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Kedves Olvasó!
Az informatika folyton forrong, folyton változik, és amiért ma fizetni kell, holnap már 

szabadon hozzáférhetővé válik. Ahogyan a legutóbb nagy botrányt kavaró ex-microsoftos Keith 
Curtis új könyvében kijelenti: A nyílt forráskódú szoftvereké a jövő. After the Software Wars 
címmel jelentette meg írását, amelyben kifejti, hogy az olyan cégeknek melyek makacsul 
elzárkóznak a nyílt forráskódtól, hosszútávon “annyi”. Curtis egy programozó logikájával vezeti 
le, hogy a XXI. század a nyílt forráskódú szoftvereké, mivel ezek hasznosítják a társadalom 
közös tudását, legyen szó akár űrutazásról, akár mesterséges intelligenciáról.

Az egymásnak feszülő felek szabad oldala mellett felhozza például az egyik legnagyobb 
szabad szoftver tárházát, a sourceforge.net-et, melynek 1,9 millió regisztrált fejlesztője van. Ezt 
ötvennel osztva (lévén csak részlegesen vagy időszakosan munkálkodó önkéntesekről van szó) 38 
000 főt kapunk, ami még mindig háromszor akkora gárda, mint amekkora a Microsoftnak és a 
Google-nek van együttvéve. Hozzáteszi, hogy az összes létező weblapon futó szoftverek 60 
százaléka ingyenes szoftver. Az arányuk pedig növekszik.

Kérdés, hogy menedzsment oldalról elég erősek lesznek-e a szabad harcosok, mert megfelelő 
szervezés nélkül soha nem fognak felülkerekedni a hadrendbe állított zsoldosokon, elszántság ide 
vagy oda.
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2008. december 1. – hétfő / JATE Klub – Heaven Street Seven
2008. december 9. – kedd / SZOTE Klub – Sub Bass Monster

Jó bulizást kívánunk a következő félévre is!
Folyamatos buli infók: http://www.ttikhok.hu

Az EHÖK november végén kiírta a TTIK-HÖK választásokat. Az első forduló november 19-21-én 
volt a Bolyai épületben, a második forduló november 25-én kezdődött. Az első (jelölő) forduló 
eredménye a honlapunkon illetve a hirdetőtáblánkon olvasható. A második (választási) fordulóban a 
TTIK-sok 25%-ának szavazata kell az érvényességhez, mivel ez nem gyűlt össze 3 nap alatt ezért még 
10 munkanapig folytatódhat. Reméljük minél hamarabb összegyűlik az elegendő szavazatszám, ehhez 
az kell, hogy gyertek el a Bolyai épületbe és voksoljatok. Ha nem jön össze a szükséges több mint 1700 
szavazat, akkor új választást kell kiírni. Bővebben: http://www.ttikhok.hu

PICK bérleteket ettől a félévtől kezdve a TIK információs pultjánál lehet felvenni. A menetéről az 
ETR hírei között lehet olvasni. A következő mérkőzések:

2008. 12. 06. PICK Szeged – Debrecen
2008. 12. 13. PICK Szeged – Kecskemét
Színházbérletek továbbra is nálunk a HÖK irodán vehetők fel az előadások előtt. Ezekről a 

honlapunkon tudtok tájékozódni.

A félév utolsó TTIK-s kori estje 2008. december 9. - Városi műjégpálya. A jeget 22:00-tól lehet 
igénybe venni, ahogyan egyetemi korcsolyák is korlátozott számban állnak rendelkezésre. Hazafelé 
természetesen lesznek buszok a szokásos útvonalon, illetve aki bulizni szeretne a SZOTE-ban utána, 
annak is lesz lehetősége! Aki pedig belépéskor felmutatja a TTIK-s kártyáját kap egy forraltbor-jegyet!

Vizsgaidőszak nyitó TTIK-s Anna-fürdős est: 2008. december 16. (kedd) Anna-fürdő. Belépők a 
TTIK HÖK irodán vásárolhatók majd korlátozott számban. A belépő ára levásárolható lesz a büfében 
valószínűleg a szokásos módon. Részletek a honlapunkon lesznek olvashatóak!

Kérdéseiteket feltehetitek, illetve további információkat olvashattok a http://www.ttikhok.hu 
oldalon, látogassátok a vizsgaidőszakban is rendszeresen. Aki e-mailben szeretne érdeklődni, annak 
továbbra is a ttkhok@hok.sci.u-szeged.hu címre kell írnia.

