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VISSZATEKINTŐ 
Ugyan 1993-ban már rendesen benne járunk, 

nincs még késő ahhoz, hogy visszatekintsünk az előző 
évre, hiszen annak gyümölcseit is csak nemrégiben 
arathattuk le. Ezzel az "Év sportolója" díj átadási 
ünnepségére céloztunk, amin a Partizán - sajnos -
nem tudott jelen lenni, mert a Balunga-szigeteken 
voltunk banánszedésen. (Eredetileg edzőtábornak 
indult, de a többség akarata érvényesült! - Aranyi 
Zoltán manager kifakadása.) 

Nos, a tavaszi félévet röviden elintézhetjük, 
nem sok minden történt akkor, csupa jelentéktelen 
dolog, bagatell, apró kis események zajlottak 
mindössze, melyek következtében sikerült 
kiharcolnunk az A liga első helyét. Hátulról. 

Az őszi szezon lényegesen jobban sikerült. 
(Nagy vicc! - A szakvezetés.) A hivatalos meccseken 
elért mérleg : 7 mérkőzésből 4 győzelem, 2 döntetlen, 
és így még maradt egy darab... Gólarány : 21 - 12. Ez 
egy bronz- (félig ezüst) éremhez volt elég. Idén 
tavasszal biztos az arany, ha esetleg valaki előttünk 
végezne, majd kizáratjuk. 

Ezen kívül időnként megvertük a 
Délmagyarország csapatát, időnként pedig nem. Ez 
utóbbi esemény egybeesett a Csapat sportszerűségi 
rohamával. 

A fentiek alapján a Gárda (a tavaszi szezonra 
való tekintettel) elnyerte az "Év reménytelensége" 
címet, valamint az "Arany Kapufa" díjat, mivel többet 
lőttünk, mint az egész mezőny együtt. (Ezt a nemes 
hagyományt egyébként ősszel is tovább ápoltuk.) 
Egyéni értékelés keretében a játékosok megkapták a 
"Szovjetunió - a .szocializmus országa" ¡11. a 
"Szovjetunió története 3." című műveket. Azért 
ezeket, mert nem az anyagi, hanem az erkölcsi 
elismerés hívei vagyunk, s ezeket a köteteket még az 
antikváriumokban sem lehet elsózni, nem úgy, mint a 
'9l-es bajnoki plaketteket a régiségboltban, de erről 
Viszmeg József pályaedző tudna bővebben mesélni, 
ha nem szégyellné. 

EGY IGAZ MAGYAR UT 
A SZITTYA TOURS Utazási Iroda ajánlata: 
Taksony, Bulcsú, Bogát, Szalárd, Léi (Lehel) 

emléktúrák 
SZLOGEN: Ismerjük meg Európát, és 

ismerjenek meg minket Európában! 
Részletes program: 

1. NAP 
Találkozás Hegyeshalomnál. A cég képviselő-

je, K. Mihály bácsi ellátja a csoportot lovakkal, íjak-
kal, nyilakkal és karddal (vagy kívánság szerint szab-
lyával). A cég tiszteletteljes kérése, hogy Misi bácsin 
ne próbálják ki a kapott fegyverek hatékonyságát, és 
akasztással se fáradozzanak, mert Misi bácsit 
nehezen tudjuk nélkülözni. 

Összeszokás a lóval, ügetés és rövid vágta 
váltakozásával. Az ügyesebbje üldözőbe vehet 
néhány túristabuszt. 

Fegyverhasználat gyakorlása: íjjal lövés 
mozgó célra, pl. motoros. 

Ebéd: néhány parasztház kifosztásának 
zsákmányából. 

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a jószom-
szédság ápolása érdekében ne gyilkoljanak, inkább a 
súlyosabb testi fenyítést alkalmazzák! Köszönjük! 

Éjszaka: Eisenstadt környékén, a szabad ég 
alatt. 

2. NAP 
Reggeli. Belovaglás a városba. A templom 

kifosztása. Rövid gyújtogatás, majd a város elhagyása 
Linz irányába. 

Ebéd: zsákmányból. Célbalövés a 
kifosztottakra, majd jutalom gyanánt a benzinkútnál 
feltartóztatott német túristabusz hölgytagjainak 
megerőszakolása. 

Este: tábor a szabad ég alatt. 



3. NAP 
Reggeli, majd egy táborozó cserkészcsapat 

karddal való lemészárlása, utána rövid pihenő. 
Ebéd, ahogy megszokhattuk, rablásból, aztán 

a kifosztottak felakasztása harci, majd érzelgős dalok 
kíséretében. 

