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Hát nem
látod?

Utánozhatatlan
... helyzetekbe csöppenünk. Te most
például itt vagy a gólyatáborban, olvasod ezt az újságot.

De térjünk inkább vissza arra, hogy
itt vagy, ami annak az eredménye,
hogy erõt vettél magadon, leküzdötted minden félelmedet, mély levegõt
is vettél, és nemhogy minimum háromévnyi további tanulásra adtad a fejed,
mindezt még azzal az elvetemült tettel is megkoronáztad, hogy itt és most
elevenen belevetetted magad a több
száz élményre éhes kisgólya és pásztoraikként szolgáló nem csekély számú,
sokat tapasztalt egyetemista képezte
tömegbe.
Talán ma még nem tudod megállapítani, hogyan nézz, hogyan járj, elég
nagy „partyarc”-e a te arcod, elég tudományos-e a te kobakod, és azt vizslatod, vajon hogyan állnak mindezzel
a melletted állók, az ugyanerre gondolók.

nek a hetek az egyetemen, és te... te
újra és újra utánozhatatlan helyzetekbe csöppensz. Fel kell dolgoznod, hogy
a felsõbb évesek jófejek, hogy szívesen
„áldozzák fel” következõ hónapjaikat,
éveiket „neveltetésed” oltárán, hogy
az egyetem azért van, hogy jószerivel
olyan dolgokról hallj, amelyek érdekelnek, hogy az órák között vagy száz
olyan barát van, aki veled fedezné fel
a várost, veled érezné a Kárász utca
lüktetését, veled ámulna egy új életforma lehetõségei láttán.

Bele kell törõdnöd, hogy többé nem
áll módodban unatkozni, fejest kell
ugranod egy tengerbe, egy olyan utánozhatatlan tengerbe, ahol a legkülönbözõbb hajók vesznek fel, és visznek
tovább szórakozással, boldogsággal,
tanulással, mûvelõdéssel, lehetõségekkel, életszeretettel, emberi kapcsolatokkal teli utadon. Neked csak

Szép egyetemi éveket a kisgólyáknak,
további szép egyetemi éveket
a Hökkentõnek,
Vass Viki
Fõszerkesztõ
vassviki@hokkento.hu

VOLT HASZNOS SZÁMODRA A GÓLYATÁBOR ?
Bubori Kornél

(JGYPK, III. évfolyam, testnevelõ edzõ)

É

n négy évvel ezelõtt vettem
részt a gólyatáborban, ahol
csak pozitív élményeket szereztem.
A négy-öt nap alatt számos játékos
feladatot kellett megoldanunk a sa-

Kocsondi Csilla

N

félévet kezdtem, akkor már nem
nyílt lehetõségem jelentkezni a táborba. Szerencsére így is hamar
beilleszkedtem, de az elsõ közös
élményekbõl nem volt jó kimaradni. Ha még egyszer tehetném,

Sárközy Vanda

A

hagynia, hiszen megismerkedhetnek leendõ csoporttársaikkal,
segítõkész felsõbb évesekkel és
néhány tanárral, ami a késõbbieket tekintve is hasznos lehet.

elmennék, és ezt javasolnám az
elsõsöknek is, mert annyiból biztosan hasznos ez a néhány nap,
hogy megismerkedhetnek a csoporttársakkal, néhány esetben
pedig Szeged városával is.

(BTK, III. évfolyam, ókori nyelvek és kultúrák, kommunikáció, I. évfolyam, pszichológia)

legkedvesebb élményem a táborban maga a társaság volt,
és az, hogy hozzám hasonló gondolkodású emberekkel ismerkedhettem meg. Ha mégis ki kellene

Forgács Ádám

ját csapatunkkal vízen és szárazföldön egyaránt. Nem elsõsként,
hanem másodéves koromban mentem el a táborba, amit szerintem
egyetlen elsõsnek sem szabad ki-

(ETSZK, III. évfolyam, diplomás ápoló)

em vettem részt a gólyatáboromban, aminek az az oka,
hogy az elsõ évem passzív volt, és
nem akartam olyan gólyákkal táborozni, akikkel késõbb nem járok együtt az órákra. Amikor aktív

S

az a dolgod, hogy
sodródj az árral,
amely úgyis visz
tovább, és nem
rak le soha, ha te
nem akarod. A „hajókra”, melyek megszépítik az utad,
pedig érdemes felszállnod, mert hajók a barátaid, hajók a szerelmek,
hajó az egyetem, a város, az általad
legfontosabbnak vélt dolgok, utánozhatatlan hajók, amilyenek voltak számomra például ennek az újságnak
a lapjai is, és maradnak is mindig, de
itt a hajóskapitány szerepét szeptembertõl már más veszi át.

emelnem az egyik legjobb momentumot, az a múzeum elõtti
szökõkútban való fürdés lenne.
A szórakozáson kívül persze hasznos volt az is, hogy barátokat sze-

reztem, hiszen úgy jöttem el, hogy
alig ismertem valakit. Az akkor
létrejött kapcsolatokból sok a mai
napig is él.

(BTK, I. évfolyam, germanisztika–történelem)

zámomra a legemlékezetesebb
élmény az ún. városi vetélkedõ volt az én táboromban. Maga az
ottani közeg, a csapatszellem, az

egymással való barátságos vetélkedés tetszett a legjobban. Életre
szóló élmény, hogy olyan emberekkel hozott össze a sors – például

a fõgólyáimmal –, akik késõbb sokat tudtak segíteni. Ez nagyban
megkönnyítette a beilleszkedést.

Készítette: Vass Viktória és Török Rozália

MIÉRT

Aztán telnek a napok a táborban, tel-

www.hokkento.hu
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Hökkentõ
A szegedi hallgatók lapja
Büszkék vagyunk arra, hogy idén már fennállásunk
15. évfordulóját ünnepelhetjük – ez alatt a másfél évtized alatt sok változáson átment ugyan lapunk, de fõ
irányelvét, a hallgatók jogainak érdekképviseletét
azóta sem hagyta el. Rovatrendszerünk széles skálán
igyekszik alkalmazkodni a legkülönbözõbb érdeklõdési körû hallgatók igényeihez, s teszi ezt olyan minõségben, amellyel már számtalan díjat is elnyertek
újságíróink – s többek között tavaly a DUE szerint az
Év Diákújságja lett lapunk. Szeretnénk folyamatosan
újulni. Ez új kollégák bevonásával a legegyszerûbb,
így amennyiben Te is kedvet érzel az újságíráshoz, várjuk jelentkezésed!

Hökkentõ kártya
Díjtalanul megigényelhetõ kártyánkkal ingyen mehetsz bizonyos szórakozóhelyek bulijaira,
de számtalan kedvezményt is igénybe vehetsz partnereinknél – szolgáltatások tucatjával igyekszünk kedvedben járni a kártyával, mely kiváltásának
egyetlen feltétele az aktív hallgatói jogviszony.

www.hokkento.hu
Weboldalunkon megtalálhatsz mindent, ami az oktatáshoz
vagy a Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódik. Tájékozódhatsz a legújabb hírekrõl, eseményekrõl, ösztöndíj- és
pályázati lehetõségekrõl, szavazhatsz a legújabb kérdésekben, megjelentetheted akár versedet
vagy fotódat.

Hökkentõ Tévé
A Hökkentõ Tévé a Szegedi Tudományegyetem elsõ on-line televíziója. Hiteles tájékoztatást nyújt
a Szegedi Tudományegyetemen
zajló eseményekrõl, az itt folyó
munkáról, kutatásról, rendezvényekrõl, a hallgatói életrõl, egyszóval mindenrõl, ami itt történik. A tévé ma már nem csak
közvetítõ szerepet tölt be mûsorai által, nem csak tükrözi
az eseményeket, hanem szervezõ erõ is egyben, mely mozgósít és összekapcsol. Mára havonta több ezren látogatnak
el a tévé honlapjára, hiszen a több karral és az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal való
együttmûködésnek is köszönhetõen rengeteg
helyre hívják a tévét. Ott van a stáb a hallgatói és egyetemi rendezvényeken (kisebb kari
rendezvények, gólyatáborok, tanévnyitó ünnepségek, nyílt napok, bálok, sportnapok, kiállítások,
diplomaátadók stb.), interjúk készülnek oktatókkal és hallgatókkal egyaránt. Ha kedvet érzel
a tévézéshez, és szívesen kipróbálnád magad,
szeretettel várunk! (www.hokkentotv.hu)

Legyél Te az Egyetem Arca!
A Legyél Te az Egyetem Arca! arcszépségverseny gyõztese
a számos ajándék mellett egy éven keresztül képviseli
a Szegedi Tudományegyetemet különbözõ rendezvényeken (pl. gólyatáborokban, gólyabálokban). Jelentkezhet
minden olyan lány, aki a Szegedi Tudományegyetemen
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és késztetést
érez arra, hogy megmérettesse magát. A jelentkezési
lap, melyhez egy képet kell csatolni, leadható on-line
úton a honlapon keresztül (www.egyetemarca.hu),
vagy személyesen szerkesztõségünkben. Jelentkezz Te is!

Pál Imre Fair Play
Lapunk tragikus módon elhunyt sportriportere és fotósa,
Pál Imre emlékének tiszteletére évrõl évre megrendezzük a Pál Imre Fair Play labdarúgó bajnokságot, melynek
legfontosabb alapköve – mely Imre számára is
a legalapvetõbb volt a sportban – az igazságos
mérkõzés. A bajnoksággal kapcsolatos
információkat keresd
honlapunkon.
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Nyílt Napok
Hogy személyesen is
megismerhesd lapunk
munkatársait, s hogy ismertethessük új projektjeinket,
rendszeresen megtalálhatsz majd bennünket a TIK-ben
felállított standunknál. Szegezd nekünk bármilyen jellegû kérdésed, örömmel válaszolunk, mindemellett felveheted nálunk elkészült Hökkentõ kártyád is!

Butora Sára és Török Rozália, Fotók: PartyPonty

@egyetemista

Beszélgetés Dr. Szemerédi Istvánnal

Aki vigyáz a hallgatók

EGÉSZSÉGÉRE
– Több mint tíz évvel ezelõtt a JGYPK
HÖK keresett meg, vállalnám-e a vidéki
hallgatók háziorvosi ellátását. Ennek
háttere az volt, hogy az egyetemistákat
– finoman szólva – rendszeresen hazaküldték a háziorvosukhoz, ami lehetetlen volt, hiszen nem Szegeden laktak,
s legfeljebb csak hétvégén utaztak haza. Ezt követõen bõvült az ellátási kör,
s ma már az Újszegeden lakóknak is ott
helyben biztosítjuk az alapellátást. Szakmailag a pszichiátria áll hozzám legközelebb, elég sok betegem van a hallgatók

között is. Specialitásom a szorongás, depresszió, szenvedélybetegségek kezelése.
– Hogyan alakult ki a kapcsolata
a Hallgatói Önkormányzattal? Mi
vezetett oda, hogy egyre több hallgatói páciense legyen?
– A HÖK-kel a kezdetektõl jó a kapcsolatunk, a tájékoztatás azonban gyenge
pont, pedig benne vagyunk az újságban,
különféle tájékoztatókban, szórólapokon
és rendszeresen bemutatkozunk a gólyatáborokban is. Jött hozzám olyan negyedéves hallgató, aki csak akkor tudta meg,
hogy évek óta mi vagyunk az alapellátást biztosító rendelés. A gazdasági
nehézségek miatt a díjazásunk szinte
minden évben jelentõsen késik, reméljük, majd ez is javulni fog. Igaz, hogy
az EHÖK-kel és a JGYPK-val jó a kapcsolatunk, de a többiekkel ezt még
szorosabbra kell fûznünk.
– Már a gólyatáborokban elnyeri az
újdonsült hallgatók bizalmát a nekik
tartott tájékoztatókon, tanácsokat ír
nekik az egyetemi újságok hasábjain.
Véleménye szerint minek köszönhetõ, hogy sokan késõbb is az Önök
klinikáját választják?

nevelni stb.). Röviden: betegközpontú munkát
végzünk.
– Ön szerint
kellõképpen
odafigyelnek
a mai egyetemisták az egészségükre?
– Nem. Egyedül a testnevelés szakosok a testileg teljesen rendben lévõk.
Kevesen sportolnak, többen dohányoznak, túlsúlyosak, fizikailag és szellemileg kevéssé terhelhetõk. Ha a fiúkat és
a lányokat hasonlítom össze, akkor utóbbiak figyelnek jobban magukra. Ma
Magyarországon az egészséges életmódra való nevelés és a megfelelõ tájékoztatás erõsen hiányos. A dohányzóknál
minden esetben annak megszüntetését
javasoljuk, felhívjuk a figyelmet a sport
fontosságára. Ezen kívül különféle tájékoztatókkal is próbálunk segítséget
nyújtani.
– Melyek a klinikával kapcsolatos
jövõbeli tervei?
– A klinikánk technológiai fejlesztése
a legfontosabb. Folyamatosan pályázunk,
de jelenleg is modern vizsgáló- és diagnosztikai eszközökkel rendelkezünk,
például ultrahanggal, modern EKG-val,
gyors és pontos tesztekkel.

– A gólyatáborokban korrekt információt nyújtunk, s a betegellátást is így
végezzük. Az alapellátás, a szakorvosi
rendelések bejelentkezés alapján, váTörök Rozi, Vass Viki
rakozásmentesen fogadják a betegeket.
Fotó: Szemerédi István
Mondhatni nagyon egyszerû alapelvünk
van: a mi feladatunk a betegen való segítés (nem
Az ellátás
pedig letolni, hárítani,
Magyarországon egy betegnek egy háziorvosa lehet
egyszerre, ezen évente változtathat. Ezt az egyetemi
tanulmányok alatt célszerû Szegeden megválasztani.
Megijedni nem kell, ennek ellenére otthon is ugyanolyan
ellátást fognak kapni, mint korábban. Természetesen ez
nem kötelezõ, csupán egy javaslat.
Lakáson történõ megbetegedés esetén az ellátás törvény
szerint a területileg illetékes háziorvos kötelessége. Ezért
fontos tudni, hogy ki dolgozik abban a körzetben, mert
csak õ mehet ki terepre. Mi a lakáson történõ ellátást nem
tudjuk biztosítani a távolság, a nagy létszám miatt. Szegeden 07.30-tól 16.00-ig minden háziorvos elérhetõ, ezen
idõpontot követõen a központi ügyelet látja el másnap
reggelig a sürgõs eseteket.
Szakrendeléseink: Nõgyógyászat, urológia, bõrgyógyászat, sebészet, fül-orr-gégészet, pszichiátria. Ezekre a bejelentkezést a +36/62-444-493-as számon fogadjuk, ugyanitt
adunk általános információt is.

HÖKKENTÕ

INFO@HOKKENTO.HU

– Évek óta ismert az SZTE hallgatóinak körében a Dr. Szemerédi
Orvosi Kft. vezetõjeként. Mûködik
háziorvosként, pszichiáterként, neurológusként, végez akupunktúrát. Melyik terület áll Önhöz a legközelebb?
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SZÖVEVÉNYES
Az egyetemi lét egy igen bonyolult szerkezetû pókhálóhoz hasonlatos
azok szerint, akik elõször próbálnak eligazodni az útvesztõnek látszó
„lehetõséglabirintusban”, akik elõször próbálnak megoldást találni az ott
felmerülõ problémákra. Hogy nehogy saját hálójukba akadjanak, az elsõsök mindig kapnak némi útmutatást lapunktól, melynek segítségével,
és egy kis önálló tájékozódással könnyen felfedezhetik, hogy a szóban
forgó „pókháló” amellett, hogy szövevényes, a világ egyik legtökéletesebb
alkotása, melyben hamarosan a legotthonosabban mozognak majd.
Most megtudhatod tehát, hogy hova fuss az alábbi esetekben.
HA

ELVESZTÉL LEEN
DÕ KURZ

USAID KÖZÖTT,
és egyáltalán nem tudod,
honnan kellene tudnod
, hogy
melyik félévben milye
n tantárgyakat kell tel
jesítened,
akkor böngéssz nyugod
tan a már bizonyára sok
at által
emlegetett Egységes
Tanulmányi Rendsze
rben
(ETR), annak is a Tan
ulmányok/Dinamikus tan
ter v fülénél, ahol átlátható és ren
dszerezett kurzus- és ku
rzuskódlistát találsz. Ha azonban
még biztosabb informáci
ókhoz
sze ret né l jut ni, érd em
es az Inf orm áci ók/ Ta nte
rve k fül
ala tt tal álh ató bo ny olu
lta bb , de
an ná l hit ele seb b ad ato
kk al
szolgáló dokumentumoka
t is
megvizsgálnod.

HA TANULMÁNYAIDDAL KAPCSOLATOS

HA SZOCIÁLIS TÁMOGATÁST IGÉNYELNÉL,

csupán ki kell töltened egy ún. szociális helyzetfelmérõ ûrlapot, melyet a Modulo-n keresztül érhetsz
el. Az ûrlapot az év bármely szakában kitöltheted,
csak arra kell figyelned, hogy az éppen szükséges beadványod, mint például az adott félévre vonatkozó
szociális támogatási pályázat, a megadott határidõig
be legyen jelölve a rendszerben. A szociális támogatással kapcsol atos további kérdése kkel az SZTE
EHÖK Juttatá si és térítési referen sét,
Péntek Zsoltot keresheted.
Az ûrlap kitöltésével egyébként már
a kollégiumi felvételi eljárás is lebonyolítható, azonban itt is fontos, hogy figyelemmel
kísérd a határid õt, ameddi g szükség es
bejelölni, hogy igényt tartanál a kollégiumi
férõhelyre.

HIVATA LOS ÜGYIN TÉZÉS (pl.: évhalasztás,

kreditátviteli kérelem, utólagos kurzusfelvétel,
-leadás) okoz problémát, több lehetõséged is van.
Felkeresheted karod tanulmányi osztályát,
de kaphatsz gyakorlati tanácsot a kari hallgatói önkormányzat tagjaitól is. Ha olyan
gondod adódna, amihez szakavatott segítség,
vagy magasabb szintû döntéshozók véleménye
szükséges, fordulhatsz tanszékvezetõdhöz,
a kar oktatási dékánhelyetteséhez vagy
hallgatói oldalról az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat Tanulmányi Tanácsadó Szolgálatához. Az említett szervezetek és személyek
közül mindenki rendelkezik az interneten megnézhetõ, hetente kiszabott fogadóórákkal, a tanulmányi osztályok pedig
a Modulon-elérhetõ elektronikus ûrlapokkal is.