TTIK HÖK Hírek
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A bál mindenki életében meghatározónak szá-
mít. Persze nem úgy értem, hogy mi, Hamupipő-
kék elhagyjuk cipellőnket, és megtalálja azt a 
szőke herceg, majd boldogan élünk, míg meg 
nem halunk… 

Életünk első ilyen eseménye általában a szala-
gavató. Van, aki már itt megfogadja, hogy ő bi-
zony többet nem csípi ki magát, majd ha nagyon 
muszáj az esküvőjén, de inkább megmarad a kocs-
mázós, diszkós buliknál. Akad olyan is, akinek 
nem jön be a dolog, de azért itt egyetemen tesz 
még egy próbát, hátha mély benyomás éri, és elin-
dul a szaténos lejtőn lefelé. Valamint vannak még 
a „bálfüggők”, akik minden évben, minden ilyen 
jellegű rendezvényen részt vesznek, és már az örö-
met okoz nekik, hogy ünnepélyesen megjelenhet-
nek. 

Na jó, persze ezek nagyon szélsőséges típu-
sok. 

Kissé elkalandoztam, úgyhogy térjünk is 
vissza témánkhoz. A TTIK-s Gólyabál! 

Ebben az évben az Ifjúsági Ház adott otthont 
eme nemes eseménynek. A könnyű közlekedést 
leginkább a 9-es troli tette lehetővé. Sok elegáns 
egyetemista lepte el megállóról megállóra, így az-
napra elnyerte a báli járat címet. A trolibuszról le-

szállva, egyből láthattuk a szivárvány színeiben 
pompázó épületet. A bejáratnál álló biztonsági 
őrök viszonylag kedvesek a többi - nevén nem ne-
vezem - szórakozóhelyek kigyúrt embereihez ké-
pest. A ruhatárnál viszont már részesei lehetünk 
egy kedves kis csipkelődésnek. De hát lányok, a 
bókoknak örülni kell, még ha olykor furcsán fur-
csák is!

Szóval, ha már túlestünk egy visszafogott vet-
kőzésen, megszabadultunk kabátunktól, és a di-
dergés lesz úrrá rajtunk, irány a pálinkakóstoló. 
Az majd felmelegít. Mindenki kénye kedve sze-
rint válogathatott, esetleg sorba ízlelgethette az 
összeset, hiszen volt ott alma, körte, cseresznye, 
barack, és még sorolhatnám. Viszont, akinek 
nem volt ínyére a gyümölcsös párlat, egy jobbki-
térővel csinos borosüvegektől roskadozó asztal-
nál találhatta magát, a Borpatikának 
köszönhetően. Szakértőknek, amatőröknek, és a 
vacsora előtt pár korty borra vágyóknak egyaránt 
kellemes időtöltésnek bizonyult. 

Ha még nem ízlelgettünk eleget, vagy már na-
gyon korgott a gyomrunk, egy nem túl hosszú 
lépcsőn felsétálhattunk az emeletre a „bálterem-
be”. Hosszú asztalok, bársonyszékek ölelték kör-
be a táncteret. Eleinte csak szálingózó, kissé 
unatkozó bálozók ücsörögtek, álldogáltak a hatal-
mas térben. Kissé eltörpültek. Meghallgathattunk 
egy nyitóbeszédet, majd a korábban vállalkozó 
szellemű egyetemistáink egy cha-cha-cha-val lep-
ték meg az odalátogatókat. 

A vacsora idejére már szép számmal össze-
gyűltünk, nem véletlen. Mindenki várta az íny-
csiklandozó étkeket, melyek listáját már a jegy 
megvásárlásakor csorgó nyállal olvashattuk. Saj-
nos többet vártunk, mint amit kaptunk. A terítés 
szép volt, a salátákat előre szervírozták, de mikor 

November, a bálok hava
Idén is elérkezett a báli szezon. Egyik kar a másik után sorra rendezte 
a papírforma szerint kisgólyáinak szánt gólyabált. Utolsó őszi 
hónapunk ötödik napját megkaptuk mi, TTIK-sok. Előkerültek a 
magas sarkú cipők, csillogó estélyik, öltönyök, és nyakkendők. 
Szem, száj nem maradt szárazon, és előfordult, hogy ruha sem…
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elénk tették a főételt… Az elrendezéssel nem volt 
probléma, jól mutatott, de hogy három étel egy tá-
nyéron… Egyébként finom volt. A színekben 
nem volt hiány. Választhattunk marhaszeletet bar-
namártással, jércemellet hercegnőmódra /zöld már-
tással/, lila töltött padlizsánt, és nem 
különösebben jellegzetes színezetű harapnivaló-
kat, amik viszont isteniek voltak. A bacon szalon-
nába göngyölt jércemellet melegszívvel ajánlom 
mindenkinek. Desszertként somlói galuskát szol-
gáltak fel, és akinek még nem volt tele a pocakja, 
az adakozó kedvű, megtelt vacsorázóktól repetát 
fogadhatott el. 

Következhetett egy kis szieszta, egy kis boroz-
gatás, vagy az aktív vendégek rophatták az Útköz-
band zenekar fülbemászó dallamaira. Egész estés 
mulatozást ígértek, megspékelve egy kis Honey 
Bee koncerttel. Sajnáltam őket, mert egy picit 
alábbhagyott a hangulat, míg játszottak. De azért 
valljuk be, nem voltak olyan rosszak. Akinek 
nem jött be ez a zenei stílus, és éppen táncolni 

sem volt kedve, még mindig több lehetőség kö-
zül választhatott. 

