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B e a tric e Depresszió O ssian
Animal Cannibals Tűzmadár Magna Cum Laude
Quimby
Kowalsky meg a Vega
Dalriada Lajkó Félix Helldorado Aurora Pokolgép
Mystery Gang TommyBoy Rúzsa M agdi Felipe
H o o ligan s Andró Nevergreen Kincses
Zanzibár
J Dejan Milicevic
Bárány A Wallas Palotai Pat Duff és még sokan mások
Sugarloaf
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Csapat verseny: 8/10 fős csapatok részére; max 50 csapatot fogadunk; Jelentkezési határidő: 2009. június 30.
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Csak 40 km Szegedtől, ahonnan buszok indulnak a helyszínre!
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A Lapos nem beach
Tanulni kellene... Azt
hiszem, ezzel nem mondok újdonságot, hiszen
elkezdõdött a vizsgaidõszak. Gondoltam, lemegyek a Laposra, és egy
kis D-vitamin betankolása közben olvasom
a jegyzeteimet, készülök a vizsgákra. Elsõ
alkalommal, amint leértem a partra és megtaláltam a megfelelõ helyet a törölközõmnek,
elkezdett esni az esõ. Égi jelnek fogtam fel,
hogy ez az alkalom nem jó az okosodásra. Úgy
látszik, Szegeden mégsem süt mindig a nap.
Másnap újabb próba a barnulós-tanulós kikapcsolódásra: 40 fok körüli hõmérséklet, tûzõ
napsütés, megfelelõ hely a letáborozásra, barátnõi társaság, szóval minden körülmény
megfelelõ, csakhogy annyi minden elvonja az
ember figyelmét, hogy esély sincs a koncentrálásra. Kutyák a vízben és a parton, félpucér
néni a szomszédságban, külföldi diákcsoport,
és nem utolsósorban kigyúrt, kézenállómajomkodó fiúk. A nagy tanulásból csupán
egy rövid alvás és elmélkedés lett. Körülnéztem, és a következõ kérdések merültek fel
bennem: Miért ilyen elhanyagolt a part? Miért
ennyire koszos a Tisza? Végre az 5. egyetemi

évem végén alkalmam nyílt a Laposon napozni, de ennyi elég is volt. Egy életre. Szeged
a napfény városa, tehát én biztos nagyobb
hangsúlyt fektetnék a Laposra, a szemetet
elkotortatnám onnan, felállíttatnék néhány
öltözõfülkét, WC-t és zuhanyzót, s nem hagynám, hogy a kutyák legjobb fürdõhelye legyen
a mindenki által ismert ingyenstrand. Óriási egyetemi strandolások helyszíne lehetne a Lapos,
de nem a mostani mocskos formájában. Kettõ
tyúklépésnyit léptem a folyóban, és máris térdig
voltam a vízben és az iszapban. Naivan azt gondoltam, hogy egy méterig még biztos homok
lesz a lábam alatt. Tévedtem. El is keseredtem.
Azt hittem, ez lesz életem legnagyobb élménye a Laposon, de ez a délután valahogy nem
akart pozitívan alakulni. És ez nemcsak arra az
egy délutánra érvényes, valószínûleg más napokon is hasonló látvány fogadott volna. Ezentúl
a D-vitamint inkább megvásárolnám, akár drága
pénzért is, csak ne kelljen még egyszer átélnem
az aznapi stresszt – mert komolyan mondom,
traumát okozott, hogy a szegedi beach nem is
igazi beach, sõt köze sincs hozzá.
Barátoknak meséltem, hogy lent jártam a Laposon, és hogy mennyire elhanyagolt a terület,
amikor is felhívták a figyelmemet arra, hogy

a híd másik oldalán is található ingyenes szabad
strand. Hozzátették, hogy a Partfürdõn minden általam hiányolt berendezés megtalálható:
a tusoló és mosdó mellett napozóágyról és büférõl is említést tettek. No, és a placcra a kutyák
nem tehetik be a mancsukat! Akkor hallottam
errõl elõször, de nem voltam túl meglepett
a hír hallatán, mert titkon számítottam arra,
hogy az én józan paraszti elmélkedésemet valaki nemcsak magában vitatja meg, hanem
a tettek mezejére lép és kivitelezi. Az érdeklõdésemet felkeltette a Partfürdõ! Talán ez már
egy igazi beach lesz, és nem kell Lapos2-nek
elnevezni. Viszont oda már jegyzetek és könyvek nélkül megyek... Nincs értelme lecipelni
semmi tanulnivalót, mert rá kellett jönnöm,
hogy a strandolás nem errõl szól. A parton
inkább csacsogok egy kicsit a barátnõmmel,
gondolkodok az élet nagy dolgairól, semmitteszek, és ami garantált, az a barnaság.
A Partfürdõ talán újra a napfény városává varázsolja nekem Szegedet? Meglátjuk... Ha nem,
akkor irány a Balaton.
Rácz Bea
fõszerkesztõ
raczbea@hokkento.hu

Szerinted milyen értékû egy Ba/Bsc diploma?

Holczinger Vera
ÁOK, III. évfolyam,
általános orvos

Póth Anna
BTK, III. évfolyam,
romanisztika, francia

Ábrahám Máté
GTK, III. évfolyam,
kereskedelem és marketing

Viczián Zoltán
TTIK, II. évfolyam, biológia

Lukács Zoltán
JGYPK, I. évfolyam,
sportkommunikátor

mi karunkon ez nem
áll fenn, de nem hiszem, hogy a Ba diplomával
könnyen el lehet helyezkedni. Három évbe nem lehet
besûríteni öt év anyagát,
viszont mivel ezt megpróbálják, romlik az oktatás
minõsége, mert hiába akarnak ilyen sokat megtanítani,
használható tudást összeszedni ennyi idõ alatt nyilván
nem sikerül. Meglátásom
szerint nagyon hosszú évek
kellenek, amíg itthon kialakul ez a rendszer. Ami
mégis jó benne, hogy biztosított az átjárás az egyetemek között, vagy éppen
a külföldre utazás. Nem
tudom, hogyan fogadják
a munkáltatók ezt a diplomát, bár mivel kevesen
kerülnek be Ma-ra, nyilván
azoknak is kell munkát
adni, akik csak Ba-sok.

Ba diploma értéke
nem túl nagy. Úgy
gondolom, a három év alatt
nem kapunk átfogó képet
a tananyagról: ez csupán egy
„nagy rohanás” az öt évhez
képest. Számomra úgy tûnik,
hogy a Bolognai rendszer
egy elkapkodott döntés volt,
jobban át kellett volna
gondolni mindenféle szempontból. Ezt csak tetézi
a harmadév végi szakdolgozat, hiszen szerintem egy
harmadéves hallgató egyszerûen még nem képes olyan
diplomamunkát kiadni
a kezébõl, ami tükrözné az
elsajátított tudást. Az a tapasztalatom, hogy aki ezt
a három éves képzést elvégzi, egyáltalán nem azzal fog
foglalkozni, amibe belekezdett, amit itt az egyetemen
csinált. Nem tudom, hogyan
fogadják ezt a fajta diplomát a munkaerõpiacon.

iztos, hogy kevesebbet
ér, mint az elõzõ rendszerben diplomázottak oklevele, de azért mégis van
jelentõsége, mert sok embernek egyáltalán nincs
diplomája. Az a véleményem, hogy a mesterképzés
még kell hozzá, hogy teljes
értékûvé váljon. Szerintem a Ba-soknak ugyanannyit kell küzdeniük,
mint az elõzõ rendszerben,
csak kevesebb idõ alatt,
bár az öt év anyagát talán
nem sûrítik bele teljesen
a hat szemeszterbe. A munkaadók valószínûleg nem
igazán tudják a különbséget a régi és az új rendszer
felépítése között, tehát bizonyára hasonló értékû
diplomaként fogják kezelni
a 3 év után megszerzettet
is, bár ezt még nem tudhatjuk biztosan.

em tartom túl nagyra
a Bsc képzést. Másodévesként tudom, hogy sok
helyen be sem engednek
minket a laborokba, és kicsit
félek attól, hogy a munkáltatók hogyan reagálnak majd
arra, hogy labormunka nélkül
akarunk elmenni dolgozni.
Igazából talán mindenhol,
legalábbis biológia szakon
a Master szint számít a legértékesebbnek. Szerintem
a munkaerõpiacon meg
fognak bennünket különböztetni az öt évet végzettekkel szemben. Sok olyan
tárgyuk van, amelyeket
nekünk nem oktatnak,
pedig nagyon fontosak
lennének a labormunkához.
Vannak olyan kurzusok,
melyeket kivettek a tantervbõl, és amelyeket öszszevontak kettõ helyett
egy félévessé.

gy gondolom, a régi
rendszer sokkal jobb
volt. A Ba képzés véleményem szerint csökkenti
a magyarországi oktatási
rendszer színvonalát.
Nálunk az oktatás mindig
nagyon erõs volt, amit ez
a Bolognai rendszer kicsit
meggyengít jelen pillanatban. Munkaerõpiaci értékét
nézve viszont nagyjából
hasonló lehet egy Ba diploma is: szerintem a munkaadók nem nézik, hogy
bolognai vagy régi rendszerben végeztél, a diploma számít nekik. Ettõl
függetlenül elhelyezkedni
mindenképpen nehéz.
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Halleluja – Örök Kihívás Mi fán terem
Testületválasztás
A tavaszi félév során sok Kar Hallgatói
Önkormányzat életében eljön a választás
ideje. Az új testület tagjait kell megválasztani. Elsõ körben személyeket lehet
jelölni, akik ha elfogadják a jelölésüket,
akkor bekerülnek a választási fordulóba,
amikor már a szavazólapon feltüntetett
nevek mellé kell X-elni. Indul a harc
a HÖK-tagságért, a legnépszerûbbek bekerülnek, jó esetben a legtöbbet dolgozók
visszakerülnek az új testületbe. Nézzük,
hogy melyik Karon volt választás és kik
képviselik a hallgatókat (a zárójelben az
alakuló ülés dátuma olvasható).
SZTE ZMK (március 17.)
Kari HÖK Elnök: Kalmár Zoltán.
A Testület Tagjai: Kovács Lajos, Nagy Teodóra,
Rab Gyula, Szegedi Tamás.
SZTE MK (március 30.)
Kari HÖK Elnök: Pesti Palócz Ádám.
A Testület Tagjai: Bata Bertalan Soma, Bozsó
Levente, Fekete Csaba, Gáspár Katalin, Hegedûs
Adrienn, Iványi Gergõ, Polczer Katalin, Szûcs
Katalin.
SZTE GYTK (április 22.)
Kari HÖK Elnök: Szûcs Henriett Diána.
A Testület Tagjai: Ágoston Péter, Bor Andrea,
Paul Ildikó, Rényi Péter, Sipos Péter, Szendrényi
Dániel Márk.

SZTE ÁJTK (május 6.)
Kari HÖK Elnök: Bernáth Zsófia.
A Testület Tagjai: Bajáki Melinda, Bánfi Mónika,
Bernschütz Bálint, Hasznos Viktória, Keresztes
Ábel, Magyar Gergely, Mészáros János, Muráti
Tamás, Nacsa Nóra, Rózsahegyi Ádám.
SZTE JGYPK (május 14.)
Kari HÖK Elnök: Ament Balázs.
A Testület Tagjai: Barka Nikoletta, Berczeli
Anett, Csehó Orsolya, Csont András, Gregus
Barbara, Karsai Norbert, Kiss Áron, Soós László
Viktor, Szûcs Dóra, Varga Krisztina.
SZTE ÁOK (május 12.)
Kari HÖK Elnök: Mokán Péter.
A Testület Tagjai: Apáti-Nagy Péter, Beke Dóra,
Bitay Zsolt, Boros András Mihály, Csik Zsuzsa,
Fetter Gábor, Hemelein Rita, Manninger Ádám,
Martin Dénes, Nagy Enikõ, Paluska Márta,
Sádt Zoltán, Török Péter, Vajda Sára Etel.
Opóczki Sándor, az SZTE EHÖK Felügyelõ
Bizottságának elnöke tájékoztatott minket
a megválasztott tagokról, aki beszámolójában azt is
írja, hogy a 2008/2009. tanév II. félévében lebonyolított minden kari HÖK választás érvényes és
eredményes volt (az SZTE MGK alakuló ülése
folyamatban van). A választásokkal kapcsolatban
egy panasz érkezett (az ÁOK részérõl) a végeredmény kihirdetését követõen (május 10-én), amelyet a Felügyelõ Bizottság határozatával elutasított.
Gratulálunk a HÖK testületébe beválasztott hallgatóknak, és eredményes munkát
kívánunk!
RB

Monochrom elixírek
2009. április 20-án, 17 órakor a TIK Kiállítási
tere adott helyet a VI. Egyetemi Tavasz rendezvénysorozat megnyitójának. A SZTE Kulturális
Iroda által kiírt pályázatok díjait Dr. Görög
Márta hallgatói és közkapcsolati igazgató adta
át a Versíró Pályázat és ez Egyetemi Fotópályázat
helyezettjeinek, a Drámapályázat gyõzteseit
pedig Bodolay Géza, a Szegedi Nemzeti
Színház fõrendezõje fogadta gratulációival.
A Színikritika Pályázatra a csekély számú leadott
munka nyomán nem hirdettek gyõztest, újra
kiírják a pályázatot.
A díjak átadása
mellett az Egyetemi
Fotópályázatra érkezõ
munkákból összeállított kiállítást is megtekinthette a közönség.
A zsûri (Dobóczky
Zsolt fotómûvész,
Gyõri Zoltán, a tavalyi pályázat nyertese
természetfotó kategóriában, Csõsz Géza
fotográfus és Nyéki Tamás koordinátor) szerint
a megmérettetés gyõztese Bíró Boglárka, elsõéves rajz szakos hallgató lett a Juhász Gyula
Pedagógusképzõ karról, a második a szintén
elsõéves, s ugyancsak Juhász Gyulás webprogramozó, Kühn András lett, Nagy Zsombor,
az ÁJTK-n nemzetközi tanulmányok szakon
tanuló, harmadéves hallgató pedig harmadik
helyezést ért el.
Nagy kihívás elé állította a zsûri tagjait,
hogy a több száz beérkezett pályamû közül
kiválasszák a kiállításon szereplõket. Végül

minden alkotótól 1-1 fotó került bemutatásra,
de a helyezetteknek több képét is kiállították.
A képeket elnézve valahogy az az érzése
támadhatott az embernek, mintha kicsit visszacsöppent volna a múltba, ahol a fotográfia
még nem ismerte a színeket. Furcsa idõutazás
volt ez, ahol nem a dinamikus, rikító vagy épp
bágyadt, érzelmek tucatjaival felruházható színek üzentek nekünk, csakis a komoly, kimért
tónusok és formák, kompozíciók. Természetesen sok helyen ennek ellenére a téma nagyon
is mai volt, ez viszont
(az idõ megcsalása mellett) csak egy második
csavar a mûvészet oltárán. Egyes képeken
a pillanatot állandónak érezhettük a téma
tekintetében is, de
sok fotón mozgalmas, dinamikus
helyzetek lettek
megörökítve. Letisztult érzelmeket, bonyolult lelkiállapotokat, egyszerû, mégis mély
tartalmakkal felruházott s rendkívül kifejezõ
fotókat egyaránt láthatott a közönség, ha április 31-ig ellátogatott a TIK-be. Elixírt öntöttek
a pillanatokba, a múló perceket ragadták meg
az örökkévalóságnak a fiatal mûvészek, amely
akárhonnan is nézzük, a fényképészet (és természetesen a mûvészet) nagy értéke – idõtlenné
varázsolja, ami amúgy csak múló szépség
az életben.
Cikk és fotó: Török Rozália

a Morgilla?
Növény ez talán, vagy mégis egy állat? Elsõ hallásra a gorilla nevével cseng össze, de akkor
honnan ez a különös szóképzés? Akik már
valaha is hallottak róla, azoknak semmit
sem kell elmagyarázni, de akik most ismerkednének-e figyelemre méltó „jelenséggel”,
azok tudják meg, hogy a Móra Ferenc Kollégium négy napig tartó vetélkedõjérõl van szó.
Az állati névadás története számomra a mai
napig homályos, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy mi történik a Mórásokkal abban
a bizonyos néhány napban.
Az összetartó koli már hetekkel a rendezvény kezdete elõtt csapatokra oszlik,
melyeknek tagjai rövid idõ alatt tehetséges
színészekké, rendezõkké, jelmeztervezõkké,
PR szakemberekké, operatõrökké, vágókká
és a képzõmûvészetekben jártas szakemberekké válnak. E „szakmák” elsajátítására
azért van szükség, mert a csapatok a rendelkezésükre álló néhány nap alatt kampányolnak,
küzdenek a dicsõ Morgilla cím megszerzéséért, melyet jelöltjük vehet át, ha õ bizonyul
a legrátermettebbnek.

De hogyan is zajlik ez a kampány? Csupán
egy röpke hétvégére van szükség ahhoz, hogy
a Móra Kollégisták felpezsdítsék a Közép fasor
és Szeged belvárosának életét. A koli területén tartják meg többek között a látványos,
csoportos bevonulásokat, a szellemi és zenei
vetélkedõt, az elkészített csapatfilmek levetítését, a sportversenyeket és a minden este
spontán kialakuló bulikat. De szegedi otthonuk
meghódítása nem elég nekik. Ha kiszabadulnak a városba, akkor kezdõdik csak a tivornya,
hiszen ilyenkor „megszállják¸ a Kárász utca és
vonzáskörzete pontjait, ahol állomásról állomásra vándorolnak, hogy teljesítsék a gyõzelemhez vezetõ feladatokat. A gyõztes
kihirdetésére az utolsó napon kerül sor, de
addigra már szinte mindegy az eredmény,
csak az élmény számít és az összetartozás.
A 18 esztendõs, már régi hagyománynak
számító vetélkedõ minden évben vonzónak
bizonyul a SZTE többi hallgatója számára
is, akik szívesen válnak egy hétvégére Móra
Kollégistákká.
Vass Viki
Fotók: NagyZsu
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Finish-ben a Bologna elsõ évfolyama
Idén kerül ki az elsõ olyan évfolyam a felsõoktatásban, amely diplomáját már az új típusú,
bolognai rendszerben szerezte. A változtatások
nemcsak a képzést, hanem a diplomához szükséges szakdolgozatot is érintették. Terjedelme
a képzés idõtartamának arányában csökkent,
mint ahogyan az elkészítésére biztosított szabadidõ is. A kutatómunka a régi típusú szakdolgozat
megírásához hasonlóan megkövetelt, így a dolgozat mélysége már csak az elkészítõjétõl függhet.
De vajon hogyan értékelik majd a diploma új
típusú, rövidített változatait az évtizedek óta
alkalmazottal és megszokottal szemben? Ez is
egy könnyítés, mely egy újabb hátrányt jelent az
új nemzedék számára? Lehetséges-e – kevesebb
karakterszámban is – ugyanolyan színvonalas,
mélyen átgondolt és értékelhetõ mestermûnek
az elkészítése, ha közben számtalan dologra vagy
köteles még mellette koncentrálni? Hogyan értékeli ezt a munkaerõpiac, és hogyan az oktatók?
A feladat bár könnyûnek tûnik, ám közel
sem ennyire egyszerû. Az utolsó félév a legtöbb intézményben eddig – az államvizsgák
kivételével – minimális mennyiségû kurzusból és a szakdolgozat megírásából állt. Bologna
erre is hatással volt: a kurzusszámot megtartva
– hiszen az öt év sûrítése másképp nem válna
lehetõvé – képzelte el a diplomához szükséges
munkák elkészítését. Tehát kisebb engedmények
ellenére szinte ugyanazt kell teljesíteni a hallgatónak, mint a megelõzõ három esztendõ során,
azzal a szerény „házi feladattal”, hogy mellette
megírja dolgozatát. Rendben, fogadjuk el ezt
a kisebb változtatást, senkinek sem ártott még
meg, ha fél éven keresztül a hétvégéi is a tanulmányokra mentek rá. Ennél nagyobb bajt
jelenthet azonban a terjedelemben történõ
módosítás. Ha már szakdolgozatról beszélünk,
az igénye mindenkinek meglesz arra, hogy
a bizonyos arany kisbetûk büszkén tündököljenek borítóján. Viszont egy ilyen munka
karaktert követel, oldalakat, és nem házi dolgozatban való maximalizálást. Mert ha már
belekezdünk, legalább írhassuk le, amit kutattunk, ahelyett, hogy azon aggódnánk, hogyan
csökkentsük minimálisra a terjedelmet.
Idõ, idõ, idõ. Ha szusszanásnyi pihenõre
számítanánk, a dátumokat megtekintve errõl
azonnal le is mondhatunk. Mint tudjuk, az alapképzés következõ foka már nem mindenki
számára fog egyenes utat jelenteni. A szûrõ:
az indított mesterképzésekre szervezett júniusi
felvételi idõszak. Külön követelményrendszer,
egyes helyeken külön erre a célra írt szakdolgozatok, szóbeli és írásbeli vizsgák. Mindez
természetesen a már megszokott vizsgaidõszakot,
az új záróvizsgákat és a szakdolgozat védését

követõen. Panaszkodnánk? Egy percig sem, ha
tudnánk, hogy minden munkába fektetett energia megtérül. De errõl ezekben a hetekben
még szó sincs. Egyelõre még csak a diploma
megszerzése és a felvételi esetleges sikeressége a cél. Hogy a munkaerõpiac mindezt hogy
fogadja, még senki sem tudhatja biztosan.

Fogadtatás a munkaadók részérõl
Azért mi mégis megpróbáltunk kideríteni néhány információt ezzel kapcsolatban, hiszen
nem árt tudni, mi történik, ha néhányunkat
nem vennének fel a vágyott Mester szakra, és
az alapképzésben szerzett diplománkkal kellene elõhozakodnunk az állásinterjúkon. Ha
pedig felvételt nyerünk, akkor is jó, ha kiderül, mennyire „örülnek” a munkaadók az új
képzési rendszer új eredményeinek.
Úgy gondoltuk, a leghitelesebb információkhoz akkor jutunk, ha az SZTE Karrier Iroda
ajtaján kopogtatunk, akik
a megszokott segítõkészséggel adták meg a legutóbbi
Állásbörzén részt vevõ
cégek képviselõinek
elérhetõségeit. Néhányan közülük nem
adtak választ, melynek oka lehetett az
elfoglaltság, vagy
egyszerûen az,
hogy egyelõre
hiányos ismeretekkel rendelkeznek
a Bolognai
képzéssel

kapcsolatban, és
nem alakult ki koncepciójuk a jövõ álláskeresõinek felvételi
kritériumait illetõen. Szerencsére több cég
is szolgálatkésznek bizonyult, és akadt olyan is,
aki egyéb elérhetõségekkel is szolgált. Az így
összegyûjtött adatokból következzen most
összeállításunk, amelybõl megtudhatjuk, hogyan állnak a munkáltatók az „új diplomához”.
Az egyik megkérdezett kommunikációs
munkatárs arról tájékoztatott bennünket, hogy

cégük a Bsc szinten tanuló diákoknak speciális
gyakornoki programot hirdet. Úgy gondolja,
ez azt tükrözi, hogy abszolút pozitívan és támogatóan állnak az ilyen képzést kapott hallgatók
mellett, s ugyanolyan lehetõséget biztosítanak
számukra, mint azoknak, akik még az osztatlan
rendszerben tanulhattak.
„Ki fog ez alakulni!” biztatott
bennünket egy másik cég
képviselõje, aki
bátorítani akarta
a hallgatókat,
menjenek el az interjúkra, adják be
a pályázatokat, bár azt
is kiemelte, hogy az új
típusú képzésrõl még
nem mernek nyilatkozni
tapasztalatok hiányában.
Nem tudják, hogy pontosan
milyen tudásbeli különbség
áll fenn „régi” és „új” végzettek között, de úgy gondolják,
ennek eldöntése a jövõben
a szakmai vezetõk feladata lesz.
Akadt olyan válaszadó is, aki
pontosan leírta, melyek a munkatársak kiválasztásánál figyelembe
vett szempontok: 1. szakirányú végzettség, 2. hasonló területen szerzett
munkatapasztalat, 3. személyes rátermettség/kompetenciák megléte. Ezek mellett
megemlítette, hogy az elsõ pontban leírt
szakirányú végzettség nagy elõnyt jelenthet,
fõleg ha valaki egy köztudottan erõsebb követelményrendszerrel bíró oktatási intézményben
szerez oklevelet. Azt már kevésbé veszik figyelembe, hogy a pályázó diplomáját melyik
rendszerben szerezte, „mivel a kiválasztásnál
a fent említett másik két kritérium nagyobb súllyal
esik latba”.
A fentieket összegezve tehát optimisták
lehetünk, fõleg mivel egy, a munkaerõpiac több
résztvevõjével is kapcsolatban álló, közvetítéssel
foglalkozó cég képviselõje is úgy nyilatkozott,
a munkáltatók a diploma mellett még nagyobb
jelentõséget tulajdonítanak az álláskeresõ személyes kompetenciáinak. Ezek alapján az üzenet
csak ennyi: „Harcra fel!” Bolognából érkezve
is legyünk talpraesettek, és látszódjon rajtunk
a küzdelmek árán szerzett tudás. Ezután már
csak abban reménykedhetünk, hogy a munkaadók a gyakorlatban is megvalósítják, amire most
„ígéretet” tettek...
Kliszek Zsuzsi, Vass Viki
Fotók: internet

hokkento@freemail.hu

Nehézségek
a képzés során
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Örökmozgó energiamezõ
Sietve érkezik meg Dr. Tõkéné Molnár
Gizella, az SZTE-JGYPK Felnõttképzési
Intézet vezetõje az interjúra, de egy kis
szusszanásnyi idõ után máris beszélgetünk. Tanárnõben egy energiabomba
mûködik, mindig jön-megy, tesz-vesz,
egyszerre több mindennel is foglalkozik,
tehát igen híján van az idõnek, de nem
panaszkodhat – a hallgatók szeretik,
mert tiszteletet és bizalmat kapnak tõle.
A Tanárnõbõl áradó jókedv, lendület és
tenni akarás engem is magával ragad,
máris elgondolkozok a jövõmön, tervezek elõre, és az interjú után a múltamat
is összegzem. Bevallom: jó érzés.
– Hogyan és mikor került a JuGyu-ra? Tervezte,
hogy tanár lesz?
– Azt mindenképp terveztem, hogy tanár leszek.
A Tanárképzõ Fõiskolára hallgatóként kerültem 1976 õszén, elsõéves magyar-népmûvelés
szakos voltam. Akkor sejtelmem sem volt, hogy
azon a Tanszéken, illetve most már Intézetben
dolgozom majd, ahol tanultam annak idején.
‘80-tól a kultúraközvetítõi szakmában dolgoztam,
a Petõfi-telepi klubkönyvtár intézményvezetõje
lettem, aztán a Bartók Mûvelõdési Központban csoportvezetõ. Azt azonban tudni kell,
hogy mindig is történelem tanár akartam lenni. Magyar-népmûvelés szakra vettek fel, de
a történelem tanári ambícióimról nem tettem le.
A nagyobbik fiam ‘81-ben született, ‘82-ben
beiratkoztam az egyetem történelem szakára,
ahol ‘87-ben végeztem, tehát ilyen módon
mindegyik vágyam teljesült.
Érdekes dolog, hogy másodszorra hogyan
kerültem a fõiskolára – egyébként 1983. november 15-tõl dolgozom itt. Otthon voltam GYES-en,
közben meg jártam az egyetemre. Rozgonyi
– Nem bánta meg, hogy a tanári pálya mellett döntött?
tanárnõ, aki akkoriban fõigazgató-helyettes
– Nem, egy pillanatra sem. Nagyon érdekes, el
volt, felhívott, hogy közmûvelõdési titkárt kell
szoktam gondolkozni, milyen furcsa az élet.
alkalmazni a hallgatók kulturális életének
a szervezésére, és megkérdezte, hogy lenne-e Annak idején, amikor nem vettek fel magyartörténelem szakra, azt gondoltam, itt van a világ
kedvem ezt csinálni. Kisgyerekkel egy kicsit
vége, és nem is tudom, hogy mi lesz velem, és
macerásnak tûnt, de nagyon boldog voltam a felazt kell hogy mondjam, a dolgok valamilyen
kéréstõl és elvállaltam. Ez valami olyasmi volt,
szinten nincsenek véletlenül. Persze vannak
mint a HÖK-nek a kulturális referense. A fõiskolai ünnepségeket szerveztük, de a táboroktól véletlenek, de valahogy hosszú távon mindennek oka van. Ha én
kezdve a TÁK programokig minden a feladatom
nem vagyok népvolt, szóval min.
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re képesek,
hogy hallgató volsok minden
a hallgatókhoz,
tam, nagyon nagy elõnyt jelentett. Egyszerûen
nagyon jó kapcsolat
alakult ki velük. ‘87-ben amikor végeztem az nem tudom elképzelni, mit csinálnék, ha nem
egyetemen, akkor a valamikori tanszéken tanítanék. Persze biztos, ha rákényszerülnék,
akkor kitalálnék valamit. Nagyon szeretnék
Kiss Tamás tanár úr szólt, hogy el fog menni
Budapestre (õ is itt volt tanársegéd) és miért éttermet vezetni, de gondolom, ahhoz újra
kellene születni. Persze néha csúnyákat mondok,
nem próbálom meg az állását. Nekem ez óriámeg hisztizek, fõleg magamnak, de néha a csasi trauma volt, mert eszembe sem jutott, hogy
valaha is tanítani tudok. Hetekig gondolkoz- ládom sem bírja elviselni, amikor 400 dolgozatot
javítok, és elmélázok azon, hogy kell-e ez nekem.
tam, hogy mi legyen, majd beadtam a pályázatom, és szerencsére engem támogatott a Kari
– Tanárnõ nevét sokan Klebelsberg Kuno kutatásáTanács, illetve akkor még Fõiskolai Tanács, tehát
val kapcsolják össze. Foglalkozik még ez irányú
1987 szeptemberétõl tanítok az akkor Népmûmunkássággal?
velés Tanszéken, ami aztán Közmûvelõdési
Tanszék, most pedig Felnõttképzési Intézet – Persze. A magára valamit adó oktató, aki a felsõoktatásban dolgozik, nem teheti meg, hogy
lett. Volt már ez minden, de én maradtam.

