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Újítások éve
Ú j évbe léptünk.
Vajon mit tartogat,
mit rejt számunkra
ez az év? Elõre nem tudni pontosan … de
annyi biztos, hogy sok változás, újítás elõtt
állunk. Már az év elején két fontos változással meg kell barátkoznunk, és el kell
sajátítanunk alapelveinket a fejünkben.

Az egyik az új felvételi pontrendszer,
ami igaz csak azokat érinti, akik újrafelvételiznek, de manapság nagyon sok hallgató vesz fel a meglévõ képzése mellé
egy másik szakot. Népszerûek az SZTEn belül a felsõfokú szakképzések. Jelenleg 1200 hallgató tanul ilyen szakokon, és
a februártól kezdõkkel ez a szám nõni fog
több mint 200-zal. A 120 pontos rendszer
idejét múlta. Most nem kezdeném el
részletezni az új rendszert, mert oldalakat
lehetne írni róla, de a legfontosabb tény,
hogy a felvételi összpontszámot, vagyis a
rangsorolás alapjául szolgáló eredményt
400+80 pontos pontszámítási rendszerbe

helyezték át. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
az érettségi pontok (maximum 200 pont),
valamint a többletpontok (maximum 80
pont) képezik. Ezt a pontrendszert a
most februárban kezdõ keresztféléveseknél már alkalmazták és a februárban jelentkezõk eredményeit is ez alapján fogják számolni.

A másik, amivel legfõképp nekünk, már
egyetemistáknak kell megbirkóznunk, az
a Tanulmányi és vizsgaszabályzat módosítása. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás
már kezdetét vette, de egy szabályzat sok
esetben nem olyan egyértelmû és érthetõ, hogy egy átlag ember azt elsõre megértse, ezért felkerestem a legkompetensebb személyt ez ügyben. A vele készült
interjú segítség lehet az új információk
pontos ismeretéhez és ajánlom is mindenkinek, hogy olvassa el ezt a tájékoztatást, mert fontos, hogy tudjatok a rátok
(is) vonatkozó elõírásokról. Az index

elektronikussá válása még megosztja a
hallgatókat. Sokáig én sem tudtam, hogy
örülök-e ennek vagy sem. Majd miután
Homor Géza oktatási igazgató és Török
Márk EHÖK-elnök is elmondta az elektronikus index prioritásait és a kézben tartott index megszüntetésével járó könynyebbségekre is felhívták figyelmemet,
meggyõztek. Mert hát a szabály úgy van
megalkotva, hogy aki nagyon kötõdik az
indexéhez, az továbbra is vezetheti, ezért
veszteni valója senkinek nincs, és hátrány sem érhet senkit. Akik pedig errõl a
változásról még nem tudnak, azokat lapunk mellett az EHÖK is kívánja tájékoztatni, mégpedig egy életnagyságú
indexxel. Volt index, és lehet is index.
Ki ahogy gondolja és kinek hogy egyszerûbb, jobb.
Rácz Bea
megbízott fõszerkesztõ
raczbea@gmail.com

Mi a véleményed az index eltörlésérõl?

E

z egyrészrõl jó, mert nem
kell szaladgálni a tanárok
után vizsgaidõszakban, szemináriumjegyért. Nem kell sorban
állni a tanár irodája elõtt, sem az
indexleadásnál, sem felvételnél.
Másrészrõl viszont nagyon kellemes megfogni fizikai valójában a munkám gyümölcsét, belenézni: Hú, milyen jó jegyeim
vannak! Ez egy következõ lépés
a virtuális világ felé... Biztonsági
szempontból nézve az ETR-en
is lehet jegyet áthamisítani, bár
talán az egy kissé nehezebb. De
ha elrontják a jegyet a számítógépen és a diák már nem vezeti
az indexét, akkor is aggályos a
javítás.

Horváth Viktor
JGYPK Gazd. idegen nyelvû levelezõ
int minden dolognak, szerintem ennek is két oldala
van. Egyrészt örülök neki, mivel
nem kell a tanárok után rohangálni vizsgaidõszakban, például mostanság... Másrészt viszont elvész
egy olyan lehetõség, ami alapján
problémás esetekben a TO-ra
vagy a tanárokhoz lehetett menni, ha más volt az ETR-en, mint
az indexben. A számítógépes
rendszer túlterhelõdése is vezethet problémákhoz szerintem.
Viszont mindenképpen jó ötletnek tartom, hogy az indexet fakultatívan lehet tovább vezetni,
tehát aki akarja, az könyvelheti
oda is a jegyeit.

M

Herczeg Ilona
ÁJTK, Jogász III. évf.

Pék Máté
TTiK, Matematika II. évf.
lapvetõen nem értek egyet
ezzel a döntéssel, mert így
kevésbé lehet majd kontrollálni a
jegyeket. Például ha az ETR-re
rosszul kerül fel egy jegy, akkor
közvetlenül az oktatót kell majd
megkeresni, gondolom, vagy a Tanulmányi Osztályt. A másik pedig,
hogy jó lenne egy tárgyi emlékként megõrizni, 35-40 éves korában az ember jólesõ érzéssel fogja
fellapozni. S szerintem fontos volt
a személyes kontaktus is az oktatókkal, amikor a jegyeket írattuk
alá. A pozitív oldala a döntésnek,
hogy ez így talán kényelmesebb
lesz. A kettõs ellenõrzésnek – az
ETR-en is vezetjük és az indexben is – látom értelmét, de hogy
csak az indexben annak nem.

A

S

zerintem teljesen fölösleges. Úgy gondolom, ha eddig bevált az index használata, akkor egyáltalán nem volt értelme
változtatni a rendszeren. Ha csak
elektronikus úton fogják megoldani ezeket a dolgokat, akkor túl
sok lesz a hibalehetõség. Mi fog
történni, ha a TO vagy a tanár hibájából rosszul kerül fel egy jegy
az ETR-re? Ez az indexszel eddig elkerülhetõ vagy legalábbis
javítható volt. Mindenesetre tárgyi bizonyítéknak megfelel még
szerintük is hibás esetek során.
Én biztos, hogy használni fogom.
Csak azt nem értem, hogy milyen
okból hozták ezt a döntést. Vajon
azért, hogy egyszerûbbé tegyék a
TO munkáját?

hokkento@freemail.hu

Zdenkó Erzsébet
BTK, Olasz IV., Hungarológia II. évf.
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A legjobbak
Az Egyetemi zenei verseny, az Egyetemi
szavalóverseny és a Fanfiction pályázat
nyertesei 2007-ben
A Kulturális Iroda szokta kiírni az elõadói versenyeket és hallgatói pályázatokat. „Egyetemi
zenei versenyt és Egyetemi szavalóversenyt hagyományosan minden évben kiírunk õsszel, illetve szavalóversenyt már tavasszal is. És mindig egy alkotói pályázatot is kapcsolunk hozzá, ez idén a
Fanfiction pályázat volt.” – mondta Tajti Gabriella, a Kulturális Iroda vezetõje. A versenyek
nyilvános koncertek voltak, vagyis bárki mehetett nézõnek. Meg is telt az Aula, teltházas
„fellépések” voltak. A zenei zsûriben állandó
tag Gyüdi Sándor, a Szegedi Szimfonikus
Zenekar karigazgató karnagya, aki szervezte és
segítette a lebonyolítást, valamint a zsûri összeállítását vele közösen alakította ki az Iroda.
A karnagy úr Meszlényi László oboamûvészt,
Zsigmond Zoltán zongoramûvészt és Koczka
Ferencet, a Szegedi Nemzeti Színház ügyvezetõ igazgatóját kérte fel a zsûrizésre. A szavalóverseny zsûrijét Janik László színmûvész,
Galkó Bence színmûvész, Beslin Anita szerkesztõ-riporter és Tajti Gabriella alkotta.
„A legnépszerûbb verseny még mindig a zenei
verseny, körülbelül 30 versenyzõ volt idén. Kicsit
többen jelentkeztek, de sajnos néhányan betegek lettek az õszi idõszakban, fõleg az énekesek mondták
vissza a fellépést.” – mesélte a versenyzõkrõl Gabriella. A szavalóversenyen körülbelül 20-an vettek
részt, ami kicsit kevesebb volt a megszokott létszámhoz képest. A Fanfiction pályázaton pedig olyan
10-en. Ez sem volt olyan népszerû, talán egy kicsit
nehéz volt az idei pályázat.”
Az indulók palettája nagyon változatos.
A Komolyzenei kategóriát például egy fizikus
hallgató nyerte meg. Szélpál Szilveszter többször
is indult, így a pályafutását a zsûri évrõl évre nyomon követte. A magán úton történõ tanulás gyümölcse beért. Meglepett, hogy fizikusként operaénekesi álmai vannak: „A legfõbb vágyam, hogy
operaénekes legyen belõlem”. Szíve szerint egyszerre végezné a két egyetemet, de a polgári foglalkozást adó intézmény mellett döntött felvételikor, mert az éneklés múló dolog, és nem is fizet
olyan jól. Szilveszter tavaly június óta a Give me
five a capella zenekar baritonja. A vers kategória
harmadik helyezettje Pócs Dávid orvostanhallgató lett, aki Csomorkányi Páltól és Kányádi Sándortól szavalt verset a zsûri elõtt. „Mindig azt mondom, hogy érlelgetni kell a verset. Meg kell tanulni,
aztán érlelgetni kell. Olyan, mint a borászat.” – válaszolta Dávid a felkészülésére irányuló kérdésemre. Szerinte (és persze szerintem is) fontosak a
szavalóversenyek. Orvostanoncként azt vallja,
meg kell õrizni a humán vonalat a reál mellett, és
ápolni kell a lelket.
A díjak átadása december végefele zajlott
le. Rég voltam olyan jó és szép díjátadáson,
mint az volt. Az említett versenyek legjobbjai
mellett egyetemünk legjobb sportolóit is értékelték. A díjakat kategóriánként adta át Tajti
Gabriella, a Kulturális Iroda vezetõje és Szabó
József, az SZTE Sportközpont vezetõje. Színesítette a mûsort, hogy a zenei verseny kimagaslói ízelítõt adtak tehetségükbõl. Ezúton
gratulálok minden résztvevõnek és díjazottnak! Remélem a lebetegedett jelentkezõk már
felépültek!
RB

A Kulturális Iroda által kiírt Elõadói versenyek és alkotói pályázat
Eredménye 2007/2008-as tanév
Egyetemi zenei verseny
Komolyzenei kategória
III. Szélpál Szilveszter énekes
(TTIK V. fizikus)
III. Tuka Bernadett klarinét (TTIK IV. biológus)
III. Alács Rita zongora
(ÁOK I. általános orvos)
III. Széll Judit hegedû (BTK II. magyar)
III. Szénási Ráhel zongora (ÁJTK II. nemzetközi tanulmányok)
Népzenei kategória
III. Pucks ‘n’ Faires (Nagy Lilla hegedû: BTK
V. francia, Végh Annamária fuvola: BTK
IV. angol-kommunikáció, Leporisz Viktor gitár: TTIK II. földtudomány)
III. Németh Ágnes Linda népdalénekes
(BTK III. magyar)
III. Haskó János népdalénekes
(TTIK IV. biológus)
Jutalom: Haga Ida népdalénekes
(BTK II. pszichológia)
Könnyûzene (jazz, musical, sanzon) kategória
III. Soós Enikõ énekes
(BTK II. magyar-angol)

III. Tandi Flóra (ÁJTK I. jogász) Gyüdi Melitta (ÁJTK I. nemzetközi tanulmányok)
sanzon- énekesek
Egyetemi szavalóverseny
III. Hódi Viktória (BTK IV. magyar)
III. Tóth Kata (BTK III. finnugor – magyar,
irodalomelmélet)
III. Pócs Dávid (ÁOK II. általános orvos)
Jutalom: Benyó Gergely (BTK III. régészet,
I. dráma- és színháztört.)
Fanfiction pályázat
A zsûri tagjai:
Séra Bálint irodalomtörténész (BTK Modern
Magyar Irodalmi Tanszék)
Egyed Erika kulturális szervezõ (Kulturális Iroda)
Nyéki Tamás kulturális szervezõ (Kulturális Iroda)
III. Perjés Erika (TTIK III. biológus)
III. Gyalai Anna Zsófia (BTK II. történész –
régész)
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A Török-ügy II.
Elõzõ számunkban olvashattátok a Török
Márk (EHÖK elnök) fegyelmi eljárásával
kapcsolatos alapinformációkat, az ügy tárgyalásának elsõfokú vizsgálata után újra felkerestük, és a fejleményekrõl kérdeztük.
– Két félév kizárásra büntettek elsõ körben. A meghozott döntésre számítottál?
– Összességében nem lehetett másra számítanom. Alapvetõen 5 pontban indult az eljárás
ellenem és a Bizottság egy viszonylag furcsa,
általam ismeretlen indokkal ezt hétre tudta
bõvíteni, ami eljárásjogilag problémás. Jómagam és az elnökség álláspontja továbbra is az,
hogy ez nem szól másról, csak az egyetemen
belül egy olyan harcról, ahol a két fél nem
ugyanolyan esélyekkel küzd egymással.
Egyébként viszonylag nyugodt vagyok, hiszen
ez egy hosszú jogi procedúra lesz, és nem mindenhol lesznek ilyen torzak az esélyek a két
fél között. A jogerõs döntés megszületéséig
még jó néhány hónap el fog telni.
– Mi az a két vádpont, amivel kiegészítették a vádpontokat?
– Az egyik az, hogy az EHÖK elnökségének
sajtóközleményét ismertettem a sajtóban.
Egyébként 89 elõtt sok ilyen per volt az országban. Ezt szabad véleménynyilvánításnak
hívják, ez egy alapvetõ állampolgári jog. A másik vádpont, hogy kétségbe vontam a Hallgatói Centrum vezetõjének, Dr. Görög Mártának
azt a jogát, hogy utasíthatja az EHÖK munkatársait és ezzel megsértettem az igazgatóaszszony emberi méltóságát. De hogy nehogy félreértés legyen és valaki azt higgye, hogy
eltévesztettem, még egyszer elmondom: az
áért meg van jó pár olyan pont, amiemberi méltó- „Az ember az igaz
vel idõvel foglalkozni szejön.
ságát. Ez egykell, hogy küzd
retnénk. Például az egy naértelmûen a
”
ni fogok.
gyon érdekes kérdés, hogy
hallgatói autoÉn pedig küzde
a tanúvallomások szerint egy takarítónõ
nómiát feszeáltal készített fénykép egy irodában egyrészt
geti. Azt, hogy egy Hallgatói Centrum igazgamennyire bizonyíték erejû, másrészt választ
tó, vagy bármilyen egyetemi vezetõ utasítja az
igényel, hogy a takarítónõ vagy bárki más miEHÖK bármelyik munkatársát, az egy alapvelyen alapon megy be egyetemi vezetõk, jelen
tõ probléma.
esetben a Hallgatói Önkormányzat elnökének
– Mikor lesz a következõ tárgyalás?
irodájába és ott milyen alapon készít felvétele– A második tárgyalást január 15-ére hívták
ket. Ki dönti azt el, hogy mit fényképezhet le
össze. Ezzel párhuzamosan az EHÖK nyitott
és mit nem? Ezekkel foglalkoznunk kell, mert
egy másik frontot a fegyelmi ügy kapcsán, a
azt gondolom, hogy az nem egy 21. századi
decemberi utolsó Elnökség úgy döntött, hogy a egyetemhez méltó, hogy nem kapok választ
felsõoktatási törvény lehetõségeivel élve a feegy elsõfokú fegyelmi bizottságtól arra, hogy
gyelmi határozatot megtámadja a Fõvárosi
milyen mód az, hogy oda bárki bemegy és
Bíróságon is, ugyanis a felsõoktatási törvény lefényképeket készít. Ez nagyon komoly probhetõséget ad arra, hogy ha a hallgatói autonómia
léma. Nixon elnök hasonló ügybe bukott meg,
sérül, akkor bármilyen döntést a Fõvárosi Bíróa Watergate-botrány gyakorlatilag errõl szól.
ságon megtámadhatunk. Mi pedig ezt tettük.
– Akik melletted álltak, azok még most is támogatnak?
– Mi az a legnegatívabb dolog, ami veled történhet?
– A legnehezebb perióduson túl vagyunk. Volt
– Az ember az igazáért meg kell, hogy küzdjön.
Én pedig küzdeni fogok.
– Látod már a végét?
– Nem feltétlen, mert még mindig van olyan
szála a fegyelmi ügyemnek, amit nem bontottunk ki. Egy szálon haladtunk az elsõfokú határozat megszületéséig; ezt most kettõre bontottuk és a különbözõ bizottságoknak azt is
vizsgálniuk kell, hogy a hallgatói autonómiát
mennyire sérti ez az intézkedés. Ezen kívül

egy nagyon komoly kommunikációs feladat,
amiben jól teljesítettünk. Egy tényezõ érdekel
ebben a tárgykörben, az pedig az EHÖK Elnökség, illetve a Kari HÖK testületek álláspontja.
– Hamarosan EHÖK elnökválasztás lesz. Jelölteted magad?
– Elég sok embert meglepne, ha nem. A fegyelmi elindítóinak nem szeretnék csalódást
okozni.

– Lesz ellenfeled?
– Én azt gondolom, hogy nem. De hát majd kiderül. Lehet, hogy ez viszonylag magabiztosnak tûnik, de az elmúlt évben, a megválasztásomkor nyilvánvalóvá tettem, hogy nem egy
évre, hanem egy folyamatra pályázok. Akkor
szeretném az EHÖK elnökséget átadni, amikor a Hallgatói Önkormányzatban az a 3 pont
megvalósul, amire szerzõdtem.
1. A Hallgatói Önkormányzatot az emellett mûködõ gazdasági szervezeteknek kell
fenntartania, a mûködési költséget teljesen le
kell választanunk a hallgatói normatíváról.
2. A mozgalmi gyökerekrõl beszélve igenis egy olyan szervezeti struktúrát kell kialakítani, hogy tudjuk kezelni a 30 ezer embert.
Mostanában vannak tandíjtüntetések, különbözõ nagyobb megmozdulásaink. Az elmúlt
idõszakhoz képest a spontán mozgósításban
értünk el sikereket, de ez még nagyon kevés.
3. A szervezeti részben van talán a legkevesebb tennivaló. Itt nem szól másról az ügymenet, mint egy profi ügyintézõ rendszer kialakításáról. Ilyen egyrészt az index elektronikussá
válása, ami az elmúlt 5-10 év egyik legfontosabb
történése, a különbözõ pályáztatások internet
alapúvá tétele. Ez a két dolog megtörtént. Itt
lehet ugyan újításokra számítani, de ezek már
az útjukra álltak.
Gyakorlatilag egy folyamatra ráálltunk, de
a másik kettõt olyan kérdésnek gondolom,
amihez elég komoly integritás kell, amivel én
most rendelkezem.
Rácz Bea
Fotó: Fodor Laci
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Fontos TVSZ módosítások
Beszélgetés Homor Gézával, a Rektori Hivatal oktatási igazgatójával
Február elsejétõl módosul néhány pont
a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban
(továbbiakban: TVSZ). A tájékoztató
olvasható az ETR nyitóoldalán, de biztos vannak akik átsiklottak felette,
vagy beleolvastak, de még mindig nem
teljesen érthetõ számukra, ezért mindenképp érdemesnek tartom e cikk elolvasását, azért, mert minden hallgatónak illik tisztában lennie a rá
vonatkozó elõírások változásával.
– Miért volt szükség a TVSZ módosítására?
– Az egyik ok a jogszabályváltozás, ami múlt év
december 23-án lett hatályos. A másik ok, hogy
a leckekönyvvel rengeteg problémája volt a
hallgatóságnak és az egyetemnek egyaránt.
– A hallgatókat egyelõre két táborra osztja a leckekönyv megszûnése. Hogy próbálják meggyõzni õket arról, hogy nem lesz semmi gond, jobb lesz nekik ezután?
– Semmilyen joga nem veszett el senkinek.
Viszont lehetõséget kaptak arra, hogy amit nem
akarnak, amit eddig sem akartak, azt ne kelljen
csinálniuk. Ezalatt azt kell érteni, hogy
akik ezután is használni
akarják a leckekönyvet,
azokat senki nem akadályozza ebben, megtehetik.
Csak másképp kell kezelni,
mint eddig, mert a hivatal
nem fogja tõlük számon
kérni. Egyénileg a leckekönyv használata ugyanúgy
történhet, mint eddig. Ha
valaki szeretne leckekönyvet, ezután is használhatja
a jegyei visszaigazolására.
Az oktatók kötelesek lesznek beírni a jegyet, viszont
ha valaki nem akarja vezetni,
akkor nem kell. Ami nagyon
fontos, ez, amirõl most beszéltem, 2008. február 1-je
utáni állapotra vonatkozik.

– Akkor csak nem kell leadni a leckekönyvet...
– 2008. február 1. nem egy éles határnap, arra
vonatkozik, hogy a vizsgázás és minden más a
régi szabály szerint megy, de a feldolgozás az
új szerint. Le kell-e adni az indexet? Azt, hogy
lesz-e karok közötti különbség abban, hogy
befogadják-e a leadni kívánt indexet, ma még
nem tudom pontosan. Elvben nem kell az indexet leadni. Innentõl belép az a szabály, hogy
14 napja van a hallgatónak annak ellenõrzésére, hogy az indexében és az ETR-ben lévõ jegyek stimmelnek-e. Ha minden rendben van,
nem szólal fel, akkor arról nyilatkozik, hogy
mindennel egyetért és nem lesz további ellenõrzés, az ETR alapján fogjuk lezárni a félévét,
kiszámítani az átlagot.
– A 14. nap után már nem is lehet módosíttatni?
– 14-e után már nem lehet módosítani, semmire nem lehet hivatkozni, kivéve a tájékoztatóban is olvasható akadályoztatás esetét. Ha a
hallgató azért nem szólalt fel, mert nem tudott,
beteg volt, kórházba került. Ilyen esetekben
az index alapján a javítást utólag is elvégzik.
– A tanárok kaphatnak szankciókat, ha nem kerül
fel idõben a jegy az ETR-be?
– Ebben a félévben nem
kerülhet sor olyanra,
hogy valaki nem tud valamit, mert ugyanazt kell
tennie, mint eddig.
Tehát a tanárnak semmilyen változás nincs
ebben az idõszakban,
neki eddig is be kellett
írni mindent, és kérnie
az indexet attól, aki
vizsgázott. Ha eddig
nem tette, valószínûleg
ezután sem fogja, ez
ellen nem tudok mit
tenni. Ez szabálytalanság, ha kiderül, akkor
õ ezért fegyelmit is kaphat a
TVSZ ide vonatkozó paragrafusa szerint.
– Mi lesz azokkal az indexekkel, amik bent vannak?

– Ez azt jelenti, hogy vizsgaidõszak végén nem is
kell leadni az indexet?
– Nem. Azt jelenti, hogy február 1-ig mindent
ugyanúgy kell használni, mint eddig. Azaz a
tanároknak nem szabad levizsgáztatni azokat,
akiknek nincs indexük, fel kell jelentkezni
vizsgára, hogy rajta legyenek a vizsgalapon és
be kell íratni az indexbe. Nincs arra mód, hogy
úgy vizsgáztasson valaki, hogy ezt nem teszi
meg. Vannak olyan esetek, amikor a jegyet késõbb kell beíratni, például írásbeli után. Ilyenkor nem a tanáron múlik az index beírása,
mert az ETR-be akkor is be kell írni a jegyet,
ha nincs index, így elõfordulhat, hogy az ilyen
jegye nem lesz meg az indexben, de ezt ezentúl nem fogja szankcionálni senki, vagyis ha a
dolgozattal megszerzett jegyét utólagosan
nem íratta be a diák, abból most nem lesz baja. Kivéve, ha utólag vita lesz, mert akkor nem
tudja bizonyítani, hogy milyen jegyet kapott.
– És ha vita lesz, akkor az fog számítani, ami a
leckekönyvben van?
– Igen. Az fog számítani, amit aláírt a tanár.

– Emiatt javaslom én minden karnak, hogy ne
fogadja el az indexet, maradjon a hallgatónál,
mert ezentúl nem fogjuk kiadni. Ha nem fogjuk
kiadni, akkor ott fog állni és ennek elõbb-utóbb
az lesz a következménye, hogy elveszik, vagy valami történik vele. Mert amit nem kezelnek, az
évek alatt biztos elkallódik és a végén, valamikor
eszébe jut a hallgatónak, hogy neki kell az index
és számon fogja kérni a TO-n, hogy miért nincs
meg, de akkor már azt sem lehet tudni, hogy leadta vagy sem. Ezért mi azt mondjuk, hogy aki
most kivette az indexét, annál maradjon nála.
Ha a Tanulmányi osztály külön nyilvántartást vezetve beveszi és õ vállalja a kezelést, az az osztály
dolga. De nem lehet erre kötelezni. Arra lehet
kötelezni TO-t, hogy a hallgató kérésére az indexet lezárja és hitelesítse.
– Akik ebben a félévben nem vették ki az indexüket
(passzívak)?
– A következõ félévben rájuk ugyanúgy vonatkozik az új szabály. Az indexüket kikérhetik és
abban kezeltethetik az anyagukat, vagy egy
másik lapon. Az új rendeletbe belekerült egy