A földszinten is sok színes program várta a kí-
váncsiskodókat. Először is ismét egy koncert volt 
a fogások közt. A Sheket zenekar lépett fel, és 
nem csak előadásukkal, hanem érdekes jel-
mezszerű kiegészítőikkel is szórakoztatták a kö-
zönséget. Emellett egész éjjel koktélbár, és több 
pult is várta a megszomjazott diákokat. Akik pe-
dig nem igazán hívei a táncos, zenés mulatságok-
nak, megcsillogtathatták tudásukat a 
pókerteremben, és ha tényleg ügyesek voltak, 
még ajándékokkal is gazdagodhattak.

Az est fénypontja a karaoke volt. Bár az ele-
jén elég döcögősen indult be az a zenevonat, de 
végül fergeteges lett a hangulat. A vállalkozó 
szelleműek énekeltek, a kevésbé vállalkozóak 
menekültek, vagy távolról dalolásztak, és voltak 
a táncos lábúak, akik ropták hajnalig. Egy idő 
után már az egész, maradék, bálozó kistömeg a 
kivetítő előtt tombolt. Kissé fáradtan, lányok me-
zítláb, fiúk nyakkendő nélkül, a végsőkig kitart-
va, álltuk a sarat. Hajnali négy körül mindenki 
vette kabátját, és elindult ki-ki haza, ki-ki pedig 
egy szórakozóhelyre.

Bátran merem állítani, hogy jól sikerült ez a 
bál. A korai órákban még igen csekély számmal 
voltunk jelen, és a végére is csak egy-két marék-
nyi társaság maradt, de, aki nem futamodott meg, 
az biztosan egyetért velem, és nagyon jól érezte 
magát. Remélem, nem bántátok meg, hogy eljöt-
tetek. Találkozunk következő félévben! Addig is, 
bálmentes időszakot! Hajrá a vizsgaidőszakban! 
Bár ezt biztos sokat halljátok mostanában, de 
azért elkél egy kis szerencse is. Így egy nagy 

Győri… vagy Szegedi? Szóval egy nagy va-
gonnal kívánok Nektek!
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A sajtófotó-pályázat 
hosszú múltra tekint vissza. 
Kiállítást először 1982-ben, 
a Műszaki Egyetem klubjá-
ban rendeztek a beküldött 
fényképekből. A tárlat ez-
után sok épületet megjárt, 
jelenleg a Nemzeti Múze-
um az otthona; innen indul 
vándorútra az ország na-
gyobb városaiba, így Sze-
gedre is. A képek száma az 
évek során jelentősen emel-
kedett; míg az első kiállítás-
ra 300-400 fotó érkezett, 2006-ban már majdnem 
tízezer pályaművet kellett elbírálnia a zsűrinek. A 
főbb kategóriák: Hír- és eseményfotó, Képriport, 
Emberábrázolás – portré, Művészet, Sport, Termé-
szet és tudomány, Társadalomábrázolás – doku-
mentarista fotográfia, Bulvár – humor –zsáner.

A sajtófotó különös műfaj. Egyrészt dokumen-
tál, másrészt örök értéket, mondanivalót hordoz – 
illetve hordozhat, ha a gép mögött gondolkodó, 
kreatív ember áll. Évente, sőt naponta rengeteg saj-
tófotó készül szerte a világban, de ezeknek csu-
pán egy része állja meg a helyét hosszú 
magyarázat nélkül is; ezekből lehetnek aztán a 
nyertesek és azok, amelyekre még évek, évtize-
dek múltán is emlékszünk. Mivel a pályázat min-
den évben kiírásra kerül, a beküldött fényképek 
leginkább a közelmúlt fontos eseményeiről, jelleg-
zetes pillanatairól adnak számot. A 2007-es, azaz 
XXVI. Sajtófotó-pályázat kiemelt témája a fogya-
tékkal élők helyzete, amely hálás, de egyúttal koc-
kázatos fényképalany is, mivel az érzelmesség és 

a hatásvadászat között egyensú-
lyoz. Magyarországon mintegy 
hatvanezer értelmi és más fogya-
tékos él. Róluk beszél szeretettel 
Hartyányi Norbert Fogadj el!, és 
a nagydíjas Hernád Géza Búcsú a 
Lipótmezőtől c. sorozata. De 
nem csupán a fogyatékkal élők, 
hanem a hajléktalanok is a társa-
dalom perifériájára szorultak; Re-
viczky Zsolt Élés-kamra c. fotója 
arra hívja fel a figyelmet, hogy – 
bármilyen elcsépelten hangzik is 
– ők is ugyanolyan emberek, 

mint mi vagyunk, legfeljebb rosszabb lapot osz-
tott nekik az élet. Jól érzékelteti ezt a fotón sze-
replő pár megható igyekezete, hogy a sivár 
betonkockát, amely lakhelyükként szolgál, tisz-
tán és otthonosan tartsák.