befejezi a kutatásokat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy megvan a PhD, és akkor nem kell
többet kutatni, de én azt gondolom, hogy ez egyrészt elvárás, másrészt egyfajta belsõ kényszer.
Folyamatos feszültség van bennem, mióta vezetõ
vagyok, hogy akkor most melyiket csináljam.
Egy csomó tervem van, amit véghez kellene
vinnem. El kellene menni levéltárba, interjút
készíteni, satöbbi, tehát az a bajom inkább, hogy
az utóbbi években lényegesen kevesebb idõm
van erre, így aztán a „saját magam megerõszakolásával” sikerül idõnként valamit tennem,
de persze nagyon szeretem ezt is, azt is.
– Emellett jut idõ még valami másra?
– Muszáj, hogy jusson, mert ott van a két nagy
fiam, meg a férjem, és még a szüleim is élnek
hála az istennek, akik komolyan igényt tartanak
rám, sõt a két keresztlányom útját is próbálom
egyengetni. Igyekszem a családommal minél
többet együtt lenni. Nagyon szeretek utazni,
amire nagyon kevés idõm van, meg újabban
pénzem se sok, szeretek a barátokkal fõzõcskézni. Nagyon nehéz, hogy ne gondoljak arra
közben, hogy mit kell még befejeznem. Például most is az volt, hogy vasárnap nagyon jót
pihentem, de hazaértem este 8 órakor, és negyed 1-ig dolgozatokat javítottam. Ugye, hogyha
azt mondom, hogy hétfõn kiosztom, akkor azt
ki kell osztani, mert ha valamit megígérek, vagy
a hallgatókkal megbeszélünk valamit, akkor
én azt igyekszem betartani. Szóval negyed 1-ig
javítottam a dolgozatokat, és amikor már nem
láttam, akkor lefeküdtem, majd 5 órakor fel-
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keltem, hogy befejezzem a többit. Mindig ára
van, ha mást csinálok, de az én számomra a férjem meg a családom pont ugyanolyan fontos,
mint bármi más.
– Tanárnõ betartja az ígéreteit, de a hallgatók is
teljesítik kötelezettségüket? Vajon hasonlóképpen
vélekednek errõl?
– Hallgatója válogatja. Bízom benne, hogy a többség hasonlóképpen vélekedik. Alapvetõ oktatói,
pedagógusi magatartás, hogy az ember próbál
következetes lenni, próbálja a szabályt betartani, mert csak akkor várhatja el a hallgatóktól
a hasonló viszonyulást, hogyha õ maga is megteszi. Én nem mondom, hogy mindig sikerül,
sokszor a saját hibámon kívül, de ha rajtam
múlik, akkor biztos, hogy ez így van. Persze
kap pofonokat az ember a hallgatóktól is rendesen. Ami engem a legjobban feldühít az az,
hogyha hülyének néznek. Ha odajön a hallgató,
hogy tanárnõ ez van – az van, ha csak egy mód
van rá, biztos, hogy megoldjuk. Hogyha úgymond
szívatni akarnak, azt nagyon nehezen viselem,
mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy nagyon
nagy tiszteletben tartom a hallgatókat, hiszen
miattuk vagyok itt, tehát valahogy azért van rám
szükség, mert vannak hallgatók. Ezt sokan fordítva gondolják, mondjuk én is elgondolkozom,
hogy jó lenne egy kicsit kevesebb hallgató ilyenkor tanév végén, de alapvetõen mi vagyunk
értük. Idõnként úgy érzem, hogy vannak, akik
nem tudnak mit kezdeni magukkal, akik nem
tudják merre, hogy, s mint, és csak melegedni
járnak ide. Ez bánt. Hallgató koromban én is
mindent megcsináltam. Buliztunk, jöttünkmentünk, volt olyan, hogy reggel 7 órakor mentem haza, letusoltam és 8-kor ott voltam az órán.
Az más kérdés, hogy alig vártam, hogy vége
legyen. Aztán persze kipihente magát az ember.
Mondjuk akkor nem volt ekkora szabadság,
mert megvolt, hogy mennyit lehet hiányozni,
mennyit nem. De az embernek volt egy belsõ
elvárása saját magával szemben. Azokkal a hallgatókkal van problémám, akikben ez nincs.
Mert ez az egész tanulás, meg tanár-diák viszony
akkor mûködik, hogyha a hallgatónak is van
saját magával szemben elvárása. Én belehaltam
volna a szégyenbe, magamnak nem engedtem
meg, hogy odamenjek például a Rozgonyi
tanárnõhöz készületlenül. Akkora tiszteletben
tartottuk a tarárainkat, hogy soha fel sem merült, hogy puskázzak, vagy csak az elsõ 2 tételt
tanuljam meg, vagy megkérdezzem a tanárnõt,
hogy mit kell tudni a kettesért. Ezek azok a kérdések, amiktõl ideges vagyok.
– Többféleképpen megmutatkozik, hogy tanárnõ nagyon tiszteli és szereti a hallgatókat. Intézetvezetõi
munkája mellett több hallgatói rendezvényen is részt
vesz, eleget tesz a hallgatói felkéréseknek, teret ad
a hallgatóknak az ötleteik megvalósításában. Legjobb
példa erre az idén 18 éves Országos Közmûvelõdési
Konferencia (KMK), melyet tanárnõ az elejétõl
kezdve nyomon követ. Önt ebben a rendezvényben
hogy kell elképzelni?

– A KMK-val úgy volt, hogy kezdetben aktív
részese voltam, tehát a hallgatókkal együtt
csináltuk, de ahogy teltek az évek, mindig ügyesebbek lettek a hallgatók, és egyszer csak arra
ébred az ember, hogy nincs rá szükség. Egészen
addig, míg valami probléma nem adódik, mert
akkor persze jönnek, hogy segítsünk. Ez nagyon
szépen kialakult, hogy mentorként a háttérbõl
segítek, persze nemcsak én egyedül, hanem
a többi kolléga is. Szoktam gondolkozni, hogy
mi is az én dolgom ebben, és azt hiszem, hogy
a legfontosabb az, hogy bíznunk kell a gyerekekben, esélyt kell nekik adni. Mint az idei
KMK-n is: egy picit aggódtam,
de közben rájöttem, hogy
nincs okom aggódni, hiszen mindegyik szervezõ
annyira lelkesen és lelkiismeretesen dolgozott.
Bízni kell a hallgatókban.
Hogyha úgy érzik, hogy felelõsek valamiért, akkor én
azt gondolom, hogy nagyon
sok mindenre képesek, és
elég a háttérbõl mentorálni.
– Felkérték a Századokról, emberekrõl mindenkinek (SZEM)
elõadássorozat fõvédnökének.
A SZEM a JGYPK saját „szabadegyeteme”, mely
rendezvény újabb bizonyíték arra, hogy jó viszonyt
ápol a hallgatókkal és segíti, támogatja a kezdeményezéseket. Hogyan lett az elõadások háziasszonya?
– Ez is összefügg az oktatói tevékenységemmel, olyan értelemben, hogy a TiszapART
tévések meg a HÖk-ösök kerestek meg ezzel
az ötlettel, hogy lenne egy ilyen elképzelésük.
Feltételezem, hogy azért kerestek meg, mert
mindenki tudja rólam, hogy történész vagyok,
hogy mûvelõdéstörténetet tanítok, és ezért
esett rám a választás, aminek én végtelenül
örültem, hiszen arra kértek, hogy szakmailag
segítsem õket. Védnöknek neveztek ki, de
nem is a cím vagy a megnevezés az érdekes itt,
hanem hogy kihívást jelentett nekem egy
olyan kurzust összeállítani, ami tulajdonképpen kurzusként is elmegy, de ismeretterjesztõ
elõadásnak is jó. Tanítom ezt a korszakot, de
persze egészen más megközelítésben. Az ötlet
Forró Lajosé. Egy jó kis szellemi játék volt,
míg kitaláltuk. Nem mintha nem bíztam volna
benne, de egyrészt nem gondoltam volna,
hogy ennyi hallgató eljön, másrészt nem gondoltam, hogy ennyien nézik a TiszapART
Televíziót. Meg kell hogy mondjam, nem volt
idõm arra, hogy megnézzem magam, pedig
elég sokszor játszották, de annyian jelezték,
hogy látták meg hogy milyen jó, meg érdekes,
ezért mindenféleképpen egy komoly sikernek
könyvelem el. Háziasszonyként minden elõadást bevezettem, és utána meghallgattam
a kollegák ismereteit, elõadásait. Kicsit megmutattunk mi is magunkból valamit, meg mi is
láttunk másokból.
– Úgy mesélt errõl, hogy azt a benyomást váltotta ki belõlem, mintha ez
egy új lendületet adott volna Önnek.
– Hát persze! Képzelje el, hogy
20 éve tanítom a mûvelõdéstörténetet. Ha éjjel álmomból felébresztenek, akkor is elkezdem
mondani valahol, tehát nem jelent
problémát, viszont pont ezért
idõrõl-idõre szükség van arra,
hogy az ember egy kicsit más nézõpontból, más megközelítésbõl
próbálja megnézni a dolgokat,
hogy ne egy ilyen imamalomnak
tûnjön. Ha én saját magamat is

unom, akkor a hallgatók hogy unhatnak. Tehát ez
tényleg egy nagyon jó „játék” volt. Az ember képeket keresgél, végiggondolja mit, miért stb.
Nagyon nehéz negyed órában összefoglalni annak
az évtizednek a legfontosabb történéseit. Az a cél,
hogyha az elõadásokat egymás után látják az
emberek, akkor kiderüljön, milyen volt az az
évtized, amihez az elõadás kapcsolódik, de ne
„nyomjam le” az elõadót, az õ tere megmaradjon,
de azért annak is legyen értelme, amit én
mondok, ne csak annyi, hogy jaj de jó, hogy itt
vannak, és akkor átadom a szót valakinek. Kifejezetten élveztem, és sokkal jobban élveztem
volna, hogyha lehetett volna
egy kicsit több idõm.
– Tervezik a folytatást?
– Õszintén remélem. Nyilván
ez a HÖK-ön és a TiszapART
tévén múlik. A sorozatnak
a Tömegek évszázada címet
adtuk, és a 20. századot
szerettük volna végigvenni,
de csak 1950-ig jutottunk
el, úgyhogy már csak a címbõl adódóan is folytatni
kellene. Azzal váltunk el,
hogy át fogjuk gondolni,
szeptembertõl megint hogyan lehetne egy
ilyen ötös sorozatot szervezni. De már gondolkodtam egyéb dolgokon is, hogyha ennek az
ötnek vége lesz, utána mit javasolok. Nyilván
ez olyan dolog, hogy majd kiderül, hogy akarják-e a hallgatók, mert azt semmiféleképpen nem
szeretném, hogy én beszéljem rájuk. Az az
igazság, hogy én nem szoktam kitalálni senki
helyett semmit. Szakdolgozatot is csak úgy lehet
nálam írni, hogyha valaki tudja, hogy mit akar.
– És milyen más terve van a jövõre nézve?
Túlélni a következõ éveket. Ami most az Intézetben a legfontosabb feladat, kihívás, hogy
értékelni kell, át kell gondolni az alapképzést.
Most zárul le az elsõ három év az andragógus
képzésben, tehát most lesznek elõször végzõseink, így ez egy nagyon fontos mérföldkõ, van
mit módosítani. Másik fontos kihívás a szeptembertõl induló andragógia mesterszak, amit
kíváncsian és érdeklõdéssel várok. És ami
a harmadik nagy kihívás az, hogy egy másik
mesterszakot is indítunk. Megalapították a kulturális mediátor mesterszakot (a mûvelõdésszervezõ folytatása), tehát a szakindítási anyagunk
elkészítése napirenden van. Minél elõbb le
szeretnénk adni, hogy minél elõbb jöhessenek
erre a szakra a hallgatók.
– Van olyan dolog vagy cél, amitõl sikeresebb vagy
boldogabb lenne?
– Nem hiszem, hogy akarnék sikeresebb vagy
boldogabb lenni. Tudja, mi az embereknek
a legnagyobb baja? Az a baj, hogy megtörténik
velünk egy csomó szép és jó, sikereket érünk
el, de ezt csak akkor látjuk, amikor már elveszítjük. Ehhez kell egy életkor és tapasztalat,
hogy át tudja gondolni az ember. Azt gondolom, hogy néha az ember saját magának tarozik
azzal, hogy egy picit megáll és körülnéz maga
körül. Itt vagyok, ez vagyok, viszonyítok a többihez, és akkor azt kérdem, hogy mi bajom
van nekem? Hiszen megvan, ami szükséges,
olyan munkát végzek, amit szeretek, ott vannak
a gyerekeim, akik egészségesek, okosak, ott van
a férjem, aki szeret, tehát ha ez így megmarad,
akkor nagyon hálás leszek a sorsnak, mert
ennél többre nem hiszem, hogy szükség van.
Annak kell örülni, hogy itt vagyok, ez vagyok,
és szeretem, amit csinálok.
Rácz Bea
Fotók: Hegedûs Sándor
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OTDK a résztvevõk szemével

A tudomány új úttörõi
Hallgatótársaik évrõl-évre csodálattal figyelik azokat a diákokat, akik helyezést
érnek el, vagy akár csak részt vesznek az
Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kíváncsiak voltunk, vajon mekkora
energia-befektetésre, milyen munkafolyamatokra van szükség a színvonalas
és változatos dolgozatok elkészítéséhez,
és egyáltalán jut-e ideje az embernek
egyéb teendõi elvégzésére a felkészülési
periódus alatt. Írásunkban igyekeztünk
„igazságosan” eljárni és megkérdezni hét
egyetemistát, hét különbözõ tudományos
érdeklõdési körrel és elért eredménnyel.
Olajos Gábor
Orvos- és egészségtudományok,
Gyógyszerészeti
tudományok
III. helyezett
Gábor kutatási témája a béta-peptidek
tervezése és szerkezetvizsgálata volt.
Elmagyarázta, hogy
a béta-peptidek fehérjékhez hasonló molekulák, melyek elõnyös
tulajdonsága például, hogy nem bonthatók le
enzimek által.
A dolgozat elkészítése a munkaszakaszoktól függõen különbözõ mennyiségû idõt és
energiát vett igénybe. A szintézis során Gábor
naponta több órát töltött a laborban, de a kiértékelés idején kicsit lassúbb tempó is elegendõ
volt. A prezentációra való felkészüléskor megint
gyorsítania kellett, de úgy érzi, a fáradságos
munka megérte, ugyanis egy olyan témát választott, mellyel Magyarországon kevesen foglakoznak. Külön eredménynek tekinti, hogy nyáron
egy gyógyszergyárnál az említett molekulák
szervezetben való mozgását fogja vizsgálni,
közelebb kerülve ezzel a felhasználáshoz.

Hoczopán
Orsolya
Közgazdaságtudomány
I. helyezett
Orsi dolgozatával és egy
vállalatok körében elterjedt kontrolling eszköz
területi egységekre történõ adaptálásával a területfejlesztési stratégiák
végrehajtásának hatékonyságát kívánta növelni. Munkája elkészültét
három hónap adatgyûjtés és öt hónap intenzív
készülés elõzte meg. Számára a legmegterhelõbbnek az írásbeli pályamunka leadása és a szóbeli
megmérettetés elõtti idõszakok bizonyultak. Orsi
úgy érzi, eredményével magának is bizonyított,
és kara dicsõségéhez is hozzájárult. Azt reméli,
hogy ösztöndíjakra való jelentkezését és késõbbi elhelyezkedését nagyban megkönnyíti majd
elsõ díja, de egyelõre úgy gondolja, hogy barátai
„A csúcson kell abbahagyni, Orsi!” tanácsára nem
indul a következõ OTDK-n.
Galicza Zsófia
Humán tudományok,
Alkalmazott nyelvtudomány
Különdíj
Zsófi az adaptációt, mint
fordítási stratégiát vizsgálta a dolgozatában, melyet
különdíjjal jutalmaztak.
Mivel nem sok idõ állt
rendelkezésére, a munka elkészítésének ideje
alatt mindvégig teljes erõbedobással dolgozott.
Büszke arra, hogy egyeteme ilyen jól bonyolította le a konferenciát, ahol tanárai és a diákok
egyaránt örültek a sikernek. Kellemetlen élmény
számára talán az a húsz perc izgalom volt, míg
mindenki õt figyelte, de a díjkiosztón nevének
meghallása már mindent ellensúlyozott. Zsófi
a továbbiakban szeretne ezzel a témával foglalkozni: Erasmus pályázatában kutatási területének is ezt választotta.

Auer Ádám

Veress Krisztián

Állam- és Jogtudomány, Magyar
Állam- és Jogtörténet
I. helyezett, Pro
Scientia Aranyérmesek Különdíja

Informatikatudomány,
Számítástudomány és
numerikus módszerek
I. helyezett

Ádám dolgozatának
címe: A képviselõk
mentelmi jogának szabályozása 1865-75,
melyben az országgyûlés tagjait megilletõ mentelmi jog kialakulását vizsgálta abból a szempontból,
hogy egy új jogintézményt hogyan lehet bevezetni a jogrendszerbe, hogyan képes ez funkcionálni,
milyen akadályok merülhetnek fel. A mentelmi
jogot azért vélte fontosnak, mivel nem egy jogszabály hozta létre, hanem esetrõl esetre alakult.
Munkája elkészítése két évet vett igénybe – bár
Ádám hozzátette, ezt arányosan osztotta el, így
reméli, mindenre volt ideje mellette. Arra a kérdésre, hogy megérte-e a részvétel, egyértelmûen
igenlõ választ adott : bízik abban, hogy dolgozatát nemcsak az egyetemen, hanem késõbbi
élete során is tudja majd kamatoztatni.

Krisztián munkája példázza, mennyire összeegyeztethetõ orvos- és
informatikatudomány:
Egy angiografikus eljárás
áramlásdinamikai paramétereinek meghatározása címû dolgozatának
alapjául olyan adatok szolgáltak, melyeket
szívtrombózist átélt betegeken végzett, szívterületi károsodást mérõ orvosi eljárásokkal
állapítottak meg. Feladata a megkapott adatsorra egy, a szakirodalomban már használt
modell illesztése volt, melybõl késõbb az orvosok élettani következtetéseket is levonhatnak.
Kutatása fél év adatgyûjtésbõl, modellvizsgálatból, további fél év programozási munkából,
tesztelésbõl, verifikálásból, és még számtalan
egyéb tevékenységbõl állt, ami számára egyéb
elfoglaltságok mellõzését csak a versenyhez közeledve igényelt. Hogy mit is nyert? Elmondása
szerint egy számára igazán meglepõ elsõ he-

lyezést; az egyetemen egyébként nehezen
elsajátítható, kutatómunkai tapasztalatokat;
és természetesen barátokat. S bár ez a munkája
tovább már nem fejleszthetõ, céljai között
mindenféleképpen az e területen való elhelyezkedés is szerepel.
Kiss-Csepregi
Ágnes
Agrártudomány
II. helyezett
Ági tavaly tavasszal
elkezdett munkája
során 13-14 éves diákok tejfogyasztási
szokásait mérte fel,
elsõ körben 6-6 fõs
kis fókuszcsoportok
meghallgatásainak keretében, majd 228 általános iskolás gyermek által kitöltött kérdõív
elemzésével. Kutatásával megvizsgálta azokat
a tényezõket, amelyek hatással vannak a hazai
folyadéktej-fogyasztásra, dolgozatának zárásaként pedig javaslatokat tett a csökkenõ tejivás
problémájának kezelésére.
Ági nagyon örült az eredménynek, és számít
arra, hogy miután idén letette az államvizsgát,
II. helyezésével még nagyobb esélyekkel indul
majd a munkaerõpiacon. Terve az, hogy a következõ verseny idején már dolgozni fog, így
nem indul újra a megmérettetésen.
Csovcsics Andrea, Ádám
Zsuzsa, Kóródi Katalin
Közgazdaságtudomány
Különdíj
A lányok A reklámokban megjelenõ meztelenség és
szexualitás fogyasztói megítélése címmel írtak dolgozatot, mellyel céljuk volt feltárni az emberek
erotikus, meztelenséget bemutató hirdetésekhez
való viszonyát. A reklámalkotók egyre gyakrabban alkalmazzák a nyílt szexuális ábrázolást,
ezért a munka elkészítõi kíváncsiak voltak,
hogy a fogyasztók eladásösztönzõnek tartják-e
ezeket a hirdetéseket.
A csapat a fél év felkészülési idõt többek
között kérdõívek kitöltetésével, mély- és fókuszcsoportos interjúk készítésével töltötte. A szerzett tapasztalatok és a különdíj azt mutatják,
érdemes volt kitartóan dolgozni, a témában való
elmélyedést pedig szívesen folytatnák a lányok,
akár egy újabb OTDK keretein belül.
Kliszek Zsuzsi, Vass Viki
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Újabb mesék 18 éven felülieknek
Cikksorozatunkat az érdeklõdésre való
tekintettel ebben a számban is folytatjuk.
Ezúttal nem egy, hanem három történetet mutatunk be, melyek a mesés tálalás
ellenére valóságos alapokon nyugszanak.
Talán néhányan felismerik a bemutatandó szituációkat, tanár-diák egyaránt, és
sikerül vagy meghökkenteni, vagy egy
kis múltidézésre csábítani olvasóinkat.

pogtattak a bölcs vasajtaján, hoppon maradtak:
õ ugyanis hallani sem akart arról, hogy kirándulását férfi kísérõk zavarják meg.
Következõ mesénk, ami már a szájhagyomány folytán sokaknak ismerõsnek tûnhet,
egy csalafinta diákról szól. Leleményessége
már-már legendássá vált attól a naptól fogva,
amikor is lekéste a dolgozatleadás határidejét.
Szigorú tanára megfeddte bûnéért, és nem
fogadta el a fáradtságos munkával,

Hajdanán, túl a Hõsök
kapuján éldegélt tanszéke irodájában egy
õsz szakállú bölcs tanár.
Messzi földre terjedt
híre, hogy a tudomány
legmélyebb berkeiben
szeret kutatni, és egy forró
tea mellett tanulmányi
kirándulások terveit szövögetni. Mint jó kutató,
tudta, hogy az iskolapadban
ülve a tudásra szomjazó
diákok vajmi keveset láthatnak a nagyvilágból, hisz
igazán kutatni csak vándorúton lehet. Nemes gesztus
volt tõle, hogy kéretlenül
is gondoskodott diákjai
szakmai fejlõdésérõl, csak
egy apró részlet miatt nem
lehetett kifogástalan a terve.
Az utazás felvázolásánál kijelentette, csak hölgyeket hajlandó magával
vinni a mesebeli tájakra. Az úrfiak hiába ko-

de sajnos késõn elkészített mûvét. A diáknak
erre egy sanda mosoly ült ki arcára, s megkérdezte oktatójától: „Tudja Maga, hogy ki vagyok én?”

