennek rajta,
kiömlenek a belei és mindent elönt a barna hányinger.
Mindenféle színes felirattal és ki képekkel. Gyorsan végigfutottam a témakörökön és kiválasztottam egy játékot, ami
érdekelt. Elég jól elment vele az idő. Mire rájöttem, hogyan kell kezelni, már be is
sötétedett odakint. A számítógépnél újra a
testvérem vette át a helyet, én meg átmentem a szobámba tanulni.
Az iskolában a négyzetgyököt tanultuk ma, abból kellett házi feladatot csinálni. Mondanom sem kell, hogy engem nem
igazán érdekelt az egész, az órán is csak
untam magam. Most is inkább az ablakon
bámultam kifelé az utcára, és néztem
a lámpafényben elhaladó embereket. Nagyon kevés ember járt ilyenkor az utcán,
legtöbben már lefeküdtek aludni. Nálunk
fenn volt még mindenki, mert szüleim

nem voltak otthon - már alig emlékszem,
mikor mentek el - , és ilyenkor azt csináltunk, amit csak akartunk.
Az utcai lámpa fénye hirtelen kialudt,
és az én szobámban is elment az áram,
amit egy kissé furcsálltam, mert lent bömbölt tovább a TV. Az égen egy Vadászgyilkos jelent meg és pásztázni kezdte reflektoraival a sötétségbe borult utcákat.
Én kimentem a nappaliba megnézni, mivel játszik a tesóm, mert a sötétben nem
igazán lehetett tanulni. Néhány percig
tarthatott csak talán, míg figyeltem a játékot, mert furcsa, monoton zajt hallottam a
bejárati ajtónál. A testvéremmel együtt
gyorsan leszaladtunk, és ámulva néztük az
ajtót. Nem láttunk ki, mivel nem volt rajta üveg, de mindketten tudtuk, hogy egy
Vadászgyilkos lebeg néhány méterre a házunk felett. Hirtelen éles, nyüszítő hang
csapta meg a fülünket, amit egy vakuszerű felvillanás követett. Fehér lézerrel sütik az ajtót — gondoltam, aztán már éreztem is az iszonyatos hőt, ami onnan áradt.
Mivel nem lehetett megmaradni az ajtónál, gyorsan beljebb húzódtunk a nappaliba, de mire beértünk, a lézer éles hangja
megszűnt, a hőmérséklet néhány pillanat
alatt újra normális lett.
Testvéremmel visszamentünk, hogy
megnézzük, mekkora kárt tett az ajtóban
a lézer. Lassan kinyitottuk, de a Vadászgyilkos még mindig ott lebegett, mint valami hatalmas fémkolibri, és a sugárhajtómű
szele meglobogtatta a hajunkat. Gyorsan
visszacsuktuk az ajtót, épp időben, mert a
lézersugár ismét lecsapott, és másodperceken belül megint forróság öntötte el az előszobát.

A testvérem visszament számítógé-V.*?•*,".*
pezni, én pedig felballagtam az íróaszta-•'••tt
lomhoz, ahol a sötétségben ott feküdt a
füzetem, benne a rám váró matekleckével. Mivel nem tudtam mit csinálni,
megint csak kibámultam az ablakon a sötét utcára. Az utcán egy óvodáscsoport sétált végig énekelve. A gyerekek ugráltak
és tapsikoltak. A lézer megint elnémult
lent; a Vadászgyilkos valószínűleg észrevette az óvodásokat.
A kisgyerekek önfeledten ugrándoztak, észre sem vették, ahogy a fehér lézer
elpárologtat soraikból néhány egyedet.
Még az óvónéni sem fordult hátra, bizonyára megszokta már az ilyen dolgokat.
A kis ovisok némelyike mikroszekundumok alatt véres párafelhővé vált, majd leszállingózott az útra.
Úgy belemerültem ebbe az eseménybe, hogy megijedtem, mikor a Vadászgyilkos hirtelen egy éles fordulattal fölröppent és eltűnt a házak felett, az utcai
lámpák pedig újra felkapcsolódtak. A testvéremmel még lementünk megnézni az
ajtót, de csak egy kis égésnyomot találtunk, és fogalmunk sem volt, hogy a lézer
miért nem hatolt át rajta.
Már elég későre járt az idő. Bementem
a kisebbik tesóm szobájába, és megkértem, hogy jöjjön fel lefeküdni. Rám nézett, aztán - mivel az egyik lába rövidebb
volt, mint a másik - felsántikált velem
a hálószobába. A másik testvérem már
ágyban volt. Megfogtam hatujjú kezét, és
jó éjt kívántam neki, aztán lekapcsoltam a
villanyt. Sokáig nem tudtam elaludni,
mert valami megmagyarázhatatlan nyugodtság szállt meg. És mikor végre lehunytam egyetlen szemem, a csillagos
eget láttam magam előtt.
A csillagok lassan kihunytak, és a nagy
feketeség közepén megjelent egy teljesen
egyenes barna vonal.
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I Források (passzívák) összesen
50e

Tárgyév
163e
163e
163e
113e
163e

; A Fiatal Szegedi írók Köre részt vett a Márton Áron Szakkollégium könyvtárát segítő
i könyvgyűjtési akcióban.

Kukkoló

a főnök a hülye
libák

B e s z é l g e t é s

L o v a s i

Lovasi András egy népszerű beat zenekar basszusgitárosa, szócsöve, jelenesetben a
beszélgetés alanya. Mostanában ünnepelte a zenekar tizenötödik szülelésnupját. Ennek apropójából eljöttek többek közt Szegedre is, hogy e jeles alkalmat velünk együtt
megünnepeljék. A beszélgetés az új kislemezzel kapcsolatos kérdéseket feszegeti, legalábbis az elején.
van egy énekesnő. Már megvan a zenekar ne- A lányok hogy jöttek a képbe?
- Dalonként jöttek. A nagyon szerelmes lá- ve is. Bull gluise loony: ez lesz a zenekar neve.
nyok egy rendhagyó dal a Kispál történetében. - Aha. És ez mitjelent?
Nem is fogjuk nagyon játszani. Mivel ebben
- Ezt mondja a Jack Nickolson, mikor bemegy
már voltak tapasztalataink, meg tudod a Velőa bolondok házába, hogy: Who is the Bull
rózsák utolsó száma is így készült, hogy egygoose loony? Ki a főnök, a bölény a hülye libák
szerre játszunk a kertben zajok között, ezért
között? Ez egy ilyen számomra megfejthetetezt is így vettükföl,csak többen voltunk. Vollen izé, de mivel jól hangzik, és a Mike (új dotunk vagy tizen gyerekekkel együtt. Kiosztotbos) javasolta, ezért mondtuk,
tuk a hangszereket, próbáltunk egy kicsit, és
hogy legyen ez. De
akkor fölvettük. Szóval ez ilyen. És itt ugye
még az is lehet, hogy
mivel Nagyon szerelmes lányok a lemez címe, elÖrdögcsipa lesz a zenehívtuk rá a nagyon szerelmes ismerőseinket.
kar neve, ezt még nem
A másik kettő meg igazából adta magát, az első
tudom. Jól hangzik angodalnál, amiben a Jucus ( Anima Sound System)
lul Devil's sleepy seed.
énekelt, volt két változat. Vagy énekel egy
lány, és én éneklem a refrént, vagy éneklem én - A többiek mit szóltak ehhez?
a verzét és egy népdalénekes a refrént. Végül - Semmit, ezzel csak vicceis, mivel a Jucust értem el előbb, ezért lett ez.
lődünk. Az egészet én eről- Komoly elgondolás. A folklór elég közel áll hoz-tetem, hogy legyen egy énekesnő, mert szeretnék egy
zád, nem?
kicsit a háttérbe vonulni. Természetesen vokáloznék.
- Nyilván ezzel az ember játszik. Szeretem a
Mondhatjuk úgy is, hogy ez a
népdalokat hallgatni, de amit mi csinálunk, az
Jucusos kísérlet előétele volt ennek a követnyilván csak egy ilyen népieskedés. Azért mi
kező projectnek. Elsősorban - amit már neked
nem vagyunk ilyen autentikus forrásokból
biztos mondtam, - ez egy kiránduló project,
táplálkozók. Persze ragad az ember fülébe ebamit egy évben egy-másfél hónapig akarunk
ből is, mint ahogy egy csomó olyan dolog is
életben tartani és mittudomén, esetleg külmegjelenik a zenénkben, amiket hallgatunk,
földre is menni vele.
így aztán a népzene is meg tud jelenni.
- Azt mondtad, erőlteted.
- Az énekesnőnek írt lemezeddel mi lesz?
Szóval te egy diktátor
- Melyikkel? - kérdezett vissza Lovasi úr.
vagy ebben a zenekarban.
- Tudod, akartál még kb egy éve egy énekesnőnek le- Nézd, a zenekarnak
mezt csinálni.
vannak konzervatívabb
- Az ugyanúgy talonba van, mint
és
kevésbé konzervatív
eddig. Megvannak azok a szátagjai. A konzervatívabbak
mok, amit az Andi énekelt.
nem is elsősorban vitatMost úgy módosul ez a
ják, hanem azt mondják,
dolog, hogy ha megjehogy járt utat a járatlalenik az új Kispál lenért el ne hagyj, és emimez tavasszal, akatt aztán így vannak agkor nyáron vagy
ősszel elkezdünk
írni egy olyan
anyagot, ami
már n e m
feltétlenül
kapcsolatban. De én azt gonKispál, hadolom, hogy egy helyben állni az
nem egy
a halál. Meg ez az én státuszomat
ilyen kibőérinti leginkább. Szóval szeretnék egy
olyan zenekart, ahol nincs a vállamon
az egész műsorvezetés, éneklés, meg izé, hanem egy
olyat, ahol csak zenéigetek.

/

A n d r á s s a l

- Fárasztó ez neked?
- N e m . . . néha persze fárasztó... de nem...
csak szeretnék többet basszusgitározni.
Egyébként is sokkal jobban basszusgitározom,
ha nem kell közben énekelnem.
- A szövegekről mondjál már ezt-azt.
- A de szeretnék...-nek a Kispál írta az utolsó
sorát.
— Komolyan?
- Persze. Volt egy másik, de az nem ilyen volt.
Ilyesmi volt, de ő mondta, hogy ez jobb. Volt
egy durvább is, de inkább ezt a közepeset választottuk.
- Szokott az eszedbe jutni, hogy
z az utolsó sor, amit le tudtál
'mi vagy ilyesmik?
- Ilyen sorsszerűén azért
nem gondolkodok a sorokról, amiket leírok.
- Fejlődés vagy valami?
- Tehát nyilván, az hogy a
Csülök nincs a zenekarban, ez egy új korszakot
jelent. A virtuozitását és
ügyességét nem tudjuk
pótolni. Nem is akarjuk. Ez volt az
egyik ok, ami miatt kikerült a zenekarból. Picit vissza akartunk térni a gyökereinkhez, vagy
ahonnan kiindultunk, és egy picit egyszerűbb
ritmikai képletekkel játszani. És a Csülök erre
iszonyúan alkalmas, csak ő ezt nem nagyon élvezte. Pont azért, mert úgy gondolta, hogy ő
ennél sokkal többet tud, és azt is meg szeretné mutatni. Mi ezt toleráltuk is, és ezért aztán
volt egy megbomlott egység a zenekaron belül. Ezért döntöttünk úgy, hogy megpróbáljuk
mással, és nyilván ez hoz egy csomó régi-új ízt
a zenekarba. Szerintem a mai koncert is sokkal
inkább egy rakendrollosabb dolog lesz.
-Ja, látom itt a Brautigam is. Minden koncerten
ott van?
- Nem, csak a main, meg még háromra jön el.
így alakult.
- Van valamilyen felszabadultság vagy könnyedség
ebben az új anyagban?
-Olyan szinten könnyedség biztos van, hogy
ez egy viszonylag keveset próbált anyag.
A Mike akkor hallott ezekből két számot
először, amikor bementünk a stúdióba.
Ez egy nagyon intenzív korszak volt a zenekar életében, én megfelelően, le is robbantam a végére. Napi tíz órákat próbáltunk: lemezfelvétel meg még koncertek. A lényeg az,
hogy ez a feszített tempó attól függetlenül elég
jó időszak volt, mert én szeretek pörögni, illetve úgy csinálni, mintha történnének a dolgok.
A felvételnek meg ami az érdekessége, hogy
ezeket egyszerre vettük fel. Egy helyiségbe
betoltuk az erősítőket, bemikrofonoztuk, és játszottunk. Egyszeri játékból adódó szituációnak
vagyunk a fültanúi. Már azok, akik megveszik.
folytatás a 17. oldalon

P é n t e k e n , szombaton disco
(Egyetcmistilcntk ingyenes!)
Szeged, Szent Mihály u. 1
Nyítvttartás: H-K: 08-24-ig, Si-C«: 08-0Í-Í3, P: 08-04-ig, S i o : 16-04-ig, V: Z A R V A

é

Tokodi

Mert minden Nő

különleges.

UNI®UE

KO/MI IIKAé, HAISIÚDIÓ
Szeged, Gyergyói út 6.
Tel.: 62/430-991, E-mail: beautycomplet@mail.tiszanet.hu

>

Margaréta

Születési idő: 1975.12.05.
Szak: testnevelés
Magasság: 183 cm
Szemszín: kék
Hobbi: úszás, irodalom,
színház, természet járás
Kedvenc író: Róbert Merle
Kedvenc étel: túrógombóc
tejföllel
Kedvenc ital: sör

Ntig]' Klára

Sepa

Zsanett

Születési kló: 19S3.05.0I.

Születési idő: I9SI.07.10.
Szak: matematikn-owsz
HMhvlÁlésszenvző
Magasság: 173 cm
Magasság: 167 cm
Szemszín: barna
Szemszín: kékeszöhl
Hobbi: olvasás, tánc,
Hobbi: tánc
társas játékok
Kedvei « ín>: Miksziitli Ki'ünu'mKedvenc író: Dosztojevszkij
Kedvenc étel: csirkemell
Kedvenc étel: tsirkjupnkiis
roston
Kedvenc it;ü: cxn-aHa
görögsalátával
Kedvenc ital: pt'zsgö,
orosz vodka
S / a k : orosz

Deák

Hajnalka

Aílamecz

Születési idő: I9S2.03.07.
S/ak: orosz-angol
Magasság: 15Scm
Szemszín: kék
Hobbi: csocsó, tánc,
zene hallgatás,
kirándulás, olvasás
Kedvenc író: Karinthy Frigyes
Kedvenc étel: rakott krumpli
Kedvenc ital: almás sör

Judit

Születési idő: 1981.12.04.
S/ak: matematika-technika
Magasság: 160 cm
Szemszín: barmi
Hobbi: vívás,
zene hallgatás,
olvasás
Kedvenc író: Ady Endre
Kedvenc étel: pizza
Kedvenc ital: gin tonic

Legyél TE az egyeTEm arca!

Világszép Egyetemista
Ha főiskolás vagy egyetemista vagy (az SZTE hallgatója) Rl llcij egy képet magadról a Hökkentő
c ímére. (6720Szeged. Boldogasszony sgt. 6. PappNóra)
írj hozzá néhány sort magadról, (szak. születési dátum, magasság, szemszín, hobbi, kedvenc író, kedv enc
étel, kedvenc ital)
Lapunk négy hónapon keresztül közli a versenyzők arcképeit, melyre az olvasók szavazhatnak!
A közönségszavazatokat e-mailben a hökkento(n levele.com címre várjuk!
A nyerteseket értékes díjakkal jutalmazzuk: fitness-. kozmetika-, szolárium bérletek, szépségkosár,
és egyéb meglepetések! Exkluzív interjú a Hökkentőben!
A jelentkezéssel kapcsolatos bármilyen ken kse< l< lel keresd PappNórát a 62/548-OTO-es számon!
Díjátadás 2(K>3. áprilisiam.