Fürdőző öregemberek, balett-táncos kislá-
nyok, a klarinétozó Woody Allen, a Demszky es-
ernyőjén épp kiloccsanó tojás, Talmácsi Gábor 
győzelme, színpompás tiszavirágzás, tibeti életké-
pek, panelmalac, és természetesen 2007 nagy hor-
derejű eseményei, a pekingi olimpia fontos 
pillanatai, a város mindennapjai, Magyar Gárda-
tagok eskütétele, megvert meleg pár – a XXVI. 
Sajtófotó-pályázat esszenciája.

Aki szeretné újraélni a 2007-es év legfonto-
sabb pillanatait, 2009. ja-
nuár 18-áig még 
megteheti a Reök-palotá-
ban.

Ötszáz kép – ötszáz 
megismételhetetlen pillanat
Bár sokan nem tudják, Magyarország igazi fotósnagyhatalom – gon-
doljunk csak Georges Brassaïra, Moholy-Nagy Lászlóra, Robert Capá-
ra vagy Lucien Hervére. Közös vonásuk, hogy nem szülőhazájukban 
futottak be világkarriert. A kiváló magyar fényképészek sora azon-
ban nem ért véget velük, a kortárs nemzedék is a nemzetközi élvo-
nalban szerepel. 
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A bemutatót november 28-án kezdték meg, s 
ebben az évben december 18-ig többször is előad-
ják. Ebben a tájban várható a következő Beavató 
Színház időpontja is, hiszen ezt a darabot dolgoz-
za fel. Utána is érdeklődtem a pontos dátumnak 
Pataki Dorka pr-manager-nél, akitől azt a választ 
kaptam, hogy sajnos az ilyen típusú eseményeik 
repertoáron kívül mennek, ezért nagyon sok kül-
ső tényezőtől függ. Így még ők sem tudják 1-2 hét-
nél előbb az időpontjaikat. Tehát érdemes 
figyelni a honlapukat, a http://www.szegedikor-
tarsbalett.hu-t. 

Addig is elemezzük, hogy mit is jelent maga 
a kifejezés, ami alatt fut ez az esemény. Példá-
ként pedig ismertetem a novemberit. A Beavató 
színház voltaképp egy magyarázó, nevelő (tanító) 
és egyben szórakoztató előadás, amely általában 
egy darabhoz kapcsolódik. Célja, hogy a fiatalsá-
got - gimnazista, egyetemista korosztályt - a szín-
ház, a tánc szeretetére tanítsa. Juronics Tamás 
nemcsak a darab színfalai közé enged bepillan-
tást, hanem megmutatta, hogyan zajlik a reggeli 
tréning, miként koreografál, dolgozik táncosaival 
és adott produkcióban hogyan fogalmazza meg, ál-
modja tánclépésekbe a mondanivalóját. Sikere ab-
ban is látható, hogy a kisszínház 300 fős nézőtere 
már az előadás előtt másfél nappal betelik. Ezeket 
a helyek főként iskolák igazgatói, illetve tanárai 
foglalják le, mert azt tapasztalják, hogy a fiatalok 
gondolkodás- és viselkedésmódjukra nagy hatás-
sal vannak ezek az esték. Népszerűségükben az is 
közrejátszik, hogy az esti eseményt a társulat fellé-
pési díj nélkül biztosítja.  A múltkori (novemberi) 

Beavató színházról exkluzív fotókat készített Sza-
kács Ildikó fotós, melyeket a társulat honlapján, a 
galériában lehet megtekinteni. Ugyanitt nézhető-
ek meg a Tudattalan és A mennyei város/A kato-
na története című darab premier képei.

S hogy milyen történetet fog lefedni a követ-
kező interaktív est? Nézzünk csak bele:

Két huszadik századi mű, bűnbeesésről és el-
kárhozásról, látomásról és realitásról. János jele-
nései és egy francia-orosz rémtörténet: az emberi 
psziché ősi félelmei elevenednek meg, az emberi 
kifejezésmódok mindegyikét (zene, próza, ének, 
tánc) felhasználva. Különleges zenés látomások 
olyan témákról, melyek végigkísérik létezésün-
ket. Több évezrede szorongunk miattuk, de még 
nem találták fel a pirulát, melytől elmúlnának 
rémálmaink. A Mennyei város a közösség, az em-
beriség veszélyeztetettségét, a Katona története 
az egyes ember sérülékenységét tárja föl. Mind-
kettő a XXI. század szorongásainak pontos leké-