A nemleges választ követõen a hallgató egy
egyszerû mozdulattal becsúsztatta irományát
a többieké közé, és büszkén távozott a döbbenettõl kikerekedett szemû bölcs birodalmából.
Utolsóként egy pórul járt ifjúról szól a mese,
akit egy számonkérés alkalmával puskázáson kapott oktatója, ki híres arról, hogy a csalást nem
pártfogolja. Hõsünk egy hatalmas egyest kapott,
és a névsorból is kihúzatott. A javítás lehetõsége
biztosítva volt, így a kisdiák
szorgalmasan nekilátott
a tanulásnak. Amit viszont
nem tudhatott, hogy a kegyesség mögött ármány
lakozott. A javítás napja
eljött, de kiderült, hogy
a ketteshez a megadott
hat kérdésbõl ötre helyesen kellett volna válaszolnia. Minthogy felkészült,
diákunk az összes megoldást tudta, de szomorúan tapasztalta, hogy
hibátlan eredménnyel
is csak egy elégségest
tudott kiharcolni magának. Ez volt hát a tanár
revansa a csaló ellen, aki
vétett ugyan, de talán
túlságosan is meg
kellett bûnhõdnie.
Itt a vége a tanári
történeteknek május havára, a meséskönyv most
bezárul, de talán újra kinyílik június idusára.
Gyöngyvirág
Fotó: Török Rozi

A fasizmus áldozatainak száma tízmilliókra tehetõ. Belõlük Magyarországra is sok százezer
jutott. Áldozat volt a parasztból
lett katona, aki elesett Voronyezsnél vagy megfagyott a hómezõn;
áldozat volt a zsidó kispolgár,
akit a Dunába öltek. Áldozat
lett a költõ is. Radnóti Miklós
a szerbiai Bor melletti Lager
Heidenauban írta legszebb verseit. 1944. szeptember 17-én
innen indult el utolsó útjára.
2009. május 5-én ebben a városban, születésének 150. évfordulója
alkalmából emlékeztek a költõre
szerbek és magyarok egyaránt.
A rendezvényen tiszteletét
tette Ament Balázs, a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi
Hallgatói Önkormányzatának
alelnöke, valamint Zelena András
EHÖK elnök, a Radnóti Emlékbizottság képviseletében.
A megemlékezés a város
központjában, Radnóti Miklós
szobránál kezdõdött, amelyet
1979-ben a bori tó partján állítottak fel elõször.
Varga Imre szobrász alkotását 2001 õszén ellopták, de másolata 2004 óta új helyen, a városi
kórház elõtt ismét látható. A szobor megkoszorúzása után egy õsbemutató következett,
Milica Paranosic Razglednicák címû oratorikus

mûvéé. A New Yorkban élõ szerb zeneszerzõ
a költõ azonos címû versciklusát zenésítette meg
– ennek elsõ darabja Borban
született. Az alkotást a Belgrádi
Mûvészeti Egyetem Zenemûvészeti Karának zenész és
énekes hallgatói, valamint tanárai mutatták be.
A szobrot a Radnóti Emlékbizottság nevében Zelena András
és Ament Balázs szintén megkoszorúzta. Zelena András
szerint az Emlékbizottság
méltó emléket állított azzal, hogy
a tragikus sorsú költõ elõtt Bor
városában tisztelegtek. Ament
Balázs elmondta, hogy a fiatal
generáció kezében van a lehetõség, hogy a szerb és magyar nép
kapcsolatát elmélyítse. A jövõben olyan együttmûködésre
számít, amely méltó mindkét
oldalhoz. A helyiek kezdeményezése mindenképpen
figyelemreméltó, hogy Radnóti
Miklós elõtt tisztelegnek, bármennyire is negatív események kapcsolhatók
az ebben a városban eltöltött napjaihoz.
„Radnóti Miklós magyar polgár, magyar költõ
és egy kicsit Bor városának lakója, költõje is. Olyan
ember, aki bennünket jó értelemben összeköt. Õ az
egyik azok közül, aki összefûzi múltunkat jelenünk-

kel, rámutatva számos olyan dologra, amit meg tudunk és meg kell, hogy tegyünk a jövõben. A szerb és
magyar kultúrának az elmúlt idõszakban voltak
közös pontjai, és én hiszem, hogy az elkövetkezendõ
idõben lehetõség nyílik elõttünk a további együttmûködésre, legyen szó irodalomról, színházról,
képzõmûvészetrõl, a két ország kultúrájának kölcsönös megismerésérõl. Nekünk közös jövõnk van
Európában, a két országban élõ kisebbségek miatt
is. Ebben a régióban jó a szomszédos országok
közötti együttmûködés, és a kultúrának különös
jelentõsége van – nagyon jó kilátásaink vannak,
ami a közös fejlõdéshez vezet.” – ezen szavakkal
illette Szerbia kulturális minisztere, Nebojsa
Bradic a Szerb Köztársaság Radnóti Miklóshoz
fûzõdõ viszonyát.
Kevés olyan mûvész van, akinél életrajza és
költészete ennyire elválaszthatatlan lenne. Születésének tragikus körülményeitõl egész életében
nem szakad el, s egyre erõsödõ mértékben jelennek meg verseiben a bûntudatnak, a szenvedés
jogosságának motívumai. Származása pedig
sorsának történelmi tragikumát adja. A Bor
városában lezajlott megemlékezés mindenképpen egy kialakulófélben lévõ szerb-magyar
kulturális együttmûködés kezdete. A felek
szerint további kölcsönös együttmûködés várható, amely reményeik szerint a diplomáciai
és külpolitikai közeledés elõszelét jelentheti.
Varjasi Norbert
Fotó: TiszapART TV

hokkento@freemail.hu

„Áldozat lett a költõ is.”
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Az elsõ Zenészbál
A Zenemûvészeti Kar esetében még
nem hasonlíthatjuk össze az idei bált
a tavalyi mulatsággal, hiszen a zenészek
idén elõször szálltak be a bált szervezõ
karok egyre népesebb táborába.
Ami pedig a jövõt illeti, 2010-ben nagy valószínûséggel már lesz mihez viszonyítanunk, mert
Kalmár Zoltán, a ZMK HÖK elnöke elmondta, az áprilisi rendezvényt hagyományteremtõ
szándékkal indították el, és minden évben
szeretnék megismételni.

Zoli azt is megosztotta velünk, hogy ez volt
eddig a kari HÖK legnagyobb szabású vállalkozása, mely nagyon sok elõkészületet igényelt.
A szervezõk a bált megelõzõ héten minden
éjjel nehezen hajtották álomra a fejüket, de
megérte a sok izgalom, mert a programok végig zökkenõmentesen zajlottak.
A legidõigényesebb feladatnak a hallgatói
mûsor összeállítása bizonyult, de egyben ez arat-

ta a legnagyobb sikert is. A körülbelül 200 fõs
közönség valóban nagyon élvezte a ZMK-s diákok produkcióit. A kar hallgatói otthon érezték
magukat, mert barátaik, ismerõseik muzsikáját
élvezhették, akik pedig az SZTE más intézményeibõl tették tiszteletüket, csodálattal figyelhették, hogy milyen csapatmunka eredményeként
születtek meg a színvonalas, sokszor humoros
és kreatív zenei elõadások.
Viszonylag „tapasztalt” bálozók lévén
nyugodtan mondhatjuk, a Zenészek elsõ bálja
felsorakozhat az „öreg rókák” mellé, mert
a hangulatnak, a finom ételeknek és a dínomdánomnak itt sem volt híja. A vendégvárók
ízletes és változatos svédasztalos vacsorával
fogadták a jó falatra vágyókat, desszertért
pedig mindenki odajárulhatott a hazánkban még kuriózumnak számító csokoládé
szökõkúthoz, mellette az ínycsiklandó
gyümölcspálcikákkal.
A kellemes zene és a hasak megtömése
mellett nem felejtkezhetünk meg a jelentõs oktatói részvételrõl, a színes ruhákban
pompázó zenész hölgyekrõl és az elegáns
ifjú urakról sem, akik kedvükre választhattak a beszélgetõ asztaltársaságok, a táncparkett vagy
a pókerasztal felkínálta lehetõségek közül.
A nóta és a mulatozás egészen hajnalig kitartott, amikorra már a mindent kézben tartó
Kalmár Zoli is biztosan elfáradt, de maradt egy
év megpihenni a sok munka után, és elkezdeni a következõ bál szervezését. Mi ott leszünk.
Vass Viki
Fotó: PartyPonty

SZEFHE féle
„Ereszd el a hajam”
„Újra eljött a várva várt áprilisi hét, amikor is
megrendezzük a hagyományokhoz hû tavaszköszöntõ SZEFHE DIÁKNAPOKat. Akik éve óta
rendszeres látogatók, bizonyára nem lepõdnek
meg a programokon, de akik idén döntenek úgy,
hogy kilátogatnak elsõ alkalommal, biztosak lehetnek benne, nem fognak csalódni!!!”
És tényleg. Nem csalódtam. De hogy pontosan
miben is? Nézzük elõször is a programot:
Hétfõ: SZOTE Négykari Vetélkedõ
Kedd: ÁL-TDK Konferencia, Food Festival
Szerda: Techollax Kolirally
Csütörtök: Szabadtéri õrület, Gólyabográcsozás,
White Coat Effect Party
Hát igen, eléggé gazdag és, ami a legmeglepõbb, hogy mindent meg is tudtak valósítani.
Kezdve a Négykari vetélkedõvel, ami valójában
az Általános Orvostudományi Kar, a Gyógyszerész

Kar, a Fogorvostudományi Kar és az Egészségügyi
Kar közös megmérettetését jelentette. Talán
nem volt meglepõ, hogy idén is a gyógyszerészek nyertek, hiszen egyedül az elsõ 2006-os
SZOTE Kupa nem lett az övék. Ez egyébként
régebben a Szent-Györgyi Napok programjait
színesítette, de idõközben helyet cserélt az orvosjogász-közgazdász küzdelemmel.
Az ÁL-TDK nagyban hasonlít a hagyományos
TDK-hoz és mégsem, hiszen: „Egy kategóriában

történik a zsûrizés – a legjobb.” Ez félig a zsûri,
félig pedig a szavazólapos, bárki számára
elérhetõ módszer alapján történik. A kettõ
átlagából született meg a gyõztes: Martin
Dénes „A Homo Sapiens fertõzés terápiás
lehetõségei” címû elõadásával.
Ezen a napon a külföldi-szegedi
hallgatók megcsillogtathatták konyhai
tehetségüket, bemutathatták és még
árulhatták is mindazt, amit kifõztek.

Csillagszemû
Csanesz juhász
Idén sokadik éve már, hogy bekövetkezett
az a jelenség, melyet egyszerûen csak JuGyu
Napoknak hívnak. Az a „három napos” megmérettetés, mely nyájak és juhászaik között
folyik már a rendezvényt megelõzõ hetekben
is, éjt nappallá téve. Az, ami leállítja a forgalmat, mely megbotránkoztatja Szeged város
lakóit, az, melynek kapcsán egy ütemre ver
tavasszal több mint száz szív.
De a leghangosabban egy szív dobogott
azon a bizonyos eredményhirdetõs JATE éjszakán. Egy juhászjelölté, aki sokat küzdött,
vesztegetett, ügyeskedett a királylány kezéért és a királyi címért. És õ nem volt más, mint
Csanesz juhász, aki felhasználta harmadik,
egyes csapattagjainak ötödik évi tapasztalatát,
tudását, rátermettségét és megtett mindent,
amit megkövetelt tõle a juhászság. Aki kézzel
etette a külföldi hallgatókat makarónival, aki
leitatta a színházas játék vezetõjét, melynek
majdnem nagyon csúnya vége lett, és aki ugyan
egy kis segítséggel, de plusz pontért hód módjára kettérágott egy fát. Aki megküzdött
többek között pár tojással, rönkkel, szamárral
(extrém módon meg is etette), birkát cipelt,
bepréselõdött többedmagával egy trabantba,
amit késõbb totálkárossá is tett. Akinek a csapata finomat fõzött, jól küzdött, mindent megtett,
sõt még annál is többet, és akik egyszerre
hullatták könnyeiket, majd egymásba kapaszkodva és sikongatva örültek az utolsó
éjszakán. Azon az éjszakán, mely lezárta azt
a három napot, amely sokak számára életük legemlékezetesebb napjait jelentették. A három
napot, mely miatt ismét több mint háromszáz
napot kell aludni.
B. Niki

A harmadik napon újabb megmérettetésre
került sor. Ám itt már nem a kar, hanem a „hovatartozás” számított. Mivel a Techollax (Te hol
laksz?) Kolirally-n az öt SZOTE koli kollégistái
mérkõztek meg szellemi, fizikai, majd a játékok
után ki tudja még milyen szinten.
És végül, de nem utolsó sorban s napon (mint
általában minden karon) „lám eljõn” a sportvetélkedõ. És mivel „láták többen, hogy ez jó” sokan
kilátogattak, és újból megmérettettek a Szabadtéri
Õrületen kosárban, fociban, paintballban. Küzdöttek a zorbbal, a bikával és a napsütéssel, valamint
az éhséggel. Ám utóbbiakkal nem sokáig, hiszen
a sörjegy és szerencsétlenül járt ökör csillapította mindenkinek szinte mindennemû éhségét.
Ám a pont az „i”-n, a cseresznye a tejszínhabon és a tortán, az elsõ White Coat Effect Party
volt. Ráadásul ezúttal nem is kellett kórházba
menni, ahhoz, hogy rengeteg fehér köpenyben,
„munkaruhában” lévõ, nappal igen keményen
dolgozó, este igen keményen bulizó, jóképû
és tetszetõs egyetemistával találkozzunk.
Barka Niki
Fotók: PartyPonty
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Nem hiszem, hogy öregszem...
…de mostanában egyre inkább az agyamba sul ott, ahova nem lopják be magukat a rohanó
fúrja magát a gondolat, milyen lehet tanyán élni.
hétköznapok. Csak azt látnánk, ahogy a nap
Ott élõ ismerõseim történeteit élmény hallgatni,
elhalad az ég kupoláján, és lassan húzza maga
élmény kibámulni útközben az autó ablakán után csóváját az ablak alatt, vége ennek a napa mellettünk le-lemaradó apró házakra, amiket
nak is. Amit megteremtesz magad körül, azért
körülvesz minden, ami természet: az állatok,
vagy felelõs. Ha
r
a növények, a béke. Ja
magokat vetsz, gonka
ta
it
m
tanulja,
persze 21. század, meg Az ember meg
doznod kell a föla.
lm
ga
tés fo
ahogy a társadalom áll
det, hogy legyen
a hasznos idõtöl
a mai szintjén, garanmit enned. Rendtáltan vagy rád gyújtják a részegek a házat, ben kell tartanod az udvart, hogy ne lepjék el
vagy kipakolják, amikor nem vagy otthon. Vagy a házat a patkányok. Nincs kire hárítani a gonha otthon vagy leütnek, nem gond. De ha el- dokat. Ha megkéred a fiad, hogy locsolja meg
vonatkoztatunk ezektõl, és hiszünk az elveszett
a zöldségeket, megteszi,
jókban, akkor ideálisnak tûnne a kép. Ideális- nem felesel, mert tudja,
nak és idillinek.
neked is ezer dolgod van
Mert mi kell a rohanó világban? A nyugalom.
a ház körül, és ha nincs locsoGarantált a csend, ha jó helyet választunk malás, nem lesz finom a leves
gunknak, este pedig nem a szmogfelhõ monoton répa meg petrezselyem néltónusaiban kell gyönyörködnünk párunkkal,
kül. Ha magányra vágysz,
mint egyfajta unalmas, városi északi fényben, csak kigyalogolsz a telked
hanem a csillagok tízezreivel tûzdelt égboltban,
végébe, és hallgatod az élet
ami ránk borul végtelenül, s ami alatt átérezbágyadt, ráérõs búgását.
hetjük, hogy mi is a természet részei vagyunk. Messze van minden bûn,
Tökéletesen egyenlõk minden mással.
unalmat nem bulival vagy
Lehiggadnánk, ha lenne egy kis csendes totális lerészegedéssel orvoéletterünk, és felnyílna a szemünk. Az idõ lelassolsz, hanem egy dologgal az

ezer közül, amivel hasznára lehetsz kis életterednek. Az ember megtanulja, mit takar
a hasznos idõtöltés fogalma.
Talán ezért tûnik ilyen álombélinek az elképzelés, hogy tanyán szép az élet. A természet nem mindig kegyes, de ez is csak arra jó,
hogy megmutassa, még mindig az õ szolgái
vagyunk, nem pedig fordítva. Odakint, ahol
nem a mesterséges környezet övez minket,
s ahol nem veszi el az eszünket az az alattomos módon elszáguldó idõ.

Egy kis odafigyelés

Allergia

Nap mint nap azt olvasom az újságban, azt hallom a betelefonálós mûsorokban, hogy a nép
szépen egymást szidja, meg küldi melegebb
éghajlatra már-már vulgáris modorban: fiatal
az idõset, idõs a fiatalt, a meleg panelban fulladozó a hidegben fagyoskodót és fordítva.
Vitatkoznak azon, kell-e tûzijáték vagy csak
pénzkidobás, vitatkoznak, hogy az újonnan
épülõ térre kell-e korlát vagy sem. Van, aki
figyelemmel akarja követni Lakatos Krisztián
meg a megasztárok életét, van, aki kiirtaná
a bulvárt az univerzum egészérõl. Mindenen
találunk egy kis csámcsognivalót, és szinte
soha nem jutunk kompromisszumra. Maximum abban, hogy nehéz az élet, a pesszimizmus összekovácsol.
Az idõsek rendre panaszolják bajaikat
a sajtónak, nem adják át a fiatalok a helyüket
a buszon, elveszik az évtizedek óta keményen dolgozók elõl a munkát stb. A fiatalok
hõbörögnek, hogy képtelenség elhelyezkedni,
amíg nyugdíjba nem mennek
az idõsek, s visszavágnak,
hogy a hajlott korú nénikbácsik sokszor bunkók, meg se
köszönik az átadott helyet.
Mindenre általánosítunk,
mindig csak ujjal mutogatunk, és rákenjük a vádakat
az úgy általánosságban
vett másikra. Nem lenne
sokkal egyszerûbb félretenni a keserûséget, a marakodást és acsarkodást,
nem lenne-e könnyebb
átadni a helyet, ha megköszönik, ha nem? Egyszer
valaki csak megköszöni.
Nem lenne könnyebb
hálásnak lenni és tisztelni a másikat? Nem lenne
intelligensebb megoldás,
ha a minket bámuló emberre nem förmednénk

rögtön rá, hanem küldenénk felé egy – minden
savanyúságtól mentes – mosolyt? Nem biztos,
hogy szándékosan bámul, lehet, hogy csak a sok
melóban már a szemét is alig bírja pontról
pontra mozgatni a szerencsétlen.
Sokkal élhetõbb lenne ez a világ, de nem,
mert mindenki hajt, és mindenki érvényesülni
akar – el kell tiporni mindenkit, aki az utunkba
kerül. Ha meg így van, akkor ne panaszkodjunk
egy árva nyikk erejéig sem, hogy tiszteletlenség,
türelmetlenség, figyelmetlenség. Mindenki
azt kapja vissza, amit ad, csak kicsit várni kell
rá és kicsit érni. Ez nem szózat, ezek csak
jótanácsok, amik könnyen megtarthatóak, és
sokkal színesebbé teszik a borús napokat. Hiába
van rossz kedvünk, azt magunkban rendezzük
le, menjünk és fussuk körbe háromszor a házat.
Az agressziót kicsit tegyük el egy képzeletbeli
fiókba, kapjuk elõ az aktivitást és figyeljünk
a másik szükségleteire. Nem fárasztó örömet
lopni egy idegen hétköznapjaiba, s talán elindul
egy hálás láncreakció. Akkor többet olvashatnánk
a lapban, hogy „köszönet az elveszett tárcámat
visszahozó fiatalnak”, „köszönet a segítségért
a villamosra való felszálláskor”. Egyszer csak
több lesz a kimondott köszönet, mint az elégedetlen, és akkor végre
intelligens társadalomnak
vallhatnánk magunkat. Szebb jelzõ,
mint a bunkó.
Török Rozália
Fotók: Internet

Cikk és fotó: Török Rozália

Április 22-én a jogi kar társalgójában Juhász
Miklós tartott elõadást az allergiát okozó virágokról és gombákról. A vetítéssel egybekötött
elõadáson azok is sok új és hasznos információt
tudhattak meg, akik egyébként betegségükbõl
kifolyóan már rendelkeznek némi ismerettel
e téren. A nyírfa pollenje például a tavasz legallergénebb virágpora, a pázsitfüvek közül
pedig a rozsé a legagresszívebb.
Kevesen tudják, hogy a lakosság számára
legtöbb kínt okozó parlagfû pollenje azért hasonlít nagyon a napraforgóéra illetve a rézgyoméra,
mert valaha ugyanúgy rovarmegporzású volt,
mint ezek a növények. Juhász tanár úr felhívta
a figyelmet arra, hogy az allergén növények
környezetében élõ kecskék illetve tehenek
tejének fogyasztása jótékony hatással lehet
az allergiásokra, mert ezek az állatok ellenanyagot termelnek a pollenekkel szemben.
A parlagfû magjáról megtudtam, hogy akár
30 évig is csírázóképes, ami szintén igazolja
a növény példátlan szívósságát.
A penészgombákról azt hallhattuk, hogy
beltérben 40% feletti páratartalom esetében
jelennek meg, emiatt fontos a lakóterek
átszellõzöttsége. Paradox módon a „túlszigetelt” lakások problémája lehet a penészgombák megjelenése, hiszen a közel tökéletes
nyílászárók alkalmazása megszüntetheti
a minimális légáteresztést is.
A pollennaptárakról megtudhattuk,
hogy a legtöbbször sematizált, leegyszerûsített formában jelennek meg a rendelõk
váróiban. A valóságban a pollenek – az idõjárás függvényében – igen tág idõhatárok közt
jelenhetnek meg.
Szó esett a keresztallergiákról is, például
aki a nyírfára allergiás, annál esetleg az alma
is könnyen kiválthat allergiás reakciót.
Juhász tanár úr végül megadott egy nagyon
hasznos linket, ahol figyelemmel követhetjük
a különbözõ pollenek jelenlétét a levegõben:
www.pollinfo.ini.hu.
Sz.L.
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Costinesti – a fiatalok városa
a vásárláshoz, mert a pasik... Tudjátok milyenek!
„Na, végeztél már, mikor megyünk már!? Már láttad ezt a ruhát kétszer is!” Pedig mi lányok elég
alaposak vagyunk, fõleg ha vásárlásról van szó.
Bocs srácok! Ezeken is elég nehéz volt átverekedni magunkat (nemcsak a sok – fõleg fiatal –
ember miatt, hanem a vásárlási láz miatt is),
ezek után bulihangulat fogadott minket a part
közelében: a zenék, amik az utcákon fel-alá
járkáló, rózsaszínû plüss szalagokkal átkötött
dzsipekbõl szóltak. Elkerülhetetlen volt, hogy
A hosszú utat Costinesti-be vonattal tettük meg. ne legyen azonnal kedvünk táncolni és buliz- tõséged van kedvezõ áron esetleg a kedvenNõvérem elõre megvette a jegyeket egy neves
ni. ÁÁÁÁ, kész õrület! A tengerpartról nem is ceddel is találkozni.
irodában, mondván, mivel úgysem beszélünk
Costinesti-ben nézzétek meg az Obeliscet!
beszélve. Már korán
románul, ne legyen kaEz a város jelképe, egy hatalmas monument,
ki kell menni a partület van
õr
s
lje
te
Este
varodás, és õk biztosan
ami a tengerparton áll. Este a leggyönyörûbb,
indenki ellepi ra, ha azt akarod, hogy
esti-ben, m
resik jó helyed legyen!
tudják, milyen jegyek Costin
mert akkor ki van világítva.
ol
nc nak, ke
tá
t,
ka
cá
kellenek. A gyomrunk az ut
kókat. És
Megéri megkóstolni az ottani kebabot, amiNekünk
a
megérkesz
di
bb
jo
l
a jobbná
összeszorult, hogy nemzés utáni idõ vásár- be különbözõ feltéteket („belevalót”) lehet kérni
is találják.
persze meg
sokára (1 megálló után)
(gomba, sonka, paradicsom, paprika, hagyma és
lással telt, és azzal,
elhagyjuk Magyarorszáa többi), és a fûszerezése is pompás. A másik
hogy felfedezzük a „terepet”. Este teljes õrület
got, és nem fog minket érteni senki. Egy jó tanács:
ilyen a „kishal”. Nyersen beleteszik a forró
van Costinesti-ben, mindenki ellepi az utcákat,
ha utazol, és meggyõzõdtél róla, hogy az adott
táncolnak, keresik a jobbnál jobb diszkókat. olajba, és „úgy, ahogy van” fogyasztják. (Tehát
országban nem beszélik azt a nyelvet, amit te
minden benne van).
például tudsz (nálunk ez adott esetben az anNagyon ízletes étel
gol és a német volt), ajánlatos megvenni egy
a kinézete ellenére.
célnyelven íródott útiszótárt vagy zsebszótárt,
Ha van kedvetek,
hogy a segítségedre legyen. Nálunk ez sajnos
látogassatok el a nem
hiányzott, így nem volt más választásunk: mi
messze fekvõ Constantaangolul beszéltünk és mutogattunk, õk pedig
ra, ami a törökökrõl kaprázták a fejüket, hogy nem értik. Hála Istennek
ta a nevét. Ez egy óriási
ebbõl nem adódott olyan sok probléma, annál
város. Van ott minden:
inkább volt gond az úton. Kiderült, hogy Romúzeumok, delfinárimániában minden vonatra kötelezõ helyjegyet
um, libegõ, Aquapark
váltani, amit persze mi nem kaptunk az irodában.
– ami Mamaia-n találÚgyhogy már a második megállónál kérdezte
ható, ez hozzátartozik
a kalauz, hogy hol a helyjegyünk, de rendes
Constantahoz.
volt, mert látta, hogy hová meA Constantai Casino
gyünk (Costinesti egy napos
a város egyik szimbóluutazás vonattal), így nem nama. Régebben a constangyon kötözködött. És hát valljuk
tai elit járt ide, és szinte
be, nem is nagyon értettük meg
minden nyári este bált
egymást. Tehát a következõ
És persze meg is találják. szerveztek nekik. Rövid idõ alatt Európa egyik
jó tanács: ellenõrizd, hogy az
A jegyek körülbelül any- legismertebb kaszinója lett. Nagyon sok szeadott országban kell-e helyjegy
nyiba kerülnek, mint egy rencsejátékos kereste fel az utóbbi években.
– persze csak ha vonattal utazol –,
Másik érdekesség a városban a Delfinárium.
színvonalas diszkóban
ha kell, vedd meg, különben állni
A Delfináriumban megtalálható mindhárom,
Magyarországon, de a berenfogsz! Körülményesen, kétszeri
a Fekete-tengerben honos delfinfajta: a barna
dezéstõl még a lélegzetünk
átszállás, várakozás és állás után
delfin, a közönséges delfin és a palackorrú delfin.
is elállt (fehér bõrülõk, igé– ez persze ne riasszon el senkit
Ezen kívül 2 dél-amerikai oroszlánfóka, illetve
nyes interior). Az árak igen
sem az utazástól – végre hullafápingvinek is találhatóak itt. Minden elõadással
magasak, de azt mondják,
radtan megérkeztünk Costinestiosztatlan sikert aratnak.
egyszer élünk. A zene, mint
be. A látványtól, a nyüzsgéstõl
Az Aqua Magic (aqua park) mindenki számára
ahogy már írtam, kitûnõ,
minden fáradtságunk elszállt.
kikapcsolódást nyújt. Vízi csúszdák, különbözõ
jól lehet rá bulizni. Fõként
Egyszerûen nem bírtuk ki, hogy
méretû medencék, vízesések képezik a helyet.
angol, diszkóban játszott
szállásfoglalás és kipakolás után
zenék mennek, és azokat A park területén éttermek, kávézók, gyorsétterne menjünk le azonnal a tengerpartra. A szállámek, napozóágyak vannak. Az ott található szökõis, ha még lehet, „felturbózzák” egy kicsit.
sunk nagyon jó helyen, körülbelül 500 méterre
kutak a zene ritmusára változtatják színüket,
Magyarországon ezeket a dallamokat nem igavolt a központtól. Összekaptuk magunkat és zán hallottam elõtte, de szerény véleményem
a vízsugarak méretét és formáit. Ennyit Consútra keltünk. A rengeteg bazár, az olcsóbbnál szerint sokkal pörgõsebbek az ottani számok,
tantáról, most vissza egy picit Costinesti-re.
olcsóbb ruhák, a kis mütyürök... – lányoknak mint itthon. Persze van néhány „hagyomáMind Costinesti-ben, mind Constataban
ajánlom, ha ide mentek, barátnõt is vigyetek
érdekes a buszos közlekedés. Úgy kell leintenyos” román zene is, de tényleg nem sok.
ni a buszt, nincs kijelölt megállóhelye. Erre is
A nyaralás nagy része
figyelni kell!
( f õ l e g t e n g e r p a r t o n , Ha van kedvetek
, látogassaNagyon nehezünkfiatalok révén) a strando- tok el a nem m
essze fekvõ
Constantara
re
esett
eljönni onnan, és
lásról, a vásárlásról és
, ami a törö
még mindig ott lennénk,
kökrõl kapt
a bulizásról szólt. De volt
a a nevét.
illetve visszamennénk,
lehetõség sportolásra is.
ha tehetnénk.
Ha kedved van, reggel futhatsz is a hanMég valami, mielõtt eljönnétek a helyrõl:
gulatos tengerparton, miközben a kedvenc
keljetek fel korán reggel, megéri látni a napzenédet hallgatod. Röplabdázhatsz, focizhatsz
felkeltét, ahogy visszatükrözõdnek a felkelõ
a homokban. Csináltathatsz hennát, ha bátnap sugarai a tengeren.
rabb vagy, tetoválást, s akár le is rajzoltathatod
Ha megnyerte a tetszésed: Kellemes utat!
(karikatúra) magad. Amíg ott voltunk, számos
híresség fellépett, köztük ATB is. Tehát leheGregus Barbara