Főiskolások a Szegedi
Universitasban Alapítvány

sA>'lf TKKTKULTÚRA
S/Akt) N f
S z e g e d . S e m m e l w e i s u. 7.
Tel.: 5 4 5 - 7 5 4

PARAMOUNT FITNESS
Szeged, Bal fasor 4.
Tel.: 432-290

Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m
Polgáraiért Alapítvány

FUTUROPE
Fiatalok a Jövőért
Közhasznú Egyesület

\
I)} Idill

%

W É U
6 7 2 0

KUN Szemészet
(SZTE Szemészeti Klinika)

6720 Szeged,
Korányi fasor 10-11.

o

S Z E G E D , K O R Á N Y I F A S O R 10-11

Tel.: 545-092

V a n n a k e m b e r e k , akik valamilyen okból n e m t u d n a k , vagy n e m a k a r n a k s z e m ü v e g e t
és k o n t a k t l e n c s é t viselni. S z á m u k r a jelenthet megoldást a p á r perces, a m b u l á n s e x c i m e r
lézeres s z e m m ű t é t , a m e n n y i b e n a megelőző részletes szemészeti vizsgálat s o r á n k i z á r ó ok
n e m m e r ü l föl. A s z e m fizikai ellenálló képességét n e m befolyásoló b e a v a t k o z á s ,
a l k a l m a s s á g esetén, 17-18 éves k o r felett b á r k i n é l elvégezhető.
C é g ü n k speciálisan képzett m u n k a t á r s a i 1995 óta állnak a p á c i e n s e k s z o l g á l a t á b a n .
A h a g y o m á n y o s excimer lézeres kezelés ( P R K ) mellett m a m á r a L A S I K . m ó d s z e r t is
a l k a l m a z z u k . Elsődleges s z e m p o n t u n k a minőségi m u n k a v é g z é s és a p á c i e n s e k
biztonsága.
Részletes t á j é k o z t a t ó n k a t minden é r d e k l ő d ő n e k szívesen e l k ü l d j ü k , és t e l e f o n o n is
a d u n k felvilágosítást.
(A v á r a k o z á s elkerülése végett a vizsgálatra célszerű telefonon bejelentkezni!)

( B

\

Hallgatók figyelem!
ÚJ HELYEN!!!

Sellő
Tankönyvbolt
6722 Szeged,
Révai u. 5.
Tel./Fax: 62/425-612

Egyetemi Könyvés J e g y z e t b o l t
6722 Szeged,
Vitéz u. 12.
Tel./Fax: 62/420-245

buchsmit@ma il.tiszanet.hu
w w w. b uch.hu
Szeged vezető diákvállalkozása kínál

munkalehetőséget

rugalmas időbeosztással, iskola mellett is. Pl.: adminisztratív munkák,
adatrögzítés, borítékolás, fizikai munkák, terjesztések stb.

Szeged, Vitéz u. 20.

62/420-239

Aktuális munkáinkat folyamatosan nyomonkövetheted
a következő helyen - sorbanállás és telefonköltség nélkül.

www.melo-depo.hu

Feliratkozhatsz levelezőlistánkra
a is, ahol minden munkalehetőségről
mun
azonnal értesítést
ést kapsz e-mail-ben.

a Vefeds

Legyen az
Ü n n e p szem előtt
A z Erényi Optika üzleteiben m á r Karácsony van.
A z engedményes karácsonyi akcióban sokféle divatos
szemüvegkeret és márkás szemüveglencse vesz

részt!

M á r k á s szemüveglencsék - 20%; - 30%
G y e r m e k keretek - 20%
F e l n ő t t k e r e t e k - 10%; - 2 0 % ; v a g y a k á r - 5 0 % is!
Minden kedves v á s á r l ó n k n a k Kellemes Ü n n e p e k e t K í v á n u n k !
S z é c h e n y i t é r 5 . (a törvényszékkel szemben) Tel.: 62/424-268
Nyitva: H-P: 9-17.30-ig. Szemvizsgálat itt!
K á r á s z u . 15. (a kapu alatt balra) Tel.: 62/424-608
Nyitva: H-P: 9-17.30-ig, Szo.: 9-12-ig.

COPY GÖDÖR
Szeged,Oskola u. 10.

Au Pair Program
(Anglia,

Németország,

Olaszország,

Franciaország

FENY

)

Nyelviskola Program
Járj nyelviskolába

Legális

London

belvárosában.1

munkavállalás

EH

Órabér: 2000 Ft / órától

Au Pair Program
20 / 3588935
30 / 2829433
70/2454795

• H

^ Nyelviskola Program

Hit

Ml

70/3149100
70/2708111
www.a3group.hu
www.studentvisa.hu

NYITVATARTAS:

munkanapokon 9 - 16 óráig

Vr,AYUSA
A z Amerikai Egyesült Államok hivatalosan elismert
San Fransisco-i Diákcsere Szervezete

• Au-pair program!
18-27 év közötti fiatalok számára! 7000 USD
kereset!

• Nyári munka • szakmai ogyakorlat
»
%/

18-28 év kö/ötti hallgatói jogviszonnyal
rendelkezőknek

• Ausztrál programok
nyelvi kur/usok. egyetemi képzések

Ayusa International
A non profit student exchange organization

Budapest, Rákóczi út 8/a II/6.
Tel: 30-267-9648
Tel ./Fax: 06-1-268-1007
aicee7@inail.datanet.hu

WWW.AYUSA.HU
Érdeklődni:
SZTE EHÖK Külügyi Bizottságánál Szeged, Boldogasszony sgt. 4.
Keddenként d é l u t á n 4 és 5 ó r a között Bene T a m á s n á l
tamasbene@freemail.hu

LIGET AUTOSISKOLA
6 7 2 6 S z e g e d , S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t u. 2.
Nyitva tartás:
H - S z - P 15.00-17.00
Tel.: 0 6 / 3 0 - 3 1 6 - 9 3 - 9 5

Tanfolyamaink egész évben
folyamatosan indulnak.
H a minimum 3-an jöttök egyszerre
5% kedvezményben részesültök!
Diákkedvezmény az elméleti
tanfolyamaink díjából!

SZEGED TELEVÍZIÓ
A
VÁROS TELEVÍZIÓJA

és a Főiskolások
a Szegedi Univensitasban
Alapítvány!

KATTANJ RÁNK !

www.szegedtv.hu
Szegedi Tudományegyetem Szabadidőközpont - JATE Klub
S z e g e d , Toldi u. 2. Tel: 6 2 / 4 2 0 - 4 4 5 , fax: 6 2 / 5 4 4 - 0 5 6
Nyitva tartás: hétfő, szerda, csütörtök: 9.30 - 4 óráig, vagy programzárásig
kedd, péntek: 9.30 - 24 óráig, vagy programzárásig, szombat: 2 2 - 05 óráig
6. pílilbk
19 óra
HIRCUS NOCTURNUS'
FEST'
Sundone, Aquelarre, Fagyhamu,
Christian Epidemic,
Neochrome, Agregator
7, saoiiiLul
22 óra
MI C S O D A B U L I
A Nagyteremben DJ. A!ma,
a Kisteremben DJ. Milán és
DJ. Immyboy
% iiStfS
21 óra
Félévzáró TTK-s BULI
21 órától a N I U együttes
koncertje
Házigazt/a: Mátrai Róbert,
a Kisteremben Dj. Breki
Az SZTE TIK HÖK
támogatásával TTK-s
klubtagságival ingyenes
1D, k&lld
20 óra
O u r Group presents: Fe-male
(T)issue
4 scenes from 4 plays angol nyelvű színházi előadás

11. aasrslti

21 óra

KÖZGAZDÁSZ
FÉLÉVZÁRÓ BULI
DJ. Almával
14. üatH&rt&k
20 óra
V I N Y I T (Vizsgaidőszak NYitó
Iszonyatos Tivornya)
20 órától Sunday Best,
Időrablók és Le Roy koncert
DJ's: Varga B. László
és Molnár IMJOS
Az SZTE BTK HÖK
támogatásával BT K-s
klubtagságival ingyenes
23, p i t i t e k
19 óra
Szinkron Fesztivál
Action, Necropsia, Mz/X, Baby
Bone, Hangyák
A program az SZTE EHÖK
támogatásával kerül megrendezésre.
saoüCilb®'!
22 óra
MI C S O D A B U L I
.4 Nagyteremben DJ. Alma, a
Kisteremben DJ. Milán és DJ.
Immyboy

I P . ssm&rtfiik
21 ó r a
S T U D E N T EST Újdonságok nosztalgiával
DJ: Varga B. László
3 1 . MSDUüLíit
22 óra
MI C S O D A B U L I
A Nagyteremben DJ. A Ima,
a Kisteremben DJ. Milán
és DJ. Immyboy
2 6 . ssütCrt&k
22 óra
STUDENT EST Újdonságok nosztalgiával
DJ: Varga B. László
§8» 03 CiUiLnt
22 óra
MI C S O D A B U L I
A Nagyteremben DJ. Alma,
a Kisteremben DJ. Milán és
DJ. Immyboy
2DD2, d®s'5iiii>sir 3 1 ,
k * M 2D fiarátfil
2DD3. jíuiu&r 1, DC Crliá«
SZILVESZTERI
JATE BULI
A Nagyteremben DJ. Alma, a
Kisteremben DJ. Milán

2003. J A N U A R
5 , ®3®№ri№k
21 ó r a
S T U D E N T EST Újdonságok nosztalgiával
DJ: Varga B. László
1 1 , azbiimibiit
22 ó r a
MI C S O D A B U L I
A Nagyteremben DJ. Alma,
a Kisteremben DJ. Milán
és DJ. Immyboy
1 6 . o®ffi№r№k 21 ó r a
S T U D E N T EST Újdonságok nosztalgiával
DJ: Varga B. László
1 8 , casDitiJbiit
22 ó r a
MI C S O D A B U L I
.4 Nagyteremben DJ. Alma,
a Kisteremben DJ. Milán és
DJ. Immyboy

Koncertjeink élőzenei műsorok - az
esetleges fél -playback programokat
,,fellépés "-ként hirdetjük.

Rendkívüli népszerűségnek örvendő Kis gitártörténet című sorozatunk után Zékány
Károly Ödön - a felkérésnek engedve újabb zenetörténeti érdekességeket tár kedves
olvasóink elé. Sorozatunkban azon személyek, családok pályáját dolgozza fel, akik
jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy napjaink hangszerei létrejöjjenek. Jelentősek,
mert például feltalálták őket.

RUDOLPH
WURLITZER
A mechanikus hangszerek történetében kétségkívül a Wurlitzer név a legismertebb.
A Wurlitzer által alapított társaság 1890 és 1930
közti virágkorában nagy mennyiségű mechanikus hangszert készített és értékesített, beleértve a cowboy-filmekből ismert pénzbedobós
- Szoktad mondani, hogy nem csíped a stúdiózást.- Mi lett azzal a faszival, aki a nevedben levele- zongorákat, és a nagy moziorgonákat is. Wurzett?
Most szereted?
litzer 1831-ben Németországban született,
- Ezt most szeretem, mert most úgy csináljuk, - Elhallgatott. Legalábbis akik jelezték felém,
ahol édesapja hangszerhogy nincs tökölés, meg nincs az, hogy talál- hogy van egy ilyen ember, nem szóltak többet.
készítéssel foglalkozott.
junk ki ide még egy szólamot meg ilyen kínÚgyhogy remélem. Volt egy csaj, aki odajött
22 éves korában Amerilódások. Mivel eléggé koncertverzióban rög- hozzám, hogy állítólag már majdnem járunk.
kába ment, ott különféle
zítjük a dalokat, így aztán nincs különösebben
Mondtam, hogy küldje már el nekem ezeket a
kalandos foglalkozásostúdióparám. Én nem szeretek három hónapig leveleket, mert itt valami tévedés lesz. És elkat űzött, majd azzal az
dolgozni egy dalon, és a végén már azt se tu- küldte, amiket én írtam neki. Ezek létező leelképzeléssel alapított
dom, hogy mit miért csináltam. Most beme- velek. Hát van ilyen. Ez az Internetben a jó.
céget, hogy a Németorgyünk, két nap alatt fölveszünk négy öt szá- Rá lehet maszturbálni a képernyőre.
szágban viszonylag olmot, rögzítünk hat-hét verziót, és amelyik
csón előállított hangszejobb, azt kiválasztjuk, akkor aztán azt össze- - Fú, akkor te már nagy sztár lehetsz, ha ilyen el- reket az Újvilágban
mebajos rajongóid vannak!
toljuk, majd bemegyünk egy
értékesítse. Megtakaríhónap múlva megint. Nem
- Nem, kis sztároknak is szokott lenni, ahogy
tott pénzét az édesapjászeretek úgy dolgozni, hogy
a jelen helyzet is mutatja. (Rönak küldte el, aki a
csak nyomjuk egy hónapig és
hög.) Hülyéket minhangszereket szállította
a végén már azt se tudjuk,
denütt lehet találni.
neki. A vállalkozás kezmit csinálunk.
Gereblyézel a kerdetben a hagyományos
tedben, és mondjuk a
hangszerekre korlátozódott. A 19. század utol- Tudod, most, hogy évforduló
l e v e l e k e t akarod
só évtizedeiben Wurlitzer figyelme a zenélővan, felteszem a szokásos marösszegereblyézni, akdobozok, és más mechanikus hangszerek felé
haságot: gondoltad, volna ezt
kor összegereblyézel
fordult. Legnagyobb üzleti sikere a pénzbedo15 évvel ezelőtt?
olyat is, ami nem levél.
bós zongora lett, amit 1899-ben egy másik néHe-he
- Bereményi is ír erről:
met ember, Eugene de Kleist találtföl.Ami„Csak tíz év múlva ne ez
kor Wurlitzer az üzlettől visszavonult, a sikeres
- Na, igen. Más téma.
a dal legyen." Bár ez
céget fiai, Howard és Farny vették át.
Hogyhogy
a
lányaid
rajzolnem tíz, hanem már titák a borítót?
Zékány
zenöt. Figyelj, én azt
- Most a PÉKO, aki szokta
gondolom, hogy mindenképpen nagy dolog, hogy mi még létezünk,
csinálni a lemezborítókat,
illetve, hogy viszonylag egyenletes színvonanem ért rá, és mondta, hogy
alternatív
lon muzsikálunk. Persze követtünk el renge- rajzoltassak a lányokkal. Rajzoltattam, és ő
teg tévedést. De olyan különösebben büszke meg mondta, hogy jó lesz.
ethno
nem vagyok rá. Én tudtam, mikor mi elkezdindie
tünk zenélni, hogy valami lesz ebből a zene- - Ok mit szólnak az apa dolgaihoz?
modern tánzenék
karból, van benne valami olyan, ami másban - Most már tetszik nekik, hogy ők is szerepelnincsen. Mondjuk úgy, hogy van másban is, de nek benne. Bírják. Figyelj, ilyen korban még
ambient
- - - T
mondjuk az akkori konkurenciában nem volt. nem alakul ki az, amikor egyrészt ciki az apu,
s
e
c
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n
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Valahogy megszólítja az embereket, és vala- másrészt meg mittudom én. Azért azt érzik,
hogy úgy nyúl dolgokhoz, ahogy akkor keve- hogy ez egy érdekes dolog, hogy különlegesen nyúltak, ez szerintem a pop vagy rock ze- sebb, mint egy „szabályos" foglalkozás. Szeres z ö s t ékiszereí?
nében a legfontosabb. Nekem legalábbis. tik a dalokat, vannak kedvenceik. Satöbbi...
Nem érdekel, hogy ki mennyi pörgetést tud,
Körülbelül itt maradt abba a beszélgeki mennyire tud gyorsan skálázni, szerintem
ez egy ilyen üres maszturbáció. Engem az ér- tés és mivel már le kellene zárnom, akkor
dekel, ha valaki valamit el akar mondani, és itt pont. A koncert nagyon jól sikerült. Két
azt el tudja mondani szövegben, zenében vagy és fél órát játszottak, mindegyik korszakukat tisztességesen megidézték, élvezték az
valahogy.
egészet, és ez nagyon jót tett a bulinak,
mert a közönség is levette a dolgot. Szóval
- Fogadalmak?
volt felszabadultság, miegymás, háromszor
- Semmi. Én soha nem szoktam ilyeneket. vissza is jöttek. Kedves gesztus. Vége.
Például ha kapok ilyen leveleket, hogy küldd
el azonnal vagy meghalsz, én mindig kitörlöm,
Fakan Csaba
és soha nem küldöm el.
fotók: internet
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Koncertkritika
( J A T E - KI u b
Húzom a számat, ha Almát látok. H á t
még ha Almát hallok... De azért mindig megjátszom, hogy élvezem a zenéit és bámulatos keverőtudományát. És
mindig visszaszokom a J A T E bulikra,
csak azt nem tudom, miért. Talán a
négy éves Klubfüggőség, a társaság és
a koncertek t a r t j á k bennem a lelket.
Utóbbiakból az elmúlt hetekben sem
volt hiány. Garde, Nyers és Anima
Sound System típusú hangversenyeket
figyelhetett meg a nagyérdemű kedden
meg pénteken is. A z aktívabb koncerthívők a feszült figyelem mellett keresztvízhólyagosra táncolhatták lábaikat, mert ezek aztán igazi élőzenés
mulatságok voltak.
November 12. kedd
The Garde - a makói származás nem érződött
a zenészeken, valószínűleg ügyeltek a vacsoránál. Egyébként egyenesen Liverpoolból érkeztek a JATE-ba. Beszélgettem az énekessel,
rendes volt meg közvetlen is. Elmesélte, hogy
tíz éve létezik a Garde, előtte nem is létezett.
A mai felállás viszont csak három éve üzemel.
A jól összeszokott, lendületes és dallamos vidámságot játszó csapat úgy felpörgette a hangulatot, hogy a fél világ táncra perdült. A színpad előtt megfordult többek között Kudlik
Júlia, Rubens Barrichello, Váleríj Kubászov és
Kiistü, a török válogatott kapusa is, utóbbi
csak úgy egymagában, Anikó nevű szegedi barátnőjét otthon hagyta. A hangzás profi volt, a
gitáros utolérhetetlen mimikája pedig oszcilloszkópként rajzolt hangokat a térbe, szóval siketek is nyugodtan mehetnek Garde bulira.
Üdv a kedvenc magyar csapataim között!!!
Nyers (J nájersz J)
„Az Évi rendes..." (ez volt a koncert címe)
Sosem hittem volna, hogy még egyetemi éveim alatt megtörténhet e két dolog. Az egyik,
hogy újra a JATE-klubban szerepel a Nyers
(ilyen már közel két és fél éve nem volt); a má-