Beavató Színház Szegeden
A Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, Juronics Tamás által vezetett 
Beavató Színház többször is bepillantást engedett egy-egy darab hátterébe. 
Legutóbb 2008. november 5-én a Tudattalan című Duda Éva- Juronics Tamás 
darab kapcsán tartották a szegedi Kisszínházban. Óriási érdeklődés miatt 
hamarosan egy újabbal fogják bővíteni a sorozatot, amelyre az érdeklődők 
ellátogathatnak.  Lendvay: A mennyei város (tánc-oratórium) és Sztravinszkij - 
Ramuz: A katona története (táncjáték) című bemutatója kapcsán rendezik majd 
a beavatót, ahol nemcsak a diákokat, hanem- a korábbi gyakorlathoz híven- a 
többi kedves nézőt is szívesen látják. 
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pezése, az első makro-, a másik a 
mikrokozmosz horizontján vizs-
gálva a problémákat. Mert száza-
dunk legnagyobb félelme épp a 
kívülről jövő támadások, kísérté-
sek, betegségek, rombolások elle-
ni védekezés képességének 
meggyengülése: ahogyan sérül az 
ózonpajzs, úgy veszíti el az embe-
ri-biológiai és lelki- immunrend-
szer a védekezési képességét. 
Félünk, hogy a burok, amelyben 
éltünk, már nem véd meg semmi-
től. Félünk, hogy a tudatunk sem 
elég erős: neurotikusak leszünk, 
autoimmun betegségektől szenve-
dünk, mert képtelenek vagyunk 
védekezni a világ támadásai ellen. 
Földünk, az emberiség, és az egyes ember ugyanat-
tól szenved. Hívjuk ózonlyuknak, meteoritnak, ví-
rusnak, ördögnek vagy őrületnek. Sérülékeny lett 
a világ. És csak önmaga válthatja meg magát, ha 
még nem késő. Végül bemutatom a két zeneszer-
zőt, akiknek az alkotásai nélkül meg sem születhe-
tett volna a két darab. Lendvay Kamilló (1928) 
zeneszerző, karmester, 1956-tól 1960-ig a Szege-
di Nemzeti Színház tagja volt. A Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem nyugalmazott 
zeneelmélet-professzora, 
1998-ban Kossuth-díjjal tün-
tették ki, A Mennyei várost 
2004-ben a Corveyer Musik-
wochen felkérésére írta. Igor 
Sztravinszkij (1882−1971) a 
huszadik század egyik legna-
gyobb hatású zeneszerzője. 
Szimfonikus művei és ope-
rái mellett foglalkoztatta őt 
a műfajok keveredése, pan-
tomimeket, balettzenéket írt, 
illetve elegyítette a prózai 
színház, a zenés színház és a 
táncszínház kifejezési mód-
jait. „Olvasásra, színjátékra 
és táncra” – írta A katona 
története című darabjának 
partitúrájára. Bemutatója 
1918-ban volt Lausanne-
ban.  S akik elénk varázsol-
ják ezt Juronics Tamás (ren-

dező-koreográfus) segítségével: 
Czár Gergely, Csetényi Vencel, 
Fehér Laura, Finta Gábor, Haj-
szán Kitti, Haller János, Horváth 
Miklós Gergő, Palman Kitti, 
Szarvas Krisztina, Tarnavölgyi 
Zoltán, Tóth Andrea, Zsadon 
Flóra.

Aki Universitas bérlettel ren-
delkezik, az december 4.-én 
19:00-i kezdettel láthatja/láthatta 
a darabot. Mindenkinek felejthe-
tetlen élményt ad. Aki nem ren-
delkezik bérlettel, mindenképp 
látogassanak el a Beavató Szín-
ház előadására, ahol valamennyi-
re bepótolhatják a darabot.

Forrás: http://www.szegedi-
kortarsbalett.hu

http://www.szinhaz.hu
http://www.nemzetiszinhaz.szeged.hu
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Mindannyian találkoztunk már ezekkel a 
szlogenekkel és a különböző plakátokkal, melyek 
minden egyetemi épület hirdető tábláján tetemes 
helyet foglalnak el. Abban is biztos vagyok, hogy 
sokunknak fordul meg a fejében, hogy milyen 
lenne egy nyár Amerikában, majd amilyen 
gyorsan jön az ötlet olyan gyorsan el is vetjük, 
mondván „túl szép, hogy igaz legyen”. Ennek 
jártam kicsit után, és kiderült, hogy ott sem 
fenékig tejfel az élet.

Szegeden jelenleg 4-5 közvetítő cég működik, 
ilyen pl. a CCUSA, USAwork, stb. Már az elején 
fontos tisztázni, hogy aki szeretne kimenni 
dolgozni, annak jelentős alaptőkével kell 
rendelkeznie. Ez cégenként változó összegre jön 
ki, de állandó költségként jelentkezik a vízum, a 
kiutazás, és a biztosítás. Erre jönnek a különböző 
programdíjak, tanfolyamok és egyéb költségek, 
melyeket a jelentkezőnek még elindulás előtt kell 
kifizetnie. 