Fotók: internet

Te mit tennél, ha hirtelen lenne egy lehetõséged ingyen elutazni a tengerpartra?
Szerintem Te is azt, amit én tettem:
kaptam az alkalmon, és már másnap
utaztam is a gyönyörû, napfényes
tengerpartra. Lázban voltam, mert
nem mindennap történik ilyen az emberrel, és hát úgy tartják, hogy a nem
tervezett „buli” sikerül a legjobban.
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Barangolás történelmünkben

Juhé, csuhé!
Napjainkban újra éledõben van a természetes alapanyagból való tárgyak készítése,
mert a mûanyaggal elárasztott világunkban kezdünk rájönni a természetes anyagok
szépségére, és arra, hogy ezek a mûanyaggal szemben visszakerülnek a természet
körforgásába, lebomlanak, nem szennyezik környezetünket.
Ilyen alapanyag például a csuhé, mely a kukoricacsövet borító, takaró levelek sokasága. Elõnye,
hogy ingyen alapanyag, könnyen feldolgozható
és használható, mert áztatva puha, hajlékony, nem
kell különösebb erõfeszítés a megmunkálásához. A magyar kézmûves szakirodalomban elég
kevés írott anyag maradt fenn a csuhéfonásról
és felhasználásáról, pedig a régi paraszti életben
szívesen használták ezt a természetes alapanyagot lábtörlõk, játékok készítésére.
A kukorica begyûjtése õsszel történik, a csuhét pedig ildomos minél hamarabb leszedni
róla, mert a nedvességtõl hamar megsárgul és
befoltosodik. Alkalmas körülmények között bármeddig tárolható,
és ha úgy hozza kedvünk, akármikor felhasználhatjuk. Jobb, ha
szárazon szedjük le, de ha mégis
nedvesen tudjuk csak leszedni,
elõbb szárítsuk meg egy száraz,
fûtött helyen, és ezután tároljuk.
A gyûjtésre és tárolásra a legalkalmasabbak a zsákok, amiket ajánlott szellõs helyen tartanunk.
A csuhéból készíthetõ tárgyak
közül a legközkedveltebbek a babák, melyek tulajdonképpen nem
is babák, inkább figurák, amelyek-

kel nagyon jól megjeleníthetõek a paraszti élet
történései, mesék figurái, és persze dekoratívak
is. A csuhébabákhoz és figurákhoz felhasználhatjuk az összegyûjtött vékony szálakat. A csuhét
elõzetesen be kell áztatnunk. A fejet egy szál
drótra rögzítjük, egy csuhélevelet középen összekötünk, kitömjük vattával és mûszállal úgy,
hogy arányos fejet kapjunk, a drótot beledugjuk,
és jó szorosan rögzítjük. A keretet szintén egy
szál drótból készítjük, amit csuhéval bevonunk
úgy, hogy a drót végén két kis kezecske maradjon, majd a vékony szálakból összekötött
csuhélevelek közepébe illesztjük a fejet és ke-

resztbe a kezet. Utána összekötjük, majd a figurát tetszõlegesen öltöztethetjük.
Ezen kívül ki-ki saját kreativitását igénybe
véve egyedi darabokat is tud alkotni csuhéból:
készíthetõ belõle diótartó kosárka, virágkaspó,
varrós készlet-tartó, ceruzatartó, táska, alátétek,
száraztészta-tartó, fedeles bonbon-tartó, gyerekszék, lábtörlõ, kenyeres kosár, aprósüteményes
edényke stb. Kombinálható gömbölyû levelû sással (káka), ami nagyon mutatóssá teszi az edényt.
Ceruzatartó csuhéból pillangóval

Kovács Katalin
Fotók: internet

30 éves a szegedi trolibuszközlekedés
Ez alkalomból szerény kiállítást tekinthetett
meg a Somogyi könyvtár közönsége, amelyen
korabeli képek, jegyek, újságcikkek segítségével kaphatott betekintést az érdeklõdõ a
régi szegedi tömegközlekedésbe. A város elsõ
trolibuszvonala az 5-ös volt, amely a Bartók
tér és Újszeged között közlekedett. Az 5-ös
jelzést azért kapta, mert a hídon közlekedett
5-ös villamost megszüntették.
A kísérleti céllal beindított trolibuszközlekedés sikeresnek bizonyult, és a '80-as
években sorra létesültek az új trolibuszvonalak. A '90-es évek gazdasági recessziójának
hatására azután bezártak számos vonalat, így
például az 5-ös, a 6-os és a 7-es trolikat. Jelenleg viszont éppen hogy új trolivonalak készülnek,
így például a 8-as, ami az egyetemi, klinikai
városrészig fog közlekedni, illetve a 10-es,
amely a 10-es buszt fogja felváltani.
A Szegedi Közlekedési Társaság új trolibuszremízében berendezett kiállításon az is

kiderült, hogy távlati terv egy 6-os jelzésû
újszegedi trolibuszvonal kialakítása, amely
a Népkert sor – Temesvári körút – Fõ fasor
útvonalon közlekedne az újszegedi víztoronyig.
Az SZKT május elsején megrendezett
nyílt napján az érdeklõdõk betekinthettek
a villamosremízbe, meglátogathatták a repteret, amely a közelmúltban került át az
SZKT-hoz, illetve trolibusz-matuzsálemekre
is felülhettek. A Debreceni Közlekedési
Vállalat jóvoltából kék színû trolibuszra is felszállhattak az érdeklõdõk. A Trollino Solaris
hibrid trolibuszokat mind dízel, mind elektromos üzemmódban ki lehetett próbálni. A nyílt
napon a Csáky utcai trolibusztelepen még
a lóvontatású omnibuszra is fel lehetett ülni,
a trolibuszközlekedés szegedi története iránt
érdeklõdõket pedig könyvújdonsággal lepte
meg az SZKT.
Sz.L.

XXVII.
Székelyföld, te csodás!
A székelyföldi erdõvidék
Kovászna megye, illetve az 1876-ban vármegyévé emelkedett Háromszék a Székelyföld déli,
délkeleti területeinek ad otthont: a KeletiKárpátok és a Kárpát-kanyar hegyei, kismedencéi, valamint az Olt völgye és a Feketeügy
síksága osztoznak e varázslatos szépségeket
tartogató tájon. A magasba emelkedõ hegyeket
vadregényes sziklasorosok, tajtékos patakok,
homályos-sötét barlangok, búvó víznyelõk
teszik még káprázatosabbá. A változatos felszínû Keleti-Kárpátok vulkáni hegyvonulata
ívének középhegységei alkotják a Székelyföld
gerincét, közrefogják a „Kárpát-közti” medencéket, medencezugokat, valamint a vízfolyások
völgytágulatait, folyosóit: az Erdélyi-medence
keleti határát képezik. E hegyvidék belsõ övét
a várromok koronázta, bálványosi Vár-hegynek
is helyet adó Torjai-, Bodoki-, Olt kanyarulata által körülölelt Baróti- és az északi részét
„Rika” névvel is illetett Persányi-hegység
alkotja. A „külsõ övet” a hasonló nevû, legendás szelet elbocsátó Nemere, az impozáns,
1777 m magas Lakóca-csúccsal kiemelkedõ
Háromszéki-, valamint a Brassói havasokhoz közeli Bodzai-havasok képezik.
A Háromszék fõ vízgyûjtõ területe az Olt
nevéhez fûzõdik, mely folyó gyönyörû, erdõs
hegyekkel tûzdelt csíki tájakon halad, majd
délnyugatra fordulva a vadregényes Tusnádiszoroson keresztül éri el Kovászna megye
területét. A Csík, Háromszék és Moldva hármas határánál emelkedõ Nemere-hegység
1640 m magas Nagy Sándor-csúcsa alatt ered
Felsõ-Háromszék vízgyûjtõje, a megyéjéhez
hûséges Feketeügy Illyefalva alatt egyesül
az Olttal, mely vizét magába fogadva az
Alsórákosi-szorosnál gyors folyással elhagyja a háromszéki tájakat s Székelyföldet.
Kovászna megye északnyugati területét
a hajdan sûrû erdõkkel borított, hegykoszorúval
övezett, 468 és 1558 m tengerszint feletti magasságban megjelenõ különleges tájegység,
Erdõvidék foglalja el. Az Olt és a Kis-Homoród
völgyei között meghúzódó, Baróti-medenceként is ismert kistáj látványokban és ásványvizekben gazdag, félig zárt medence. Északi,
északkeleti határa a káprázatos Dél-Hargita
nyugati vonulata, melynek pereme átnyúlik
az erdõvidéki tájba, azzal szerves egységet
alkotva. Fenyvesekkel és lomberdõkkel borított csúcsai az 1374 m magas Nagy-Piliske,
az 1280 m magas Mitács, valamint a festõi
kilátást biztosító, 1558 m magas Kakukk-hegy.
A Nagy-Piliske tetejérõl is csodálatos panoráma tárul elénk: láthatjuk az 1016 m magas
Nagy-Murgót és a 710 m magas hegyi átjárót,
a Hatod-hágót.
Ezt a rengeteg erdõvel borított, sûrû hegykoszorúval övezett vidéket öt kistájra oszthatjuk: Felvidéken a hajdani Bardóc fiúszék
területének falvai; Barót környékén a központi
település, Barót városa és a közeli falvak; Bacon
vize és völgye vidékén a gazdag borvízforrások,
fürdõk falvai; az Ajta-patak vidéke; és Oltvölgyön az Olt jobb oldali települései, valamint
a bal oldali, már Brassó megyéhez tartozó falvak.
Kovács Katalin
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Szemelvények egy általános
iskola mindennapjaiból
Murphy a tömegközlekedésben
Átlagos reggeli életkép: szakad az esõ,
tucatszám nyomorognak az esernyõs
emberek a buszmegállóban, mint
az ázott galambok
a villanypóznán.
Emberi ráadás a morgolódás, de hát a gaTörök Rozália
lambok nem a buszra
várnak odafent, csak a jobb idõre. Kocsi
híján, ha nem szeretünk szakadó esõben
biciklizni, vagy gyalogolva fél órákat
cuppogni a vízzel teli kátyúkban, akkor
bizony ezeken a szürke napokon muszáj
a megváltó SZKT-, illetve Tisza Voláncsodákat várnunk.
Általában a csoda amúgy is késik az
ember életébõl, de az említett jármûvek
(fõleg ilyen kényelmetlen helyzetekben),
úgy fest, szinte mindig. Végre megszán
minket egy megállóba gördülõ jármû, lefröcskölve az óvatlanokat egy nagy adag sárral
(ingyen iszappakolás), de a csoda tovább
várat magára, mert az ajtók nem nyílnak
– még mindig nem érjük meg a fedett, meleg térbe kerülés privilégiumát. Felszállás
csak és kizárólag az elsõ ajtónál. A gyerekek a nagy batyukkal és a nyugdíjasok
botjaikkal mind egy emberként tolulnak
az ominózus elsõ ajtóhoz, mintha csak az
Úr színe elé igyekeznének: bûnbánóan, hogy
eszükbe jutott a hátsó ajtókon való felszállás lehetõsége. Bizonyára a sofõr gyanúsnak
véli a kisgyerekek és az állni alig bíró bácsikák kinézetét, és ki akarja szûrni közülük
a bliccelõket. A szabály az szabály.
Az idõ máskor kellemes, a nyári este
könnyû, kipufogógázos, langymeleg fuvallata balzsamozza lelkünk, nincs tolongás, csak
a duhaj társaságok artikulátlan kurjantásai
zavarják a nyugalmat. Az esti/éjszakai, jó
esetben is csak félóránként felénk kacsintó
troli vagy busz ilyen szituációkban bizonyára az olcsóbb légkondicionálás reményében
tár ki minden egyes ajtót, hogy a két-három
becsületes, bérletfelmutatós, valamint
a hátsó ajtón a nem enyhén bódult állapotban lévõ, és egyáltalán semmi utazásra
jogosító iratot fel nem mutató személyek
is akadálytalanul felszállhassanak. Ordibálás, a mobilból dübörög a hip-hop, de
a sofõr, aki talán reggel még a törvényes
utazás védõszentjeként irányított esõben
ázó tömegeket a jármû elejéhez, most
süketen, megrendíthetetlen lelki nyugalommal kormányoz. Ezalatt a tûrni
kénytelen utasok feszengve szívják magukba a hátulról áradó alkoholbûzt, s hazaérve
a káromkodásokból simán gettólexikont
tudnának összeállítani.
Ha késve indulunk, idõben érkezett,
ha korán érünk a buszmegállóba, csak
nem jön a busz, ha a túratáska alján van
a bérletünk, kizárólag az elsõ ajtónál szállhatunk fel. Ha viszont egy részeg népség
akar utazgatni, tárva-nyitva az összes ajtó,
pedig ittas személyeket nem köteles szállítani senki... Furcsa dolgok ezek.

Vasárnap. Dél. Csend, béke, nyugalom.
Nyolcadik emeleti szobám ablakában
figyelem az iskolát, mely most békésen,
kihaltan terül el. Egy-két varjú röppen
csak ágról-ágra, unalmukban kutatva
valami harapnivaló után. A máskor
zsongó, zsibongó iskolaudvar kihalt.
Szinte hiányzik a megszokott rikoltozás, gyerekzsivaj, ami mindig megtölti
még itt, a nyolcadikon is a levegõt. Emlékszem, amikor én is odajártam, abba
a lenti kis általános iskolába. De most
vasárnap van. Csend, béke, nyugalom.

Elgondolkodtató egy ilyen általános iskola mindennapi élete. Emlékszem, csikó koromban, amikor
odalenn rohangáltunk, a felügyelõtanárok ott mászkáltak közöttünk, egymással beszélgettek, s arra
figyeltek, hogy a hetedikes, nyolcadikos
diákok ne cigizzenek
a kerítés tövében,
az udvar hátuljában.
Persze õk, jó példával
szolgálva kétpofára
fújták a füstöt. Elvégre
tanárok, hát elöljáróként kell viselkedniük,
hadd lássa a gyerek
a frankót. De akkor mi
ezt gyerekfejjel nem
érzékeltük, de lám!
Bennem mégis megmaradt. A legfogékonyabb
emberi korszak a tanulásra – úgy mondják –
az intézményesített
oktatás kezdete. Minél
idõsebb az ember, annál
nehezebben tanul és
annál nehezebben maradnak meg dolgok. Valahogy számomra evidensnek mutatkozik a dolog,
hogy legalább általános iskolában ne a gyerekek
elõtt szívja a tanár/tanárnõ a koporsószöget. Hol
marad, kérem, a nevelõ célzat? Hiszen mint tudjuk,
a gyerek fejlõdésére születése után (és elõtte is)
elsõsorban a család hat. Utána jelennek meg az

intézményesített oktatás nevelõ hatásai, a társadalmi és természeti-környezeti hatások.
Emlékezzünk csak, személyiségünkre milyen
hatással volt az, hogy általános- vagy középiskolában be szerettünk volna kerülni egy adott társaságba? Én például minden további nélkül
ezért szoktam rá a dohányzásra annak idején.
Hát miért ne? A tanárok is elõttünk szívták, láthattuk önnön szemünkkel, beszívhattuk a füst
jellegzetes, kavargó-szürke illatát.
Felvetõdik a kérdés, hol marad a felelõsség és
a fegyelem? Az ablakomból szoktam nézni, ahogy
a testnevelõ tanár sétál elöl, mögötte a gyerekek.
De nem ám kettes sorban, hanem mint a bevándorló magyarok: megállíthatatlanul, alaktalan
formában. Körbeveszik a tanárt, még tornasor
sincs, és bár nem hallom, talán névsor se. Aztán
a nebulók futni kezdenek – bemelegítés persze
nuku. Hogy milyen habitussal rendelkezik a diák?
Ugyan, fõhõsünket nem érdekli, lecsüccsen egy
padra, újságot vesz elõ,
miközben enyhén túlsúlyos diákjai felé pislogva lépésbe váltanak át.
Ha esetleg felpillant,
tesznek pár tipegõ futólépést. Aztán persze
elõkerül a focilabda
és juhé! Le van tudva
a testnevelés óra...
Lehet hõbörögni
az egészségtelen életmód, a számítógép,
a gyorskaják, a magyar
lakosság elhízása, az
egyre több túlsúlyos
gyerek miatt, de talán elõször a saját
portánkon kellene
körülnézni és söprögetni. Persze
vehetjük az életre
való felkészítés
folyamataként a tanár nikotintól sárga ujjait és
fogait, vagy a sokat emlegetett érdektelenséget
a testnevelõ tanárok részérõl a mozgásos kultúránk
felé. Ez is egy aspektus, bár meglehetõsen triviális a magyar értelmiség legnépesebb táborától.
Móricz Gábor
Fotók: internet
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A minap egy pénzügyi „szakember” arról beszélt a rádióban, hogy az emberek tévednek,
ha azt hiszik, hogy aki adót optimalizál, az adót
csal. Elmagyarázta, hogy az nem ütközik jogszabályba, ha egy gazdasági társaság megkeresi
azt az országot, amely számára a legkedvezõbb
adózási szempontból, és ott adózik jövedelme
után. Ez persze igaz. De hány meg hány olyan
dolog van ezen kívül, ami nem ütközik jogszabályba, mégis gazemberség, hiszen jól tudjuk:
a jog és az igazság nem ugyanaz.
Kíváncsi lennék, hogy mit szólna az APEH,
ha Magyarország összes adóköteles magánszemélye egyik nap úgy döntene, nem Magyarországon
adózik, hanem, teszem azt, Cipruson. No persze
nem adócsalás céljából, hanem hogy optimalizálja adóját.
A tõke szabad áramlása nálunk úgy tûnik,
azt jelenti, hogy a tehetõsek, a gazdasági társaságok úgy kerülnek adót, hogy külföldön
adóznak, a kisemberek pedig csak fizessenek
adót nyugodtan ott, ahol vannak, és lehetõleg
jó sokat. Így könnyû: vannak az újkori röghöz
kötöttek, és azok, akik ott adóznak, ahol kedvük szottyan.
Sz.L.

A Nézõpont rovatban közölt írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét!

Trianon
89 éve
89 évvel ezelõtt kötötték meg azt a szerzõdést,
amely értelmében Magyarország elvesztette
területének 2/3 részét. Bár „a Trianoni békét
az 1920 tavaszán kinevezett Simonyi-Semadam
Sándor kormányának 2 politikailag súlytalan
tagja írta alá” (forrás: Wikipedia), annyira
azért mégsem voltak súlytalanok, hogy a szerzõdés a mai napig ne legyen hivatkozási alap:
idén márciusban a megyei bíróság megtagadta a Trianon Emlék Egyesület bejegyzési
kérelmét, mert „a békeszerzõdéssel kapcsolatos
egyesületi tevékenység folytatására lehetõség nincs”.
„A trianoni békeszerzõdés hatásainak bemutatása a múlt és a jelen embereinek szemszögébõl”
– többek között ezt a passzust kifogásolta
Dabis Erzsébet megyei bíró, aki úgy döntött, hogy
nem veszi nyilvántartásba a Trianon Emlék
Egyesületet, mert „az 1921. évi XXXIII. törvénnyel becikkelyezett trianoni békeszerzõdéssel
kapcsolatos egyesületi tevékenység folytatására lehetõség nincs, hisz (...) Magyarország kötelezte magát,
hogy a békeszerzõdést alaptörvényül ismeri el”.
Az egyesület alapítója, a kiszombori Kövesdi
Sándor az elutasító határozatot látva nyílt levelet küldött a Délmagyarország napilapnak.
Többek között azt kérdezi a bírónõtõl, hogy
tényleg törvényt sért-e az, aki a békeszerzõdésrõl tudományos-ismeretterjesztõ könyvet ad
ki – mert akkor be kellene zúzatni jó néhány
ilyet. Ugyanígy, ha törvénysértõ egy ilyen témájú kiállítás rendezése, akkor be kell zárni
a Várpalotai Trianon Múzeumot, és kordonnal kell elkeríteni az összes emlékhelyet.
„Milyen országban élünk, ahol a nemzet egyik
legnagyobb gyásznapjára nem szabad emlékezni,
emlékeztetni?” – kérdezi Kövesdi.
Sz.L.

VÉLEMÉNY
Korszerû
„ÚJ!” – harsogott a felirat gyerekkoromban sok hirdetésen.
Ami új volt, az jó is volt, mert
a régi nem volt olyan jó. Na
persze voltak és vannak is
Székely László
dolgok, amik kifejezetten
akkor érnek sokat, ha régiek, de a „RÉGI!” feliratot ettõl még csak maximum a Kétfarkú Kutya
Párt ragasztja ki egy rozsdás kukára. Új és régi.
Könnyen megállapíthatjuk, hogy nem minden
régi dolog rossz, és fordítva, nem minden új dolog
jó. Sõt, a legtöbb új dolog, amelynek legfontosabb
elõnye, hogy „új”, nem is biztos, hogy annyira
jó. Lehetséges, hogy csupán nagyon el akarják
adni. Ezen a szitán még könnyen át lehet látni.
Na de mi van a „korszerû” dolgokkal?
A korszerûnek nevezett termékek látszólag

,,
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.
Csányi Sándor alkalmi
munkás Perkátán született
1929-ben. A börtönbõl a forradalom napjaiban szabadult.
1956. november 4-e után Budapesten csatlakozott a Thököly
úti fegyveres csoporthoz, a szovjet csapatoknak nagy veszteséget okozva folytatta
társaival a harcot. Mozgalomban való részvétel
vádjával halálra ítélték. 1959. október 28-án
kivégezték. Élt 30 évet.
Császár József gépkocsiszerelõ Magyaratádon született
1929-ben. 1956. október 26-án
részt vett a veszprémi tüntetésen: a Kossuth-emlékmûnél
õ tûzte ki a címer nélküli
nemzeti zászlót. Jelentkezett
a Nemzetõrségbe, részt vett november 4-e után
a szovjet csapatok elleni harcokban. Fegyverét nem szolgáltatta be. Statáriális eljárással,
fegyverrejtegetés vádjával halálra ítélték.
1957. április 12-én kivégezték. Élt 28 évet.
Csehi Károly festõ-mázoló
Budapesten született 1928-ban.
1956. október 23-án részt vett
az újpesti tüntetésen. Október
28-án tagja lett a forradalmi
testületnek. Fegyvert szerzett csoportjának ellenállás
céljából. Részt vett letartóztatásokban, kihallgatásokban. November 4-e után részt vett
a szovjet csapatok elleni harcokban. A vád szerint egy államvédelmi és egy pártvezetõ lakásából nagy értékû ingóságokat tulajdonított el.
Szervezkedés kezdeményezése és vezetése,
valamint társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bûncselekmény vádjával halálra ítélték.
1959. július 30-án kivégezték. Élt 31 évet.

szerényebben tolakodnak a vásárló kegyeiért,
mint az „új” dolgok, de a látszat csal. Korszerû
volt a DDT növényvédõszer az ötvenes években: évente több ezer tonnát permeteztek ki
belõle. Egészen addig, amíg ki nem derült,
hogy a kezelt zöldségek, gyümölcsök fogyasztását követõen felhalmozódik a szervezetben,
és rákot okoz. Azután az atombomba is korszerû fegyver volt 1945-ben, de jónak aligha
lehet nevezni. Ennek ellenére ezer meg ezer
kipróbálatlan terméket népszerûsítenek azzal
a szlogennel, hogy korszerû. A számítógép is
korszerû, de arról napokig lehetne vitatkozni,
hogy minden szempontot összegyûjtve jónak,
hasznosnak lehet-e nevezni.
A korszerû táplálkozás is érdekes állatfaj.
Az emberi testnek minden kétséget kizáróan nem
változik meg 10 évente az alapanyag-szükséglete.
Olyan, hogy korszerû táplálkozás tehát nincs – vagy
jó, vagy kevésbé jó lehet a táplálkozás.
Csermák János pincér Kiskörén született 1928-ban. 1950-ben
megpofozott egy szovjet katonát, ezért a recski munkatáborba
került. Ott tüdõbeteg lett,
1953-ban szabadult. Október
elsõ napjaiban részt vett
a Thököly út környéki fegyveres felkelésben.
November 4-e után a szovjet csapatoknak
nagy veszteséget okozva folytatta társaival
a harcot. Fegyvert szállított, segített kiépíteni
a tüzelõállásokat, segített a Molotov-koktélok
elkészítésében. Mozgalomban való részvétel
vádjával halálra ítélték. Letartóztatása és
kivégzése között több mint egy évet töltött
börtönben. 1959. október 28-án kivégezték.
Élt 31 évet.
C s i k i L a j o s katonatiszt
Dorogon született 1931-ben.
1956. november 2-án parancsra
egy huszonhárom gépkocsiból
álló alegységet vezetett Budapestre. Két nap múlva, a szovjet
támadás után elhagyta állomáshelyét, és csatlakozott a Schmidt-kastélyban
Pércsi Lajos egységéhez, aki szovjet csapatok
mozgásának felderítésével bízta meg. Késõbb
parancsnokként részt vett a szovjet csapatok
elleni harcokban. November 7-én délelõtt
még tüzet nyitottak szovjet katonai egységekre. Délután már, megbizonyosodva a hatalmas
túlerõrõl, embereit a hiábavaló küzdelem feladására szólította föl. Mozgalom vezetése és
a tûzharcban áldozatul esett szovjet katonák
halála miatt gyilkosság vádjával halálra ítélték.
1958. május 10-én kivégezték. Élt 27 évet.
D. Szabó Károly villamoskalauz Ócsán született 1924-ben.
1956. október 28-án Ócsán
megválasztották a Nemzeti
Bizottságot, melynek elnökhelyettese lett. Részt vett
a helyi Nemzetõrség tevékenységében. Társaival lefegyverezte a helyi,
kommunista vezetésû polgárõrséget, és
különbözõ letartóztatásokat foganatosított.
November 4-ét követõen is folytatta a Nemzeti Bizottság a munkát. Felelõssé tették
azért, mert a tömeg a községben egy lövöldözve
menekülõ pártmunkást elfogott, bántalmazott,
s akit egy késõbb külföldre menekülõ személy agyonlõtt. Szervezkedés vezetésének
vádjával halálra ítélték. 1959. január 14-én
kivégezték. Élt 35 évet.