szubjektív]
sik, hogy a szereplést hirdető plakátokról
bigbratyós felhangok köszönnek vissza. Mert
ez az Évi bárki lehet ugyan, mégsem akárki.
Bár szerintem leginkább egy senki. Szóval kár
volt ezért a marketingdumáért, főleg, hogy
még túl sokan sem voltak.
Mindezek ellenére jól érezhette magát,
aki megnézte a bulit. Ezt garantálta a már
megszokott igényes hangzás és hangszerelés
kiegészítő zenészek tömkelegével, égberepítő
szirénvokállal és Czutor poéndömpingjeivel.
Mellesleg a Nyers Inkább a zenémet játssza,
mint pl. Alma, akire Nem táncolok. S bár az
újabb nóták már sokkal Rádióbarátabbak, a régebbi szerzemények is ütöttek, mint pl. legnagyobb kedvencem, a Tarlódal. Jó kis pörgés
volt, az biztos; Méreg nélkül. Rendes emberekkel, és még a Gyengébb nem sem szívatott.
Szóval Elégedett vagyok, de hát Jár, ami jár.
Egész este Aqua-t ittam, hogy legyen mit kiizzadni a Fényre csúnyuló lányok közötti Elnyomásban. Igaz, néha Elvesztettem a fonalat, de
azt hiszem ez belefér, végül is Véremben van
a R&R! A Szervusztok című ordibával zárt volna a Nyers, ha nem tapsoljuk vissza őket egy
Kis tréfára.
November 23. péntek
Anima Sound System - 5-6 Anima bulit végigpörögtem már, de eddig sosem okozott csa-

mindent beleadtak. Csak (ha tetszik, ha nem)
úgy van ez, hogyha egy zenekar sok még kiadatlan és emiatt ismeretlen számot dob be
egy koncerten, akkor arra nem ugrik azonnal a
közönség, s így a hangulat sem lesz igazi. Na
ez lehetett az egyik gond a 23-i Anima bulival.
Hiába nagyon jók az új számok, még nem ütnek akkorát. Pedig nagyot fognak. Olyannyira,
hogy a következő koncert előtt még a jó öreg
kalapácsos embert sem kell megkérni, hogy
legyen szíves és teremtsen fejbe. Mert már
most tudom, hogy az új szerzemények kifejezetten arra hivatottak, hogy méreg nélkül
megadják a pörgéshez szükséges delíriumot.
Ezért alig várom, hogy két-három hét múlva
végre a boltokba kerüljön az új lemez. (Már
kész van, csak kiadót keresnek!) Ami nagyobb
gond, hogy az Anima Sound System látványosan kinőtte a JATE-klubot. Nyitóbuli típusú
heringállapotok uralkodtak, levegő meg sehol
sem volt, csak nagyon kész fejek. Ennyi bebogyózott köcsög barmot rég láttam már együtt,
és hogy mit összevariáltak a színpad előtt? Komolyan elment a kedvem az egésztől, nem
tudtam túllépni azon, ahogy a sok kis rosszfajta pudlipöcs megjátssza a rajongót. Ez már eleve rossz, nekem se megy a diszkókirálykod ás.
Szóval ez most nem volt az igazi. Szerintem.
Mert a saját véleményemet írtam le, ha tudni
akarod.

lódást. Eddig. Illetve lehet, hogy most sem ők
okozták, hiszen tényleg kitettek magukért,

flakon

Kornyika Kvíz
1. Mi az új Kispál és a borz lemez
címe?
a) Nagyon szerelmes lányok
b) Nagyon szerelmes vagyok
c) Nagyon szerelmes kanok

Az előző számunkban közölt rejtvény
helyes megfejtése:

2. A művészúr kérem című cikkben
mi a művészúr becsületes neve?
a) I f j . Csonka Imre
b) Csonka Árpád
c) Csonka Kázmér

Exkluzív, számozott Hökkentő pólót
nyert:
Juharos Krisztina és B á n Ödön
(átvehető szerkesztőségünkben)
Megfejtőink között ezúttal is egy
exkluzív, számozott Hökkentő pólót és
egy 500 forint értékű pizzajegyet
sorsolunk ki.

3. Mi volt a legutóbbi Jate- beli
Nyers koncert címe?
a) Az Évi nedves
b) Az Évi rendes
c) Az Évi tetves

la, 2c, 3c

Beküldési határidő: 2003. január 7.
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M i n d e n rendezvény e l ő l i
van bőven tennivaló

- Ebből profitálsz valamit?
- Egyelőre nem igazán, de nagyon fontosnak
tartom, hogy sikerüljön támogatókat szerezni,
mert ennek a reklámozása, hirdetése pénzbe
kerül. A plakátok készítésénél is fontos, hogy
felkeltse az emberek érdeklődését, és ez viszont nem olcsó. Aminek nagyon örültünk,
hogy pályáztunk az EHÖK Kulturális pályáza-A neved összekapcsolható az SZTE Gregoriántán, és a Gregorián Együttes nyert is pénzt. Ami
gondot okoz, hogy a hangszer,
Együttesével. Mi is ez pontosan?
amin játszom, egy nagyon ér- Mikor és hogyan kezdődött nálad ez a nagyfokú ze- A gregorián a zenetörténettékes fából készül, ráadásul
neszeretet?
nek abban a szakaszában jelent
kézi készítésű. Ennek követ- Furulyán kezdtem el tanulni, mint minden meg, amikor elkezdték lejekeztében nagyon drága.
gyerek a zeneiskolában. Mivel maradtam pár gyezni a hangokat. Tehát a kottaírás kezdete tulajdonképpen.
évig a zeneiskolában, közelgett már a nyolcadik
-Mi a célja ezeknek a rendezvéIgazából ez „énekelve imádkoosztály vége is. Egyszer csak azon vettem észre
nyeknek? A mondanivalón van a
magam, hogy maradtam a furulyánál, pedig ezt le zás", tehát a vallásos jellege is
hangsúly, vagy hogy egy kicsit kiszokták váltani, úgymond egy normális hangszer- fontos. Kórusban kezdtek énelépjenek a megszokott hétköznapre. Engem nem érdekelt, ha kell, maradok még kelni, de hosszú ideig csak egy
okból?
zenét tanulni, de akkor furulyázok. Nem volt szólamban. Később alakult ki a
-Mindig valami mondanivaló
meglepő a zenei pálya választása, bátyám révén többszólamúság. A Gregorián
az, ami motivál. Nem az jut
Együttes egy olyan formáció,
nem én voltam az első a családban.
eszembe
ilyenkor, hogy megahová most tagfelvételt is hirdemutassam, hogy én hogy tudok
- Mesélj a hangszeredről, amin játszol. Mit takar tünk.
a
A lényege, hogy szaktól
játszani, vagy hogy a Gregorián
hlockflöte elnevezés?
teljesen függetlenül bárki jeEgyüttes mit tud. Mindig valalentkezhet,
aki
úgy
érzi,
valamiFülep
- Nem véletlenül emlegettem a furulyát.
Benedek
milyen mondanivaló a lényeg.
lyen
motivációja
van
zenei
téA hlockflöte fafúvós hangszer, furulyaként ismert. ez a német elnevezés a hivatalos neve. Ez ren. A tavalyi karácsonyi fellépés után kértek - Sok időt vesznek igénybe a koncertek?
a barokk kor hangszere volt. Természetcsen, mi- fel minket, hogy legyünk a Szegedi Tudomány- - Igazából koncertet vagy a nyári időszakban,
egyetem együttese. 18 főt számlálunk most, navel ez egy hangszercsalád, több fajta is létezik
gyon jó, családias hangulat van minden összejö- vagy Karácsony környékén szervezek, így ez túl
belőle.
sok időt nem igényel. De minden rendezvény
vetelen.
előtt van bőven tennivaló segítségek nélkül,
- Saját koncerteket szervezel. Mikor kezdted a naamikor az ember mindent maga készít elő.
gyobb közönség előtti szereplést?
- Miskolcon kivü!játszottál még valahol?
- Hát a szereplés egy igen kényes dolog, mert - Igen, nyáron fogtam magam, és lementem a Ba- - Hogyan fogadod a kudarcot?
van, aki még egyetemi évekre sem tudja meglaton-partra zenélni egy kicsit. Természetesen ezt - Eddig ezzel nem volt gond. Nem éreztem edszokni, hogy mások előtt beszéljen, vagy előad- nem úgy értem, hogy kiültem a partra. Az ottani
dig még kudarcot; ha kevesen is vannak a konjon valamit. Pedig aki egyetemre jár, annak ez egyik templomban játszottam meghívás alapján. certen, már megérte.
nagyon fontos. Én ezt a zene nyelvén teszem, és Egyszerűen csak jó volt játszani. És érdekes mószeretem is egy kicsit előremozdítani, gyakorolni don háromszáz ember gyűlt össze a végére. Hozpalma
ezt a szereplés-dolgot. A koncertezéssel úgy kö- zá kell tennem, hogy nagyrészt turisták voltak.
zépiskola második évében kezdtem foglalkozni.
Akkor még arról szólt a dolog, hogy a barátokat,
osztálytársakat hívtam össze, akik között volt
énekes és gitáros is. Nagyon hangulatos dolgokkal kezdtünk el foglalkozni, ezek mindig valamilyen sajátos gondolatokat tartalmaztak. Abszolút
November 21-én, szombaton a Millenniumi
Az első blokk után először autogramot
mindig a komolyzenéből indult ki, amit tanulKávéház felé vettük az irányt. Nem kisebb osztott a lelkes rajongóknak, majd exkluzív
tunk.
név, mint a világhírű harmonikaművész, Ifj. interjút adott a Hökkentőnek. Csonka Imre
Csonka Imre lépett fel aznap este Kovács Művészúr elmondta, hogy már gyermekkora
- Most is sokban kötődsz a komolyzenéhez...
Anitával (ének) és Pálffy Kopasz Zsolttal (gi- óta űzi a szájharmonikázást, ami legalább 3-4
- Igen, most az SZTE Zenekonzervatóriumában
tár, ének). A városszerte széles körben ismert óra gyakorlást igényel naponta. Az 1963-as
vagyok másodéves hallgató, régi zene tanszakon,
Művészúr - artistához méltóan - kellően fel- katonai Ki Mit Tudót megnyerte, és pályája
hlockflöte szakon. Ami érdekel, és ezért is jecsigázta a hallgatóság kedélyeit, mivel több, során szerepelt a Magyar Televízióban is.
lentkeztem erre a szakra, az a barokk kor zenéje.
mint fél órát kellett rá várniuk a rajongóknak A Művészúr kiemelte: „Meg kell tudni a
Igazából a komolyzene kategóriába sorolandó, de
- addig az alkalmi trió kétharmada szórakoz- hangszert lelkesen szólaltatni, jó érzés, ha az
ez az a fajta zene, amit igazából az általános
tatta az összegyűlteket. A Művészúr puszta ember muzsikálhat." Továbbá elmondta,
klasszikus zenész sem ismer. Ha megkérdezmegérkezése is már tapsot váltott ki a kávé- hogy anno még a Régi Hungáriában is fellénénk egy zongoristát, hogy meséljen a barokk zeházban.
pett. Elégedettségéről számolt be a közönsénéjéről konkrétan, nem hiszem, hogy bármit is
tudna mondani.
Elővéve hangszereit gyors bejátszás kö- get illetően, melynek egyik oka lehetett, hogy
vetkezett és elkezdődött az elegáns világhí- jó humorérzékét is meg-megcsillogtatta: az
- Hány helyen oktatják még ezt az országban?
resség koncertje. A műsort színes palettáról ablakon bebámészkodók előtt is meghajolt.
- Igen, ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy az
válogatta össze a Művészúr, hallottunk polRövid szünet után a második blokkban
országban itt. Szegeden van az egyetlen ilyen
kát, tangót, egy Dankó Pista nótát, és a Száz- hallottuk az O sole mio-t, a Bona sera-t, és vészak. A zenészek körében ez nem is egy elfogatagú Cigányzenekar által játszott művekből is gül egy - már a Karácsony közeledtére emlédott dolog, mert sokan nem is értik, hogy miért
hallhattunk ízelítőt. A közönség üdvrivalgás- keztető darabot, a Jingle Bells-t. Végül a Műkell ezekkel a régi dolgokkal foglalkozni. Nem
ban tört ki minden darab után, a Művészúr vészúr további fellépéseiről érdeklődtem,
tudják elfogadni, hogy a furulya igenis érdekelnem kis megelégedésére.
melyre válaszolva elmondta, hogy szívesen
het valakit, noha igen egyszerű hangszerről van
vállal
fellépést, amennyiben ideje engedi,
Virtuóz
játéka
felvonultatta
a
szájharmoszó. Ezzel is ugyanolyan szép dolgokat lehet műnika-művészet számos mesterfogását, láthat- mert szereti a hivatását és a közönséget.
velni, mint például egy zongorával.
tunk hangszercserét egy darabon belül, és a
- Szegeden koncerteztél már? Van erre közönség? „rezegtetéshez" szükséges kelléket, a műSzemes Katalin - Székely László
anyagpoharat, amellyel igen nehéz játszani.
- Hát majd meglátjuk, eddig még csak Miskolcon volt. Ott könnyű helyzetben voltam, nem
Egyre több zenekar alakul, egyre több exhibicionista énekes születik. Van, aki a pénz miatt csinálja, van, akit a szereplésvágy hajt. És vannak
olyanok is, mint Fülep Benedek. Akit nem a
pénz, vagy a szereplés hajt: ő az, aki mondanivalóját a zene nyelvén adja tovább, akinek már siker, ha egy ember is széles mosollyal gratulál, és
ő az, akit az motivál, hogy az embereket a mindennapokból kikapcsolva bekapcsolja a szép sze-

volt nehéz barátokat, családtagokat, ismerősöket
összeszedni. Kétszáz emberis eljöhet egy ilyen
estére. Hozzá kell tenni, hogy amiket szervezek,
azok általában templomokban vannak. Abban bízom, hogy itt, Szegeden olyan pezsgő egyetemi
élet van, hogy igenis lesz érdeklődés egy ilyen
iránt is, hiszen az egyetemisták nagyon nyitottak
az új dolgokra.

Művészúr, kérem...