olyan szabályozás, hogy a hallgatónak a jegyérõl papíralapú igazolást kell adni. Ezt úgy szabályoztuk, hogy hozza a hallgató az ETR-bõl
kinyomtatott felvétellapot és oda köteles beírni az oktató a jegyet, ha a hallgató kéri. Köteles lesz elvben a hallgató hozni ilyen lapot,
mert postán nem fogjuk neki elküldeni ugyanazt, amit az ETR-ben lát. Mi megengedtük (az
új szabályban), hogy aki akarja ne írassa be a
jegyeket, de a törvény szerint nem lehet; kell
egy átmeneti megoldás most a 14-ei határig.
A következõ félévtõl valamilyen formanyomtatvány lesz, amit letölt egyszer a hallgató az
ETR WEB-rõl, és a lényeg, hogy ebben legyen egy aláírása arról a vizsgáról, amelyik ott
szerepel. Ez a lap lehet vizsgánként különbözõ is. Ez akkor érdekes, ha nem akarom hallgatóként azt mutatni a vizsgáztatónak, hogy
másból milyen jegyeim vannak. Sokszor a
megítélésben nagyon sokat számít, mert lapozgatva az indexet, ha többségben ketteseket lát, akkor legfeljebb hármast ad, akit befolyásol más értékítélete.
– Az indexet meddig õrzik meg a TO-n?
– Legfeljebb a végzésig. Ezeket az indexeket,
ha nem veszi ki a TO-ról, akkor is meg fogja
kapni végzéskor. Aki abba gyûjtötte a jegyeit,
azt lezárják évenként is, vagy a végén. Azért
fontos a hiteles index, hogy ha valahova papírindex alapú képzésbe megy, akkor tudja használni, be tudja mutatni. Elõfordulhat, hogy
külföldön csak azt fogadják el.
– Van valami visszajelzés, hogy az oktatók mennyire örülnek a változásnak?
– Az oktatókat nem befolyásolja. Az, hogy õk
az indexet írják alá vagy egy lapot, annak
nincs jelentõsége. Annyi az oktató oldaláról a
nehezítés, hogy õneki fokozottabb felelõssége lesz a vizsgalapok õrzése és kitöltése.
Fogom minden oktatónak javasolni, hogy akkor, amikor az index már nincs, a vizsgaidõszak végéig mindenképp meg kell õrizni a
vizsgalapokat. Mert ha a vizsgalapokról a jegyeket az adminisztrátor viszi fel és õ eltéveszti, akkor a tanár lesz a felelõs, de akkor bizonyítani tudja, hogy azért hibás, mert rosszul
másolták át. Eddig is a legtöbb oktató vezetett magának egy naplót, hogy kik vizsgáztak,
mert ez felelõsséggel járt eddig is. A baj nem
a szóbeli vizsgákkal, hanem az írásbelikkel lehet. A dolgozatlapra aláírásukkal együtt kell
jegyet adni. Ezt kérésre meg kell mutatni a
hallgatónak, de az oktatónak meg kell õriznie.
Az lesz a dokumentum. Ha nincs meg a vitatott jegy dolgozata, akkor akárhányast kérhet
a hallgató, neki lesz igaza.
– Lehet tudni, hogy az ÁOK és a BTK miért nem támogatta az index eltörlést?
– Voltak felvetéseik az index elektronikus kezelésével kapcsolatban. A BTK szerint olyan
jól ment ez eddig is. Ezen én egy kicsit csodálkoztam, az egyetemi újságok cikkei nem ezt
mutatták. Az Orvostudományi Kar azért ragaszkodik az indexhez, mert más hasonló társkarokon, más orvosképzésben nem léptek
ilyet és õk összetartanak ilyen szempontból.
Ezért van az, ha használni akarják, senki nem
akadályozza õket. Az elektronikus index zárását ettõl függetlenül egységesen végezzük.
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– Az Oktatási Minisztérium támogatja, ezért a
nagy egyetemek mindegyike át fog állni.
Mi sem véletlenül léptünk most. Nekünk kicsit
elõbb sikerült, mint más egyetemeknek, mert
talán erõsebb volt a HÖK támogatása nálunk.
– Elõször Szegeden van ilyen indexváltozás
Magyarországon...
– Igen, de megállapodás van az egyetemek oktatási vezetõi között, hogy Pécs, Debrecen és
az ELTE is így fogja használni. Az, hogy mikor
térnek át, sok mindenen múlik, legfõképp
azon, hogy milyen az elektronikus rendszerük.
Debrecenben váltás van az új és régi rendszer
között, Pécs most áll át az ETR azon formájára, amit mi már másfél éve használunk. Nyilván nem fogják e lépéseket a papír alapú index megszüntetésével is összekötni.
– Mennyire biztonságos az ETR?
– Énszerintem annyira, amennyire egy elektronikus rendszer lehet. Egy gond lehet. Valami szélsõséges elektronikus zavar következtében elõállhat, hogy kitörlõdnek az ETR
adatbázisból a jegyek, még akkor is, ha ezek
párhuzamosan vannak tárolva, tehát nem függnek egymástól (tükörrögzítés). Ha az egyik
szerver elromlik, akkor ott van a másik, és az
elõzõ napnak a letöltött verziói. Az a megoldási javaslat, hogy könyvszerûen, az egész egyetem adott féléves elektronikus leckekönyve
kinyomtatásra, megõrzésre kerüljön. Ebbõl
vissza lehet állítani az adatokat, ha a fenti adatvesztés bekövetkezne.
– A papír alapú index megszûnése von maga után
elbocsátásokat a TO-ról?
– Én azt remélem, hogy ettõl az az idõszak, ami
„bolondokháza” volt (index beszedés, hallgatók lezárása rohamtempóban, hogy kaphassanak ösztöndíjat) megszûnik. Ehelyett olyanokkal tudnak foglalkozni az elõadók, amivel kell,
például kreditátvitel, tanácsadás, kérvények
feldolgozása. A tervek szerint a jövõben egységes tanulmányi osztály alakul ki, a Hallgatói
Szolgáltató Irodához hasonló kezelése a hallgatói tanulmányi ügyeknek. Az egy más helyzet
lesz, de elõre nehéz megjósolni, mi lesz addig.
– Ezzel nõni fog a TO szolgáltatások színvonala?
– Ha a megszûnõ munka helyett õk azt végzik,
ami az õ valódi feladatuk, és az ügyfelezés nagyobb erõket tud mozgósítani, amivel kevesebb lesz a háttérben az adminisztráció, akkor
mindenképp.
– A támogatott/költségtérítéses átsorolás szabályai
felmenõ rendszerben valósulnak majd meg. Ki dönt
az átsorolásokról?
– Két dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy a felmenõ rendszer azt jelenti, hogy az elsõ évfolyam már benne van, csak még nem látta, tehát
a mostani elsõévesekre már vonatkozik ez az
átsorolási szabály. A másik, hogy ha nyáron el
kell végezni ezt a vizsgálatot, és akinek nincsenek meg a kritériumok, és a ranglistán abba a
tartományába kerül a teljesítményét tekintve,
ahol nem maradhat állami finanszírozott, ott
nem mérlegelhetünk, hanem kötelezettségbõl
fogjuk átsorolni a hallgatót költségtérítésessé.
– Milyen következményekkel jár a kritériumok vizsgálata?
– Az egyik, hogy a nyári utóvizsga idõszakot
nem lehet megtartani, hanem elõrébb kell
hozni, vagy a vizsgaidõszak végén kell megtar-

tani az UV hetet, mert ha maradna a nyár vé– A hallgatói jogviszony kreditkritériuma leginkább
gén, annak az lenne a következménye, hogy az elsõ évesekre vonatkozik. A 20% reálisnak tûnik?
nincsenek lezárva a hallgatók és az átsorolást
– A hallgatói jogviszony egyik kritériumaként
nem lehet megcsinálni, pedig a tanévkezdés
az összkövetelmény 20%-át teljesítenie kell
elõtt 30 nappal tudni kell a vizsgálat eredmémindenkinek a képzés feléig ahhoz, hogy hallnyét. Az nem lehet, hogy szeptemberben de- gatói jogviszonya maradjon. Ez a felsõsökre is
rül ki, hogy valakinek költségtérítésessé vált a
vonatkozik, akik még nincsenek a képzés feléjogviszonya és be kell fizetnie egy jelentõs
nél. A másodéves bachelorosok már túl vannak
összeget. Senki nem számít rá, és ha mégis
a képzési idõ felénél, aki a régi képzésben van,
ilyen történne, akkor rá kell készülni, eddig az is túl van, így az elsõsökre és a keresztféligénybe nem vett támogatást kell szerezni.
éves másodikosokra vonatkozik ez a szabály.
A másik, hogy azt is tudni kell, hogy enEz a 20% reális. Akinek dolgoznia kell, és
nek a listakészítésnek kellemesebb oldala is
nem tud annyit teljesíteni, még annak is belevan. Az elsõ 15%-ot mentesíteni kell a képzéfér, hogy egy félévben gyengébben teljesít, és
si hozzájárulás befizetése alól, aminek követmég akkor sem kell a következõben megszakezménye, hogy a lista elején lévõknek ilyen kadnia, hogy behozza a lemaradást.
szempontból kedvezménye történik, csak tud– A külföldön felhasználható ösztöndíjak pontnál a
niuk kell, hogy ki esett bele ebbe a 15%-ba.
A harmadik, ami mindenkit érint, hogy át- hozzájutás lehetõségeit most már szabályozzák. Mit
sorolni költségtérítésesbõl finanszírozottba kell még errõl a változásról tudni?
csak azokat lehet, és ez a felsõsökre is vonat– Ennek az a lényege, hogy ma bárki, egyéni
kozik, akiknél az összesített korrigált kreditinalapon beiratkozhat hallgatói jogviszony birtodex értéke alapján erre mód van. Ha valakinek
kában az EU-n belül más egyetemre. Ilyen
az eredménye
esetekben, ha hozzájárul az egyetem,
„Ebben a félévb
en nem kerülhet
nem esik az
sor olyan- akkor a hallgatói öszra, hogy valaki
utolsó olyan
nem tud valam
töndíjalap háromszoit, mert
ugyanazt kell te
harmadba,
rosát kell biztosítania,
nnie, mint eddi
g.”
akikbõl költségtéríami a mostani helyzettéses lesz, akkor kérheti, hogy átsorolják azok
ben kb. 350 ezer fohelyébe, akik az utóbbiba esnek. Egy felsõs rint. Ez tulajdonképpen egy vendéghallgatói
kérheti, hogy az elsõsök helyébe bekerüljön, jogviszony külföldön. A Juttatások és térítések
ha nem töltötték fel a helyeket. Ilyen szemszabályzat fog rendelkezni arról, hogy lehet erpontból a felsõéveseknek is fontos ez a lista. re pályázni. Az ELTE-n is lehet valaki venTehát ezután csak akkor kerülhetnek átsoro- déghallgató, de ezért csak az ösztöndíját kapja,
lásba a felsõbb évesek, ha a korrigált kreditina külföldi egyetemnél, ha hozzájárultak, akkor
dexük a határ felett van. Hiába jön valaki szoa háromszorosát.
ciális problémára hivatkozva, ha nincs benne a
– És végül a részismeretek megszerzésére irányuló
kellõ sávban, akkor nem változhat a finanszíroképzésrõl is ejtsünk pár szót. Ez már mindenkit
zási formája.
érint vagy mégsem?
– Akit áthelyeznek költségtérítésessé, azok élhetnek
– Ez érinti a hallgatókat látszólag a legkevésjogorvoslattal? Van valami kiskapu?
bé, de nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy ha
– Csak akkor, ha rosszul van neki megállapít- valakinek diplomája van, akkor bármelyik
va. Egyebet nem tudok. A TVSZ változás
egyetemre – ahol fogadják – beiratkozhat két
szerint – a hallgatók kérésére – azt hoztuk
félévre, költségtérítésesként és elvégezheti
be, hogy karonként vizsgálják a kritériumoegy szabadon választott szak egy évét. Ez azért
kat (a karon belül a felsõfokú szakképzések- érdekes, mert szakképzettséget szerezhet egy
ben képzésenként, a többi esetben képzési olyan diplomához, amit korábban szerzett.
áganként). Azt nem tudom, hogy a képzési Valamint ha olyan mesterképzésre akar menni,
ágat mindenki végiggondolta-e, mert példáamihez a diplomája kiegészítésére van szükséul ez azt jelenti, hogy a BTK nyelvszakosai
ge, akkor azt elvégzi a részismereteken és utáegy kalapba tartoznak. Ugyanakkor más tena jelentkezhet mesterképzésre, mert megrületeken a képzési ágak egyetlen szakot jelesznek a belépés feltételei. Ez utóbbi lesz
lentenek.
gyakrabban, mert a mesterképzés elõírhatja,
hogy ha “oldalág”-ról jön, akkor ilyen és ilyen
– Ha valaki beteg volt, vagy egyéb okok miatt nem
ismeretekkel kell rendelkezzen.
teljesített kellõen, akkor is megtörténik az átsorolás?
– Az egy más kérdés. Ha valaki beteg volt, akkor kérheti, hogy passzív féléve legyen. Paszszív félévet azért kér valaki, mert olyan dolgok
jöttek közbe, ami miatt nem tudott jól teljesíteni. Ilyen esetben ajánlott a félévtörlés, mert
az elszámolásnál mindig a legutolsó két aktív
félév számít. Egyszer van lehetõség arra, hogy
komoly okra hivatkozva, menet közben kérje a
passzív félévre áthelyezését valaki. Ha félidõben látja, hogy negyedét sem teljesítené, akkor lehet, hogy ezt érdemes megtenni.
– Azért ez nem sok esetben fordulhat elõ...
– Hát ez inkább azokra vonatkozik, akik eddig
felvettek egy csomó kurzust és egyet, vagy
egyet sem teljesítettek és semmi problémájuk
nem lett, csak a következõ felvételkor 800 forintot kellett fizetniük. Ehhez képest hatalmas különbség lesz, hogy a következõ félévben pl.130 ezer forintot kell fizetni majd a
költségtérítésbe esõknek.

– Mennyi ennek a képzésnek a költsége?
– Annyi lesz, amennyi egy félév költségtérítése
a szakon. Ez is a kiírásban fog szerepelni. A részismereteken belül meglesz, hogy mennyibe kerül a 60 kredit, aki ennél kevesebbet akar teljesíteni, várhatóan kreditarányosan fog fizetni.
– Errõl milyen papírt adnak?
– Egy tanúsítványt, tehát nem diplomát, mert
ez a képzés nem ad semmilyen képesítést önmagában, csak igazolja, hogy elvégezte ezeket
a kurzusokat.
– Várható még a TVSZ módosítása?
– Mindig várható. A kormányzat állandóan
módosítja a szabályokat. Elképzelhetõ, hogy
már sosem lesz olyan félév, amikor a TVSZ-en
nem kell változtatni. De erre a félévre már
több változást nem tervezünk.
Rácz Bea
Fotó: Lovas Attila

hokkento@freemail.hu

– Az Oktatási Minisztérium mennyiben támogatja
a TVSZ-ünk e pontját?
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GNUmok gyõzelme
Az egyetemek és fõiskolák diákjai számára
ötödik alkalommal hirdetettek meg programozói versenyt, aminek 2007 végén a helyszíne a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt, ahová az SZTE
képviseletében Faragó Imre, Brinkus
Balázs és Nagy Csaba érkezett, vagyis a
GNUmok (választott csapatnév), felkészítõ tanár nélkül. A 48 órás IBM Szoftver
Programozói Bajnokság gyõztese az elõbb
említett három TTiK-es hallgató. Elõször
hozta el a vándorkupát szegedi csapat.
– Miért jelentkeztetek a versenyre?
B: Tavaly voltunk már, élveztük. Akkor a legjobb design különdíjat hoztuk el.
I: Akkor mondhatni felkészülés nélkül mentünk el, csak úgy megnézni, hogy milyen ez az
egész.
B: Akik elõször mennek, azoknak az utóbbi
években nincs esélyük, csak akik másodjára,
így gondoltuk idén nekünk is esélyünk van a
gyõzelemre.
– Minek tudható az be, hogy aki elõször megy, az az
esélytelenek nyugalmával versenyzik?
B: Annak, hogy azok nem nagyon készülnek,
nincsenek otthon a technológiában.
I: Nem tudják mire készüljenek, nem tudják
mi várható a 48 órában. Tavaly mi is úgy mentünk oda, hogy csak körülbelül tudtuk mik
lesznek az elvárások. Idén már konkrétabban
készültünk.

menjünk, majd késõbb elvisznek minket a pihenõszobába. A megnyitóra nyitottunk be,
ahol az IBM szoftver üzletág igazgatója tartotta beszédét, aki felismert minket és belépésünk után mondta, hogy „Áh, õk tavaly is itt
voltak.”.
– Hogy kell elképzelni a helyszínt?
I: Volt egy nagyon nagy gépterem, ahol az induló 11 csapat volt, három-három fõvel, valamint folyamatosan bent volt egy-két teremfelügyelõ, akik segítettek is
– Mi volt a feladat?
B: Egy esemény- és rendezvényszervezõ programot kellett írni.
Cs: Egy valós jellegû alkalmazást kellett írni,
mintha az IBM rendelte volna meg ezt az alkalmazást. Az õ partnereiket kellett nyilvántartani, amihez egy webes felületet kellett leprogramozni.
I: Nyilván ennél bonyolultabb volt, de ez volt
a lényege.
– Hogyan osztottátok meg a munkát?

B: Azért egész jól álltunk, szerintem.
I: Jól álltunk, de azért kellett volna még néhány óra.
– Tudtatok a többi csapattal beszélgetni, segítséget
kérni tõlük?
I: Persze, bárkitõl lehetett segítséget kérni, az
IBM-esek is azért voltak ott, hogy ha technikai
jellegû gondunk akadt, akkor õk segítettek.
B: De volt, amikor õk se tudtak.
I: Én elõállítottam egy olyan problémát, illetve nem tudom, hogy pontosan mivel idéztem
elõ, de a lényeg, hogy az adatbázisunk olyan
szinten meghalt, hogy az IBM-esek nem tudtak vele mit kezdeni.
B: Tudtunk mi is érdekes feladatokat adni.
Leültek és elkezdték olvasni a dokumentációt.
– Mennyit aludtatok a két nap alatt?
I: Kétszer, keveset.
B: Lefeküdtünk egy sarokba, fûtõtest közelébe, de egy baj volt, ez egy ajtó mellett volt (az
egyik tanszék bejárata), amit folyamatosan bevágtak, szombaton, így mindig felébredtünk.

B: Csabi a teljes dokumentációs részt és egy
speciális alkalmazást készített, amely letölti a
világhálón egy adott weboldalról a szükséges
elérhetõségeket, email címeket, Imi a felhasz-

– Mi szerint értékelték a munkákat?

nálói felületekkel és az adatbázissal foglalkozott, én a grafikus felülettel, meg ahova szükséges volt, besegítettem.

I: Azt hiszem úgy osztották fel, hogy a felét érte a dokumentáció és a prezentáció, és a másik
felét maga a programozás, amit még további
részekre osztottak fel.

B: Volt egy hosszú lista, olyan 25 ponttal, hogy
mire hány pontot lehet kapni. Összesen 100
pontot lehetett elérni.

– Hogy zajlott ez a készülés?
B: Mindössze háromszor találkoztunk. Az alapokat próbáltam elmagyarázni, hogy amilyen
technológiát használok, az hogyan épül fel, hogyan kell elképzelni.
– Milyen programmal dolgozatok?
I: Tudni kell, hogy mivel az IBM rendezi, ezért
csak IBM szoftvereket használhattunk.
B: És ezek az IBM szoftverek nem azok, amiket halandó ember be tud szerezni, mert elég
borsos áruk van.
I: Van egy Scholar programja az IBM-nek, amit
egyetemek kérhetnek, de nem oktatási célra.
Mi Ferenc Rudolf tanár úrnak köszönhetõen
hozzájutottunk ehhez.
B: Igaz idén már nem azokat kellet használni,
de alapnak jó volt. Tanár úr rengeteget segített
nekünk, amit ezúton is köszönünk.
– Akkor miért nem õ lett a felkészítõ tanárotok?
B: Ez érdekes dolog. Amikor elküldtük a jelentkezést, akkor még nem tudtuk ki legyen
és úgy voltunk vele, hogy majd késõbb leadjuk, de nem lehetett utólag bejegyeztetni a
felkészítõ tanár nevét.
I: Ferenc Rudolf tanár urat felkértük, el is vállalta, viszont ezt késõbb már nem adhattuk le.
– Hogy telt az a 48 óra?
I: A kezdés az vicces volt. A vonat, amivel mentünk, Monor környékén felsõvezetékszakadást szenvedett, így 13 óra 20 percre értünk
fel a Nyugatiba, és 30-kor már a BME-n kellett volna lennünk. A villamoson voltunk, amikor Balázsra rátelefonáltak az IBM-tõl, hogy
hol vagyunk. 13.58 körül értünk oda. Mondták, hogy le se cuccoljunk, egybõl a terembe

– Milyen segítõ „kéz” állt rendelkezésetekre a verseny alatt?
I: Akármit be lehetett vinni, akármilyen szakirodalmat, saját gépet, viszont internetet nem
lehetett használni.
B: Tavaly a google-nak a tárolt oldalait lehetett
hasznosítani, de idén már azt sem engedélyezték.
I: Rájöttek, hogy ezzel elérhetõ volt a gmail.com is.
– Hogy sikerült a feladat? Kész lettetek idõben?
I: Ezzel nem lehet kész lenni. A 48 órára mindig olyat adnak – ezt õk is mondták –, amit
nem lehet megcsinálni.

– Ez alapján lettetek ti az elsõk?
I: A verseny legvégén minden csapat külön bemutatta a dokumentációját a zsûrinek, és utána
nézték meg mûködés közben a programot.
Ezután mindent oda kellett adni a programról,
majd 2 hét alatt tüzetesebben átnézték.
B: Akkor éreztük, hogy jól sikerült, amikor a tavalyi egyik zsûritaggal beszélgettünk, aki nagyon
díjazta a munkánkat, és azt mondta, a tavalyi
munkánkhoz képest fejlõdtünk. A prezentáció
végén nagyon sokan odajöttek megnézni a programunkat, aztán a programbemutató után még
többen. A BME egyik tanára odajött konkrétab-
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ban érdeklõdni, mert nekik van egy szabadon
választható tárgyuk, aminek tematikájába lehet,
hogy bevennék ezt a technológiát.
– Mi ez a technológia?
B: A programunk az Eclipse RAP (Rich Ajax
Platform) technológiát használta. Ez a jelenleg
divatos Web2-es technológiák közé sorolható.
Elõnyt jelentett szerintem, hogy ezt a szûk
2 éves technológiát Magyarországon nem igazán ismerik. Így ez az ismeretlenség is hozzájárult a sikerünkhöz. Ebbõl azért következik,
hogy még fejlesztési stádiumban van, így pár
dolgot a fejlesztõk még nem valósítottak meg,
ami egyszerûbbé tette volna az életünket.
– Hogy értesültetek a jó hírrõl?
B: Az eredményhirdetés elõtt nem sokkal felhívott a fõszervezõ, hogy készüljünk az eredményhirdetésre egy prezentációval. Akkor
már éreztük, hogy jó helyezést érhettünk el,
mert tavaly a gyõztes csapatnak kellett prezentációt bemutatni. Az, hogy gyõztünk, persze
csak ott a helyszínen tudtuk meg.
– Mi volt a nyeremény?
I: Kaptunk egy oklevelet, ami már önmagában
is sokat ér ezekkel az aláírásokkal (Dr. Paál Péter – ügyvezetõ igazgató, Rehus Péter – szoftver üzletág igazgató). Valamint mindhárman
nyertünk egy-egy laptopot.
– Nyíltak meg ezzel kapuk elõttetek?
I: Névjegykártyákkal halmoztak el minket.
B: Azt mondták, keressük õket. Én a fõszervezõvel ösztöndíjról beszélgettem, azt mondta,
küldjek neki egy papírt és megnézi milyen lehetõségek vannak az IBM-nél.
I: Ez az oklevél mindenképp elõnyt jelent,
akár ösztöndíjnál, akár kooperációs képzésnél.
– Jövõre ugyanott, ugyanakkor?
B: Eddig úgy volt szokás, hogy az az egyetem
rendezi a versenyt, az lesz a székhely, akik a
versenyt megnyerték. Eddig nem volt probléma, mert pestiek nyerték. Nem tudjuk, hogy
fognak Szegedre lejönni.
I: Itt is egy olyan helyet kell biztosítani, ahol
van elég gép, lehet aludni, lehet mosakodni,
kajálni. És több, mint 48 órára le kellene zárni
azt a részét az épületnek.
B: Én a TIK-et tudom elképzelni, de ott is
merülnének fel gondok. Mondjuk minden
csak akarás kérdése...
Rácz Bea
Fotó: RB

Szociális ösztöndíj
Újrapályázás februárban
Mivel az új kormányrendelet szerint kellett
már ebben a félévben is intézni a beadást és
bírálást, ezért mindkét oldal (hallgató – bíráló)
nehézségekkel nézett szembe. Nem volt
mindegy hogy van kitöltve az elektronikus
pályázat, hogy milyen igazolások lettek csatolva, és még hosszasan lehetne sorolni, hogy
mikre kellett nagyon komolyan odafigyelni.
De a végére csak sikerült mindent helyre tenni, és az egyetemen belül több ezer hallgató
részesülhet ebben a támogatásban, melynek
összege igen változó. A legkevesebb 6 ezer forint, a legtöbb 24 ezer (+12 ezer az elsõsök
Alaptámogatása).
Az elõnyben részesítési követelmény
megértése jelentette sok hallgatónak a legnagyobb problémát. Igaz, hogy a rendelet szépen megfogalmazza, de a sorok között tudni
kellett olvasni. Sokan nem tudták
hova sorolják magukat,
egyáltalán beletartoznak-e valamelyikbe. De
szépen lassan minden zavaros rész kitisztult.
A tanév eleji szociális ösztöndíj pályázatok lezárásának végét sokáig nem lehetett
tudni, hiszen a fellebbezés lezárása után nem
ért véget a siránkozások sora, aki nem tartotta
jogosnak az elutasítást, az még panaszbejelentõvel is élhetett, amit már nem a HÖK-ök
Kari Jóléti Bizottsága felé kellett benyújtani,
hanem az EHÖK keretein belül dolgozó személyeknek. Panaszbejelentõt 185 hallgató
adott be, akik közül 63 nyerte el, vagyis náluk
az elbírálás és/vagy tájékoztatás folyamán történt a hiba. Akik még így sem kapták meg,
azoknak vagy formai hibás volt a pályázatuk,
vagy nem jelölték be az elõnyben részesítést,
vagy bejelölték, de rosszat, valamint volt, aki
nem fellebbezett vagy finanszírozása nem állami volt.
„El lehet mondani, hogy 80-85%-os fejlettségi
szintet a program elért. Az elmúlt félévben közel
8000 pályázó adta be különbözõ támogatásokra
pályázatát, ebbõl 185 ember fordult panasszal az
EHÖK elnökségéhez, a 185 fellebbezõbõl három fõ
használta ki a teljes jogorvoslati utat, ebbõl kettõ
jogorvoslati tárgyalás már megtörtént, egy hallgatónak pedig az elkövetkezendõ idõszakban fogjuk

tárgyalni az ügyét. Összességében el lehet mondani,
hogy ez a 8000/185/3 arány megfelelõ adat.” –
összegezte az elsõ félévi szociális ösztöndíj
rendszert Török Márk, az SZTE Egyetemi
Hallgatói Önkormányzatának elnöke.
És vajon mi várható a második félévben?
„A következõ idõszakban arra lehet számítani,
hogy a programot mûködtetõ szerver gyorsabb lesz,
és az egy idõben 100 hallgató kapacitás meg fog nõni. Ezen kívül az elnökség a héten el fogja dönteni,
hogy mely pályázóknak kell újrapályázniuk, és melyik pályázók adatait fogjuk meghosszabbítani fél
évvel. Maga a program egy kicsit egyszerûsödni fog
a beérkezett hallgatói javaslatoknak megfelelõen, és
a program mellett el fog indulni egy önálló tájékoztatási oldal, melynek címe www.atepenzed.hu és ott
különbözõ kalkulátorok segítségével le lehet ellenõrizni, hogy az állam milyen támogatásokat ad, és
azt milyen formában lehet
megigényelni. A felület nem
fog változni, az intelligens
menü (ha valamit beírsz, ott azonnal megjelenik a válaszlehetõség) tovább fog fejlõdni, illetve mivel az elmúlt pályázati idõszakban sok hallgató nem értette, hogy egy kérdésre csak egy választ
lehet adni, nem többet, ezért ha egy kérdésre megszületik a válasz, akkor a többi lehetõség inaktív
állapotba kerül, így a hibalehetõségek nagymértékben csökkeni fognak.” – mondta Márk.
Lapunk ezúton hívja fel figyelmeteket
arra, hogy az akkor megkapott összegek öt hónapra szólnak, egy félév idejére, vagyis februárban újra pályázni kell a szociális ösztöndíj
elnyerésére. A pályázat benyújtásának kezdete február 4., vége február 19., a fellebbezési
idõszak március 3-tól március 6-ig tart majd,
szóval a második félév elején újra indul a
SZOCTÁM-LÁZ. Kezdjétek el már most begyûjteni az igazolásokat, hogy ne hiánypótlás
miatt kelljen fellebbeznetek. „Minden papírt
újra le kell adni, és figyelni kell a „szezonális”
igazolásokra: ugyebár majdnem mindnek (kivéve pl. APEH jöv.ig.) az utolsó 1–3 hónapról
kell szólnia, így azokból nem jó az õszi másolata.” – mondta Dupsky László, az EHÖK
munkatársa.
Rácz Bea
További információk: www.sztehap.hu
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Vár állott, most nyoma sincs
K o n z e r v g y û j t é s
Vár állott, most nyoma sincs. Nem is akármilyen vár. Tornyokból és bástyából álló konzervvár. Több mint 16 ezer darab konzervbõl
épült fel, amely a TIK aulájában pompázott
napokon keresztül. Bárki építõje lehetett e remekmûnek, aki
néhány forint befektetésével
vásárolt egy konzervet (vagy
otthonról hozott egyet). Az akció
a magyar dévai árvák megsegítésére szolgált. Cél volt az ünnepek elõtti egymás iránti törõdés
és gondoskodás fontosságára való
figyelemfelhívás, az árvák helyzetébe való belegondolás pedig sokaknak ösztönzõen hatott a gyûj-

a
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tésben. A konzervgyûjtés ötlete a Rotaract
Klub csapata és az EHÖK tagjai fejébõl származik. Néhány megbeszélés után döntöttek
úgy, hogy nem ruha vagy könyv,
hanem élelmiszergyûjtés lesz.
És miért a dévai árváknak? „Akkoriban a média viszonylag sokat foglalkozott a dévai magyar
árvákkal, és onnan jött az ötlet,
hogy oda juttassuk el ezeket a
konzerveket.” – mondta az
egyik ötletadó, Török Márk
(EHÖK elnök). A gyûjtést kicsit poénosabbra fordították,
így született meg a vári kinézet. Idõközben felvették a

á r v á k n a k

kapcsolatot a Magyar Rekordok Hivatalával,
akik a nagy mennyiségû konzervbõl épült várat bejegyezték rekordként. „A spontán várépítéssel sikerült egy új magyarországi rekordot felállítani, ilyen nagy várat ugyanis még
senki sem készített konzervekbõl” – mondta
a Független Hírügynökségnek Sebestyén István, a Magyarországi Rekordok regisztrátora.
Természetesen az elsõdleges cél nem a rekord felállítása, hanem az árvaház támogatása
volt. Az árvaházban 1500 gyermek él, akiknek
a körülbelül 8 tonna konzerv elég sok idõre
lesz elegendõ.
RB
Fotó: GT
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Nem elég az énekhang, kell
hozzá színészi adottság is
Próba szerencse
Régen volt, de emlékezz vissza arra, mikor
általános iskolában elmentetek osztálykirándulásra. Kedves kispajtásaiddal mindössze pár órára hagytad el otthonodat egy
múzeum, cirkusz, állatkert vagy egyéb élményt keresve, mégis hazaérve, a buszról
leszállva, órákon át mesélted az egynapos
kis kiruccanás élményeit szüleidnek. Egyetemünk két hallgatója, Simon Boglárka és
Kristóf István idõben körülbelül az említett
kirándulással hasonló idõt töltöttek el Budapesten a Magyar Televízió A Társulat címû mûsorának válogatásain, és amikor a
döntõ elõtt összetalálkoztam velük, már telve voltak élményekkel.