IGÉAZOLVÁNYT

DIÁKIG
atricát pótolnál
L, elveszett m
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r szintén a HSZI-n
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térítés ellenében, ak
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ennyiben államila
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–
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a helyed, ah
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re ny
támogatott képzés
kapeg
m
–
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,
hatod féléves
ezl
kö
eg
m
vá ro s tö
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ke dé si es zk öz ei
eal ka lm as bé rl
ted is.
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HA ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁSRA VAN SZÜKSÉGED , akkor
nem kell mást tenned, csak belépni az
ETR-en keresztül elérhetõ Modulo
rendszerbe, annak HSZI Menüpontjába, ahol másodpercek alatt igényelhetsz jogviszony igazolást.
Az igazolás néhány nap alatt elkészül, és átvehetõ személyesen a Hallgatói
Szolgáltató Irodában, a József Attila
Tanulmányi és Információs Központban,
vagy kikérhetõ saját postacímre.

LET
KIGAZOLVÁNY VAGY BÉR
OTTHON FELEJTETT DIÁ
N,
ÖKÖ
KÖZ
A HELYI KÖZLEKEDÉSI ESZ
MIATT BÜNTETNEK MEG

HA

helyi bírságot vagy a kiállított csekket,
akkor semmiképpen ne fizesd be a
m
hez (Kossuth Lajos sgt. 50.) háro
inkább fordulj a DA KÖ RT Kfte
ényr
vezm
ked
vagy
et
eted
bérl
nyes
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egyetemi élet
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EHÖK Jogsegélyszolgálatához, melyet
a Szentháromság utca 34. szám alatt találsz
meg, ugyanú gy mint az Egyete mi Hallgat ói
Önkormányzathoz kapcsolódó többi bizottságot, szervezetet
és referenst, mint például a Felügyelõ Bizottságot, A Rendezvényszervezõ Bizottságot, a Juttatási és Térítési referenst,
a Sajtófõnököt, az említett Tanulmányi Tanácsadó Szolgálatot és a Külügyi Bizottságot, akiknél a különbözõ külföldi
áthallgatások ügyében érdeklõdhetsz.
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LÁSI

HA

KONKRÉTAN A KÖZKEDVELT ESTI

ÚSZÁST VÁLASZTANÁD, akkor tudd, hogy SZTE-s

hallgatóként ingyenesen úszhatsz hétköznap 21–23 óráig,
hétvégén 20–22 óráig a Városi Sportuszodában.

JEGYZETTÁMOGATÁSODAT VENNÉD
IGÉNYBE ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT
HALLGATÓKÉNT?

den szegletében „szembe jön” Veled egy-egy
lehetõség az adott délutánra vagy estére, érdemes figyelemmel kísérned az SZTE Kulturális Iroda által szervezett rendezvényeket,
például az Õszi Kulturális Fesztivál vagy az
Egyetemi Tavasz programjait. Ha magad is
jártas vagy a mûvészetekben, vagy csak kipróbálnád, hogy tehetséges vagy-e abban, amit
hobbiként ûzöl, akkor jelentkezhetsz az Iroda által
kitûzött elõadói versenyekre és alkotói pályázatokra is (www.u-szeged.hu/kultura)!

HA ORVOSI ELLÁTÁSRA VAN SZÜ

KSÉGED, igénybe
veheted a Szemerédi Orvosi Kft.
szolgáltatásait, melynek
részleteirõl (és egyéb egészségügyi
ellátást végzõ intézményekrõl) minden lapszámunk 30. olda
lán teljes körû tájékoztatást kapsz Dr. Szemerédi István
rovatában, ahol aktuális
egészségügyi problémák megoldásairó
l is olvashatsz.
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Akkor azt az adott
félév idõta rtam a alatt tehet ed meg.
A támogatás összege jelenleg 6500 Ft,
melyet úgy használhatsz fel, hogy a kijelölt
könyvesboltokban bemutatod érvényes
diákigazolványodat. A vásárlás során
a támogatás az adott könyv/könyvek
értékének maximum 75%-áig használható fel, 25%-ot minden esetben
ki kell fizetn ed. A támo gatás szám os
helye n levás árolh ató, többe k közö tt az
SZT E JAT IK Jegy zetb oltjá ban, de
20%-a el is fénymásolható. (Bõvebben az
egyetem honlapján: www.u-szeged.hu)

HA A TERMÉSZE
T LÁGY
ÖLÉN KAPCSO
LÓDNÁL KI,

akkor szegedi egye
temi hallgatóként ingyenesen
látogathatsz
el az SZTE Füv
észkertbe, ahol
a legkülönbözõbb
növénykülönlegességekkel és cs
odálatos környeze
ttel találkozhatsz. Ha nagy állatb
arát vagy, akkor vá
r a Szegedi
Vadaspark, mely
élhetõ környezet
az ott található összes állatfaj sz
ámára, és remek ki
rándulóhely
a Szegeden tartózk
odóknak.

Ha ezek után további kérdéseid merülnek fel, fordulj hozzánk bizalommal az info@hokkento.hu e-mail címen!
Vass Viki
Fotó: internet
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KULTURÁLIS PROGRAMOK IRÁNT
ÉRDEKLÕDSZ? Amellett, hogy a város min-
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Útikalauz
nem csak a galaxis
stopposainak
Hogyan lavírozzunk kezdõ egyetemistaként?
A kisgólyákat a kurzusfelvétel és a szociális támogatás igénylése között szlalomozva mindenrõl tájékoztatják, csak arról nem,
mirõl is szól az egyetemista lét. Miután lecsengett az elsõ hetek
parája, és ész nélkül felvettetek minden kurzust, jöhet a nagy
kérdés: most hogyan tovább? Íme, egy kis gyakorlati útmutató,
ahhoz, hogy vérbeli hallgatókká válhassatok.
Kezdetben még lehet, hogy úgy gon- adat – már az elsõ héten néhány órára ban akad egy-két olyan álnok fajta, ahol
doljátok, az Egységes Tanulmányi benézni, hogy mirõl is van ott szó. A tan- katalógust vezetnek, bár nem lenne köRendszert, közismertebb nevén az székvezetõk, a tanársegédek (általában) telezõ bejárni. Ebben az esetben sajnos
ETR-t azért találták ki, hogy minden összeállítanak egy ajánlott kurzuslistát is, nincs mit tenni, a hallgatók már évek óta
kurzusfelvételi idõszakot megkeserítsen. hogy ne terheljétek túl magatokat már szélmalomharcot vívnak néhány elõadóEnnek ellenére, ha ügyesen csinálja az az elsõ szemeszterben. Persze ez csak val (bár ilyen esetben Ti is kérhettek
ember, könnyen kivédhemintául szolgál, amihez nem kell segítséget a kari HÖK-tõl). Akármilyen
ti azokat a problémákat,
feltétlenül tartanotok magatokat, megerõltetõnek is tûnik ez a helyzet,
NAG YON
melyekkel minden elsõs
de arra tökéletes, hogy nehogy sokszor megajánlott jegyre, vagy a vizsszembetalálkozik, és a má- FON TOS HOG Y NE bárkivel is elszaladjon a hintaló. gakérdéseknél plusz pontra válthatják
sodik félévben már profi
Ahogy Douglas Adams írta, a fáradalmaikat a hõsies hallgatók.
ESS PÁN IKB A
ETR partizán lehet.
nagyon fontos, hogy ne ess páDe lássuk be, ennyi teher mellett
Elõször is, attól, hogy bepipáltok nikba! Ha megtelt egy szeminárium vagy még a legelvetemültebbeknek is muminden létezõ kurzust, amit megjelenít elõadás létszáma, érdemes felszáj idõt szakítaniuk a laa rendszer, még nem értek célba. A kur- keresni az oktatót, mert a legNE A VIZ SG AID Õ zításra. A gólyatáborban
zusfelvétel a tévhittel ellentétben, nem több esetben van lehetõség
felépített kapcsolatokat
egyetlen napra korlátozódik, körülbelül a kurzuslétszám bõvítésére. SZ AK BA N KE SE RE GJ
bizony ápolni kell – másegy hónapotok van meggondolni magato- Ha mégsem jön össze, hála HO GY NE M ÉL TÉ
L ÉV különben kitõl kérnétek
kat az órarendeteket illetõen. Ezért ér- a bolognai rendszernek, van
jegyzetet a vizsgaidõKÖ ZB EN EL ÉG GÉ
demes – bár tudom, hogy a gólyatábor még rá 5 félévetek, hogy
szakban? A Tisza-part jó
afterpartyk mellett, embert próbáló fel- bepótoljátok, persze érdemes
pár hétig hangos szokott
figyelni a tantervet az egymásra lenni a hallgatói berkekben csak „csopiépülõ tantárgyak miatt.
taliként” emlegetett meetingektõl,
És ne feledjétek: kérdezni amiket általában olcsóbban meg lehet
nem ciki! Ha nem akartok kon- úszni, mint egy egyetemi klubos bulit. Egy
frontálódni az olykor szemforga- idõ után természetes, hogy mindenki
tó hivatali ügyintézõkkel, bátran megtalálja saját fajtársát, és a 25-30 fõs
forduljatok szaktársaitokhoz, akik találkozók, négy-ötfõs családi összejövalószínûleg már úgyis utánajártak vetellé redukálódnak.
a dolgoknak helyettetek. A futóHa el szeretnétek kerülni a legnéptûzként terjedõ téves infóval azon- szerûbb klubok heringpartijait, érdemes
ban nagyon vigyázni kell – elég körülnézni, hiszen az egyetemi épüleegy ilyen, hogy egy egész szakot tek körül rengeteg kávézó, sörözõ várja
rossz irányba tereljen.
a megfáradt hallgatókat az igényestõl
Egy másik fontos dolog: belõni egészen a kannás boros helyekig, hogy
a bulizás és a tanulás arányát. segítsenek kellõképpen ellazulni a szorEzt szakja válogatja, de a tapasz- galmi idõszakban. Ha mégis nemet montalat szerint ráértek megszakadni danátok a bulizásra (ami szökõévente
a harmadik–negyedik félévben is. egyszer fordulhat elõ), azért vigyázzatok,
Az elsõ félév amolyan „beszoktatá- ne a vizsgaidõszakban keseregjetek, hogy
si” idõszak, mindenbe „bevezetnek” nem éltetek év közben eléggé!
bennünket. Ezek közül a legKopányi Vanda
többször nem túl frekventáltan
Fotók: Török Rozália, internet
látogatott elõadások közül azon-

...

,

!

...

,

.

@egyetemista

Az örök Mórás
Kovács Attila kollégiumi tanár, egyetemi oktató közel
25 éve teszi színessé és felejthetetlenné a Móra Ferenc
Kollégiumban lakók életét. Ugyan szerinte a sajátos szellemiség többek érdeme, mégis sokan kívánnák azt,
hogy Attila még évtizedekig ne hagyja el az újszegedi
platánok melletti épület falait.

– A kollégiumban az 1-es szobába kerültem, kiváló szobatársaim voltak, ráadásul
a szoba a kollégiumi közösségi élet egyik
centruma volt, úgyhogy nagyon szép emlékeket õrzök az öt évrõl. Külön pikantériája volt a dolognak, hogy a szobában
mindig laktak külföldi hallgatók, mint
a közösség „színfoltjai”. Elõször egy afgán fiú, Alimi került hozzánk, aki korábban évekig harcolt az afgán–pakisztáni
határon, majd egy dél-afrikai srác, Max
költözött be. Nagyon szimpatikus és alkalmazkodó volt, de már akkor az volt
a gyanúnk (ami késõbb csak megerõsödött), hogy az akkori világ egyik legtehetségesebb, legkeresettebb ügynökeként
mûködött, és a Móra kollégium egyes
szobája volt a „búvóhelye”.
– Te milyen szerepet foglaltál el a közösségben?
– A rendszerváltást közvetlenül megelõzõ
idõkben mi inkább a szakmai programok
szervezésében voltunk aktívak. A kollégium vezetésével elõadássorozatokat szerveztünk, elõadókat hívtunk, vitaesteket
koordináltunk.
Mindemellett aktívan részt vettem
a közösségi és sportéletben, egy ideig
a kollégiumi leány focicsapat edzõje is
voltam, a sokak által biztosan ismert
Gálffy László tanár úrral pedig megszerveztük a Herman elleni legendás hócsatát.
Ráadásul egy évig egyetemi tanácstagként is szolgáltam a köz érdekeit.
– '91–'95-ig tanítottál Székesfehérváron. Mi vitt el Szegedrõl?
– Ahol állást kaptam, egy jó hírû intézmény volt, az akkori József Attila Gimnázium. Nagyon szerettem tanítani, kiváló
diákokkal dolgoztam, szinte csak pozitív
élményeim voltak a négy év alatt, de aztán az egyház átvette a gimnáziumot, ez
elbizonytalanított sokakat, és akkor jött
az ajánlat Erdélyi Ágnes igazgatónõtõl,
aki jó emléket õrzött rólam.
– Mi a különbség a ’90-es évek végi
és a mostani generáció között?
– Annak idején országos hírû szakkollégiumot hoztunk létre, hagyományteremtõ
közösségi rendezvényeket szerveztünk.

Akkor még nem volt mobiltelefon, összesen egy telefonfülke volt a magasföldszinten, ahol tömegek vártak, és közben
szervezõdtek barátságok, kapcsolatok.
Zsongott a büfé, 16 csapatos focibajnokság zajlott, mozigéprõl vetítettünk filmet,
más volt a világ, mások az emberek. A mai
sem rosszabb nemzedék, csak megváltoztak az értékek. A hallgatók individuálisabbak, külföldre mennek, kevésbé
törõdnek egymással. Azt gondolom, ma
nehezebb közösségi embernek lenni, mint
15 évvel ezelõtt.
– A Móra Kollégium generációktól függetlenül õriz egy sajátos szellemiséget,
ami neked is köszönhetõ. Mi a titok?
– Nagyon sok szoba továbbörökíti a generációs hagyományokat. Még a ’90-es
években végzettek is visszajárnak a hagyományos kollégiumi napokra, a Morgillára.
A Mórának valóban van szellemisége, ami
sok ember közös munkája. Akármerre
megyek az országban, vagy beszélek tanárokkal, kutatókkal, közéleti szereplõkkel, mindenhol jó hírét hallom a Mórának.
Akik itt laktak, szinte kivétel nélkül büszkék arra, hogy mórások voltak; a 45 éves
falak között érezni, hogy van valami különleges kohéziós erõ, ami összetartja,
formálja a közösséget, és tagjainak életre szóló élményeket és muníciót ad.
– Vagy kollégiumi tanár, a borok nagy
„mûértõje”, egyetemi oktató... Minek
tartod magad elsõsorban?
– Elsõsorban tanárnak tartom magam,
nagyon szeretek tanítani. Életmódtörténetet, eszmetörténetet, társadalomtörténetet tanítok, foglalkozom koldusokkal,
boszorkányokkal, eretnekekkel, szerencsejátékosokkal és mindazokkal, akik

a társadalom perifériájára szorultak. Úgy
gondolom, hogy ez, azon kívül, hogy nagyon érdekes és jól dokumentált téma,
a hallgatókat is érdekli.
Nem tartom magam borszakértõnek,
bár számos borkóstolót vezettem már. Egyszerûen szeretem a jó borokat, propagálom az igényes, kultúrált borfogyasztást.
Szerintem különösen az egyetemisták
körében ez egy fontos küldetés, és a kollégiumban már mutatkozni látszanak az
eredmények. Jövõre például borkört indítunk, és folytatódnak az egyre népszerûbb borkóstolóink is.
– Melyek a terveid a jövõre nézve?
– A kollégiumok körül állandó változás van,
úgy tûnik, most is éppen sötét felhõk gyülekeznek, így mindig résen kell lenni,
nem lehet hosszú távra tervezni. Annak
örülök, hogy a kollégium kivívta magának,
hogy tanszékek, öntevékeny csoportok,
kulturális egyesületek fontosnak tartják,
hogy velünk együtt szervezzenek elõadásokat, kurzusokat. Mindez küldetése is
a kollégiumnak, ebben az értékválsággal
küszködõ világban kell egy hely, amibe
mindig lehet kapaszkodni. Bármit is hoz
a jövõ, nekünk védeni és õrizni kell hagyományainkat, azt a pozíciót, amit kivívtunk az elmúlt évtizedekben, hiszen
a Móra Kollégiumnak nagyon fontos helye
kell, hogy legyen az egyetem jövõképében, közép- és hosszú távú stratégiájában.
Ennek szellemében szeretném a kollégium közösségi és szakmai életét szervezni; különösen a tehetséggondozás és
a szakmai élet szervezettebbé tételében
látok elõrelépési lehetõséget.
Vass Viki
Fotók: Vass Viki, internet
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– A Mórában élted kollégiumi éveidet.
Melyek voltak a legemlékezetesebb
pillanatok?

@egyetemista

Sófi József alapítványa
a jubileum távlatából
2009 augusztusában beszélgettünk legutóbb Sófi
Józseffel, a Sófi Ösztöndíj megalapítójával. Már a riport
készítése során kiderült, érdemes a továbbiakban is nyomon követni az ösztöndíjat finanszírozó Sófi József
–Szegedi Tehetségekért Alapítvány munkásságának alakulását.