Kukkoló

Amen
Kurt lát a gázkamrába kukucskálva, elég látni
az arcát, és rajta a megdöbbenést.
Szereplők: Michell Duchaussoy,
A film olyan színvonalas kidolgozású, hogy
szinte arra csábít, hogy hunyjunk szemet megUlrich Mühc, Mathicu Kassovitz.
közelítésének hiányossága felett. Ravaszdi volt
Ulrich Tukur
ugyanis a rendező. Megnehezítette azok dolszínes, feliratos, francia-német film (angolul beszé-gát, akik egyoldalú katolikusellenességgel prólő), 132 perc
bálnák vádolni, hiszen a filmben egy önmagát
feláldozó pap is szerepel. Ha azonban valaki
Az igazságnak ki kell derülnie! - lehetne az alaposabban utánanéz a történteknek, s nem
Amen című film mottója. Ám ha van egy tor- csupán a filmből tájékozódik, beláthatja: nemtánk, és megeszünk belőle egy szeletet, még csak egyetlen pap lépett fel határozottan, s
nem ettük meg az egész tortát. Valahogy így nem is volt mindegyik fellépés eredménytevan ez az igazsággal is a filmben. A néző köny- len. Az Amen többnyire csak a rosszról vesz tunyen azt hiheti, hogy egy az egyben kiderült, domást, arról, ami a hierarchia magasabb szintpedig csak egy szelete került terítékre.
jein folyt. Nem is utal az ellenállóbb
A cselekmény a második világháborúban, alsópapságra. Azok szerepét a kitalált figurának, a fiatal Ricardónak szánták, holott ő nem
a zsidóüldözések idején játszódik. Két szálon
fut: a német oldalon a megtévesztett náci, Kurt is oda tartozik, a pápa körül mozog. A film az
Gerstein harca folyik, miközben az egyház ol- egyházat ezzel a főpapokra szűkítette. Ricardo
dalán az ígéretes „karrier" előtt álló fiatal je- ebben a körben fehér holló, fiatalságával is arzsuita pap harcol. Kurt fertőtlenítésért felelős ra utalnak, hogy őt még nem sikerült megronszakember az SS-nél, míg egy nap rá kell jön- tani. A néző érzése ezért a film végén Ricardo
példája ellenére is valószínűleg az, hogy lám,
az egyház milyen undok intézmény, nincs az a
rossz, ami ki ne derülne róla (lásd a film döbbenetes befejezését).
Súlyos hiba, hogy a film tudatosan olyan
látszatot kelt, mintha a Vatikán megakadályozhatta volna az eseményeket. A „mi lett volna,
ha..." történelmietlen kérdésével manipulál.
A „reálpolitizálás" bűnét, a tétovázást persze
sem ez, sem a felelősség megoszlása nem menti. De azért nem árt tudni, hogy például az
Egyesült Államokban a tömeges megsemmisítés első híreire a külügyminisztérium vezetői
igyekeztek meggyőzni a zsidó közösségek vezetőit, hogy hallgassanak, mert csak a sikeres
nie, hogy felettesei mást értenek fertőtlenítés háború hozhat megoldást. Az ottani zsidók tilalatt, mint ő. Nem mond fel, tenni akar vala- takozó megmozdulásaira volt szükség ahhoz,
mit, de menthetetlenül belebonyolódik abba hogy lépéseket tegyenek. Nem is beszélve az
az ügybe, amelyet az egyház sem vesz elég ko- angol kormányról. Romániában például hetvenezer zsidót lehetett volna megmenteni, ha
molyan, csak ő és Ricardo.
Az Amen hatásos film, de nem hatásva- nem akadályozzák meg, hogy egy meghatárodász. Például az idő múlását, és ezzel együtt a zott pénzösszeget letétbe helyezzenek egy
késlekedés megbocsáthatatlanságát üres (nyi- svájci banknál. Ennek ellenére furcsa, hogy a
tott ajtajú) és zárt vagonokkal száguldó szerel- szövetségeseket a film majdhogynem felmenvények érzékeltetik. Szavak nélkül is nyilván- ti, arra hivatkozva, hogy azok a nemzetközi
való, hogy a tehetetlenkedés közben egyre szerződések miatt nem bombázhattak táborotöbb ember sorsa teljesedik be a koncentráci- kat. Az étkezőasztalnál mégis csak papok
ós- és munkatáborokban. Megjelenik Kurt csa- csámcsogtak, az amerikai követ nem.
Az intézményesült valláson nagyot üt a
ládja is, de elmaradnak a nagy családi jelenefilm, de általában a kereszténységen (az embetek, sírások és összeborulások. A film talán
legerőteljesebb, csendességében is megrázó riességen, a humanizmuson) nem, s ez nyilván
nem is volt cél. Mindez azonban csak a maguk
jelenete, amikor a tehetetlenkedést már
módján vallásosak táborát növelheti nem bíró Ricardo Róma pályaami zsákutca, ha azt vesszük, hogy
udvarárán a deportáltakkal
a kereszténység és az emberi
együtt felszáll a tehervamivolt lényege nem az elgonra. Egy fiatal zsidó
szigetelődés, az atomizáanyának segít felszállni
lódás, hanem az összefoapró gyerekével. A gyegás. Az egyház részéről
rek nem bömböl, nem
pedig kár lenne, ha a
nyújtogatja kacsóit, nem
görcsös elutasítás jellemutatják meg milyen sajmezné a filmmel kapnálnivaló. A leszállásnál a
csolatos álláspontot. Ma is
pap ismét segítene az aszvannak területek, ahol az
szonynak, de az rá sem nézve
egyház bizonyos szintjei félrelöki. A gyerek halott nem feltétlenül a Vatikán - tésúgják. A szenvedést ennél natovázik a határozott állásfoglalás
turalistább képekkel sem lehethelyett. A tanulságokat nekik
ne visszaadni. Ugyanígy nem
is le kellene vonniuk.
látjuk azt sem, amit az
SS t i s z t ,
Farkas Éva Réka
Rendező: Constantin Costa-Gavras

Filmajánló
Beszélj hozzá!
Rendezte: Pedro Almodovar
Főszereplök: Géraldine Chaplin, Javier
Cámara, Rosario Flores, Darío Grandinetti
Szegedi vetítés: 2002. december 26-30. Belvárosi Miniplex Filmtéka

Benigno négy éve ápol a kórházban egy
autóbaleset következtében kómába esett
táncosnőt. Aliciába már évek óta titokban
szerelmes, most munkaidejének nagy részét
mellette tölti. Nemcsak szerelmének, partnerének, de feleségének is tekinti az öntudatlan beteget.
Egy nap új beteg érkezik a szobába:
Lydia, a matador. A bikaviadalon olyan súlyosan megsérült, hogy ő is kómába esett.
Marcos újságíró, Lydia egyik rajongója, minden nap látogatja az imádott nőt. Benigno
megtanítja Marcost, hogyan kell kapcsolatot
tartani a beteggel. Időközben a két férfi között mély barátság születik. Míg Lydia állapota egyre súlyosbodik, az orvosok felfedezik. hogy Alicia terhes...
Mitől lehet tökéletes egy párkapcsolat?

Szerelem a végzetem
Rendezte: Peter Chelsom
Főszereplők: John Cusack, Kate Beckinsale
Szegedi vetítés: 2002. december 19-23. és 25.
Belvárosi Miniplex Kamara
1990 telének
egy, az ünnepi vásárlóktól nyüzsgő
napján jonathant
és Sarát összehozza a véletlen, no
meg egy pár kötött kesztyű. Két
idegen New York
forgatagában,
akik azonnal a
kölcsönös vonzalom áldozatául esnek. Annak ellenére, hogy
mindketten járnak valakivel, együtt töltik az
estét Manhattanben kószálva úgy. hogy egymás nevét sem tudják. Ám mikor az éj elkerülhetetlenül véget ér, kénytelenek megtenni a következő lépést. A megbabonázott
Jonathan azt javasolja, cseréljenek telefonszámot, ám Sara
húzódozik, és azzal áll elő,
hogy bízzák közös jövőjüket a
sorsra. Ha az ég egymásnak
teremtette őket, mondja, akkor megtalálják útjukat egymás életébe. Ez lenne a terv.
Ám a sors mást akar...
Két ember üldözi a másikat
és épp, hogy elkerülik egymást.
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Tea a Szaharában
Állítólag Hollywoodban csak az olyan öt
letekből születik fdm,
amelyek a WC-ben, egy
pisilésnyi idő alatt elmesélhetők. Ilyenkor ugyanis
a producer kénytelen végighallgatni minden marhaságot, legfeljebb levizeli magát. Az ilyen bonyolultságú
és fajsúlyú témák azonban
mind Einstein relativitáselméletének tűnhetnek a magyar
csatornák új sorozataihoz képest. A Tea és a Limonádé egyszerűségéről és sivárságáról csak
annyit, hogy mellettük a moszkvai túszdráma vidám esztrádműsornak tűnt. Vígjátéksorozat, amit
fapofával nézel végig és megkönnyebbülsz a
végén - Jóbarátok magyar olvasatban.

Valahogy nincs szeren
csénk a közelmúlt magyarsorozataival. Hiába
a két csatornát is megrengető arculat- és műsorváltás, fejlődést alig
lehet felfedezni. A mindent uraló valóságshow-k
mögött lanyha kí-

sérletek kezdődtek
szerény eredménynyel. K e z d e t b e n
csak Brigi és Brúnó
riogakapcsolatuk mindennapjaival, ma pedig
már két italról elnevezett sorozat
borzaszt el bennünket. Úgy látszik az Első generációnak nevezett televíziós öngyilkosság után
az RTL Klub vezetői bosszút
akartak állni a nézőkön, és ezért
indították el a Limonádét.
A TV2 pedig a zászlóshajó Dáridó elsüllyedése után most a fiatalokra támad a Teával.

Valamilyen kényszer hatására két
kereskedelmi csatornánk szinkronúszókat megszégyenítő összhanggal kezd mindig új vállalkozásba.
Most a vígjátéksorozatokon van a
sor. A címválasztás elmekórtani
okait feledve, koncentráljunk inkább a vizuális frissítők lényegére, a humorra. Az alkotók
ugyan megpróbálták az egyes
jelenetek alá vágott műnevetést megtámogatni, de mindössze néhány viccesnek szánt
nevet, (Páncél Félix) egy
Jóbarátok szinkronhangot,
valamint egy Mr. Beán klónt
tudtak összeszedni. így nem
marad más választásunk, mint figyelni a mesterséges kacajt, és konstatálni, hogy ez egy poén volt. Marad még a klasszikus vígjátéki hely-

zet: a szereplők félreértik egymást. Ez
a verbális csillaghullás a Teára jellemző, míg a Limonádé inkább a burleszkelemeket vegyíti a modern
plázafílinggel. Gyakorlatilag globálisnak tekinthető mindkét produkció,
ahogy minden eddig ismert humorforrást kipróbál és rosszul használ.
A szereplőkkel nincs
nagy baj, bár Frenreisz Károly
családjából ismerünk jobb színészeket. A fiatal, jórészt ismeretlen arcok (köztük egy szegedi)
miatt még éppúgy lehetne jó is
bármelyik epizód. És bár egyik sem az,
némi izgalmat azért még kínál a Tea és a Limonádé: érdemes fogadást kötni, hogy melyik
csatorna veszi le hamarabb a műsorról saját sorozatát.
Bíró Csaba
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Filmajánló
Halj meg máskor
Rendezte: Lee Tamahori
Szereplők: Pierce Brosnan, Halté Berry,
John Cdeese
Szegedi vetítés: 2002. december 19-23. és 25.
Belvárosi Miniplex Nagyterem
James Bondot
(Pierce Brosnan)
legújabb titkos
k ü l d e t é s e az
Észak- és DélKorea közötti demilitarizált övezetbe szólítja,
azonban nem teljesítheti feladatát,
mert egy titokzatos áruló aknamunkájának eredményeképpen
fogságba kerül. Hónapok telnek cl, míg az
NSA vezetője, Falco (Michael Madsen) nyélbe üt egy fogolycsere-akciót a kiszabadítására:
Bondért a korábban Dél-koreában leleplezett
Zaót ajánlják fel a britek. A fogolycserének
azonban nagy ára van, Bondnak - mivel lelepleződött az ellenség előtt - M. (Judi Dench)
utasításásra fel kell hagynia ügynöki tevékenységével, és végérvényesen ki kell lépnie a titkosszolgálat kötelékéből.
A 007-est a Falkland-szigetekre száműzik, ahol kutatómunka vár rá, Bond azonban
nem olyan ember, aki könnyen feladja. Noha
korábban mindig szentírásnak tekintette felettesei szavait, ezúttal fittyet hány főnökei
utasításaira, megszökik, és - egy hongkongi, illetve egy kubai kitérő után - Londonba indul,
hogy felkutassa és leleplezze a titokzatos kilétű árulót. James Bondnak természetesen segítője is akad: a csábos Jinx (Halle Berry) személyében
James Bond 20. kalandja.

Három hónapja kezdődött, és még mindig több millió embert csal a tévékészülék elé a Big Brother nevű valóságshow.
Voltak játékosok, akiket megszerettünk,
és voltak olyanok, akiket hamar megutáltunk. Voltak veszélyes helyzetek, konfliktusok, pornófilmbe illő ágycsaták, hatalmas bulik, sírás, nevetés, rengeteg
búcsú, amely közül talán a legutóbbi volt
a legfájdalmasabb.

megkörnyékezte kedvesét, Zsanett pedig a mai napig hozzá szólva majdnem
Szabit mond. Nem tudni, meddig fog tartani ez az „újonnan fellángolt szerelem"
Zsani és Laci között, a lánynak mindenesetre nagyravágyó tervei vannak, szeretne valamikor a médiában elhelyezkedni.
Természetesen tudja, hogy ehhez még
sokat kell tanulnia, a beszédtechnikáján
kell változtatnia. Mindenesetre nem lenne hátrányos, ha a t-t nem th-nak ejtené.
Persze mindenre van magyarázata, erre
például az, hogy őt Horváth Zsanettnek
hívják. Ez valóban egyértelmű. Nemde?

Vajon ki hagyja cl utolsónak
a Big Brother házat?

ww.biqbrother. vnet.hu*
Legalábbis Szabolcsnak, hiszen egy
kibontakozóban lévő szerelem ért így véget. Vagy mégsem? Pedig a fél ország izgult Szabiért, akit Zsanett feltűnően
hamar az ujjai köré csavart, amelyre nemsokára egy jegygyűrű is került. Először
nem tudtuk eldönteni, hogy csak játszik
vele, vagy talán ő maga is érez valamit
a fiú iránt. Végül kiderült, hogy az előbbiről lehetett szó. Persze nem volt ez
olyan egyszerű, hiszen hárman voltak ebben a kapcsolatban. Zsanett barátja, Hajnal Laci nagyon izgult kedveséért. Minden héten a Story magazin címlapján
olvashattunk arról, hogy ő mennyire nagyot csalódott barátnőjében, aki megalázta férfiúi büszkeségét. Többször azt nyilatkozta: „életem legnagyobb hibája volt,
hogy elengedtem Zsanit". Bár talán mégis nagyobb hiba volt őt visszafogadni (a
szerk.). Ő tudja. Zsanett mindenesetre
eldöntötte, hogy ajándékkosárral fogja
várni Szabit, ha kijön, sőt Laci még azt is
hozzátette, hogy elkíséri barátnőjét, hiszen nem haragszik Szabolcsra. Mindezt
azok után, hogy az őt semmibe véve

A show vége valószínűleg nagyon izgalmas lesz, még mindig történhetnek csodák. Jelen pillanatban azonban Bálint, a
lányok között pedig Évi tűnik esélyesnek, talán azért, mert ők viselkednek a
legtermészetesebben a házban. Szabi sajnos elvesztette népszerűségét naivsága
miatt. Már mindenki unta, hogy Zsanettet
mindenhová követi. Renátóval kapcsolatban megoszlanak a vélemények, talán
azért, mert nagyon öntörvényű, és igazi
hangulatember.
Esetleg ha Évikével bedobnak még
egy olyan akciót,
mint nemrég, növekedhet a népszerűsége. Andi is néha
fél lábbal kint van a
házból, de ha teljesíti ígéretét, miszerint még bent elveszíti a szüzességét,
ez a helyzet megváltozhat. Hajrá Andi! Popey a Big Brother
ház nagy csalódása. Miután kiderült, hogy
nem tud olvasni, még az is napfényre ke-

rült, hogy naplót vezet csábításairól.
Ejnye-bejnye. Ez nem fog tetszeni a lányoknak. Évivel talán azért nem feküdt
le, mert kint hagyta a jegyzeteit?
Sokak számára még mindig nem világos, hogyan is fejeződik be ez a több

mint három hónapos történet. Nos, az
utolsó játékos december 21-én fogja elhagyni a házat. A maradék hat emberből
három hét alatt már csak hárman maradnak benn, hiszen ezentúl hetente követhetjük végig a kiszavazást. Az utolsó három ember az aranycsapat dobogós
tagjaiként közösen tölti bent az utolsó
hetet, és már nem
kell jelölniük senkit, hiszen róluk
már csak a közönség dönt.
Mindenesetre nem kell elszomorodni, mert a
tavasz elején új lakókat ismerhetünk
meg, a Big Brother
folytatódik, vagyis
újra kezdődik. Ha
már elmúltál 18 éves, akár jelentkezhetsz
is, és ringbe szállhatsz a további 15 millió
forintért. Nem kell mást tenned, mint
felhívni a következő telefonszámot: 0690-420-420, ott megadni alapvető adataidat, melynek alapján pár hét múlva elküldik a jelentkezési lapot.
Megjelent a Big Brother CD, amelyen Király Linda mellett olyan előadók
is szerepelnek, mint Sub Bass Monster,
Pain, Unique, Timo vagy az Animál
Cannibals. Tara, a ház „kintiakója" ország-világ előtt bebizonyítja, hogy valóban tehetséges énekes, hiszen „Alomszép" címmel az ő dala is felkerült a
válogatás albumra. Hazai sztármixerek
pedig olyan ötletes, humoros Big Brother
mixeket készítettek, amelyek valószínűleg a slágerlisták első helyeit fogják ostromolni.
Fízei Nikolett

Hathárom

Nehéz tavasz, sikeres ősiM
Beszélgetés Ciellei Imrével, a magyar válogatott szövetségi kapitányával fiaskókról és győzelmekről,
csapatépítésről és ars poeticáról.
-Mennyivel nagyobb teher az A-csafiatot vezetni,
mint az utánpótlás-korúakat?
- Semennyivel. Mind a két munkát száz százalékos koncentrálással, nagy hittel, odafigyeléssel muszáj végezni. Aki nem így gondolja és
mérlegel, hogy „ez vagy az" a fontosabh, az azt
hiszem, rossz úton jár.
- A legutóbbi, Olaszország elleni vb-selejtezőn - az
l-O-ra vesztett mérkőzés
után — nem mindennapi
dicséretet kapott csapatunk
Trapattonitól. A neves
olasz edző szerintjó a csapatunk, pedig nincsenek
igazi sztárjai...
- I g e n , valóban ezt
mondta Trappattoni nagyon szívélyesen, miközben megölelt, de
arról nem szabad elfelejtkezni, hogy ők nyerték a meccset és a győztesek könnyen dicsérik
a veszteseket. Minden
játékosunk valamilyen
formában egyéniség, és
bízom abban, hogy azt a
tüzet, amit az ősz folyamán felcsiholtunk, tudjuk tartani.