Gyakorlat teszi
a mestert
Nem is gondolnánk, de Bogi kiskorában nem
énekesnõ vagy színésznõ szeretett volna lenni,
mint a többség, hanem orvos, ezért már a gimnáziumban biológia-kémia fakultációra jelentkezett, majd a felvételi lapon sem a magánének
vagy zenetanár szakot jelölte meg, hanem az
orvosi pályát és a biológia-kémia
szakos tanárit. „Az orvosira nem
vettek fel, így a TTK biológia-kémia szakán kezdtem meg tanulmányaimat, de akkor rájöttem, hogy a biológia mégsem
áll olyan közel hozzám, így
átjelentkeztem vegyész
szakra” – foglalta össze
Bogi az SZTE-s tanulmányainak kezdetét.
Mindez azért érdekes,
mert középiskolában
már énekelgetett, a színi stúdióban vokalista
volt, majd sok kihívás
és küzdés után szólista
lett. A sikert elérve kacsingatott a „dallamos”
pálya felé, de mégsem
amellett döntött. Az is
érdekes, hogy Pisti is nézelõdött már a színpad felé,
16 éves korában már játszott egy zenekarban, elkezdett gitározni.
Az éneklést nem gondolta komolyan, csak
hobbi szinten bontogatta szárnyait, és
nem is gondolt arra,
hogy esetleg zenei
pályán kezdje meg
az egyetemi éveit.
„Mindig is gyerekeknek szerettem volna
rendezvényt szervezni, így lettem mûvelõdésszervezõ, ami mellé
az informatikus könyvtáros szakot választottam.”
– mondta Pisti.

Bogi sok gálaesten szerepelt mint énekesnõ,
és egy bajai lakos által írt darabban is szerepelt, Pisti pedig az EDÜ-n (a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Erkel Diák Ünnepek rendezvénye) mutatta meg magát a Kopasz
énekesnõ poénparádéban. Ezek után jött a
nagy vízválasztó, a Szegeden bemutatott Utazás címû rockopera, amely az 1956-os forradalom eseményeit egy szerelmi háromszögbe
ágyazza. A darab szerepeire egyetemisták jelentkezését várták. „Annyira nagy az egyetem,
olyan sokan járnak ide, hogy úgyse válogatnak be”
– vélte Bogi még a válogató elõtt. Aztán végül
elment és beválogatták. Õt is és Pistit is. Itt ismerték meg egymást. Az Utazás szenzációs
darab, a siker nem maradt el, három alkalommal adták elõ Szegeden, elõadásonként 600
ember látta. „A Nemzetiben való fellépés a mai
napig hihetetlen volt számunkra” – emlékeztek
vissza az akkori fellépésekre. A siker gyümölcse nem maradt el, a szegedi Utazás után Bogi
Baján a színi stúdióval adta elõ a Képzelt riportot, ahol Esztert játszotta. Ez egy nehéz darab,
de olyannyira jól sikerült, hogy mind a kilenc
alkalommal teltházas elõadás volt. Majd ezután egy prózai szerepet alakított, a III. Béla
emlékére elõadott drámában õ volt Béla felesége, Anna. Pisti is kapott felkéréseket, a Szegedi Egyetemi Színházzal a Kell egy csapatban
tûnt fel, ahol megismerkedett a Monodrámák két
tagjával, akikhez beállva
részese lett a Jim Morrison címû zenés darabnak, ahol gitározott és a Beatköltõk
estjének, ahol prózát is adott elõ.
Az Utazás sikere sarkallta
õket arra, hogy
jelentkezzenek
az m1 Társulat
felhívására,
ahol az István
a király rockopera 25
éves jubileumi elõadásának a szer e p l õ i t
keresik.

Igaz, elõször nem voltak magukban biztosak,
sokat gondolkoztak, hogy jelentkezzenek-e,
vagy sem. „Elõször nem is gondoltam komolyan,
hogy elmegyek. Aztán elolvastam a honlapon található információkat, ahol szépen minden le volt írva, nem fedett semmit homály, és jelentkeztem.” –
mesélte Bogi. Pisti pedig titokban jelentkezett, egyedül bátyja és a közeli barátai tudtak
a dologról.

Kockázat nélkül
nincs siker
Az elõdöntõre ezernél is többen jelentkeztek.
Egy dalt kellett az Istvánból vinni, és egy szabadon választottat bármely magyar musicalbõl.
Nem énekelte végig mindenki a darabokat,
volt akit a második sor után leállították. Pisti a
három magyar úrtól vitt egy dalt (egyedül énekelte a 3 szerepet), szabadon választottként a
Valahol Európában címû musicalbõl A zene az
kell címû részletet, és ezen felül a zsûri még
kérte, hogy István szerepébõl is énekeljen valamit. Pistin látták a feszültséget: „Ne lóbálja a
kezét, nyissa ki a szemét!” – adták neki az instrukciókat. De az idegeskedés ellenére jól sikerült az elõadás.
Bogi Réka szerepére jelentkezett, így az õ
szerepébõl tanult meg egy szólót, de arra a szerepre annyian jelentkeztek, és annyiszor hallották már a Réka-dalokat, hogy Bogitól csak a
szabadon választottat kérték, ami a Fame címû
musical L.A. (Los Angeles) címû száma volt.
„Kezdtem volna belelendülni, és akkor azt mondták jó, köszönjük szépen. Kimentem, teljesen magam alatt voltam, hogy ennyi volt.” – nem tudta
akkor még mit jelenthetett a gyors végzés.
Mindketten továbbjutottak a középdöntõbe. Teljesen véletlenül ugyanarra a napra lettek beosztva, aminek nagyon örültek, mert
így volt olyan személy, akit ismernek, tudták
egymást támogatni. „A középdöntõre annak a
szerepnek, amire jelentkeztem, az összes dalát tudnom kellett, valamint a másik ugyanolyan hangnemben lévõ szerep dalait, tehát a Réka-dalok mellett a Gizella-dalokból is fel kellett készülnöm.” –
mesélte Bogi a középdöntõre való felkészülését. Pisti mellékszerepet akart a zsûri elé vinni, de azt nem lehetett, így végül István lett a
választottja.

Jó kezdet
fél siker
A délelõtt folyamán kiszórták a csapatból azokat, akikben nem láttak semmi affinitást a
színpadhoz, akiknek a hangja vagy elõadása
nem gyõzte meg zsûrit. Délutánra 10 ember
jutott tovább, amikor minden zsûritag külön
mesterkurzuson foglalkozott a csapattal. Fontos volt, hogy hogyan teljesítenek ezek alatt,
mert a 10 versenyzõbõl csak 4 fõt juttatott tovább a zsûri. Amíg egy zsûritag a továbbjutókkal foglalkozott, addig a többi bíráló a zsûriszobában figyelte õket, és ott maguk között
véleményezték a versenyzõket. A szobában elhangzott mondatok közül kiemelném Keveházi Krisztina (balettmûvész) mondatát, amit Pistirõl
mondott: „Cuki ez a srác”. Alföldi Ró-
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bert (színész-rendezõ) „Gyûlöllek-szeretlek”
színi órája után a torkukban rejlõ hangi adottságokat kellett megmutatniuk Szulák Andrea
(énekesnõ) és Kocsák Tibor (zeneszerzõ- karnagy) gyakorlatainál. „Baromi jó hangod van” –
dicsérte Bogit Szulák mûvésznõ. A helyes artikulálás elérése után már csak annyit mondott:
„Tökéletes! Szép volt!” – dicsérte Szulák
Pisit is a „Nézz én rám láthatatlan,
nézz én rám Istenem” sor elõadása után. Végül Keveházi
Krisztina mozgásórája és
Szikora János (rendezõ)
beállított jelenetei zárták a próbatételek sorát, majd a napot a
továbbjutók felsorolása zárta. Bogit
a zsûri egyenes
ágon bejuttatta a
döntõbe. „Közhelyes lesz, de leírhatatlan érzés volt,
amikor kimondták
a nevem, mert bekerültem egy olyan
társaságba, ahol végzett színészek voltak,
és az nagyon jó érzés
tud lenni, hogy egy lapon
említenek velük. Másrészt
meg ki ne örülne annak, hogy
kap egy lehetõséget az élettõl,
hogy lehet, hogy mégis színész lesz.” –
írta le a neve kimondása utáni gondolatokat.
Pisti örült Bogi továbbjutásának, és magára is büszke volt aznapi teljesítése alapján. „Én
már annak nagyon örültem, hogy továbbjutottam
délutánra. Ez volt a cél. Nagyon jó volt, hogy neves
emberek foglalkoztak velünk. Láttuk rajtuk, hogy
próbáltak minél többet kihozni belõlünk és kíváncsiak voltak, hogy milyenek vagyunk, és idõt áldoztak arra, hogy formáljanak minket.” – összegezte
Pisti a napot. Ezt a napot november 27-én (kedd) adta le a Magyar Televízió, és a mûsor végétõl vasárnap éjfélig lehetett szavazni a 6 még
nem továbbjutottra, köztük Pistire is. „Bátyám
mondta, hogy ha be akarok kerülni, akkor valamit

tennem kell érte.” – de aztán végül csak nem
kampányolt a szavazatokért. Magát kellett volna reklámoznia, ami nem ment neki. A lassan
múló napok legtöbb percében próbálta magát
elfoglalni valamivel, hogy ne ezen járjon az
agya, viszont az utcán sétálva, utazva valamelyik tömegközlekedési eszközön sokszor ezen
gondolkozott. Köztudott, hogy az
Egyetemen a Jugyus hallgatók
egy nagycsaládot alkotnak, így rájuk nagymértékben számíthatott, valamint
néhány napilap
is megkereste,
ami szintén
szavazatokat
jelenthetett. Sokáig
második
helyen
állt, félidõben átvette
a vezetést,
de visszacsúszott és a
lezárás elõtt,
az utolsó kimutatás alapján
(22 órakor) még
mindig más állt az
elsõ helyen. Barátai,
rokonai, ismerõsei és
azok a nézõk, akiknek tetszettek Pisti elõadásai, nem
hagyták kiesni a mi Istvánunkat a versenybõl.
„Az éjfél zseniális volt!” – emlékezett vissza a
szavazás lezárására. „Éjfélkor egy óriási sikolyt
hallottam a szobából, a szobatársam, a barátnõm
és egy barátom sikított fel az elsõ hely láttán. Leírhatatlan volt, fel se fogtam.” Pisti megkapta a nézõk bizalmát, bekerült a legjobb 24 versenyzõ
közé, így a döntõben két Szegedi Tudományegyetemi polgár is fel fog tûnni. Bogi kicsit feszeng amiatt, hogy õ nem tudja, vajon a nézõk
szeretik-e. „Az egy dolog, hogy a zsûrinek szimpatikus voltál és bejutottál.” – osztotta meg velem
aggályait Bogi.

Mit mutatnak a kártyák?
Kérésemre kineziológusunk, Gyõri-Farkas
Zsuzsanna (aki a Horoszpókot is szerkeszti a
lapban) meghallgatta, hogyan is énekelnek
döntõseink, és kicsit utánanézett a kártyában, hogy 2008. február 16-án (elsõ döntõnap) és utána mire számíthatnak. Ez nem jóslat, ez sorsmátrix-elemzés, a döntés mindig a
kérdezõ, és a zsûri kezében van!!! Zsuzsanna
közeljövõben várható lehetséges meglátásai a
következõk:
Simon Boglárka:
(5, 21, 13, 11 – a kártyák számai)
A hang, amely egy tiszta emberlány torkából
csendül fel elkápráztatja, és elvarázsolja az õt
értékelõt, és hallgatót is. Amikor a szuggesszió
párosul egy közvetítõ szereppel, azelõtt mindenki meghajtja fejét. A tudatos és tudattalan
harmóniában tör elõ, és szinte lerohanja és
megbénítja a hallgatózó embereket. Boglárka
hangja közvetíti számunkra a felsõ szférák
harmóniáját. Hallatára egyfajta fény, egy selyemcukor fátyol lebben fel. Az akkori teljesítmény és értékelés nagymértékben fog függeni a többiek teljesítményétõl. Ajánlom,

hogy a nyolc lehetséges szerepbõl most válasszon ki egyet, és azon a vonalon haladjon.
Ne a zsûri válassza ki, hogy Õ melyikre alkalmas. A beletörõdõ megadás, lemondás most
nem nyerõ. 2008. február 16-án Simon Boglárkának nem!

Valami más,
de mégis jó
A mûsor óta egy karácsonyi és egy szilveszteri
mûsorban is találkozhatunk velük. Mindkettõjüknek izgalmasan teltek a felvételek, hiszen
itt újra kamera elõtt állhattak, ahol újra a tehetségüket kellett megmutatni, csak most egy
kicsit másképpen, nem Réka és István „kosztümében”, hanem kicsit más stílusban. „Karácsonykor volt egy ünnepi mûsor az m1-en, ahol
az összes egyenes ágon továbbjutott és az elsõ két
mûsorból sms-ekkel bekerült személy szerepelt” –
mondta Bogi, aki szintén részese volt ennek.
Az Avilai Nagy Szent Teréz-templomban készült a felvétel, a repertoárt olyan dalokból válogatták össze, amik vagy a szeretetrõl vagy a
karácsonyról szóltak. Bogi énekelt Várkonyi
Mátyás Szeretet vándora és Kocsák Tibor Karácsonyi dal címû szerzeményeikben és majdnem mindegyik dal kórusában. Pisti pedig az
újévet az m1 nézõivel közösen köszöntette. „A
Grease-bõl az Együtt a banda, és a Kabaréból a
Kabarét adtuk elõ.”

Minden jó,
ha a vége jó
A válogató döntõje február 16-án kezdõdik és
egy hónapon keresztül minden szombaton 20
órától láthatjuk az élõ adást, ahol hetente 1 fiú
és 1 lány esik ki. A döntõs 24 fõbõl ezalatt az
idõ alatt 8 fõ (4 fiú, 4 lány) kiesik, és a bent maradt 16 fõbõl kerül ki a 8 fõszereplõ. A Pistinél
mutatott közös SZTE-lét és -érzés remélem
kiterjed Bogira is, és egy egyetemi nagy családként szurkolunk a mi Rékánknak és Istvánunknak, és ha szükséges, küldünk rájuk egy
sms-t. Ha minden szegedi egyetemi polgár egy
sms-t küld, akkor már nyert ügyük lehet.
Arra a kérdésre, hogy mire számítanak,
nagy egyetértésben a következõt mondták:
„Bárhogy alakul, vesztenivalónk nincs, ezzel csak
nyerhetünk. Diákok vagyunk, jó buli lesz!”
Rácz Bea

A Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának
elnöke pályázatot ír ki a
Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának

elnöki tisztségére.

Kristóf István:
(4, 7, 17, 21 – a kártyák számai)
A megjelenés legyen egy kicsit vadabb.
Talán vörös és fekete. Az ünnepélyesség és
az erõ- hatalom sugározzon belõled. A hang
(reméljük nem leszel berekedve) egyfajta tónusa magában hordozza az uralkodó minden
archetípusának megfelelõit. Tudod uralni a
színpadot. Tudod uralni és irányítani az emberek figyelmét. Kérlek, hogy az egész hangtartományodat csillogtasd meg elõttük!
El lesznek ájulva a magasság és mélység bûvöletében, de te csak szépen modorosan énekeld ki a te hangjaidat. Átveszed az irányítást.
Nincs mit vesztened. A zsûrinek már van elképzelése rólad, és az általad majdan megformálandó szereprõl. Nincs még egy ilyen
hangadottságú a döntõsök között, mint TE!!

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– fényképes önéletrajzot
– vezetõi koncepciót
– hallgatói jogviszony-igazolást
A pályázat leadásának határideje:

2008. február 1. 12 óra
A pályázat leadásának helye:
Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Hallgatói Önkormányzati Iroda
(O.S. 006),
6722 Szeged, Ady tér 10.
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Barangolás történelmünkben

XIII.

Péterváradi vár
A Péterváradi vár Újvidékkel szemben fekszik
a Duna bal partján. Pétervárad, amelyet a „Duna Gibraltárjának” is neveznek, a korai középkorban Bizánchoz tartozott. A XII. században
jelentõs szerepe volt a Bizánc és a Magyarország ellen folytatott háborúkban. A „Bánk
bán”-ból ismert Petúr bánról eredeztethetõ
Péterváradot IV. Béla magyar király 1237. június 4-én aláírt adománylevelében a cisztercita
Ukurd kolostornak adományozta, ekkor a
Belafons nevet kapta. Itt említik meg elõször
Peturwarod néven írásos dokumentumban.
A cisztercita monostora a XIII. és a XIV. században élte fénykorát.
1463-ban Péterváradon szábort tartottak,
amelyen szerzõdést kötött Mátyás király és Velence, amely értelmében szövetségesek lettek
a török birodalom ellen. Ennek ellenére 1526.
július 15-én a várost elfoglalta a török, míg a várat 12 napi kemény ostrommal csak július 27én tudta megszállni. Pétervárad török uralom
alatt volt több mint 160 évig, egészen 1688-ig,
amikor Miksa Emmánuel bajor választófejedelem felszabadította. Azonban 1694 õszén Ali
pasa ismét elfoglalta egy rövid idõre. Utoljára
1716. augusztus 5-én ostromolták a törökök Ali
Bég nagyvezír parancsnoksága alatt.
A régi vár helyén a Habsburg birodalom
legnagyobb erõdítménye 1692 és 1780 között
nyerte el mai formáját. Jól kigondolt védelmi
rendszerét Sebastian Voban francia mérnök tervezte. Ez korának egyik legpompásabb katonai
építménye volt Európában. Az erõdítmény 112
hektáron fekszik, egyedülálló 16 kilométeres,
négyszintes alagúti folyosórendszere van.
1848. október 15-én a város feltûzte a magyar háromszínû zászlót. December 12-én az
osztrák érzelmû tisztek zavargást keltettek a
várban, de a Don-Miguel ezred magyar érzelmû legénysége tisztjeinek ellenszegült. 1849.
július 5-én Kiss Pál honvédtábornok kapta
meg az erõd parancsnokságát
Vukovics Sebõ
miniszter javaslatára. Kiss Pál parancsnokságával
a vár 1849. szeptember 7-én, egy
meg nem érkezett levél miatt
feltétel nélkül kapitulált. A honvédség IX.
hadteste, azaz 5800 fõnyi katonaság letette a
fegyvert. Pétervárad a szabadságharc utolsó
elõtti védõbástyája volt Komárom elõtt.
A vár 1951-ig katonai célokat szolgált, míg
napjainkban a kultúra, a mûvészet és a turizmus szolgálatában áll. Igazán szép látvány a
Szent Lajos bástyán álló óratorony, a barokk
kapubejáratok, a nagyszámú alagút és lépcsõzet, a földalatti katonai folyosók, a kilátók, a
mûvészeti galériák és a múzeumok kínálata is.
Saci
fotó: internet

Menjünk szûrésre!
2007. december 8-án Szegedre is megérkezett a SZ.É.P. (Szûréssel az Életért Program), országjáró turné keretében. A rendezvény legfõbb célja az,
hogy ingyenes szûrésekkel, és ezzel
kapcsolatban az egészségesebb életmódra felhívással próbálják segíteni a
magyar lakosságot, amelynek átlag
életkora az egyik legalacsonyabb Európában, és több betegségben is a világ élvonalában vagyunk megtalálhatóak.
Dobó Kata színésznõtõl az utóbbi
években már megszokhattuk, hogy
hasonló kezdeményezések, célok
mellé adja a nevét.
Ezúttal is megfordult a SZ.É.P. szegedi állomásán, ez
alkalomból nyilatkozott a Hökkentõnek:
– Van egy olyan sztereotípia, miszerint a magyar ember rendkívül egészségtelenül él. Igaz ez szerinted?
– Ez sajnos meglátásaim szerint igaz. Rendkívül egészségtelen a táplálkozásunk, és ezzel
talán párhuzamosan az életmódunk is. Ezt
elég gyakran a zaklatott életritmusra fogjuk,
pedig ez nem igaz. Máshol Nyugaton is
ugyanilyen rohanósak a mindennapok, de
azért ott odafigyelnek az emberek, mit is esznek. Ezen egy picit én is meglepõdtem, amikor láttam, de ez az igazság.
– Tehát szerinted szemléletváltásra lenne leginkább
szükség a magyaroknál?
– Elsõsorban igen. Ha továbbra is az étkezést
nézzük, például a finom dolgok habzsolása
helyett, de megjegyzem mindemellett is lehetséges, a praktikus, egészséges ételeknek
is helyet kellene kapni az asztalainkon; a
zöldség és a gyümölcs is a mindennapjaink
részévé kell, hogy váljon. Vagy vegyük például a kávét. Bevallom, én magam napi rendszerességgel iszom kávét, de az sem mindegy,
hogy hány cukorral tesszük ezt. Amikor kimentem az Egyesült Államokba, akkor három
cukrot használtam hozzá, aztán egyszer elõfordult olyan, hogy nem tudtam beletenni
semmi cukrosat, és aztán egészen megszokható, sõt, jóízû volt így is a kávé.
– Le lehet-e mérni a ti munkátoknak az eredményét, egyáltalán mi számítana sikernek?
– Közvetlen statisztikát természetesen nem
lehet vezetni arról, hogy ki vagy kik azok,
akiknek a fejében ennek a programnak a hatására vert gyökeret az egészséges életmód
gondolata. A hatást csak évtizedek múlva lehet lemérni. A legfõbb cél, hogy egyrészt itt
minél többen eljöjjenek a szûrésre, aztán pedig a hétköznapokon is. A nagy elõnye ennek
a napnak természetesen az, hogy ingyen el lehet végeztetni azokat a szûréseket, amik máskor pénzbe kerülnek. Persze az is igaz, és ezzel az itt lévõ legtöbb ember is véleményem
szerint egyetért, hogy nem az egészségünk
tekintetében kell spórolnunk. Az étkezésrõl
már beszéltem, ezen kívül a sportolás jelentõségével sem lehet eleget foglalkozni. Ma már

sokkal kevesebb a tömegsport rendezvény,
bár azok szerencsére megtelnek. Az embereknek Magyarországon amúgy igényük van a
mozgásra, az egészséges életre. Egyre több fórumon hangsúlyozzák ezek szükségességét, és
hát ha körbenézünk, akkor láthatjuk a sok kisgyermeket, akikkel kapcsolatosan pedig azt
kell elérnünk, hogy a jövõ generációinak már
mindezek a dolgok természetesek legyenek.
!
Czene Attila olimpia bajnok úszó nemcsak részt vett a SZ.É.P. szegedi állomásán, de a kampányban részt vevõ Ságvári
Endre Gyakorló Gimnázium kisfilmjének
elkészítésében is segített a diákoknak.
– Milyen volt a Ságvárisokkal együtt dolgozni,
hogy álltak hozzá a munkához?
– Teljesen pozitív, jó kedvû társaság volt, az
összhangot is hamar megtaláltuk, ugyanis elmondtam nekik, hogyha én anno Szegeden
maradok, akkor én is a Ságváriba jártam volna.
A tétet is hamar felfogták, azt, hogy ez nem
csak egy verseny a Ságvári és a Deák között,
hanem egy országos mozgalom, aminek õk is
a szegedi felelõsei. Rendkívül jó propagandamunkát végeztek ezen felül, hiszen prospektusokat osztogattak és szóban is invitálták az
embereket.
– Ahogy elnézem, ez elég
sikeres volt, sok ember
jött el a mai rendezvényre. Te például szintén odaállsz ezekre a
szûrésekre, vagy máskor kerítesz rá sort?
– Nagyon örülök,
hogy ennyi emberhez eljutott az üzenet és megértették,
hogy mindez értük
van, és élnek a lehetõséggel. Egyébként én
magam is ezek közé tartozom. Igen, kihasználom ezeket az alkalmakat. Ennek kettõs jelentõsége van, nemcsak hogy naprakész szeretnék lenni saját egészségemmel kapcsoaltban,
hanem tisztában vagyok azzal is, hogy ha látják az emberek, hogy Czene Attila olimpiai
bajnok úszó is beáll a sorba, akkor õk is beállnak. Itt minden sátor nagyon fontos, úgyhogy
valamennyiben érdemes megfordulni, kivéve
persze azokat, mint a prosztata-szûrést, ami
csak a férfiaknak ajánlott.
– Te több évig tanultál az Egyesült Államokban.
Egészségesebben élnek az ottani emberek, más a felfogásuk a témával kapcsolatban?
– Nem mondanám. Azt azért tudjuk, hogy
nem éppen az Egyesült Államok az egészséges
élet mintaszobra. Annak ellenére, hogy magas
szinteken propagálják azt. Ez a propagálás az,
ami eddig hiányzott Magyarországon, remélem, ez a most látható dolgok hatására megváltozik. Inkább Nyugat-Európával szemben vagyunk lemaradva, ott kultúrája van a
különbözõ gyümölcsöknek. Egyébként azt
hallottam, hogy sajnos az Unióban is a vert mezõnyben, talán az utolsó helyen kullogunk az
elvégzett szûrések számában. Van min változtatni, de én bizakodó vagyok a jövõt illetõen.
Boros Tamás
Fotók: internet
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vette az adatokat és kijelentette, hogy én, mint
a kerékpár tulajdonosa eldönthetem bevigyéke a fiúkat, a srácok õrjöngõ-térdelõ-síró könyörgése ellenére igent mondtam. A három bringával a csomagtartóban visszafelé tartva a sofõr
fejcsóválva megkérdezte, tudom-e mi lesz a
sorsa a három srácnak? Elmondta, hogy a szaúdi szabályok szerint ilyen értékû lopást kézlevágással büntetnek...
A fellépéseinkre minket szállító helyi sofõrünk sokat mesélt a helyi fiatalokról. Az oktatásügy viszonylag fejlett, de leginkább csak a
vallás ismeretére koncentrálódik. Szórakozási
lehetõségek nem léteznek, alkohol nem kapható, így a fiatalok leginkább autókkal száguldoznak, vagy
vizipipáznak a sivatagban.
A helyi fiúk csajozási esélyei
egyenlõk a nullával, hisz soha
nem találkozhatnak egyedülálló lányokkal. Idõsebb és
jómódúbb lévén annyi feleséget vásárolhatnak, amennyi
pénzük van, családi csereberék által, ezáltal a feleségek
száma vagyoni fokmérõként
is szolgál. Illetve ez biztosítja, hogy a megszületõ –
egyébként teljesen felesleges – lánygyerekek nagyját
mégse fojtsák rögtön vízbe,
hisz egy leánygyermek ké-

sõbbi pénzforrás a családnak. Talán ezért láttunk annyi fiút a vidámparkokban kézenfogva...
És ide kapcsolódik a történet megismerkedésünkrõl egy szaúdi herceggel, Fahd Bin Abdul
Aziz király egyik sarjával.
Az utolsó heteinkben jártunk már, hónapok óta szenvedtünk az elvonási tünetek minden lehetséges formájától, amikor egyik unatkozós utcai csavargásunk alkalmával egy
derekamig érõ sportautó állt meg mellettünk.
A kiszálló harminc körüli srác bemutatkozott
és elmondta, hogy Londonban él, ott tanul, de
nyaranként hazalátogat a családjához, mint
most is, és hogy szívesen megismerkedne
ilyen különleges emberekkel, mint mi. Átadta
a nevét és számát, majd elhajtott. A szállodába
visszatérve a nevének gyanús végzõdése miatt
(mintha a legtöbb utcának is ez lett volna a neve) sofõrünknek és a recepciósoknak is megmutattuk a névjegykártyáját, így megtudtuk,
hogy magával az egyik szaúdi herceggel volt
szerencsénk találkozni. Persze hogy hívtam is
másnap, amikor beszélgetésünk végén invitálást kaptunk egy közelgõ házibuliba. A következõ napokban minden embernek büszkén
újságoltuk, milyen partiba megyünk, de min-

den alkalommal furcsa hallgatás volt csak a válasz.
Eljött a nap, kicsíptük
magunkat és beszálltunk az
értünk érkezett limuzinba (!), majd a város
leghíresebb, hatalmas piramist formázó hatcsillagos szállodájának elnöki lakosztályához
kísértek minket. A bellboy bekopogott, majd
elszaladt... az ajtó résre kinyílt, mi beléptünk.
A közel 40 fõs partiban akkor már tetõfokán
volt a hangulat, összefonódott csókolódzó párok, whiskeys üvegek, fehér csíkok az asztalokon. Ha a mögöttünk becsukódó ajtónak támaszkodó bodyguard nem is ijesztett volna
meg eléggé, ott volt a szörnyû felismerés: csak
fiúk tartózkodtak a szobában! Gyanúnk végsõ
beigazolásaként megjelent a herceg is üdvözölni: nõi ruhában, vastag sminkkel. Ekkor már
tudtuk, nagy bajban vagyunk. Feloldódásunkon a velünk megismerkedni akaró srácok viccei sem segítettek, a spontán kisétálásunkat pedig a százhúsz kilós ajtónálló nehezítette. Úgy
döntöttem beszélek a herceggel, aki végre kisétált partnerével az egyik félreesõ szobából.
A hangos zenére való tekintettel beinvitált a szobájába, ahol a baldachinos ágyra dobott bilincs
látványa miatt enyhe remegést kezdtem érezni,
de ennek ellenére mégis sikerült kimagyaráznom a dolgot, mire õ intett az ajtónállóknak és
szabadon távozhattunk. A következõ napokban feltûnõen sok kétértelmû mosolyt kaptunk a körülöttünk lévõktõl, akkor már magyarázhattuk, hogy nem tudtuk a hercegrõl... a
válasz leginkább csak egy kacér kacsintás volt.
Hazaindulásunk napján hiába vártuk kedves szaúdi vendéglátónkat. Sem õ, sem a jegyeink nem kerültek elõ. Napok múlva jelent
csak meg és közölte, hogy dolgozzunk tovább,
a fizetést és a jegyeinket a közeljövõben megkapjuk. A következõ napoktól egyre balsejtelmûbbé vált a helyzetünk. Nem jött többé a
sofõrünk, nem vittek bemutatózni többé. A kisbüfé ahol addig a napi kajánkat kaptuk, hirtelen bezárt, a szervezõnk elérhetetlenné vált.
Ki tudja meddig rostokolhattunk volna a kis
fémkonténerben a sivatag közepén, ahová idõközben kiköltöztettek minket a hotelunkból...
Hogy végül hazajutottunk, a magyar nagykövetnek köszönhetjük, aki – miután felkerestük – személyesen intézkedett, és remek kis
diplomáciai vihart kavart a nagy szaúdi biliben.
Hazaérkezésünk után két hétre szaúdi
közremûködéssel az ikertornyok is ledõltek
New Yorkban. Nem hiszem, hogy a mi távozásunkat akarták így megbosszulni, de biztos
ami biztos, Szaúd-Arábiában nem tartottunk
több bemutatót...
Vége.
Körösi Norbert
Hivatalos név: Szaúd-Arábiai Királyság
Államforma: monarchia
Fõváros: Riyad
Idõzóna: GMT+02:00
Pénznem: (SAR) szaúdi riyál
Terület: 2 240 000.00 km2
Lakosság: 16 900 000 fõ
Népsûrûség: 7.60 fõ/km2
Nyelvek: arab
Népcsoportok: arab (98%), indiai, néger,
európai (2%)
Vallások: mohamedán