Este: a célállomás (Linz) elérése, tábor a 
szabad ég alatt. 

4. NAP 
Reggeli után a város körüllovaglása, 

nyílzápor zúdítása a lakosságra. Rövid pihenő, majd 
a halottak kifosztása. Alternatív program: kisebb 
mértékű gyújtogatás. 

Ebéd lóháton, a passaui úton. Délután egy 
olasz túristacsoport férfi tagjainak kasztrálása. 

Este: tábor Passau előtt. 

5. NAP 
Reggeli. Belovaglás a városba. Az elfogott 

lakosok belefojtása a Dunába. Templom kifosztása 
és a helyszínen található szerzetesek felkoncolása. 

Ebéd, majd városnézés, fosztogatás. 
Este: tábortűzi hangulatban az égő város 

mellett. Szalonnasütés. 

6. NAP 
Reggeli, majd a még égő város elhagyása, de 

előtte az elfogott gyermekek beledobálása a tűzbe. 
Ebéd után néhány túristabusz kifosztása. 

Továbbutazás. Cél: Regensburg. 
Este: táborozás a város előtt. 

7. NAP 
Reggeli után városnézés kisebb rablásokkal, 

majd a templom megszentségtelenítése, az ott 
tartózkodó apácák megerőszakolása és a Dunába 
dobálása. 

Ebéd, majd fakultatív program: a város 
falaira feliratok készítése rovásírással. Javasoljuk a 
következőket: 

"Itt jártunk Magyarországból!" 

"Szeretlek Mari!" 
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"Hajrá !", "Mocskos !" (A kívánt 
csapatnevek beírandók!) 

"Bünazélet tekszas!" 
"Love Dzsoki!" (Ilyen feliratú pólót lehet 

kapni központi irodánkban!) 
Este: Regensburgban boros- és söröshordók 

csapra-, a tulajdonosok agyonverése. 

8. NAP 
Reggel józanodás. 
Ebéd a városban, rövid ivászat, majd a város 

lerombolása. A romok elhagyása Augsburg felé, 
utána egy olasz túristabusz kifosztása (alternatív 
program: francia busz), majd a férfiutasok fogainak a 
kard markolatával történő kiverése. 

Este: tábor a város alatt. Egy borospince 
feltörése, kisebb tivornya. 

9. NAP 
Rajtaütés a városon. A nők megerőszakolása, 

az elfogott férfiak megvakítása. Hosszabb pihenő 
mulatozással és ősi dalok éneklésével. Az elfogott 
gyermekek nyelvének kitépése. 

Este: ivászat és akasztás, az öt legjobbnak 
kerékbetörés. 

D I Á K B É R L E T A K C I Ó A 

GOTTI KOZMETIKÁBAN! 

- Hagyományos és gyógykozmatikai 
kezelések, 

- Problémás bőrök fájdalommentes kezelése, 
- Intenzív testfogyasztás, 
- Bronzárium napágy, lézeres arckezelések, 
- Elektromos szőrtelenítés, 
- Biokozmetikumok, 
- Sorozatkezelés diákoknak jelentős 

kedvezménnyel. 

G O T T I kozmetika 

Szeged, Széchenyi tér 7.11. 21. 
Tel: 317-572 

nyitva: 9.30-18.30. "Ide még visszajövünk!" 
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10. NAP 

Reggeli, majd távozás Freiburg irányába. 
Ebéd az útközben elfoglalt Öregek 

Otthonában. Itt történik azon személyek 
megbüntetése, akik nem vettek részt kellő 
intenzitással a fentebb vázolt programokban. 

A büntetés módja: az otthonban lakó hölgyek 
megbecstelenítése a többi legény harsány kacaja 
kíséretében. 

Később: célbalövés az otthon lakóira. 
Este a helyszínen, kisebb ivászat. 

D I S N O ' 9 3 
Diákotthonosok Stúdiós NOnstopja. 
1 láromnapos diákrendezvény a HERMÁN 
KOLLÉGIUM, a Károlyi Kollégium és a város 
(Szeged) területén. 
Tervezett program: 

márc. 25. 17.00-tól 24 órás nonstop vetélkedő 
a HERMÁN KOLLÉGIUMBAN (és a városban). 

márc. 26. 17.00-tól Díjkiosztó, majd teaház, 
videóvetítés, hermanos zenészek fellépése (a 
HERMÁN KOLLÉGIUMBAN). 

márc. 27. de.: Sporversenyek (foci, 
kosárlabda,ping-pong, ki-mint-vet-úgy-arat). 
Futóversenyek a Liget körül (10 körös, ill. 1 körös) 
értékes díjakért. 