forrás: magyarforradalom1956.hu

Optimális
kiszúrás a
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A vérbeli elõadómûvész,
a világmegváltó és az optimista
Megkezdõdött a tavasz, s vele együtt a Tavaszi
Fesztivál is, melynek keretein belül számos
könnyûzenei koncertre látogathatunk el, elõrevetítve egy kicsit ezzel a nyári fesztiválhangulatot. A hangulatfelelõsök sorában az
elsõ a Supernem volt, akik friss, energikus és
laza dalaikkal, szövegeikkel megtették a tõlük
telhetõt. A buli elõtt azonban komolyabb
témák kerültek terítékre, íme.
– Mindannyian más zenekarban kezdtetek, nem
a Supernem volt az elsõ bandátok, ez a formáció
azonban jó pár éve fennáll már. Úgy gondoljátok,
ezzel révbe értetek?
Papp Szabi: Talán a U2 az egyetlen zenekar, ami
úgy kezdõdött, ahogy vége is lesz. Mindenkinek
kell a tapasztalatszerzés, és mindenkiben ki kell
alakulnia annak, hogy milyen saját zenét akar
játszani; mi pont ezen mentünk keresztül.
Hogy révbe értünk-e? Az én véleményem például
nap mint nap változik errõl, viszont zeneileg mindig fejlõdünk és változunk, és ez pont ettõl jó.
Pulius Tibor: Aki hátradõl, az meg is érdemli
a sorsát. Mindig eggyel tovább kell gondolni a dolgokat, és mindig tudni kell, hogy mit akarsz.
Az ugyanis, hogy lett egy jó klip vagy lemez,
nem jogosít fel arra senkit, hogy lazsáljon.
– Stílusotokat akrobatikus rock'n'rollként határoztátok meg. Ez mit jelent pontosan?
Papp Szabi: Ez egy nagyon nehéz mûfaj, és
a miénk pont ilyen. Igazából ez egy vicc volt,
amit pár éve elengedtünk, és valakinek annyira megtetszett, hogy lejegyezte.
Pulius Tibor: Valójában úgy kezdõdött, hogy
volt egy Rocky Baby nevû lány
– az elsõ számú rajongója

a bandánknak –, aki akrobatikus rock'n'rollt
táncolt egy csoportban, s volt egy elõadásuk
a mi egyik dalunkra. Innen jött, hogy mi akrobatikus rock'n'rollt játszunk.
– Több filmnek is elkészítettétek már a fõcímdalát.
Más filmzenét írni, mint egy olyan számot, ami felkerül a cd-re?
Papp Szabi: Igazából kettõ volt: az egyik a Nincs
mese, a másik a Fej vagy írás, és mind a kettõ
nagy bukás volt. Az egyiket be akarták mutatni, de nem sikerült, a másikat bemutatták, és
nem sikerült. A Nincs mese címû filmnek úgy
készült a zenéje, hogy megvolt a film címe, és
a rendezõ egyetlenegy taktushoz ragaszkodott,
a Magyar Népmesék kezdõdallamához. A Fej vagy
írás címû filmhez pedig úgy készült el a dal,
hogy Alex, akivel a három lemezünket csináltuk, írt egy dalt egy filmhez, ami úgy sikerült,
hogy végül a film fõcímdala lett, melyhez aztán
késõbb klipet is készítettünk. A film azonban
nem lett sikeres. Azt hiszem, nekünk ennyi
elég is volt a filmzenélésbõl.
– Nagyon negatívan nyilatkoztál több helyen is a mai
kor emberérõl, a médiáról; a szövegeitekbõl viszont
nem árad pesszimizmus. Mit gondoltok akkor errõl
valójában?
Pulius Tibor: Abszolút nem vagyunk egy
pesszimista zenekar. Vannak olyan dalok, amikor kifakadunk, mint például a Zsebre dugott kéz
vagy a Csodagép címû dalokban, de általában
nem akarunk minden világot megváltani, elég
lenne ezt is. Tehát nem vagyunk pesszimisták,
de azért olvasni kell a soraink között.
Papp Szabi: Ez szerintem teljesen egészséges.
Ha ugyanis csinálsz valamit és az az életed, hogy
elõadómûvész vagy, legyél te festõ, szobrász,
költõ, színpadi énekes, vagy legyen zenekarod,
akkor te azt nem pénzszerzésbõl vagy megélhetésbõl választottad magadnak, hanem te
egyszerûen ilyen ember vagy. És ma ott tart
a média, nem csak Magyarországon – csak idehaza pici, így ez sokkal szembetûnõbb –, hogy
mindenféle sehonnai ember teret kap ahhoz,
hogy magamutogatással és mindenféle tartalmatlan dologgal árulja és adja el magát. Ez sértõ.
Nemcsak olyan embereknek, mint mi vagyunk,
hanem olyanoknak is, akik gyermekkoruk óta
ebben élnek, és ezzel foglalkoznak. Nem akarom én, hogy legyen másik
esélyünk, hiszen mi azért
élünk, halunk és vagyunk.
Ezt lehet olvasni a soraink között, mert engem nagyon
bosszant ez az egész. Ráadásul
mindig úgy alakul a világ, hogy van mi
ellen felemelned a hangod és a szavad.
Ezt teszi a rockzene, illetve azok az emberek,
akik nem arról énekelnek, hogy elmúlt a nyár,
don't break my heart. Ilyen mindig lesz.
Mozsik Imre: Próbáljuk úgy felfogni a rosszat
is, hogy a napos és mosolygós oldalát ragadjuk meg. Így lehet túlélni.
– Rengeteg dologgal foglalkoztok: koncerteztek, dalokat írtok, lemezt adtok ki,
Szabi, Te a mûsorvezetésben is kipróbáltad magad, egy szóval levegõt venni
sincs idõtök. Születni kell egy ilyen
életmódra, vagy bele lehet tanulni?
Papp Szabi: Is-is. Meg lehet
szokni. Magyarországot nézve

az van, hogy ha el mered hinni, hogy márpedig
én ezt fogom csinálni és kész, akkor attól
kezdve úgy fognak alakulni körülötted a dolgok, és ez nem csalás, nem ámítás.
Pulius Tibor: Az energiák fontosak, hogy miket vonzol be, miket hiszel el teljes szívedbõl.
Általában ezek mûködnek, mi legalábbis
e szerint élünk.
Papp Szabi: Másodállásban nem lehet
egy zenekart csinálni. Vagy ezt csinálod, vagy
nem. Lemondásokkal is jár, de ezek aztán
megtérülnek.
Pulius Tibor: Egy lemez készítése közben agybajt lehet kapni, fõleg a szövegírásnál. Akkor
azért néha kaparjuk a falat, mert ragaszkodunk
ahhoz, hogy mindent mi írjunk: szöveget, zenét;
és minden más is a mi kezünkben van.
– Három nagylemezetek van, ezek kétévente jelentek
meg. Ezt tervezitek, vagy ha összegyûlnek a dalok,
akkor jöhet a lemez?
Pulius Tibor: Éppen most õsszel kellene, hogy
a negyedik lemezünk megjelenjen, és hát...
dolgozgatunk.
Papp Szabi: A két év szerintem egészséges
idõintervallum. Igazából semmirõl nem vagyunk
lekésve, mert nagyon sok dolgot megcsináltunk
ahhoz, hogy ne érezzük ezt.
– Végezetül bizonyára sokan kérdezték már tõletek
ezt, de miért éppen Supernem?
Papp Szabi: Egy nagyon kedves barátunkkal,
Bodrogi Andrissal egyszer, tíz évvel ezelõtt
együtt dolgoztunk egy tv-felvételen, és a szünetben odajött hozzám, hogy: „Figyelj, Supernem.”
Én meg kérdeztem, hogy ez most mi?! Mire
mondta, hogy ez egy zenekarnév. Aztán eltelt
két év és felvettük ezt a nevet. Nem tudom,
mit jelent, ezt õ találta ki.
Zsófi
Fotók: PartyPonty
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Péterfy Bori
Színházi színész, filmszínész, énekesnõ.
Érdekes és sokoldalú pályafutás az övé.
Azt mondja, kicsit mindenhová és sehová tartozik egyszerre. A JATE-ba
a Love Band-del érkezett egy kellemes
koncertre. Ez után beszélgettünk vele.
– Hogyan tudod beosztani az idõdet? A darabok és
a koncertek hogy illeszkednek egymáshoz? Melyiket
szervezed le elõbb?
– Nagyon nehéz összeegyeztetni a kettõt. Általában a koncerteket szervezem le elõbb, és ahhoz
illeszkednek a színházi dolgaim, de az is elõfordul, hogy felcserélõdik ez a sorrend; mikor hogy.

– Miben változott a helyzet az Amorf Ördögök óta,
mennyiben lett más a személyiséged, és mennyiben
változott meg az életed?
– Az Amorf Ördögöknél még inkább a színházra koncentráltam. Az egész zenekar egy nagy
kísérletezés volt számomra, ott még igencsak
formálódtam és tanultam, amit a Love Band-ben
már jól tudok hasznosítani. Persze sokkal több
mindenre kell figyelnem, mint frontember,
sokkal több dolgom van. Elég fárasztó tud lenni
a színházzal vegyítve a dolgokat.

Egy modern
polihisztor
közös projectek, de sajnos neki most nem sok
ideje van erre.
– Nem zavar benneteket, hogy egyre populárisabbá válik
a zenétek, és hogy egy egészen más közönség van kialakulóban, mint ami például az Amorf Ördögöknek volt?
– Nem, egyáltalán nem zavar minket, örülünk,
hogy egyre többen hallgatnak.
– Mint színésznõ, esetleg van valami szerepálmod?
– Eddig nem igazán volt, de nemrég láttam
egy román rendezésû darabot, és azóta Frank
Wedekindnek a Luluja tölti be ezt a „szerepet”
a színházi pályafutásomban.

– Az az igazság, hogy nem nagyon van idõm
magamra. Azonban úgy gondolom, hogy már
elég nagy rutinom van abban, hogyan osszam
be az idõm.

– Elégedett vagy az életeddel?
Van még valami a színészkedésen és az éneklésen kívül, amit
ki szeretnél próbálni – másik
mûvészeti ág esetleg?

– Ha választani kellene a színház és a zenekar között,
melyiket választanád? Egyáltalán tudnál választani?

– Szerintem az nem létezik,
hogy valaki elégedett legyen
az életével...

– Ezek mellett jut idõd magadra?

– Nem biztos, hogy nem tudnék választani a kettõ között.

– A dobos benne van a Monchichi
Potencial-ban is. Esetleg a többi
tag is játszik máshol?

– Hol játszol most?
– Most kizárólag
a Nemzetiben játszom. Balázs Zoli
rendez egy darabot,
abban leszek majd,
a többi titok, még...
– Nemrég még a Krétakörben voltál, ami inkább mondható alternatív
színháznak, míg a Nemzeti valamilyen szinten
a hagyományos kõszínházak közé tartozik. Melyik
színházi vonal áll hozzád közelebb?
– Természetesen az alternatív, de azt hiszem,
hogy most is olyan emberekkel dolgozom
együtt, mint például Alföldi Robi, Balázs Zoli,
akik azért eléggé új dolgokkal kísérleteznek,
így nem szakadtam el – szerencsére – az alternatív színháztól sem.

– Idén új albumotok jelenik meg.
Mikorra várható?
– Elvileg november 17-én fog
megjelenni.

– Úgy hallottam, hogy a M. P.
épp feloszlóban van, vagy már
meg is szûnt... Igazából a Péterfy Bori Love
Band az Amorf Ördögök utolsó felállása, annyi
különbséggel, hogy sokkal érettebb, mint az
Amorf Ördögök volt.

– Kik szokták írni a dalszövegeket?

– Mi a helyzet a filmes pályafutásoddal?

– Az elõzõ lemezre Lovasi írt jó pár számot,
az új lemezre én is írtam...

– Mostanában inkább rövidfilmekben szerepeltem. Például egy Londonban végzõ lány filmjében, valamint most nyáron fogjuk forgatni
Orosz Dénes Poligami címû nagyjátékfilmjét.

– Honnan jött az ötlet a Lovasival közösen elkészített
nótához? Tervbe van véve esetleg további kooperálás?
– Régóta ismerjük egymást Lovasival, aztán
egyszer gondoltunk egyet, és megszületett
a Délelõttök a kádban nevezetû nóta. Nagyon
sokat segített nekünk a Bandi; õ volt a kiadója
az elõzõ lemeznek. Tervbe vannak véve még

– Kislánykorodban mi szerettél volna lenni?
– Színésznõ. Mindig is az akartam lenni...
Gila Adrienn, Nagy Szabolcs
Fotók: PartyPonty

A glam rock (más néven glitter rock) a '70-es
években kialakult rockzenei stílus. Tetõpontja
1971-73 közé tehetõ – olyan angol zenekaroknak, elõadóknak köszönhetõen, mint a T. Rex,
a Sweet vagy David Bowie. Természetesen
a KISS is említésre méltó képviselõ, de már
a késõi korszakból. A stílus nem aratott túl
nagy sikert az USA-ban, bár azt hiszem, Alice
Coopert illik, sõt kötelezõ megemlíteni,
ha már a glam rockról beszélünk.
A koncertek látványos, nagy energiájú
elõadások voltak,
a dalok leginkább a szex
és a dro-

gok témakörét érintették, de népszerûek voltak
a tudományos-fantasztikus témák és természetesen a generációs különbségek, lázadások.
A glam elõadók és rajongók elõszeretettel
öltöztek ûrkorszakot idézõ extravagáns jelmezekbe, csillogó ruhákba, sminkelték magukat,
és magas sarkú cipõket hordtak – ezek egyértelmûen megkülönböztették õket más irányzatok
képviselõitõl. A férfiak gyakran viseltek szoknyákat, illetve alapvetõen nõi ruhákat; nem volt
ritka a transzvesztita elõadómûvészek elõfordulása, de igazából homoszexuális kevés volt
köztük. A más stílusoktól való különbözés
mellett az öltözék egy idegen személyiséget
volt hivatott kifejezni. Kitûnõ példa erre David
Bowie Ziggy Stardustja, aki egy földönkívüli
rocksztár. A '72-ben megjelent album (The rise
and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars)
turnéja Ziggy alakjára épült – Bowie itt
szerepelt elõször a közönség elõtt
különleges kiegészítõkben, lángvörös
frizurával. A koncertek sokkoló pillanatokkal teli, teátrális show-k lettek;

innentõl kezdve az énekes Ziggy Stardustként
nyilatkozott, turnézott egészen a '73-as, londoni
koncerten történõ visszavonulásáig.
Hedbide Bowie leírásával ilyen képet ad
a glam rock-felfogásról: „Bowie metaüzenete a menekülés volt – menekülés az osztályhovatartozástól,
a szextõl, a személyiségtõl, a nyilvánvaló elkötelezettségrõl – a múltba, ami csak a képzeletben létezett...
vagy pedig a tudományos-fantasztikus jövõbe.”
Sinkó Szandra
Fotók: internet

hokkento@freemail.hu

Glam rock – a csillogó sztori
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Vizsgaidõszak elõtti hajrá

NEOvízió

Vizsgaidõszak elõtti hajrá... Ez a legrosszabb.
Mikor 2 hétig megállás nélkül nyomja az ember,
elõvizsgák, zh-k, van itt minden... Ezért aztán
érthetõ, hogy a május 11-ei JATÉs NEO koncert
nem mondható a legsikeresebbnek, ilyenkor
nem erre koncentrál az
egyetemista.
A koncert 10-re volt kiírva, de 10-kor a nép még
a Sörkertben, meg ki tudja
hol, ki tudja, mit csinált. De
miért csináljuk ezt? Ha 10-re
van valami kiírva, akkor miért olyan egyértelmû, hogy
11-re kell odamenni? Ha
mindenki ott lenne 10-kor, nem kellene várni 11-ig,
hogy legyen annyi ember, hogy el lehessen kezdeni játszani. Vagy nem is velünk van a baj,
talán a régi rossz élményekbõl fakad ez? Órákig tartó hangolás, tökölés, mittudomén...,
így ezeket próbáljuk inkább kihagyni?

Bár, az estével kapcsolatban ez nem mondható el, mivel még fél 11-kor sem voltak valami
sokan. De ez nem szegte kedvünket, legalább
a sörözés meg az egymásra mosolygás mellett
még le is tudtunk ülni, azt is hallottuk, amit
a másik mond, és a füsttõl
sem kerülgetett a fuldoklás.
Aztán kezdtek szállingózni
az emberkék, van, aki csak
a TTIK-s buli, van, aki az
együttes miatt. És olyan
11 körül el is kezdett játszani a NEO.
Nem voltak annyian,
ami egy egészséges koncerttömegnek betudható lett volna, ám azért
voltak elegen. Aztán jött a szokásos. Én szeretem
a NEO-t, de valahogy minden koncert ugyanolyan. A kisfilmek, a fények jók, a neoncsõ
a mikrofonállványon jó, a zene is jó, de megszokott, és valami mégsem az igazi. Beleszól

a vizsgaidõszak szele, a tudat, hogy másnap elõvizsga, „hát mit keresek én itt?”, meg ha TTIK-s
est, akkor NEO... De azért ne tudjunk be
mindent ennek. (Amúgy is, a lelkiismeretes
diák már elõtte megtanult mindent, eljön
lazítani, majd hazamegy, alszik eleget, és ír
egy jó dolgozatot.) Így marad a hangulat, meg
az a valami, vagy sok valami, ami ezt megöli,
vagy inkább csak lelombozza.
Ha valaki nem jár NEO koncertekre, akkor
ne is ilyen estékkel próbálkozzon, mert ettõl
nem fog megjönni a kedve. Aki meg mindig jár,
annak meg unalmas is lehet, tudjuk az egész
menetét elõre, bár a Sexual Serial Killer még
elég keveset játszott számnak mondható,
és az azért jó érzés, ha végre felcsendül az
a szám is, amire vártunk (már ha felcsendül).
Így visszatekintve és összegezve, nem ez
volt életem „mennyirejóesteésbulivolttegnap” koncertje, de egy átlagos jó estének megfelelt.
–K–
Fotó: PartyPonty

Depeche Mode – Sounds of the Universe
Depeche Mode

Négy év után új albummal kopogtat az ajtón
a DM, amely erõsen megosztja még a rajongótábort is. Ennek ellenére kár lenne temetni
a sokat próbált együttest. Van még bennük bõven,
még akkor is, ha ez az album nem üt akkorát.
Nem állítom, hogy az életemet végigkísérte a Depeche Mode-kultúra, de azért képben
vagyok az együttessel kapcsolatban. Mondjuk
úgy, hogy nem csak az agyonjátszott Strangelove-ot
ismerem. Azt hiszem, azért nem kerültem nagyon közeli kapcsolatba velük, mert számomra
túlságosan borongós hangvételûek a dalok,
amiket játszanak. Természetesen mások pont
ezért szeretik õket. Nos, õk ezzel az albummal
is megkapják azt, amit várnak. Mint említettem,
négy év után kerül újra a boltokba Depeche
Mode album, ami lássuk be, elég sok idõ. Az
egyik legnagyobb kritika, ami érheti õket, hogy
ennyi idõ alatt rengeteget lehet dolgozni az új
dobáson, mégis kevés igazán nagy sláger akad
a számok között. A maradék amolyan töltelék

szerepet kapott, az alapszintet hozza. Elõbbiek
közé sorolható a Wrong és a Hole to feed. Egyesek
szerint az együttes összes száma a férfiszomorúságról szól. Hogy valóban így van-e, nem tudom,
de ezen az albumon biztosan. Még a kisebb
angoltudású rajongók is kiérzik ezt a hangulatot,
de legalább van irány. Sok húsz pluszos (korban)
csapat ugyanis elköveti azt a hibát, hogy meggondolatlanul próbálnak újítani, ami sajnos csak
a hiteltelenségükhöz vezet.
De foglalkozzunk egy kicsit a merchandisezal is, hiszen ebben is nagy piros pontot érdemel
az együttes. Az albumcsomagokból kiemelném a 3 CD+DVD variációt, ebben ugyanis
megtalálható egy bónusz dalokat tartalmazó és
egy demo-felvételes CD is a sima album mellett.
Érdekesség, hogy ilyet a Depeche Mode-tól
még nem kaphattunk. A DVD-re természetesen a Sounds of the Universe készítésérõl szóló
film került, valamint beszélgetés az együttes
tagjaival, archív felvételekkel megtûzdelve.

Varázslat a lencse túloldalán
György Imre fotókiállítása

A világ forog, a cseresznyefa virágai elmosódnak
szemünk elõtt és betör a fény. A színek foltokká, az alakok árnyékokká alakulnak, állandó
mozgásban van a föld, az ég, az élet, valamin azonban mégis megakad a szemünk: egy virágszirom,
egy faág, egy tovaúszó felhõ mozdulatlanul
mered ránk a meseszerû körforgásból, mint egy
segítségért nyúló kéz a káoszból. Ez már nem
is természetfotó. Sokkal több annál.
György Imre mégis így határozza meg
munkáját: természetfotózás. A fiatal mûvész
több, mint tíz éve foglalkozik fotózással, és
saját bevallása szerint idõ kellett ahhoz, hogy
ráeszméljen: jó természetfotókat bárhol lehet
készíteni, nem csak távol hazájától. Ez a felismerés vezette õt odáig, hogy a vajdasági síkság
rejtett kincseit kezdje fényképezni. A kiállított
képeket elnézve, ez maximálisan sikerült.
A kiállítás fotóin tulipánok, virágzó cseresznyefák, pipacsok szerepelnek, kicsit másképp,
mint ahogyan a természetben elõfordulnak.
Ez a fotómûvész sajátos technikájának köszönhetõ, miszerint felvétel közben elforgatja
gépét, álomszerû, misztikus hátteret varázsolva
ezzel a mûalkotásoknak tekinthetõ fotóinak.
Képeibõl titokzatosság, vadság, ugyanakkor

valamiféle nyugalom is árad, ahogy a természet
megfékezhetetlen szilajsága egy pillanatra
állóképpé merevedik, emberközelivé és megfoghatóvá téve akár egy
fûszálat, akár egy robosztus fatörzset.
Hamar kiválasztottam
a már többször említett
cseresznyefás fotót a kedvencemnek, mert az jutott
róla eszembe, hogy olyan,
mintha egy kirúzsozott
ajakon húznám végig
a tenyerem: nem törlõdik
le teljesen a rúzs, de megfakul, elmosódik, s mégis
felhívja magára a figyelmet.
Ez történik ennek a képnek
az esetében is: mintha elfújná a szél a fát, mintha kiradírozná valaki a természetbõl,
ám az mégis ott marad,
makacsul és csak azért is.
A világ rohan. Az emberek egyre ritkábban állnak
meg levegõt venni, körülnézni.

Akinek ez még nem lenne elég, az lapozgathatja
a két nyolcvannégy (!) oldalas könyvet, amelyben a számok szövegei és rengeteg exkluzív fotó
található. Igaz, ahhoz, hogy így elmélyedhessünk
a Depeche Mode-világban, elég mélyen a pénztárcába kell nyúlni (ennek a verziónak az ára
valahol 25.000 HuF körül mozog). Mégis, hány
olyan 21. századi együttest tudnánk említeni,
amelyik így törõdik a rajongókkal? Megvárom
a hatásszünetet, de kétlem, hogy bárki sok ilyet
tudna említeni. Összességében tehát úgy gondolom, nem ez lett a legjobb albuma az együttesnek, annyi azonban bizonyos, hogy aki eddig
„a körben” volt, az most sem fog kiszakadni
belõle. Végül pedig ne felejtsük el megemlíteni,
hogy június 23-án a Puskás Ferenc Stadionban
élõben is hallgathatjuk õket. Rajongóknak
kötelezõ! Ha lehet egy javaslatom, a nagy
CD-box helyett inkább a koncert.
Nagy Szabolcs

Talán György Imre is ezt akarja mondani képeinek dinamizmusával: minden szalad, minden
forog és pörög, de te mégis állj meg egy pillanatra, és lásd meg a csodát – legyen az harangvirág,
napfény, vagy akár egy másik ember mosolya,
csillogó tekintete. Bármi is legyen e képek üzenete, egy
biztos: elmenni mellettük
nem lehet.
Egyetlen dolgot fájlaltam
a kiállítással kapcsolatban:
a képek mennyiségét. Hamar
elfogynak, rövid idõ alatt meg
lehet tekinteni a falakra aggatott fotókat, jó lenne elnézegetni még többet is. Ám
mindezek ellenére mégis
úgy gondolom, kevés ember látja majd a kiállítást,
sokan lemaradnak e nagyszerû élményrõl, pedig
csak annyit kellene tenni,
hogy ha a Millenniumi
Kávéházban jártok, a kávé
vagy a sör mellé egy adag
varázslatot is rendeltek.
Zsófi
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Világsztár fellépõk a debreceni
A tavalyi év sikercsapata, gyönyörû
környezet és ingyenes strandolási lehetõség vár mindenkit július 22-26. között
a debreceni Campus Fesztiválon!