Fotók: www.korosinorbi.dy.hu

Már vagy egy hónapja tartózkodtunk az országban, amikor egy napon megjelent a szállodánkban maga a szaúdi követséget irányító
magyar nagykövet, és közölte, hogy hatalmas
botrányt kavartunk azzal, hogy csak úgy, az õ
tudta és védelme nélkül be mertük tenni a lábunkat az országba. Tõle hallottunk elõször
történeteket külföldiekrõl, akik tudtuk nélkül
vétettek az ország szigorú erkölcsi szabályai ellen, és kivégzésükrõl már csak utólag értesítették az adott nagykövetséget.
A rövidnadrágos kirándulásainkat kommentálva elmondta, ha fedetlen lábbal vagy felkarral
elkaptak volna minket a vallásrendõrök, azonnali 50 botütés vagy akár börtön járt volna, illetve
említett többek között olyan
példákat, hogy a
nõkkel való kapcsolatlétesítés
vagy nõket való
fotózás azonnali
bebörtönzés vagy
kivégzés, alkohol
szigorúan büntetendõ, drogfogyasztás azonnali
kivégzés. Persze a
kivégzéseket saját
hívõ társaikon is
elõszeretettel alkalmazzák Allah dicsõítõi, a város fõterén
lévõ kivégzõhelyen
heti rendszerességgel láthatja a kíváncsiskodó, ahogy a mai napig karddal szabadítják meg a fejétõl azokat, akik vétettek az
iszlám szabályai ellen. Mi nem vagyunk igazhitûek, így a kivégzéseken nem vehettünk
részt, de a társulatunk egy tagja elmondta,
hogy utólag volt szerencséje látni a takarítókat,
amint mosták fel a vért.
A helyi szabályok pontosabb ismerete
után nyugodt szívvel hagytuk a kerékpárjainkat a helyi szupermarket elé támasztva õrizetlenül bevásárlásaink alkalmával, így hatalmas
döbbenettel vettem tudomásul, amikor egyik
nap tömött zacskókkal a kezemben kilépve
hûlt helyét találtam mindhármunk bringájának. A parkolóban dolgozó indiai kocsitologató
szakmunkások azonnal szaladtak és számomra
teljesen ismeretlen nyelven elmutogatták, hogy
három szaúdi férfi felpattant rájuk és eltekertek!
Ekkor kanyarodott a parkolóba egy taxi, amire
ráugrottam, mint a brúszvillisz a dájhárdban, és
az ajtót feltépve elhadartam a turbános szakállas
sofõrnek, mi a szitu, taposson bele! Az irányt nehéz volt megadnom neki, mivel fogalmam sem
volt, merre induljunk. Nagyon sok kis keresztúton áthajtottunk, fõutakon keresztülmentünk,
amikor is egyszercsak a messzi távolban a szaúdi nap erõs fénye megcsillant egy krómalkatrészen. Az akkorra már egészen fellelkesült pilótám padlógázt nyomott, így egykettõre
utolértük a fehér lepelben és strandpapucsban
tekerõ gonosztevõket. Kipattantam a még guruló autóból, és hihetetlen gyorsulással letéptem a
sorban utoljára lemaradt embert a bringáról.
A taxis kihívta a zsarukat, akik a megfogott
harmadik segítségével hamar megtalálták a
másik kettõt biciklistõl. Miután a rendõr fel-

„...a mai napig karddal szabadítják meg a fejétõl azokat, akik vétettek az iszlám szabályai ellen.”
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A Nézõpont rovatban közölt írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét!

Románia felzárkózik
a környezetszennyezõ, pazarló
és balesetveszélyes Európához
Tilos lesz a városközpontban szekerekkel közlekedni, amire közlekedési
táblákkal is felhívják a szekértulajdonosok figyelmét.
Errõl márciusi ülésén
hozott határozatot a Nagyk á r o l y i H e l y i Ta n á c s .
Az önkormányzati képviseSzékely László
lõk döntöttek a büntetések
mértékérõl is. Ezek, az eredeti javaslat szerint
500 és 1000 új lej között váltakoztak nyilvántartásba nem vett jármû használata esetén, illetve
600 és 1000 között abban az esetben, ha az állati
vontatású jármûvel a fõútvonalakon közlekedik
annak tulajdonosa. Kisebb vitát eredményezett
annak eldöntése, hogy belefoglalják-e a tanácsi
határozatba a jármûvek elkobzásának kötelezettségét abban az esetben, ha valaki több mint
három alkalommal követ el szabálysértést – írta
a Szatmári Magyar Hírlap tavaly áprilisban.
Szimbolikus jelentõsége van ennek az új
rendeletnek, hiszen Romániában is elkövetik
ugyanazt a hibát, amelyet Európa nyugatabbra
fekvõ országaiban elkövetnek: A nemzetközi teher- és személyforgalom érdekeit kiszolgálva
nemcsak ellehetetlenítik a helyi lakosok, gazdák
közlekedését, portékáik szállítását, hanem egyben zöld utat adnak a motorizáció rákfenéjének.
Ami további két igen súlyos következménnyel
fog együtt járni: a forgalom sebessége tovább nõ,
amely a balesetek számában is mérhetõ lesz, illetve eltûnnek – nemcsak az utakról – a lóvontatású szekerek, amelyek sem a környezetet nem
szennyezik, sem baleseteket nem okoznak.
Miközben környezetvédõ szervezetek sora harcol a légszennyezés, az autóáradat, a balesetek,
az olcsó import ellen és a helyben megtermelt
áruk mellett, aközben Európa még eddig viszonylag egészségesebb részében is olyan döntések születnek, amelyek ellen a zöldszervezetek harcolnak Európa másik felében.
Számunkra természetes, hogy a lóvontatású szekerek nem használhatják a közúthálózat
jelentõs részét. Azonban jobban belegondolva
ez közel sem természetes és közel sem olyan
normális, mint amennyire annak érezzük.
Vajon mennyivel vagyunk elõrébb a több száz,
vagy több ezer km távolságból idehordott,
uniós támogatással még a helyben termelt
zöldségeket is lehajrázó import terményekkel,
hússal, miközben az úthálózat tönkremegy?
Miközben óriási a munkanélküliség. Súlyos
kérdés ez, amelyet – úgy tûnik – csak ott tesznek fel, ahol már késõ megmenteni a helyi
gazdákat és a helyi gazdaságot...

Az utcát járom
egymagamban…

Szakrális terek
Ünnepek idején különös vágy fog el, hogy
úgynevezett szakrális tereket keressek fel.
Lehet ez egy csöndes templom, egy csöndes
utca, vagy park. A tér szakralitása nem kapcsolódik törvényszerûen az épített környezethez. Sõt. Az igazán szakrális terek azok a természetben fellelhetõ helyek, amelyeket nem
emberkéz hozott létre.
Szakrális terekre azonban akkor is szükségünk van, ha városban
élünk. Sõt, a városi lét
különösen kritikus lehet, ha a benne lakók
számára rendelkezésre
álló térben nem fedezhetõ fel némi szakralitás. Lakókörnyezetünk élhetõsége és
egyben életünk minõsége attól is függ, hogy
a minket körülvevõ tér
mennyire szakrális.
Sajnos a városokban ma igen sok olyan
épület van, amelyek „megszentségtelenítik”
a teret, amelyek nyomasztóak, amelyek elnyomják azt a harmóniát, amely esetleg felfedezhetõ a környezõ épületekben. Szegeden
például az Anna kútnál található „Matáv-épület” amorf üveg és fém monstruma valósággal
széttiporja azt az atmoszférát, amelyet a régi
törökfürdõ, azaz a mai Anna fürdõ, a MÁV
nagy, de mégis impozáns és harmonikus épülete, illetve a Kossuth Lajos sugárút és a Tisza
Lajos körút sarkán található épület, az elõtte
álló gyönyörködtetõ fasorral alkotnának.
Ennek ellenére Szegeden még mindig
vannak olyan helyek, amelyeknek kisugárzása, atmoszférája van. Ilyen a Kis-Tisza utca
maradéka a két régi halászházzal, elõttük
nyerstégla járdával és visszanyesett tömzsi akácokkal. De ilyen a felsõvárosi Munkácsy utca
és környéke is, vagy a Lechner tér. Különleges
szakralitást élhettünk meg decemberben a
Dóm téren a szabad ég alatt égõ máglyák mellett, vagy hóesésben, amikor a Dómot megvilágító reflektorok fénycsóváiban hullt a hó.
A fák, a növényzet is különleges atmoszférát
kölcsönözhetnek bizonyos helyeknek. Késõtavasszal például kifejezetten élményszámba
megy, ha a Dugonics utca törpelevelû hársfáinak illatában morfondírozunk az utca szentendrés görbeségén. De az õsz sárga árnyalatú
lombjai is egészen varázslatos tájképet hoznak
létre – már ahol persze van fa, és nem mindent
a beton és az aszfalt ural.
A jól ismert utcák, terek, parkok egészen
különleges arcukat mutatják, ha szokatlan
fényviszonyok közepette vizsgáljuk õket. Én

Az utca,t ja,rom
egymagamban…
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például a ködös idõt ezért is szeretem. A köd
sejtelmessége átrendezi a látóhatárunkat,
megváltozik ilyenkor a tájkép. De ugyanez a
helyzet, ha sûrû hóesésben járjuk az utcákat,
amikor nem a megszokott koszos és mocskos
aszfalt adja a táj hátterét, hanem a szûz hó.
És ott vannak azok a különleges alkalmak is,
amikor egy város arcát felfedezzük
például karácsonykor. Az egyébként
zajos, autókkal teli utcák helyett szokatlan nyugalom telepszik az utcákra
december 24-én délután. Egészen
megdöbbentõ élmény például megállni olyan helyeken a városban, ahol
egyébként óriási a forgalom, a zaj,
a bûz. Karácsony estéjén még ezek a
helyek is kevésbé embertelenek.
Az állandósult zaj hiánya kijózanítóan jó élmény az egyébként elviselhetetlenül zajos és egyben embertelen
utak mellett. Hasonlóan a karácsony
estéhez, január elsején is új arcát mutatta a város: minden kihalt és üres.
De a város pozitív kisugárzású terein, részein
még a január elseje is lehet hangulatos, ha éppen arra sétálunk. Szemben a fõutcán elénk
táruló rémisztõ csatatérrel, amely elárul egyet
s mást civilizációnk nem éppen derûs, valódi
arcáról.
Sz.L.
Fotó: Sz. L.

,,
1956-os hoseink

„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. ...
A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc
azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akar
határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felõl.”
(Mindszenty József 1956.)
Sorozatunkban az 1956-ban kivégzett mártíroknak állítunk emléket. Õk azok, akik
életüket adták a magyar szabadságért.
Alapi László bányász, kocsikísérõ 1920-ban született
Pásztón. A salgótarjáni sortûz elleni tiltakozásul úgy
döntött, hogy a felkelõk
Szovjetunióba deportálását
megakadályozza, ezért robbanóanyagot szerzett a pásztói vasúti híd
megrongálásához. A robbantásban nem vett
részt. Robbanóanyaggal való visszaélés vádjával, statáriális eljárással 1957. május 6-án
halálra ítélték, és még aznap kivégezték. Élt
37 évet.
Andi József katonatiszt
1924-ben született Pusztahencsén. 1956. november
2-át követõen csatlakozott a
csepeli Nemzetõrséghez,
ahol a szolgálat megszervezésével és irányításával bízták meg. Gondoskodott a nemzetõrök ellátásáról, a sebesültek gondozásáról, és mindkét
oldal elesettjeinek eltemetésérõl. 1956. november 4-e után részt vett a szovjet csapatok
elleni harcokban. Szervezkedés vezetésének
vádjával halálra ítélték, és 1958. március 6-án
kivégezték. Élt 34 évet.
folytatjuk

forrás: terrorhaza.hu
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Az irónia nem válhat programmá!
Orcsik Rolandot sokan ismerhetitek. Vagy ha
még nem ismeritek, akkor most megismerkedhettek vele. Persze egy interjún keresztül nem
annyira tudjuk átadni az õ írásának lényegét,
szellemiségét, de remélem érdeklõdéseteket
felkeltjük és keresni fogjátok az Orcsik-köteteket a boltokban.
– Milyen mûvek születnek a tolladból?
– Versek, kritikák, tanulmányok, esszék, fordítások délszláv nyelvekbõl.
– Hogy kezdtél el verseket írni?
– Bosszúból. Általános iskolában a padtársammal nem szerettük egymást és kivágtam a pulóverét ollóval. Bemosott a tanító néninek, aki sarokba állított és még pofont is kaptam. Utána
történt, hogy a padtársam mindenkivel íratott
valamit az emlékkönyvébe, ahová én egy ördögrõl szóló verset írtam, és egy ördögöt rajzoltam neki. Az volt az elsõ vers. Utána harmadikos középiskolásként a Doors együttes zenéjét
kezdtem el hallgatni, Jim Morrison akartam
lenni, ami nem sikerült, viszont hatására elindult a versírás.
– Hogy kell elképzelni egy mû születését?
– Az ember leül és megírja. Nálam semmi különös.
– Nem gondolod ki elõre, hogy mirõl fogsz írni?
– Van, amikor megjelenik egy szókapcsolat, szókép vagy mondatrész, mondat, amibõl elindulok,
és valami kisül belõle. A ciklusban való gondolkodás persze keretet szabhat a képzeletnek.
– Melyik irodalmi mûfaj áll hozzád a legközelebb?
– A szépirodalmiban a vers. Prózával is foglalkoztam, de ahhoz nagyobb türelem kell. Én túlságosan lusta vagyok ahhoz, hogy megírjam a
nemzet nagy regényét. Ez a szerep halálnyugodt
prózaíró barátaimra, Hász Róbertre és Kiss Lászlóra hárul. Én a rövidebb mûfajokkal pózolok.
– Állandó témáid vannak?
– Inkább változik, ami megérint. Ha 50-60 éves
leszek, akkor lehet, már jobban fogom látni, hogy
mik az állandó témáim. De most még alakul.
– Magyar nyelven írsz?
– Igen, noha használok más, elsõsorban szerb
nyelvû mondatrészeket, de alapvetõen magyarul próbálkozom.
– Milyen nyelvekrõl fordítasz?
– Szerbbõl, szlovénból és horvátból.
– Nemrég végeztél az egyetemen. Milyen szakon tanultál?
– Magyar-szerb szakon kezdtem, de csak a magyart fejeztem be. Aztán elkezdtem az összehasonlító irodalomtudományt, amibõl nemrég befejeztem a három éves Phd-képzést. A disszertáció
folyamatban van.
– Mostmár az SZTE-n nem mint hallgató, hanem
mint tanár tevékenykedsz. Mit oktatsz?
– Elsõsorban szerb irodalmat és szerb nyelvet
kezdõknek, de vannak olyan kurzusok, ahol
horvát és szlovén irodalomtörténetet tanítok.
– Faludy- és Sinkó-díjas költõ vagy. A Faludy-díjat
hogyan kaptad?
– A Faludy-díjat még maga Faludy György alapította a kilencvenes évek elején a szegedi
egyetemen tanuló fiatal titánok számára. Én a

mûfordítói és a versírói munkáimért kaptam a
kitüntetést. Nekem akkor már megvolt a Rozsdamaró címû kötetem.
– Honnan tudták, hogy neked van már köteted?
– Nagyszerû tanáraim, Fried István és Ilia
Mihály felfigyeltek rám, adtam nekik egy-egy
példányt a Rozsdamaróból és a fordításköteteimbõl. Feltételezem, másoknál is hasonlóan
mûködött a dolog.
– És a Sinkó Ervin Irodalmi díj?
– Ezt Újvidéken kaptam. Engem teljesen meglepett a díj híre. Ifj. Virág Gábor, alias Aaron
Blumm, a szuper prózaíró küldött egy sms-t,
hogy idén én kaptam meg az
elismerést. Alig hittem el. Még
mindig nem világos, miért
pont engem választott ki a
kuratórium. Viszont nagyon
jól esett, és örülök kedves figyelmüknek.
– Miért, ezt mindig csak újvidékiek kapták?
– Nem, minden vajdasági
számításba jöhet. Óbecsén
születtem, a Vajdaságban, de
'92 óta Szegeden élek. Publikálok az ottani folyóiratokban, vannak kapcsolataim,
csak azt hittem, hogy nem
létezek ott. Ez a díj rámutatott arra, hogy
téves elképzeléseimet, göcsörtös fantomjaimat
most már végre kiûzhetném a fejembõl.
– És nemrégiben napvilágot látott a második köteted. Mit kell tudni a címérõl (Holdnak, Arccal – potyaversek útközben)?
– Nem nagyon szeretem értelmezni a saját címeimet. Azt vettem észre, ha mondok egy értelmezést, akkor onnantól kezdve lezártam a
mû nyitott tulajdonságát. Megfosztottam az olvasót a saját kreativitásától, attól az örömtõl,
hogy szabadon állítsa össze a maga könyvét az
enyémbõl. Én pedig kíváncsi vagyok az olvasóimra. Mellesleg a cím számomra is rejtély, mert
álmomban jelent meg.
A Holdnak, Arccal jobb volt kötetcímnek,
mint az addigi, ami végül alcímmé változott: potyaversek, útközben. Úgy éreztem, a potyaversek útközben cím túl egysíkú, csak az iróniát
képes mozgatni, a könyv viszont ennél összetettebb. A Rozsdamaróban csak az iróniára
mentem rá, a hangulati, gondolati ellenpontok
halványak voltak, alárendelõdtek a kritikus,
romboló gesztusoknak. Visszatekintve: tévedtem, hogy az iróniára esztétikai mérceként néztem. Eszköz helyett abszolút céllá vált. Rejtõzködéssé. Második könyvemben jobban mertem
vállalni magamat. Most is van irónia, de csak akkor, ha úgy érzem, attól jobb lesz a vers. Továbbá az elméletet alárendeltem a vers akaratának.
A vers akaratát pedig a tapasztalataimnak. Vagy
fordítva? Ördög se tudja…
– Sûrûn álmodsz ilyesmiket?
– Régebben intenzívebb álmaim voltak, amelyeknek nagyon erõs szimbolikájuk volt. Ezeket Jung archetipikus álmoknak nevezi. Bár
Jung szerint mindegyik álomban felismerhetõek az archetipikus jelek. Talán ez a buktatója az
elméletének. Mert az általánosítás által figyelmen kívül hagyja az ismeretlent. Nem marad
hely a sejtésnek, a kérdésnek, a felfedezésnek.

Bármennyire is archetipikus egy álom, a végsõ
pont benne mindig az, akinek szólt, aki álmodta. Ugyanígy vagyok az irodalommal és az írással is. Ezért nem szeretem mások számára értelmezni a saját verseimet.
– Mi kellett ahhoz, hogy felvállald magad?
– Ha ugyanúgy folytatom, ahogy elkezdtem,
akkor nincs értelme a második kötet megírásának, mert ott van az elsõ. Rájöttem, hogy az irónia nem válhat programmá. Mert a programok
végül kiüresedéshez vezetnek. És könnyen letölthetõek, sokszorosíthatóak. Amikor ezt felismertem, akkor valami felszabadult bennem.
– Mi jellemzõ az írói stílusodra?
– Úgy érzem, a második
könyvben kiérlelõdött a saját
nyelvhasználatom. Ez nagyképûen hangozhat, de a vers
annyira tudja elhitetni a személyesség hitelességét,
amennyire saját nyelven szólal
meg. Ha a személyiségünk
egyedi és megismételhetetlen,
akkor hagyni kell, hogy azon
keresztül szólaljon meg a vers,
hogy az is egyedi és megismételhetetlen legyen. De nyilvánvaló, hogy ez idõ, mire kialakul.
Ám a sajátnak hitt nyelv, világ
összeomolhat, átalakulhat.
„Mondd ki és törj össze”. Újra
és újra. Az én pozícióm az örök kezdõé.
– Az írói tehetséget örökölted valakitõl?
– Nem hiszem. Édesanyám cipõgyárban, édesapám bankban dolgozott, és a rokonságból sem
költõsködött senki. Ugyanakkor apám kiváló
dobos, édesanyám pedig szeretett képregényeket, meséket és szerelmes regényeket olvasni.
Az amnéziában eltûnt, használt holmikat gyûjtögetõ és árusító nagymamám pedig festményhamisítással is foglalkozott. Talán innen fakad a
mûvészetek iránti vonzalmam?
– Az írásból meg tudnál élni?
– Nem mindenkinek adatik az meg, fõleg
Magyarországon, hogy azt csinál, amit szeret.
Nekem szerencsém van az egyetemi állással.
Ugyanakkor a megélhetés és a robotos munka
szerintem nem érinti az írás szellemi és esztétikai minõségét. Minden tapasztalat csak tovább
gazdagítja a személyiséget, s általa az írást.
– Hol tudunk hozzáférni a könyveidhez?
– A Tiszatáj Alapítvány által kiadott második
kötetet Szegeden és Pesten lehet bevadászni.
Az elsõt, mely a veszprémi Vár Ucca Mûhely
sorozatában jelent meg, Szegeden talán a Radnóti Könyvesboltban, illetve a pesti Írók Boltjában. Ám érdemes sietni, mindkettõnek limitált
a példányszáma! Én kétszáz év múlva biztos
méregdrágán adnám el az ebay-en …
– Miért olvassanak az olvasók Orcsik könyvet?
– Hogy nekem örömöt okozzanak. És miként a
könyveim fülszövegén áll: hogy meggazdagodjak
a versírásból. Amit egyébként viszont kívánok.
– Lesz új kötet?
– Valamikor lesz, egyelõre még csak dolgozom rajta.
Rácz Bea
Fotó: RB
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Egy Hobó Senkifalváról
Földes László Hobo hosszú évek óta nem
járt Szegeden. Zenekarával, a Hobo
Blues Band-del még novemberben
látogatott el hozzánk. Ennek apropója a
decemberben megjelent Senkifalva címû
új lemezük. Persze tudom, hogy ez nem
mai téma, de azt hiszem Hoboval
bármikor érdemes beszélgetni, érdemes
meghallgatni a mondanivalóját. Ha talán
nem is örök érvényû, de mindenképpen
aktuális. Mikor ez a beszélgetés készült,
még nem lehetett kapni az albumot.
A lemez azóta a boltokban, tizennégy új
dallal. Amirõl Hobo elmesélte, hogy…

– Körülbelül három hetet csúszott, mert 5 hétig beteg voltam, ezért nem jelent meg. A daloknak csak egy részét tudjuk játszani, igaz,
egy lemezbemutató koncert nem azt jelenti,
hogy az ember az összes számot lejátsza. Vannak olyan dalok, amiket nem is fogunk, hanem a lemezen hagyjuk… Volt már egy elõadás Budapesten a Gödörben, nagyon jól
fogadták, sokan is voltak. Hét éve nem írtunk
Hobo Blues Band albumot. Csináltam egy csomó irodalmi lemezt,
meg színházi esteket,
de én csak akkor írok,
amikor van mit. Most ez
kiszaladt. 51 szöveget
írtam, abból 14 került rá
a lemezre. Mindegyik
új dal, Nagy Szabolcs írta szinte az egészet.
Azt szerettem volna,
hogy egy kézben legyen.
11 számot írt Szabolcs,
k e t t õ t H á r s Vi k t o r
(basszus) egyet meg én.
A dalok kilencven százaléka olyan, hogy koncerten is elõ lehessen
õket adni. A lemez témáját tekintve a mostani
Magyarországról szól, ha
nem is teljes egészében,
de lényegében igen.
Ez az album olyan zeneiés szöveganyagot tartalmaz, amelynek méltó
formát kellett adni. Van egy pécsi fotómûvész,
Juhász Balázs, akivel jól értjük egymást.
A Senkifalva, az album kulcsdala az õ fantáziáját is beindította. Elment egy kis faluba, ahol
már nem lakik senki, és felvételeket készített.
Ezek bekerültek a 62 oldalas kiadványba, az
összes dalszöveggel együtt. Nagyon gondos
munka az album, ezért fontos volt, hogy olyat
adjunk az emberek kezébe, amely megfogható formájával személyesebbé teszi.
– Magyarország, mint téma nem most jelenik meg
elõször a szövegeiben, gondolok itt például Másik
Magyarország, a Nem lehet két hazád, vagy József
Attilától már több lemezén szereplõ Magyarország
messzire van címû dalokra. Ezek a szövegek a mai
napig aktuálisak és most itt az új album, ahol szintén hasonló témakörben mozog. Mennyire volt ez
szándékos?
– Így alakult. Van egy csomó régi dal, ami aktuális. A siker szempontjából érdekes lehet,
hogy mennyire szeretik, vagy mennyire fonto-

sak ezek a dalok, mivel az akkori Magyarország állapotát próbálták valamennyire visszaadni. Én inkább keserû vagyok, hogy ezek a
dalok ma is érvényesek, mert a helyzet nem
rózsás. Különösen érdekes olyan embereknek
játszani ezeket a dalokat, akik akkor még nem
is éltek. Tehát nem nosztalgikusak. Furcsa
helyzet.
– Többször nyilatkozta, hogy zeneileg nincs megelégedve a lemezeivel. Mi a helyzet az új albummal?
– Mindegyiket szeretem. Sok-sok
lemezt csináltam, aminek a szövegébe beleadtam mindent és
zeneileg nem úgy sikerültek,
ahogy szerettem volna, ezért
nem kerültek a szalagról a repertoárba. Most négyet fogunk játszani, ezeket már a Gödörben is
játszottuk, ezek mûködnek.
– Hogyan sikerül a zenei elképzeléseit megvalósítania, megértetnie?
– Egyrészt a szövegek vannak
mindig kész elõször. Másrészt
tíz évvel ezelõtt tulajdonképpen egy teljesen új zenekart
kellett létrehoznom, ami azzal járt,
hogy
olyan emberek kerültek
a zenekarba, akik az irodalmi lemezeimhez is
írnak zenét. Hárs Viktor
basszusgitáros és Nagy
Szabolcs billentyûs.
Velük összeértünk enynyi év alatt.
Most elérkezett az a
pillanat mindenféle értelemben, amikor ez kiteljesedhetett ebbe az
irányba. A Senkifalva
esetében az alkotói folyamat na-