Az alapítvány az SZTE Tehetségpont
részeként mûködik, s idén májusban
ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Igazi elismerés, hogy a jubileumot
az egyetem kilencven éves fennállásának évfordulójával együtt ünnepelhették a díjazott tehetségek elõadásaival,
a TIK-ben megrendezett kiállítással és
koncerttel, valamint a Rerrich Béla téri
Tehetségfa ültetésével. Egyedinek és
rendkívül „emberközelinek” hat az
alapítvány azon eljárása, hogy a pénzbeli ösztöndíj mellett egyéb módokon
is jutalmazzák a szorgalmat, többek
között ingyenes bérletekkel különbözõ
színházi elõadásokra, sporteseményekre, részvételi lehetõséggel a Szegedi
Tehetségpont országos és nemzetközi
rendezvényeire, gyakornoki és fellépési, kiállítási, szereplési lehetõségekkel.
Mindamellett persze, hogy a díj elnyerése önmagában is kiváló ajánlólevél bárhol az országban, s nemzetközi szinten is.
– Hogy érzi, legutóbbi beszélgetésünk
óta mennyiben és milyen irányban
változott az ösztöndíj megítélése,
közismertsége?
– A Sófi Ösztöndíj megítélése egyre
pozitívabbá vált, amely egyrészt a pályázó hallgatók számának növekedésében
mutatkozik meg. Továbbá az elnyert
jelentõs díjaknak (Oktatási és Kulturális Minisztérium Kármán Tódor díja
– a társadalmi felelõsségvállalás terü-
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– Három éve említette, hogy külön
klubot is alapított a pályázók részére. Aktívak benne a hallgatók, elérte
célját a kezdeményezés, hogy jobban
megismerjék egymást a tehetségek?
– Az ösztöndíj klub azóta kibõvült, a Szegedi Tehetségpont hallgatói közösséggé
alakult, amelyhez a szegedi egyetem
30 ezer hallgatója közül bárki csatlakozhat, aki az élet bármilyen területén
tehetségesebbnek érzi magát az átlagostól. Sok kedvezõ szolgáltatásban és
lehetõségben részesülnek a Tehetségpont Tagok, amellyel motiválni szeretnék õket és a közösségbe bekerülni
szándékozó hallgatókat is. A Tagok nagy
része aktívan részt vesz a programokban és a rendezvényeken.
– Milyen további módokon igyekeznek összekovácsolni a fiatalokat?
– 2011 augusztusában 60 Tehetségpont
Tag számára szervezünk 10 napos nyári
tehetségfejlesztõ tábort, ahol közösségi
és szórakoztató programok során barátságok is kialakulhatnak majd. Hasonlóan
a brüsszeli Európai Parlamentbe történõ
utazásokhoz, illetve a Sófi Alapítvány
képzõmûvészetekkel foglalkozó csoportjához, amelyekrõl elmondhatjuk,
hogy a szakmai programok mellett barátságok is létrejöttek.
– Az elismerések és a csapatépítés
tekintetében igyekeznek lépést tartani
a hallgatók online szokásaival is.
– 2007 óta a Szegedi Tehetséggondozó
Tanács tagja is vagyok, és Prof. Dr. Badó
Attila (a Tehetség Tanács elnöke) vezeté-

sével kidolgoztuk az SZTE Kiválósági
Honlapot, amelyet hamarosan elindítunk.
Ez a Facebook-hoz és az iWiW-hez hasonló közösségi oldal lesz, amelyen a szegedi
egyetem legkiválóbb hallgatói szerepelhetnek. Lesznek bronz, ezüst és arany
fokozatú Tehetségpont Tagok, amely egyrészt komoly elismerést és referenciát
jelent a hallgatók számára, továbbá óriási
lehetõség a Tagok egymás közötti kapcsolatainak kiépítésére és folyamatos
fenntartására.
– Jelenlévõ probléma, hogy a friss
diplomások jelentõs hányada külföldön vállal munkát. Ön hogyan
igyekszik az országban marasztalni
a tehetségeket?
– Abban bízunk, egy részük úgy érzi majd,
hogy a tõlünk kapott segítséget úgy tudja
leginkább megköszönni, ha külföldi tanulmányutak után hazatér, és a jövõ fiatal
generációját segíti majd tudásával és más
módokon is, amire lehetõsége lesz. A Tehetségpont Tagokból egy együttmûködõ,
baráti közösség szervezésével is az a nem
titkolt célunk, hogy egy ilyen jól mûködõ közösségbe öröm legyen hazatérni
a külföldi tanulmányutak után. Az SZTE
Kiválósági Honlapon a külföldi tartózkodás alatt is tarthatják a kapcsolatot, és ha
hazatérnek, mindenképpen számíthatnak a többiek segítségére.
Török Rozália
Fotó: szegedma.hu

Nem felejtünk!

letén adható legmagasabb állami kitüntetés – 2008-ban, az SZTE Mecénás
díja 2007-ben, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar elsõ
alkalommal odaítélt Mecénás díj kitüntetése 2011-ben) köszönhetõen
a magyar felsõoktatás legrangosabb
alapítványává váltunk. A közismertség tekintetében is sokat léptünk elõre,
köszönet többek között az egyetemi
újságoknak és az egyetem vezetésének, de még sokat kell azon dolgoznunk, hogy az egyetem minden
hallgatója számára ismert legyen
a Sófi Alapítvány.

W elcome to H ökkentõ!

ENGLISH page

As we’re all happy that it's still summer you will read about the significance
of Happiness Happens Month, the history of flags in a nutshell, and as
it’s the Inventor's Month in August as well you will get a glimpse of how
the zipper was born. Enjoy! Send us your comments about the page!
info@hokkento.hu

Keeping It Together
The Invention of the Zipper
August is the month of inventors. Not everybody has to be a quantum
physician to invent something long lasting, simple and useful. The
interesting story of the humble zipper is the perfect example of
how a great idea can take a long time to take off. In the zipper’s
case, it took about 80 years.

Don’t Worry,

Be Happy!
Do you think August is the best month
for being happy? Well, the Secret
Society of Happy People certainly
did when they declared 8th August as
Admit You're Happy Day (now Happiness
Happens Day). Thanks to the response
of not-so-secretly-happy people from
around the world, the celebration was
expanded to include the month of
August in 2000. The purpose of the
month is to recognize and express
happiness, listen to others talk about
their happiness and prevent people
of ruining each other's joy. The name
of the event tries to
remind people that
despite global and
personal chaos
that happiness
still happens.
Vanda Kopányi
Photo: internet

device. With his business partner
Colonel Lewis Walker he founded
the Universal Fastener Company
to manufacture the device. Even
after its debut appearance at the
Chicago World's Fair in 1893, the
invention of the zipper had yet to
find commercial success.
The modern design of the
zipper evolved when Gideon
Sunback joined the Universal
Fastener Company. The name

FLAGS

”zipper” was invented by the
B. F. Goodrich Company, who
used the fastening device on
a new type of boot. Aside from
boots, it took another 20 years
for the zipper to catch on in
the fashion world. As you can
see, it was a long way up for
the zipper invention.
Vanda Kopányi
Photo: internet

THE SENSE OF
TOGETHERNESS

We may be so accustomed to it that we may
not even notice, but we are all surrounded
by tons of symbols. These symbols are created to function. Some of these meaningful
symbols gives us the sense of togetherness,
and represent a group we are proud to be
the part of: and these are the national flags.
In this month, we have decided to dig into
the routes of some English speaking nations'
flags and make an attempt to see what
they see in their national symbols.
Union Jack is the national flag of the
United Kingdom and it emphasizes the
very nature of togetherness. The crosses
in the flag stand for the signs of three
significant Christian figures of their past
0 Saint George, Saint Patrick and Saint
Andrew (the patrons of England, Ireland
and Scotland). Union Jack is considered
to be the unification of three flags or the
crosses: England's ”plus sign” shaped red
cross in white field, Irelands ”x” shaped
red cross in white field and Scotland's
”x” shaped white cross in blue field. So,
whenever the British flag is flying,
remember, it is also the celebration of
diversity and unity of three equal nations:
English, Scottish, and Irish.

The flag of the United States of America is a bit more symbolical. The fifty
white starts in a blue field represent the
fifty states and something more. Stars have
always been the symbols of something
heavenly, most commonly it suggests a divine goal to which man has aspired from
time immemorial. The American flag suggest
that each state have their divine goal that
has to be fulfilled. The stripes on flags often
mean the ray of lights from the sun, in this
case the colour of them are more important.
White signifies purity and innocence, red
suggests hardiness and valour.
If you have the time to take a look at
the flags of every nation, you will see that
those nations who have been connected
in the past, have similar flags (like UK and
Australia) as a beautiful way of expressing
the solidarity of nations.
@MAUVErick_HU
Photo: internet
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Elias Howe, who also invented the sewing machine,
received a patent in 1851 for
an ”automatic, continuous
clothing closure”, but the runaway success of the sewing
machine left him with little time
to develop this invention.
It wasn't until 44 years later
that Whitcomb Judson developed a ”clasp locker” that was
similar in design to Howe's closing

ÉN ÍGY SZERETLEK...

MappA
Javában tombol a nyár, így a remek idõben kellemes kirándulásokat szervezhetünk, akár ezzel is készülve a rohamosan közeledõ
szorgalmi idõszakra. Nem kell a kikapcsolódáshoz átlépni az országhatárt, hiszen hazánk is rengeteg kincset rejt. Mi három városba
utazunk: a borairól is híres Egerbe, Jurisics Miklós patinás gyöngyszemébe, Kõszegre, valamint a római kori Savariába.
EGER

Heves megye székhelye
Lakosság: 56 593 fõ
Árak: a turistaszezonban sokszor
magasabbak, mint máshol
Utazás: Szegedrõl közvetlenül autóbusszal
A város egyik fõ látnivalója kétség
kívül a vár, melynek védõi hõsiesen
és sikeresen küzdöttek a törökökkel
szemben. A mûemléket felújították, és
különféle kiállításokkal gazdagították:
ilyenek például a különféle történelmi
kiállítások, a börtön és a panoptikum,
ahol a hõsök élethû szobraival talál-

KÕSZEG

MAGYARORSZÁG,

Vas megye
Lakosság: 12 020 fõ
Fekvése: az osztrák határtól egy
köpésre
Szállás: 2 személynek 2 éjszaka kijön egy havi ösztöndíjból
Étel, ital: a Fõ téren egymást érik
a jobbnál jobb éttermek és kávézók
Utazás: busszal és vonattal, két-két
átszállással megoldható
Kõszeg gazdag történelmi múltra tekint
vissza: 200 évig az osztrákoké volt, látott török seregeket, és késõbb horvátok is betelepültek ide. Az alpokaljai
kisváros jellegzetességét és szépségét
éppen ez a kulturális sokszínûség

SZOMBATHELY

Vas megye székhelye
Lakosság: 79 438 fõ
Árak: a turistaszezonban sokszor
magasabbak, mint máshol
Utazás: Szegedrõl vonattal, budapesti átszállással vagy egyenesen
autóbusszal
Szombathely Magyarország legrégebbi alapítású városa (Kr. u. 43).
Az ókori római Pannónia provinciához tartozó, Borostyánút mellett
fekvõ település 15 kilométerre az
osztrák határtól helyezkedik el.
A Nyugat-Dunántúl egyik legjelentõsebb gazdasági és kulturális központja.
Hazánk egyik leggyönyörûbb
barokk városa akkor kezdett el valóban fejlõdni, amikor 1777-ben
Mária Terézia püspöki székhelylyé emelte. Az elsõ püspök,
Szily János ideje alatt épült
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kozhatunk. Természetesen, aki inkább
csak sétálna, annak sem kell csalódnia:
macskaköves utcácskák, eldugott és
hangulatos kávéházak vagy a zöldben
pompázó, szökõkutakkal gazdagított
Érsek-kert is felüdülést nyújt. Ha valaki vízben szeretne ellazulni, akkor sem
kell megijednie, ugyanis ezen a tájon
sincs fürdõkbõl hiány. A legnépszerûbb
a Török fürdõ, ahol autentikus környezetben kényeztetik a megfáradt embert.
Eger érseki székhely, a Katolikus
Egyház egyik fontos székhelye. Ennek
építészeti bizonyítéka a Fõszékesegyház. A klasszicista stílusú templom a település egyik legdominánsabb épülete.
adja, s bizony nem bánja meg, ha erre
téved az utazó.
A város legnagyobb különlegessége a Fõ tér és az ott található neogótikus Jézus Szíve templom, mely
ötvenhét méteres tornyával lenyûgözõ látványt nyújt. A tér másik sajátossága az azt szegélyezõ különbözõ
stílusú polgári házak sora. A színes
épületek mediterrán hangulatot kölcsönöznek az óváros ezen részének,
felidézve bennünk bármelyik horvát
tengerparti kisvárost.
A város egykori központja a Jurisics
tér, mely sajnos kirándulásom alkalmával felújítás alatt állt, ami nem
túlzottan növelte esztétikai értékét.
Egy másik nevezetesség a Jurisics vár,
melyet az 1500-as években Jurisics
a Templom téri barokk épületegyüttes, köztük a Püspöki Palotával és
Székesegyházzal. A Fõ tér, ahol az
óváros helyezkedett el valaha, szintén csodás barokk
kori látványt nyújt, amit
csak néha-néha bontanak
meg az egykori szocializmus gyöngyszemei.
A Csónakázó-tó
békés hangulatát

A várost kissé elhagyva, Szilvásvárad közelében terül el a Szalajkavölgy, mely egész napos programokkal,
kisvasúttal, kalandparkkal és helyben
sütött pisztránggal várja a pihenni és
kikapcsolódni vágyó turistákat.
Cikk és fotó: Varga Tamás Ottó

Miklós védett meg
a törökök ellen.
Az erõdtõl nem
messze található
a Szamos Marcipán
Mesegaléria, ahol
gyermekkorunk
összes kedvencét
mesterien kifaragott marcipánban
örökítették meg.
Mindezeken kívül a város zsinagógával, arborétummal és több templommal is büszkélkedhet, melyekben
a Kõszegi-hegység magaslatairól is
gyönyörködhetünk. Kihagyhatatlan.
Cikk és fotó: Kopányi Vanda
a naplementében ébredõ szúnyogok rontották csak el utazásom
alkalmával. Személyes kedvencem
mindezeken felül mégis a KRESZpark, a régi víztorony körül kialakított,
liliputi útjelzõtáblákkal, szemaforokkal és zebrákkal díszített forgalomimitáció, ahol a gyerekek gokartokban
ülve tanulhatják meg a közlekedés
szabályait. A sportos városban emellett rengeteg szabadtéri foci- és
kosárlabdapályát találhatunk, valamint magas színvonalú a testnevelés-oktatás az egyetemen is.
A kulturális életbõl a Savaria Történelmi Karnevált emelném ki,
amikor a helyiek, polgármesterükkel az élen, korhû, ókori
római öltözetben mulatnak a város utcáin.
Nyugodt, látványos, élhetõ
város.
Cikk és fotó: Sümegi Nóra
„Sümi”

A Napisten és az Áldás

Miben hittünk?

JÚNIUS

JÚLIUS

8. Az utolsó fagyosszent, „Medárd napján,

2. Sarlós Boldogasszony ünnepe.
A 14. századtól a római katolikus
egyház e napon emlékezik meg Szûz
Máriáról, aki Keresztelõ Szent János édesanyjánál tett látogatást. Boldogasszony
a várandós anyák, a szegények, a szükségben
szenvedõk és a halottak
oltalmazója. Magyarországon e nap az aratás kezdõnapja. Elnevezését azért
kapta, mert régen az asszonyok az aratást sarlóval
végezték.

ha esik, 40 napig mindig esik”, ha tiszta
az idõ, kellemes nyárra lehet számítani.

10. Vértanú Szent Margit ünnepe; retket, káposztát, lent vetettek ezen a napon.
13. Páduai Szent Antal
napja, aki a háziállatok patrónusa, az egyház legfõbb
„alamizsnás” mestere. Dologtiltó napnak tartották.
Ezen a napon nem fogták
be az állatokat, vagy láncon
hajtották át õket, hogy erõsek legyenek.
14. Éliás napja. Ha a kelõ napot szürke
felhõ övezte, biztosan megérkezett délutánra a szélvihar.

24. Szent Iván napja, a nyári napforduló
ünnepe, a szertartásos tûzgyújtás egyik jeles napja. A tüzet háromszor kellett átugrani,
hogy tisztító ereje átjárja az ugrót.
29. Szent Péter és Pál apostol vértanúhalálának feltételezett napja, aratáskezdõ nap.

H

ra nõjön meg. Idõjárásjósló hiedelem is
kötõdik ehhez a naphoz: úgy hitték,
esnie kell az esõnek, hisz Mária Magdolna
siratja bûneit.

25. Jakab napja, az elsõ vértanúhalált
szenvedõ apostol. Õ a búcsújárók, utasemberek, hajósok védõszentje. Jakab
napra kellett learatni a zabot, mert amit
kint hagytak, elveszett. Az e napi idõbõl
jósoltak a várható téli idõjárásra.

26. Anna napja. Szûz Mária édesanyjának ünnepe, aki a gazdasszonyok, a bányászok, a szabók és a járványos betegségben
szenvedõk egyik pártfogója. Különösen
az asszonyok, a meddõ, a terhes és szülõ
nõk védõszentje. Több helyütt a meddõ
asszonyok Anna napján böjtöltek.

20. Illés napja. Ezen a napon, illetve e nap
táján gyakoriak a viharok, ezért régen munkatilalom volt, mert úgy hitték, hogy aki
kint dolgozik a mezõn, abba belecsaphat
a villám, a termést pedig jég éri.

22. Mária Magdolna napja. A bûnös
életbõl megtért Mária Magdolna ünnepe,
aki hajával Krisztus lábát törölgette, ezért
régen szokás volt a kislányok hajából egy
keveset levágni, hogy az még hosszabb-

Olvasd következõ számunkat, hogy megtudd,
miben higgyünk a nyár végén és az õsz elején!
Sümegi Nóra „Sümi”
Fotó: internet

alálos élet

VII. rész

Éberség és tudás – bármi áron

Van egy szájról-szájra terjedõ egyetemista mondás, mely szerint szorgalmi idõszakban a hallgatók ereiben több az alkohol, mint a vér, vizsgaidõszakban pedig a kávé dominál. Valóban, a szükséges tudás megszerzéséhez sokaknak van szüksége segítségre, mely különféle formákban
áll a rendelkezésükre. Egy közös azonban mindig van bennük: a koffein.

Nincs azzal semmi baj, ha valaki a megfelelõ idõben elkortyol egy frissítõ kávét,
azonban ha túlzásba esünk, akkor nem várt
eredményt érünk el: nem fogunk tudni
aludni, viszont koncentrálni sem, ráadásul
ingerlékenyebbek és türelmetlenebbek
leszünk. A probléma másik forrása, hogy
miután kiürült a szervezetünkbõl a kávé,
hirtelen csökkeni kezd a figyelem, álmosság tör ránk. Ekkor pedig nincs más megoldás, el kell fogyasztani még egy adagot,

ez pedig függõséghez vezethet, a kávéban
azonban más anyagok is megtalálhatóak
a koffeinen kívül, mint például a csersav,
ami gyomorégést, hányást okozhat.

vékenységet folytatók és a cukorbetegek
számára hasznos, ráadásul a vérnyomást
is csökkenti. Ennek ellenére kerüljük
a túlzott energiaital-fogyasztást a koffein
káros hatásai miatt.