- Említette a csapat szerkezeti felépítését. Én úgy
tudom, szerte Európában a négy védős felállástfavorizálják, és Ön is ezt szorgalmazta, mikor kapitánnyá választották. Miért tért mégis vissza a háromvédős rendszerre?
-Változik a világ futballja. Nem véletlenül
mondom ezt, hiszen a Vb ideje alatt Dajka
- A válogatottnáljó a hangu- László és Róth Antal Koreában, Mezey doktor
meg én Japánban tanulmányoztuk és láttuk
lat?
azokat az új tendenciákat, amire lehet keresni
- Kiváló. Én nagyon bízom játékosokat. 4-4-2 vagy 3-5-2? A számok nem
benne, hogy a srácokban annyira érdekesek, inkább a tartalom az, ami e
lévő érzést végig meg tudjuk őrizni.
mögött húzódik, hiszen univerzális játékosokra
-Az elődjét. Bicskei Bertalant megkérdőjelezhető
- Ez az év - főleg az ősz, az Eb-selejtezők - egész van szükség a középpályán és a védelemben is.
módon távolították el a helyéről. Nem fél attól, hogy
jól sikerült. Ön is így látja?
-Mi az, amit az összecsapások előtt mindig elÖnre is ez a sors várhat?
- Nagyon nehéz tavaszon vagyunk túl. Ak- mond a játékosainak?
- Ezzel kár foglalkozni. Az edzői pályán a szö- kor, amikor elvállaltam a kapitányi tisztet,
- Ez egy folyamat. A válogatott összetartásánál
vetségi kapitányi poszt a legmagasabb közjogi
úgy gondoltam, minden olyan csapat ellen
méltóság. Akinek akár csak egy alkalommal is fogunk játszani, akik hajlandóak velünk először jön a találkozás, a gratulációk, vagy az
lehetősége van arra, hogy vezényelje ezt a csa- megmérkőzni. így került sor februárban - együttérzések öröme, ami attól függ, hogy a
patot, az nagyon sokat tehet, vagy tett a ma- teljesen szokatlan időpontban - Cipruson klubjukban nyertek-e, vagy kikaptak a fiúk.
gyar futballért. Természetesen bennünket is Csehország és Svájc ellen két felkészülési A meccs előtti utolsó pillanatokban meg pár
kizárólag az eredmények minősítenek és most mérkőzésre, amiknek nagyon sok tanulsága szóval bíztatom őket.
arra készülünk, hogy még jobb eredmények- volt. Majd márciusban pont annál a moldáv - Edzői ars poetica?
kel rukkoljunk elő.
csapatnál voltunk, akiket itt fogadunk két - Mint magyar ember, nyugodtan mondhanap múlva. Információnk szerint ők is renge- tom, egyetlen nációnál sem vagyunk tehetség- Van kedvenc játékosa?
teget fejlődtek a fél év alatt, ezt alátámasztja,
- Minden olyan játékos a kedvencem, aki az hogy egészen jó mérkőzést játszottak a cse- telenebbek. Éppen ezért minden esélyünk
átlagosnál jobban játszik, és a csapat érdekeit hek ellen. Mi is elmondhatjuk magunkról, megvan arra, hogy a futballban is visszanyerjük méltó helyünket. Ehhez nagyon jó lehetőszolgálja. Nagyon fontos tudni, milyen sziszté- hogy azóta szép utat futottunk be.
séget kínál a Bözsik-program, hiszen a gyerma szerint játszatjuk a csapatot, és ehhez keressük a játékosokat, akik alkalmasak ezekre a - Majd átgázolt rajtunk a fehérorosz válogatott... mekeinket teljesen új képzés alá kell vonni.
szerepkörökre. Ilyen tekintetben a képessé- - Ennek a mérkőzésnek nagy tanulságai voltak Mivel pedagógus is vagyok, hiszek abban,
hogy a játékosok mindegyike saját magát is
gek döntenek, természetesen a viselkedési
mind a játékosoknak, mind nekem, mint kapi- meg akarja valósítani egy jó csapatjátékban,
normák is nagyon fontosak.
tánynak. Ezt követően a magyar ligaválogatott ahol a szervezettség és a fegyelmezettség alap- Az utánpótlás válogatottból( korábbi csapatától)megverte Ciprus A válogatottját, ami azért is követelmény.
sikeresen emelt át fiatalokat a nagyválogatottba... volt jelentős, mert itt próbáljuk ki először a három belső védővel való játékot. Utána a horvá- - Kijutunk az Eb-re?
- Gera Zoltán, Gyepes Gábor, Lőw Zsolt neve toktól ugyan kikaptunk két pontrúgásból, de a
mindenképpen ide kívánkozik. Fehér Miklóst játék minőségében - különösen a második fél- - Minden vágyunk, de ehhez nagyon nagy
is - bár már volt nagyválogatott - az utánpótlás- időben - egyenrangú ellenfelei voltunk a vb- összetartásra van szükség mindenki részéről,
tól kaptuk vissza. De Halmosi Pétert, Tokody résztvevő dél-szláv tizenegynek. Az eddigi idő- beleértve a médiát és a szurkolókat is.
Tibort és Bodnár Lászlót is nyugodtan ide so- szakot akár hívhatnám kiválasztásos szakasznak,
Pá! Imre
rolhatjuk, már játszottak egy-két mérkőzésen
ami után négy mérkőzés (spanyol, izlandi, svéd,
Interjúnk
után
lejátszotta
utolsó
mérkőzéés a későbbiek során is szóba kerülhetnek.
san-marino-i) mutatta meg azt, melyik a helyes sét a magyar válogatott Moldávia legjobb- Egy-két idősebb játékos - persze érthetően - mel-út.s Hiszem, hogy erről letérni nem lenne sze- jai ellen. A barátságos találkozón 1-1-es
lőzötté vált, mivel klubcsapatukban sem szerepel-rencsés, hiszen most azt kell igazolni, hogy amit eredmény született. A magyar gólszerző
felépítettünk, azt meg is tudjuk tartani.
Dárdai Pál volt.
nek. Például Sebők Vili.
- Akármelyik játékosról
van szó, a válogatott elsősorban azokra épít, akik
klubcsapataikban hétrőlhétre kivívják az elismerést. A mérkőzésrutinnál
nincsen jobb.
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Ha egy izgalmas előzést látnak,
—már ünneplik az embert!
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Hosszú-hosszú évekig minden motorsport rajongó azt várta, hogy végre legyen egy magyar versenyző a Gyorsasági Motoros Világbajnokságon. Ezt a
sorozatot általában Forma l-es pályákon rendezik meg, három kategóriában, ezek: 125 kcm, 250 kcm és a „királykategória", a MotoGP. Amikor
Talmácsi Gábor elindulhatott tavaly a 125-ös kategóriában, nem kellett oly
sok versenyt várni, máris a középmezőnyben láthattuk őt. Talma legjobb
eredménye tavaly a 6. hely volt, idén meg sem állt addig, míg az egyik futamon az egész mezőnyt maga mögé nem utasította. Sajnos ezt a helyet nem
tudta sokáig megtartani, mert a Pev Adac Sachsen csapat Hondája nem volt
elég erős ahhoz, hogy felvegye a versenyt az Apriliákkal. A kezdetekről és a
vb-s szerepléséről faggattam Talmát.
- Mondj egt pár szót a kezdetekről! Mi minden tör-- Milyen volt először menni ismeretlen pályákon?
tént addig, míg bekerültél a vb mezőnyébe?
- Mindenki azt kérdezte akkor tőlem, nem
- Az édesapám síugró volt, de egy gerincbeteg- okozott-e problémát a megtanulásuk. Nem je^
' - '?aff 1
ség miatt abba kellett hagynia ezt a sportot. Ek- lentett különösebb nehézséget, mert mire a
kor kezdett el motorozni és nagyon megszeret- vb-ben motorozik valaki, addigra akkora tate. Én négy éves korom óta tudok motorozni az pasztalatot szerez, hogy néhány kör alatt meg
ő segítségével, mert mindig velem és a testvé- tud tanulni egy új pályát. Inkább a beállításokremmel (Talmácsi Gergő, szintén motorver- kal volt több gond, sokkal nehezebb megtalálsenyző - a szerk.) foglalkozott. Szerencsés he- ni a megfelelőt, ehhez pedig profi szerelők
lyen élünk, Zuglóban, ahol mindig akadt kellenek.
lehetőségem gyakorolni - volt egy kézilabdapálya is a Bosnyák téren. Persze akkor még nem - Milyen a hangulata a futamoknak?
volt tudatos, hogy mién csinálom, inkább csak - Nagyon-nagyon jó! Sokkal barátságosabb,
játék volt. Ahogy cseperedtem, egyre komo- mint a Forma 1, ahol nagyon kevés ember jutlyabban vettem a motorozást, indultam verse- hat be a boxokba. Idén nagyon jó volt Brnoban
Szín: piros
nyeken, nyertem bajnokságokat, de mindig versenyezni, mert sok magyar szurkoló eljött.
Etel: pizza, pasta,...
Brazíliában is nagyon boldog voltam, mert ott
Ital: Red Bull, Ice Tea
értem el életem eddigi legjobb vb eredményét, a 4. helyezést. Sajnos sok olyan pálya
Színész: Arnold Schwarzenegger
van, ahol nincsenek magyar nézők, de olyan jó
Színésznő: Sandra Bullock
a szurkolótábor, hogy mindenkit megtapsolFilm: Matrix, Blade
nak, mindenkit szeretnek. Ha csak egy izgalÉnekes: Honda V I 1
mas előzést látnak, már ünneplik az embert!
Sokkal jobban odafigyelnek arra, ha például
Énekesnő: Britney Spears
egy magyar ér el nagy eredményt, mert az újHobby: Squash, Bowling, csajok
donság. Ha egy spanyol vagy egy olasz vezet a
Autó: Peugeot, Toyota
versenyben, az már megszokott dolog.
Sportoló: Rossi
- Milyen a többi versenyző?
Ország: Olaszország, Ausztrália
Túl
nagy
barátság
nincsen.
Mondjuk
a
csaVans: Budapest
megvolt bennem a fokozatosság. Később már
egyre többet néztem a MotoGP-t a pattársammal, Klaus Nöhles-szel egészen jól
Versenypálya: Motegi, Hungaroring
Eurosporton, de az álmom, hogy egyszer én is kijöttem, mindig tudtunk beszélgetni. Rá nem
Motortípus
Aprilia, Ducati, Honda
ott versenyezhessek, nem volt reális. Vezettem mint ellenfelemre tekintettem, nagyon jó baa Magyar Bajnokság mezőnyében, először 80 rátság alakult ki köztünk. Ő például ment egy
kcm-ben, majd 125 kcm-ben, ezután követke- 250 kcm-es gyári Apriliával, aztán elmesélte az hogy szétnézzek a környéken. Idén Malajziázett az Európa Bajnokság. Tavaly jött az alka- élményeit, tapasztalatait. Szoktam beszélgetni ban és Brazíliában éreztem magam a legjoblom, hogy elindulhattam a vb 125-ös kategóriá- Vincent Anaut-val is... de nagyon sokan el ban. Ezekben az országokban szívesen élnék,
vannak szállva maguktól. Végül is nem kell, amúgy máshol nem. Nagyon kedvesek az emjában, de nagyon nehéz idáig eljutni.
hogy barátok legyünk, hiszen mindenki ellen- berek, bár Brazíliában a közbiztonság nulla
- Milyen volt az első év tavaly a Raeing Service fél is egyben. Itt nagyon gyorsan változnak az szinten van. Az ország és a pálya szempontjácsapatban?
események, versenyről versenyre, folyamato- ból is Malajzia tetszett a legjobban. Bár a futa- Mondhatom, hogy jó évnek tekinthetem, jó san jól kell teljesíteni ahhoz, hogy ne felejtse- mon kiestem, mégis remélem, hogy jövőre egy
helyezéseket értem el, sok tapasztalatot gyűj- nek el az emberek, és ez a legnehezebb: állan- gyors Apriliával meg tudom majd nyerni a
töttem, de utólag látom, hogy valójában egy na- dóan az élen lenni. Hiába sztár valaki az egyik sepangi versenyt!
gyon gyenge csapat volt. Ezek az eredmények futamon, újra és újra ott kell lenni, ne hagyj ki
- Említetted a sepangi pályát, van még ezen kívül
leginkább édesapámnak köszönhetők, mert ő versenyt, és mindig szerezz pontot...
Megfelelő koncentrálóképesség és a lelki- másik, amit még nagyon szeretsz?
mindig úgy tanított, hogy nagyon kemény legyek az emberekkel. Mindig megmondtam a állapot nagyon fontos, és persze az is, hogy a - Természetesen a Hungaroring, nemcsak
csapatnak, ha valami nem stimmelt, és mi az, csapatban jó hangulat legyen. Ehhez egy jó azért, mert szponzorál, hanem egyébként is,
amin változtatni kellene. Keményen kellett családi háttér is kell, ami szerencsére nekem nagyon jó pálya és technikás is . Nagyon sokat
mentem már rajta, mégsem unom meg soha!
őket hajtani, de aztán látszott, hogy volt értel- megvan.
me a munkánknak. Egy privát csapatnál nem
-Amikor jársz versenyről versenyre, látsz valamit- Idén a csapatváltás után nagyon szép eredményelehet mindig jó helyezést elérni,
ket értél el Mesélj egy kicsit a portugáliai fantaszaz országokból is?
egy-egy kiugró eredmény csak
tikus rajtodról!
azért jöhetett össze, mert rövi- - Látok, de nem vagyok egy kiránduló típus.
A tizenegyedik helyről indultam, és ugyanTudom,
hogy
oda
motorozni
megyek,
és
csak
debb volt a pálya, vagy épp joberre koncentrálok. Azért van egy-két nap, úgy rajtoltam, mint ahogy szoktam, de egy-két
ban feküdt a motornak.
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Hathárom
forduló után már az élen motoroztam. Nem
azt mondom, hogy könnyen jött, viszont
most megvolt a kellő technikai háttér.
Ugyanígy Brazíliában is. Az idei csapatommal elégedett lehettem, de sajnos csak a rövid pályákon volt esélyem.