KÖNYV

Hazánk második legnagyobb városában, Debrecenben évrõl-évre növekvõ érdeklõdés
mutatkozik a minõségi, színes és sokrétû
programok iránt. A rendezvények sorából kiemelkedik a keleti régió egyik legnagyobb
eseménye, a nyári Campus Fesztivál.
Idén nyáron Debrecenbe érkeznek a világhírû finn rockerek, a The Rasmus (FIN), és
elõször hallhatják élõ koncerten a tavalyi év
sikercsapata, a Madcon (N) világslágereit a hazai
rajongók. Angliából érkezik Debrecenbe a stílusokat poposan keverõ Chumbawamba és
a pörgõs electro és drum 'n' bass bulit ígérõ E-Z
Rollers. Hatalmas balkáni elektronikus õrületet
garantál a Disco Partisani elõadója, a frankfurti
SHANTEL & Bucovina Club Orkestra (D),
az elektronikus vonalat pedig a London Elektricity (UK) bulija erõsíti majd. A Campus Fesztiválon
természetesen jelen lesz a hazai élvonal is: az idén
20 éves Tankcsapda különleges debreceni fellépést ígér, de a zenei programokon túl a Dumaszínház csapata is majdnem teljes létszámban
képviselteti magát.
További hazai zenekarok: Kispál és a Borz,
Quimby, Zagar, Budapest Bár, Péterfy Bori,
Depresszió, Ossian, 30Y, Irie Maffia, Kowalsky
meg a Vega, PASO, Ghymes, Csík zenekar,
Ganxsta Zolee és a Kartel, Korda György és
Balázs Klári, Dévényi Tibi bácsi, Ladánybene 27,
dj. Sterbinszky, Ludmilla és Palotai.
A Campus Fesztivál alapvetõen a középés felsõfokú oktatásban résztvevõ fiataloknak
szól, de a széles programstruktúra az idõsebb

Campus Fesztiválon!
generáció érdeklõdését is felkelti. A fesztivál
a ZENE, MOZI, HUMOR, SPORT és MÛVÉSZET jegyében zajlik.
A debreceni
Nagyerdõben
található kemping kényelmes
tisztálkodásra és
sátrazásra ad lehetõséget, emellett
a pár perc sétára
lévõ kollégiumok
is kitûnõ alternatívát jelentenek
a szállások vonatkozásában. A hetijeggyel ráadásul
a nagyerdei strandfürdõ és a debreceni
tömegközlekedés
is ingyenesen használható! A Campus
Fesztivál helyszíne
rendkívül egyszerûen
megközelíthetõ gyalog, kerékpárral, autóval, vonattal és busszal is.
Debrecen hazánk egyik legizgalmasabb,
legpezsgõbb városa, Budapesttel szemben
megtartotta emberléptékét, mégis nagyon
sokszínû; a rendszerváltás óta az ország legdinamikusabban fejlõdõ megyeszékhelye. Hazánk
legnagyobb vidéki sportcsarnokával, uszodájával,
fürdõjével, egyetemével, református templomával

és növekvõ lélekszámával hívja fel magára a figyelmet. Közlekedési szempontból ideális helyen
fekszik, a város és vonzáskörzete önmagában is
számos látnivalót kínál.
A debreceni Campus
Fesztiválra jegyek a Ticket
Express hálózatában és
az ismert jegyirodákban
kaphatók. Online jegyvásárlásra a www.tex.hu
honlapon van lehetõség.
A napijegy június 31-ig
4500, helyszínen 4800 Ftba kerül. A négynapos
bérletért május 15-ig
11 500, késõbb 12 500 Ftot kell fizetni.
További információ:
campusfesztival.hu

John Gray: A férfiak a Marsról,
a nõk a Vénuszról jöttek
Aki élt már valaha párkapcsolatban, tisztában van azzal, hogy rengeteg szépsége
mellett mennyi fejtöréssel és meg nem
értéssel is jár egy férfi-nõi kapcsolat. Hány
vitától és szívfájdalomtól kímélhetnénk meg
magunkat, ha bele tudnánk látni a párunk
fejébe, és kedvesünk gondolkodásmódjának és igényeinek biztos tudatában
vetnénk véget az örökös és reménytelen
találgatásnak, hogy vajon már megint mi
bántja a másikat, mit rontottunk el, miben
nem voltunk elég körültekintõek, figyelmesek, empatikusak?
De még mielõtt bárki azt tervezné, hogy az éj
leple alatt agymûtétet hajt végre párján abban
a reményben, hogy társa szürkeállományának
elrendezõdésébõl megfejti annak legtitkosabb gondolatait, elõbb olvassa el John Gray
zseniális könyvét, mely aköré az alaptézis
köré építi fel mondanivalóját, hogy a két emberi nem képletesen szólva két teljesen más
bolygóról származik – a férfiak a Marsról,
a nõk pedig a Vénuszról. E két helyen teljesen más kerékvágásban és más értékrend
szerint zajlik az élet, a férfiak a Marson egymástól külön éldegélnek, nagyszabású terveket
szõnek, alkotnak, nehéz feladatokat oldanak
meg, szakértelmüket tökéletesítik, és problémáikkal csakis akkor fordulnak a másikhoz,

ha már végképp nem találnak rá saját maguktól
megoldást. A nõk ezzel szemben a Vénuszon
takaros és szép környezetben, éttermek,
bevásárlóközpontok között élik életüket,
rengeteget beszélgetnek egymással, ahol
beszélgetéseik célja nem elsõsorban a megoldáskeresés, csupán az együttérzés kiváltása nõtársaikból.
Keresik a szépet és a jót, a harmóniát és a szeretettel teli
együttmûködést, a sikernél
sokkal jobban érdekli õket,
hogy kiélhessék szeretõ
gondoskodásukat, és a mély
kapcsolatok a legfontosabbak számukra.
Egyszer aztán a férfiak
úgy döntöttek, hogy elrepülnek a Vénuszra egy
csodásan szórakoztató
együttélés, szerelem és
megosztozás reményében.
Hosszú idõt töltenek el
férfiak és nõk egymás
társaságában, mígnem
elutaznak a Földre.
Attól kezdve elfelejtik
e pompásan harmonikus
együttélés szabályait, és azt, hogy mindketten más és más bolygóról származnak. A férfi
és nõ sorsa ezzel megpecsételõdik, és folya-

matos egyet nem értések és nézeteltérések
mérgezik kettejük kapcsolatát.
Gray mûve, azon túl, hogy remek humorral ír a nõi és a férfi lét különbözõségeirõl és
a közöttük kialakuló problémákról – amik
valljuk be, a mindennapi életben is sokszor
csak a humoros oldalaikról megközelítve tudnak
elviselhetõk lenni –, azt
az üzenetet közvetíti,
hogy nem teljesen lehetetlen feladat megérteni
és tolerálni, elfogadni az
ellenkezõ nemû „bolygólakókat”. Csupán egy kis
türelem és belátó szeretet szükségeltetik hozzá,
és még a féltve õrzött varázs is megmaradhat.
Bár a nõi olvasók sokkal szívesebben fogják ezt
a könyvet forgatni (a férfiak
valószínûleg hipnotizált,
lekötözött, esetleg éberkómában tartott állapotban
lesznek rávehetõk, hogy
belelapozzanak), mégis
megér egy próbálkozást.
Kovács Katalin
Fotó: internet
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Red Bull Street Parade Szegeden

Égett gumiszag, hõség és Forma 1
2009 májusának közepén Szeged olyanban
részesült, amilyenben még soha. Budapest és
Siófok után az energiaital-gyártó cég idén a napfény városában rendezte meg látványos utcai
parádéját. Az esemény május 16-án kezdõdött,
ezen a napon a rendezvény központi helyszínén,
a Dóm téren csodálhatták meg a négykerekû
gépeket a kilátogatók. A fõ attrakció május 17-én,
vasárnap következett. A pálya vonalát dél és
3 óra között hermetikusan, kordonokkal lezárták,
a pálya vonalát átlépni nem lehetett. Sebastian
Vettel és Sebastien Buemi magánrepülõvel
szálltak le Szeged repülõterére, majd rendõrmotoros felvezetéssel autókonvojban érkeztek
a Dóm térre. A mûsorvezetõ Szujó Zoltán,
az egyik kereskedelmi csatorna sportriportere
volt, az eseményre pedig olyan személyiségek
is kilátogattak, mint például Jáksó László vagy
a Showder Club-ból ismert Szupkay Viktor.
A Red Bull kamionja mögötti elkerített területen a hivatalos sajtótájékoztató dél után nem
sokkal kezdõdött, ahol Ujhelyi István államtitkár,
Palik László, a Hungaroring Zrt. elnöke és a két
pilóta, Vettel és Buemi köszöntötték a vendégeket, és válaszoltak a feltett kérdésekre. Palik
László személyesen is megköszönte Szeged
városának a lehetõséget, hisz,
ahogy mondta, ez egy rendkívül
nagy promóció a száguldó cirkusznak. A sajtótájékoztató végén
Szeged városa és a Pick Szeged
kézilabdacsapata ajándékkal
kedveskedett a vendégeknek.
Sebastien Buemi Vadkerti Attilától, Sebastian Vettel Daniel
Andjelkovictól, míg Palik László
Katzirz Dávidtól vehette át a Pickes ajándékcsomagot: a névre szóló
Pick-mezt, egy kézilabdát, egy
Pick-es sálat, valamint egy rúd
szegedi Pick szalámit. Az ajándékozás sora itt nem ért véget: egy
szegedi cukrászda tortával ajándékozta meg a pilótákat, méghozzá
egy Red Bull-os Forma 1-es autó
formájában. A sajtótájékoztató
után rövid terepbejárás következett, az elkerített
részen beindították az autókat, a médiumok
képviselõi pedig testközelbõl csodálhatták
meg a jármûveket. Ezt követõen a sajtós kollégákat visszakísérték a dóm téri árkádsoron
elkülönített media viewing-részre, ahonnan
kitûnõ rálátásuk volt a rendezvényre.
13 óra után néhány perccel, Botka László
megnyitóját követõen az égre tekinthettünk,
s Besenyei Péter mûrepülõ-világbajnok légi
parádéját csodálhattuk meg, majd kezdetét
vette az utcai száguldás. A pilóták bejárták a pálya
vonalát, majd a safety car ellenõrzõ köre után
elsõként Palik László tett meg 5 kört a Red
Bull Racing Team Forma 1-es autójával a Dóm
tér – Oskola utca – Roosevelt tér – Stefánia –
Dózsa utca – Tisza Lajos körút – Huszár Mátyás

Rakpart – Tisza Lajos körút – Rerrich Béla tér –
Dóm tér útvonalon kialakított 3 km-es versenypályán. Palik száguldása után egy kicsit
visszarepültünk az idõben, hiszen igazi veterán rally jármûveket láthattunk „versenyezni”
az utakon. A több mint 30 éves járgányok után
a Palik Dakar Team 4000 cm 3-es Nissanját,
valamint a 16 sebességes MAN kamionját láthattuk száguldozni. A sivatagi versenyek csodái
után a kilencszeres rallybajnok, Raimund

Baumschlager rótta a köröket egy Skoda Fabia
S200-as járgánnyal. Az autó azért is volt különleges látvány, mert a parádé után rögtön trailerre
tették, hisz a Rally VB szardíniai futamán kellett helyt állnia. Az osztrák pilóta nem kímélte
a gépezetet, s a kanyaroknál álló nézõk egész
közelrõl csodálhatták meg, hogyan is kell sportosan bevenni egy-egy kanyart. A következõ
attrakció során a Toro Rosso pilótája, Sebastien
Buemi ült egy Toyota Camry Nascar autó volánja mögé. Igazi kihívás volt a svájci pilóta
számára, hiszen életében elõször vezetett ilyen
jármûvet, s így el is néztük neki
a kezdeti nehézséget, amikor is az
elsõ indulásnál lefulladt az autó.
Ezt a problémát azon-

ban gyorsan leküzdötte, s nem okozott kisebb
hangzavart, mint az elõtte felvonuló autók. Buemi
után következett a sokak által várt produkció:
Sebastian Vettel, a Red Bull Racing Team kitûnõ pilótája ült Forma 1-es autójába, s kezdte meg
az igazi parádét. A bemelegítõ kör után a keskeny
pálya különbözõ szakaszain többször is megfordította járgányát, s az égett gumi szaga ellepte
Szeged belvárosát. Az esemény zárásaként a parádé résztvevõi egy utolsó kört tettek autóikkal,
a menet elején Sebastian Vettellel,
aki egy magyar zászlót is vitt magával erre a körre. A zárókör végén
a német pilóta a rajt-cél vonaltól
nem messze még egyszer megfordította autóját, nem kis meglepetést okozva ezzel az ott lévõ
embereknek. A 2009-es Red Bull
Street Parade végén az esemény
résztvevõi, majd a Pick Szeged
kézilabdásai vonultak fel Cabrio
kocsikban, s üdvözölték a nézõket.
A Szeged Napja ünnepségsorozat nyitányának is mondható
rendezvényt több mint 130 ezer
ember nézte végig a napfény városában. Egy hétvége útlezárásokkal,
torlódásokkal, embertömeggel, de
talán mindenki elviselte, hiszen
nem sûrûn látni ilyen volumenû
felhajtást a dél-alföldi régió „fõvárosában”.
Az utcai parádéval egy idõben megnyitotta kapuit a XV. Szegedi Borfesztivál, s megkezdõdött
a 2009-es Szeged Napja ünnepségsorozat is. Azt
hiszem, kollégáim nevében is mondhatom, hogy
nem mindennapi élményben lehetett részünk,
s ezúton is köszönjük a Red Bullnak a meghívást.
Norbee
Fotók: Takács Tibor és
Csókási Richárd
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Csöppnyi kultúra egy
maréknyi társaságnak
Pár kíváncsi egyetemista ácsorgott a Milleniumi Kávéház kicsit hûvös, kicsit félhomályos termében. Egy darabig azzal
voltunk elfoglalva, hogy az ingyen és bérmentve szervírozott pogácsát eszegettük,
ámde étvágyunk hamar alábbhagyott,
mikor észrevettük: kevesen vagyunk.
Hogy mihez voltunk kevesen? Egy
közönség megformálásához. Attól tartottunk, talán sor sem kerül arra, amiért
a pincehelyiségbe „merészkedtünk”.

SZÍNHÁZ

Néhány BTK-s diák ugyanis, Czékus Andrea
(szabadbölcsész hallgató) fõszervezésében
fogta magát, és összehozott egy irodalmi felolvasóestet. Méghozzá nem is akármilyet! Azt
hiszem, az egyetemista erõforrásokhoz képest
igencsak színvonalas elõadás kerekedett. A két
színistúdiós-felolvasó mellett hallhattunk fuvolaszót, és kivetítõn láthattunk
illusztrációt a versekhez. Mindezekre szükség is volt. Ugyanis
egy olyan 20. századi poéta mûveibõl kaphattunk ízelítõt, akit
bizony még a költõ életében saját
szülõvárosa sem ismert el. Nem
csoda hát, hogy kötete is alig jelent
meg Magyarországon. Simonyi
Imrérõl van szó. Annak ellenére,
hogy a Békés megyei lírikusban
minden töltõtoll-forgató jellemvonás megtalálható – szerelmek
és szenvedély, a hatalom elleni
küzdelem, az embertelen világ
felháborodása, kicsattanó ékes-

szólás –, még ma is nagyon kevesen hallottak
a nevérõl. Talán nem volt elég tehetséges, nem
írt eleget, vagy csak lanyha szárnypróbálgatásai
voltak... Gondolhatnánk mi, laikus hallgatók.
Azonban minderre rácáfolt az est. Egy kiforrott
költõ képe jelent meg elõttünk. Megismertük
a szerelmes oldalát, a politikát bíráló énjét és
a gyakran csípõs humorát. A még az elején
semmitmondó név egyszerre öltött testet, és
kapott bizalmat tõlünk.
Ami pedig az elõadókat illeti: nekik
köszönhetjük ezt az élményt. Színes
életrajzi elemekkel egészítették
ki a verseket, és igyekeztek hûen
tükrözni azok hangulatát. Azon
munkálkodtak, hogy az est hajója révbe érjen: hogy felhívják
figyelmünket, illetve felkeltsék érdeklõdésünket Simonyi
iránt. Sikerült.

Hiába nem maradt el végül a program, hiába
a családias hangulat, jó lett volna még néhány
széket foglalva látni. Csalódtunk kicsit az elején,
hogy olyan keveseket érdekel az est. Invitálhattunk az utcáról idõset, fiatalt egyaránt, mosolyoghattunk szépen, senkit nem vonzott annyira az
ismeretlen irodalom, hogy lenézzen hozzánk.
Aztán késõbb kiderült, a hiba két dologban
volt keresendõ: nem volt elég nagy a felhajtása,
mondhatnám úgy is: „kellett volna még
egy kis píár”, és az emberek nagy
része nem tudta, kirõl is lenne
szó. Ez utóbbi szerintem a nagyobb baj. Mármint nem
az, hogy nincsenek tisztában a költõ kilétével,
hisz arról nem biztos,
hogy õk tehetnek, hanem az, hogy nem nyitottak eléggé a kultúra
egy csöppnyi, ismeretlen
szeletére. Lehetséges, hogy
amirõl nem hallottak, arra nem
kívánnak idõt pazarolni, de
mondhatnám azt is, hogy amirõl
nem hallottak, annak nem tulajdonítanak jelentõséget. Nem
tudom. Mindenesetre ajánlanám
mindenkinek, hogy ha van egy
maréknyi ideje, akkor nézzen
utána neten, vagy vegyen a kezébe egy Simonyi-kötetet! Garantáltan nem fogja megbánni.
Csatlós Hanna
Fotók: Hegedûs Sándor

„Az emberek csak a saját bolondságukat
tudják komolyan venni.”
A SZTE Kulturális Iroda és a Szegedi
Nemzeti Színház által közösen kiírt
Drámapályázat gyõztes alkotását ismerhette meg a közönség április 29-én, este
8 órakor a Színház Balett-termében.
A nyertes egyik jutalma az volt, hogy
a zsûri elnöke, Bodolay Géza rendezése
alatt mûvét (több mint teltház elõtt)
bemutatták egy felolvasószínház keretein belül. A babérokat maradéktalanul
learató „Dodóka McChicken = A szögedi
röpülõ tyúk” szerzõje Molnár Dávid, a BTK
magyar szakának harmadéves hallgatója.

A mû elején Dodóka, fõhõsünk teljes odaadással
mesél a szúnyogokról a különösen kékszemû
csirkéjének, Lenikének, aki nem mellesleg
azóta egy világfájdalomban élõ baromfi, mióta
meglátta a tévében, hogy vele ellentétben
akadnak a földön repülõ madarak is – nem
kevesen. Addig csak a futómadarakat nézhette a tévében... Látva szomorúságát, gazdái
(Dodóka, Totó és Mimi) kitalálják, hogy megröptetik lakótársukat: ledobják egy esernyõre
kötve az emeletrõl. Sajnos a jószág – rövid, de
boldog szárnyalása után – elpusztul a betonra

érkezve, s miután hõseink konstatálják, hogy
fel úgyse támadna, a gyerekeknek eltemetni
a homokozóba pedig nagy kár lenne érte, közös megegyezés alapján megeszik Lenikét.
A történet a csirke tragikus halála után
beindul, bekapcsolódik a szomszédságot
képviselõ többi színész, a paneldzsungel
lakói, s mindenki a saját sztoriját adja elõ
a TVT riporterének, aki kénytelen-kelletlen,
vicsort erõltetve arcára készít mûsort
a „magasröptû” hírrõl (médiakritika a köbön).
Van olyan is, aki Lajka kutyához hasonlítja
a pórul járt állatot, s úgy hiszi, az ûrbõl
pottyant alá. A köznyugalom érdekében
hûvösre kerül az állatkínzónak kikiáltott
fõhõs-népség, s szabadulásuk után Dodóka
úgy dönt, leveti magát az ablakból. Túléli, de
a szeme ezután már furcsán kékben játszik...
Ha nagyon bele akarnék erõszakolni egy
központi, filozofikus gondolatot, mondanivalót a történetbe, hogy utána kirángathassam
onnan, bizonyára sikerülne nagyot mondanom
az élet dolgairól. Lehetõségek és szárnyalás,
gátak az érvényesülésben? Talán nem kell
mindig töprengeni. Eszement, kedves, köny-

nyed és végtelenül humoros történetet tártak
elénk a színház mûvészei, Marcus Aureliust
olvasó, depressziós csirkérõl, zöld kisgyere-

kekrõl, magát halottnak képzelõ és nyugdíjas
fénydoktor szomszédokról. A hat felvonást
nagyon szellemesen adták elõ a színészek, kikiléptek a felolvasószínház mûfaja szabta
keretekbõl, s hogy komédiának vagy tragédiának nevezhetjük-e a mûvet, az maradjon
a közönség és a szerzõ véleménye.
Cikk és fotó: Török Rozália
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Egy boltkóros naplója

Film

Április 9-tõl vetítik a mozikban az Egy boltkóros
naplója címû filmet, amelynek fõszereplõje egy
különleges betegségben szenvedõ fiatal újságírónõ,
Rebecca Bloomwood (Isla Fisher). Véleményem
szerint, ez a film igazán sikergarantált, mert mindamellett, hogy komolyan tanulságos, a karakterek
és a mindennapos problémák tipikusak, mindezt
mégis viccesen tálalja a nézõk elé...
Ez a furcsa szenvedélybetegség, amiben
Rebecca szenved, szerintem sok
nõ számára ismert: a vásárlásmánia.
Ezt a szó szoros értelmében kell
érteni, ugyanis Rebecca egyetlen
napja sem telik el költekezés nélkül, egy ruhát vagy kiegészítõt
sem tud az üzletben hagyni, ha az
elbûvöli, és még a próbababákkal is kommunikál. E probléma
olyannyira elhatalmasodik rajta,
hogy nem bírja ennek az anyagi
költségeit finanszírozni, és a behajtók elõl kell menekülnie nap
mint nap. Barátnõje pártfogásába
kerül, így még elvonókúrára is
beiratkozik, de nem sok sikerrel
jár. Élete a teljes anyagi csõd
szélére kerül, érzi, hogy változtatnia kell életén. Így unalmas
munkáját egy jobban fizetõ,

izgalmasabb helyre váltja. S a sors
fintora, hogy egy
pénzügyi lapnál
lesz újságíró, ahol
tanácsadó cikkeket ír hétköznapi
embereknek a pénzügyekrõl...

Talán a hatalmas
élettapasztalatának
köszönhetõen rövid
idõn belül elismert
újságíró lesz. Azonban
anyagi gondjai egyre
súlyosbodnak, s a törlesztések helyett újabb
kiadások következnek.
Ekkor kerül a képbe
Rebecca kollégája, Luke
(Hugh Dancy), a jóképû
férfi, mintegy égi segítség.
Ugyanakkor ezt a harcot
önmagának kell megvív-

nia, saját magával
kell szembeszállnia, ha változtatni
akar. Ez pedig akkor következik be,
amikor élõ adásban, a szerelme
mellett derül fény
súlyos anyagi
problémáira és
a betegségére.
Ekkor döbben rá
igazán, hogy mi
zajlik az életében. Saját erejébõl, kemény harc
által változtat rajta, sok mindent feladva. De az
eredmény nem marad el: már nem hallja meg
a kirakatbábuk csábításait, és ami a legfontosabb, hogy visszanyeri szerelme bizalmát...
A filmet csak ajánlani tudom, mert ahogyan
említettem, ez egy tanulságos mozi mindenki
számára, de fõleg a hasonló cipõkben járó nõknek. Ezt a harcot talán a fogyókúrához lehetne
hasonlítani, ugyanakkor úgy gondolom, hogy
egészséges mértékben a vásárlásvágy egy
teljesen normális dolog, ami születése óta
minden nõben benne van.
Császi Zsüliet
Fotók: internet

A Pankrátor

Egy pankrátor halandósága
Mickey Rourke újjászületett. Persze erre sokan
felkapják a fejüket, és a Sin City Marvjának
kultjellegével példálóznak, némiképp teljes
joggal. Azonban a 9 és fél héttel egykor befutott,
tehetséges színész-szépfiú utóbbi éves mellékszerepei ellenére csak a nálunk most berobbanó
A Pankrátorban tudta újra megmutatni képességeit. Miután végigkövethettük a hírekben,
ahogy megkapta az Oscar kivételével az összes
létezõ díjat a szerepéért, és a fél világnak
megköszönte a lehetõséget, immáron mi is
megnézhetjük a Velencei Arany Oroszlánt
nyert remeket. A Rekviem egy álomért c. filmbõl ismert Darren Aronofsky rendezõ ezúttal
egy kiégett, egykor világsztár pankrátor
végnapjaiba ásta bele magát. Szerencsére
a Rocky-szerû, tipikus feltámadás-alapú
forgatókönyvek szentimentális csöpögését
simán kikerüli a film, és a külvárosi mindennapokban vegetáló, egyre gyengébb
erõember életére fókuszál. Maga a mû
struktúrája azért elég rendhagyóra sikerült.

A bemutató meccs és a fõhõs fizikális
összezuhanását követõen a naturalista sportfilmbõl egy kõkemény drámába csöppenünk.
A rendezõ ügyesen adagolja az egyébként
roppant naiv, „Kos” becenévre hallgató harcos
hattyúdalát. A szürke hétköznapok piti melóira,
a nagysághoz szokott, jószívû melák érzéseire
helyezi a hangsúlyt. Az elégikus hangvételben
Rourke szerethetõ, ugyanakkor esendõ hõst
tár elénk. Szinte ordít a vászonról, hogy a színész

nemcsak, hogy öniróniát sem sajnálva
vágott bele a forgatásba, de egyértelmûen vezeklésnek szánta azt,
amely neki könnyedén egy új karriert is hozhat. Ami tényleg csodaszerû,
hiszen a kilencvenes években leépítette a pályáját, és jópárszor
szétverette az arcát egy-egy bokszbajnokságon, majd most ugye
bevállalta a drogokon vegetáló,

nímandságba süllyedt egykori pankrátorhõs
szerepét. Teljesen átlényegült testbeszéde
még az olykor kissé sablonos, döcögõ párbeszédeit is ellensúlyozza.
Bátorságáért „cserébe” a film remek kiegészítõ színészeket vonultat fel a korosodó helyi
sztriptíztáncos barátjától/szerelmétõl (Marisa
Tomei) kezdve a békés, családi öregkort kínáló
lányáig (Evan Rachel Wood). Rourke utóbbinak
való szívbemarkoló bocsánatkéréseinél csak
a naturalista ringharcai lettek ütõsebbek.
A rendezõ kíméletlenül
kihasználta a szûk belsõ
terek kínálta lehetõségeket,
és úgy tematizálta helyszíneit, hogy azok olyanokká
válnak, mintha a fõhõs saját lelki tükrébe néznénk.
A remek fényképezés, a kiváló színkezelés és a nyitott
befejezés igazi klasszikussá
teheti A Pankrátort, melynek
nagy elõnye mégis végig az
marad, hogy nem akarja hõsét
szentté avatni. A Kos nem több,
mint saját szûk világának lakója, aki a nézõk szeretetébõl él,
így valójában teljesen magányos, és igazából
szeret is így élni: egyszerre önmaga hõse és áldozata. Reméljük, az alkotók vastapsos elõadásuk
után képesek lesznek még feljebb lépni. De
felfoghatjuk úgyis a dolgot, hogy a legrosszabb
esetben is Hollywood Kosának utolsó nagy
meccsének lehettünk szerencsés tanúi.
Vass Attila
Fotók: internet
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Ellenállók

Harcban él a holokauszt

Film

Üdítõen hatott a hír, hogy a remek kezû Edward
Zwick (Véres gyémánt, Utolsó szamuráj) végre nem
síró gettógyerekekkel teletûzdelve készül egy
második világháborús zsidóüldözést filmre
vinni. Ráadásul az igaz történeti alap látszólag
garantálta az Ellenállóknak a csöpögõs, hatásvadász jelleg elkerülését is. Legalábbis elviekben.
A vegyesen fogadott, nálunk késve bemutatott
mozi kétségkívül remekül ellenállt a „kísértéseknek”. Az eddig nemigen feszegetett téma,
a németek oroszországi tisztogatása üdítõen
hat a vásznon. A vérengzések elõl az erdõkbe
bujdosó átlagemberek mindennapi sztorija
egyszerre érzékeny és hálás történet. A középpontban a Bielski fivérek állnak, akik közül
a két legidõsebb rivalizálása plusz hajtómotorként
viszi elõre a cselekményt. A rangidõs szerepében
a Münchenbõl és a Sorstalanságból már ismert
karaktereit összegyúrt Daniel „Bond” Craig
érzékeny arcjátékával hozza a kötelezõt.
Az igazi meglepetés azonban a militánsabb
tesót alakító Liev Schneider (X-Men Kezdetek:
Farkas) remeklése, aki elhunyt szerettei miatt
a helyi komcsi partizán seregben magánhábo-

rúba kezd. Eközben, a sok nélkülözés ellenére
az egyre népesebb erdei tábor mindent megtesz
„az orosz tél” túlélésért. Sajnos a patetikusságot
a film nem mindig akarja elkerülni, és ez egy
kissé ront az összképen. De ha túltesszük magunkat a vezér (Craig)
fehér lovon elõadott
nagy monológjain,
a Vörös-tenger..., akarom
mondani a mocsáron
való átkelésén keresztül egészen az isteni
harcosként való felmagasztalásáig, jól fogunk
szórakozni. A rendezõ
zseniálisan használt ki minden témában rejlõ lehetõséget. A néha-néha felbukkanó finom fekete
humor, a látványos csatajelenetek, a szokatlan képi
begyorsítások, a kézikamerás felvételek a korhû
díszletekkel együtt jóval magasabb szintre
emelik az egyébként nem túl bonyolult mûvet.
A nagy öreg, James Newton Howard filmzenéje, csakúgy, mint a rendezõtõl eddig is
megszokott gyönyörû látványvilág egyszerûen

A Skorpió megeszi az Ikreket reggelire

Leosztott lapok
A merész kijelentést tartalmazó filmcím igazán
nem túloz. A hurrikán neve Panni, aki tragikus
rövidségû érzelemhullámaival árasztja el Tamást,
akit elõször egy telefonfülkében kap el. Gárdos
Péter (Szamárköhögés, Uramisten) alkotása üdítõ
sodrással, eredeti párbeszédekkel mutat be
egy kapcsolatot. Annyi, de annyi film rajzolta
már meg a férfi és nõ közötti viszony sinusgörbéjét, hogy alig remélhetnénk valami újat
a témában. Nem is találunk itt semmi rendkívülit. Fiatalok egymásba gabalyodnak, aztán
mégis elválnak, aztán megint egymásra találnak,
aztán... Csakhogy a két fõszereplõ Eszenyi
Enikõ és Rudolf
P é t e r. Õ k k e t t e n
olyan érzelmi porfelhõt kavarnak,
amelytõl egy percig
sem látunk tisztán.
Hintázunk a szócsatákon és függünk
a szavaikon, miközben
lassan kibontakozik
egy kapcsolat minden nyavalyája. Az
asztrológiai útravalóba
csomagolt cím pedig
frivol mosolyba fordítja arcunkat. Eszenyi már ekkor is a védjegyévé
vált, minden elsöprõ indulataival játszik, hisztérika és kislány, és minden, amibe egy férfi
általában beleszeret, és amit megutálhat. Hûtlen, tünékeny, gyerekes, szeszélyes, de mindig
magával ragadó.
Rudolf Péter kifulladásig hajszolja a kapcsolatot, belebolondul minden félmondatba,
átkel minden világóceánon, csak megtarthassa
az eszményi nõ vízióját. Leginkább a Héja-nász
az avaron jut eszembe. A filmben végig vibrál
a feszültség, a feloldhatatlan ellentmondások
és valami az antik tragédiák hübriszébõl. De
azért nem heroikus magasságokról van szó.