Végbeszéd
„Egy vén csavargó vagyok Pannóniából,
Mely az orrom elõtt két darabra szakad,
Kesztyûs kézzel húznak jobbra is, meg balra,
Inkább seggre esek, így maradok szabad.”
(Földes Hobo László)
rá lehet ülni a hangzásra, és meg is lehet találni az utat a közönség felé. Majd az õ reakcióikból derül ki, hogy merre megy tovább a dolog,
persze vannak
blokkok,
amelyek felé
vezeti az ember a mûsort,
amelyeket aktuálisnak tart
aznap este.
Például humoros számokat
vagy rakendrollokat vagy politikai tartalmú
dalokat vagy
verseket ad elõ,
ez akkor derül
ki. Szegeden a
J AT E K l u b b a n
már a 70-es években is játszottam, ennek volt egy húsz éves kifutása, amikor mindig egy káprázatos közönség fogadott minket. Most nem tudom milyen,
azt mondják, hogy megváltozott mindenféle
értelemben a klub, ez majd most kiderül…

Hobo

gyon jól mûködött. Az más
kérdés persze,
hogy a lemezt
hogy fogadják.
– A HBB-nek
úgy tudom nincs
elõre megírt dalsorrendje, minden
a közönség elõtt
történik. Hogyan
választja ki a dalokat?
– Van úgy, hogy
már az elsõt is tudom. Például az
elõadás elõtt beszélgetek az emberekkel, akik
késõbb bejönnek a terembe. Az ember belsõ
állapotától is függ. Olyan számokkal érdemes
kezdeni, amelyeket az ember nagyon szeret.
Hogy fölvegye a teret, a hangzást. Általába
csak az elsõ dal kockázatos. Egy-két dallal már

Eddig jutottunk aznap este. Zárásként leírok egy-két sort a Senkifalváról, mondjuk
annak aki nem hallotta elõzetesnek, aki
meg már ismeri, az most hagyja abba az olvasást. Mert most lemezkritikus közhelyek
következnek. Nem nagyon lehet mást puffogtatni ugyanis. Ha tetszik, ha
nem, egy rendkívül erõs, dögös,
m é l y, m i n d e n h a n g j á b a n
Hobora jellemzõ lemez készült. Teljes egészében koncertre termett anyag. Méltó
visszatérése ez a zenekarnak.
Nagyszerû zenék, melyek
tökéletesen alátámasztják a
Hobotól már megszokott magas színvonalú szövegeket.
Kiváló munkát végzett Nagy
Szabolcs és Hárs Viktor.
Az albumon nincs üresjárat,
nagyon jól felépített az egész
anyag. Zeneileg ízlésesen eklektikus. A döngölõs blúzoktól a melankolikus dallamokban gazdag vokálokig
mindenki megtalálhatja azt,
amiért a HBB-t megszerette. Hobo minden zenei és
érzelmi gyökere, múltja, jelene megtalálható itt. Esszenciája ez az
eddigi Hobo Blues Band-munkáknak még
akkor is, ha rengetegen fordultak már
meg Hobo körül, dalszerzõk és zenészek
egyaránt.
Fotók, szöveg: Fakan Csaba
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Zagar szemével

A SZIN ICE egyik legsikeresebb koncertjét adta Zságer Balázs, vagy ahogy Európa
egyre több pontján ismerik, Zagar. Elsõ
próbálkozásai 1987-re datálódnak, és hatalmas szerepet játszott Yonderboi nemzetközi sikereiben is, egy ideje pedig saját neve
alatt ér el szép eredményeket itthon és külföldön egyaránt. Szegeden a JATE Klubban is gyakran fellépõ elektronikus zenét
játszó elõadóval ezúttal a SZIN ICE keretein belül, bár a helyszínt tekintve kívül
beszélgettünk lemezekrõl, egyéb mûvészeti elfoglaltságokról, illetve egy érdekes kezdeményezésrõl.

– A tél nem a fesztiválok, sokkal inkább a klubkoncertek idõszaka. Most mégis egy téli fesztiválon állunk. Nem lepõdtél meg elõször ennek hallatán, és
most láttán egy kicsit?
– Bulizni bárhol lehet és úgy nézem, a fiatalok veszik is a lapot e tekintetben. Remélem, hogy az én koncertemen is sokan lesznek. Rendkívül jó ötletnek tartok egy ilyen
közös téli dzsemborit, a példa pedig remélem a jövõben is fellelhetõ lesz.
– Nem félsz, hogy fázni fogsz a színpadon?
– Ha rajtam és a zenésztársaimon múlik,
akkor elég forró hangulatot tudunk varázsolni, úgyhogy nem. Amúgy télen is vannak például szilveszterkor szabadtéri
koncertek, azokat is meg lehet tartani, és
nagyon jó hangulatúak szoktak lenni.
– A JATE Klubban sokszor egyedül, egész pontosan
veled a középpontban lehet látni, itt viszont együttes formáció lesz látható. Mennyire összeszokott ez
a banda?

Kiállítás

– Az Underground dívák, azaz Kuczora Edina,
Judie Jay és Hódosi Enikõ stílusa közel áll az
enyémhez, a számaink természetesen nagyon
összedolgozottak, és hát nem ez lesz az elsõ
közös koncertünk.

– Nemrég jelent meg új albumod a Cannot walk fly
instead. Mik az album sajátosságai és milyenek a
visszajelzések?
– Egyelõre még csak Magyarországon jelent
meg az album, és elég jók a visszajelzések.
Külföldrõl egyelõre még csak az internetrõl
kaptunk reagálást, természetesen akik szeretnek minket, azok pozitívan állnak hozzánk,
ezzel tisztában vagyok. Amúgy az új album
hangzása sokkal élõbb hatású, sokkal emberibb, mint a korábbiak. Külföldi céljaink is
vannak, több kiadóval tárgyalunk. A célunk
egyértelmûen a siker, tehát hogy ne egyszerûen csak megjelenjen az album, hanem feltûnést is keltsen, ez az oka a hosszabb tárgyalásoknak.
– Merre tart ma az elektronikus zene? Mondanivalót kell, hogy tartalmazzon, vagy csak egyszerûen
bulit generál?
– Közép-Európában nem elég egyszerûen zenét
csinálni, elvárják, hogy ennek mondandója is legyen. A mi gondolataink, ha már te is, és más
is ezt a szót használja, talán némileg különlegesebbek, mint Nyugaton,
és ezt már nemzetközi
szinten is észrevették.
– Úgy hallottam, hogy a
színházi világot is már némileg a sajátodénak vallhatod.
– Valóban, engem is elvarázsolt a színház világa.
Az elmúlt évben a Mesél
a bécsi erdõ, jelenleg pedig Hamvas Béla Szilveszter címû mûvének Spiró György-féle átiratához kért fel Keszeg László rendezõ. Az új zenémet amúgy kicsit elvontabbnak, a földtõl
elrugaszkodottabbnak szeretném komponálni.
Szeretek több lábon állni, és ez egyáltalán nem
okoz nekem problémát vagy fáradtságot.
-totoFotók: Fakan Csaba

A nagy öregek

képei

Világhírû magyar fotográfusok a Reök-palotában
Szegeden egyedülálló alkalom nyílt a
múlt század fotótörténetének megismerésére azoknak, akik meglátogatták a
(M)érték-Világhírû magyar fotográfusok
néven rendezett kiállítást, amely december 5-tõl január 13-ig várta az érdeklõdõket. A nemrég felújított, gyönyörû Reökpalota méltó szentélynek bizonyult az öt
világklasszis fényképész 200 fotográfiájának közszemlére tételére.
Ezek a magyarok Franciaországban, Németországban és Amerikában öregbítették hazánk nevét képeikkel a múlt század közepén,
de nem kellett sok idõnek eltelnie, és az
egész világ megtanulta nevüket. Hatásuk a
fotómûvészet tendenciáira óriási volt, elég ha
három példát hozok: Robert Capát a londoni
Picture Post címlapján ,,a világ legjobb háborús fotósaként” említette, Henri-Cartier
Bresson, a fotográfia egyik leghíresebb képviselõje Munkácsi Márton fotójának (Néger fi-

úk a Tanganyika-tó partján) hatására ragadott
elõször kamerát, Andé Kertész egyik képe
pedig 66 millió forintnyi dollárért kelt el a
Christie's New York-i árverésén.
A tárlat anyagát Kincses Károly, a Magyar
Fotográfiai Múzeum igazgatója válogatta, közismert és ritka, alig publikált felvételeket egyaránt felsorakoztatva. A kiállítás világszínvonalú:
nemcsak Szegeden, de akár Párizsban és New
Yorkban is szép számmal vonzana látogatókat.
Különlegesek voltak a megnyitás napjai is
is: a nyolcvan éves Szipál Márton, kiváló hollywoodi magyar fényképész (mellesleg szintén
világhírû) vezetett tárlatot az elsõ 3 napon.
Esténként, a tárlatvezetés után mesélt egy
órácskát izgalmas életérõl, délelõttönként pedig
a látogatókról készített portrékat. Ezeket késõbb meg is lehetett vásárolni, így aki szerencsés
volt és sorra került, elmondhatja magáról hogy
John Wayne fényképésze kapta lencsevégre.
Garamvölgyi Gergely

Zen(e)dülõ
Dalok, amiket nem
kellett volna feldolgozni!
A dalfeldolgozás a 80-as
évektõl vált népszerûvé.
Addig volt elég ötlet
újabb és újabb számok
komponálásához. Ma már
a feldolgozás legalább akkora üzlet, mint egy új
szám. Vagy a hangjegyek
tovább már nem variálRuzsinszki Anita hatók? Szinte az újonnan
piacra dobott korongok
mindegyikén találunk egy feldolgozott számot. Az ok rejtély. Talán a debütáló énekeseknek, énekesnõknek ezzel kell bizonyítaniuk a zenei tudásukat. Vannak slágerek,
amik bármilyen formában jól hangzanak,
énekelje azt akárki. Ide sorolandó Judy Garland klasszikusa, az Over the rainbow, vagy
Lou Reed Perfect day örökzöldje. Amiket
viszont kár volt elõhúzni és fabrikálni:
Nr1. Something Stupid Frank Sinatratól. Igaz, jó pár generációval túl vagyunk a
dal sikerességén, de Robbie Williamstõl ez
az „ültessük 21. századi köntösbe” húzás teljesen felesleges volt. A dalt elõtte már a
Lennon Sisters is elénekelte. Sem Robbie
verziója, sem a Lennon Sisters-é nem hozta
meg a kívánt népszerûséget. Az eredetit nehéz felülmúlni.
Nr2. A Somebody to love -nak, a Jefferson Airplane híres woodstock-i életérzést
közvetítõ szerzeményének totális félredefiniálása a Boogie pimps átdolgozás. Még Jim
Carrey a maga õrült dimenziójában ad valamiféle értelmet a dalnak, de ez a tuc-tuc,
dance-house-techno változat a borzalmak
borzalma.
Nr3. Másik igazi kuriózum Jimi Hendrix Wild Thing címû egyszerûnek semmiképp sem mondható szerzeménye, amit oly
sokan kíséreltek meg eljátszani; sikertelenül! Minek a további próbálkozás?
Nr4. Van az az eset, amikor valakit a
popszakma már temetni óhajt, ám az illetõ
elõrukkol egy régi, közkedvelt dallal, csak
hogy még egy picit ráfigyeljen a szakma.
Ilyenkor születnek az olyan dalok, mint Geri
Halliwer It's raining man-je, eredetileg meg
az In Weather Girls formáció dala.
Nr5. A Pink Floyd rockoperájának
nagysikerû részlete az Another brick on the
wall, melyet a Korn vitt újból színpadra. Kellemetlen a fülnek! Persze még ide sorolandók a Madonnát feldolgozók – Like a prayer,
Papa don't preach vagy a Holiday – vagy éppen az Abba-t feldolgozó Madonna. Persze
az is jobb lett volna, ha Marilyn Manson
meghagyja a Sweet Dreams sikerét a Eurythmics-nek.
Lassan a dallamokat is turkáljuk, mint a
ruhákat? Nini, találtam egy One-t…a U2tól, talán ha Mary J. Blige „hordja”, újból jól
mutat!

hokkento@freemail.hu

Lemez, színház, SZIN ICE

18
Kukkoló
Ismét Tímár,
ismét Retro
70-es évek hangulata

A 70-es évek hangulatát
akarja Tímár Péter visszahozni Casting címû filmjével, melyben több zenei szereplõt is megtalálhatunk.
Összeállította:
Sõt, állítólag a filmben a zeBoros Tamás
ne fog kidomborodni, nem a
színészi tehetség. És nem is ez a lényeg. Mert

Kis fagyoskodás, nagy buli

Felemás helyzet

Aki nem szeret fázni, ne járjon a jövõben se a
SZIN ICE-ra. Hogy az együttesek iránti rajongás esetleg legyõzi ezt a természetes érzést, az már más lapra tartozik. A helyzet nálam felemás, de ez nem az esemény objektív
értékeléséhez tartozik. Mert egyébként az ötlet kiváló. Bulizni télen is kell, és nem mulatság a mulatság egy kis hideglelés nélkül. Nem
kell (igaz nem is tudnánk) letenni a kabátokat, az egész érzés
számomra sokkal természetesebb. És ez
nem irónia. Mert
tényleg utálok azon
gondolkodni, hogy
gyömöszöljem be a
ruhatárba a kabátot,
meg hogy le ne izzadjak. Hát itt ez a
veszély nem fenyegetett. A szombati, azaz elsõ nap egyébként kellemes volt, mármint ami

62 éves ajtó

Ki is volt Morrison?

Mindig is azon a nem egyszer hangoztatott
véleményen voltam, hogy a The Doors meszsze, de messze nem Jim Morrison volt. Bár a
helyzet leginkább talán éppen a billentyûs Manzareknek és a dobos
John Densmore-nak köszönhetõen mégis odáig fajult,
hogy csak a legelvakultabb,
vagy zeneileg legínyencebb Doors rajongók, ismerõk azok, akik a nagy
Jimen kívül más tagot is
név szerint tudnának említeni az egykoron nagyszerû együttesbõl. Pedig
a háttérben az egyik legtermékenyebb alkotó
volt, nemcsak az
együttesen belül,
ahol sok dalszöveg volt az õ nevéhez köthetõ,
de még a Doors
felbomlása,

ha a többség már azt mondja, megérte a filmet megnézni, mert visszahozott valamiféle retro zenei hangulatot, ugyan ki a fenét érdekel, hogyha teszem azt a
színészi játék nuku. Amúgy pedig errõl bizonyosan nincs szó.
Csak hát a filmet, mint filmmûvészeti alkotást máris sok-sok kritika
érte, mert, ahogy a bírálók állítják, a
történet bizony gagyi. Nem a sztori
mellé írják, azaz
szerzik be a zenéket, mint
például a Forrest
Gumpban, hanem
a zene mellé gyártanak valamiféle másodlagos ponyvát.
Ezt hangsúlyozom, még csak hivatalos, vagy kevésbé hivatalos
kritikák alapján állítom, hisz a cikk megírásakor a szegedi õsbemutatóra még várni kell.
a fellépõket illeti. Bevallom, szeretem a 30Y-t,
bár aki olvasta elõzõ havi írásomat, az talán ezt
levehette. Egyszóval jók voltak õk, meg a Kiscsillag is, bár õket látva

meg sír a szemem, ha belegondolok, hogy mostanában csak a Kiscsillag által láthatom Lecsót Szegeden, mert a PUF-fal nem fordul
meg. Így ezekrõl a koncertekrõl nem tudok
nektek beszámolni.
Morrison 1971-es halála után sem elsõdlegesen a régi szép és elmúlt idõkbõl akart megélni, hanem több bandával alkotott. Például
1999-ben, Woodstock 30 éves évfordulóján
(a Doors egyébként 1969-ben nem lépett
fel az eredeti fesztiválon) a Creeddel játszott, ám megtalálta
magát más mûvészeti ágak-

Hogy melyik érzés gyõzedelmeskedjen felettünk? Ezt nyilván csak
akkor lehet megválaszolni, az empirista felfogás alapján legalábbis ezt
lehet kijelenteni. Hogy Oláh Ibolya vagy Puskás Peti mint énekhangok, mint a szélesebb közönség számára ismertebb
énekhangok mennyire
garancia a nézõk számára,
ezt a mozi látogatottságának adatai fogják visszaigazolni.
Egy biztos, Tímár
Péter neve hallatán a
film számíthat nézettségre. És valamennyien
vágyunk arra, hogy ismét jöjjön egy olyan ütõs
siker, mint annak idején a
Csinibaba. Egy magyar
dolog volt, ami kvázi öszszekovácsolt minket. Hogy a
Casting ilyen lesz-e?
fotók: internet
A második nap több melegség, kevesebb
zenei élvezet számomra. Bár már a hip-hopot
sem nekem találták ki, ami az elsõ nap volt látható a nagysátorban, de a második napi
elektronikus sem az én világom. Hiába,
mindenütt nem lehet magam jól érezni.
Mindennek ellenére azért a hangulat,
amit Zagar varázsolt a színpadra, megsüvegelésre méltó volt, és hogy az amatõröknek is udvaroljak egy kicsit, a Puzzle
együttes is elnyerte a tetszésemet.
Természetesen a téli SZIN a szezonális sajátosságainál fogva sem lehet olyan
szabadságfokú, mint a nyári. Mindezek ellenére azért a koripályán mindenki felüdülhetett, akár úgy is, mintha nyár lenne. Aki meg pihenni akart, beülhetett a
büfébe, amely kicsi ugyan, de sokan nem ténferegtek arra, legalábbis az este egy jó részében.
Ámde ennek ellenére dicséretes, és reméljük a
jövõben is folytatódó kezdeményezés a SZIN
ICE. Bár, nekem olyan rétegeket képvisel a zene, amit többségében nem igazán szeretek.
De ez egy tényleg másik, szubjektív történet.
ban. Amerika-szerte elismert festõ vált belõle,
de a filmvásznon is feltûnt, egy romantikus tvfilmben. Mindezek ellenére a filmek területe
leginkább dalszövegíróként találta õt meg.
1999-ben ismét összeállt a Doors három
életben maradt tagja, de Densmore kiszállt a
bandából, sõt, érdekeit peres úton akarta érvényre juttatni Manzarekkel és Kriegerrel
szemben. A Doors
sajnos nem juthatott
el Magyarországra
eredeti felállásában,
de tavaly, az együttes
alapításának 40. évfordulója alkalmából
Riders on the storm
(a híres Doors nóta
után) nevû formációval Krieger és Manzarek fellépett tavaly
a Margitszigeten.
Boldog születésnapot Robbie!
fotók: internet
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Saját örömükbõl teszik
Beszélgetés Karasz Gáborral, a Fakwakumdo gitárosával
Egyetemünk hallgatói köztudottan sok amatõr zenekarban próbálják ápolni és színesíteni a honi zenei életet is. Az egyik ilyen szépreményû formáció a Fakwakumdo is, mely a
jazzmetálba hajló zenéléssel izzítja a hangulatot. A hódmezõvásárhelyi bandát 2003-ban
alapította két jazz- (Karasz Gábor, Szegény
István), egy metál- (Szilágyi Gábor) és egy
'mindenes'- zenész (Kis János Benedek).
Így született a stílusok által nem korlátozott,
instrumentális zene. Az együttes basszusgitárosával, Karasz Gáborral beszélgettem.
– Hogyan jött a zenekar neve?
– Egy kedves barátom, Papp Ferenc Krisztián
egyszer úgy konferálta be az együttesét, a
Lecsapunkot, mint fak-os
wakumbo. Gitárosunk, Szilágyi Gábor a koncert után
elkérte ennek a 'licenszét'
a jövõbeli zenekarához.
Sajnos idén tavasztól már
Krisztián nem lehet velünk, így a nevünk neki
is emléket állít.
– Mennyire tudtatok fejlõdni
az elmúlt években?

CD

– Azzal tisztában vagyunk, hogy a Fakwakumbo nem egy
megélhetési zenekar, de mindenki
sokkal komolyabban veszi a
munkát, mint
egy átlag hobbi
együttest. Épp
ezért is nem
akarunk megfelelni a divatnak.
Nem lázadásból,
hanem mert csak a saját örömünkbõl tesszük a dol-

gunkat a színpadon. A tehetségkutató versenyeken általában csak a zenei képzettségünket
szokták dicsérni és nem feltétlenül a dalainkat.
A leggyakoribb kifogás általában az, hogy nem
elég eladható a zenénk, mivel nincs benne
ének, de ez nem befolyásol bennünket.
– Elég széles a zenei repertoárotok. Milyen gyakran
tudtok fellépni közönség elõtt?
– Mivel az egész húzós metáltól kezdve a jazzes hangulaton át a skáig sok zenei elemet rejtünk el a dalainkban, így sok helyre hívnak
minket. Általában más, barát zenekarokkal
együtt kisebb klubokban lépünk fel. De az elmúlt két évben zenéltünk többek közt a szlovákiai Ócsó Fesztiválon is. Nyilván nekünk is van
egy fanatikus kis törzsközönségünk, de a legtöbben még nem ismernek minket.
– Mik a jövõ tervei?
– Természetesen a világsztárság
a cél. A zenekar életében sok
változás várható, hiszen dobosunk, Szegény István, a Zenekonzervatórium elvégzése után
Budapestre fog menni, így a jövõbeli szerepe nálunk még kérdéses. Valószínûleg még egy
kongás srác, és egy furulyás
lány csatlakozik hozzánk,
így mondhatni a Pink
Floyd nyomdokain
megyünk tovább,
sõt már komoly
zenei babérokra
törünk. A tavalyi maxink
után szeretnénk majd
rögzíteni az
új nótáinkat
is. De nem
tudunk megélhetési nagy lemezt készíteni.

– Mit tanácsolnál a most alakuló amatõr zenekaroknak?
– Ha lehet, minél többet gyakoroljanak, és hallgassanak minõségi zenét. Mindig a saját személyiségüknek megfelelõen írjanak számokat. Ne
akarjanak trendeknek megfelelni. Egy-egy mûfaj majmolásából nem fog semmi jó kisülni. Ha
valaki arra vetemedik, hogy megpróbálja kifejezni magát egy mûvészeti ágban, zenében, festészetben vagy bármiben, az csak akkor lesz hiteles, ha hû marad önmagához.
Vass Attila

Damian „Jr Gong” Marley Mr. Marley
Hogy méltó-e nevéhez ez a 30 éves jamaicai
férfi, azt bárki eldöntheti, ha
belehallgat az újra kiadott, novemberben az üzletek polcaira került albumába, a Mr.
Marley-be. A legendás Bob
Marley utolsó elõtti gyermeke (egyébként nyolcan
voltak-huhhh…) 1978-ban
született Kingstonban, Jamaicában. 13 éves kora óta zenél, s ezáltal-e vagy más
okokból, de õ lett a leghíresebb zenész a Marley testvérek közül. Kétségtelen,
nem csupán neve visszaélésébõl zenélget. Sõt, õ erre az egészre fittyet
hányva óriási tehetséggel bizonyítja be, hogy a
reggae koronázatlan királyának legendás munkásságát méltán viszi tovább. Persze azért mai

modern hangzásvilág is van belecsempészve a
klasszikus jamaicai reggae zene friss, ropogós, mai
füllel is helyt álló dallamaiba. Becenevét
(Junior Gong) apjától
örökölte, részben mivel Bob Marley-é a
Tuff Gong volt. Ezzel
a lemezzel már bemutatkozott 1996-ban,
majd jött 2001-ben a
Halfway Tree, amely
egyébként begyûjtött
egy Grammy-díjat is.
Majd 2005-ben jött a
Welcome To Jamrock, s
szintén besöpört egy Grammy-t a 2005-ös év
legjobb root és reggae dance hall albumáért.
No igen, ezt meg is érdemelte. Aki kíváncsi az

album lelkére, hallgassa (s nézze) meg a
YouTube-on a Road to Zion címû nótát és rögtön képben lesz. Gyönyörû dal.
Az új lemez 12 számot tartalmaz, profeszszionálisan összerakott zenei alapokkal, autentikus, változatos, igazán szerethetõ anyaggal.
Az album producerei Damian, Sthephen Marley, és a Ghetto Youths Crew. Zenéjére egyaránt jellemzõ a reggaen kívül a hip-hop fuvallata, és az ütemes ragga is. Szövegei fõleg a
világ nagy problémáit, a barátságok fontosságát, és az elnyûhetetlen szerelmet tolmácsolják. Néha ráznánk rá a lábunkat, néha csak
feküdnénk a tengerparton, miközben a háttérben búg a zenéje (milyen kár, hogy nincs
hozzá tengerünk…), néha elgondolkodunk
rajta, néha pedig egyszerûen csak hallgatjuk,
mert jól esik. Igazán kellemes élményekre
csábít.
M. Bán Bea
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„Bíztam ezekben az álmokban,

de ez egy kicsit most elveszett…”
– Mibõl tanultál a legtöbbet?

Tóth Gabi egy olyan elõadó, aki megosztja a közönséget. Sok mindent hallottunk már róla, pozitívat és negatívat egyaránt. Szegedi fellépései után
mindig kellemes élményekkel megy
haza, itt sokkal közvetlenebbnek érzi
a közönséget.

– Mivel töltöd az idõdet, ha nem a színpadon vagy?
– Jelenleg még az érettségire készülök, ami a
meló mellett elég sok és nehéz. Aztán majd
marketinget szeretnék tanulni. Emellett most
a lemezzel foglalkozom, klipet forgattunk és
buli meg rock n' roll. Nem unatkozom.
– A tehetségkutató óta változott benned valami?
Sokan úgy gondolják, nagyon negatív irányba mentél el.
– A Megasztár elõtt teljesen megbíztam mindenkiben. Ez alatt a pár év alatt sok emberrel
találkoztam, nagyon sok pofont kaptam. Ezekbõl tanultam és megerõsödtem. Viszont elértem olyan dolgokat, amiket soha
nem gondoltam volna.
Azelõtt én is csak ültem a
televízió elõtt arra vágyakozva, hogy én is ott lehessek, énekeljek,
megmutassam magamat
és a hangomat. Én úgy
érzem nem szálltam el
magamtól. Amit a médiumok leírnak, ter-

jesztenek,
amilyen képet alkotnak
rólam, az egy
teljesen más
Tóth Gabi, az
nem én vagyok.
Mindig azt vallottam, mielõtt
valaki véleményt alkot,
ismerjen meg,
beszélgessen
velem egy keveset és utána
döntse el, mit
gondol.