2003-as évre sem kapom meg a gyári motort. Ezért jövőre Apriliával fogok menni,
mert az megadná a gyári motort a legújabb
fejlesztésekkel. A héten aláírtam a szerződést a Liégeois Competition csapathoz, ez
már 80 %-ig biztos.
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a — A világbajnoki sorozat után elindultál a Spanyol Bajnokság utolsó előtti futamán. Mesélj erről a versenyről és a dobogós helyezésedről!
- A múlt héten ezen a versenyen tesztelhettem az UGT csapat Apriliáját, de az
még közel se volt tökéletes. Egy verseny
alatt nem lehet átállítani az egész motort
hozzám. Utólag nézve
fii
LÄ
jobb lett volna, ha elmegyünk két napra tesztelni,
i
S
V
többet megtudtam volna a
A B
C D E F G H
motorról. Végül is második
lettem, rengeteg hazai pályán motorozó versenyző
Legkevesebb hány lépésben tud világos
között, ami nagyon szép
valamelyik
futójával mattot adni, és hogyan?
-Mit szólt a csapat az
eredménynek mondható.
Világos
indul és huszárral ad mattot
eredményedhez?
Nem voltam elégedett a
csapattal,
de
a
motor
nem
(Ezúttal is sötét közreműködésével!)
- Nagyon örültek, sírt az
volt rossz. Az a legbosszanegész csapat, sokan gratóbb, hogy a verseny után
A helyes megfejtők között egy
tuláltak. Aztán jött a buli
kiraboltak minket... elvit(Talmácsi Gábor Foga1000 forint értékű pizzajegyet és egy exkluzív,
ték a sisakomat, a második
dóbuli, szept. 25. - a
számozott Hökkentő pólót
helyemért járó pénzdíjat:
szerk.) a Hungaroringen,
1200 Eurót, az útlevelefantasztikus, hogy az eső
sorsolunk ki.
met, a telefonomat, egyellenére ennyien kijötA
megfejtések
beküldési határideje:
szóval mindent.
tek! Ilyenkor látom azt,
január 7.
hogy megérte csinálni,
Talma a Hungaroringen
- Néhány napja jöttél haza.
ezt az érzést nem lehet
a fogadóbuli estéjén
Október/novemberi számunk
Mennyi szabadidőd van moselmondani!
Fotó: Lövész Szabolcs
helyes megfejtése (több megfejtés is létezik):
tanában?
- Mi történt a Brazil Nagydíj után? Miért nem - A jövő héttől lehet, hogy lesz szabad1. e4 e5 2. Hc3 He7 3. Hb5 c6 4. Hd6#
volt olyan jó a motor, mint az előző versenye-időm. Most már csak az a dolgom, hogy
Az
exluzív számozott Hökkentő pólót Suba
ken?
edzőterembe járjak. Még egy-két szponzori
Gergely
(átvehető szerkesztőségünkben minden
- Még Japánban az első edzésen nagyon jól tárgyalás, plakátok készülnek, fejlesztjük a
ment a motor, de ez elromlott, és a tartalék- honlapomat. Szerencsére van egy kis időm
nap 10-14-ig), az 1000 forintos pizzajegyet
motort kellett használnom, ami nem úgy pihenni is. Intézem, hogy a tesóm el tudjon
pedig Sándor Elvira nyerte! Gratulálunk!
volt beállítva, mint a másik. Mindig előjött indulni a Superbike-ban, valószínűleg
valami hiba, és utólag derült ki - a szerelők
Ducatival menne.
A feladványt Dupsky László készítette.
sem gondoltak rá -, hogy az elektronikában
—
Mit
vársz
a
jövő
évtől?
ment tönkre egy alkatrész. Ebből viszont
nem volt tartalék, mert nagyon sokba kerül, Sok olyan pálya volt idén is, ahol érzem, jöezért nem lehetett jó eredményem. Csak az vőre jobb eredményt ki tudok hozni mautolsó versenyre tudták összehozni a mo- gamból. Mindenképpen szeretnék dobogós
tort.
helyezéseket elérni, és egy jó Apriliával képes is leszek rá.
- A jövő évben melyik csapatnál leszel?
- Ez alatt a két év alatt láthattam, hogy
Rabóczi Erika
Hondán ülve (mert ez csak privát motor)
További
informááók
(fotók):
nem tudom felvenni a versenyt az élmewww.talma.hu
zőnnyel. A Honda azt nyilatkozta, hogy a
www.superbike.hu
-Milyen érzés volt elérni a negyedik helyet
Brazil Nagydíjon?
- Már tavaly is ment nekem ez a pálya, és
éreztem az edzésen, hogy ha minden rendben fog működni, akkor jó eredményt érhetek el. A technikusok nagyon jól beállították a gépet, szinte úgy ment, mint Poggiali
motorja, hihetetlen...
minden tökéletes volt!
Azt nem tudom, milyen
helyezésem lett volna, ha
nem esik az eső, de akkor
is biztosan benne lettem
volna az első ötben.
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- Mennyire sikerült megtanulnod a németet?
- Viszonylag jól. Ugy érzem, már sikerült elérnem azt a szintet, hogy teljesen megértem az
edzői utasításokat. Egy játékosnak nagy előny,
ha beszéli azt a nyelvet, amelyik országban focizik, ezért mindenkinek tudom ajánlani, ha
külföldre akar szerződni, valamilyen nyelven
kezdjen el tanulni.

- Hogy érzed magad Németországban?
- A kinti életem teljesen más, mint az itthoni:
focival foglalkozom, edzésekre járok. Természetesen a családdal tarjuk telefonon a kapcsolatot, de kint Brémában kevés magyar van,
nem is ismerünk magyar családokat, éljük kint
a saját életünket.

- A játékosok hogy fogadják a magyarokat?
- Nekik az a legfontosabb, hogy a csapatomban, a Brémában milyen teljesítményt nyújtok,
- Brémában több a sikerélményed és gondolom jobhogyan tudom a játékukat segíteni. Az igazából
ban éned magad, mint Stuttgartban.
nem nagyon érdekli őket, hogy a magyar válo- A VfB-nél nehegatott hogyan szerepel. Természetesen amikor
zebben ment a behazajövök játszani, akkor a
illeszkedés, igaz,
c s a p a t t á r s a i m is
ott is voltak szép
drukkolnak, hogy jó
pillanatok, jó
eredményt érjünk el.
meccsek, amikre
szívesen emlék-Most az első számú
szem vissza. Aki
irányító vagy az együti t t h o n vált
tesben, de nem volt minklubbot, még
dig így. Az osztrák
sokszor annak
Herczoggal kellett megis nehézséget
vívnod az irányító poszokoz az ú j
tért. A magyarokat gyakkörnyezetet,
ran kispadra szorítja egy
az új csapakülföldi, ám náladfordítva
tot megtörtént. Annyira, hogy az
szokni.
„Alpok Maradonája" már
Külföldre
nincs is a csapatnál.
szerződni
- Itt a teljesítmény számít.
extrém dolog. MagyarJobb voltam a Herczognál,
országról Németországba kimenni egy
ezért kerültem be a csapatnagy lépés előre, ám kint sok mindent meg
ba. Stuttgartban sajnos olyan
kell szokni.
edzőim voltak, hogy ez az esélyegyenlőség
- Sokat hallani magyar játékosoktól, hogy kiszer-nem volt meg, ettől függetlenül a Balakovot jó
játékosnak tartom. Lehet, hogy így kellett alaződnek, és a kinti edzések, azok intenzitása szembesítik őketfizikailemaradásukkal. Neked volt ilyen kulnia, hogy elkerüljek Brémába.
Pálimi
élményed?

In memóriám Ady tér
Még kisságváris koromban a tesióráim egy része is itt zajlott. Akkor még utáltam a körsalakpályát, és gyakran meg is álltunk a teniszpályákat övező rasselháló árnyékában, hogy
Pénzes tanár úr látószögéből eltűnve pár métert lihegjünk. Tavasszal leírhatatlanul jó illatú volt a pálya a tér sarkában lévő bodzavirágtól, amikből pár évvel később szedtem is,
hogy bodzaszörpöt csináljak belőle. Abban a
sarokban még talán ma is ott áll - egyenlőre egy picike kőbódé, piros színű, „A Szegedi
Tudományegyetem Sporttelepe" felirattal,
sárga alapon. Ez anno pénztár lehetett, legalábbis van egy ilyen felirat a kőbódé takaros,
íves ablaka fölött.
De jobban bánt, hogy örökre eltűnt a 'focis kút', amiből - ha összesűrűsödött nyálát
kiakarván üríteni az ember - mindig a szemébe csapott a vízsugár; nincs több vasárnap,
amikor az ember a finom grízgombócleves és
'pörkölt galuskával' ebéd után lement egyet
i focizni. Katani [kátáni], a gyagyás kapus sem
; keseríti többé az alkalmilag összeverődött
i sörhasnövesztő-klubok életét. Picur, alias ket-
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- Nagyon keményen dolgoztunk itthon is, illetve olyan edzőim voltak, akiknek sokat köszönhetek. Ezért nem gondolom, hogy lemaradásom lenne. Németországban is volt olyan
edzőm, akinél hosszabb, volt akinél rövidebb
edzéseim voltak. Ezzel nem volt problémám.

tőtíz sem rohan tova kétméteres léptekkel a
lyukas háló felé. Pattanásos arcú BTK-s lányok nem szerencsétlenkednek többé a röplabdapályán, és a gondnok sem tolja többet
végig a meszes ládát a teniszpályák körül.
Nincs több vízszóró alá futás, és nem rúgják
ki többé a labdát az utcára. Nem találkoznak
itt többet a pocakos tesitanárok egy foci erejéig, nem frenkizik többet egy izomagy sem az
öltözőből a boditerembe menet.
Többé nem hagyom egyik focikapu •
kampóján sem a kulcscsomómat.
A sportpálya tulajdonképpen
tárt kapukkal várta a környék lakóit
is, ez volt benne a szép. Volt egy kis
„Pál utcais grund" szaga a helynek.
Főleg tesiórák után a sufni nagyságú öltözőknek. Aztán, ha esett egy
nagy eső, pár napig böjtölt mindenki, ami a focizást illeti, és aztán kiéhezve vetette rá magát a vörös,
poriadós salakra, amely még a legrongyosabb csukákat is pirosasra
színezte.

Pótolhatatlan hangulatot árasztott a BTK
épület és az előtte elterülő sportpálya. Az
egyetlen kosárlabdapályán szinte mindig volt
valaki, de akármikor be is lehetett szállni egy
meccsre. Az egyetemi focibajnokságok is itt
zajlottak (na jó, a meccsek fele elmaradt:)
Az Ady téren volt egyszer egy Ady tér.
A látványtervekről rámförmedő monstrum
sem nem szép, sem nem illeszkedik a tér építészeti sajátosságaihoz. Különösen nem a jelenlegi BTK épülethez. Kár... Ujabb sárgás,
foltosszélű emlékképpel gyarapodtunk.
Széke

Eddig csak azzal foglalkoztunk, hogy hogyan
kezdjük bele életmódunk megváltoztatásába,
hogy megálmodott alakunkat meg tudjuk valósítani. A szemlélet és étkezési szokások javítása után — vagy ezzel párhuzamosan - hozzá
kell látnunk testünk átformálásához is, hiszen
tökéletes eredményt csak ezzel érhetünk el!

A

z első lépés a szilárd elhatározás és az
edzéstervünk megvalósítása. Ehhez nélkülözhetetlen napirendünk optimális kialakítása annak érdekében, hogy a rendsze
res testmozgás helyet kapjon benne.
Kezdőknek heti 2-3 alkalmat, később,
illetve gyakorlottabbaknak 3-4 edzést
javaslok hetente.
iétánk alkalmával elsődleges célunk, hogy megszabaduljunk nem
kívánatos zsírpárnáinktól. Ehhez a legalkalmasabb mozgásformák az aerob (futás,
kerékpározás, úszás, aerobik, stb.) edzések. Ilyenkor szervezetünk a mozgás végrehajtásához szükséges energiát a zsírszöveteinkből a vérbe jutó szabad zsírsavak
lebontásából nyeri, tehát felhalmozódott zsírszöveteink apadni kezdenek.

D

A

ki nulláról vág bele a testedzésbe, kezdjen
óvatosan! Persze elég nehéz ellenállni, hiszen minél hamarabb szeretne az ember pozitív változást tapasztalni magán, de ennek több
hátulütője is lehet: különböző sérülések vagy
kellemetlen izomláz, ami után napokig nem
bírunk lábra állni. Most csak egy típusú edzést
szeretnék bemutatni, de a rendszer alkalmazható más sportágaknál is.

K

ezdésként gyalogoljunk 2-3 naponta egyre nagyobb távokat az intenzitást fokozva,
egészen addig, amíg megerőltetés nélkül képesek nem leszünk 5-6 km-t ilyen feltételek
között megtenni. A pihenőnapokat feltétlenül
tartsuk be, mert az izmoknak időre van szükségük a regenerálódáshoz és a fejlődéshez.
mint eljutunk a gyaloglásban a legmagasabb szintre, belevághatunk a kocogásba,
amely már nagyobb energiabefektetést igényel a szervezetünktől. Ezt sem szabad erőteljesen kezdeni! Eleinte a kocogást még néhány

A

hétig kombinálni kell a gyaloglással,
fokozatosan növelve a kocogással
megtett távot és a tempót, majd elhagyni a gyaloglást véglegesen. Az első időkben oda kell figyelni arra, hogy
az edzések időtartama ne haladja meg
a 20-30 percet. Az idő múlásával azt
fogjuk tapasztalni, hogy ennyi idő alatt
nem fáradunk el, ekkor bátran növelhetjük az edzés idejét.

P

ersze, nem muszáj a kocogást választanunk, de minden kétséget kizáróan ez a leg
könnyebben
megvalósítható,
legolcsóbb és a legkevesebb időnket
emészti fel.
mellett, hogy az aerob testedzések
a leghatásosabb zsírégető mozgásformák, nem felejtkezhetünk el más
pozitív hatásáról sem. A rendszeres kocogás, kerékpározás vagy éppen az
aerobik fejlesztik állóképességünket,
tehát hétköznapjaink bármely más területén is fokozza teljesítőképességünket. Kevésbé érzékeljük a stresszt, javul
koncentráló képességünk, valamint erősíti keringési rendszerünket is.

A

A

mint elértünk egy edzettebb szintet és zsírpárnáink
is csökkenésnek indultak (eddig jó néhány hét telt el), nekiláthatunk erőnk fejlesztésé
hez és alakunk formálásához.
Erre legalkalmasabbak az
otthoni súlyzós, illetve a
konditermekben gépekkel
végzett edzések.

A

z erőedzések végrehajtásában is fontos
szempont a fokozatosság,
a megfelelő súlyok és ismétlésszám kiválasztása.
Ezek helyes megválasztásához feltétlenül edző tanácsadása szükséges, valamint ahhoz is, hogy helyesen végezzük el a gyakorla
tokát.

Sokak megdöbbenésére Napóleont olyan
ben, mint nővérének szexuális kicsaponerős és csökönyös asszonyok vették kö- gásainak megfékezésében. Mindezeken
rül, akiket gyakran nehezebb volt kormáfelül ott volt még az „összehasonlíthatatnyozni, mint egész birodalmát. Ott
lan Josephine", akivel a legviharosabb
volt például a félelmetes anya, aki
x szerelmi történeteket oszthatta
fia uralkodásának idején az
meg. Az egyetlen személy az éleegyütt töltött óráikat leginkább í
fámM*.
tében, aki képes volt irányítani
lehangoló motyogásával töltötte
^ Mj-JT?
kérlelhetetlen, akaratos szemébe: „ha ez elmúlik, fiam..." j ' ^ H f l ^ V \ lyét, ő volt a „leghálásabb nő, akit
Vagy kedvenc nővére, Pauli- .¿í. ^ ^ K T
| valaha ismert", vagy ahogyan
na, aki olyan gyönyörű volt, j
^ I j » , \ Bonaparte fogalmazott: „szellehogy „Birodalmi Vénusszá" í í
í mes és könnyed, és a legkedveavanzsált, és olyan megrög- 1 ;
,
sebb személy a világon".
zötten különc életű, hogy p
"¿n r ^
N " Ezen erős nők iránt
„Európa Nagymestere"
', W »
\ érzett szeretete ellenére
nagyobb sikereket ért el a
ÁL^'
Napóleon nőgyűlölő
harctereken a kontinens
^/rV®
\ volt, különösen nem
forradalom

A

rra, hogy hogyan edzünk
teremben, többféle nézőpont létezik. Az egyik az, hogy
minden izomcsoportot meg
kell dolgoztatni az edzés
alatt. Valószínűleg kellemes,
ha minden testrészünk mozog, viszont eredményesség
szempontjából nem előnyös, izmaink nem fejlődnek. Ilyenkor nem a kellő
intenzitással végezzük a
gyakorlatokat, nem jut elég
időnk és erőnk rájuk.
másik vélemény szerint csak bizonyos
izomcsoportokat kell edzeni egyszerre. Ez
hozzájárul, hogy az adott izmok megfelelően elfáradjanak, fejlődjenek és formálódjanak. Nőknek elsősorban a far-, comb- és hasizmok megmunkálása teheti ki az egyik nap edzését, míg
a másik napon a felsőtest izmait, a karizmokat
és a vádlit dolgoztassuk. Ez a felbontásos módszer azért jó, mert az edzés ideje alatt kellően
oda tudunk figyelni a gyakorlatok helyes elvégzésére és a sorozatok közötti pihenőidő megtartására. És ha helyesen végezzük a gyakorlatokat, az izmaink teljes elfáradása az eredmény.

A

P

ersze ebben az időszakban sem kell abbahagynunk az aerob edzéseket,
ezek egymást támogatva segítik elő a fogyást.