Jelentkezés általános feltételei (ez minden 
közvetítő cégnél így van)

--  NNaappppaalliiss  hhaallllggaattóóii  jjooggvviisszzoonnyy  ffeellssőőookkttaattáássii  
iinnttéézzmméénnyybbeenn  

--  MMiinniimmuumm  éélleettkkoorr  1188,,  mmaaxxiimmuumm  2299  
--  TTáárrssaallggáássii  sszziinnttűű  aannggooll  nnyyeellvvttuuddááss  ((nneemm  kkeellll  

nnyyeellvvvviizzssggaa  bbiizzoonnyyííttvváánnyy))  
--  MMeeggffeelleellőő  aannyyaaggii  hhááttttéérr  aazz  uuttaazzááss  

ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa

A legtöbb közvetítő cégnél több opció között 
lehet választani. A munka jellege lehet 
idénymunka vagy szakmai gyakorlat. Önállóan is 
lehet munkát keresni, vagy a céggel kapcsolatban 
állók által felkínált munkák közül választhatunk. 
Az USA-ban a nyári turistaforgalom kiszolgálása 
rengeteg alkalmi munkaerőt igényel, ezért a 
leggyakoribb betölthető munkakörök: panzióban 
szoba takarítás, mosógép, szárítógép, vasalógép 

kezelése, konyhán mosogatógép kezelése, 
felmosás, teremberendezés, zöldségtisztítás, 
vidámparkban gépkezelő, gyorséttermi 
kiszolgáló, ajándékboltos, perecárus, nemzeti 
parkban segédpincér, konyhai munka vagy 
takarító, viziparkban és azon kívül: úszómesteri, 
büfés, ajándékboltos, jegykezelő. Ezen kívül 
nyári táboroztatást is lehet vállalni mind konyhai 
kisegítőként, mind gyerekfelügyelőként. Ezzel 
elsősorban az ICCP Hungary foglalkozik.

Aki komolyan fontolgatja, hogy a nyárra 
„Amerikába” költözik, annak feltétlenül ajánlom, 
hogy a cégek által tartott előadásokra, 
közönségtalálkozókra menjen el. Ez abból a 
szempontból is fontos, hogy ilyenkor egyből az 
illetékeseknek tehetitek fel a benneteket 
leginkább érintő, izgató kérdéseket.

UUSSAA  wwoorrkk::  
2008. December 3. Szerda. 18:00 Budapesti 

Corvinus Egyetem Varga Jenő Kollégiuma, 
Kinizsi Utca, IX. kerület

CCIIEEEE--UUSSAAwwoorrkk  RRooaadd  SShhooww:: 
Ez egy egynapos Road Show(RS), 

(állásbörze nap), amikor az amerikai munkaadók 
egyenesen az európai országokba utaznak, hogy 
állásszerződést kössenek a jelentkezővel. 
Amennyiben találsz kedvedre való munkát, úgy 
alá is írhatsz a kiválasztott munkaadóddal 
szerződést a 2009-es nyárra, így már biztos lesz 
az állásod. A CIEE-USAwork RS legközelebb 
tavasszal lesz, a helyszín előreláthatóan Pozsony, 
Szlovákia. 
(http://www.ciee.org/roadshow08/europe/slovakia
/albizia/index.html)

Az RS-re több cégnél is lehet jelentkezni, az 
USAwork transzferbuszt is indít Budapestről.

Az alábbiakban Vörös Nándor és Mágori 
Péter élményeiről olvashattok, akik együtt 
próbáltak szerencsét tavaly nyáron.

USA Work - Amerikai 
nyári munkák
„Életre szóló élmények várnak az Egyesült Államokban!”, „Külföldi 
munkavállalás mesterfokon”, „Irány az Egyesült Államok!”
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MM..PP..:: Az ötlet Szabó Andris barátomtól 
származik. Egyébként is sok ismerősöm 
mondogatta, hogy külföldön fog majd dolgozni a 
nyáron, így nekem is megjött a kedvem. Igazán 
még nem is volt világos a kép, hogy mibe vágunk 
bele, de egyedül nem mentem volna ki.

VV..NN:: Már régóta szerettem volna kijutni az 
USA-ba. Engem teljesen lenyűgözött az, amit a 
filmeken láttam. Azok a hatalmas városok, a 
kultúra, az emberek, úgy összességében minden. 
Ezután épp kapóra jött ez a nyári diákmunka 
lehetőség, hiszen az egész nyarat kint tölthettem 
ennek segítségével.

Nekem a munkát egy korábban már kint 
dolgozó barátom ajánlotta. Van a közvetítő 
cégnek egy kiállított standja a TIK-ben, ott 
futottam össze egy másik barátommal, akitől 
megkérdeztem, hogy nincs-e kedve kijönni neki 
is, mire ő némi gondolkozás után belement a 
dologba. Szólt még 4 másik barátjának, akik 
szintén igent mondtak, és így összesen 6-an 
indultunk útnak. Ebből 4-en azonos napon 
érkeztünk meg az Államokba, így mi egész 
nyáron egy helyen laktunk.