17.00-tól "D I S N O - R O C K" alkalmi 
rock fesztivál a Károlyi Kollégiumban. Fellépnek: 

I v a n h o e 
Géniusz 

W e i W u W e i 
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A koncertek között látványos 
E l d o r á d ó divatbemutatót láthattok. 

További információk a "D IS N ÓSÁG OK" című 
alkalmi diáklapban, a Délvilágban, a 
Délmagyarországban, a Szuper-
in f ó b a n, a Szegedi Rádió műsorában, valamint a 

DISNO -rádióban (89-90 Mhz). 

11. NAP 
Reggeli, majd az út folytatása Freiburg felé. 
Ebéd után egy túristaház kifosztása. Az 

állapotos hölgyek felkoncolása, a lakók beterelése a 
házba, az épület felgyújtása. 

Este: gyönyörködés a tűzben, irodalmi est. A 
kultúrműsor programja: 

Felolvasás Szent István király Intelmeiből, 
az Aranybullából és 
Werbőczi Hármaskönyvéből. 

12. NAP 
Reggeli, aztán egy óvoda elfoglalása. 

Gyermekek falhoz csapkodása, az óvónők 
megerőszakolása. 

Ebéd, később egy falu felgyújtása, a túlélők 
felakasztása. 

Este szalonnasütés. 

13. NAP 
Reggeli, majd egy motel kifosztása, a turisták 

lemészárlása. Rövid pihenő. 
Ebéd lóháton, erőltetett menet Freiburg felé. 
Este: táborozás a város előtt. 

14. NAP 
Reggeli. A Sámán táncának megtekintése, 

különböző transzcendens erők segítségül hívása. 
Ebéd után a város kifosztása, felgyújtása, a 

nők megerőszakolása és a férfiak felkoncolása. 
Este az égő város mellett ivászat és zsák-

mányelosztás. Tánc, majd a magyar virtus bemuta-
tása, egymás orrainak be-, fogainak és szemeinek 
kiverése. Sebesültel ellátása, majd ivászat reggelig. 

TERHESSÉGDIAGNOSZTIKAI 
Laboratórium 

Szeged, Gogol u. 8. (az udvarban) T: 319-293 
NYITVA: hétfőtől-péntekig 14.30-1630-ig 
Terhességi próbát végzek reggeli első vizeletből. 
A vizeletet hűvös helyen kell tartani a leadásig. A 
vizsgálat eredménye megvárható! A délelőtt 
leadott vizeletek eredményeit délután 15-16.30-
óráig adom ki, telefonon, vagy a helyszínen. Teljes 
diszkréció! 

Dr. Benkő Mária 

15. NAP 
A SZITTYA TOURS Utazási Iroda 

autóbuszai a délelőtt folyamán megérkeznek a 
helyszínre, és ezekkel jönnek haza túristáink, szépen, 
kultúráltan, európai módon. 

Itthon orvosi vizsgálat, majd kollektív 
élménybeszámoló, és ősi magyar dalok éneklése 
közben elvonulás a levágott fejeket tartó kopják 
előtt. 

Azok, akik bármilyen ügyben kapcsolatba 
szeretnének lépni a szerkesztőkkel (hirdetés, 
vélemény, javaslat, stb.) keressék fel a JATE 
MELÓ-DIÁK irodáját! (Szeged, Honvéd tér 5/b. 
Tel.: 313-320 vagy 487-687/24.) 



M E L Ó - D I Á K S Z E G E D 
6722 Szeged, Honvéd tér 5/b 
Tel.: 310-433/24 Tel. & Fax 313-320 

AKTUÁLIS MUNKÁINK 

- Gépkezelés, hétköznapokon 14.00-20.00 óráig. 
Fizetés normaórabérben: 

- Karbantartás, takarítás, éjszakai műszakban (21.45-5.45 óráig) 
- Kőzetminták rakodása Algyőn. 
- Adatgyűjtési munka Szegeden, ill. Csongrád megye 

egész területén: 
- Felvételi könyvek értékesítése, jutalékos rendszerben 
- Szórólapterjesztés címlista alapján, telefonkártya árusítás 
- Hirdetésszervezés a TACCS diáklap számára 

Egyéb alkalmi és folyamatos munkák. 

KEJULSJL HOGY KERESHESS! 

75 Ft/óra 
85-95 Ft/óra 
75 Ft/óra 

40-50 Ft/adatlap 