– Egyszer felkeresett egy állítólagos menedzsment, hogy egy újonnan induló iskolában kéne tanítanom a saját tapasztalataim alapján.
Persze ebbõl nem lett semmi, mert csak addig
kellettem, míg bereklámoztam az iskolát, utána pedig eltûntek. Ez is egy olyan hiba volt,
amibõl tanultam.
– Mit teszel azért, hogy ne ilyen kép alakuljon ki rólad?
– Jobban odafigyelek a nyilatkozataimra. Beleestem abba a hibába, hogy minden újságnak
adtam interjút, minden újságíróban
megbíztam. Mikor interjúztam valakivel azt hittem,
hogy a barátommal beszélgetek. Közben pedig az ellenségem volt, és ott szúrt hátba,
ahol nem gondoltam volna.
És jóval türelmesebb is vagyok. Mert azért be kell vallani, hogy a Megasztár alatt egy
17 éves vidéki kislány voltam,
aki Pestre került Tapolcáról,
egy húszezres városból, belecsöppent ebbe az egészbe, és
azt sem tudta mi történik vele.
Például eleinte nem is értettem,
hogy miért kérnek tõlem autogramot… Sokan azt gondolták,
azért nem adok, mert nagyképû vagyok, közben pedig csak furcsa
volt, hogy tõlem autogramot kérnek.
– Hogyan dolgozod fel a hidegzuhanyokat, a támadásokat amik érnek?
– Nehezen, de az elején még nehezebb volt. Sokszor teljesen kikészültem. Nem értettem, miért utálnak,
miért mondanak rólam rosszat. Például,
miért rúgnak hátba a szórakozóhelyen?
Mert ilyen is volt. Sokáig nagyon rossz volt
ez. Ma már azt gondolom, aki utál, annak
bármit mondhatnék, tennék, az sem
lenne jó. Nem szerethet mindenki. Aki szeret, azzal foglalkozom. Persze aki nem
szeret, annál azért törekszem arra, hogy megszeressen, de már
nem görcsölök
annyit miatta.
Nem is lenne jó,
ha mindenki szeretne, kell,
hogy kicsit visszahúzzanak a
földre.
A Megasztár után nagy
igazságtalanságot éreztem.
Sokszor az volt bennem,
hogy valamit elkönyveltek
rólam, amit sehogy sem tudok
levetkõzni. Próbáltam ordítani:
Figyeljetek már rám, én nem ilyen vagyok!
De bele kellett törõdjek. A nagymamám mondta mindig, hogy aki jó ember azzal nem történhet rossz. Így is próbáltam felfogni a velem történt igazságtalanságokat. A családom nagyon
sokat segített, hogy át tudjak lépni ezeken.
– Mit gondolsz a mai zenékrõl, a mai popszakmáról, zenei életrõl?
– Én a régi zenéken nõttem fel, így azokat szeretem. Szerintem régebben sokkal érettebb

volt az érzelmi kapacitása az embereknek, jobban meg tudtak élni dolgokat, értékelni tudtak dolgokat. Emiatt a zenészek is sokkal jobbak tudtak lenni, sokkal nagyobb életérzést,
szeretetet és érzelmet tudtak beleírni a dalaikba. Például a Guns 'n Roses. Olyat senki
nem fog írni, mint õk. De ott volt a The Doors,
Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath,
akik pont azért lettek legendák, mert olyat
hoztak létre, amit más nem tud. Sajnos ilyen
ma már nincs. Ma minden csak lopás, nem
tudnak újat kitalálni.
Az embereknek manapság
sajnos eltorzult a zenei ízlése.
Ma a limonádé és a „gumirock” a menõ. Gumirockon
értem például a mai tinirocksztárok zenéjét. De ettõl függetlenül nagyon sok jó zene
van a mai szakmában is. Például a Fall Out Boy, akiket
nagyon szeretek, mert nagyon jól énekel a srác, csak
nekem nem hiteles.
– Mitõl lesz hiteles a zene?
– Az életérzéstõl. A lényege
az egésznek. A zenészegyéniségek, a hangfelvételek,
billentyûszólók, hangszerelések, minden apró zenei részletbõl árad az
egyediség.
– Te hogyan csempészed bele saját magad a zenéidbe?
– Sehogy. Én sok stílusban énekeltem már és
nagyon tetszik a jelenlegi, amiben most vagyok,
mert hangilag nagyon jókat lehet benne énekelni. De maga a stílus, hangszerelés nem áll hozzám közel. Én a rockon nõttem fel és egyszer a
rockot szeretném majd képviselni. Csak vannak
kompromisszumok és vannak olyan lépcsõfokok is, amiket meg kell járni, meg kell élni ahhoz, hogy azt tehesd, amit szeretsz. Mindennek
eljön a maga ideje. Rosszul is érezném magam,
ha egybõl azt csinálhatnám amit szeretek, mert
akkor nem élhettem volna meg ilyen dolgokat,
nem jártam volna meg a lépcsõfokokat, nem
próbáltam volna ki magam bizonyos stílusokban, helyzetekben. Amikor már eljön a beteljesülés idõszaka, addigra remélem már nagyon
érett leszek érzelmileg is a zenémhez.
– Ki az igazi Tóth Gabi? A fentiek alapján nem a
fehér limuzinban ülõ lányka, aki fekete zenét
énekel…
– Az igazi Tóth Gabi az a kislány, aki elindult
tizenhat évesen vidékrõl nagyfaluba, leszállt a
Déli Pályaudvaron és azt sem tudta hol van.
Aki elindult világot látni, hogy bebizonyítsa a
magyar népnek és magának, hogy igenis képes
életben tartani a magyar rockzenét, az igazi
rockot Magyarországon. Bíztam ezekben az álmokban, de ez egy kicsit most elveszett…
– Próbálod visszahozni ezeket az álmokat?
– Persze. Minden, amit teszek, tudatos. Azzal
is tisztában vagyok, hogy sokaknak nem tetszik amit csinálok. Gumirockernek hívnak, azt
mondják, hogy egyik stílusból a másikba vándorolok. Ezzel tudom, sok embert összezavarok. De aki prostinak megy, az ne csodálkozzon azon, ha...
KI
Fotó: PartyPonty
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Lézerfények, hanghatások
Mozart
Az Oktogon után, a Mozsár utcába befordulva már fülig ér a szám. Imádom Budapestnek
ezt a részét, egy bohém negyed, ahol nemcsak az Operettszínház, de a Thália és a Moulin
Rouge is csalogatja a látogatókat. A mûvészbejáró mellett haladok, és arra gondolok, hogy a
színészek talán éppen a büfében szívnak bele még egy utolsót a cigarettájukba. A Nagymezõ utcába érkezve a színház fõbejáratához megyek, ahol húsz perccel a Mozart! címû musical kezdete elõtt már jó páran várakoznak. A jegypénztár elõtt is nagy a tumultus, többen
pótszékben reménykednek. Az Operettszínházban szinte minden elõadás teltházzal megy,
különösen igaz ez erre a darabra, ami 2003. március 21-e, a bemutató óta a legnépszerûbbek
egyike. Még tíz perc van a kezdésig, lassan szállingózik be a nép, én is követem a példájukat.
Nagy a sürgés-forgás, a zsivaj, de végre mindenki elfoglalja a helyét. Kialszanak a fények, az
emberek elcsendesednek, s kezdetét veszi az elõadás.
Ne szaladjunk azonban ennyire elõre, mielõtt felgördül a függöny és lehullik a lepel, ejtsünk pár
szót a darab hátterérõl. Lévay Szilveszter és
Michael Kunze musicaljét már számos országban
bemutatták, Hamburgtól Tokióig nagy-nagy sikerrel. Pár hónappal ezelõtt már jómagam is láttam a darabot, de akkor az elsõ szereposztással, vagyis Dolhai Attila fõszereplésével, akit 150
jelentkezõ közül választottak ki Mozart megformálására. Ma a második szereposztás játszik, címszerepben Mészáros Árpád Zsolttal, akinek ez a
darab hozta meg az áttörést. Róla tudni kell, hogy
annak idején mindössze egy hete volt rá, hogy betanulja a szerepet Magócs Ottó váratlan betegsége folytán.
Mindezen információk birtokában most már
nyugodtan hátradõlhetünk és élvezhetjük az elõadást. A darab elején Mozart még gyerekként jelenik meg, Rónai Andris kelti életre. Bekötött
szemmel zongorázik, az apja, Leopold (Földes
Tamás) büszkén figyeli csodagyerekét. A zene
azonnal átrepít
minket egy másik világba, a korabeli kosztümök,
a rizsporos parókák, a pirosított arcok is mind-mind
ezt szolgálják.
Az idõ azonban a
színpadon is pereg,
s a gyerekbõl hamarosan ifjú válik,
aki nagy lendülettel érkezik meg a
színpadra. A látvány
felettébb hatásos, a
kis Rónai Andrisnak
ugyanis csak az árnyékát látjuk, ami
egyre nagyobb lesz,
majd egyszeriben
elõugrik a már felnõtt
Mozart, akirõl azonnal az Amadeus címû film fõszereplõje jut eszembe. Ez nem az a Mozart, akit
Dolhai Attila formált meg, ez valami egészen más,
jóval energikusabb, gyermetegebb, de éppen ettõl annyira hiteles. Bár az árnyéka megnõtt, de a
lelkében ott él továbbra is a kisgyerek, aki kínozza, akadályozza terveiben. Mészáros Árpád Zsolt
játékával tökéletesen eltalálta Mozart személyiségváltozásának minden apró fokozatát, a nézõ
tisztán érzékeli a lelkében dúló viharokat, és azt,
ahogyan egyre inkább elhatalmasodik rajta az õrület. Mindezt a hatást fokozzák a dalok, amiket hatalmas erõvel énekel, akár több méterrel a színpad
fölött egy díszletrõl lógva, akár anyaszült meztelenre vetkõzve a színpad közepén.

A darab nagy hangsúlyt fektet Wolfgang és
Leopold kapcsolatára. Az apa igyekszik védõszárnyai alatt tartani gyermekét, de mégis egyre távolabb kerülnek egymástól. Leopold nem érti, sõt
nem is értheti kicsapongó életet élõ fiát, pedig
Wolfgang igyekszik bizonyítani neki, csak az õt
körülvevõ világ taszítja egyre mélyebbre mind
anyagilag, mind lelkileg. Megismerkedik Constanze-val (Siménfalvy Ágota), s egy játékos, pajkos, gyermekded szerelem alakul ki közöttük, de
a lány családja mindent megtesz annak érdekében, hogy a végsõkig kihasználja a naiv ifjút.
Megjelenik az erotika is itt-ott a darabban, például tanúi lehetünk annak, ahogy Wolfgang és Constanze nõvére örömet szerez egymásnak.
Mozart legnagyobb ellenségét, Colloredo
salzburgi hercegérseket Szabó P. Szilveszter formálta meg, akinek általában jól állnak a negatív
karakterek. Simán elhiteti a nézõvel, hogy õt most
utálni kell, hatalmas erõvel tud gyûlölni a színpadon, s teszi ezt cseppet
sem erõltetetten.
A legütõsebb dalokat õ
énekelte a darabban,
megemlítendõ a második felvonás egyik
nagy duettje közte és
Mozart között, amikor a színpad felett jó
pár méterrel egy a
magasból lógó díszleten vitatkoznak.
Kerényi Miklós
Gábor, a musical
rendezõje általában
nagy hangsúlyt
fektet a látványra,
ami veszélyes is lehet, hiszen háttérbe szoríthatja a színészi játékot. Erre
a darabra többszörösen is
igaz, hogy bõvelkedik a látványos jelenetekben,
olykor már-már filmszerû az elõadás. Lézerfények, hanghatások, vetítések és még sorolhatnánk mindazt a technikát, amit a rendezõ felhasznált a hatás növelése érdekében. Talán itt-ott a
kevesebb az több lett volna.
Az elõadás lassan a végéhez ér, Mozart halott,
az utolsó jelenet következik. Én már most érzem,
hogy nem utoljára láttam a darabot, és azon gondolkodom, vajon mikor játsszák legközelebb.
Ahogy az utolsó hang is elhallgat, a függöny legördül, s az emberek állótapsban törnek ki.
Fizel Nikolett
fotó: internet

Havas Henrik:

Méhkirálynõ
Mottó: „Ha újra születnék, kurva lennék. S senkivel sem feküdnék le ingyen.” (ismeretlen)
Havas Henrik könyvet írt. Õ futószalagon
szokta írni a könyveket, bemutatott már –
csekély szociológiai, de egyebet nem hordozó – mûveiben pornószínésznõket és kurvákat is. Most az utóbbiak egyik képviselõjével foglalkozik, akinek a neve: Kelemen
Anna. A könyv interjúkötetnek indult, de
végül csaknem egy monológ lett belõle,
mert antihõsnõnk a kemény drogok hatása
alatt olyan összefüggéstelenül hadovált Havasnak, hogy abból képtelenség lett volna
normális kérdezz-felelek mûvet írni.
M é g a „ Ta n á r Ú r n a k ” i s .
Pedig, tegyük szívünkre a kezünket, s
valljuk meg õszintén: ha valaki meg
tudott volna birkózni hazánkban e nehéz feladattal, akkor
csakis a „Tanár Úr”.
A monológ, vagyis a
könyv ismertetése egy
mondatban letudható: Annácska egy nagy címletû
euró segítségével az orrán keresztül jelentõs mennyiségû
fehér port visz be a szervezetébe, majd néha az öntudatlansághoz közeli állapotban elmeséli, hogy az egész élete abból áll: a Föld
különbözõ, gyakran egzotikus pontjain hogyan teszik férfiak magukévá a testét, ellenszolgáltatásként mekkora összeget fizetnek,
amit õ drogra költ, illetve pillanatok alatt
felél – közben pedig kineveti kuncsaftjait.
A legszánalmasabb azonban nem is az óriási
hedonizmusba torkolló lelki szegénység,
hanem az, ahogyan Annácska megpróbálja
sajnáltatni magát az olvasóval. Hát, köszönjük, erre nincs szükségünk! Mert sajnálatra
egy taposóaknától fél lábát elvesztõ afrikai
tinédzsernek van szüksége, nem Annácskának! Vagyis valakinek mégiscsak szimpatikus Annácska, mert az egyik internetes portálon egy illetõ így nyilatkozik: „Ez a könyv
sokmindenrõl szól, és nagyon sajnálom azt, aki
ezt nem érezte, értette! Mindenekelõtt egy lány életérõl, aki nagyon szeretethiányos és aki nagyon
szabad! A mostani erkölcs szerint inkább szabados! Szerintem szabad! Mind ilyenek szeretnénk
lenni, csak nem merjük felvállalni. Abszolút nem
ítélem el Annát! Az a hitvallásom, hogyha valaki foglalkozik valamivel, azt csinálja jól! Õ jól
csinálja! Tetszik, amikor tükröt állít az emberek
elé! Annának pedig kívánom, hogy találja meg a
helyét a világban!”
Én viszont azzal a lánnyal értek egyet,
aki szerint: „Összeszedetlen, érthetetlen, összefüggéstelen. Se füle se farka, nincs vezérszál ami
köré a könyv fonódhatna, hiszen nincs történet
sem. Nem jöttem rá, mi az értelme a könyvnek,
vagy esetleg tanulsága, mondanivalója... Boszszant, hogy kiadtam érte nem hogy 3000, de akár
egy forintot is.”
Hát mi se adjunk ki érte egy árva fillért
sem! Ha pedig meglátjuk egy könyvesbolt
polcán, akkor lendületes eleganciával siessünk tovább! Mondjuk a szépirodalom felé.
H. J.

Könyv

Színház
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Amerikai Gengszter

Amerikából jöttem. Mesterségem címere: gengszter

Film

Russel Crowe-t, akármennyire is szeret verekedni a vásznon, nem lehet nem tisztelni.
Ahogy az állandó, változatos nõügyei mellett
az ausztrál farmi kecsketenyésztés és együttese koncertjei közepette próbál
markáns, szenvedélyes figurákba
életet lehelni. Mikor felajánlották
neki egy gengszterfilmben a nõfaló,
megvesztegethetetlen Richie Robert
szerepét, aki laza
volt, hülye ingeket
hordott és a New
York-i drogellenes különleges osztagot vezette
a 70-es években, boldogan olvasgatta a forgatókönyvverziókat. A legjobbnál már az egész
film tõle függött. Rögtön beajánlotta Gladiátoros barátját, Ridley Scottot a rendezõi székbe,
hogy együtt meséljék el Harlem fekete fõgengszterének történetét. Igen, az Amerikai
Gengszter valós eseményen alapuló története
Frank Lucasról szól, aki anno kokain télapóként irányított mindent és mindenkit. Még a
maffia is neki dolgozott. A címszerephez
hál'isten megnyerték Denzel Washingtont, aki
rendesen hajt is a harmadik Oscarjáért. Játéka
letisztult, tiszteletet parancsoló. Persze a sztori eddig is megfilmesítésért kiáltott.

A rendõri korrupció melegágyában, a globalizálódásban megcsömörlött Harlem utcáin
Frank a helyi atyaúristen sofõrjeként próbált
életben maradni. Fõnöke
halála után szép lassan
szellemi örökösévé vált.
Egyenesen a dél-ázsiai
dzsungelbõl vásárolt port,
és Vietnamból katonai koporsókban csempészte az
álmok hazájába. De mint
tudjuk, minden csillogás
csak addig szép, amíg a

siker rá nem lõ…
A gondja Scottnak, mint mindig, most sem az
elosztással volt,
hanem a nyerõ
lapok kijátszásával. Hiába remek a színészvezetés. A grandiózus film egy
kicsit túl nagy akar lenni. Az epikus jelleget
demonstrálva a kamera sokszor lelassul és tompítja a szereplõk markáns jelenlétét, a kevés
erõszakos jelenetet. Bár lehet, hogy szerinte a
80-as évek bemutatásához feltétlenül be kell
tartani az akkori klipesztétikai szabályokat.

Pedig a kézi kamerával felvett üldözés
vagy a drogos szobabelsõkbõl bevágott képek
nagyon üdítõen hatnak a két órás film során.
Az elhanyagolt zene és a lassan folydogáló, kissé elnyújtott cselekmény azért megbocsátható.
Hiszen a Kiképzés óta tudjuk, hogy Washingtont az isten is erõszakos rosszfiúnak teremtette.
Crowe pedig továbbra is gyúrhat az új Marlon
Brando címért, teljes joggal. De az már nehezen
érthetõ, hogy miért rejti el fõhõsét a rendezõ.
Nagyon hiányzik a Nagymenõkbõl ismert, fejlõdéstörténettel párosuló hangulat. Frank Lucas
igazi Harleme, ami benne él/élt, csak fel-felcsillan. Ezek messze a legjobb részei a filmnek.
Pedig ezzel lehetett volna
igazi feszültséget adni a történetnek, hiszen azt mindenki sejti a moziba lépve,
hogy csak lebukott gengszterek életét illik (és lehetséges) filmre vinni. Gondoljunk csak a Betépve, a
Nagymenõk vagy épp az Al
Capone filmek antihõseire.
Egy kicsit több dinamika, formanyelvi kísérletezés és egy
tudatosabb filmzenehasználat
igazi klasszikussá tehette volna az egyébként
remek Amerikai Gengsztert. Nem baj, Ridley
fiam. A film így is kap majd egy-két Oscart.
Ha csak erre ment ki a játék, nyertél.
Vass Attila

Macskafogó 2 – A sátán macskája

Kultuszfilmbõl tragikomédia
Nehéz elhinni, hogy két ilyen zseniális rendezõ, mint Ternovszky és Nepp képesek valamit
így elrontani, mert bár eddig mindegyik rajzfilmjük telitalálat volt (pl. a Mézga család három nagyszerû sorozata), a Macskafogó 2 hatalmas melléfogásnak bizonyult. Egyetlen gyér
mentségül szolgálhatna a korszakalkotó Macskafogó-kultusz ilyen szintû aláásására az a feltételezett üzleti szemlélet,
miszerint a rajzfilm egy
kényszer szülte alkotás,
aminek Karácsonyig bármi
áron el kellett készülnie, hogy
az elsõ rész miliõjének hatása
alatt levõ nézõ egy
méltó folytatás
reményében
váltson jegyet a filmre.
Már maga a sztori váza is totálisan koncepciótlan, sem az elsõ részhez kapcsolódva, sem
pedig önmagában nem
képes megállni a lábán.
Humort tekintve csupán kiskakas módjára
tudunk turkálni a poénszemétdombból, aminek
túlnyomó része erõltetett,
hatásvadász, vagy a leggyengébb Romhányi-utánzat. A „kordagyuris”, a
Godzillás, vagy a pacifikációs mellékzöngékrõl szót

ejteni lehet, de igazából nem érdemes, hisz az
enyhén szólva sem aktuális, és még kevésbé
nevettetõ poénokon ugyan ki fog egyáltalán
elmosolyodni röpke 10 év múlva? Kár, hogy
míg olyan szereplõk, mint pl.
Safranek kislánya, vagy Von
Schwarz egész egyszerûen kimaradtak a filmbõl, addig
Henry Morton Stanley és
David Livingstone – akik
kétség kívül a XIX. századi világtörténetem csodás alakjai – ki tudja miért,
de belecsöppentek az alkotásba. A finálé
pedig, ahol pont a nagy
végsõ összecsapás
vagy a happy end mondhatná ki a produkció
felett a végsõ ítéletet, a legádázabb
melléfogás. Amennyi
bénázás, giccs, és fantáziátlan poénáradat zúdul ránk az utolsó
kb. húsz percben, az elképesztõ. De végül
is jót nevettünk – bár nem a „csattanón”,
hanem kínunkban. Sajnos a Macskafogó 2
olyan sok irányba akart egyszerre kacsingatni, hogy a történet nemhogy összeállni nem
tudott, hanem szinte elkezdõdni sem, egyszerûen elveszett! Olyan az egész mese, mint
egy monumentális turmixgép, már csak Anettka, Kiszel Tünde vagy Csonka Pici tette volna
még parádésabbá az összhatást.

Ha mégis próbálnánk esélyt adni neki, akkor is csupán 1-1 apróbb részletet találunk,
amiben „remekelt” a film. Így a karakterteremtés és a látványvilág kétség kívül érdemel
egy halvány piros pontot, a technika mindent
meghatározó atmoszférája
és utópisztikus megjelenítése – még ha
elég zavaros is – azért
elfogadható. A magas
mûvészi színvonalú
zenéért le a kalappal
Malek Miklós elõtt,
bár Deák Tamás fülbemászó és könnyen
megjegyezhetõ dallamai lehet, hogy ezúttal
is szerencsésebbek lettek volna a Macskafogóhoz, már ha csak abba
gondolunk bele, hogy az
elsõ rész zenéjét azóta is
hányan ismerik és dúdolgatják.
A Macskafogó 2 valójában nem több mint
egy aranyos dzsungeltörténet könnyen felfogható és megemészthetõ szóviccekkel, viszont
ne kerteljünk, még csak köszönõviszonyban
sem áll az elsõ résszel. Ha önmagában nézzük,
kisgyermekeseknek megér egy misét. Ha a
Macskafogó 1-hez viszonyítjuk, menthetetlen!
Kovács Katalin
rajzok: internek

fotó: internet
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Õfelsége pincére voltam

Feltálalom, kitálalom

Film

Középkorú, tisztes kocsmavendégek közé tévedt pasztellvirágos ruhájú szõkeség egy hajtásra dönti magába a sört, miközben a férfiak
csendéletté dermedt társasága nézi. Tisztára,
mint a Sörgyári capriccioban. Ez Menzel és
Hrabal. Minden a családi receptjük alapján
zajlik. A nõk természetesen szépek és a sör
még mindig pilzeni, s jöhet a huszadik századi
tanmese hozzá. A rendezõ egy közép-európai
összekacsintással üzent ismét az
amerikai celluloid-barbároknak,
akik az év nagy részében birtokolják a mozivásznat.
Jan Díte (Ivan Barnev) a söröskorsón keresztül szemlélve
csodálkozik a világra a pult sörcsap felõli oldalán, amikor elõször
találkozik a málnaillatú, lengekönnyû ruhájú és -vérû nõkkel
és a bankók ropogásával. Az aprópénz egyébként nem érdekli.
Pincérkarrierje szamárlépcsõjén lépegetve
halad a huszadik század borzalmain keresztül a
milliomosok üdvözítõ szférája felé. Útját ringó
keblû, „természeti szépségek” övezik, akik törvényszerûen omlanak karjaiba. Azonban õt egy
aprócska szõke fonatokba idealizált német lány,
Líza (Julia Jentsch) bûvöli el teljesen, akit viszont egyéb fanatikus eszmék hajtanak.
Felejthetetlen filmkocka, ahogy beteljesülõ szerelmük során megelevenednek a rögeszmés, mániákus nõ képzetei. A történelem
rabságába oltott pincérsors törvényszerûsége,
hogy ki kell szolgálni mindent és mindenkit.
Jan Díte némi jellemalku folytán függetleníti
magát a hagyományos értékítéletektõl, és így
pimasz fürgeséggel halad elõre az aktuális politikai tébolyoktól függetlenül. Azonban pont

végcéljánál torpan meg, röpke tizenöt évre.
Kérdõ, álmélkodó tekintettel és nyugodt mosollyal tekint a nézõre, játéka elõhozza a hrabali
szereplõkaraktert. Pontosan olyan megragadhatatlan és felejthetetlen, mint Václav Neckár,
a Szigorúan ellenõrzött vonatok és a Pacsirták
cérnaszálon fõszereplõje. Tálcán egyensúlyozza egész személyiségét az alkuk és aljasságok
önmagával kötött üzletében. De mégsem tudjuk elítélni õt. De nem is akarnak ránk erõltetni
semmit. Nem kapunk készterméket,
nincsenek frázisok,
ejnyebejnyék vagy
transzparens értékû
felkiáltó jelek. Csak
látjuk, ez volt a század. És voltak, akik
így vagy úgy, de túlélték. A cím egyik fõnöke mondatára utal,
amely áthallással utal a század elkámpicsorító
valóságára.
Cameó szerepben mosolyogtat meg minket Szabó István, aki szemérmesen etet egy
tálcán kínált pucér lányt. Így õ is részese a
Menzel humor-gépezetében feloldott történelem felfogásának. A film keretbe foglalja az
idõsödõ Jan történetét, aki számûzetésében
idézi fel életét, persze a világvégén is akadnak
szép nõi hasak.
A legvégére viszont csak önmaga arcképe
marad, amiben mindig sokszorosítva láthatja azt
, amire egykor büszke volt vagy amit szégyellt.
Balázs Marietta
fotók: internet

Filmajánló
Forró zápor
Rendezte: Antonio Banderas
Szereplõk: Alberto Amarilla, María Ruiz,
Félix Gómez, Victoria Abril
Hol? Mikor? Belvárosi mozi, január 26–30.
Balázs Béla terem
Banderas gyermekkora helyszínére utazva
meséli: hõseink huszonéves fiúk, akik lassan
rájönnek: felnõtté kellene válni. Helyszín a
hetvenes évekbeli Spanyolország. Szerelem,
vágyakozás, megcsalás és megcsalatás fémjelzi a nyarat a fiatalok számára. Miguelitót anynyira megérinti a megtapasztalt halálközeli
élménye, hogy elhatározza: költõ lesz.
Babirusa, a deviáns viselkedésû barát minden
vágya, hogy Londonban élõ anyjával találkozzon, ám a találkozás csak keserûséget hoz számára. Paco, a gazdag úrifiú is családja botrányaitól szenved. Alacsony származású, bõvérû
barátnõjével próbál hatást gyakorolni apjára.

Kasszandra álma
Rendezte: Woody Allen
Szereplõk: Colin Farrell, Hayley Atwel, John
Benfield, Jim Carter
Hol? Mikor? Belvárosi mozi, január 17–23.
Zsigmond Vilmos terem
Az optikusok rémének legújabb alkotása! Két
testvér izgalmas története, akik kétségbeesetten szeretnének változtatni zûrös életükön. Az egyik fiú megrögzött szerencsejátékos és úszik az adósságban, a fiatalabb pedig
egy szép, pályakezdõ színésznõbe szeret bele. A testvérek egyre bajosabb helyzetekbe
bonyolódnak, aminek egyre szerencsétlenebb következményei lesznek. Woody Allen
Pesten járt és klarinétozott, és mellékesen
beugrott filmjének bemutatójára is.

Legenda vagyok

Legenda helyetti lábjegyzet
„Mert Isten ostoroz és hajt a vér szava.
Hiába menni kell...”
Mindenki mást szeret a zombis filmekben.
Van, aki az emberi biológikum áthallásos
vagy éppen direkten pesszimista kritikáját. Más szóval, az elidegenült egyén harcát
saját mocskos vágyai ellen, melyek
újra és újra húsra szomjazó emberállattá korcsosítják. Aztán ott van a
kiüresedett survivor életösztöndíjra hajtó fõhõs(ök) is, akit torz
alakok és vad kameramozgások
ijesztenek meg, de nagyon.
Az egész mocskos, véres, de nagyon
emberi, esendõen emberi. Miközben felsejlik bennünk a kiszolgáltatott állampolgár dehumanizálódásának látképe a jóléti államnak
nevezett katatóniába sodró sülylyesztõben. Emellett látjuk lelki
szemeink elõtt a kiváló helyzetkomikum-lehetõségeket, a mély érzéseket, az
elmúlás, a világba vetettség megélésének
teljes diadalát az életben maradás oltárán.
Hát kábé ez maradt ki a Legenda vagyok
címû újabb amerikai csodából.