Cukrozott szívroham
Napjainkban a kávéfogyasztás kezd visszaszorulni, köszönhetõen az energiaitaloknak. Ezekben a koffein mellett taurin is
található. Ez utóbbi energiatovábbítóként
és méregtelenítõként van jelen a szervezetben. Nagyon sok pozitív hatása van,
például segít a sejt belsejében lévõ kalcium szintjének szabályozásában. Ha tehát a szervezetben elegendõ taurin
található, úgy a szív elmeszesedésének
veszélye jelentõsen csökken. Ennek
az anyagnak az adagolása a szellemi te-

Frissüljünk fel
természetesen!
Ha úgy érezzük, nehezen megy a koncentráció, ráadásul ugyanazt a mondatot olvassuk sokadszorra eredmény nélkül, álljunk
fel egy kis idõre, mozogjunk, megyünk ki
a friss levegõre! Frissítõként legjobb a tea,
mely tartalmaz ugyan kis mértékben élénkítõ hatóanyagokat, de kevesebb a káros
hatása, mint a fent említetteknek.
Varga Tamás Ottó

HÖKKENTÕ
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Fotó: internet

Gyorsan jön,
gyorsan megy
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Dilemma
Az élethez való jog alapvetõ
és elsõdleges, alkotmányos
jogunk. Ez mindenki számára
egyértelmû. A probléma ott kezdõdik, amikor a gyakorlatban mindez összeütközik egy másik, talán még
egyértelmûbb, Alkotmányban rögzített jogunkkal, az
önrendelkezési joggal. Ennek hétköznapi értelemben
vett megjelenése az abortusz dilemmája.
Elméleti síkon egyenlõségjelet tennénk a két tusz problémakörét is: a tervezet-elõkészítõk
alapjog közé, ám ez a gyakorlatban nem lehet- ugyanis megszüntetni kívánják a súlyos lelki
séges. Döntenünk kell az egyik vagy a másik válság indokát, amely jelentõsen lecsökkentheelsõdlegessége között.
ti az abortuszok számát, és így csak valós okok
Minden országban más és más a probléma- válhatnának a mesterséges vetélés indokaivá.
kör megközelítése. Valahol tiltják az abortuszt, Az már más kérdés, hogy ezáltal az anya alapvalahol teljes mértékben engedélyezik, amely vetõ önrendelkezési joga mélyen csorbul, és hogy
alapján valamelyik jog csorbul.
valójában ez szinte az abortusz
Hazánkban ezidáig egy köztes
tilalmát jelentheti. Továbbá,
A BÓN USZ
megoldás alakult ki: csak bizonyos
nemcsak a jogi megközelítéseesetekben, meghatározott indokok IND OK AMI RE BÁR KI ket kell vizsgálni, a társadalmi
alapján volt lehetséges a beavatkokövetkezményekeit is át kell
HIV ATK OZH ATO TT
zás. Ezek közé sorolható, ha bûnTeljesen érthetõnek
KI gondolni.
cselekmény következménye volt A NÕ SÚL YOS LEL
kellene lennie, hogy bizonyos
a terhesség, vagy ha az veszélyeztetesetekben el kell tekintenünk
VÁL SÁG BAN VAN
te a nõ életét, egészségét, vagy ha
a merev szabályoktól: például
a gyermek bebizonyíthatóan súlyos genetikai egy 15-16 éves lány vagy egy 45 éves nõ valóbetegségben, rendellenességben szenvedett ban súlyos lelki válságba juthatna, ha vállalnia
volna, illetve a „bónusz” indok, amire bárki kellene a gyermeket akarata ellenére...
hivatkozhatott: a nõ súlyos lelki válságban van.
Megoldást találni nem könnyû. Alapos mérValójában ezzel a törvényalkotó teljes sza- legelést követõen kellene dönteni, átlátva,
badságot enged.
hogy vannak és lesznek is olyan élethelyzetek,
Az Alkotmány azonban napjainkban teljes amelyekre a törvényalkotónak minden esetreformáción megy keresztül, s minden bizony- ben fel kellene készülnie.
nyal az új joganyag hatályba is lép jövõ január
Császi Zsüliet
elsejével. Markánsan érinti a változás az aborFotó: internet
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Elgurult a pöttyös labda
AVAGY

WELCOME (BACK)

Minap épp hazafelé tartottam biciklivel
a Rókusi körúton: negyvenöt Celsius fok,
útfelbontás, keresztbe font karral álldogáló,
szotyoládét majszoló, de annál lelkesebben
füttyentgetõ munkások, labdázó gyerekek,
mindent beterítõ por, kátyúk...
Állj! Fék! Valami furcsa, valami szokatlan... Visszanéztem. Labdázó gyerekek?
Nem káprázott
a szemem,
nem

TO THE JUNGLE

kaptam napszúrást. Négy gyerkõc áll egymással szemben, s ami furcsa, nem is voltak
kicsik már: 12-13 éves formák, és valóban,
a tipikus dévényitibibácsis pöttyös labda
ott röpült kézrõl kézre közöttük – nem
messze a szétbontott út mellett.
Nem is ez a páratlan dolog. Hanem
maga az, hogy a látványért megállni kényszerültem, s hogy képes voltam hosszasan
elnézni oldalra biccentett fejjel az elveszni
vélt ifjúság új, még az aszfalton is áttörõ
zöld hajtásait. Túlcsorduló romantika, de
bebizonyosodott, van „kinti” gyermeki
élet a betondzsungel kellõs közepén is.
Pihekönnyû mozdulatokkal, öt centiméterrel a talaj fölött úszva tekertem
hazáig. Épp nyitottam volna a biciklitároló zárját, amikor egyszerre a fülembe hasított a mátrixlövedékek
fémes- és a püfölt klaviatúra mûanyag zaja a panel negyedik szintjérõl, s mellé járult a még csak

nem is mutáló kisfiúi
hangkíséret: „Lõdd le,
Török Rozália
lõdd le, dögölj meeeg!”
Behajítottam a biciklit, öt centivel lejjebb
ereszkedtem, és elnehezülten visszatértem
az igazi, állatoktól hemzsegõ „dzsungelbe”.
Fotók: internet
torokrozalia@hokkento.hu

Az utcát járom...
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N E M L E N N I?
Sok változáson megy át kis hazánk mostanában.
Az egyik ilyen nagy volumenû változás a felsõoktatást érintheti. Egyetemek bezárása, kevesebb
államilag finanszírozott hely, tandíj visszafizetés.
Ezeket olvashatjuk a sajtóban.
Jelenleg az országban 29 önálló felsõoktatási intézmény mûködik. A tervek
szerint 12 maradna. Egy érdekes adat
arról, hogy pár évvel ezelõtt a 727 ezres
lett fõvárosnak, Rigának 26 darab felsõoktatási intézménye volt, amelyekben
több mint 100 ezren tanulnak. Egy másik érdekesség, hogyha úgy nézzük, egész
Lettországnak van 2,2 millió lakosa, mi
pedig a 10 milliót súroljuk. Abban van
valami, hogy nem kell annyi „büfészak”,
de nem kellene ennyi egyetemet bezárni. Akkor legyen itt is verseny!
Az egyetemek mûködjenek úgy, mint
egy mûhely, és termeljék ki a szakembereket. Legyen verseny a diákokért! Ha
a bankok tudnak olyan kondíciókat nyújtani, amelyekért az emberek hosszú évekre
elkötelezik magukat, akkor az egyetemek
is adjanak ilyet! Nem kell itt mennyei
mannára gondolni. Elegendõ lenne csak
a kollégiumok, szakmai gyakorlati helyek, és végzés után pedig a munkahely
biztosítása. Lehet annak a mérnöknek

Forrás: 1956revolution.com
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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.
Kiss Antal fûtõ 1933-ban Diószegen született. 1956. október 26-án részt vett

egybõl állást biztosítani. Egy piacképes most Erdélyben, Torockó fõterén van
egyetem tudjon!
egy vendégháza és kocsmája. SemmiPersze könnyû ezt mondani, de az vel nem kevesebb ember, mint egy
egyetemek és az állam tekintse úgy a diák- vezérigazgató. Nem mellesleg a torockói
ságot, mint egy „befektetést”. Fektessen fõtér a világörökség része...
beléjük pénzt, mert a jó szakNem bezárni kell az egyeemberek fogják az
temeket, hanem megországot elõre vinni!
versenyeztetni.
Aki „büfészakon” akar taDöntse el a piac,
nulni, az fizessen! Értem
a hallgatók, hogy
én, hogy kell a szakképmelyeknek maradjanak
zett munkaerõ is, de ha
nyitva a kapui, és mea fiatalok azt látják, hogy
lyeknek kerüljön végleg
minden álláshirdetéslakat az ajtajára! EgyébEM
nél elvárás a felsõfokú
ként mindig érdekes, olyan
végzettség, akkor nem BEZ ÁRN I KEL L AZ
emberek döntése az egyelesz annyi ács, asztalos,
temek megreformálásáról,
EM
HAN
EGY ETE MEK ET
kõmûves, mint amenyakik már nem egy diploMEG VER SEN YEZ TET NI
nyit a minisztériumban
mával a hónuk alatt szaelképzelnek. Inkább olyan
vaznak a kérdésrõl, és nem
példákat kellene bemutatni, mint azt mellesleg azokat a diplomákat szintén az
a most már kocsmáros erdélyi kõmû- állam pénzén szerezték.
vest, aki hosszú évek kemény, kétkezi
Radócz Csaba
munkájával megteremtette azt, hogy
Fotók: internet
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a mosonmagyaróvári tüntetésben, majd
a laktanyánál a határõrök lefegyverezésében. Október 27-én a vád szerint egy
meglincselt határõrtiszt holttestét meggyalázta, illetve részt vett egy másik,
késõbb felakasztott tiszt bántalmazásában, ezért halálra ítélték. 1957. december
31-én kivégezték. Élt 24 évet.
Kiss István segédmunkás
1928-ban Panyolán született. 1955-ben Ausztriába
szökött, de a forradalom
hírére hazatért Linzbõl.
1956. október 31-ét követõen a Széna tériek Maros utcai bázisán
harcoló nemzetõrökhöz csatlakozott.
Tagja volt annak a fegyveres csoportnak,

.

amelyik Márianosztrára indult, hogy
kinyissák a börtönkapukat a politikai elítéltek elõtt. Kiderült, hogy a foglyokat
már kiszabadították, ezért visszajött Budapestre. Részt vett a Külügyminisztérium
épületénél kialakult lövöldözésben.
1957. januárjában megkísérelt több személyt kijuttatni Ausztriába. Amikor a határõrségen kiderült, hogy van osztrák
igazolványa, megbízták, hogy szerezzen
információkat a magyar menekültekrõl az
ausztriai lágerekben. Ezt nem teljesítette,
és nem is jött vissza. 1957 decemberében mégis visszaszökött Magyarországra.
A határon fogták el. Idehaza hûtlenség
vádjával és szervezkedésben való részvétel miatt halálra ítélték. 1958. október
16-án kivégezték. Élt 30 évet.
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A Nézõpont rovatban közölt írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõség véleményét!

NÉZÕ pont
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A KONCERTPARA ELLEN
Új lemezével turnézik a Supernem zenekar
A Supernem újonnan megjelent, Tudományos-Fantasztikus Pop
címû albumát dedikálta a budapesti Musiclandben, s a Nemzetközi Lemezbolt Nap kapcsán minikoncertet is adtak. A friss
szerzeményeket pár hónapja már a szegediek is hallhatták
a JATE Klubban. Papp Szabolcs, Mózsik Imi és Kubányi Bálint
a koncert paráról, zeneletöltésrõl és az új albumról mesélt.
– A Record Store Day számotokra egy
ünnepelendõ dolgot jelent vagy csak egy
Amerikából átvett újabb hülye szokás?
Papp Szabolcs: Nem voltam CD boltban már nem is tudom mióta. Bejött a net,
meg egyebek, és el is tûnt egy nagy csomó
lemezem. Reméljük, valamilyen szinten
újra lábra fog ez állni, és meglesz az a régi
romantikája annak, hogy veszünk egy CD-t
szövegfüzettel, meg bakeliteket. Örülünk,
hogy ennek mi is a részei lehettünk.
– Hogy álltok a lemezvásárlással?
Mózsik Imi: Annak idején 650 bakelitem
volt, aztán túladtam a gyûjteményemen,
mert rájöttem, hogy igazából akkor van
valaminek értéke, ha megtanulsz tõle elválni. Szétszórtam a világban nagyon ritka
lemezeket, bagatell összegért. Akkor úgy
gondoltam, hogy jó ötlet, azóta megbántam.
A CD-knek egyáltalán nem örülök, bevallom õszintén, az elején azt hittem, hogy
ez egy jó dolog, de a CD megjelenése felelt a zenei világ amortizációjáért. Onnantól kezdve bárki digitálisan rögzíthetett
bármit, és sokkal könnyebb volt hozzájutni azokhoz a zenékhez, amikbe emberek nagyon sok energiát és idõt fektettek
bele. Szerintem abban egyetértünk a mai
napig, hogy sokkal jobban szeretjük egy
bakelit lemez hangzását, mint egy CD-t,
mert a CD-nél óhatatlan, hogy nem kerülnek rá bizonyos frekvenciák, amit nem
feltétlenül hall vagy vesz észre az ember,
de igenis hiányzik.
– Az internetes zeneletöltés
már titeket is beszippantott?
P. Sz.: Mi azonnal beleestünk
ebbe, amióta létezik a Supernem,
de ez egyáltalán nem baj,

mert az a legfontosabb, hogy minél több
emberhez eljusson a zenénk. Ha a lemezeladási statisztikáinkat nézzük, az lényegében párezer darab, viszont ahogy telnek,
múlnak az évek, egyre több ember jár
koncertre, és mindenki ordítja a szöveget, tehát sokkal több háztartásba jut el
így a zenénk, mint a lemezeladásokkal.

„H AJL AMO SAK VAG YUN K ÓRI ÁSI

Tomorrow egy kisebb színpadon, elõttünk
játszott a The Kolin, zseniálisak õk is, és
velük együtt hangoskodtuk végig a budapesti éjszakát. Természetesen megint
felejtettem el szöveget, akkor megálltunk
és segített a közönség, de enélkül már
nem is lehet Supernem koncert. Néha van
egy ilyen vörös folt, ha akkor megkérdeznéd, hogy mi a nevem, nem tudnék
válaszolni rá. Ez egy érdekes dolog, nem

PAR ÁKA T CSIN ÁLN I TEL JES EN
FÖL ÖSL EGE S DOL GOK BÓL (... )”

– Beszéljünk egy kicsit az új
albumról. Nehéz szülés volt
ez a lemez?
P. Sz.: Az az igazág, hogy ha
ezelõtt már egy évvel kiadtuk
volna, akkor teljesen más lenne. Volt egy sürgetõ idõszak
fõleg a menedzserünk részérõl,
hogy adjuk már ki a lemezt, de
inkább idõt akartunk hagyni
neki, még ha kevesebb dal is lesz rajta.
Viszont egy marha kerek anyag lett, és
ehhez idõ kellett. Volt olyan dal, amelyiket öt hónapig nem is hallgattunk, aztán
elõvettük, és rájöttünk, hogy rossz, és
nem is került fel a lemezre, viccen kívül.
Három dal így ki is esett, de ezek nem
fognak eltûnni, csak erre a lemezre nem
fértek fel. Marhára elégedett vagyok vele,
lehet, hogy húztuk-vontuk, de mindenképpen a javára
vált.

„A W INN ETO U - BÓL

TAN ULT AM EZT AZ IND IÁN
PÓK ERA RCO T , HOG Y SOS E
MUT ASD KI AZ
ÉRZ ELM EID ET (... )”

– Hogyan fogadták a Gödör
klubos lemezbemutató koncerten az új
dalokat?

P. Sz.: Marha sokan voltak, öt-hatszáz
ember körül, és baromi jó volt a hangulat.
Fellépett a Hate It

feltétlenül linkség, lehet, hogy nem tudok
eléggé koncentrálni, vagy már annyira elõre járok fejben, hogy mit fogok csinálni.
Kubányi Bálint: Tök jó volt, Imi mondta
– mert én elég közel vagyok hozzá a színpadon, a közönségtõl ldugva, de a dobokhoz közel –, hogy amikor rámnézett,
akkor mindig azt látta, hogy fülig ért a szám.
Én nagyon élveztem.
M. I.: Hajlamosak vagyunk óriási parákat
csinálni teljesen fölösleges dolgokból, amit
egyébként igyekszünk nem kimutatni.
A Winnetou-ból tanultam ezt az indián
pókerarcot, azt, hogy sose mutasd ki az
érzelmeidet, és akkor nem buksz le. De
belül nagyon para, és nekem akkora felüdülés volt jobbra nézni a cintányér fölé,
ahol ott volt az a kellemes mosoly, amit
a Bálint tud produkálni. Mindig visszazökkentett az energiájával, amikor már
majdnem föladtam.
Kopányi Vanda
Fotó: Kopányi Vanda, Partyponty
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ZENE

Aki már nem DJ
Egy sokak számára ismerõs arc, amely minden
pillanatban mosolyog ránk. Pozitív életszemlélet, jókedv, kifogyhatatlan energiakészletek,
mindez vegyülve egy nagy adag kiváló zenei
érzékkel. Szikriszt Petivel, alias Peter-rel
beszélgettünk.

– Egy egyetemista leginkább talán a JUGYU
Klubos bulikból ismerhet. Honnan ered a rokonszenved a kar vagy a hely felé?
– Minden olyan kezdeményezést rokonszenvesnek tartok, ahol jó minõségû eszközökkel megfelelõ koncepcióban lehet
megvalósítani eseményeket. A JUGYU
Klub megfelelõ tér szakestekre és különleges, formabontó események megrendezésére is. Legutóbbi ilyen élményem
a klub elõtti teraszhoz fûzõdik, ahol a Break
Craft Night Partyn egész éjjel zenéltem
látványos vizuálshow mellé.
– Szegedi divatbemutatókon is rendre
Te szolgáltatod a zenét. Teljesen más
a közönség, mint egy diszkóban. Melyik „mûfaj” inkább a Te stílusod?
– Mindkettõ én vagyok, a különbség
a kettõ között a felkészülésben van. Egy
színpadi show-ban általában tízféle hangulathoz választok zenét, és a mûsor-

nak lennie kell elejének, közepének és
végének. Amikor viszont kávézóban zenélek, akkor abszolút arra törekszem,
hogy olyan zenéket játsszak, ami hozzáad a pillanathoz, és nem töri meg azt.
– Neved már-már egybeforr a városban a „lounge” szócskával...
– Köszönöm szépen, ennek örülök nagyon!
Öt éve kezdtem el lounge zenét játszani
a Belvárosi mozi galériáján. Az üzletvezetõn kívül mindenki hülyének nézett,
mégis a mai napig rendszeresen játszom
a kávézóban PETERSLOUNGE néven.
A lounge számomra magát a teret jelenti,
amit ebbe a stílusba határolt zenékkel
töltök meg.
– Nemcsak Szeged polgárainak és az
egyetemistáknak a kikapcsolódásáért
felelsz, de hallássérült gyermekeknek
is „átadod a zenét”. Hogyan kerültél
kapcsolatba az ez irányú kezdeményezésekkel?
– Nagyon kedves történet ez számomra.
A szegedi Klúg Péter hallássérült isko-

A Kék Ötvözet

lában tanít az egyik ismerõsöm, és egy
beszélgetés során kétségbeesve mondta
el, hogy kell szerveznie egy programot
a gyerekeknek, és nem tudja, mi legyen
az est befejezõ része. Rávágtam egybõl:
DISZKÓ! Nagy nevetés volt persze.
Ennek négy éve, azóta az extra teljesítményû hangrendszer mellé különleges
látványeffekteket is telepítünk lézerrel,
füsttel, sok diszkógömbbel a minden
évben nagyon várt Katalin báli diszkón.
– Tudom, hogy sokan kérdezték már
Tõled, de miért nem DJ Peter a mûvészneved?
– Mert szerintem rosszul hangzik (mosolyog).
2004 májusában hivatalos lemezbemutató
vizsgát tettem, lett OKJ-s papírom arról,
hogy zenélhetek vendéglátó egységben,
mint DJ. Ezt a papírt 2004 novemberében eltörölték. Ma már bárki lehet DJ
vendéglátó egységben. Azóta én nem DJ
vagyok, hanem Peter!
Török Rozália
Fotók: internet

Bye, bye Johnny, welcome TBA

A zenekar 2010 márciusában alakult Dani
és Gavar ötlete alapján, az év áprilisában
csatlakozott hozzájuk Boci a mikrofonnal, majd a szájharmonikás Gyõzõ, végül
Zsolt a doboknál. Az elsõsorban Hobo
Blues Band számokat játszó csapat hoszszabb távú terveik között szerepel saját
számok írása, de nem akarnak nagyot:
„megyünk, amerre a szél fúj – mondja
Gavar, majd hozzáteszi – látjuk a lehetõségeket, és ha nincsenek elérhetetlen vágyaink, nem is csalódhatunk”. Szerintem
pedig „menj, az úton menj tovább...”,
Kék Ötvözet zenekar.