A

mikorra ide eljutunk, edzésünkben már rengeteget
tettünk diétánk, egészségünk és
fittségünk megtartásáért. Valószínűleg jó néhány kilónktól megj szabadultunk, látjuk a testünkön
I végbemenő változásokat, ami lef gyezgeti önbizalmunkat. Ilyenkor
már csak arra kell odafigyelni, hogy
felvett új és jó szokásainkat (az étkezésieket is beleértve) megtartsuk, és
nem marad más hátra, mint hogy élvezzük munkánk gyümölcsét!

utáni Franciaország olyan nőit, akik felvilágosult gondolkodásúak voltak, előtérben álltak, vagy szerepük volt a politikában. Hogy miért? Néhány történész
burkoltan célzott már arra, hogy Napóleon kiegyensúlyozatlansága elnyomott
homoszexualitásából fakad. Az elméletet
mellékesen odavetett megjegyzésekkel indokolják (azt mondta, hogy a barátság a
vonzó férfiakkal először fizikai vonzalommal kezdődött: „az ágyékánál és
olyan helyeken, amik névtelenül maradnak".) Valószínűbb azonban, hogy félelmei és vonakodásai szexuális bizonytalanságának csak eredményei voltak és
nem okai. Fiatal korában teljesen tudatáhan volt annak, hogy egy cseppet sem
vonzó, és neheztelt azokra, akiknek
„megvolt minden szerencséjük" - azaz,
kissé daliásabbak voltak nála. Ez pedig
nem volt nehéz,
nrigit
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Candida

Albicans

az új népbetegség (Mágenhejm doktor története)
Mágenhejm Dr. a rendelőjében üldögélt. Évekig tanulta az orvostudományt, mégsem értette, mi baja lehet. Hosszú ideje húzódó véres
széklete miatt szorongott, gyomorfekélyéről
nem is beszélve. Csak ült és gondolkozott...
Súlyos emlékek gyötörték. Betegek, akiket
nem tudott meggyógyítani. Allergiák, gombás
bőr és nyálkahártyák (szájpenész), hüvelyfolyás, édesség utáni vágy, székrekedés vagy épp
fosás, ízületi panaszok, legyengült immunrendszerek, hasgörcsök, krónikus fáradtság és
alvászavar. Tünetek, melyek hol egyszerre,
hol egymagukban jelentkeztek, és melyek felett Mágenhejm doktornak sem volt hatalma.
A kétségbeesés hatalmasodott el rajta. Bőgött.
Érezte a nyomást a lelkében s taknyától elduguló orrában, és már érezte, hogy ez így nem
mehet tovább.
Mágenhejm Dr. a kocsmában üldögélt.
Sört ivott és különböző tömény nedűket. Tudta jól, az ő gyomrával nem szabad, de muszáj
volt legalább egy kis időre megszabadulnia saját és betegei nyűgeitől. Hazaérve, a lépcsőházban véres pakkokat hagyott kedves szomszédai ajtaja előtt, de még ajtón belül is
okádnia kellett, mire végre a padlóra ájult.
Másnap aztán megbánta. Este nyolcig nemhogy egy falat, de egy korty semmi sem ment
le a torkán, csak hányt és TV-t nézett egész
nap. Ez volt az ő szerencséje.
Maga se hitte volna, hogy egyszer még az
általa tulajdonképpen marhára utált műsorvezetőtől tudja meg, hogy Candidája van. Egy
igen ártalmatlan élesztőgomba szaporodott el
Mágenhejm doktorban, amely egyébként a
legtöbb ember bélflórájában megtalálható
anélkül, hogy panaszokat okozna. Nekilátott
hát és számba vette a lehetőségeket, amelyek
kedvezhetnek a Candida-gomba elszaporodásának. És a tényezők stimmeltek. Emlékezett

rá, hányszor nyírt ki egészséges bélflórát széles
spektrumú antibiotikumok felírásával, hányszor javasolt hölgybetegeinek fogamzásgátló
tablettát és gyakori partnerváltogatása során
hányszor találkozott szintetikus fehérneműi k k e l . És eszébe jutott az is, hogy nyaranta,
nedves és meleg időjárás idején hányan fordultak hozzá kezelhetetlen hasi fájdalmakkal pont
akkor, mikor ő is különösen szarul volt. E gyötrő gondolatok és a másnaposság együttes elviselése igen megterhelő volt számára. Diplomája visszaadását fontolgatta.
Mágenhejm Dr. a rendelőjében üldögélt.
Sokat olvasott a legutóbbi italozás óta. Kézbe
vett olyan bélflóráról szóló könyveket is, amelyek nem az orvos-olvasókhoz szólnak. Ilyet
azelőtt „na nehogy már" alapon sohasem tett
volna. Mágenhejm jobban volt már, épp saját
gyógymódján dolgozgatott. Összeállított egy
kisebb gyógyszerarzenált gombák ellen.
A Nystatin és a Mycosyst képviselte a nehéztüzérséget. Emellé jött még némi vitaminkészítmény, Grapefruit csepp és bélflórapótló
kapszula. Tudta azonban, hogy ez nem lesz
elég, kőkeményen diétáznia kell. Egyáltalán
nem fogyaszthat cukrot és cukortartalmú élelmiszereket, valamint erőteljesen vissza kell
fognia az élesztőtartalmú ételeket és italokat
is. Napi szénhidrátbevitele nem haladhatja
meg a 100 grammot. Le kell mondania az étkezési gombákról, kerülnie kell a fűszereket,
az ételecetet, a legtöbb sajtfélét, sőt az alkoholt is. Ez utóbbit elég nehezen viselte, de mikor reggelente belenézett a tükörbe, látta kisimult arcát, és hogy maradék haja sem
korpásodik már, mindig erőt nyert. Soha többé
nem okádott a szomszédok ajtaja elé, nem
ájult idő előtt a padlóra és soha többé nem állított fel téves diagnózist. És arról is leszokott,
hogy a különböző tünetek miatt depressziós

Advent, Karácsony és Újév
a tápai hiedelemvilág tükrében
Idézetek Ifj. Lele József - A tépaiak hite c. könyvéből
Luca (december 13.) napjához Tápén is sok
babonás hiedelem kapcsolódott, amelyből
ma, megújulva néhány még található, mint a
cédulaírás, vagy a gombócfőzés. Idősektől
még hallhattam, hogy az 1910-es évek elején
élt a lucaszékkészítés szokása. Gyékényből
fonták. Szentestére készült el, a legény magával vitte az éjféli misére. Ott kört írt a zsebéből kivett szentelt krétával, aminek a közepére tette a széket, és ráült. Úrfelmutatáskor
azonban ráállt. Kabátja hajtókája mögül előszedett egy varrótűt, amelynek lyukán keresztül azt nézte, melyik asszonynak nő ki a
szarva. Amikor látni vélte, azonnal hazafutott.
Székét az égő kemencetűzbe vetette, majd
kiszaladt az udvarra, hogy lássa, füsttel ég-e?
Ha bodor volt a szék füstje, a látott „szarvas
asszony" boszorkány volt. Persze ezt nemigen
merte senkinek megmondani, mert abból
nagy háborúság keletkezett volna.
Minden házban sült a lucapogácsa, egyikbemásikba fémpénzt tettek. Aki megtalálta, szerencsés lett a jövő évben. Ha valaki más házához
\ ment kérni, azt szinte agyonkínálták pogácsával,
I hogy a végén felejtse el, miért is érkezett.

Tamás, Disznóölő Szent Tamás (december 21.) napján vágott disznó háját a padláson
tartották, amiből egy kis darabot rátettek a
kelésre, ami megérlelte, majd kifakadt.
A gazdák már hetekkel előre készítgették
a Jézus ágyát. Vesszőkosárba szénát, arra párba kötött csöveskukoricát, kis zacskóba sót,
melléje istrángot, kést vagy baltát, sőt, egykét fej fokhagymát is tettek.
Hajdan karácsony napján, nagykarácsonykor a család minden tagja otthon maradt. A katonák is hazajöttek a szabadságra. Aki karácsonyra nem jöhetett, az jött kiskarácsonyra,
azaz év végére: Szilveszterre és újévre.
Két karácsony köze, azaz a nagykarácsony
és a kiskarácsony közé eső, dologtiltó időszak,
amely idő alatt Tápén kenyérsütéshez és meszeléshez se fogtak.
János apostol (december 27.) Tápén a
Szent János áldása, vagy -pohara néven emlegetett névnapköszöntő idézi. Ám köszöntéskor
a János nevet arra cserélték, akit köszöntöttek,
majd egészségére ürítették a János poharát.
Aprószentek (december 28.) ünnepén a
gyerekeket a szomszédba küldték mustár-

betegeit pszichológiai tanácsadásra küldje,
mert tudta jól, candidasis esetén a pszichológiai tanácsadás kicsit sem segít.
Üdv a „felvilágosult" belgyógyász társadalomnak! (tisztelet a kivételnek)
flakon
Candida-teszt az öndiagnózishoz:
A felsorolt tünetek közül melyiket állapítottad
meg magadon? Ha tízet, vagy annál többet találsz, nagy a valószínűsége, candidasisod van.
15-nél a valószínűség már rendkívül magas.
1. Viszket a szemed vagy az orrod?
2. Székrekedésed vagy hasmenésed van?
3. Puffadás gyötör?
4. Rosszkedvű vagy?
5. Emlékezetzavarod van?
6. Viszketést érzel a végbél környékén?
7. Begyulladt a nyálkahártyád az orr és a garat régióiban?
8. Látási zavaraid vannak?
9. Bőrkiütésekkel kínlódsz?
10. Lerakódás miatt fehér a nyelved hátul?
11. Allergiás vagy?
12. Élelmiszer-allergiád is van?
13. Érzékeny vagy a háztartási vegyszerekkel
szemben?
14. Hamar elfáradsz?
15. Alvászavaraid vannak?
Csak nőknél:
16. Viszketési inger a szeméremajkakon?
17. Erőteljes hüvelyi folyás?
18. Gyakori húgyhólyaggyulladás?
19. Gyakori vizelési inger azzal az érzéssel,
hogy a hólyag nem ürül ki teljesen?
20. Alhasi görcsök?
(forrás: Dr. Harolá H. Márkus, Hans Finct)
magért. Ott a gazdasszony fakanállal jól elfenekelte őket, hogy egészségesek legyenek.
Gyermekkorunkban mi is eljártunk
ódoricsolni. Vékony pálcát kerítettünk, és minden lányos házba bemenve megkérdeztük:
„Szabad-e ódoricsolni?" Megengedték, hát
alaposan elfenekeltük a lányokat, hogy frissek,
egészségesek és termékenyek legyenek. Verseltünk is: „Ódotics, Gáborics, Aprószentek
napja. Járjál békivel, eriggy Isten hírivel.
Szalaggy a kuckóba, hozzál nekem pénzt."
Újév napja (január 1.) Hagyománya szerint újévkor korán kell kelni, mert ellenkező esetben
egész évben lusták leszünk. Napközben pedig
csak jót cselekedjünk, mert ha nem, akkor
csak ügyetlenül és rosszat csinálunk az évben.
A gyerekek újévköszöntő verset mondtak ott,
amely családhoz beköszöntek: „Szalad a szán,
szól a csengő, víg legyen az új esztendő. Adjon Isten minden jót, csörgőbörgő mogyorót,
tele pincét, kamrát, Isten minden áldását, ebben az új évben." Másoktól: „Ez újév reggelén minden jót kívánok, amerre csak néznek,
nyíljanak virágok. Még a hó felett is rózsa nyiladozzon, d^los madár zengjen minden rózsabokron. Legyen szép, legyen jó, legyen minden bőven. Szálljon ránk az áldás ebben az
újévben. Dicsértessék a Jézus Krisztus."
összeállította: Székely László
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Megfejtés (2)

Ránc
•

Bájital

Dehogy

REJTVENY

y

•

E havi rejtvényünk helyes
megfejtése egy méltatlanul
elfelejtett, tragikus sorsú Szegeden tanult - költő neve
és két versének címe.

Áhcl testvére

A helyes megfejtést beküldők
között egy 1000 Ft értékű
pizzajegyet és egy exkluzív,
számozott Hökkentő pólót
sorsolunk ki.

Keverve éles

Szakasz
Hazugság
angolul
Hosszúság

jete

Beküldési határidő:

Járda

2003. j a n u á r 7.
Előző havi rejtvényünk helyes
megfejtése:
Büszkeség és balítélet,

Ö oroszul

(nö)

Kerti ;
iszeraeéni

Az éjfél gyermekei, A segéd
A pizzajegyet Kiss Anikó, az exluzív
Hökkentő pólót
Szakács László nyerte.
GratulálunklA díjakat postán
küldjük el.
(A megfejtéseket ezért szegedi címmel
lássátok el!)

Egyenesség - Legyünk, azaz próbáljunk
meg egyenesek lenni, hiszen az őszinte
kapcsolat alapja, hogy (szinte) mindent
megosszunk egymással. A bizalmatlanság rengeteg következménnyel jár, gondolok itt a féltékenységre és az állandó
veszekedésre. Azt persze nem állítom,
hogy minden egyes gondolatunkat adjuk ki, de ami szükséges, és a másikra is
tartozik, annak mindenképpen ki kell
jönnie. Gondolom, mindannyiunkkal
megesett már, hogy egy dologról nem
tartotta fontosnak a beszélgetést, majd
- Mi a nő?
- Olyan pontok halmaza, amely felállít egy
egyenest.
#
Piroska megy az erdőben, találkozik a farkassal.
- Na, Piroska, én most téged iszonyúan
megkeféllek!!! - kiáltja a farkas, és ráveti
magát a kislányra.
Az aktus után Piroska sírva húzza fel a ruháját:
- Farkas, legalább van róla papírod, hogy
nem vagy AIDS-es?
- Persze!
- Na, azt most eldobhatod...

amikor később fontossá vált, és ő megemlítette, hogy ezt már rég tudta, megkapta a fejmosást: „Ezt nekem miért
nem mondtad?"-formában. Ezért jobb
mindent megbeszélni, mert sokkal bensőségesebbé válik a kapcsolat, és sok
probléma elkerülhető lesz. Pl. a szexben
is felmerülhetnek gondok, ha a partnerek nem tudják egyenesen megbeszélni,
hogy milyenek az elképzeléseik ezen a
téren. Viszont sokkal kínosabb azt elmondani, hogy megcsaltuk a másikat;
ezt csak abban az esetben ajánlom, ha a
csaló fél tudja, hogy a párja képes szemet hunyni tévelygésén. Ha ez nem így
van, jobb az egészet elfelejteni, és soha
többé másra sem nézni. Hiszen azzal,
hogy megcsalom a partnerem, már nem
vagyok egyenes hozzá, és a kapcsolat
előbb vagy utóbb, de megszakad.
A HÖKKENTŐ
a Magyar Egyetemi
és Főiskolai Sajtó
Egyesület tagja

Kmaltak,

T>£
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Kellemes lehelet
Minden harmadik embernek kellemetlen a lehelete. Ennek leggyakoribb oka a száj szárazsága és az elhanyagolt fogazat. Nem ritka persze,
hogy a rossz emésztés, vagy gyomorpanaszok állnak a háttérben.
Milyen egyéb okai lehetnek és mit lehet- illetve kell- tenni e kellemetlen
jelenséggel szemben?
Az okok között első helyen áll a száj
szárazsága. Ebből egyenesen következik a leghatásosabb ellenszer is: többet
kell inni, és a szájüreget állandó jelleggel nedvesen kell tartani. A szájszag
leggyakrabban a szájüregből ered, az
esetek 99 %-ában nem utal semmilyen
szervi betegségre, így nem kell tőle
megijedni.
A gyomor megbetegedése (gyomornyálkahártva-gyulladás, nyitott gyomorszáj, esetleg gyomorrák), illetve az
emésztőrendszer megbetegedése már
valamivel ritkábban okoz szájból áradó
rossz szagot.
Oka lehet valamilyen elfogyasztott
élelmiszer- kávé, fokhagyma-, vagy valamilyen gyógyszer is. Azonban ezekben az esetekben a kipárolgás időben
korlátozott, míg az „igazi" szájszag állandó.
Sok esetben a szájüregben lévő baktériumok a felelősek a rossz szájszagért.
Ezek legtöbbször a nyelv hátsó részén,
a fogak közötti résekben és a fogínytasakokban találhatók. A baktériumok
kénvegyületeket termelnek, amelyek
a szájon keresztül távoznak. A rend-

szeresen használt fogkefe, fogkrém és
fogselyem az ilyen mikrobák halálos
ellenségei. Használhatunk grapefruitmag-cseppet is a szájöblítéshez (20
csepp 2 dl vízbe).
További oka lehet a rossz szájszagnak
az elporlott fogtömés, amely elsőrendű
megtelepedési lehetőséget biztosít a
baktériumoknak. Ez ellen a rendszeres fogorvosi ellenőrzés jelenti a segítséget.
M i t t e h e t ü n k ellene?
I g y u n k több vizet! így a szájban több
nyál tud képződni, ami kimossa a baktériumokat, illetve nem hagyja azokat
megtelepedni.