MM..PP..:: A cég az USA Work volt, ami eleinte 
nagyon jónak tűnt, időközben kiderült, hogy azért 
nekik is kell „perkálni” rendesen.

VV..NN..:: Ők segítettek vízumot intézni, ők 
tréningeltek ki a lifeguard munkára (mind 
elméleti, mind gyakorlati rész), és ők láttak el az 
alapvető tanácsokkal.

MM..PP..::  Lifeguard-ok, vagyis medencés 
"életmentő"-k voltunk. De gyakorlatilag a 
medencénél mindent mi csináltunk. Nyitás, 
zárás, kémiai anyagok, takarítás. Kevés 
szabadnap, 8-10 óra/nap, sok napozás.

VV..NN..:: Nem úgy kell elképzelni, mint a 
Baywatch-ban, de az alapja ugyanaz. Én egy 
lakóparki medencénél voltam életmentő, arra 
kellett figyelnem, hogy senkinek ne essen 
bántódása, ne fulladjanak meg, stb.

VV..NN..::  Na igen, a piszkos anyagiak... Ez a 
legmegterhelőbb része az egész kalandnak, 
Mivel a tréning is pénzbe kerül, a repülőjegy sem 
olcsó, meg a vízumot sem ingyen adják. 
Összesen 1200 Eurót, és a repjegyemet 
(~150.000 Ft) kellett fizetni. Legjobb tudomásom 
szerint az USAWork kedvezményt biztosít a 
visszatérők számára. A cég, akinél dolgoztam 
(Century Pool Management) 7,5 dolláros órabért 
biztosított számomra, ami nem nagy valami, de 
ha jól beosztja az ember, akkor jól meg lehet 
élni, mindenfajta nélkülözés nélkül, és még haza 
is tud hozni pénzt. De aki akarja, ilyenkor vehet 
magának pl. egy laptopot, márkás ruhákat, 
cipőket, hiszen a lakást, meg az egészségügyet 
kivéve olcsóbbak a termékek, mint 
Magyarországon.

Sajnos a cég (Century) csődbe ment ezen a 
nyáron, így az utolsó havi fizetésünket nem 
kaptuk meg a barátaimmal, ami kb. 1500 dollár 
mínuszt jelent fejenként. (Ez nem az USAWork 
hibája, hiszen ők csak közvetítenek a 
munkaadóknak!)

VV..NN..:: Hát erről egy egész könyvet lehetne 
írni, pedig ez volt az első nyaram, amit az USA-
ban tölthettem. Egy teljesen más kultúrával 
ismerkedhet meg az ember, ami a mi európai 
felfogásunktól merőben eltérő. Nagyon sokféle 
nemzetiség él odakinn, ami kicsit könnyebbé 
teszi a beilleszkedést, hiszen már hozzászoktak a 
helyiek, hogy többségük nem amerikai. 
Ugyanakkor érdemes vigyázni is velük. Nem 
nagyon bíznak senkiben. Viszont, ha 
kiérdemelted a bizalmukat, akkor nagyon 
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barátságosak. A barátaimmal pl. megismertünk 
egy férfit, akivel ottani idő szerint hajnali 4-kor 
együtt néztük meg a Magyarország-Egyesült 
Államok vízilabda döntőt az olimpián. Én 
megismerkedtem egy hosszú ideje kint dolgozó 
német lánnyal, akivel az óta is tartom a 
kapcsolatot. Nem ritka az sem, hogyha valaki 
megkedvel, akkor elhívnak vacsorára, vagy 
kölcsönadják az autójukat, vagy csak egyszerűen 
elvisznek oda ahova éppen szükséged van. 
Nekem is szükségem volt egyszer egy fuvarra, és 
tényleg el is vittek. Többen még az e-mail 
címüket is megadták, hogy írjak, ha van egy kis 
időm.
A magyarokkal, akikkel kint voltam, szintén 
igyekszünk tartani a kapcsolatot, nyugodtan 
mondhatom, hogy új barátokra tettem szert.

Értek bennünket természetesen negatív 
élmények is, de ezek eltörpültek a kalandok 
mellett. Ilyen negatív élmény volt pl. amikor 
kiderült, hogy a cég teljesen csődbe ment, és nem 
fognak fizetni, de összefogtunk, és úgy 
döntöttünk, hogy nem esünk kétségbe. Vicces 
szituáció volt, mikor csináltunk egy nagyobb 
házibulit odakinn, és aznap éjszaka a 
szomszédok 4X hívták ki a rendőröket...kicsit 
megijedtünk, de mint kiderült az egyik 
rendőrtiszt 2 évig Romániában szolgált, így 
tudta, hogy a mi európai szokásaink eltérnek az 
övékétől, így egy kis figyelmeztetéssel 
megúsztuk a dolgot. Tulajdonképpen minden 
közösen átélt kaland vicces volt, hiszen teljesen 
egyedül voltunk, csak egymásra számíthattunk, 
és ez tényleg jó érzés.