Pedig be lehet mutatni grandiózusan (lásd
Romero klasszikusok), frenetikus angol iróniával (Haláli hullák hajnala) vagy épp eltorzultan
pergõ, naturális szekvenciákkal (28 nappal késõbb) a zombi lét – nem lét rejtelmeit. Persze
ahhoz legalább meg kellene próbálni. Pedig
nem lehet mondani, hogy a filmesek kapkodtak volna. Évek óta állandó bulvártéma volt a Legenda vagyok Richard
Matheson regénybõl átültetett magányos self-made men hõsének harca a
fertõzõ vírus által eltorzult világgal.
A sztori felütése kétségkívül remek. Egy katona (dr. Robert Nevell) a farkasjuhászával együtt géppisztolyt szorítva siet New York
néptelen utcáin. Épp szarvasra vadászik, persze egy sportkupéban. Szóval
Rex felügyelõ Ramboval próbálja
kibekkelni a magányt és a világvégét. Fõhõsünk önmaga foglya lett. Ráadásul éjjelente eltorzult mutáns lények artikulálatlan üvöltése mellett próbálja elhessegetni
az elhunyt szeretteinek emlékét. A kinti lárma velõtrázó. Rosszabb, mint Marilyn Mansont „tisztán” hallgatni. Mindeközben próbál a doktor úr túlélõket keresni és a

betegség gyógymódját meglelni, hiszen a világ
happy endre szomjazik. Szerencsére az utcai
gerillaharca elõhozza a vírusfertõzöttek hadát,
akik a nagy vérkeresésben felpörgetett raptorként ugrálnak össze-vissza. De legalább a
trükkös fiúk nem haltak éhen. A videójáték
életérzés garantált.
Hiába Smith formatervezett, nõi szem csalogató felsõteste és elgyötört nézése. A nagy
öreg, James Newton Howard kellemes zenéje
ellenére is végig olyan érzésünk van, mintha
kihagytak volna valamit a filmbõl: minket.
Nem, nem azért, mert sokáig küzdünk az ásítással, míg történik végre valami, hanem mert
panelekbõl legoházat lehet építeni, de moziélményt már kevésbé. Olcsó közhely, de igaz: a
kevesebb több lett volna. Fõleg egy magányról szóló mozinál. Nem baj. A közönségsiker
akkor is garantált, ha a filmbõl kihagyják azt a
bizonyos szórakoztató, gondolkodtató vonulatot. Tudjátok, azokat a felesleges dolgokat.
Azért azt el kell ismerni, hogy a képek szépek,
színesek. Smith kihozza a helyzetbõl a maximumot. De megmarad szerethetõ, „jó arcnak”. De semmi több. Pedig lehetett volna legenda is…
Vass Attila

www.hokkento.szeged.hu

Film

Kukkoló

24
Hathárom

Ugye kijutsz a pekingi olimpiára, Dávid?
A vizsgaidõszak kellõs közepén sikerült
találkoznom Oltványi Dáviddal, egyetemünk egyik kimagasló sportolójával, aki
a Szegedi Boksz Club versenyzõje.
Nemrégiben kint járt Chicagóban az
Amatõr ökölvívó-világbajnokságon,
ahol a pekingi olimpiára szerezhetett
volna kvótát. Ami késik, nem múlik, legalábbis reméljük, hiszen még két kvótaszerzõ meccse lesz a közeljövõben...
– Milyen indíttatásból kezdtél el boxolni?
– Az ökölvívással 11 évvel ezelõtt ismerkedtem meg. Az edzésre azzal a céllal mentem le,
hogy a kéztechnikámat csiszoljam, mivel elõtte már a kick-box-ot és a taekwondo-t is ûztem. Az évek folyamán „ottragadtam” a bunyónál. Nagyon tetszett benne, hogy
mennyire összetett, férfias sportág, annak ellenére, hogy egy laikus csak annyit lát, hogy
„két ember üti egymást”.

– Hogy kell elképzelni egy felkészülési idõszakodat?
– Egy felkészülési idõszak nálunk is alapozással kezdõdik, amikor rengeteg állóképességi,
valamint erõnléti edzés van. Aztán ahogy közeledik a verseny, egyre több edzõküzdelem, illetve gyorsaságot fejlesztõ gyakorlatok kerülnek elõtérbe. Hozzá kell tenni, hogy rengeteg
edzõtáborunk van, ahol szintén válogatott
sporttársakkal tudok együtt kesztyûzni, készülni a versenyre. Ezekben a táborokban van egyfajta versenyhelyzet is, ami szintén hozzásegíti
az embert az elõrelépéshez.
– Legutóbb Chicagóban voltál, ahol már majdnem
sikerült kvalifikációt szerezned a pekingi olimpiára,
aztán jött egy mongol...
– Chicagóba egy indiai majd egy thaiföldi elleni gyõzelmem után az olimpia kapujába kerültem, amikor egy mongol ellen vereséget
szenvedtem. Így „csak” egy 10. helyezést sikerült elérnem, amely önmagában szép eredmény, de akkor nagyon rosszul esett, hogy
pont a kvótaszerzõ meccsen kaptam ki.

– Hány év telt el addig, amíg ringbe szálltál?

– A vereségen hogy tudod túltenni magad?

– Már mindjárt az elsõ évben versenyzésbe
kezdtem, és az évek folyamán sikerült korosztályos bajnokságokat, késõbb felnõtt magyar
bajnokságot nyernem. Ennek következtében
körülbelül öt éve a válogatott kerettagja vagyok.

– A mérkõzés utáni néhány nap szörnyû volt. Ám az idõ múlásával rájöttem, hogy egy ilyen meccs után nem
szabad elkeserednem. Jól ment nagyon a bunyó, de olyantól kaptam
ki, aki jobb volt nálam, és magamhoz képest hatalmasat léptem elõre ezen a vb-n. Megerõsítette bennem az érzést, hogy igenis ott a
helyem az olimpián.

– Mikor alakult ki a mostani zárt bokszolás? Mit
jelent ez pontosan?
– A zárt stílus konkrétan egy éve alakult ki nálam annak következtében, hogy én a súlycsoportomban (54 kg, harmatsúly) alacsonyabb
vagyok az átlagtól. Emiatt nekem a közelharc
fekszik és ez megköveteli, hogy a tõlem magasabb ellenfelek ellen zárt védekezéssel jussak
abba az ütõtávba, ami fekszik nekem.
– Hogy tudsz türelmes maradni? Hogy tudsz csak a
mérkõzésre koncentrálni?
– Nehéz feladat, amit sok év alatt lehet elérni.
A vb-n a thaiföldi ellenfelemet (aki olimpiai
ezüstérmes volt Athénban és a világranglista 2.
helyezettje) pont ezzel a taktikával sikerült
megvernem. A türelem itt elsõsorban azt jelenti, hogy a kellõ helyzetet ki kell használni,
de ez a türelem nem passzivitást jelent a
meccs közben. Az adott meccsre való felkészülés nálam annyit jelent: kielemzem az ellenfelem korábbi mérkõzéseit, akár videofelvételek alapján. Ám közvetlenül a mérkõzés
elõtti órákban már teljesen üresnek kell lennem, nem szabad a téttel vagy a bizonyítási
vággyal foglalkoznom.

– Az olimpia egy álom?
– Nem álom, mert az álom egy kicsit
távoli, megfoghatatlan dolgot jelent nekem! Az olimpia egy cél számomra!

– Hamarosan Olaszországban, majd Görögországban szállsz ringbe a pekingi kvótáért. Mire
számítasz, mit érzel, meglesz? Többet készülsz?
– Olaszországban február végén, Görögországban pedig rá egy hónapra lesz a következõ lehetõség. Ezekre a versenyekre a decemberi pihenõ után idén elkezdtük a felkészülést. Nem
fogok többet edzeni, mint a vb elõtt, inkább
próbálom magam jobban „kihegyezni” azokra
a versenyekre. Látom, hogy mi az, ami fekszik
nekem és mi az, amin még csiszolnom kell.
– A boxolás mellett futóversenyekre is jársz. Ez lenne a hobbisport?
– Igen, rendszeresen járok futóversenyekre is.
A futás egy remek alapállóképességi mozgás. Rengeteget szoktam futni az edzések mellett, és ez hatalmas önbizalmat
is ad. Tavaly már másodjára futottam
le a maratoni távot, és nem egyszer
meccs közben is gondoltam erre, fõleg,
amikor fáradt voltam és eszembe jutott, hogy ha egy maratonit lefutok, nehogy már
egy meccsen elfáradjak!
– Most amatõr ökölvívóként
versenyzel. Cél a magasabb
szintre jutás? Mi kell ahhoz,
hogy profivá válj?
– Az olimpiát mindenképp
megvárom, de szeretnék profi
karriert is befutni. Ahhoz,
hogy az ember jó istállóhoz
kerüljön, egy jó amatõr eredmény remek ajánlólevél!
Már voltak ajánlatok, de
konkrétan csak az olimpia
után váltok.
Rácz Bea

Télen is sport

Versenytánc

Túl a mozgásban általában szegény, étkezésben viszont annál gazdagabb ünnepeken, újra nagyobb figyelmet kap a sport. Bár a zord
idõjárás meglehetõsen bekorlátozza lehetõségeinket, szabadtérrõl termekbe szorulunk,
a téli sportok – köszönhetõen a hideg, havas
idõjárásnak – elõtérbe kerülnek, legyen az
síelés, boardozás vagy éppen korizás. Emellett persze „bent” is maradnak olyan események, melyekre érdemes odafigyelnünk,
elég csak a férfi kézi EB-re gondolni. A sportolás, a sportélet tehát ilyenkor, télen sem
áll(hat) meg. És persze a sportújságírás-olvasás sem!

Aranyérmet nyert a kisteleki Pro-Art TSE
versenyzõpárosa, Maurizio Vescovo és Törökgyörgy Melinda a litvániai Vilniusban 2007.
december 8-án megrendezett latintáncok világbajnokságán. A magyar színekben versenyzõ kettõs magabiztosan utasította maga mögé
legfõbb riválisait, és hazánk elsõ vb-címét szerezte ebben a sportágban 83 páros elõtt.

Kovács Andor

Röplabda
A Starcopy-Szegedi RSE serdülõcsapatának
edzõje, Nusser Elemér kapta a 2007-es év
legjobb férfi utánpótlásedzõjének járó díjat a
Magyar Röplabda Szövetség hagyományos
év végi szavazásán. Jelenleg a StarcopySzegedi RSE két csapatának is õ a vezetõedzõje, a felnõttek vezetik az NB I Liga második számú, ún. Liga-csoportját, a fiatalok
pedig megnyerték az Országos Serdülõ Bajnokságot.

Kézilabda
2008 nyarától három idény után ismét a PickSzeged játékosa lesz Laluska Balázs. A 89szeres válogatott, 202 centiméter magas átlövõ, aki eddig a spanyol élcsapatnak számító
Ademar Leon játékosa volt, két éves szerzõdést kötött a szegedi csapattal. Az év védõjének megválasztott Herbert Gábor pedig
újabb két évre kötelezte el magát a Pickhez.

Rali
A mauritániai biztonsági aggályok miatt idén
elmaradt a Dakar-rali. A szervezõ Amaury
Sport Organisation azzal indokolta a döntést,
hogy a versenyben résztvevõk közvetlen veszélynek lennének kitéve Mauritániában a
terroristák miatt, december 24-én ugyanis
fegyveresek négy francia turistát agyonlõttek.
A viadal 1979 óta íródó történetében elõször
fordult elõ, hogy elmaradt a verseny.
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Jó tanuló – Jó sportoló 2007.
a v a g y

a k i k r e

Már önmagában az sem kis dolog, ha egy hallgató jól tanul, mondjuk négy egész feletti átlagot ér el. Ha emellett még másra is tud idõt
szakítani, és ott, azon a területen is sikeres, az
már tényleg elismerésre méltó teljesítmény.
Különösen, ha az a másik idõtöltés rendszeres,
kitartó munkát, elszántságot igényel, és gyakran akár lemondásokkal is jár.
Ezért nagy szó, ha valaki tanulmányai
mellett a sportban is sikeres. Az ilyen hallgatók
pályázhatnak évrõl
évre a Szegedi Tudományegyetem Jó tanuló – Jó sportoló
díjának elnyerésére.
Az Egyetem ekképpen igyekszik elismerni nagyszerû
teljesítményüket –
és teheti ezt mindannyiunk, az öszszes „egyetemi
polgár” nevében,
mert ezekre a
sportoló hallgatókra méltán lehetünk büszkék.
A 2007 decemberében
megtartott ünnepélyes díjátadón
– melyre a Rektori Hivatal dísztermében került sor – Szabó
József, az egyetemi Sportközpont vezetõje adta át a díjakat a nõi, illetve férfi helyezetteknek. A képzeletbeli dobogóra felállt nõi sportoló hallgatók között elsõ lett a fitness
világbajnoki helyezett, európai bajnoki elsõ,
magyar csapatbajnok Németh Andrea
(JGYPK), Nagypál Krisztina (ETSZK) és Magyar Tímea (GYTK) elõtt. A férfiaknál – megelõzve Csatlós Mátét (GTK) és Korcsog Lászlót (JGYPK) – az elsõnek járó díjat a 7-szeres
válogatott gyalogló Csont Attila vehette át. Vele az újév elsõ napjaiban sikerült beszélgetni.
Attila, vagy ahogy barátai hívják, „Csonti”
a Juhász Gyula Pedagógusképzõ Kar testnevelés-rekreáció szakos hallgatója. Több, mint tíz
éve, 1997-ben 12 évesen kezdett el foglakozni
a gyaloglással és a hosszútávfutással, a gyaloglást „kiegészítõ” sportággal. Középiskolai évei

Jó tanuló –
Jó sportoló 2007.
Lányok:
1. Németh Andrea
JGYPK testnevelés-rekreáció szakos
Fitness világbajnoki helyezett, európai
bajnoki elsõ, magyar csapatbajnok
2. Nagypál Krisztina
ETSZK gyógytornász szakos
Erõemelõ Európa bajnok, magyar bajnok
3. Magyar Tímea
GYTK gyógyszerész
Erõemelõ junior magyar bajnok

b ü s z k é k

alatt pedig már sikert sikerre halmozott, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint a magyar bajnokikon szerzett 17 arany –, 12 ezüst – és 1 bronzérme, illetve országos csúcsai 15 és 20 km-en.
Ezek a sikerek persze nem jöttek könnyen,
hiszen hetente 6, de a komolyabb versenyek
elõtt akár 10 edzésen is részt vett, ez 130-160
km gyaloglást jelentett hetente (!). „Amióta
fõiskolás vagyok, sajnos már kevesebb idõ jut a tanulmányaim mellett a sportra, különösen vizsgaidõszakban.” – mondta. Viszont a heti két-három edzés az
újszegedi Népligetben is elég
ahhoz, hogy Attila olyan nagyszerû eredményeket
érjen el, mint elsõ
helyezés az országos bajnokságon
2007 nyarán, vagy
a felsõoktatási
hallgatók számára
májusban megrendezett bajnokságon
(MEFOB) megszerzett második
hely. Ezek az eredmények persze jó
ajánlólevélnek ígérkeztek a Jó tanuló –
Jó sportoló díj elnyerésére benyújtott pályázatnál is.
– Honnan értesültél errõl a pályázati lehetõségrõl?
– A világhálón találtam rá a hirdetésre, és gondoltam megpróbálom, mivel sporteredményeim mellett
a tanulmányi átlagom is elég jó volt, 4,68. Korábban nem is hallottam még errõl a lehetõségrõl.
Aztán egyszer csak megtudtam, hogy én lettem az elsõ. Meglepett az eredmény, de természetesen örültem
neki, és különösen jólesett, hogy a díjátadón hangversenyt rendeztek a tiszteletünkre.
Attila egyébként rendkívül sokszínû
egyéniség. Szereti a mozgást, a száguldást –
imád motorozni és a motorversenyeket is szívesen megnézi, és a sporttal kapcsolatos elméleti tudása miatt sem kell szégyenkeznie, a novemberi TDK-n elsõ helyezést ért el. Ezek
után persze felmerült a kérdés:

Férfiak:
1. Csont Attila
JGYPK testnevelés-rekreáció szak
Atléta, válogatott gyalogló, junior bajnok,
felnõtt bajnoki helyezett
2. Csatlós Máté
GTK közgazdász-gazdálkodási szak
Evezés, felnõtt magyar bajnoki helyezett
négyesben és nyolcasban
Magyar Egyetemi Bajnok és nemzetközi
egyetemi verseny helyezettje
3. Korcsog László
JGYPK testnevelõ-edzõ szakos
Kick-boksz
Magyar bajnoki helyezett,
Magyar Egyetemi Bajnok

l e h e t ü n k

– Mik az elképzeléseid a jövõre nézve?
– Elsõdlegesen a tanulmányaimmal szeretnék foglakozni a jövõben. A sport sajnos háttérbe szorul a
tanulás mellett. Viszont a terveim között szerepel,
hogy a fõiskola elvégzése után jelenkezem kétéves
egyetemi kiegészítõ képzésre, ugyanis egyszer sportvezetõ szeretnék lenni.
Hát ilyen egyszerû. „Csontinál” a befektetett
rengeteg energia eddig meghozta a gyümölcsét, és - ha kitartása megmarad - a siker remélhetõleg a késõbbiekben sem marad el. Ha
nem is az aktív sportban, de mondjuk egy
sportszervezet élén.
Kovács Andor
Fotó: N.A.a.

Mi? Hol? Mikor?
Egyetemi sportnaptár – 2008. tavaszi félév
– a tavasz folyamán végig: (az õsszel megkezdett bajnokságok folytatásai)
• Kari kosárlabda bajnokság
Helyszín: Topolya sor
Internetes oldal: www.szte-kkb.extra.hu
• Kosárlabda hallgatói bajnokság
Helyszín: Hattyas sori tornaterem
Internetes oldal:
www.gportal.hu/portal/hallgatoib
• JATE Elsõ Beton
kispályás labdarúgó bajnokság
Helyszín: Hattyas sor
Internetes oldal: www.jatebajnoksag.hu
2008. április 4-6:
Medikus Kupa (a Magyarországi Orvostudományi Egyetemek hallgatóinak vetélkedõje,
négy sportágban)
Helyszínek:
• Kosárlabda: Ságvári tornaterem
• Kézilabda: Topolya sor
• Röplabda: Hattyas sor
• Kispályás labdarúgás: Fodor tornaterem
2008. április:
Universitas Kupa területi döntõ
(kosárlabdázás, kispályás labdarúgás,
mix röplabda)
Helyszín: Hattyas sor
2008. április vége – május eleje
Universitas Kupa regionális döntõ
(kosárlabdázás, kispályás labdarúgás,
mix röplabda)
Helyszín: Hattyas sor
2008. április – november
Magyar Egyetemi Fõiskolai Bajnokság döntõje (MEFOB)
sportágak:
• Kosárlabdázás: 2008. április – május
• Tenisz: 2008. április
• Fallabda: 2008. november
• Kick-boksz: 2008. november
infók: Egyetemi Sportközpont
(A következõ számban: szegedi és országos sportnaptár)
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Idei táskamánia
Ha már az elõzõ számban a táska tartalmáról meséltem, akkor nézzük, mi is az idei divat ezen a téren.
Végigjárva Szeged majdnem összes táskás
boltját, megállapítottam, hogy a western csizmához passzoló velúr táska hosszú rojtokkal, a párducminta, és a kövekkel kirakott handbag lesz a divat.
Az egyetemisták körében terjed
a méretes táska. Erõs, strapabíró. Ebbe belefér a könyv, füzet,
egész napi hidegélelem. Ha
sportosabbak vagyunk, a táskánk is legyen ilyen, ha szövetkabát és hosszúcsizma a
kedvenc viseletünk, akkor a bõr hatást keltõ táskát válasszuk. Mivel tél
van barna, fekete színt
válasszunk, és fontos,
hogy azonos színcsaládból való legyen, mint a
cipõnk. A nyári világoskék, fehér, drapp, rózsaszín (kivéve, ha az öltözetünkhöz színben ez passzol) táskákat most rakjuk
el pár hónapra. Ugye a tavalyi arany, és ezüst mániát a táskák is tükrözik. Ebben az évszakban az
aranyat válasszuk. Talán viccesen hangzik, hogy
errõl is szólni kell, de vacsorára, színházba igye-

Szimbólumok X.
A Szem
A lelki és szellemi érzékelés kifejezõje („ablak a világra”, a „lélek tükre”). A napistenek
mindenhatóságát fejezi ki. A jobb szem
a Nap, a nappal és a jövõ szeme, a bal szem
a Hold, az éjszaka és a múlt kifejezõje.
Egyiptomban a szem a halál fölötti gyõzelem, az újjászületés, az élet hieroglifája.
A jobb szem a Nap, Ré és Ozirisz emblémája, míg a bal a Holdé és Íziszé. (Oziriszt
egy görbe jogaron nyugvó szem is jelképezheti, amely a mindentudás kifejezõje).
A háromszögbe foglalt szem Isten- és
szentháromság-jelkép.
A szabadkõmûves szimbolikában is jelen van a háromszögbe foglalt szem: a Teremtõnek, a világ nagy építõmesterének
minden titkot felfedõ bölcsességére utal; a
Gondviselés szemének is nevezik.
A pszichológiában a tudat és a fény
szimbóluma, amely biztosítja a külsõ világ
érzékelését.
A sok figyelõ szem a személyiség felbomlására és a pszichés összeomlásra utal
bRx

Ciki sztorik
Álmomban az utcán sétáltam. Ebbõl még
nem lenne baj, de meztelen voltam, és minden szem rám szegezõdött. Sokan álmodtuk
már ezt, vagy legalábbis valami hasonlót.
Ciki helyzet. Ha valóban megtörtént veled az,
hogy egy olyan szituációban találtad magad,
amikor úgy érezted, bárcsak elsüllyednél,
ragadj tollat és írd meg maximum 2500 karakterben, majd küldd el a következõ címre:
cikisztorik@freemail.hu. Ha valóban ciki a
sztorid, akkor azt leközöljük lapunkban.

kezzünk nem válltáskával, vagy tarisznyával megjelenni. Célszerû a
sötét csizmához sötét táskát viselni.
Valamint ne keverjük a színeket.
A nõi magazin szerint három
színnél több ne legyen egy nõn.
Nem csoda,
ha figyelemfelkeltõ
jelenségnek
számított a
színházban
a nõ piros
kardigán, alatta kék blúz,
zöld nadrág, fekete cipõ,
és persze a fehér táskával.
Visszatérve a táskákra,
kedvelt szín még a rozsdabarna, a hüllõk bõrét
utánzó mintázat,
és a szõrme.
Azért arra ügyeljünk, ha már a kabátunk,
csizmánk kívül is szõrrel
van díszítve, az ún. szõrös
táska már állati összhatást kelthet. Bár van,
ki ettõl sem riad
vissza. Mint
ahogy említettem, a kövekkel kirakott
táska is egyre
több nõt nyer
meg. Legyen az fiatal, vagy idõs. Egyaránt divatos
mindenkinek. Na, persze az ára is magasabban
van, mint egy hagyományos táskának. Vannak tás-

kák, amiknek fémlánc fülük van, bár ezek inkább a téglalap alakú, gyöngyökkel vagy flitterekkel kirakott kis retikülök, kizárólag estélyre
vagy színházba. Míg más táskáknál a vastag, de
rövid fül a jellemzõ. Ezek az ún. kézitáskák.
Nagy és nehéz tárgyak – mint a könyv vagy
füzet –, hordozására nem alkalmas. De
praktikus, ha olyan kabátod van (pl.
bõrdzseki), aminek az anyaga talán
nem viselné el a nehéz válltáskát. Vagy
ott van az állítható pántú táska,
amely a legkényelmesebb.
Ügyeljünk arra, hogy legyen
belsõ cipzárja, vagy rekesze,
hogy könnyebben átláthassuk vagy esetleg odarakjuk a fontosabb holmijainkat. Engem
kétszer raboltak
ki a trolin, ezért
azoknak ajánlom, akik csúcsidõben közlekednek ilyen
eszközzel vagy a
kis hónalj alatti táskát viseljék, vagy
a pénzt, és telefont az elsõ zsebükbe tegyék.
Mára már széles skálán válogathatunk a táskákból. Egy elegáns nõ több táska tulajdonosa.
Mert ugye kell egy rohangáló, egy méretes iskolába járó az egyetemistáknak, és egy alkalmi a vizsgára. Azért a három alapszínbõl (fehér, fekete, barna) nem árt
egy-egy a cosmo szerint. Érdemesebb
egy kicsivel több pénzt áldozni a strapabíróbb, hosszantartó fazonra, mint az egy
hétig tartó selejtre.
Börcsök Rencsy

Tarot-meditáció
Tisztelt Olvasó!
Szándékomban áll meditációs sorozatot indítani a tarotkártya 22 lapja alapján.
Ezeket a sorokat még 1999. évben vetettem
papírra. Azóta a tarot-meditációt tanítom, tanítványaim vannak, és ami a legfontosabb segíthettem sok embernek a sorsmátrixában, a
helyes dimenziókra rátalálni,
úgy, hogy a sorsuk felõli döntés a saját kezükben maradt.
Tölts egy percet a lótuszlevélen ülve……
Meditálj.
Emelkedj.
Emel a lótuszlevél vágyaid csillaga felé.
Könnyû vagy. Nem húznak a súlyok, vágyak, képzetek, illúziók.
Most!
Ebben a pillanatban megcsippanthatod a csillagok üzenetét.
Érezd és tudd, hogy a csillagok
neked fénylenek. Csillagsorsod
meghatározói.
Válassz ki egyet. Ne azt, amelyik
a legmesszebb van. Közelit, elérhetõt.
Mi van ráírva? Mit üzen neked?
Halkan súgja, csendben, fülelj.
Engedd át magadon az univerzum információit.

Ebben az elcsendesült állapotban elméd,
egész lényed ráhangolódik az univerzumra.
Te is része vagy. Kérj egy képet. Jövõképet.
Képzeld el, hogy az általad kiválasztott munkát csinálod, a számodra megfelelõ környezetben. Kollégáid szeretnek. A fõnökeid elismerik tudásodat, munkádat,
anyagilag, erkölcsileg is.
Játssz el a gondolattal, hogy
ez mikor következhet be?
Egy hét?
Egy hónap?
Most?
Teremts világot, teremts
magadnak ideát. Tudd, ezt
megteheted.
Neked csak egy lehetõséget, kis jövõképet kell teremtened – MAGADNAK.
A gondolat, a szó, a tett
karmát teremt.
Gondold ki,
mondd ki,
tégy érte.
Vállald fel a cselekvõ
ember típusát – MAGADÉRT.
Gyõri Farkas Zsuzsanna
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A legjobb krimi
Borzongás. Izgalom. Rejtély. Ezek
miatt szeretjük a krimiket, s a világirodalomban szép számmal állnak rendelkezésünkre a jobbnál jobb történetek. Nehéz kiválasztani a legjobbat, a
feladat most mégis ez. Várjuk szavazataitokat a következõ e-mail címre:
hokkentokrimi@freemail.hu. A szavazók között egy 5000 Ft-os Libri vásárlási utalványt sorsolunk ki.
Christie, Agatha: Gyilkosság az Orient Expresszen
A szerzõnõ egyik legismertebb
könyvében hûen önmagához,
úgy bonyolítja a szálakat, hogy
az olvasó számára mindvégig
rejtély marad a gyilkos személye. Azt gondolnánk, hogy végre jó nyomon járunk, hogy aztán egy újabb csavar ismét elbizonytalanítson bennünket.
Természetesen a mûben megjelenik Hercule
Poirot, aki pár napot pihenéssel szeretne tölteni
Isztambulban, de egy különös gyilkosság keresztülhúzza számításait. A vonat egyik fülkéjében
ugyanis egy holttestre bukkannak…
Cook, Robin: Járvány
Egy újabb klasszikus orvoskrimi Cook tollából. A történet középpontjában egy végzetes vírus, az ebola áll, amely
elõször 1976-ban Afrikában
szedte áldozatait. A gyilkos
kór azonban megjelenik Amerika különbözõ városaiban is, vezetõ orvosokat
megfertõzve. Az események elõtt fõszereplõnk,
Marissa Blumenthal is értetlenül áll, majd mint
a Járványfelügyeleti Központ fiatal munkatársa, õ maga is nyomozásba kezd, mivel szörnyû
gyanúja támad. A könyv végén természetesen
a bûnös megkapja méltó büntetését.
Doyle, Arthur Conan Sir:
A sátán kutyája
Egy klasszikus mû, fõszerepben a világirodalom egyik
legismertebb detektívjével,
Sherlock Holmes-szal és hû
segítõtársával Watson doktorral. A Baskerville családot
szörnyû átok sújtja, egy hatalmas fekete kutya
tartja félelemben õket. Ugatását minden nap
hallani a családi kastélyt környezõ lápokon. Sir
Henryt, az ifjú örököst, aki nemrég tért vissza
Kanadából, megrémítik a különös események.
A család egyik kedves barátja, Montimer doktor azonnal intézkedik, megbízva Holmes-ot,
derítsen fényt az évszázados rejtélyre.
Dürrenmatt, Friedrich:
A gyanú
Dürrenmatt nemcsak írásaival, de képeivel és grafikáival
is jelentõs anyagot hagyott az
utókorra. A szerzõ 1953-ban írt
kisregénye egy igazi „dürrenmatti krimi”, tele izgalmakkal,
hátborzongató jelenetekkel. A történet egy zürichi magánklinikán játszódik. Bárfach felügyelõ
egy orvost kíván leleplezni, akit korábban az
egyik régi ismerõse megpillantott egy koncentrációs tábor mûtõjében készült fényképen. A
felügyelõ a siker érdekében még a kórházba is
hajlandó befeküdni, eljátszva a beteget.