További javaslat: 1 csepp citrom a nyelv
hegyére, mert ez is fokozza a szagot közömbösítő nyálképződést.
Használjunk leheletfrissítő spray-t,
szájvizet vagy üdítő cukorkát a felfrissítéshez! A légzés elősegíti a nyálképződést is, és ilyenformán „áttételesen"
gondoskodik a jó leheletről. Azonban
ez nem jelenti a szagot keltő baktériumok teljes megsemmisítését.
Használjunk nyelvkaparót! Nagy segítség a nyelven lévő lepedék eltávolításához a nyelvkaparó vagy lehúzó
használata, de letisztíthatjuk nyelvünket fogkefével is.
Öblögessünk! Az olajos öblögetés hagyománya az indiai gyógyászatban
gyökerezik. Reggel egy kanálnyi napraforgó- vagy szezámolajat (lehetőleg hidegen sajtoltat) szájba veszünk. 5-10
percig forgatjuk, majd kiköpjük. Vigyázzunk, hogy le ne nyeljük, mert az
általa kioldott méreganyagokat így viszszajuttatnánk a szervezetbe!
Szerkesztőségünk címén továbbra is várjuk az - akárjeligével ellátott - olvasói
leveleket, kérdéseket.
E-mail: dukai@netposta.net

N y i l a s

(november 23. - december 21.)
A Nyilas igazi optimista. Rózsaszín szemüvegen át nézi a világot. Mindig
kihívja maga ellen a sorsot, mindent megtesz annak érdekében, hogy
lehetetlen helyzetbe kerüljön, majd kivágja belőle magát. Imádja a
kihívásokat. A Nyilas a legfilozofikusabb a zodiákus jegyei közt - a tanárok és
a próféták jele. A legtöbbjük mélységesen bölcs, még akkor is, ha szereti a
kockázatot. Gyakran egész életét tanulással tölti. Rengeteg könyvet tárol
otthon a legkülönfélébb témakörökből. Jellemző a Nyilas jegyű emberre, hogy
teljesen beletemetkezik egy témába, majd hagyja az egészet egy idő után.
A Nyilas jegyű ember tele van nemes és szeretetre méltó tulajdonságokkal.
Általában bátor, utálja a hamisságot, de nem forradalmár. A legtöbb Nyilas
szeret utazni. Imádják a változást, a szüntelen mozgás érzetét. Függetlenség
utáni vágya gyakran megmérgezi kapcsolatait. Szexuális élete kalandos, sok
partnert kipróbál, míg kiválasztja a megfelelőt. A Nyilas legpozitívabb
tulajdonsága az egyenesség. Mindig mindenkinek megmondja véleményét,
még ha tudja is, hogy megbánthat másokat. Sohasem unalmas mellette az élet.
Jele az íjász
Színe a bíbor és a király kék
Jó kapcsolatok a szerelemben: Kos, Ikrek, Szűz, Nyilas, Vízöntő
Jó kapcsolatok a z üzleti életben: Kos, Ikrek, Oroszlán, Szűz, Mérleg,
Nyilas, Vízöntő, Halak
Híres Nyilasok: Danny DeVito, Jimi Hendrix, Billy Idol, Ozzy Osbourne,
Little Richárd, Sinéad O'Connor, Kim Basinger, Don Johnson, Brad Pitt,
Steven Spielberg, Keith Richards

Horoszpók
2002. december 15. - 2003. január 15.
Készítette:
Győri-Farkas Zsuzsanna,
kineziológus, természetgyógyász

Nyilas & -

Kín, kínlódás, „kínhodás". Egyedül nem megy. Van segítséged. Melletted áll. Engedd, hogy megtegye azt, amit kell. Égi, földi, lelki tanácsadó. Maga az Isten! Neked az! MOSL N e m kell mindjárt feladni.
Bízz benne. Bízz benned! 2003. január 2.-a életed legboldogabb napja.
Vagy!? Itt kezdődik számodra az ú j időszámítás. Happy! Mindenféle, fajta
szerencsejátékot játssz meg. Vagy még!? Merészebbet mondok. (írok), aki
adni akar, fogadd el. Dőzsölés 2003-ban! Úgy legyen! „ U Z Z I E L "
B a k TJo - : Csupa, csupa érzelem, lelkizés. Minden történés magyarázata, filozófiája fontos. Mintha Te lennél az érzelmek hullámzó tengere.
Hangulatod változásait környezeted nemigen kedveli. Miért? Miért? Keresed a válaszokat. Logika és érzelem nem járnak együtt. Hirtelen teszel
jót, és a „kilogikázottak" nem jól sülnek el. Miért? T e magad vagy a válasz. Gondolj, szólj, tegyél jót. Nehéz, ha az embert le...(se!) „ H A M I E D "
Vízöntő
- Boldogság, béke, nyugalom, sikerek, pénz. Jó évzárás
és kezdés. Lecsillapodnak a kedélyek. Jól megérdemelt pihenés. Idilli!
Meddig? Jön egy fuvallat, egy hang, egy lehetőség. Fontold meg. N e sokáig. Elillan! Nosza! N e gombfocizz karácsonykor a szép és nagy görög
szőlőszemekkel! Becsüld meg a jólétet! Ha tudod. N e m vonzz a pénz. T e
vonzod őt. Izgi? Mi? Vonzol még mást is. A másik nemet. Étvágyad kitűnő, de nem kielégíthetetlen. Szóval izzik körülötted a levegő. 2003 januárjában is. „ J O F I E L "

H a l a k M - A természet megújulása, azt szokták mondani, hogy tavasszal van. Nálad már tavasz van. Csak nem? De!!! N e m látsz a szemedtől, akarom írni a szerelemtől. Ha csak rá gondolsz, olyan leszel, mint egy
önmagától izzó kályha. Ha a közelében vagy, minden elárul. N e m tudod
titkolni. N e m baj. Végre megmozgatod egy kicsit amúgy is már lelassult
vérkeringésedet. L é p j ki a világból, lépj be egy másik, egy szerelmes dimenzióba. Csudi jó! Beteljesülés? Rajtad múlik, hogy csak energiacsere
vagy csakrám a csakrádra! (Csak te!) „ARIEL" CSAKRÁMCSAKTE!
K o s 7 » — Utazni kellene, de nem lehet. Kötelesség, vizsga. Nyomasztó! Vágj bele, fejezd be minél hamarabb! Kicsit csúszik az idő, az út, a lejtő. No, no! Vigyázz! Ütemezz! Munkát, vizsgát, tanulást, mindent. Be tudod tervezni. Év végén mulatozás és utána lehet egy kicsit utazni. 2003
január második fele kedvez számodra, lábodra kettő síléc, „ra"! 2003. január elsejei „naplemente", gondolatokat „élesztő" benned. N e beszélj
róla, cselekedj! „ O O N I E M "
Bika tf — Tied a pálya! Nincs előtted akadály. Az év végi hajrá fáraszt ó i d é megéri. Tudatosan teremted a jövőd. Szavak! Tudom! Most így év
végén olyan lendület, kitartás, célratörőség van benned, mint egy modern
páncélvonatban. Sérthetetlen vagy. Csak a célt tartod szemed előtt.
Száguldói!!! Megrengeted a világot. Minden és mindenki téged figyel.
Nohát - nohát. Ilyen tempó egy bikától Táltos! Szép fehér paripa. Szépség, jóság, tudatosság, cél!!! „ O N G K A N O N "
Ikrek H - A

sors játszik veled vagy csak egyensúlyba hoz? Az elmúlt
idők szép napjai után most talán egy kicsit borongósabbak jönnek. Főleg
azokban az emberekben csalódsz, akik körülvesznek és azt hitted, hogy hű
„alattvalók". Nincsenek ilyenek! A múltbéli barátok az idén vagy jövő év
elejére vágólapra kerülnek. N e m biztos, hogy be akarod őket egyáltalán valahova is illeszteni. A kötöttségek és kötelékek most riasztanak. Fontos lenne egy jó laza buli, bál, összejövetel. Új arcok, új lehetőségek. A zene jót
tesz. 2003. január elseje kiválóan alkalmas zenehallgatásra. „IZRAFEL"
R á k 2 5 - Tégy fogadalmat 2002. december utolsó napjának utolsó perceiben. Stratégia és taktika. Tervezd be a 2003-as évet. 2003-ban megnyílnak neked a pénzcsatornák. Okosan engeded a pénz beáramlását és megakadályozod annak kiáramlását. Gyűjtögetsz. Rakódik. így van jól.
Egyensúlyban érzed magad. N e feledd, adni, tudni kell, egy ember tudjon
kapni. Kemény szavak. Még keményebb tettek. N e m ismersz magadra.
Harmónia. Látszólagos. Béke az olajfák alatt van. Itt. Béka! „MIHÁLY"
Oroszlán
- A m i eddig szép és izgalmas volt, egy csapásra unalmassá válik. Sőt egy idő után idegesítővé. Mindenki így van ezzel. A düh,
amit érzel, nemcsak másoknak, de magadnak is szól. Régóta tudod, hogy
ez be fog következni. Ki tehetné fel a kérdést: Miért nem léptél hamarabb? Csak Te saját magadnak. Isten most is kegyes hozzád. Küld egy társat. Egy olyasvalakit, aki elkap, megment - önmagadtól. Kész csoda, ú j jászületés. Ujjé! 2003. január elseje van! Új tét, új nyeremény! „ I J R I E L "
S z ű z Hí - Kalandnak indul, kapcsolat lesz belőle. Szép, tiszta emberi
kapcsolat. Fentről küldik. Varázslás. Intés. Teremtés. Elálmélkodás. Malackodás (kicsi) újévi! Alkotás, kreativitás, közös szárnyalás. A gondolatok
és késztetések harangjátéka. Csodálatos. Álmodozó, termékenységet hozó alkotó, őrült tobzódás. Ilyen nincs. Csak a mesében. 3 Super man. Várom a párom. Válassz! 2003 eleje? Hm? Nincs rá gondolatom. Érzésem annál inkább. Süppedj bele! „ M I H R "
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Mérleg £ - Otthoni problémák kerülnek előtérbe. Az otthon melege,
a karácsonyi és szilveszteri előkészületek. Bezárkózol, és nem engedsz be
mást a gondolataidba. Kár. Ha a homokba dugod a fejed, az még nem oldja meg a dolgokat. Kell egy kis mersz, kell egy kis kompromisszum. Az élet
csapatmunka. „A nép az Isten." „A nép szava Isten szava." Nem tetszik!
Hát? 2003. január elsejétől lelassulnak a dolgok. Kicsit langyos víz (lavór).
Vedd ki a lábad belőle. Ha akarod! „ZSAMERAH"
Skorpió
- Az elmúlt időszakban nem foglalkoztál azzal, hogy azt a
„jólvágó eszedet" is használd. Start. Rohansz előre. N e m tudnak követni.
A gondolatot azonnal tett követi. N e m is mindegy, hogy milyen. Okosan
átgondolt (kiszámolt) variációk legoptimálisabb megvalósulási lehetőségek figyelembe vételével. Még ebben az évben bizonyítani akarsz. Meglesz. 2003-ra pedig átviszed az energiát, a lendületet. Végre!
„NATHANIEL"
Kívánom, hogy minden kedves Hökkentő olvasót a 2003-as évben az angyalok
vigyázó tekintete kísérje. REML/EL (felébredés), SEKINAH (egységK HAM N EL
(imádat)

AKCIÓ
Folyamatos akciók,
ajándék DVD filmek,
Játék CD-k,

In
—Snc^

&

Axelero-Tiszanet előfizetések!
Számítógép rendelés Interneten is.

C

Kedvező árakkal
várjuk kedves ügyfeleinket a hét
minden napján.

O

VASÁRNAP IS NYITVA!!!

p

SZAKÜZLET, SZERVÍZ
EGY HELYEN:

M

N O V A - C O M P TESC O
TEL.:62/557-160 FA\:62/557-161

E-MAIL: SZEGED@NOVACOMP.HU
WWW. NOVACOMP.HU
AZ ARVALTOZTATAS JOGÁT FENNTARTJUK!
AZ AKCIÓK VISSZAVONÁSIG. VAGY A KÉSZLET EREJÉÉIG TARTANAK

ÍT À

m

Várjuk kedves
vásárlóinkat!

v

- Karácsonyi lapok
- JATE könyvutalványt beválltunk
- Ajándéktárgyak, tollkészletek,
képeslapok, poszterek, képek
- Fotóból puzzle-t készítünk
- 2003-as naptárak, határidőnaplók
- Mappák, füzetek, írószerek
- Szótárak, lexikonok

Képesbolt,

Poszterbolt

Ajándékozón a

Nagyáruház Passzázs

a passzázssoron

TESGO Áruházban

H-P: 8-19,

H-P: 8.30-19,

H-Sz: 9-21,

Sz: 9-13

Sz: 9-13,

V: 9-18

Á^
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Papírig

bármilyen
¿¿w
digitális
D' 9 ÍV adathordozóról

Digitális felvételeiről, meglévő negatívjairól, popírképeiről kiváló
minőségű hagyományos papírképet készítünk fotópapírra vagy
sokszorosítunk akár fl/4 méretben is • Digitális korrekciós lehetosegek
karcmentesítés, szelektív retusálás, piros szem korrigálás, sérült képek
javítása • Kistételű naptárak, képeslapok készítése • Hépek archiválasa
CD-re (1000 f t-os bevezető aron).

t Fuji [Foto Centrum
SZEGED) Kárász Ui

Í3<

F mm

»i

Tel.: 62/472-133

pQ£
oméus Mosio/gutaus

Fujifilm Digitális Fotószolgáltatás

HoíkznáId
s

a
n r f b b i l o d !

18/3480-480

BKV-J EGGYEL ÍGY JUTHATSZ EL
LEGOLCSÓBBAN A
NYUGATI PÁLYAUDVARRÓL
—

Melyik
járattal?

Mennyi ido
alatt?

Milyen
jeggyel?

kerül?

Keleti pályaudvarra

Teréz Körúti megállótól 73-as
trolibusszal a Keleti pályaudvarig
(6 megálló)

16 perc

Vonaljegy

1 0 6 Ft

Keleti pályaudvarra

M3-as (kék) metró. Deák téren
átszállás az M2-es (piros) metróra
(2+3 megálló)

2 0 perc

Metró
szakaszátszállójegy

1 2 0 Ft

Déli pályaudvarra

M3-as (kék) metró. Deák téren
átszállás az M2-es (piros) metróra
(2+4 megálló)

2 5 perc

Déli pályaudvarra

4-es vagy a 6-os villamos. Moszkva
téren átszállás az M2-es (piros) metróra
(6+1 megálló)

25-30 perc

Átszállójegy

1 9 0 Ft

Déli pályaudvarra

4 e s vagy a 6-os villamos, Moszkva
téren átszállás az 59-es vagy a 61-es
villamosra (6+1 megálló)

25-30 perc

Átszállójegy

1 9 0 Ft

4 e s vagy a 6 o s villamossal
„ . . . . r.
a Széna teng (5
megálló)

12 perc

Vonaljegy

10« Ft

M3-as (kék) metró, Deák téren
átszállás az M2-es (piros) metróra
(2+4 megálló)

2 5 perc

Metró
átszállójegy

1 7 5 Ft

,.„„ ,,„„
Szenatérre
c

N E M U N O D M E G , HOGY TEUES
FRÁSZBAN VAGY, ÉS MINDEN FELSZÁLLÓT

Népstadionhoz

ELLENŐRNEK NÉZEL?

<

Met

'6

átszállójegy

1 7 5 Ft

Árpád hídhoz

M3 as

(kéW nnetróval Árpád hídig
(3 megálló)

8 perc

Vonaljegy

1 0 6 Ft

Népligethez

M3-as (kék) metróval (8 megálló)

2 0 perc

Vonaljegy

1 0 6 Ft

-

PRÓBÁLD KI

JEGCYEL.s!

bkH)

Budapesti Közlekedési Részvénytársaság

Arcanum
adatbázis

Science
Direct

Web of
Science

SwetsNet
Navigator

WWW.BKV.HU

A XXI. század kutatásaihoz,
szakdolgozataihoz eljött a segítség.
Csatlakozz az ElSZ-hez!
«

Tudryjó!
Jóftudni!
^

1

WE)

Akadémiai
Kiadó

/

/
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Keresd a felsőoktatási könyvtárakban és január 3-tól a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban.
1088 Budapest, Reviczky u. 6., Tel.: +36 1 411 5770
www.hik.hu
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