De miért The Blue Alloy? A „blues”
szó a „blue”-ból jön, mert a szomorúságra régen azt mondták „megszállták
a kék ördögök”. És a blues slágerek szövegei többnyire mélabúsak, ellenben
a zene hangulatával, ami inkább dühös
és õrjöngõ. Az „alloy”, mint ötvözet pedig úgy jött a képbe, hogy stílusuk nem
tiszta blues, nem is rock, hanem egy dögös elegye a kettõnek.
A banda mindenütt szeret játszani,
ahol lelkes közönség fogadja õket. Meg
is mozgatják a hallgatóság hangszalagjait
a Pocsolyába léptem... csúfolós–felelgetõs
részénél. A zsúfolt koncertteremben a korosztály és a nemek aránya igen vegyes: egy kopaszodó,
magas, bajszos férfi a feleségével

odaadó mosollyal énekli a régi idõk nagy
slágereit; mindenki ismeri a Kõbánya bluest
és az „ott volt a postás, a rendõr, a villanyszerelõ” refrént. Gimnazista fiatalok
is zengik a Hey Joe-t... talán az egykori
Sláger rádióból ismerik. Még a kávégép
is megáll a hangulattól az õrületes herfliszólók közepette.
Habzó sör. Éneklõ közönség. Kellemes
koncerthangulat. Túlélõ stílus és korszakalkotó slágerek, miközben „dörögve zúgnak a betonon lánctalpas éjszakák”.
Sümegi Nóra „Sümi”
Fotó:

HÖKKENTÕ
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Volt már rágógumi-rózsaszín pop, narancssárga
folk-jazz, khakizöld alternatív. A színes szegedi
palettára végre felkerülhet a szomorú „sötétkék”
blues és rock ötvözet, amit a The Blue Alloy
banda testesít meg.

17

kukkolÓ

VÉGTELEN MÓRÁS ÁLMOK

ZENE

2009 decemberében adta elsõ koncertjét az Endless Dreams zenekar a Móra Kollégium büféjében. A koli magáénak tekinti õket, õk magukénak tekintik a kolit. Azóta azonban többször kifelé is kacsintgatnak,
saját, és „kölcsönkapott” számokkal, amelyek közül az elõbbiek még
inkább tetszenek a közönségnek. Történetükrõl dobosukkal, Mester
Petivel beszélgettünk.
– Hogyan jött az ötlet, hogy zenekart
hozzatok létre a kollégium falai között?
– A zenekar megalapításának ötlete Mayer
Jánostól és Nyerges Ábeltõl származik,
akik, ha jól tudom, a 2009-es BTK–ZMK
Gólyatáborban ismerkedtek meg jobban,
és a GT után néhány akkori fõgólyával
elhatározták, hogy csinálnak egy zenekart.
Ez különbözõ okok miatt nem jött össze
az akkor eltervezett tagokkal, viszont
közben kiderült, hogy a koliban
Jani baráti társaságából többen is
tudunk, vagy legalábbis szeretünk zenélni...

– Szerencsére legtöbbünknek van saját
hangszere. Ezzel kapcsolatban én vagyok a
legrosszabb helyzetben, mivel nekem
néhány pár dobverõn és két cinen kívül
nincs saját cuccom, így mindig egy havertõl szoktuk elkérni a dobszerkót, aki ugyanott próbál, mint mi (a Godó Jenõ-féle
Szentélyben). A szállítás sem egy egyszerû dolog, és a hangcuccot is béreljük pl.
a kolis koncertekre, amiben szerencsére
tud segíteni nekünk a kollégium.

– Kikbõl áll a csapat? Miért
pont õk lettek a tagok? Vártok még embereket?
– Azóta az egyetemi elfoglaltságok miatt már rengeteg tagcsere
történt, de a jelenlegi felállás így
néz ki: Kozma Tamás – basszusgitár; Kövesdi Dániel – gitár;
ének; Mayer János – billentyû; Mester
Péter – dob. Dani kivételével mindanynyian kolisok vagyunk. Szeptembertõl
úgy néz ki, lesz egy új szólógitáros srác is
a zenekarban, emellett újra szeretnénk
egy nõi énekest.
– Hogyan oldja meg a kollégista a hangszerek beszerzését, milyen egyéni megoldások születnek, amikor esetleg még
nem teljes a felszereltség?

ÚJ

ható egy számon belül. Persze ettõl még
az elsõ számunkra a zene, nem az a cél,
hogy minél nyakatekertebb legyen egy
szám, hanem hogy minél jobb dallamok
váltsák egymást, csak egy kicsit „agyasabban”, a megszokottól eltérõen.
– A közelmúltban stúdiófelvételetek
is készült. Hány számot vettetek fel,
hogyan sikerültek?
– Két számot vettünk fel, elméletileg hamarosan készen is lesznek, bár nem olyan
egyszerû dolog ez, mivel maguk
a számok sem annyira egyszerûek, pláne nem rövidek. Ezeket
most csak demónak tekintjük,
azzal a szándékkal csináltuk, hogy
végre ne csak koncerteken tudjuk megmutatni a zenénket.
– Hogyan tovább?

– Kinek szól a stílus, amit képviseltek,
miért pont ezt választottátok?
– Alapvetõen progresszív rockot/metált
játszunk, aminek az a lényege, hogy a számok viszonylag összetettek, kevés bennük
az ismétlõdõ rész, esetenként refrén sincs
egy számban. Ezek a számok nem ritkán
6–7 percesek, vagy akár hosszabbak is,
a ritmusképletek gyakran váltakoznak,
és általában több zenei stílus is megtalál-

– Miután elkészültek a demók,
azokat szeretnénk minél szélesebb körben terjeszteni, elsõsorban az interneten. Persze nagy illúzióink
nincsenek, az ilyen zenére ma Magyarországon nem nagyon van igény, de azért
mi zenélünk, amíg bírjuk energiával és
anyagiakkal, és írjuk az újabb számokat.
Emellett minél többet szeretnénk koncertezni, Szegeden belül és kívül egyaránt.
Vass Viki
Fotó: Móra Ferenc Kollégium

TAG, RÉGI MINÕSÉG

A Supernem végre megtörte a csendet és tavasszal elõrukkolt egy új albummal, mely a Tudományos-Fantasztikus
Pop címet viseli. Meghatározó infó, hogy a zenekarhoz új
billentyûs csatlakozott, nevezetesen Kubányi Bálint, akivel
immár kvartetté bõvült a megszokott trió.
Bálint nem csak új arcot, hanem új hangszínvilágot is jelent a Supernem számára,
ettõl azonban nem kell megijedni: a Tudományos-Fantasztikus Pop száz százalékban
hozza Papp Szabiék rock'n'rollját. A lemez
nyolc és fél friss és ropogós dalt tartalmaz
(a Rövid sláger c. gyöngyszemet a maga
18 másodpercével a legnagyobb jóindulattal
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sem tudom egész felvételnek a tekinteni),
mindegyik nóta a zenekartól megszokott
punk–rock–pop turmix. A keményebb,
pogós számok, mint a Reggelig táncolni egy
rossz cipõben vagy az Irány a moziba be nem
akarnak többnek látszani, mint amik, és
a lazább esésû dalok sem süllyednek
Taylor Swift-i mélységekbe. Szabiék

egyszerûen hozzák azt, amit tõlük megszokhattunk: jól énekelhetõ, pörgõs,
szellemes dalokat, melyek nyelvet nyújtanak a napjainkban felgyülemlett popszemétdombra.
Czipa Éva
Fotó: Internet

kukkol Ó

Amint végetér a vizsgaidõszak, végre az egyetemistáknak is beköszönt az
igazi nyár. Ilyenkor több opció lehetséges: hideg szoba, strand, nyaralás,
munka vagy fesztivál. Kis országunk egész nyárra tartogat számunkra
elegendõ szórakozási lehetõséget, így az augusztusban ráérõknek sem
kell kimaradni a buliból. Ha csak a nagyobb, sokunk által kedvelt fesztiválokat szeretnénk említeni, elsõként a Hegyalja, a VOLT, a SZIGET, az
EFOTT, na meg persze a SZIN jut eszünkbe.
A nyár utolsó hónapjában a rövidítés hallaAmi az ezévi felhozatalt illeti, most
tán – SZIN – minden szegedi egyetemista sem lesz hiány élvezetes koncertekben,
szíve egyszerre dobban. 1968 óta tradíció- hiszen itt lesz a pálinkadaláról már jól
szerûen rendezik meg az Újszegedi Part- ismert Magna Cum Laude, a szomszédfürdõn a Szegedi Ifjúsági Napokat, amely ból a N. O. H. A. nevû román együttes,
remek lehetõség a nyár lezárására mind a visszatérõ Russkaja, a kanadai Simple
a szegedieknek, mind pedig az
Plan, a Subscribe-os
ide látogatóknak. Hazánk zöld
fiúk, a Road, hiszen
ÉS
A RÖV IDÍT
fõvárosában ilyenkor hatalmas
nem kell más, a Hivízparti fesztivál veszi kezdetét, HAL LAT ÁN
perkarma, a Hõsök és
ahol a látogatót színes programég sokan mások.
I
GED
SZE
MIN DEN
mok, helyi ételkülönlegesséAz augusztusi naEGY ETE MIS TA SZÍV E pok fülledtek, és esõtõl
gek, a hûsítõ strandolás pozitív
hatásai, valamint izgalmas konEGY SZE RRE DOB BAN sem kell tartani. A bércertek tömkelege várja.
letet vásárolók általában
Az elmúlt években nem csupán a ma- a sátorozást választják, hódolva a fesztiválgyar zenei világ kedvelt együttesei (Csík hangulatnak, de akik csak pár napra jönzenekar, Quimby, Tankcsapda, Kiscsillag, nek, azok is emberbarát áron hajthatják
Auróra, Deák Bill Gyula) tették szebbé álomra a fejüket, például az egyetem kola fesztiválozók estéit, de neves külföldiek légiumaiban. A gyakorlott fesztiválozók
(Morcheeba , Within Temptation, Guano a kevesebb több elvét vallják ruházat
Apes, The Rasmus, The Tarantinos) is szempontjából is. Végtére is augusztusról
megfordultak már az újszegedi parton. beszélünk, ömleni fog rólad a víz.

(... )

– SZI N –
.

Ami a piszkos anyagiakat illeti, a bérlet
ára értelemszerûen jobban megéri, mint egy
napijegyet venni, és ha nincs egy apuci
nevû kedves támogatód, akkor bizony
csak a spórolás, meg a nyári munka marad.
A mondat elejére visszatérve, áltagos fizetéssel kb. 15 nap alatt gyûlik össze a napi
jegyrevaló, míg a bérletért alig több, mint
egy hónap a szükséges munkaidõ. A mérlegelést rád bízzuk.
Fontos, hogy ne feledkezz meg a hûsítõrõl sem. Bizonyított tény, hogy a sörben
nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi
anyagok vannak, de azért nem árt vigyázni,
gyakori fogyasztás mellékhatásaként koncertekrõl való lemaradás is jelentkezhet.
Végezetül csak annyit, hogy ne szégyeld!
Elõ a napozó krémmel, az ocskábbik cipõvel és a fürdõs szettel. Hiszen a SZIN-en
nem az a lényeg, hogy hogy nézel ki, hanem
hogy mennyire tudsz élni a pillanatnak.
Csete Renáta
Fotó: internet

A kakaót nem sajnálják,

CSAK PAZAROLJÁK
A jó kezdésben mindig is otthon volt
DaveGrohl bandája, így a WastingLight
címû lemez elején, nem sajnálták a kakaót. A nyitó BridgeBurning egyszerre
kemény és dallamos, na meg kellõen
üvöltözõs. Aztán megleljük a már ismerõs,
hasonlóan hangos és über, elsõ kislemez
nótát, a Rope-ot, majd a sor folytatódik az
olyan átütõ slágerdalokkal, mint a DearRosemary vagy az Arlandria.

Az album második felén több a populárisabb stílusú dal, így várhatóan ezzel
a lemezzel azok is megismerik a FooFighterst, akiknek eddig lövésük sem
volt, ki az az õsemberfrizurás csóka, akit
valamiért mindig a Nirvanával
emlegetnek egy mondatban.
A TheseDays és az I ShouldHaveKnown – tudatosan vagy alfa
szinten – kifejezetten nekik

készült, ami egyáltalán nem ad okot arra,
hogy utáljuk õket. Valamiért mégis a monotónia lengi be az utolsó hat dalt, ami
pazarlásnak számít egy FooFighters lemeznél. Ennek ellenére örülünk, hogy
2007 slágere, a Pretender után
feltámadtak a fiúk.

6/10

Kopányi Vanda
Fotó: internet
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Tavasszal jött ki DaveGrohlék hetedik stúdióalbuma,
a WastingLight. Megnéztük, hogy a „minden idõk
legjobb FooFighters albumaként” fémjelzett lemez,
vajon tényleg olyan eget rengetõ-e, mint mondják.
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EU

A gödöllõi kastély

Gizella- és Rudolf szárny nyerte vissza
régi pompáját, megújult a kastélypark
egy része, majd elkészült a lovarda és
a barokk istálló rekonstrukciója.

A kastély építtetõje, akirõl nevét kapta,
Grassalkovich Antal gróf (1694–1771)
volt, aki 1735 után Mayerhoffer András
(1690–1771) salzburgi származású építõA magyar EU-s
mesternek adott megbízást a kivitelezésIND EN DEL EGÁ CIÓ
re. A kettõs U alakú, hatalmas parkkal elnökség és
MEL LET T EGY DIÁ K
rendelkezõ kastély még a század során helyszínei
TEL JESÍ TET T
több bõvítésen és átalakításon ment ke- 2011 elsõ félévében, tehát
resztül, mai formáját végül a XIX. század júniusig volt Magyarország
SZO LGÁ LAT OT
elején nyerte el. 1867-ben a kastély meg- az Európai Unió Tanácsáció után – többek között –
vásárlása után az országgyûlés döntése nak soros elnöke. Ennek következtében Bakos Piroska sajtófõnök segítségével
alapján a mindenkori magyar uralkodó számos uniós rendezvényt, miniszteri indult el felfedezõútjára a csapat. Elsõ
pihenõrezidenciájául jelölték ki: Ferenc találkozót, megbeszélést tartottak, ha- állomásként a kastély igazgatója tájékozJózsef, majd 1916-tól
zánkban. A helyszínek közül tatott a helyszín történetérõl és a szükséges
IV. Károly a királyi csaA ÖZTÁRSASÁGI kiemelkedik a gödöllõi kastély, felújításokról. Mint kiderült, a helyszín
láddal hónapokat tölmely az egész félév során otthont európai viszonylatban is kuriózum, ugyanREZRED A NAP
töttek itt. Különösen
adott az informális miniszteri is a többi ország általában a repülõtérhez
Erzsébet királyné, HUSZONNÉGY ÓRÁJÁBAN találkozók többségének. A fõ- legközelebb esõ hotelben rendezkedik
ismertebb nevén Sissy
városban az események egyik be az esemény idejére.
TELJESÍTETT
tartózkodott szívesen
fõ helyszíne a Parlament szomBiztonság területén sem lehetett paSZOLGÁLATOT
Gödöllõn. A két világszédságában található Néprajzi nasz, ugyanis a Köztársasági Õrezred a nap
háború között Horthy
Múzeum volt, ahol elsõsorban huszonnégy órájában teljesített szolgálatot,
Miklós kormányzói rezidenciájaként mû- szakértõi szintû üléseket rendeztek. zárláncú kamerarendszer segítségével
ködött. 1945 után a gödöllõi együttes sorsa Balatonfüred városa miniszteri szintû pásztázta a környéket. Azt is bemutatták
is a fokozatos pusztulás lett: falai között konferenciának, Debrecen pedig az a zsurnalisztáknak, hogyan is dolgoznak
szovjet és magyar alakulatok telepedtek európai agrárminiszterek informális ta- a bombakeresõ kutyák: eláruljuk, ügyemeg, a gyönyörû termekben szociális ott- nácsülésének adott otthont.
sen, gyorsan és nem szégyellnek átugrani
hont, szükséglakásokat létesítettek, a parkot
az asztalokon vagy a székeken sem.
Kulisszatitkok
pedig felszabdalták.
Természetesen a vendégeknek alkaA legégetõbb állagmegóvási munkák A szegedi újságírók az Europe Direct se- lomhoz illõ menü is járt, errõl egy szigorú
1986-ban kezdõdtek meg, és 1991 végéig gítségével jutottak el az EU-s elnökség pályázat során kiválasztott séf és sommelier
tartottak. A fõhomlokzat elõtti északi elõ- helyszínére, a területfejlesztési minisz- (aki a borokkal foglalkozik) gondoskodott.
kert rekonstrukciójára 1998-ban került terek informális találMaga az esemény nem csak
sor, 2003-ban pedig felújították a Barokk kozójára.
Gödöllõ és Magyarország
A G Ö D Ö LL Õ I KA
Színházat. 2010-ben európai uniós támoST ÉL Y számára nyújtott lehetõséA biztonsági ellengatással a királyi gyermekek nevét viselõ õrzés és a regisztrá- M EL Y AZ EG ÉS Z FÉ LÉ V
SO RÁ N geket, hanem az egyetemistáknak is. Minden delegáció
AD O TT O TT H O N
T AZ
mellett
egy diák teljesített
IN FO RM ÁL IS M IN
IS ZT ER I
szolgálatot, akik segítették
TA LÁ LK O ZÓ K TÖ
BB SÉ G ÉN EK õket és figyeltek a kívánságokra. A szigorú szelekció
során igyekeztek olyan hallgatókat kiválasztani, akik lehetõleg valamelyik delegáció nyelvén is beszélnek
az angol mellett.