Fable, Vavyan:
Mogorva nyár
Egy magyar írónõ, Molnár Éva
rejtõzik a különös név mögött,
aki idáig több mint három millió könyvet adott el. Legelsõ
mûve 1987-ben jelent meg
A Halkirálynõ és a kommandó
címen. Sikerének titka, hogy könyvei lebilincselõen olvasmányosak, átszövi õket a humor és a
kiszámíthatatlan cselekményvezetés. A Mogorva nyár festõi helyre kalauzolja el az olvasót, s ez
a nyugodt környezet lassan nyomasztóvá válik,
amikor a fõszereplõket támadás éri, és menekülniük kell a dzsungelen keresztül.
James, Donald:
Monstrum
A szerzõ történészként diplomázott, egy idõben hírszerzõként dolgozott, s az orosz
történelem szakértõjeként
Oroszországot választotta története helyszínéül, méghozzá a jövõ Oroszországát, hiszen a cselekmény
2015-ig repít el minket. A könyvet csak erõs
idegzetûek olvassák el, mivel megrázó és borzongató, de felejthetetlen élmény. Fõszereplõje Vadim felügyelõ, aki egy titokzatos sorozatgyilkos, a nõket megcsonkító Monstrum után
nyomoz, s mindeközben a háttérben sötét politikai alkuk köttetnek.
Laurie, Hugh: A Balek
Hugh Laurie-t a Doctor
House címû sorozatból ismerhetjük, de könyvébõl kiderül, hogy nemcsak kitûnõ
színész, hanem pompás író
is. Cinizmus, szarkazmus,
lendületes cselekmény, tipikus angol humor, röviden így jellemezhetjük a
mûvet. Bár egy izgalmas krimit tarthat a kezében az olvasó, a történetet át- és átszövi az irónia, amirõl a Monty Python-sorozat juthat
eszünkbe, vagy Guy Richie nagysikerû Blöff,
illetve A Ravasz, az Agy… címû filmjei. Élvezetes olvasmány, egyetlen hibája a magyar fordítás kidolgozatlanságában rejlik.
Lawrence, L. Leslie:
Az ördög fekete kalapja
A könyv szerzõje, Lõrincz L.
László szenvedélyes utazó, aki
általában bejárja mûvei helyszíneit, hogy minél szemléletesebb leírásokkal örvendeztesse meg olvasóit. Hosszú
éveket töltött a Távol-Keleten, a tibeti és a mongol folklór, irodalom és történelem szakértõje.
Mûvei többségét álnéven publikálta, például a
Frank Cockney név mögött is õ rejtõzik. Ebben
a könyvében Nágaföldre kalauzol el bennünket,
ahol megjelennek a nágák és néhány fekete kalapot viselõ hulla kerül elõ a víz alól.
Nemere István:
Gyilkosság a piramis
árnyékában
A történet 3500 évvel ezelõtt
játszódik. A fiatal fáraó Hiram
mestert bízza meg ágyasa
gyilkosának megtalálásával.
A mester senkit sem ismer
Egyiptomban, s ez megnehezíti a nyomozást,
vagy pont fordítva? Hiszen így mindenféle elõítélet nélkül eredhet a gyilkos nyomába, min-

denkit egyformán gyanúsnak ítélve.
Az egyre bonyolultabb történet során már nemcsak a gyilkos megtalálása a tét, de
a fáraó hatalma is veszélybe kerül. A szerzõnek
több mint 400 írása jelent meg eddig, az elsõ kötete 1974-ben látott napvilágot.
Saylor, Steven:
Venus kezében
A történet i. e. 50-ben játszódik, s egy hideg januári estén
veszi kezdetét. Gordianus
nyomozó izgalmas feladatot
kap egy gyönyörû asszonytól.
A nõ arra kéri, hogy találja
meg Dio, a filozófus gyilkosát. A nyomozó
Rómába utazik, ahová a szálak vezetnek, és ahol
egy mocskokkal teli világba csöppen. Árulás, hazugságok, perverz titkok állják útját, mindenki
azon van, hogy a gyilkos kilétére ne derüljön
fény. Gordianus ebben a nehéz helyzetben is
megtesz minden tõle telhetõt annak érdekében, hogy megtalálja a titokzatos gyilkost.
Sierra, Javier:
A kék dáma titka
Eddig összesen negyven országban jelent meg Sierra könyve, s mindenhol nagy sikert aratott. A mû történelmi tényeken
alapul, és igazán izgalmas olvasmány. A történet 1629-ben kezdõdik, és egy 400 éves összeesküvés leleplezésérõl szól. Új-Mexikóban az indiánok arról
számolnak be, hogy rendszeresen megjelenik
elõttük a „kék dáma”, aki a katolikus vallásra való áttérést szorgalmazza körükben. Egy fiatal újságíró párszáz év múlva tudomást szerezve a jelenségrõl, a „kék dáma” nyomába ered.
Decemberi számunkban 10 romantikus film
közül kerestük a legjobbat. A rengeteg szavazatot ezúton szeretnénk megköszönni. Az elsõ
három helyen a következõ filmek végeztek:
1. Ghost;
2. A szerelem hullámhosszán;
3. Amélie csodálatos élete
A szavazók közül a könyvutalványt Gõsi Csaba
nyerte. Gratulálunk, a nyereményt a Hökkentõ szerkesztõségében veheti át.
Sorozatunk összeállításához a segítségeteket
kérnénk. Keressük a Szegedi Tudományegyetem 12 legsármosabb tanárát és hallgatóját.
Várjuk az ajánlásokat a következõ címekre:
hokkentotanar@freemail.hu, hokkentohallgato@freemail.hu. Kérlek írjátok meg, hogy az
adott tanár/hallgató melyik karon tanít/tanul
és a hallgató esetében annak elérhetõségét is.
Köszönjük.
Összeállította: Fizel Nikolett
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Korunk legújabb betegsége:

a sárgaság

Ez egy olyan betegség, mely a nõket támadja
meg, és már nagyon korán, az óvodában. Itt
most nem a keletiekre gondolok, hanem az
irigységre. Miért van az, hogy a nõk gyakran
irigyek nõi társaikra? Bevallom, a minap velem
is ez történt, de nem az én esetemet akarom
elmesélni. Barátnõm lánya már óvodába jár.
Orsi egyfolytában arról panaszkodik, hogy a
lány, Viki hazafelé azt meséli, kinek milye van,
milyen szép szoknyája például Katának, vagy
hajcsatja Móninak, és még sorolhatnám. Talán
nincs is olyan gyerek ott, akitõl ne irigyelne
valamit. Persze Orsi igyekszik mindent megvenni neki, amit szeretne, de már õ sem gyõzi.
A rossz hír az, hogy
ezt nem lehet kinõni. Nem lehet
azt mondani, ha
már általános vagy
középiskolába
megy, ott nem történik ez meg. Biztos mindenki volt
már egyszer irigy,
akár egy nõre, aki
elment mellette az
utcán, akár a legjobb barátnõjére.
Akár egy ruhadarab miatt, akár pasi
miatt, akár mert a
másik jobb jegyet
kapott a dolgozatra. Bármire, bárhol,
bármikor. Tételezzük fel, megkapjuk azt, amire irigyek vagyunk. Például egy cipõt. Egy-két
hétig hordjuk, aztán nem tetszik, már nem újdonság, mert láttunk jobbat. Ez így megy mindig, ha már az, ami eddig olyan elérhetetlennek
tûnt, már nem is az. Még középiskolában volt
két lány. Nevezzük õket Beának és Ildinek.
Legjobb barátnõk voltak. Soha semmin nem
vesztek össze. Cserélgették egymás ruháját,
együtt voltak egész délután. Így telt el két év.
Majd Ildi szerelmes lett. Ez elõtte is elõfordult,
igaz, csak plátóilag, de Beát sosem zavarta. Õ a
filmsztárokért volt oda. Szóval Sándorba Ildi
nagyon beleszeretett. Ez most nem volt egyoldalú, mert Sándor is viszonozta Ildi érzéseit.

Az elején minden olyan jól ment. De mivel Bea
és Ildi elszakíthatatlan páros voltak, gyakran
mentek hármasban randizni. A lányok ízlése
sok mindenben megegyezett. Késõbb Sándorban is. Ugyanis Beának egyre szimpatikusabb
lett a srác, és mikor Ildi nem figyelt oda, elkezdte felhívni magára a figyelmet. A suliban
senki nem tulajdonított ennek figyelmet, mert
ha Sanyi Ildit szereti, majd visszautasítja Beát,
aki majd összeveszik Ildivel, ennyit a barátságnak. De nem így történt. Ildinek késõbb leesett a dolog, mi is folyik a háta mögött. De
ahelyett, hogy a barátnõi vitacsatánál Sanyi Ildi mellé állt volna, Beát támogatta. Így a párbaj végén Ildi ott állt barátnõ és pasi nélkül. Az érettségiig nem is beszéltek.
Talán azóta sem. Most nem tudom hol
vannak, mi van velük. Annyit halottam,
hogy a párbaj után egy-két hónapra Bea
kidobta Sanyit, aki késõbb sulit is váltott.
Tudom, ez az eset egy film szinapszisa is
lehetne, de valóság volt. Az egészbõl csak
azt akartam kihozni, hogy ez így van. Mi
irigykedünk valamire, majd ha megkaptuk, eldobjuk. Észre sem veszszük, hogy ezért az egy-két napi örömért, amit okoz, olykor
barátságokat zúzunk szét. De
vajon ez miért a nõknél jelentkezik, miért nem vagyunk képesek ezt visszautasítani? Ha
elmegy egy szép nõi társunk
mellettünk, nem figyeljük meg
jó alaposan a cipõjét, a kabátját.
Nem leszünk irigyek, hanem végiggondoljuk,
igen, talán neki jól áll. Lehet, hogy rajtam nem
mutatna így, és egyébként is, nekem is van jó
pár szép cipellõm, ami nekem tetszik. És ki
tudja, talán ha a lábamon van, tõlem is megirigyli azt valaki más. Ajánlom, legközelebb
ezt gondoljuk végig. Így talán csökkentjük annak az esélyét, hogy másnap a fél várost feldúlva, pénztárcánkat kifosztva mi is olyan cipõt vagy farmert szerzünk be. Ha pedig valami
olyanra vagyunk féltékenyek, ami pénzzel
nem vehetõ meg, jusson eszünkbe az „egyszer
fent, másszor lent” alapelve.
Rencsy

Holdhoroszkóp
„A Hold a lélek tükre”
(Kathie Kai-Thian)
A holdhoroszkóp MINDENKINEK szól! Nem csak az
aktuális kiemelt jegyeknek, Szekerczés
Norbert
mivel a Hold mindenkire hatással van, a hangulatunkra, a közérzetünkre,
a dolgokhoz és az emberekhez való hozzáállásunkhoz, ezáltal minden tevékenységben
kifejti a hatását. Mivel elég kevesen tudtak
eligazodni, ezért a csillagjegyek és holdfázisok feltüntetése mostantól kimarad, és csak
a „jövendöléseket” írom le.

Január
23., 24.
Figyeljünk oda, és éljük meg a mindennapjainkat. Nem csak küzdelembõl áll az élet.
Nem szabad mindenkit oktalanul bántani se
így, se úgy.
25., 26.
A koncentrációs készség erõsödése várható.
A szorgalmas munka meghozza gyümölcsét,
érdemes azonban belátni a hibáinkat.
27., 28., 29.
Érdemes megtenni azokat a dolgokat, amelyeket eddig halogattunk, így kicsit utolérhetjük magunkat is, és nem folyamatos idegeskedésbõl áll majd a nap.
30., 31.
Fejezzük be a félbehagyott dolgokat, zárjuk
le mindazt, amit le lehet, vagy esetleg le kell
zárni. Felesleges olyan dolgokhoz ragaszkodni, amelyek már csak az energiáinkat viszik, és nincs értelme már velük foglalkozni.
Ugyanez igaz a kapcsolatokra is.

Február
1., 2., 3.
Miután befejeztük, amit be kell, tervezzünk
és keressünk új dolgokat, kapcsolatokat.
Nem minden új dolog rossz, sõt…
4., 5.
Kissé türelmetlenné, feledékennyé, határozatlanná tehetnek ezek a napok. A legjobb
formát kell hozni, még akkor is, amikor ezt
igen nehéz megtenni. A fontos döntéseket
NE ezekbe a napokban hozzuk meg.
6., 7., 8.
Legyünk nyitottak mindenre és mindenkire, sok elõnyt jelenthet majd a késõbbiekben minden olyan újdonság, amelyeket
most ismerhetünk meg.
9., 10.
Érdekes, hogy sokan nem hallgatnak a
megérzéseikre, pedig igencsak célszerû
lenne, sok mindent el lehetne kerülni, ha
megtennénk ezt a kis apróságot.
11., 12.
A kezdetek idõszaka, ha valamit el szeretnénk kezdeni, akkor azt ilyenkor célszerû
megtenni.
13., 14.
A kezdetek után az új dolgokat és kapcsolatokat ebben a két napban érdemes megszilárdítani, és maradandóvá tenni.
(abroxo@citromail.hu)
!"#$!"#$!"#$!"#$!"#$
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Kötõszó
Szaglószerve
Megfejtés (1)

Vállalkozás
vége

Lep

Gombol

Dúvad

Sugár

Bûnügyi
történet

Földdarab

Vonatpálya

Az Iliász fõ
helyszíne

Bánat

REJTVÉNY
A megfejtés Victor Hugo mondata.

Pokoli
Régimódi

Megfejtés (2)

A civis város

Beküldési határidõ:

Hidrogén

…e f g

2008. február 8.

Ápoló
Elemez
Ló eleség

E napon

Kettõzve
csodálkozás

Nyílászárót
gyártó cég

A helyes megfejtõk között a
Egykorú
testvér

Az egész
számok jele

Felkiáltás

tegyükfelhogy zenekar CD-jét és
Kórház

Papagájfaj

Hökkentõ pólót sorsolunk ki.

Ködmön

Színmûvésznõ, rendezõ
(Denise)

Helyrag

Magyar
Optikai Mûvek

Régi ûrmérték

Elõzõ rejtvényünk megfejtése:

Telesport

Veszteség
Megfejtés (3)

„Egy gyertya nem veszít semmit,

Növénygyûjtõ,
halász,
vadász ember
Anyós

Szigetországi

Felvidéki
település

New York

Légüres tér

Üdítõitalmárka

Romlott a
szalonna

Hajt

Belülrõl
ismer!

Betakarít

Látószerv

ha meggyújt egy másikat.”
tegyükfelhogy CD-t nyert:
Kiejtett betû

Konyhasó

Puska
zárszerkezete

Jód

Hökkentõ pólót nyert:

Kevert Zoli!

Fõvárosi
sportklub

Ivás közepe!

Idõs
Európa
Bajnokság

Fordítva ruhát
gyûrõdésmentessé tesz

Pataki Tímea

Akkumulátor

Kapar

Hontvári Balázs
Gratulálunk!

Az idõ jele
Szintén

Kén

Giga

(Az ajándékok átvehetõek szerkesztõségünkben munkanapokon 10-14-ig)

Forró italok hideg estékre
Régen volt már ilyen hideg telünk. Nézzük azonban a jó oldalát. Egy kellemes forró ital,
ami percek alatt elkészül, mikor esne jobban, mint ilyenkor.
Vigyázat azonban, a következõ
italok meglehetõsen csábítóak,
tartsunk azonban mértékletességet, mert alkoholtartalmuk
miatt könnyen az asztal alatt
találhatjuk magunkat.

Meleg sör
Hozzávalók:
1 l sör, 12,5 dkg cukor, 1 tk. só, 1
késhegynyi fahéj, 2 tojás, 1 ek.
vaj, 1 ek. rum, víz
Miután a sört felforraltuk, adjuk
hozzá a cukrot, a sót és a fahéjat.
Ezután a tojást kevés vízzel verA HÖKKENTÕ
a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sajtó
Egyesület tagja

jük fel, és állandó kevergetés
mellett tegyünk hozzá egy keveset a forró sörbõl. Az egészet keverjük el a felmelegített sörrel,
majd adjuk hozzá a vajat és a rumot.

Fríz flip
Hozzávalók:
2 tojás, 7,5 dkg cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, 1 citrom leve és
reszelt héja, 6 teáskanál fekete
tea, 2 dl tejszín, fél dl konyak
A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgáját a cukorral, a vaníliás cukorral, a citrom levével és héjával
lassú tûzön, állandó kevergetés
mellett addig melegítjük, amíg a
massza krémszerû nem lesz. A teát 1 liter forró vízzel leöntjük, és

öt percig állni hagyjuk, leszûrjük
és belekeverjük a tejszínt. Ezután a tojásfehérjét kemény habbá verjük, és a sárgájához keverjük, majd hozzáadjuk a konyakot.
A tojásos masszából 3-4 evõkanálnyit a csészébe teszünk, és ráöntjük a teát.

Krampampuli
Hozzávalók:
42 dkg cukor,
1 citrom, 12
tojás, 2 dl bor,
7 dl szilvapálinka

egy tálat, amelyben a 7 dl szilvapálinkát meggyújtjuk, míg meleg
nem lesz, majd ezt eloltva, a tojásfehérjéket belehabarva poharakba töltjük.

Kávé-grog
Hozzávalók:
1 tk vaj, 1 db citromhéj, 1 db narancshéj, 4 cl fehér
rum, 2 cl édes tejszín,
forró kávé

A cukrot és a ledörzsölt citrom héját
12 tojás sárgájával
habosra keverjük, s
közben beleöntjük a
2 dl bort. Elõveszünk

Elõveszünk egy hõálló poharat, amelybe beletesszük
a vajat, a citromhéjat, a narancshéjat,
a rumot és a tejszínt. Forró kávét
készítünk, amit ízlés
szerint ízesítünk, és beleöntjük a pohárba.
FG

A lap az Európai Unió
támogatásában részesül

Kezdeményezésünk
támogatói

ANTALL JÓZSEF
ALAPÍTVÁNY
Hökkentõ – A szegedi hallgatók lapja • Megbízott fõszerkesztõ Rácz Bea • Fõmunkatársak F. Szél Ildikó és Bíró Csaba • Munkatársak Balázs
Marietta (film, színház), Boros Tamás (szösszenetek), Fizel Nikolett (bájital), Garamvölgyi Gergely (fotó), Kovács Andor (sport), Pál Imre, Ruzsinszki
Anita (zene), Székely László (nézõpont) • Hirdetés Butora Sára 70/56-71-994 és Alattyányi István 30/40-37-963 • Felelõs kiadó Forró Lajos
Szerkesztõség és Kiadóhivatal 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6., telefon/fax: 62/544-759 • Drótposta hokkento@freemail.hu • Kiadja a Fiatalok a
Dél-alföldi Médiában Alapítvány • Tördelés és nyomdai elõkészítés SPFO • Borítóterv Márok Attila • Megjelenik 6000 példányban • Lapengedély
száma 75.672/1997 • Nyomda Bába és Társai Kft. 62/464-015 • Lapalapítók: Forró Lajos és Jancsák Csaba • A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! • Lapunk elõjegyezhetõ a szerkesztõség címén: 205 Ft/szám. • A lap megjelenését az Európai Unió és a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, a JGYPK Hallgatói Önkormányzat és a SZEPA Alapítvány támogatta • ISSN 1585-1605

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje az

hokkento@freemail.hu

Szépség

30
Bájital

SZAKÉRTÕNK:
DR.

SZEMERÉDI ISTVÁN

Influenza
A mai napon elkezdõdött az influenzás betegek rohama. Bár több tájékoztatást adtam, a
védõoltást nagyon kevesen vették igénybe,
holott annak egyik javallata a nagy létszámú
közösségekben való huzamosabb tartózkodás.
Az influenza vírusbetegség, cseppfertõzéssel
terjed. Tünetei: gyors kezdet, izom-, izületi- és
fejfájás, gyengeség, magas láz, s kevés megfázásos tünet. Általában 5-7 nap alatt lezajlik.
Kezelése: Bõ folyadék, mert lázas állapotban
sokat veszít a beteg, 2x500 mg. C-vitamin,
lázcsillapítás, fekvés, pihenés. Amennyiben
nem javul az állapot, orvoshoz kell fordulni.

Több kérdés érkezett az „esemény utáni” tablettáról:

Horoszpók

– az esemény után 72, de inkább 48 órán belül kell bevenni, 1 tbl-át, majd 12 óra múlva
ismét 1 tbl-át, az ára elég borsos (3–4000 Ft).
Fontos tudni, hogy a Nõi Klinikán is mûködik ambulancia, ahol tanácsot adnak, felírják
a szükséges szert.

2007. dec 15. – 2007. jan. 15.

Szintén többen már betegebben érkeznek
rendeléseinkre, mert nem tudják, hogy mindegy hol van az állandó lakása, ahol tanul, tartózkodik, ott jogosult ügyeleti ellátásra.
A szegedi sürgõsségi felnõtt ügyelet:
Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17. (a Szilágyi u.
felõl). Tel: 474-374
Hétköznapokon 16.00-tól másnap 7.30-ig,
hétvégén, ünnepnap 24 órán át.
Várom kérdéseiket és javaslataikat a
drszemeredi@t-online.hu -n.

Dr. Szemerédi Orvosi Kft.

Az influenzának szövõdményei lehetnek,
nem sorolom fel, egyetlen tényt csupán: a
védõoltás esetleges szövõdménye sokkal
enyhébb, mint magáé a betegségé.

6725 Szeged, Korda u. 18.
Telefon: 06 (62) 444-493
Kérjük elõzetes bejelentkezésüket
8.00-12.00 és 15.00-17.00 között.

Érdemes beadatni, a védettség 10–14 nap
alatt alakul ki, de már egy hét után az immunrendszer a „top” felé megy.

Az orvosi ellátást JGYPK és a BTK nappali szakos hallgatói vehetik igénybe a
HÖK-kel való szerzõdés szerint.

Ascendens számítás!
Szeretnél többet tudni magadról?
É r d e k e l
a
h o r o s z k ó p ?
A Hökkentõben most elkészítik neked az
Ascendens leírásodat.
Az ascendens meghatározza viselkedésünket, külsõ megjelenésünket, egyes tulajdonságainkat.
Nem kell mást tenned, mint elküldened a születési adataidat (születés helye, év,
hónap, nap, lehetõleg pontos óra és perc), és
egy becenevet, amirõl magadra ismersz.
A cím: hokkento-jell@freemail.hu
Egy példa:
Jelige (Becenév): PlBl (férfi)
Napjegy (általános jellegû): Skorpió
Ascendens (a viselkedésünk meghatározója):
Mérleg
Holdjegy (az érzelmi élet meghatározója):
Mérleg
Jellemzés:
Szenvedélyes, erõteljes, erõs egyéniség,
ugyanakkor elbûvölõ és kiegyensúlyozott,
bár néha határozatlannak tûnhet. Gyakran

kételkedik saját magában, pedig erre nem
lenne oka. Szenvedélyesség, és intenzitás
jellemzi.
Az igazság rendületlen védelmezõje tud
lenni, fontos számára a béke: Mielõtt döntene, megvizsgálja az érem mindkét oldalát,
és arra törekszik, hogy az emberek közötti
egyenlõtlenségeket elsimítsa, hajlamos a
végsõkig harcolni az igazáért. Idealista.
Társaságkedvelõ, gyakran a társaság
központja is lehet. Jó tanácsadó és az emberi lélek kitûnõ ismerõje.
Fontos számára a külsõ, a megjelenés és
a divat, valamint az elsõ benyomásra nagyon
érzékeny.
Keményen megdolgozik a sikereiért,
fontos számára a státusz, az elõrejutás, munkájában precíz, pontos. Jó üzleti érzéke van,
csapatjátékosként is kitûnõ, bár inkább a
csapat vezetõje szeret lenni.
Abroxo

Készítette:
Gyõri-Farkas Zsuzsanna,
kineziológus, természetgyógyász

Nyilas % – A lapos kezdés után végre jön egy kis
izgalom az életedbe. Azt sem tudod, melyiket csináld, mihez fogj elõször. Minden és mindenki téged akar, és neked fizet. A szó szoros értelmében
pénz áll a házhoz. Kezdd el számolgatni, mire tudod elkölteni. Végy vékát is. Jó nagyot!

Bak ! – A puzzle minden darabját látod a szemed sarkából. Gondolatban már ki is raktad.
Az élet nem ilyen egyszerû. Jön valaki, és lesöpri az
asztalról. Kell a hely, hogy „kétvállra” fektessen.
A többit már gondold hozzá… ( vagy tedd meg!)
Vízöntõ & – Nagy filozófiai gondolatok, meglátások, és megélések „lassítják le” az életed. Ozmózis egy fekete kocka belsejébe. Selyemcukor fénye
lebegtetõ káprázatában DNS átkalibrálás. Újjászületés. Levegõ, élettér, megélhetés, anyagiak - megtakarítás, tartalékok képzése.
Halak ' – A sok programból ki sem látszol. Szinte már te magad vagy a program. Le kell állni.
Megpihenni. Egy képtárban leülni egy kép elé, és
„csak” nézni. Engedni, hogy a színek, a mondanivaló, a kételkedés, a helyeslés és az unalom érzése
összekavarodva benned eggyé váljanak. Akkor lelki szemeid elõtt megjelenik egy kétbetûs szó: ÉN!
Kos ( – Miért nem szereted a mákos bejgliben a
mazsolát? Ki tudja? Itt lenne az ideje, hogy kinyilvánítsd a véleményedet az élet más területein is.
Ja, hogy a fejedre koppinthatnak. Benne van a pakliban. Így vagy úgy, le kell tenned a voksot. Nehéz.
Megéri-e? Nemtom.
Bika ) – Szabadság. Mihez is kezdesz vele?
Megváltod a sorsodat? Lehet. Ne gondolj nagyokra. Az itt és most boldogsága érjen utol. Hagyd
megtörténni. Lásd végre felülrõl a dolgokat. Nagyon jó. Egy darabig. Szabadulj ki a karámból!
Megteszed.

Ikrek * – Gondolataid messze járnak. Hóvidék.
Szánok. Forralt bor. Szõrmék. Faházak. Belül luxus
telelõk. Kettõsség. Hétköznapok. Ne engedd el
ezeket az álmokat. Valósítsd meg. Utazásra fel!
Örömöd határtalan lesz.

Rák + – Fogyókúra. Sokat ettél az ünnepek alatt.
Sport. Mozgás. Gondolatban? Nem megy. Lángszóróval olvasztanád a jeget. A falat körülötted csak te
bonthatod le. „Nemkönnyû”. A prociban beégetett
infók? Vad extázis, szex stb. segíthet rajtad. Hm?
Oroszlán , – Új ismeretségek. Új lehetõségek.
Középpontba kerülés. Egyensúlyba kerülés. Pénztárcádba pénz „bekerülés”. A régóta áhított dolgokra is lesz pénzed. Most rajtad a világ szeme.
Szereted, ha szemeznek veled. Fõleg, ha a világ teszi ezt. Álmok beteljesedése. Az idõdimenzionális
spirál következõ fokára léphetsz. Lépsz is!
Szûz # – A munkalehetõség párosul a tudásbeli
fejlõdéssel, és ha azt még jól meg is fizetik, az már
a Kánaán. Minden, amit elérsz, a saját erõfeszítésed
eredménye. Kicsi koordinálási problémákra kérj segítséget egy oroszlántól. Jól alakulnak a dolgok.

Mérleg - – Tárd ki a karodat és engedd magadhoz közel a feléd közeledõket. Meglátod, hogy
mindenki akar valamit. Mondjuk Téged. Szükségük van rád. Engedd kicsit közelebb õket. Ha még
át is karolnád õket, az lenne a teljes odaadás. Ha
adsz magadból nem kevesebb, hanem több leszel.
Próbáld ki!

Skorpió . – Nehéz eset vagy. Ha valaki megpró-

Te is benne vagy!

Wtiszapart.hu
W W

bál eltaposni, annak annyi. Hát jó ez így. Folyamatos
megpróbáltatások elé nézel. Jó lenne, ha felkészülnél rá, és lazán vennéd az akadályokat. Kicsi nógatással sikerülni fog. Vagy csak lehet, hogy egy kis téli fáradtság? No, mindent bele!
F a z s u 8 @ g m a i l . c o m

Figyelem! „A horoszpók meditációs technikával készült, akire nem illik rá teljesen, különleges, egyedi lény – Ember, sorsát kíváncsian kutató, alakító EMBER.”

Gyógy-szertár