Mert másrészrõl nagyon is kisszerû az, ahogy
a férfi otthagyja családját, és motelszobákba
bújik el egy-két lopott órára. S nincs igazi
magyarázat semmire. Hogy a nõ mitõl olyan
gyökértelen és miért olyan kétségbeesett,
hogy ki elõl menekül. Garas Dezsõ, a volt szerelme, kapcsolata szintén nem túl beszédes.
Egy régi tragédia képei idézik csak az elõzményeket, homályosan, magyarázat nélkül.
A film dvd-jén a pár egymás mellett áll,
ordítva, eltorzult arccal. Ez a kapcsolatuk.
A „frászt kapok tõled” arckifejezés. Megélnek
minden kínos pillanatot, áthallgatott percet,
tajtékzó veszekedést és egymásra
találást. A cím nem
véletlenül fenyeget.
A csillagjegyek nem
tréfálnak. A skorpió
lány jót lakmározik.
Tamás beleszédül
az örök szerelembe,
ami nem eszményi
már és nem magasztos, de még tart.
Az örök körforgás,
mint a reggeli-ebédvacsora és a megtalálás-csalódás-elválás, össze vannak kötve.
Ebbõl egy férfi és nõ sem szabadulhat, így van
a program megírva. A fenti égi szférák összecsapnak a földi erõkkel, s az emberi gyengeség
és a büszkeség is mindig egymásnak feszül
a kapcsolatokban, ahogy Maskó (Törõcsik Mari)
mondja. Randi-etûd, egy rövid darab a hosszú
szimfóniák között, amik mindig túl sok mindent
akarnak ránk erõltetni. Végül csak elcsendesedik.
„Ez az utolsó nászunk nékünk/Egymás husába
beletépünk/S lehullunk az õszi avaron.”
Balázs Marietta
Fotó: internet

tökéletes. Az „erdõ népének” életét sokszor
festményszerû képekben csodálhatjuk végig.
Persze az okoskodók majd a szemére vetik
a mozinak, hogy csak a zsidó öntudat táplálására
szánták. Célja szerintük, hogy végre láthassunk olyanokat, akik a gettón
kívül is szembe mertek szállni
a Wehrmachttal, és ezzel az
állásponttal nem is lehet vitatkozni. Ettõl még az Ellenállók
egy korrekt, fantasztikusan
fényképezett, emberarcú film
lett, amely igazán sallangmentesen mutat be egy maroknyi
embert, akik az üldözéseik és
nélkülözéseik közepette mertek szabadok lenni.
A menekültek túlélése egyben a bosszújuk is
volt az elnyomó rendszer(ek) ellen. A kissé steril
Valkür után soha rosszabb háborús – holokauszt
filmet nem kívánhatok a téma iránt érdeklõdõknek. Bátran tegyünk vele egy próbát, megéri!
Vass Attila
Fotó: internet

Filmajánló
Légy a Holdon 3D
Rendezte: Ben Stassen
Hol? Mikor? Zsigmond Vilmos terem,
2009. május 28 - június 3.
Már semmin se lepõdünk meg. 1969: Nat,
I.Q. és Scooter, házilegyek. Szeretnének a Holdra eljutni, s mikor meghallják, hogy még a mi
Farkas Bertalanunkat megelõzve, épp elcsíphetnek egy last minute járatot (Apollo 11).
A légytársadalom hõsei egy csapásra reflektorfénybe kerülnek. Nekem csak egy kérdésem
lenne: hol vettek szkafandert?

Kémnõk
Rendezte: Jean-Paul Salomé
Szereplõk: Sophie Marceau, Julie Depardieu,
Marie Gillain
Hol? Mikor? Belvárosi mozi, Balázs Béla
terem, 2009. május 28 - június 3.
Nõi kommandósok akciója a második világháborúban. Eddig még nem sokan merítettek
ebbõl a témából. A harcos amazonok a normandiai partraszállás tervét õrzõ ügynököt védik.
Persze nem apácák. Nem félnek a fegyverektõl, intrikától, nõi hadicselektõl. Tisztelgés
a háború nõi résztvevõi elõtt.

Gran Torino
Rendezte: Clint Eastwood
Szereplõk: Clint Eastwood, Christopher Carley,
Bee Vang
Hol? Mikor? Belvárosi mozi, Zsigmond
Vilmos terem, 2009. május 28 - június 3.
Walt nem él nagy lábon. Havonta egyszer
elmegy borbélyhoz. Régi szomszédai elköltöztek, barátai nincsenek. A régi autókat
szereti. A környékre költözõ bevándorlók
azonban új „célt” adnak életének: tenni
akar a körülötte kialakult pusztulás ellen.
Kérdés, hogy jók-e az eszközei...
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Kommentár
Hajrá, Szeged!
Hol van már a pólócsapat LENkupa gyõzelme, és a kosaras
lányok döntõbe jutása, amikor
ezt olvassátok? Hol lesznek
már ezek a sikerek akkor,
Kovács Andor amikor a Pick a Veszprémmel
küzd (küszködik?) a bajnoki címért a Budapest Bank Ligában? Eltûnnek majd vajon
e diadalok a kézilabdacsapat árnyékában?
Mert ezek a sikerek is mutatják, hogy
Szeged sportja nem egyenlõ a kézilabdával,
nem lehet egyetlen sportágra leredukálni
egy egész megyeszékhely sportéletét, ami
talán jellemzõ volt eddig a városra. Sõt, lépjünk túl ezen eggyel, és azt láthatjuk, hogy
a külföldiekkel teletûzdelt Pick nemzetközi
szinten képtelen komolyabb eredmény elérésére, és itthon is csak a második számú
férfi kézicsapat, a 2007-es bajnoki címtõl
eltekintve. A Magyar Kupa döntõjében
a Veszprém ellen egyenesen leszerepelt
a gárda, 32-23 arányú vereséget szenvedtek
Puljezevicék. Érdemes is pár szót ejteni
a 36 éves hálóõrrõl, becenevén „Pukiról”.
A januári VB-n tett kijelentése (melynek lényege az volt, hogy nem lesz többet magyar
válogatott, mert neki az ötödik helyért harcolni nem motiváció) megosztotta a kézis
társadalmat, nem meglepõ módon. Arról
nem is beszélve, hogy egy ilyen kijelentés,
ráadásul a VB alatt (!), hogyan befolyásolhatja a játékostársak teljesítményét. De maradva
a Picknél, a vezetõség határozott lépésre szánta
el magát, büntetni kezdett. A legrosszabbul
a fiatal ex-Barca' játékos, a szupertehetségnek kikiáltott Petar Nenadic járt, tõle még
az edzések látogatásának jogát is megvonták.
Hogy ennek a büntetésnek milyen hatása
van/lesz, kérdéses, de egy biztos: ott már nagyon nagy a baj, ahol ehhez az eszközhöz
kell folyamodni. Nagy baj az alulmotivált
játékosoknál és a rossz játékos-politikát folytató klubnál egyaránt.
A napos oldalra tekintve láthatjuk,
ahogy a háttérbõl kiemelkedik két csapat,
jóval kisebb támogatással, kevéske nézõvel.
A javarészt magyarokból álló Szeged Beton
és Szeviép Szeged letesznek valamit az asztalra. A vízipólós srácok kiejtik a Cattaro-t,
a Vojvodinát, a Kazanyt végül a görög Panionioszt is legyõzik a LEN-Kupa döntõjében,
és ezzel történetük legnagyobb sikerét érik
el. 1200 nézõ zsúfolódik be a sportuszodába,
ami önmagában kisebbfajta csoda, viszont
az is az, hogy egyetlen TV-csatorna sem adja
a döntõt. A kosaras lányok sikere pedig, ha
csak részsiker is, mivel a döntõt elvesztik,
a Mizo-Pécs legyõzése az elõdöntõben így is
óriási szenzáció, a klub történetének legnagyobb sikere – hogy ismételjük magunkat.
És ezekhez a szenzációs eredményekhez nem kellettek büntetések.
Kellene azonban egy új sportuszoda
Szegednek. Napjainkban, amikor milliárdokból épül a Napfényfürdõ-Szeged élménypark,
elgondolkodtató lehet, hogy egy kétszázezres
városnak, amely immár LEN-Kupa gyõztes
csapattal büszkélkedik, miért nincs (és a közeljövõben nem is lesz?) fedett sportuszodája,
a szükséges 1000-1500 férõhellyel? De remélem, tévedek a jövõt illetõen.
koanx@freemail.hu

Hochschulsport – Bonn I.
Sportélet a Rheinische Friedrich
Wilhelms Egyetemen
Nem vitás, hogy az egyetemi élethez hozzátartozik az egyetemi sport is. A tanulás
és a bulik mellett ugyanilyen fontos az is,
hogy a hallgatók rendszeresen mozogjanak,
sportoljanak. A legtöbben már tudjátok,
milyen lehetõségek közül választhat az,
aki tesiórára akar járni illetve milyen
körülmények, milyen tanárok várnak
ránk, és mindezt ingyen kapjuk-e meg
vagy esetleg térítés ellenében. Emiatt
érdemes összehasonlítani a szegedi egyetemi sportéletet más, külföldi felsõoktatási
intézményekével. Erre megfelelõ alkalmat nyújt pár hónap kint tartózkodás
Erasmus-hallgatóként.
Az egykori NSZK-fõváros, Bonn
híres egyetemén komoly hagyományai vannak a sportnak. Ennek
megfelelõen nagy hangsúlyt is
kap a hallgatók aktív életvitele.
Az érdeklõdõk egy külön prospektusból, illetve az internetrõl
(sport.uni-bonn.de) tájékozódhatnak a lehetõségekrõl. Több
mint 400 kurzus 11.000 férõhelyet
kínál 90 különbözõ sportfajtában.
A-tól Z-ig szinte minden megtalálható a választékban, ezek
közül érdekesebbek talán és
nálunk nem jellemzõek: az
aquarobic, a balett, a baseball,
a hastánc, a „segélynyújtó-úszás”,
az ír-tánc, a vitorlázás, a strandröplabda, az ún. ultimate frisbee,
a videóclip-tánc vagy éppen a jóga.
De ezek mellett természetesen
megtalálhatóak a hagyományos
sportok is, mint a foci, a röplabda
vagy az úszás. Minden egyes fajtánál fel van tüntetve az idõpont a helyszínnel, rövid ismertetéssel,

illetve fontos adatokkal, mint pl. szükséges-e
online jelentkezés illetve kell-e érte fizetni.
Sok kurzus látogatható szabadon, ez annyit
jelent, hogy Erasmus-hallgatóként is ingyen
és bármilyen jelentkezés nélkül elmehetünk
a megadott helyre, és sportolhatunk a többiekkel. Ehhez csupán a hallgatói jogviszonyunkat
kell igazolni, de erre sem szokott sor kerülni.
Ami a helyszíneket illeti, Bonnban két fõ egyetemi központ van, az egyik a város északi részén
a Rajna szomszédságában (Römerstraße); itt
különbözõ termek és egy kosárpálya található.
A másik centrum dombos, erdõs környezetben
fekszik a város déli részén (Venusberg), foci-,
tenisz- és strandröplabda pályákkal, de az íjlövészet
is itt kapott helyet. A venusbergi sportközpont
hátránya, hogy meglehetõsen messze van a belvárostól, busszal 20-25 perc az út, ehhez társul
még 5 perc erdei séta. Jó viszont,
hogy a két helyszínt közvetlen
járat köti össze. Emellett pl. több
uszoda is várja az úszni vágyókat,
illetve egy csónakház azokat,
akik evezni szeretnének a Rajnán.
Ezek már azonban fizetõs kurzusok. (Az úszás 20, míg az evezés
50 euro egy szemeszterre).
Az egyetemi sport éve – 2003
sikerein felbuzdulva minden
évben, idén június 22-tõl 28-ig
egy egész hetes egyetemi
sporteseményt rendeznek,
amely kiterjed az egész szövetségi államra, azaz Észak-Rajna
Vesztfáliára.
A következõ számban
a gyakorlati tapasztalatokról,
élményekrõl olvashattok, illetve a Rhein-Energie Marathon
nevet viselõ városi futás érdekességeirõl.
Kandúr
Fotó: internet

Új helyen mondtak Szevaszt a Tavasznak
A Bölcsészkar sportnapján, ebben az évben „fél
Szeged ott volt”. Legalábbis így jellemezték
a rendezvényt – talán kis túlzással – a lelkes
segítõként közremûködõ
Intézeti Tanácstagok.
A srácok azért mégsem
álltak olyan messze a valóságtól, hiszen soha még
ekkora sikere nem volt
a Szevasz Tavasznak, soha
nem számlálhattak még
ennyi résztvevõt a szervezõk.
Sokak szerint a különféle
programok mellett az is oka
lehetett a rendkívüli érdeklõdésnek, hogy a rendezvény
kiköltözött a Hattyas sor tágas területére, és, hogy aznap
igazán kellemes napsütésre
ébredhettünk.
Az ötszáz élénk zöld póló,
amit a regisztrációért cserébe
kaptak a sportolni vágyók, tehát biztosan elfogyott, és az is bizonyos, hogy idén láthattuk

a legtöbb vidám egyetemistát, akik sétálgattak
egyik sporteszköztõl a másikig. Mozgás ide vagy
oda, a legnagyobb sor a regisztráció mellett,
a sajtos-tejfölös lángos pultjánál állt,
de nem maradt ki a szokásos pörköltfõzõ verseny sem. A sportszerek
legnépszerûbbjének a látvány alapján a kalózlétra bizonyult, melynek
gyermekkort idézõ fokait óriási
elszántsággal mászták meg az egyetemisták. Lehetett ezen kívül falat
mászni, röplabdázni, súlyt emelni,
pókerezni, kosarazni és kipróbálni
a fesztiválokról ismert rekeszépítést,
ahol a határ csak a csillagos ég volt,
bár sokan hamar lehuppantak
volna a tartókötél nélkül.
A legfittebb látogatók egészen
estig maradtak, és csak azután mentek haza készülõdni az esti Jate
buliba, ahol folytatódott a nap
közbeni zene, vidámság és tavaszi lendület.
Vass Viki
Fotó: NagyZsu
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Futball-huliganizmus V.
Balkán-polgárháború!
Mindannyian hallottunk róla, mivel jár Magyarországon egy Újpest-Fradi meccs. Kiemelt rendõri
készültség, trágár szurkolói rigmusok, összetûzés
a pályán és az utcán egyaránt. A futball-huliganizmus azonban nem magyar „találmány”, s nem is
nálunk jegyzik a legelvakultabb szurkolói csoportokat. Sorozatunkban néhány ország futballhuligánjait mutatjuk be. Ebben a részben a volt
Jugoszlávia két utódállamát vizsgáljuk.
Sokszor elõfordult a történelem során, hogy
új országok jönnek létre, vagy régiek szûnnek meg,
de ami déli szomszédunknál történt az elmúlt
17 évben, az példa nélküli. A szocialista Jugoszlávia
1992-es felbomlása óta nem kevesebb, mint 7 új
állam jött létre, s ki tudja mikor lesz vége...
Ezen államok közül nekünk most Szerbia és
Horvátország érdekes. Mint látni fogjuk, a futballhuliganizmus és a háború nem is áll annyira
messze egymástól...
A horvát futball
két legnagyobb
szurkolói szervezetét a Hajduk Split és
a Dinamo Zágráb
drukkerei alkotják.
A Split Torcida nevû
csoportját tartják az
európai futball elsõ
szervezett szurkolói egyesületének.
„Munkásságukról”

sokat elmond, hogy az 1974-es
Dinamo elleni meccsen kitört
balhé után az ellenük fellépõ
katonákat szorították ki a stadionból, míg az 1983-as marseille-i
„vérengzésük” 3 éves kizárást
vont maga után az európai kupaküzdelmekbõl. A Dinamo
Bad Blue Boys nevû csoportját

tartják legnagyobb ellenfelüknek.
Róluk talán elég annyit megjegyezni, hogy a saját klubjuk
elnöki páholyát képesek voltak
felgyújtani, mikor a tulajdonos
önkényesen Dinamoról Croatiára
változtatta a klub nevét! Végül
is, céljukat elérték...
A szerb oldalon a két legelvakultabb csoport Belgrádban

Puskás Hungary
Ahogy szinte nincs olyan ország a világon, ahol
ne ismernék Puskás Ferenc nevét, ugyanúgy
hazánkban is kevesen vannak, akik ne láttak
volna már legalább egy gólt „Öcsitõl” vagy
más felvételt õrületes focitudásáról.
Ez a dokumentumfilm azonban, mely
116 percben végigkíséri Puskás egész életét,
olyan összefoglaló alkotás, mely egyedülálló
a mozgóképi produkciók között. Ilyet eddig
még senki sem láthatott. Ezért úgy éreztük,
hogy ezt az élményt mi sem hagyhatjuk ki.
A Belváros Mozi legkisebb, Csõke Józsefrõl
elnevezett termében alig 7-8-an gyûltünk össze
a vetítés kezdetére, rajtunk kívül csak középkorú
és idõsebb nézõk foglaltak helyet a székeken.
Némi meglepetést okozott az elején egy
kiírás, miszerint Puskás hangja Csuja Imre, aki
nekem leginkább a Moszkva tér, illetve a Valami
Amerika 2 filmekbõl ismerõs, és nehezen tudtam
elképzelni e szerepkörben. De teljesen jó volt így.
A film elején a világ különbözõ pontjain
megkérdezett emberek válaszoltak arra, hogy
ismerik-e Puskás nevét. Dicséri a film készítõit, hogy azt a lányt se vágták ki, aki meglehetõs bizonytalanságban volt e tekintetben.
Így teljes a kép, és ettõl még nem dõlt meg az
a tétel sem, hogy a „Puskas” a legismertebb
magyar szó a világon. És ahogy a film forgatókönyvírója és rendezõje, Almási Tamás is
nyilatkozta a Duna Tv-ben, részben azért lett
a film címe Puskás Hungary, mivel ez a két név
összekapcsolódik.
Sok véleménnyel ellentétben a film igenis sok újat mondhat az átlagnézõnek, rengeteg

információ, adat, történet hallható a narrátortól,
a megkérdezettektõl – köztük a játékostársaktól, Puskás feleségétõl, Szepesi Gyuri bácsitól

és még hosszasan lehetne sorolni. Aki pedig
könyvben már olvasta Puskás életét, az se bánkódhat, mivel rengeteg jó minõségû felvétel is
gazdagítja a filmet.

egymástól néhány száz méterre található. A Crvena
Zvezda Heroes és a Partizan
Belgrád Sírásók nevû szervezõdései folyamatos munkát adnak a rendõrségnek.
A szurkolók közül
mindkét oldalon (horvát és
szerb) rengetegen aktívan
részt vettek a polgárháborúban, és sokan el is estek.
A klubok stadionja elõtt – fõleg a horvátoknál
– nem ritkák a háborús emlékmûvek, melyek
a csapat drukkereinek állítanak emléket.
Sõt! A horvátok úgy tartják, hogy a háború
kirobbanásának egyik oka az 1990-es Dinamo
Zágráb-Crvena Zvezda mérkõzésen kitört botrány
volt. Történt ugyanis, hogy a Dinamo akkori
játékosa, bizonyos Zvonmír Boban – a Milán
késõbbi sztárja – nekiugrott az egyik horvát
drukkert ütlegelõ szerb rendfenntartónak,
mintegy jelképezve, mekkora gyûlölködés
van a két nemzet között.
Végezetül álljanak itt az egyik szerb szurkoló (?) szavai, melyhez azt hiszem, nem kell
különösebb kommentár: „a meccs nem érdekel,
az eredmény sem... nekünk megvan a saját játékunk
és az fontosabb, mint a foci...”
(Folytatás: Olaszország)
Pinczés Zoltán
Fotók: internet

Film a legismertebb magyarról
Dicséret illeti a filmet amiatt is, mert felépítése arányos, jól követhetõ, kronologikus,
az egyes fõbb állomások külön címmel egy-egy
fejezetbe vannak sorolva: gyermekkorától a Honvédban lejátszott éveken, Spanyol-, Görögországon és Ausztrálián át egészen utolsó útjáig.
Nem maradhatott ki a két legszebb válogatott-béli siker és a legfájóbb emlék sem.
Remek képeket láthatunk a Helsinki olimpiáról
és egy rövid beszélgetést „Öcsivel” az évszázad
meccse elõtt, de az elvesztett berni VB-döntõt
is átéljük – sajnos. De hát ez is az Aranycsapat
történetének része. Az pedig Puskás életéhez
tartozik hozzá, hogy a kommunista rendszer
gépezete õt is – hasonlóan a többi játékoshoz –
megfigyelés alatt tartotta, és jelentések készültek róla „vándor” néven. Majd a kissé
meghízott õrnagy kikerült a Real Madridhoz,
és csodákat láthatott tõle a spanyol fõváros.
Imádták ott, de imádták Athénban és Ausztráliában is mint edzõt, és imádták itthon is,
mikor a '80-as évek elején – félve attól, hogy
letartóztatják – hazatért szülõföldjére. De aki
ennél sokkal többet szeretne megtudni
Purczeld Ferencrõl, azaz Puskás Öcsirõl, vagyis
a „száguldó õrnagyról”, a gavallér Pancho-ról,
akinek üzleti érzéke semmi, szíve viszont
annál nagyobb volt, nézze meg ezt a róla
készült filmet. Na, meg az is tekintse meg, aki
remek gólokat akar látni. Aztán lehet álmélkodni a film végén kiírt adatokon: 85 válogatott
mérkõzésen 84 rúgott gól...
Kovács Andor
Fotó: internet
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mindenki errõl beszél?

Szex. És még több szex. New York, Párizs, Budapest? Teljesen mindegy. Televízió, mozi, rádió,
újság vagy internet? Mindenhol. Ááááááááááááá.
Miért nem lehet már ezt a témát ejteni? Befejeztek egy sorozatot. Szerettük, fiúk, lányok
egyaránt. Voltak benne poénok, nevettünk és
sírtunk is a szereplõkkel, sõt, sokan még azonosultak is velük. Mintákká váltak. Ezzel eddig
semmi gond. De miért kellett egy újabb másolat?
Nem húztak még le elég bõrt a témáról? Persze,
a szex az élet része, fontos momentuma. Aki
egészségesen tud vele élni és felvilágosult,
annak remélhetõleg szüksége sincs a nemiség
folytonos ábrázolására, megelégszik azzal, ami
neki az életben jutott. A pornó azért virágzik,
mert hatalmas üzlet, igény van rá, hát piacra is
kerül. Sok, még szexuális téren tapasztalatlan
fiatal pornókból szerzi ismereteit, csakhogy az
ott ábrázolt aktus távol áll a valóságtól. A tévesen szerzett információk aztán okai is lehetnek

egy-egy sikertelen párkapcsolatnak. – De hiszen
a filmen mindig nyögnek!
Valószínû a normális nemi életet élõkre
még csak hatással sincsenek az azt imitáló
képek, legyen az filmen vagy az utcán. Az
igénytelen és gyakran ízléstelen képek a figyelem felkeltésére alkalmasak, na de hogy
erre épüljön minden reklám,
kereskedelem, mert ezzel minden termék eladható? Kis tanga,
kufirc az irodai asztalon, másság... Nincs más érték már ebben
a világban, csak a ki-kivel és
hogyan? Na meg, hogy hogy
nézel ki? Másról nem lehet
beszélni, írni vagy forgatni?
Ülsz a buszon, és meztelen, de
legalábbis félpucér nõk mosolyognak vissza az óriásplakátokról.
Aztán elgondolkozol, ha fiú vagy:

hmmmm, és hol vannak az utcáról ezek a lányok?
Ha lány vagy: most ez retussal készült fotó, vagy
tényleg ilyen lapos a hasa? Már teljesen deformálódott az emberek gondolkodása, kezdenek a belsõ
értékek halványulni, és csak a csomagolás az,
ami számít. Szendi Gábor A nõ címû könyvében a biológiai okokat vizsgálja. Hogy ugyan
mi is játszódik le a nõ, illetve
a férfi agyában párválasztáskor
és utána. Milyen hormonok dolgoznak, ha szeretkezünk, mi
vált ki belõlünk ragaszkodást
egy másik ember iránt. Miért
épp azt a valakit választjuk, akit,
és miért nem mást. A magyarázatok logikusak, és a könyv
maga is kellemes olvasmány.
Elsõre tömegterméknek tûnhet, a címe is elég sablonos. De
ne ítéljünk a borító alapján, ez
mégsem olyan, mint sok ezzel
a témával feleslegesen foglalkozó médium. Talán mert
tudományosan közelíti meg
a férfi és a nõ viszonyát, és kutatásokra alapozza
a gondolatait. Ha már szexorientált a világ, és
mindenki számára hétköznapi és megszokott,
hogy a szex ábrázolva van minden sarkon, boltban, villanykarón, akkor inkább fogja mindenki
ezt a könyvet, hordja a táskájában, és olvasson
a témáról kulturált, igényes formában. De továbbra is hiányolom mind a könyvpiacról, mind az
elektronikus sajtóból a színvonalas és nem celeb
és szexcentrikus témákat. Hol vannak az igazi érzelmek? A nagy, világmegváltó eszmék, amikrõl
jó érzés olvasni, hallani? Lehet egyet érteni vele,
meg nem is. Sõt, a baráti viták a katalizátorai
egy-egy értelmes könyvnek, cikknek, mûsornak.
Hol van mindez a közéletbõl? Miért lettünk
ennyire felszínesek? Vagy ellenkezõleg, csak
most váltunk igazán nyitottá és szabaddá? Ez
most egy újabb felvilágosodás? A Der neu
Ausgang? Hát, akkor én maradok a sötétben.
Rua
Fotók: Török Rozi

Tarot-meditáció
XV. Az Ördög
Ha nincs lánc,
nem tudjuk széttépni...
A szexualitás és a pénz. Mindkettõ
állati jó dolog. Mindkettõvel tudod
magad és másokat kényeztetni. Ki
mondja azt, hogy ez az ördög mûve?
Miért mondja ezt? Így vagyunk kitalálva. Szaporodni kell, enni kell, inni
kell, szép új ruhákat venni kell, a cipõkrõl nem is beszélve. Minden kell,

könyvek, szórakozás, móka, kacagás.
Pénzbe kerül. Szinte minden. Minden,
ami jó, az bûn, illetve az ördög mûve.
Hát? Szeretünk bûnöket elkövetni,
utána gyónni vagy bûnhõdni. Így vagyunk kitalálva. No, és persze kell
egy magasságos is, aki feloldoz. Aztán
meg vannak olyan bûnök, amik egyszer csak erénnyé válnak. Ki érti ezt?
Így vagyunk kitalálva.
Gyõri-Farkas Zsuzsanna

Láttad már az EHÖK elnökérõl készült
legújabb videónkat?

www.hokkento.hu
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Rendeltetése: NÕ
Ha nagy leszek, én fodrász leszek. Én orvos
néni, én szépségkirálynõ, én tanár néni, én
kozmetikus, én színésznõ, énénén. És te? Oviban talán még konkrétabb elképzelésünk volt,
mint valaha a késõbbi életünk során bármikor.
Az újabb ostrom az érettségihez közeledve jelentkezett. No hol is szeretnél továbbtanulni?
Nem? Hát, te miért nem azt csinálod, mint
apu? Kínos hááát-ok következnek, majd az
egyetem kapujában már szusszanunk: igen,
megcsináltam. Elértem, és ott vagyok, ahol
szerettem volna. És azt csinálom, amit mindig
is kedvem lett volna. Majd ismét telnek az
újabb esztendõk, és elkezdünk hinni abban,
hogy minden így marad. Hogy a sorsunk már
determinált. Senki és semmi nem tántoríthat
el attól, hogy azzá váljunk, amik mindig is
szerettünk volna. Aztán egy tavaszi napon,
mikor már a feketébe bekötött mûvet csodál-

juk, és épp számolni kezdenénk, mennyi
meghívót is kell rendelni, mivel ez valóban
Nagyon Fontos esemény lesz az életünkben,
hiszen a család egyetlen picinye, mivel ez a kis
csöppség, akit ezért tanítattunk éveken át... stb.
Nem is ez a lényeg. Inkább a kérdés, ami hónapok óta körülötted somfordál ismét, mint valami
hízelgõ macska, akinek úgyis tudod, hogy
még sokáig a markában maradsz. És
ezen a napsütéses
tavaszi napon érsz
el oda, hogy már te
is ki mered mondani. Te is fel mered
magadnak tenni
a Kérdést. Tényleg
ezt akartam?