M
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Kovács Andor és Varga Tamás Ottó
Forrás: kiralyikastely.hu, eu2011.hu
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KÉT HÉT ALATT KÉTSZER

Szegeden a Kaleidoszkóp
A Kaleidoszkóp Improvizációs Színház elnevezésû társulat
lépett fel Szegeden az Egyetemi Tavasz programsorozatának
keretein belül két alkalommal is – elõbb a REÖK falai között, majd
a JUGYU Klub SZÍNházi EStéjén mutatták meg tehetségüket
a nagyérdemûnek.
A Kaleidoszkóp nyolctagú csapata egyike az ország egyik nagy népszerûségnek
örvendõ, úgynevezett playback-technikával dolgozó improvizációs társulatának.
A módszer lényege, hogy
a mûvészek
– jelen eset-

ben – a közönség személyes történeteinek markáns megragadásával, hangok,
képek, érzések, indulatok és a minimális színpadi jelenlét eszközeinek
segítségével a megosztott élményt
valamelyik aspektusára kiélezve tükrözzék vissza.
A színház improvizatív jellege így két
módon is megnyilvánul: egyrészt az általában
passzív nézõ az
elõadás aktív
résztvevõje
lesz, valamint
a színészek is
– gyakran

mindennapos, de ugyanakkor – teljesen ismeretlen vizeken eveznek.
A REÖK-beli fellépés másfél órát
töltött ki, ami nagyjából kényelmes
idõtartamnak bizonyult. A társulat tagjai több alapsémával próbálták meg
visszaadni a közönség által elmesélteket, amelyek az este elsõ felében csak
egy-egy intenzívebb hangulatra korlátozódtak, majd ezeket alapul véve
hosszabb, általában csattanóra épülõ
jelenetek is megelevenedtek.
Az improvizációs színház mindenképp egy megtapasztalandó élmény és
könnyed kikapcsolódás a közremûködõvé avanzsált nézõ számára.
Mózes Anita
Fotó: jugyuklub.hu

SZELÍDÍTHETÕ-E EGY
MAKRANCOS HÖLGY?
A Szegedi Nemzeti Színházban Kolos össze. Petruchiónak vajon sikerül-e majd
István rendezésében elevenedett meg betörnie a makrancos hölgyet?
a sokak által jól ismert Shakespeare mû,
A hagyományosnak egyáltalán nem
A makrancos hölgy. A megzabolázhatatlan- mondható szerelmi történet komédia könnak tûnõ, szokatlanul és túlzottan sza- tösébe bújtatva állítja szembe a nõi és a férfi
badszellemû Katalin története számos természetet egymással. Arra a kérdésre
feldolgozást élt már meg. A mû nagyszerûsége nem másban rejlik, mint
AZ ÖRÖKÉRVÉNYÛ ESÉLY
hogy fõhõsnõje, Katalin képviseli koEGYENLÕSÉGI DILEMMÁRA UTALT
ra nõeszményének szöges ellentétét.
A történet szerint egy gazdag olasz
AMI A KÖZÉPKORBAN PROBLÉMA
kereskedõ férjhez szeretné adni két
VOLT AZT NAPJAINKBAN SEM
lányát. A kisebbiket, Biancát számtalan kérõ veszi körül. Amíg Katalinnak
NÉLKÜLÖZZÜK
a fejét nem sikerül bekötni, addig
Bianca sem mehet férjhez, apjuk akarata keresi a választ, hogy a kétféle szélsõséges
szerint. Katalin azonban nem egyszerû eset, természet között létezhet-e, avagy helyrenem hiába szolgált rá a makrancos jelzõre. állhat-e a megbomlott harmónia, és ha igen,
Modora tüskés, érdes, ami miatt a férfia- milyen áron? A színdarab korhû jelmezeikat elüldözi magától. Egy napon idegen vel szintén az örökérvényû esélyegyenlõférfi, Petruchio érkezik Pádua városába, ségi dilemmára utalt: ami a középkorban
aki éppen feleséget keres magának.
probléma volt, azt napjainkA két szál ezen
ban sem nélkülözzük. Ehhez
a ponton fohozzájárult a színpad lenódik
tisztult, fehér színvilága,
a színészek fehérre
maszkírozott arca, melyek korunk álarcba
rejtett kérdéseit kívánják kifejezni.

(...)

:

,

A provokatív, remekbeszabott történet
a sokszor manapság is felmerülõ dilemmákra is keresi a válaszokat, így például arra is,
hogy a mai „emancipált” világban elhangozhat-e még hitelesen Katalin monológja
a darab végén? Lehet-e egy nõnek alárendelnie magát a férfinak vagy ez csupán
már a letûnt korok régi szokása lenne?
A finom iróniával és humorral átszõtt helyzeteket a parádés színészi alakítások tették
igazán élvezetessé, a fõbb szerepekben
Danis Lídiával, Borovics Tamással és
Székhelyi Józseffel.
Hajdu Judit
Fotók: internet
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Pénznyelõ világ

FILM

Mikor a zsebedben lapuló zöldhasúak
önálló életre kelnek, egy ördögi kör jön
létre. Minél több van belõlük, annál aljasabb módszerek kerülnek elõ a jövede lemszer zés érdekében. Mindeközben
a ke d v e s n y á r s p o l g á r s z e r e p é b e n
kell tetszelegni, hisz ez a társadalmi
elvárás. Ezt a belsõ pokoljárást mutatja be a Hogyan dolgozik a pénzed (How
your money works)
címû kisfilm.

Ez a közel négyperces animáció egy Erdõirtások, olajfúró tornyok, génmareklámfilm, amely arra sarkallja a nézõ- nipuláció és fegyverkereskedelem. Az
ket, hogy zöld energiába fektessenek be. igazi üzlet ebben van, ám ez sokaknak
A filmben megszemélyesítik a pénzt – egy nem tûnik fel. Annyit látnak csak, hogy
két lábon járó bankó lesz az üzletember egyik kedves ismerõsüknek felvitte az
metaforája. Az alkotás elsõ felében csak Isten a dolgát, pedig ugyanannyit dola hagyma legfelsõ héját kapargatjuk: gozik, mint bárki más. A kérdés csak
az, hogy ilyen háttér mellátjuk, ahogy a Pénz besétál a munkahelyére, tisztességesen vélett milyen lélekkel ül
SZ
TE
be az illetõ az új sportgigdolgozza a 8 órát, majd
G
LE
NÛ
ZÍ
AL ÓS
kocsijába vagy fizeti be
hazasiet a családhoz. Idilli,
O
AZ EG ÉS Z ÖK
naiv kép. Az elsõ és másoa családot egy wellnesshétvégére? Valószínûleg
dik blokkot a „Gondold át
MA RH AS ÁG RA
tesz az egész öko-marhamég egyszer!” felirattal váMA GA SR ÓL
ságra magasról.
lasztják el a filmkészítõk.
A pénz szaga könnyen elveheti az
Metál zene, sötét képek és sokkhatás. A valóság, amit a látszólag ártal- ember eszét. Szerencsejáték, nõk, tumatlan papírmunka leplez, kegyetlen. datmódosítók. Elhasznált példáknak
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tûnnének, ha nem
egy kis pénzdarab
szívná a füvet, vagy
pókerozna a képkockákon. Kreatív megoldás ez
a figyelem felkeltésére.
A filmet több fesztiválon bemutatták, és különféle díjakkal is jutalmazták.
(Az érdeklõdõk pedig bármelyik nagy
videómegosztó oldalon megtekinthetik.)
A mai ötletszegény reklám- és filmszakma számára példaértékû ez az alkotás, hiszen amellett hogy a gondolat,
amiért harcol nemes, a megvalósítás is
zseniális.
Papp Melinda
Fotó: internet

Szerelmesek New Yorkja
New York hallatán az embernek
rögtön a rohanó
életmód és a metropolisz zajai jutnak
az eszébe. Viszont
ha nem csak a felszínt akarjuk észrevenni egy nyüzsgõ,
élettel teli nagyvárosban, akkor
érdemes az emberi
kapcsolatok szintjén
körültekintenünk.
Ehhez nyújt némi
segítséget a New York,
I Love You címû film
is. Rövid történetei-

vel az apró, elveszettnek hitt
pillanatokat hozza felszínre,
melyek boldoggá teszik a nagyvárosi emberek hétköznapjait,
vagy éppen rávilágítanak annak
hibáira. A film könnyed, lendületes rövid történetekben kibontakozó, minden esetben a férfi és
a nõ közötti kapcsolatot boncolgató történetfoszlányokon vonul
végig, közel két órában.
A mûvet felépítõ kisfilmek nem
kapcsolódnak egymáshoz logikusan,
egyetlen közös pontjuk a „kapcsolat” férfi és nõ között. Elveszett,
beszédes pillanatokban, sokatmondó csendekben, többféle problémával
és titokkal küzdve, az emCSALFÁK beri élet különbözõ fázisaiban. A „Városban” ugyanis
ÉS HÛEK
a szerelmesek ugyanolyanok,
BOLDOGOK ÉS mint bárhol máshol a világban:
BOLONDOK
kétségekkel és bizalommal,
örömmel és bánattal, titkokGYARLÓK ÉS
kal küzdõ mûvészek, fiatalok
TÖKÉLETESEK
és idõsek, csalfák és hûek,
boldogok és bolon-

(...)

,

,

.

dok, gyarlók és tökéletesek. Kiragadott
történeteik mutatnak rá, mennyire ellenállhatatlan, sokszínû és élhetõ város New
York, amennyiben nem csak annak felszínét vesszük észre, hanem a mélyében
rejtezõ kapcsolatok humorral, titkokkal és
egy csepp erotikával átitatott egyvelegét is.
A New York, I Love You a kisfilmek
szerelmeseinek kötelezõ, de különben is
látni kell!
Hajdu Judit
Fotók: internet

kukkol Ó

ZONGORALECKE (A ZONGORÁÉRT)
Az 1994-es évben BAFTA- és Oscardíjjal is jutalmazott, új-zélandi–
ausztrál–francia romantikus dráma
a fiatal, a kislányát egyedül nevelõ,
egy trauma következtében beszélni nem tudó, de mindent tisztán értõ,
új házasságba kényszerített édesanya, Ada életének egy szakaszát
követhetjük végig a vásznon.
Ada (Holly Hunter) – némaságából is fakadóan – érzelmeit csak
zongoráján tudja kifejezni, egyetlen
felszabadult megnyilvánulási lehetõsége a dallam
játéka. A fiatalasszony
ezt lenne kénytelen elveszíteni, ha kegyetlen
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és csak a saját szándékait szem elõtt
tartó férje nemtörõdömségbe belenyugodva nem próbálná meg visszaszerezni a hangszert, amit George
(Harvey Keitel), annak új tulajdonosa a rendelkezésére bocsát, cserébe
egy-egy zongoraleckéért. George
és Ada fokozatosan találnak egymásra, a férfi látszólag zord és szigorú
magatartását levetkõzve beszél az
asszonyhoz, aki lassan egyre jobban
feloldódik a társaságában.
A filmes hagyomány szükségszerû velejárója a tiltott
szerelem leleplezõdése, amit
a bosszú és a megoldás követ. A kétórás mozi a mûvé-

ek
Lopakodo lelk

szi megjelenési módnak köszönhetõen mindenképp túllép az
átlagos kategórián: nézhetõ,
dallamos, érdemes.
Mózes Anita
Fotó: internet

Az eredetileg Bin-Jip címen futó, az ismertetõje alapján délkoreai–japán feliratos krimi
2005-ben került bemutatásra
a magyar közönség számára.
A nyolcvannyolc perces mozi
Tae-suk, a húszas éveiben
járó, vándoréletet élõ fiú és
Sun-hwa, a férje hirtelen haragjától szenvedõ fiatal lány
néma egymásra találásáról,
a kettejük és a hangos világ
kapcsolatáról szól.
A történet szerint a fiú, motorján feltérképezve a várost,
minden éjjelt máshol tölt,
számára ismeretlen emberek ideiglenesen elhagyott lakásában,
ahol – amellett,
hogy lezuhanyozik, tiszta ruhát

húz, eszik és alszik – takarít,
mos és javít is. Így ismeri meg
a lányt is – a családi házba térve,
amit lakatlannak vél. Miután
mindkettõjük számára nyilvánvalóvá válik a másik jelenléte,
ráadásul a harmadik, az engedelmességet megkövetelõ férj
is hazaér, együtt hagyják el a lakást, s keresnek más hajlékot.
Nem beszélnek. Még egymás
nevét sem tudják, kapcsolatuk
csak a tekintetekre, tettekre
alapozódik – szorosan, eltéphetetlenül – még a lebukást követõen is, a megkerülhetetlen
körülményeket kijátszva, így is
egy lélekként. Láthatatlanul.
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Mózes Anita
Fotó: internet

i

Az Inside Job a 2008-ban kirobbant gazdasági válságról ad átfogó képet. Mint ismeretes,
a pénzügyi krízis az Egyesült Államokban kezdõdött, és végül globális válsággá gyûrûzött.
A válság kiindulópontját és idejét ismerjük, de
hogy kik állnak a jelenség mögött, annak próbál Charles Ferguson utánajárni oknyomozó
dokumentumfilmjében.

Ferguson megszólaltat gazdasági
szakembereket, politikusokat, befolyásos és bennfentes szereplõket
a gazdasági életbõl, de nemcsak az
Egyesült Államokban, hanem Európában és Ázsiában is. A film átfogó
képet ad arról, milyen pénzügyi
manõverek, törvénymosósítások, spekulációk vezettek
oda, hogy világszerte több
millió ember vesztette el
munkáját egyik napról

a másikra, miközben a „felelõsök”
dollár-százmilliókat tettek zsebre.
Az alkotás 2011-ben Oscar-díjat
nyert a dokumentumfilm kategóriában. Képei lenyûgözik a nézõt. Az
Izlandról szóló részben például
olyan felvételeket láthatunk, amelyek akár egy országimázs videó kockái is
lehetnének. A filmhez
nem árt egy közgazdasági szótár, hogy
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teljesen megértsük, de enélkül
is élvezetes. Eredeti narrátora
Matt Damon, a magyar változatban
Stohl András hangja hallható.
Ajánlom mindenkinek, akit
érdekel, mi történik a nagyvilágban, aki szereti az összeesküvéselméleteket és persze minden
közgazdász számára alapmû.
Radócz Csaba
Fotók: internet

INFO@HOKKENTO.HU

Bennfentesek

„Road to London”
1998 és 2006 után idén
ismét kajak–kenu VB Szegeden!
mával elmondta, hogy szerinte Szeged a szervezõk számára is. Persze az idõjárást
nagyszerû helyszíne lesz az olimpiai kva- õk sem befolyásolhatják, de remélhetõleg
lifikációs világbajnokságnak.
az augusztusi melegben csak a magyar
A vb összköltségvetése 800 millió fo- érem-esõ fog felfrissülést okozni...
rint, ebbõl 300 milliót biztosít az állam.
Az év elején elindult az augusztusi
Szeged város önkormányzata is jelentõs viadal magyar és angol nyelvû honlapja,
összeggel járul hozzá
a www.szeged2011.hu.
a lebonyolítás sikeA látogatók itt többek köUTÁ N ISM ÉT
rességéhez, ugyanis
zött a városról, a Maty-éri
ZEG ED KER ÜLT A KÉP BE
az önkormányzat és
pályáról, a programokról és
a Magyar Kajak–Kenu
ANN ÁL IS INK ÁBB MIV EL a jegyértékesítésrõl is olSzövetség 50 millió
A PÁL YÁZ ATO N A FRA NCIA vashatnak.
forintos támogatói
Kovács Andor
VÁR OS MÖG ÖTT A MÁS ODI K
szerzõdést kötött.
Fotók:
internet
És hogy miért is LET T
oly jelentõs ez az esemény országos, sõt nemzetközi szinten is? A szegedi
VB a jövõ évi londoni olimpia
hivatalos kvalifikációs versenye,
ahol kvóták mintegy 80 százaléka talál majd gazdára. A tét
tehát nagy a kajakosok és kenusok, így a magyar indulók
– köztük a szegedi Vajda
Attila – számára is. Öt évvel
ezelõtt 12 arany, 2 ezüst és
4 bronz volt a hazai termés,
a lecke tehát fel van adva,
s nemcsak a sportolók, hanem
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vagy

CIKI?

Több mint tízezren vettek diktál épp, és hogy a társadalom, az emberészt az április 2-i szegedi rek szemében mi számít aktuálisan divaVivicitta városvédõ futó- tosnak, „menõnek” vagy épp „cikinek”.
napon, igaz, a jóval kisebb A tömegfutások a jelek szerint elõbbi
Kaposvár még így is megelõzte városun- kategóriába tartoznak, sõt – szerencsére
kat a maga tizenháromezer indulójával. De – a kerékpározás is ebbe az irányba tart.
annyi baj legyen. A lényeg ugyanÁllítólag az utóbbi évekis abban áll, hogy ez a rengeteg
ben megtöbbszörözõdött
LU XU SM AG ÁN Y hazánkban a biciklisek
ember legalább egy nap erejéig
ID ÕS ZA KÁ BA N
kimozdult otthonról, kicsit egészszáma. Szeged erre kiváló
ségesebben, aktívabban és bolMI ND EN OL YA N példa. Persze Amsterdam
dogabban élt.
ES EM ÉN YT AH OV A még messze van.
Nagy szó ez olyan idõkben,
járni szinEZ RE K ME NN EK EL tén Meccsekre
amikor lényegében már otthon,
fontos dolog, még ha
I
MO ZO GN
a számítógép vagy a TV elõtt ülve,
az nem is jelent aktivitást.
NA GY ON DE
mobiltelefonnal a kezünkben is
A teljesítmény megbe„teljes” életet élhetünk: bárkivel NA GY ON ME G KE LL csülése, a közösséghez
kommunikálhatunk, hozzájuthatartozás érzete szintén
BE CS ÜL NI
tunk minden szükséges informáépítõleg hat mindennapcióhoz, ételt-italt rendelhetünk, és még jainkra. Az más kérdés, hogy itt sem egylehetne sorolni. A luxusmagány idõszaká- séges a viszonyulás napjainkban. Egyre
ban minden olyan eseményt, ahova ezrek jobban látható, hogy az emberek egyes
mennek el mozogni vagy kerülnek egy- sportágakat felvállalnak, míg másokat
mással, a sportolással, az egészségesebb nem. És szándékosan nem a „kíváncsi”
élettel kapcsolatba, nagyon, de nagyon meg kifejezést használtam. Hátborzongató
kell becsülni. Ám ez talán attól is függ érzés volt látni, hogy a divízió-1-es jégkicsit, hogy a hazai vagy a világtrend mit korong VB-n a magyar válogatott összes (4)
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meccsén telt ház volt, azaz nyolcezer nézõ
szurkolt a Papp László Sportarénában.
Harminckétezer ember gondolta úgy, kiad
több ezer forintot azért, hogy a helyszínen
magyar hokit lásson. Ez is azt mutatja:
jégkorongmeccsre járni divat lett, „menõ”
dolog. És hogy az elõbb miért nem a „kíváncsi” kifejezést használtam, arra itt a legjobb ok: a magyar emberek kíváncsiak
ugyan a gyengécske magyar focira (ezt
a televíziós nézettségi adatok bizonyítják),
kimenni a stadionba, és ott szurkolni, na,
az viszont „ciki” (ezt meg az átlagos nézõszámok bizonyítják).
Ismerve a szurkolók viselkedését, ezen
nincs is mit csodálkozni. Van tehát min
dolgozni, van mit változtatni!
Kovács Andor

koanx@freemail.hu

2011. augusztus 17. és 21. között kerül
megrendezésre a MOL Kajak–kenu
világbajnokság, amely nem csupán
Szeged, hanem az egész ország számára
az idei év legfõbb sporteseménye.
Eredetileg nem Szeged lett volna
a 2011-es vb házigazdája: Franciaországban, Vichyben zajlott volna le a világbajnokság, csakhogy a felvezetõ versenyek
során kiderült, hogy folyik, és nem áll
a víz a pályán. Így 2006 után ismét Szeged
került a képbe, annál is inkább, mivel
a pályázaton a francia város mögött a második lett. A Nemzetközi Kajak–Kenu
Szövetség (ICF) spanyol elnöke, José
Perurena López szegedi látogatása alkal-

,

2014-ben újabb rangos
esemény a Maty-éren
Ez év áprilisában a nemzetközi szövetség
vezérkara Szegednek ítélte a 2014-es ifjúsági és U23-as gyorsasági világbajnokságot,
míg a 2015-ös maraton-világbajnokságnak
– 1999 és 2007 után harmadszor – Gyõr
adhat otthont.

NÉV: Tóth Péter
BECENÉV: Toti

. 07. 24.
SZÜLETÉSI HELY, IDÕ: Szeged, 1983
éne lem
tört
BTK
TANU LMÁ NYO K : SZT E
ztika,
ievis
med
6),
(200
r
taná
szak, bölcsész és
E
SZT
7),
(200
szak
zés
kép
.
spec
vi
latin nyel
)
nleg
(jele
a
ztik
BTK doktori iskola, medievis
enytánc,
SPORTÁG: súlyemelés (korábban: vers
s)
píté
testé
ás,
arúg
labd
CSAPAT: Szegedi Lelkesedés SK
lés – 1. heFÕBB SIKEREK: MEFOB, súlyeme
pályázat
toló
spor
jó
ló,
tanu
lyezés (2010), Jó
0)
(201
ezés
– 3. hely
– A súlyemelés nem mondható átlagos
sportágnak, mint amilyen pl. egy labdajáték. Téged mi fogott meg benne?
– Én is sokáig foglalkoztam labdarúgással.
Aztán elkezdtem kondizni, és amikor azt
is meguntam, illetve már öncélúnak találtam, új kihívást kerestem, ez lett a súlyemelés. 2007 õszén kezdtem el, tehát ez
nálam abszolút elõzmények nélküli.
– 2007 nem volt olyan rég. Három
év alatt el lehet jutni egy MEFOBgyõzelemig?
– Ezek szerint igen... (mosolyog) 2008-ban
és 2009-ben még kezdõként is bronzérmet
szereztem, így várható volt, hogy további
fejlõdés után esélyes lehetek a gyõzelemre. Másfelõl a tendencia, miszerint egyre
kevesebben sportolnak, hatványozottan
igaz a súlyemelésre is, amely korábban
sokkal népszerûbb sportág volt. Így nem
hiszem, hogy ez az eredmény pár évtizeddel ezelõtt elegendõ lett volna.
– Ahogy említetted, számos sportágban
kipróbáltad magad. Elmondható, hogy
általában véve is sok minden érdekel?
– Igen, több hobbim is van, a trópusi
díszhaltartástól és -tenyésztéstõl kezdve
az érem- és ásványgyûjtésen keresztül
a repülõmodellek készítéséig.

HAT három

FEJBEN LEJÁTSZOTT
BAJNOKSÁGOK
Beszélgetés Tóth Péterrel, a MEFOB
2010-es súlyemelõ bajnokával
Szeretek sok mindent kipróbálni. A sportban ehhez párosul még egy nagyfokú
egészséges versenyszellem, amit leginkább azzal tudok magyarázni, hogy az
oroszlán csillagjegyben születtem.
– Babonás is vagy? Van olyan tárgy
esetleg, amit minden versenyre magaddal viszel?

rendszerint a budapesti Mûegyetem
központi épületének alagsorában lévõ
tornateremben szokott lenni. A mûszaki
egyetemen komolyan veszik a súlyemelést. A versenyen induló 30-40 ember
majd egyharmadát õk adják.
– Jövõre olimpia Londonban. Milyennek látod a magyar sportolók esélyeit?

– A súlyemelõcipõ és az
– Kevesen vannak most világNEM HISZ EM
öv nyilván mindig velem
színvonalon. Nemrég volt az
van, de amit igazán fon- HOG Y EZ AZ ERE DMÉ NY EB Kazanyban, és õsszel lesz
tosnak tartok, az a medimég a kvalifikációs világbajPÁR ÉVT IZED DEL
táció. Agykontrollozni
nokság – itt kell minél több
EZEL ÕTT ELEG END Õ
szoktam, ilyenkor alfába
pontszerzõ helyet elérni, hogy
merülök, és lejátszom
minél több kvótát sikerüljön
LETT VOL NA
a fejemben elõre, hogy
szerezni. Bízom benne, hogy
mi fog történni. Mondhatni, saját magam a kis létszámú magyar különítményben
sportpszichológusa vagyok.
lesz majd a szegedi Nagy Péter is.
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– Hogyan lehet edzeni, készülni a súlyemelésre?
– Az erõnek és a technikának minél jobb
kombinációjára kell törekedni. Két fogásnem van, a szakítás és a lökés. Régebben
még volt egy harmadik, az ún. nyomás is.
Számos gyakorlat létezik mindegyik fogásnem fejlesztésére. A legtöbb gyakorlat
a technika csiszolását szolgálja, hiszen
nagyon fontos a helyes mozdulatsor berögzülése és a minél nagyobb robbanékonyság, egyensúly és ritmusérzék. Egy
edzésen persze vannak olyan gyakorlatok
is, amelyek az izomerõ, leginkább a comb
erejének fejlesztésére szolgálnak.
– Meglepõen hangzik, hogy nem mondjuk a kar- vagy a vállizomzat fontosságát emelted ki...
– A váll- és a karizom itt nem játszik különösebb szerepet, ilyen szempontból
elegendõ egy általános edzettségi szint.
Viszont súlyemelõ körökben van egy alapvetõ mondás, nagy igazság, miszerint „egy
súlyemelõnek sosem lehet elég erõs a lába”.
Emellett fontos még az alsó és felsõ hátizmok fejlesztése is.
– A Magyar Egyetemi és Fõiskolai
Bajnokságon 2010-ben az elsõ
helyen végeztél. Hol és mikor
került ez a verseny megrendezésre, és mely
egyetemekrõl indultak versenyzõk?
– 2010. április 24-én
volt a bajnokság,

Az interjú után következett a 2011-es MEFOB
a súlyemelõk számára, ahol Péter 105 kg-os
súlycsoportban a második helyen végzett. Elsõ
lett +105 kg-ban, és különdíjban részesült az
interjúban is megemlített Nagy Péter (ÁJTK),
akivel terveink szerint a következõ szemeszterben készítünk interjút. A nõknél Ritter Edina
(JGYPK) +75 kg-ban a dobogó második fokára állhatott.
(Az interjú teljes változata elolvasható
a www.hokkento.hu oldalon.)
Cikk és fotó: Kovács Andor

Sportolási
lehetõségek
az SZTE-n
– Az SZ TE JAT E- ba jno
ksá ga és ka ri
kosárlabda bajnoksága
ETR vonzatú,
me ly a ne ve zés tõl füg
gõ en vár ha tóa n
szeptember 19-én vagy
26-án indul.
– Várhatóan továbbra is
lesz díjtalan esti
úszás az újszegedi Sport
uszodában, ezeken felül pedig a kari spo
rtnapokra, jeges
estekre és fürdõ estekr
e is ellátogathatnak a hallgatók.
– A Hattyas sori Sport
központ kondicionáló terme minden
nap nyitva tart,
a fal má szó ter em pe dig
(az ET R- es
ku rzu sok on fel ül) hé tfõ
n, sze rdá n és
pénteken 18.00–21.00
között üzemel.
– További sportesemények:
Dóm téri futás,
Rókaûzõk, SZTE egyéni
utcai futóverseny
(Az információkat lapunk
Szabó Józseftõl, az
SZTE Sportközpont vezetõj
étõl kapta.)
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Megjelolve
„Rágógumis kisautós tetoválás” a négy éves kisfiú alkarján, pink
lepkéktõl hemzsegõ, irracionálisan tekergõ indamotívumok a babakocsit
tologató kismama fél lábszárán. Lehet, ez utóbbinál pár évvel elõbb még
mutattak is valahogy a minták a formás lábakon, de mára a megviselt,
bedagadt végtagokon csak kihangsúlyozza azt, amit nagyon nem kellene.
Szóval valóban ékek, ékszerek a tetoválások?
Sokunk fejében megfordult már a gondolat, hogy varratunk a bõrünkre valami
életre szóló motívumot. Van, akiket a szép
szülõi szó annak idején letérített a szándék útjáról, van, akiket nem, és mai napig
bûnhõdik a fellángolás tintás emlékét (pl.
egy mára már ciki popsztár nevét, arcmását
az ágyékukon) – míg össze nem jön a pénz
a tetoválás eltüntetésére. Meg persze szép
számmal beszélhetünk olyan emberek példáiról is, akik valóban örökre szeretnének
testükön tudni egy szimbólumot, jelképet,
mély mondanivalót rejtõ ábrát vagy szót,
és még idõs korukban is tudják azt viselni.
Évszázadokkal ezelõtt nem sokszor volt
választásuk az embereknek, hogy akarnak-e
tetoválást, vagy sem, mert annak nem díszítõ funkciója, hanem társadalmi jelentõsége volt. Afrika egyes törzseinél az 5-6 éves
gyermekek arcát is tetoválták (talán még
a mai napig is), ha épp nem hegtetoválásról
van szó, ahol festék helyett a folyamatosan
felmetszett arc hegeibõl állnak össze

a törzshöz tartozást és a rangokat jelzõ motívumok. A kisgyermek és édesanyja természetesen nem határozhatnak a kínzással
felérõ mûvelet ellen – ha csak nem akarják
a törzsön kívül, számûzetésben tölteni életüket, kiszolgáltatottan, magukra maradva.
Nem csak törzsi szinten, de csoportosulások szintjén is él a tetoválások kultúrája.
Elég, ha az elítéltekre, egy-egy szubkultúra
tagjaira gondolunk. Hasonló elemek, motívumok, melyek egységbe tartozást sugallnak, és elkülönülést a csoporton kívüliektõl.
Visszájára fordul a dolog, amikor valaki
azért tetováltat, mert egyedi akar lenni, nem
pedig a csoportba tartozás igénye hajtja.
Hiszen manapság már nem nagy dolog,
ha a bõrünket ábrák díszítik. Megszokott
látvány, innentõl kezdve pedig nem is
egyedi – hacsak nem vagyunk merészebbek az átlagnál. Mégis, a lényeg, hogy ne
akarjuk mindenáron bizonygatni a külvilágnak, mennyire urai vagyunk a testünknek,
hiszen bõrünk nem egy nyitott könyv, vagy

KÉNYSZER

egy festhetõ vászon, amin kitárulkozhatunk,
s amin élõ üzenõfal gyanánt kommunikálhatunk a külvilággal. A bõrünk azért van,
hogy elrejtsük alatta mindazt, ami nem
tartozik akárkire: önmagunkat, szellemiségünket, lelkünket. Majd meglátja azt az,
aki tényleg beavatott.
Rézi
Fotó: internet

vagy KÉNYELEM?

Egyes Nagy-Britanniában végzett felmérések szerint a házaspárok vagy
élettársi kapcsolatban élõk 35 százaléka még mindig nagy családban
él. A kimutatás szerint a 30 év alattiak közül húszból egy még mindig
a szüleivel lakik együtt, de még az sem feltétel az elköltözésre, ha a házasságban már született egy-két gyermek.
Érdekes megvizsgálni a jelenség
okát. Talán nekünk is van ismerõsünk,
aki még az egyetem elvégzése után is
szüleivel él együtt. Kényelmi okok lehetnek a kiváltók, hiszen, ha nincsen
komolyabb nézeteltérés a költözködésmaradás témában, költséghatékonyabb
egy háztartást vezetni az összeadódó
keresetekbõl.
A fiatal párok
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esetében is elsõsorban természetesen
anyagi okai vannak az együttélésnek,
de az sem másodlagos, hogy a folyamatos és több mûszakban vállalt munka
mellett mindig legyen valaki, aki vigyáz
a gyermekekre – úgy, hogy ne kelljen
a bevétel nagy százalékát babysitterre
fordítani. A nagyszülõknél, rokonoknál
kézenfekvõbb és olcsóbb megoldás
ugyanis nemigen
létezik...
A kimutatás szerint
az „otthon
maradás”
tendenciája
10 év alatt
Fotó: internet

29 százalékkal nõtt, s talán vonatkoztathatunk a magyarokra is... Azelõtt teljesen
megszokott volt, hogy unokák és nagyszülõk, dédszülõk együtt éltek, a '80-as
években azonban egyre többen éreztek
igényt a külön élettér elszeparáltabb
biztonságára, ám nem tartott sokáig ez
a tendencia.
Lehet kutatni az okokat, illetve a hatásokat, de fölösleges véres következtetéseket levonni, míg az anyagi biztonság
a megélhetés szintjén nincs megteremtve
minden háztartásban. Addig ugyanis az
együttlakás sok szegmensét inkább csak
maga a pénztelenség uralja, nem lelkivérvonalbeli kapcsolatok.
Rézi
Forrás: Daily Mail
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„Lapos” vagy,

ha nem vagy magas!
„A tûsarkat egy nõ találta fel, akit
homlokon csókoltak.” (Anonymus)
Buli, hajnali két óra. Az ismerõsök szépen lassan eltünedeznek a szép fiúk és lányok oldalán, én pedig az egyik újdonsült
ismerõsömmel próbálom menteni a halálra ítélt jó hangulatot –legalább
nem egyedül ácsingózom a tomboló tömegben.
Pár perc alatt megkapom az õszinte szájú Dilemmák, dilemmák
fiútól: nem csoda, hogy magam maradtam. Könnyû kimondani, ha valami egészségLegközelebb ne sportcipõben, hanem telen és árt nekünk, de észrevehetjük
magas sarkúban induljak az éjszakának
a rosszban a jót is. Például ami– tanácsolja. Replikázok: foglalt
kor csak akkor húzzuk ki
szívvel nem akarok már tetsze- É VA AZ
É
DEN KERT BEN magunkat, ha magas sarkú
legni senkinek, magamnak jó
FOG TA A HÚS ZCEN TIS cipõt veszünk fel. Sokan
vagyok sportcipõben is, na meg
SZAD
OMA ZO CIPE LLÕT , hiszik azt is, jó feszes lesz
persze a hazagyaloglásnál sem
a vádlijuk a magas sarkakárt a kényelem. Csóválja a fe- ÉS ABBA N BOTL ADO ZVA nak köszönhetõen, de errõl
jét egyre csak az ismerõsöm... VETE TTE OLD ALBO RDA - a tévhitrõl a továbbiakban.
Nem úgy van az: a NÕ magas DON ORÁ NAK KARJ AIBA A sok egészségügyi ártalom
sarkú cipõben nõ igazán...
mellett a legelenyészõbbe-

MAG ÁT .

Elképzelem, ahogy Éva az Édenkertben
fogta a húszcentis szadomazo cipellõt, és
abban botladozva vetette oldalbordadonorának karjaiba magát. Nem. Mezítláb
tette, jóllehet persze Ádámnak sem volt
sok választása anno, nem úgy, mint a mai
férfiaknak. Akárhogy is, Évánál nõbb nõ
nehezen terem a Földön, s õ márpedig
a „földön” járt.

Vissza a 21. századba
Az, hogy valaki lapos sarkúban is vonzó
legyen, kell egy adag extra kisugárzás,
amellyel a többi nõ fölé emelkedhet, ha
már fizikailag ezt nem is teszi meg. Külön
fejezetet érdemelne, miben rejtekezhet
ez a plusz – a nõ mozdulataiban, a tekintetében, a mosolyában, az illatában. Mindenkiben ott a különlegesség, de a kevésbé
magabiztosak talán a magas sarkú cipõtõl
remélik, nõkké lesznek ízig-vérig. A szépségért meg kell szenvedni, igen, de ha az
egészségünknek ártunk, miközben a szépség oltárán áldozunk, jobb, ha mérlegre
tesszük magunkban, mi a fontosabb: hogy
50 év múlva is fájdalmak nélkül járjunk,
vagy hogy még pár évig dögöljenek utánunk a férfi nem tagjai formás
lábaink láttán, és aztán mi
dögöljünk?

ken (talpfájdalmak, vízhólyagok) sokan túltesznek – sokaknak olyan
keskeny a lábfejük, hogy meg se
kottyan plusz 15–20 centi, mások pedig várva várják, mikor
rúghatják le hazaérve dagadt
lábukról a kínzóeszközt, amit
magas sarkú cipõnek hívnak.