Persze, ha erre elmosolyodunk, és elégedetten úgy felelünk: persze, mást el sem
tudnék képzelni – nincs probléma. Valószínûleg ebben az esetben vígan éljük le ezzel az
érzéssel az életünket. De mi van akkor, ha
nem a válasz? Ha a végtelen számú szerepbõl,
amit eddig kipróbálhattunk, egy sem volt
a miénk? Ha az egyetlen
igazán biztos pont, eddigi
céljaink, egy pillanat alatt
eltûnnek elõlünk? Azt hiszem,
hiú remény még mindig
lambada-szoknyás kislánynak hinnünk magunkat, aki
irigylésre méltó önbizalommal
válaszolja meg ezt a kérdést.
Közel sem olyan egyszerû,
mint akkor volt. A nõi nemre
nehezedõ elvárások egyre inkább csak sokasodnak. Többé
nem elegendõ azt nézni, hogy
mennyire vonzó egy szerep.
Már nem hanyagolhatjuk el
azt a számtalan tényezõt, ami
mögötte áll. Sablonok között
való döntéskényszer. Karrierista nõ, kreatív nõ, életmûvész,
családanya? Értelem, szépség,
fittség, tájékozottság, egyéniség, kipihentség, sugárzás,
öröm, életkedv, figyelem és még számtalan
kép, ideál, elképzelés. Kedves kispajtásuk pedig az örökké nyomunkban járó, megoldatlan
Kérdés. Melyikkel azonosuljak? Sõt, van egy,
ami talán még nehezebb: Melyik vagyok én,
és melyik lehet az, amit az elvárások miatt
szeretnék magamra ölteni? Elõször tanácsolnám mindenkinek, hogy ezt a közhelyes és
valóban elcsépelt, ugyanakkor mégis valahol
bölcs és útravezetõ gondolatot fontolja meg,
és keresse meg önmagát a nõi szerepek mai
rengetegében.
És te? Mi leszel, ha nagy leszel? Hát én,
ha egyszer nagy leszek, bizonytalan leszek.
Zsizsi
Fotók: internet, Török Rozi

2012

Világvége, avagy egy új világ születése

Az újabb jövendölések szerint 2012. december 21-én véget ér ez a világ, minden
befejezõdik, és elkezdõdik egy új rendszer,
amelyet egymás szeretete, tisztelete, a béke
és a harmónia fog jellemezni. Megjövendölték ezt a maják, Nostradamus is, sõt
a Bibliában is; egy ezer éves korszak kezdete,
amelyet Jézus második eljövetele indít el. De
ahhoz, hogy felépüljön valami új, elõször a réginek kell leomlania. Meghatározott lépések
következnek, amelyek a régi „dogmák” – ilyen
például a pénzközpontúság, ítélkezés és
különbözõ, az egyént korlátozó hiedelmek –
eltûnését teszik lehetõvé. Minden ilyen esemény,
történés – természeti katasztrófák, háborúk,
társadalmi és gazdasági összeomlás – lehetõséget ad az igazság felismerésére. Az emberiség
olyannyira hajlamos az önpusztításra, hogy
választási lehetõséget kaptunk. Csak az iga-

zán tiszta szívûek, akik tudomásul veszik,
hogy egymásért vagyunk és nem egymás
ellen, csak õk lesznek képesek elérni egy
meghatározott tudatszintet, melyet kiérdemelnek. Azok, akik ezt képesek elérni,
befejezik földi „lélekvándorlásukat”, befejezik a reinkarnációt, és a létezés egy új szintjére
léphetnek, ahol a szeretet a mérvadó, hiszen
ez építi fel a magasabb világokat. Azonban ez
korántsem olyan egyszerû, az égi iskolákban
nincsenek olyan hiányosságok, mint a földiekben. Itt nem az számít, hogy milyen
meggyõzõ vagy, mit tudsz, vagy hogy szerencséd van-e, hanem igazából az számít, hogy
mi rejtõzik a szívedben, a lelkedben. Mindent
tudnak rólunk, a legféltettebb álmainkat, és
bármit is hoz az élet, az olyan próbatétel,
amely ahhoz kell, hogy ezt az új világot elérjük
a meghatározott idõn belül, minél többen.

Mert vigyáznak ránk, segítenek, de nekünk
kell megérni az adott tapasztalatra. Akik nem
tudják ezt teljesíteni, azokra újabb életek
várnak, újabb megpróbáltatásokkal, csak ezúttal elölrõl kezdve. De nem ez az elsõ eset.
Más is kapott lehetõséget. Ahogy mi ma arról
beszélünk, hogy egyszer volt, hol nem volt
egy Atlantisz, (mely a kutatók szerint technikailag és társadalmilag sokkal fejlettebb volt,
mint mi), úgy fog talán majd az utókor is beszélni rólunk, hogy egyszer volt egy Európa...
Csak az a fontos igazán, hogy milyen tiszta
lelkû vagy, mennyire hallgatsz a lelkiismeretedre – ez jelenti az igazi fejlõdést, hiszen ez
az, amit magaddal viszel, ami megmarad, ami
a létezés célja, bárhova is kerülsz. A döntés
joga mindenkinek megvan.
Gábor Zsuzsanna
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Nyári trend 2009
Tavasz és nyár... Elsõ hallásra nem biztos,
hogy jól hangzik, hiszen ez a vizsgaidõszak
kezdetét jelenti valamennyi egyetemista
számára. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy ezek a hónapok az év
legszebb hónapjai. Ebben az idõszakban
senki sem unatkozhat, mindenki a strandon,
a tengerparton tölti a nyarat, de mindenAlapjában véve az idei nyári divat az élénkséget,
a sokszínûséget és az üdeséget hangsúlyozza.
A színekkel és mintákkal kezdõdik minden.
Ezek kialakítása rendkívül fontos. Idén hódít
a szín kavalkád, ezen belül is a rózsaszín, a narancs, a sárga, a lila, és ami most a tuti befutó:

a piros és minden árnyalata. Ne hagyjuk azonban szem elõl veszni a klasszikus és egyben
elegáns hatást keltõ örök divatot sem: a feketefehér kombinációját. A minták birodalmában
a gyõztes a virág motívum, de tarol majd a festékcsík és a festékminta is. Bár véleményem
szerint, ha az elegáns öltözéket választjuk, akkor
maradjunk a virág mintáknál.
A szabások, illetve anyagok tekintetében
bármi jöhet, ami lenge esésû anyag, így igazán

képpen a friss levegõn és a szabadban.
Ez az idõszak a legalkalmasabb a fergeteges bulikra, na és a baráti, szerelmi szálak
szövõdésére. Éppen ezért mindenki jól
szeretné magát érezni, ehhez viszont feltétlenül szükséges megismerni az idei,
2009-es nyári trendet, s azt, hogyan is
lehetünk elképesztõen dögösek.
mutatós és kényelmes a nyári kánikulában is a selyem és a szatén. Marad a szûk anyag, így egy
szûk farmer körömcipõvel igazán elbûvölõ lesz.
Minél több a kiegészítõ, annál trendibb, ez
az idei divat egyik jellemzõje. Most sem maradhat
el a csábosságot sugárzó napszemüveg, legyen
szó akár tengerparti nyaralásról vagy egy délutáni
sétáról. A kedvelt, kényelmes
táska sajnos már a múlté, helyette igazán trendi a hatalmas
szatyor. Egyetlen elõnye, hogy
mindent magunkkal cipelhetünk.
A kalap most is hódít: 2009-ben
a 20-as évek pasztell kalapjai léptek
a divat pódiumára. Legvagányabb,
ha a fekete mellett voksolunk,
de mindenesetre a sötét színek
dominálnak e téren. Ami további
kiegészítõket illeti, elõnyben részesülnek a hosszú nyakláncok, fülbevalók, karperecek, illetve színes övek.
S ha már nyár, akkor hõség,
strand, tengerparti nyaralás, s így nem
maradhat említés nélkül a fürdõruha
sem. Hosszú évek kemény küzdelme
után újra behódolt a divat birodalmába az egyrészes fürdõruha, bármilyen
kellemetlenül is hangzik. E téren is
a sötét színek dominálnak idén. Igazán
csinos hatást kelthet még egy strandkendõ,
amelynek színe harmonizál a fürdõruháéval.
Ezek után már nincs más dolgunk, mint
az említettekhez feltétlenül beszerezni egy
trendi és kényelmes strandpapucsot, egy
hatalmas strandtáskát, illetve egy pár naptejet,
és irány a nyaralás...
Császi Zsüliet
Fotó: internet



Holdhoroszkóp
„A Hold a lélek tükre”
(Kathie Kai-Thian)
A holdhoroszkóp MINDENKINEK szól! Nem csak az
aktuális kiemelt jegyeknek,
Szekerczés
mivel a Hold mindenkire haNorbert
tással van, a hangulatunkra,
a közérzetünkre, a dolgokhoz és az emberekhez való hozzáállásunkra, ezáltal minden
tevékenységben kifejti a hatását.
Mivel elég kevesen tudtak rajta eligazodni, ezért a csillagjegyek és holdfázisok
feltüntetése mostantól kimarad, és csak
azt írom le, hogy mire alkalmas egy-egy nap,
és mire kevésbé, valamint azt, hogy mire érdemes odafigyelni.

Május
20., 21., 22.
Alkalmas: Új dolgok elindítására, akár költözésre is. Utazásra, sport tevékenységekre.
NEM alkalmas: Jövõbeli tervezésre, hoszszan tartó ügyek intézésére.
23., 24.
Alkalmas: Jelentõs tanulmányi és szellemi
feladatok elvégzésére.
NEM alkalmas: Kapcsolatok ápolására.
Lelki problémák megbeszélésére. Pénzügyi
mûveletekre.
25., 26., 27.
Alkalmas: Számítástechnikai foglalatosságokra, új barátságok kötésére, ill. megszilárdítására.
NEM alkalmas: Hétköznapi feladatok elvégzésére. (Értsd: amit szeretnél.)
28., 29., 30., 31.
Alkalmas: Lelki problémák megbeszélésére,
szociális tevékenységekre.
NEM alkalmas: Újdonságok megismerésére,
pénzügyek intézésére, nagyobb vásárlásra.

Június
1., 2.
Alkalmas: azokra a dolgokra, amiket már régóta el kellett volna intézni, de még nem sikerült.
NEM alkalmas: szerzõdések megkötésére,
viták kezdeményezésére, és megbeszélésére.
3., 4.
Alkalmas: szórakozásra, kapcsolatok ápolására,
kirándulásra, akár még pénzügyi tranzakciók
végzésére is.
NEM alkalmas: Komolyabb vizsgára, alaposságot igénylõ tevékenységekre.
5., 6.
Alkalmas: Bármiféle ügyintézésre, tárgyalásokra, tanulásra, utazásra, kapcsolatépítésre
NEM alkalmas: Fizikai munkavégzésre,
megterhelõ szellemi munkavégzésre. (pl.: tanulás, vizsga)
7., 8., 9.
Alkalmas: Családi összejövetelekre, szórakozásra, ünnepségekre.
NEM alkalmas: érzelmi témák megbeszélésére, és szakításra fõleg nem!
10., 11., 12., 13.
Alkalmas: Pihenésre, szórakozásra.
NEM alkalmas: A munkamegbeszélésekre,
állásinterjúkra, és egyéb üzleti/tanulmányi
ügyek intézésére sem!


abroxo@citromail.hu
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Ha még nem unod a banánt...

Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütõport, a szódabikarbónát és a sót. Adjuk

Kata
Fotó: internet

A kávézacc-jóslás
Sokan badarságnak hiszik a jós eljárásokat,
mert úgy gondolják, hogy holmi szemfényvesztõ kicsalja a szegény áldozatok pénzét.
Azonban ez nem feltétlenül van így. Ezért
némi kis történelmi bevezetõt adnék errõl
a nagyon népszerû jós módszerrõl.
A kávézacc-jóslás különösen a 16-17. században
volt az egyik legnépszerûbb „technika”. Ez egy
õsi jós módszer, melyet fõleg a vándorcigányok
vittek magukkal távolabbi vidékekre is. Így az
õ jó voltukból maradt ránk.
Fontos elõnye, hogy olcsó, és nem
kell hozzá kellék, csupán kávé, kis
cukor, víz, valamint egy fehér csésze
és egy fehér csészealj.
A kivitelezése sem túl bonyolult:
Feltesszük a vizet forrni, majd belemegy
a kávé és a cukor. Ez habot képez, ezért
célszerû egy nagyobb edénybe tenni.
Majd csészébe öntjük, néhány percig állni hagyjuk, és leisszuk a kávét.
Közben koncentráljunk arra a kérdésre, amire választ szeretnénk kapni.
Majd ráborítjuk a csészét a csészealjra, ezáltal a felesleges zacctól
megszabadulunk. Végül fordítsuk
meg a csészét, és nézzünk bele, ábA HÖKKENTÕ
a Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Sajtó
Egyesület tagja

Valóság vagy badarság?
rákat keresve. A csésze fülétõl – az óra járásával
ellentétes irányba haladjunk – jobbra a közelmúltat, balra a közeljövõt, a füllel szemben
pedig a jelent láthatjuk. Az ábrák értelmezésénél kereshetünk magyarázatokat a neten
vagy egy könyvben, de fontos az intuíció is.
Az ábrákat egészében értelmezve kapjuk meg
a választ a kérdésünkre.
Fontos tényezõ, hogy ezzel a módszerrel
csak rövidtávra kaphatunk választ!
A.M.
Fotó: internet

REJTVÉNY
E havi rejtvényünk két Sudoku.
Beküldési határidõ:
2009. június 10.
A helyes megfejtõk között a tegyükfelhogy
zenekar CD-jét és Hökkentõ pólót
sorsolunk ki.
tegyükfelhogy CD-t nyert:
Sponga Szandra
Hökkentõ pólót nyert:
Horváth Géza
Gratulálunk!
(Az ajándékok átvehetõek szerkesztõségünkben
munkanapokon 10-14-ig)
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A lap az Európai Unió
támogatásában részesül

Kezdeményezésünk
támogatói

ANTALL JÓZSEF
ALAPÍTVÁNY
Hökkentõ – A szegedi hallgatók lapja • Fõszerkesztõ Rácz Bea • Fõmunkatársak F. Szél Ildikó és Bíró Csaba • Munkatársak Balázs Marietta
(film, színház), Hegedûs Sándor (fotó), Kovács Andor (sport), Pál Imre, Székely László (nézõpont), Török Rozália (mappa), Vass Viktória (@egyetemista)
• Korrektúra: Berczeli Anett • Hirdetés 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 Veres Ildikó • Borítóterv Márok Attila • Megjelenik 6000 példányban • Lapengedély száma 163/149/2008 • Nyomda Bába és
Társai Kft. 62/464-015 • 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

Hozzávalók: 25 dkg liszt,
18 dkg kristálycukor,
2 teáskanál sütõpor,
1/2 teáskanál szódabikarbóna, 1/4 teáskanál só,
2-3 db túlérett banán – lehámozva, villával
pépessé összenyomva, 8 dkg margarin, 2 evõkanál tej, 2 egész tojás, 5 dkg darabolt dió.

hozzá a banánt, a vajat és a tejet. Elõször alacsony
fokozaton mixerrel keverjük össze, azután nagy
sebességgel 2 percig verjük. Tegyük bele a tojást és a többi lisztet,
és verjük tovább, amíg
összekeveredik. Végül
keverjük hozzá a diót,
és öntsük bele egy
megkent 16x8x4 cmes kenyérformába
vagy tepsibe. Az oldalát csak fele magasságig kell megkenni,
és meghinthetjük
egy kis liszttel is.
Közepes sütõben
55-60 percig sütjük, vagy addig, amíg a közepébe
szúrt fogpiszkáló tisztán jön ki. 10 percig hagyjuk hûlni, utána vegyük ki a tepsibõl, és teljesen
hagyjuk kihûlni. Csomagoljuk be alufóliába, tároljuk 1 napig a hûtõben, mielõtt felszeleteljük.

Banánkenyér
Ki hinné, hogy milyen csodákra képes pár túlérett – és egyébként kidobásra szánt – banán, és
mennyire pompásan
ínycsiklandó finomságot készíthetünk
belõle. Aki szereti
a hagyományos kenyeret, de nem ódzkodik
egy új ízvilágtól, az most
lekenyerezheti ízlelõbimbóit egy kis banánkenyérrel.
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SZAKÉRTÕNK:
DR.

SZEMERÉDI ISTVÁN

Tisztelt Hallgatók!
A tavasz egyúttal az allergiás megbetegedések idõszakát is jelenti. Egyes felmérések
közel egy millió fõre teszik a fõként allergiás
rhinitisben szenvedõk számát.
A tünetek: szem-, orr-, fülviszketés, kötõhártya
gyulladás, orrfolyás, tüsszögés, orrdugulás.
A kifejezett tünetek képesek a mindennapokat
is tönkretenni, gyakran képtelen dolgozni,
tanulni a beteg.
Az ok: a virágok, a porok, s „bármilyen” allergen
hisztamin és más vazoaktív anyagok termelését
indítja el, s ezek következménye a fent leírt
tünetcsoport.
A kezelés: Ez év áprilisától az antiallergiás
szerek támogatottsága csökkent (azaz a gyógyszer drágult). Akinek elõször jelentkeznek
panaszai, érdemes allergológushoz fordulnia
az ok/okok pontos megállapítása céljából
– háziorvosi beutaló szükséges. A „tapasztalt”
allergiások közvetlenül, kezelõorvosuktól
kérhetik gyógyszereiket. Több új, 24 órás
hatású készítmény jelent meg, tabletta illetve
spray formájában, az áruk – receptre – 2000 Ft
körül mozog. Jó hatású még a rhinolight lámpa, speciális hullámhosszon az orrtüneteket
csökkenti.
A neheze még hátra van. Augusztusban kezdõdik a parlagfû szezon, ez az a gyomnövény,
amelynek kiirtása jelenti a legfõbb ok meg-

szüntetését. Ha mindet kiirtanák, még akkor
is 2-3 évig kellene folytatni a földben lappangó magok miatt.
Még egy gyakorlati tanács más témában. Sokan
nem tudják, hogy vannak szakrendelések, melyeket beutaló nélkül felkereshetnek, ezek:
baleseti sebészet, szemészet, fül-orr-gégészet,
borgyógyászat, nõgyógyászat, psychiátria,
urológia (sürgõs esetben).
Felhívom a figyelmet, hogy háziorvosi rendelés munkanapokon 8.00-11.00-ig, délután
15.00-tõl 16.00-ig tart a hallgatók részére.
Kérjük bejelentkezésüket a 444-493-as számon.

Várom kérdéseiket és javaslataikat
a drszemeredi@t-online.hu -n.

Dr. Szemerédi Orvosi Kft.
6725 Szeged, Korda u. 18.
Telefon: 06 (62) 444-493
Kérjük elõzetes bejelentkezésüket!
A JGYPK és a BTK nappali tagozatos hallgatói részére járóbeteg
ellátást nyújtunk. Ellátások: háziorvosi, bõrgyógyászati, urológiai,
nõgyógyászati, fül-orr-gégészeti,
sebészeti, psychiátriai, neurológia,
valamint EKG, vizeletvizsgálati ellátások. Gyorslabor. Holter monitor.

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
Jelige (Becenév): Kalambo
Napjegy (általános jellegû): Vízöntõ
Ascendens (a viselkedésünk meghatározója): Vízöntõ

Nagy lelki és szellemi energiával rendelkezik, de könnyen megbántható.
Jó memória, kiváló intuíció jellemzi, mindemellett nagyon fejlett a szociális érzéke, nem
érdekli, hogy kivel beszél, mert nem foglalkozik a társadalmi különbségekkel. Szereti
az embereket, de utálja a képmutatást!
Nehezen viseli a korlátokat és a kötöttségeket is, inkább szabadság-centrikus. Nehezen
tudja beosztani az idejét, így a határidõkkel
kifejezetten hadilábon áll.
Fõ tulajdonságai: barátságos és humánus.
Õszinte és hûséges. Eredeti és ötletes. Független, intellektuális.

Holdjegy (az érzelmi élet meghatározója): Ikrek
Jellemzés:
Nyitott típus. Széles látókörû és széles érdeklõdésû, szinte minden érdekli. Sohasem
unatkozik, mindenben benne van.
Különc típus, így sokan nem értik, de õ
sem ért meg sokakat.

A tanév vége felé ez a rovat is véget ér, ezért több
jellemzést, kérést már nem áll módunkban fogadni. Azonban akik eddig kértek jellemzést, azok emailben megkapják majd.
Abroxo

www.hokkento.hu

Horoszpók
2009. május 15 – 2009. június 15.
Készítette:
Gyõri-Farkas Zsuzsanna,
kineziológus, természetgyógyász

Nyilas  – Lehetõségek áradata. Lehet, megbocsátottál magadnak, mert nem hitted, hogy
téged is szeret Isten. Akaratod, célirányos, konkrét terveid megcélozzák, és el is találják a káosz
rejtett mintáit. Tervezett nyári utazásaidon bõkezûen költekezhetsz, lesz mibõl.
Bak  – Jól érzed magad a bõrödben. Jobban
éreznéd magad, ha már csomagolhatnál a bõröndbe. A korai kánikula és a sokasodó teendõk
elõl menekülj ki a szabadba. Családod, kollégáid
tõled várják a megoldásokat. Nem kell mindig
a „toppon” lenni. Szabad levegõ!
Vízöntõ  – Beindulsz, és keményen, koncentrálva dolgozol céljaid érdekében. Közben
kell egy kis egészségkontroll. Pattanásig feszült
idegek. Mindjárt repülõrajt. Nem kell már sok.
Nordic walking. Sétálunk. Közben: akarat, célratartás, megvalósulás. Önmegvalósulás.
Halak  – Az út végén mindig kezdõdik egy
másik út. Fontos, hogy meglásd, rálépj, és haladj
rajta. Nincs idõ a célban pancsikolni. Pedig, jó
lenne. Felfokozottságodban fordítsd figyelmedet
saját tested „jólétére” is. Kozmetikus, masszázs.
Kos  – A megnyilvánulatlan megnyilvánulása
Isten és az Õ csodálója, az Õ tökéletességének bámulója az ember. Miért félsz ettõl a feladattól?
Pedig kódolt. Ha hálás lennél egy kicsit, és hinnéd
isteni valódat, sokkal jobban és elmélyültebben
tudnál életedben örülni akár egy szál virágnak is.
Bika  – Megújulás kívül belül. Költekezés minden szinten. A rend belopódzott életedbe, csak
egy kicsit sokba kerül. Környezeted már nehezen
tolerálja efféle törekvéseidet. Igénylik a régi valódat. Hát, megkapják júniusban. Minden szinten.
Ikrek  – Üzletelni kéne már egy kicsit. Eladni,
ami nem kell, helyet csinálni az újnak. Ne csak
környezetedben, otthonodban lomtalaníts. Fontos lenne, hogy elméd is tisztuljon, hogy be tudja fogadni az újat. A tanulás idõszaka következik.
Élvezni fogod.
Rák  – Jó idõben, jó helyen. Azaz új helyen.
Már régen kellett „vóna”! Betanulás, új feladatok, megemelkedett teljesítési vágy, kényszeres
én vagyok a megfelelõ erre a posztra szindróma.
Nem baj. Úgy is megállod a helyed. Közben ne
felejts el szeretni és szeretkezni!
Oroszlán  – Munkahelyi sikerek. Elõmenetel.
Nem tettél érte semmit. Dehogynem! Ez már az
aratás ideje. Fogaidat már nem kell összeszorítani,
mosolyoghatsz, széles mosollyal az emberekre,
a világra. Vissza fognak mosolyogni. Teremtesz magadnak energiát, jólétet, szeretetet, szerelmet.
Szûz  – Epokitt karbonnal keverve. Nádszáleffektus, és megtartóan kimagasló kötés. Magadhoz láncolod a szerencsét. Két lábbal állsz a földön.
Két kezed az ég felé fordítva varázsolod magad
és a párod az extázis állapotába. A földi életed
megújítva, szerelmi életed megvarázsolva, pénztárcád degeszre tömve. Kell még valami?
Mérleg  –Régi munkád visszahív. Nagy a vonzás.
Nem tudod eldönteni, hogy te vagy... Mindegy.
Lehet, engedni kell. Most még csak álmaidba
kavar be! Valójában te is visszavágysz. Majd eldöntöd. Augusztusban biztosan.
Skorpió  – Szereted, ha olajozottan mennek
a dolgok. Minden összecseng. Nem nagy tervek,
de teljesíthetõk. Nyugalom. Béke. Nem zökkent
ki semmi a csöndes dagonyából. Egy igazi mindent
elsöprõ bogos szerelem, majd júliusban. Addig
is dagonya.
fazsu8@gmail.com

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

Gyógy-szertár
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Tényleg erre akarsz emlékezni
a diákéveidből?
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Legyei, aki lenni akarsz!
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PROTON-TECH

LAPTOPSZER VIZ
♦ Laptopok szervízelése, bővítése
♦ Új és használt laptopok értékesítése,
készpénzes vétele
♦ Diákoknak 20% kedvezmény a szervizd!jból
Elérhetőségeink:
Cím: 6724 Szeged,
Bálint Sándor u. 18/a
Web: www.proton-tech.hu
Tel.: +36 62 552-017
Fax: +36 62 552-018
E-mail: info@proton-tech.hu
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A djuice reload net 500 MB-os, aktiválástól számított ^5 napon belül felhasználható adatmennyiséggel feltöltött, modemes kezdőcsomagjára vonatkozó
akciós ajánlat 2009. május 5. és május 31. között érvényes. Az ügyfelek előzetes egyenlegfeltöltést követően - egyenlegük terhére tölthetik fel az 500 MB os,
vagy 1 CB os, vagy 5 CB os adatcsomagokat, melyeket a vásárlástól számított ^5 napon belül használhatnak fel. Amennyiben az ügyfél 45 napon belül nem
használja fel az adatcsomagban foglalt adatmennyiséget vagy a 45 nap lejárta előtt új adatcsomagot rendel, a fennmaradó adatmennyiség elvész. Az adat
csomagokat a djuice.hu n, vagy a Pannon üzletekben vehetik meg. Amennyiben az adatcsomag felhasználásra került és az ügyfél nem rendelt újat, de
kártyáján még rendelkezik egyenleggel, akkor azzal 0,12 Ft/10 kB-os áron internetezhet. Garantált GPRS/EDGE/3G-letöltési sebesség: 30-tól 120 kbit/s-ig;
feltöltési sebesség: 8-tól 50 kbit/s-ig. A forgalmi keret kizárólag belföldön, a Pannon hálózaton belül használható fel. További részletek és feltételek a Pannon
üzletekben, a 1220-as számon és a djuice.hu weboldalon.