További replikák
– csakugyan az
orvostudománytól
Amikor már épp bevásároltuk a legkényelmesebb és leginkább sarokmentes
balerinacipõt, akkor szembesülünk a legújabb kimutatásokkal, miszerint az ideális
cipõsarok 3–5 centi magas. Ez csökkenti
legjobban az Achilles-ínra gyakorolt nyomást. Hiába az

Elõítéletek a tudomány
tükrében
Lépten-nyomon szembesülünk az orvostudomány akcióival a tûsarkú cipõkkel
szemben. Minden lehetséges fórumon
kifejtik a szakértõk a megemelt sarok,
s így a felbolygatott vázrendszer következményeit. Arra biztatnak, hordjunk lapos
talpú, kényelmes lábbeliket. Ellenben az
Amerikai Mozgásszervi Gyógyászat és Rehabilitációs Akadémia szaklapjának, azon
belül is Dr. D. Casey Kerrigan két évvel
ezelõtti tanulmányának értelmében a piacon
lévõ, borsos árú futócipõk sokszor nagyobb
terhelést rónak ízületeinkre, mintha egyszerûen mezítláb futna az ember, ugyanis
a futócipõk is megemelik a sarok elhelyezkedését a természetes pozícióhoz képest.
Kutatások rámutattak, hogy a térdre,
csípõre és bokára ható nyomaték jóval nagyobb, ha az ember futócipõben mozog,
mint ha mezítláb fut. A térdnél a futócipõs
nyomaték 38 százalékkal volt magasabb
a cipõ nélküli adatokhoz képest. Összehasonlítva ezt azzal, hogy a magas
sarkú cipõt viselõ nõk esetében ez
a nyomatéknövekedés 20–26 százalék, érdemes elgondolkodni, mivel

õstermészethez való
közeledés óhaja részünkrõl, ha mások meg azt állítják,
a teljesen lapos cipõk esetében a vádli izomzata (az Achilles-ínnal karöltve,
mely a csonthoz rögzíti a vádli izmait)
könnyedén begyulladhat, ez árthat a láb
vérkeringésének, s hosszútávon a tartásunknak sem kedvezünk a lapos sarkú
cipõk viselésével. A 4 centinél magasabb
cipõk esetében az Achilles-ín megrövidül,
merevvé válik, gerincünk pedig természetellenes pozícióba kényszerül.

Konklúzió?
A fentiek fényében mindenkinek sok sikert az cipõválasztáshoz! Én maradok
a jól bevált technikánál: otthon mezítláb,
suliban sportcipõ, randira magas sarkú.
Így, ha ártok is magamnak, csak harmadolva teszem.
Rézi
Fotók: internet
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A sarok teszi a nõt...?

ártunk magunknak inkább? Ha egészségünk megõrzése céljából kilométereket
futunk reggelente egy, az ízületeinket
tönkrevágó cipõben, vagy ha elmegyünk
a belvárosba fagyizni tûsarkúban?
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Az én házam, az én...
Gyáram? Bunkerem? Esetleg templomom? Igen. Az emberi
leleményesség nem ismer határokat. Érdemes odafigyelni,
miképpen használhatunk fel újra valamit, amirõl nem is gondoltuk, hogy lehetséges. Hiszen az emberi képzelet extrém
elgondolásainak nem szabhatnak gátat holmi szakhatósági engedélyek.
Lakni ugyanis nem csak lakóházban lehet. Léteznek olyan extrém épületek, építmények,
melyek lakóépületté alakulnak át. De hogy
miért is érdekes ez? Azért, mert eredeti funkciójuknál fogva nem lennének alkalmasak arra,
hogy lakni is lehessen bennük.

Bunkerekbõl lakó- és irodaépületek születnek
Az utópisztikus, sivár látványt nyújtó betonbunkerek a belsõépítészek számára jól formálható
tereket nyújtanak. A bunkerek jól átépíthetõek,
masszívságuk és szárazságuk miatt nem igazán
akadnak épületgépészeti problémáik, emellett
pedig különleges, egyedi hangulatot árasztanak.

LOFT-ok
Ipari célt szolgáló épületekbõl
átalakított lakások
Tágas, tagolatlan terek, ipari felületek, rengeteg
fény, komfortos enteriõr felelnek az ipari nosztalgia varázslatos hangulatáért. Kialakításuk során azonban felmerülhet néhány probléma is:
például az ingatlanok környezeti állapota, ezzel
összefüggésben a szomszédságban megmaradó
ipari funkciók, illetve a környezetszennyezés.

Amikor a szakrális épületek
elvesztik eredeti funkciójukat
Nem ritka, hogy a különleges építészeti adottságokkal rendelkezõ, romlásnak indult, mûemléknek számító templomok egy része kiállítótermekké vagy
egyéb közcélt szolgáló épületekké vált. Gyökeres
változást azonban lakássá való alakításuk jelenthet.
A templomok karakterüket mégis megõrzik színes
ólomüvegeikkel és a szoborszerû orgonával.

Kis alapterület, sok lépcsõ
és sok emelet
A víztoronyban kialakított lakás mindig különleges és érdekes. A tornyok többsége mûemléki
védelem alatt áll, és lakássá való átalakításuk során
problémaként merül fel a természetes fény beengedése a belsõ terekbe. Magyarországon víztoronyból
kialakított irodára, galériára, kávézóra is találhatunk
példát, lakásokra azonban csak elvétve.
Meghatározni, hogy kinek mit jelent az otthon fogalma,
ez bonyolult és kultúrafüggõ. A különleges emberi
lakóhelyek elszaporodása is jól igazolja, mennyire
hóbortosak és sokfélék vagyunk, mi emberek.
Hajdu Judit
Fotó: internet

Örökzöld nyári betegség
Még ma is sokszor elbagatellizáljuk az untig ismételgetett témát, holott, ha belegondolunk, nem lehetett véletlen,
hogy már gyerekkorunkban is fokozottan ügyeltek rá a körülöttünk lévõ felnõttek, hogy véletlenül se töltsünk túl sok idõt
egyhuzamban a tûzõ napon.
A vizsgák után mindenki belevág a nyárba,
a strandolásba, ám érdemes odafigyelni
testünk vészjeleire, mielõtt nagyobb baj
történne. Amennyiben hosszabb ideig fedetlen helyen tartózkodunk, fennállhat
a napszúrás veszélye, amelynek jelei:
– szomjúság, étvágytalanság;
– szédülés, erõs fejfájás;
– hányinger, hányás;
– gyengeség.
Ha elõvigyázatlanok voltunk, és bekövetkezett a baj, sürgõsen lássunk neki
a napszúrás „kezelésének”. Hogy miképp?

– Tusoljunk le hideg vízzel! A víz gyorsan
elpárolog a bõrrõl, így kiválóan hûsíthetjük felhevült testünket.
– Pótoljuk az elvesztett folyadékot! Kiváló
erre a hideg csapvíz, de szénsavmentes
ásványvízzel még a nátriumot és a káliumot
is pótolhatjuk szervezetünkben. (A szomjúságérzet egyébként már a kiszáradás
jele, ezért a folyadékbevitel ne a szervezet
e jelére történjen – igyunk folyamatosan!)
– A szeszesitalok fokozzák a folyadékvesztést, ezért napszúrás esetén mellõzzük fogyasztásukat, ugyanúgy, mint
a koffeinét! Ez utóbbi is fokozhatja
a verejtékezést, ezzel hátráltathatva
a gyógyulási folyamatot.
–Kerüljük a tûzõ napot, pár napig
igyekezzünk árnyékban tartózkodni.

A napszúrást nemcsak összetévesztik,
de sok esetben azonosítják is a hõgutával
– tévesen. Ez utóbbi ugyanis a napszúrással ellentétben akár halálos kimenetelû is
lehet, amennyiben a tüneteket nem ismerik fel, vagy felismerik ugyan, de nem
veszik komolyan. A hõguta következtében
a testhõmérséklet veszélyesen magas
szintre emelkedik. Ami megkülönbözteti a napszúrástól a hõgutát, az az, hogy
a beteg zavarttá válik, elveszti az eszméletét, vagy görcsrohamot kap. Súlyos
esetben veseelégtelenség is felléphet,
mint szövõdmény. Ezért és saját egészségünk védelmében a tünetek felismerésekor azonnal forduljunk orvoshoz!
–R–
Fotó: internet
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„Dinnye”
Bár itt a nyár, de akinek nem
sikerül a kertjében megtermeszteni a dinnyét, az mégis
megteheti – a konyhájában!
A hozzávalókat dolgozd jól össze,
majd oszd kétfelé! Az egyik részét
„fesd be” piros ételfestékkel, a másikat pedig zölddel. (Csak simán
beleöntöd az ételfestéket a masszába, és összegyúrod.) A zöldhöz tegyél fél mandula aromát, a piroshoz
pedig meggylét, vagy bármi mást,
pl. szörpöt – a lényeg, hogy piros legyen! A piros félhez önts egy kis
vizet, hogy formálhatóvá váljon!
Továbbra is a pirosnál maradunk
– tegyél még hozzá 3-4 evõkanál
sötét színû tortadarát! Az összedol-

Hozzávalók:
60 dkg darált keksz
35 dkg porcukor
30 dkg margarin

gozott piros „masszánkból” készíts
gombócokat (kb. 10 darab jön ki
belõle), a zöldeket pedig nyújtsd
el, és szaggasd ki 3-4 centis pogácsaszaggatóval! A piros gombócokra rakd rá a zöld korongokat (kettõt,
hogy körbeérjék), és formálj gombócokat belõlük! Ha ez elkészült,
négybe szelve dinnyecikkeket kapunk, méghozzá
maggal.
pálka
Fotó: internet

CSÜLÖK PÉKNÉ MÓDRA

KamuSéf

Kissé nehezebb étel következik –de az eredmény nem változik!
is tedd végül rá, majd önts alá vizet!
Alufóliát ráhelyezve, egy óráig közepes
lángon süsd, majd ha ez letelt, akkor
további fél óráig erõsebb lángon süsd
tovább. Ha ezzel is kész vagy, akkor
a fóliát levéve már csak fél órád kell
várnod – és tovább sütnöd –, majd lehet
is fogyasztani. Jó étvágyat!
pálka
Fotó: internet
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Beküldési határidõ:

2011. augusztus 25.
A nyertes az elõzõ hónapban:

Imre Katalin

Gratulálunk!
(Az ajándékcsomag átvehetõ Szerkesztõségünkben,
a Hattyas sor 10. alatt található Hallgatói
Médiacentrumban munkanapokon 10-tõl 14-ig.)
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1,5 kg krumpli
4 fej vöröshagyma
3 dl víz
só, õrölt bors, fokhagyma,
majoranna, bazsalikom
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A helyes megfejtõk között Hökkentõ
ajándékcsomagot sorsolunk ki.

Hozzávalók:

REJTVÉNY

REJTVÉNY

Kezdésként a krumplit vágd nyolcadokba, és tedd teflon sütõbe! A vöröshagymát – a félkarikára vágása után –
szórd rá a krumplira, de csak 3 fejet!
A csülöknek a húsos részét sózd be,
majd ízlés szerint kenj rá fokhagymát,
szórj rá majorannát, borsot, bazsalikomot! A hús így befûszerezett felét tedd
a krumplira, és ismét szórj rá a fûszerekbõl! A maradék egy fej hagymát
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SZAKÉRTÕNK:
DR. SZEMERÉDI ISTVÁN

A hasmenésjárványról
orvosi szemmel
Németországban ismeretlen eredetû,
súlyos, néha letális (halálos) lefolyású hasmenéses járvány tört ki, többen intenzív
osztályos kezelésre szorulnak, a betegek
– s sajnos az elhunytak – száma egyre
növekszik.
A fertõzés lappangási ideje hosszabb,
mint a banális bélfertõzéseknél: 10–13 nap,
mely során véres hasmenés és esetleg veseelégtelenség jelentkezik. Érdekes, hogy
fõleg nõk fertõzõdnek meg: erre a meglepõ
adatra egyenlõre nincs magyarázat.
Súlyos esetekben jelentkezik a véres
hasmenés, ebbõl kifolyólag vérszegénység és veseelégtelenség a jellemzõ, amit
HUS-nak (hemolitikus uremiás szindróma) foglalnak össze.
Nem reagál antibiotikumokra a betegségért felelõs 0104: H4 Escherihia coli
mutáció, a vesedialízis szintén eredménytelen. Reményt az antitest-terápia kelthet,
ám ez csak hetek múlva mutatja hatását.
Hasonló baktériumtörzset 10 éve mutattak ki – az eltelt idõ alatt a kórokozó
antibiotikum immunissá vált.
Sok a nyitott kérdés: honnan származik, hogyan terjed, mi terjeszti
valójában a járványt? Lehetséges,
hogy emberrõl-emberre száll?
Most még a mosatlan zöldségek
és gyümölcsök a gyanúsak.
Kezdetben a spanyol zöldségeket tették

meg bûnösnek, de mára ez az elmélet
ismeg dõlt, s ezzel a nyitott kérdések
száma is növekedett.
Hazánkban – egyelõre – nem észlelték
a betegséget. Az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal aktív megelõzõ tevékenységet
folytat.
Védekezés: a gyümölcsök, zöldségek
alapos mosása, a hõkezelés-fõzés, illetve
bizonyos élelmiszerfajták kiiktatása az
étrendbõl, az egészséges életmód, mely
a „fitt” immunrendszert jelenti. Szakértõk szerint igazán hatásos gyógymód
3-4 héten belül várható.
Üdvözlettel:
Dr. Szemerédi István

Dr. Szemerédi Orvos
Kft. rendelései
Újszegeden lakók részére: Dr. Sarkadi
Csilla (Csanádi u. 34/A. lll. em., a Vasútegészségügyi Kht. szakrendelõje), elõzetes
bejelentkezés után. Tel.: +36/62-434-125
a rendelési idõ alatt. Rendelési idõ: hétfõ,
szerda, péntek 8.00–10.00, kedd, csütörtök 14.00–15.00.
Szegeden lakók részére: Dr. Szemerédi
István és Dr. Szabó Emese (a Korda u. 18.,
a Kálvária térnél, közvetlenül a móravárosi
templom melletti utca). Bejelentkezés:
+36/62-444-493. Rendelési idõ: hétfõ–
péntek délelõtt 7.30–11.00, délután
15.00–16.00.
Lakáson, albérletben, kollégiumban történõ sürgõs ellátások: Ezek az adott lakás
szerinti körzeti orvos kötelezõ feladatai. Az állandó
lakcímmel rendelkezõ
szegedi hallgatók a háziorvosi ellátást háziorvosuktól kérhetik. Segítség
kérhetõ a mentõszolgálattól:
+36/62-433-104 vagy 104.
Felnõtt sürgõsségi ügyelet:
Kossuth L. sgt. 15–17. (Szilágyi
u. felõl.) Tel.: +36-62/433-104
vagy 104. Hétköznapokon 16.00-tól
másnap 7.30-ig, hétvégén, ünnepnapokon 7.30-tól 7.30-ig.
Térítésmentes szakrendelések
(beutaló nélkül): Hallgatók részére szintén a Dr. Szemerédi Orvosi
Kft-nél érhetõk el (Korda u. 18.). Tel.:
+36-62/444-493 (7.30–16.00).
Szakrendeléseink: psychiátria, neurológia, bõrgyógyászat, nõgyógyászat, urológia,
fül-orr-gégészet, sebészet. Gyorslabor,
EKG, Holter.
További információ: Tel.: +36-62/444-493.
E-mail: drszemeredi@t-online. A szakrendeléseinkrõl a kollégiumokban, a HÖK
irodákban írásos tájékoztatót biztosítunk.
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Készítette: Gyõri-Farkas Zsuzsanna
kineziológus, természetgyógyász
fazsu8@gmail.com
NYILAS: Az augusztusi programjaid kavalkádja emlékezetes lesz, amibõl fel tudsz
töltõdni energiával a téli hónapokra. Ingatlannal kapcsolatos ügyek tennivalói miatt
vagy örömteli és egyben nyûgös is.
B AK : Legszívesebben otthon, a házad
kertjében üldögélnél egy medencében, és
dobálnád magad mögé az üres sörösdobozokat. Lehet.
VÍZÖNTÕ: Szerencsecsillagod augusztusban felragyog. Vad harsonák, bulik, émelyítõ táncba hívó dobok és dudák. Újból,
és újból belépnél a tánckörbe. Középre.
HALAK: Gigantikus napkitörés. Iszonyatosan zavaró energiák. Úgy érzed, minden, amit
eddig felépítettél, összedõl. Nem, csak nem
látod a megállásban rejlõ láthatatlan káosztisztulási folyamatokat. Utána ragyogás lehet.
K OS : Magadhoz veszed a legszükségesebbeket, és irány a messzeség. Megélt
kalandok és változó anyagi helyzet: a két
véglet megtapasztalása nem utal igazán
emlékezetes nyárra. Azért szeptemberre
lecsitulnak a dolgok, és jönnek a hétköznapok. Vagy nem?
BIKA: Apróbb utazások. Az itthon maradottakért feleslegesen aggódsz. Megmérettetések. Tanulság tanulság hátán. Elég már
a sok megtapasztalt tanulásból!
IKREK: Boldogsághormonok. Kapcsolati
bizonyosságok, letisztult érzelmi stabilitások. Túl happy! Szirupos, mint egy szappanopera. Olyan, mint egy álom. Nem akarsz
felébredni belõle. Szeptemberig még tartani fog.
R ÁK : A határtalan szexuális boldogság
következménye nagyon sok esetben a határ. Itt aztán már „csak” tenni kell. Vagy
megtartani, vagy átlépni rajta. Bízz a saját
korlátaidban, a saját határsorompóidban!
OROSZLÁN: Szereted a meleget és a lustálkodást. Minden erõddel meg is valósítod
az aktívan lusta nyár lehetõségét. Aztán
valami felkavar, betakar. Az itt álló lehetõség számodra most a legkedvezõbb: megbújni egy fõnök szárnyai alatt. És még fizetnek is érte...
SZÛZ: Kiszabadulás a négy fal közül, a városból. Nudizmus, sátor, tenger... Augusztus
végén egy kínálkozó munkalehetõségrõl
nem is gondolod, hogy hosszú távú elképzeléssé „fajul”.
M ÉRLEG : Unod a jelenlegi helyzeted.
A kitörés nem nyári tevékenység. Egy kicsit
ülteted az ügyet szeptemberig. Szeptemberben viszont lépsz. Vágysz egy õrjítõ szerelemre. Októberben felcsillan a remény.
S KORPIÓ : Lógsz a neten... Nem bírod
a napot. A nap téged egy elcsúszott idõérzékben süt, ha látod egyáltalán a monitor
képernyõjének szuggessziója miatt. Lépj
ki a fényre! Engedd magad közelébe az
embereket, engedj az ellenkezõ nem
szexuális csábításainak! Az igazság a szexualitásban van (Jung szerint). Lehet, szerintem is...

Figyelem! „A horoszpók meditációs technikával készült, akire nem illik rá teljesen, különleges, egyedi lény – Ember, sorsát kíváncsian kutató, alakító EMBER.”
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Center Grill é s Kávézó
a belvárosban!
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Tuti Mukinak
már van!
Ezért egy csomó
SZOTE-s és JATE-s
buliba ingyen megy be!

regisztráció:

www.hokkento.hu
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