MM..PP..:: Az anyagi nehézségek ellenére 
egyáltalán nem bántam meg, hogy kimentem. Az 
utolsó két hetemet utazással töltöttem, olyan 
helyeken, mint Washington D.C. (itt dolgoztam), 
Philadelphia, Chicago, Miami, New York. 
Fantasztikus két hetet éltem át, mondhatni ez 
volt a hab a tortán. Annyi élménnyel, 
tapasztalattal lettem gazdagabb, hogy a jövő 
nyaramat is szeretném az Államokban tölteni.

VV..NN..::  Alapvetően pozitív élmény volt- 
néhány negatívummal-, vissza azonban nem 
mennék hasonló körülmények között, 
kiközvetítéssel. Ha az ember jól beszéli a nyelvet 

és van egy kis esze, esetleg kinti ismerősök, 
rokonok akkor nem fog elveszni és nem úgy 
indul, hogy tartozása van. Tapasztalatnak jó volt, 
ha teheti az ember, vágjon bele, de ne számítson 
semmilyen „extra american dream”-re.

További (képes) beszámolókat olvashattok:
http://www.studentwork.hu/hello.htm

Közvetítő cégek oldalai:
http://www.usawork.org/
http://www.iccp.hu/index.html
http://www.studentwork.hu
http://www.workandtravel.hu
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Ahhoz hogy egy tájegységről átfogóbb képet 
kaphassunk, sok minden említendő. Lesz itt szó 
kérem szépen egy borászon keresztül a vidékről, 
az éghajlatról, a talajról, élettani hatásról, a 
múltról és a jövőről is, akinek meg nem elég, 
akkor javaslok pár nevet, hogy után nézhessen a 
mélységeknek. Csapjunk a szőlősök közé…

…az egeri borvidék szőlőse közé. Nem 
tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, de a 
környéken többször megfordultam. Kellemes a 
szememnek, nyugodtságos a lelkemnek, hiszen a 
Bükk is itt van. 

Az egri borvidéket égtájak szerint 
felszabdaljuk, és nem azért mert éhes óriások 
vagyunk, hanem, mert különbözőképpen 
alakultak.  A borvidék északi részét körülbelül az 
Eger – Felsőtárkány – Noszvaj háromszög 
reprezentálja. Déli vidék, aminek zöme, vulkáni 
képződményekkel teli. Pl.: riolittufa: Szomolya, 
Ostoros, Demjén, Egerszalók, Andornaktálya, 
Novaj területeken találunk. 

Nyugaton (Egerbakta, Egerszólát) szárazföldi 
kavics- és agyagösszelt alkotja és fiatalabb 
riolittufa rétegek is közberétegeződnek. 

És miért is említem? Hogy felhívjam arra a 
figyelmet, hogy mindegyik tájegységnek, emiatt 
(is) más és más ízű bora lehet, habár ugyanabból 
a fajta szőlőből készült. Más a tengeri üledékes 
talaj és más a homokos talajban a szőlő által 
felvett ásványi anyagok mennyisége és minősége. 
Érdemes kipróbálni azt is, hogy ugyanazt a 
borfajtát kóstolgatjuk más – más vidékről. 
Szerintem mindenkinek van kedvenc bora, csak 
maximum nem volt elég türelme hozzá, hogy 
megtalálja. Visszatérve, Eger borainak jellegében 
a vulkáni képződmények jelenléte meghatározó; 
a borvidék legtöbb magas alkoholtartalmú, testes 
bora a riolittufán terem. 

RRiioolliitt:: A láva megszilárdulásával keletkezik, 
mikor a magma a felszínre jut. Ekkor kristályai 

aprók lesznek, sokszor csak mikroszkóppal 
figyelhetők meg.

A vörösborok nagy mennyiségű polifenolt 
tartalmaznak, amelyek megakadályozzák az 
érelmeszesedés kialakulását az agy és a szív 
ereiben. Az egészség megőrző hatás csak úgy 
érvényesül, ha korszerűen táplálkozunk (kevés 
zsír, nagy mennyiségű saláta és főzelékfélék), az 
élvezeti szerekkel mértékkel élünk, és testünket 
rendszeresen fizikailag is edzésben tartjuk. Az 
edzésről van egy szép gondolat a NewTon(e) 
2008. szeptemberi számban, Sportról című 
cikkben. Aki pedig a biológia mélyebb rétegébe 
szeretne elmélyedni keressen utána Lugasi 
Andrea kutatásainak. A kutató szerint a polifenol-
tartalom a következő borokban igen magas: Pinot 
noir, cabernet chavignon, oporto, bikavér. 

Forralt bor: a forralt bor egyik alapja a 
karamellizált cukor. Ezt egyik netes oldalon se 
találtam, szerencsére vannak még szájról - szájra 
terjedő gondolatok. Ugyanis egy békéscsabai 
idősebb úriembertől tanultam egy finomra 
sikeredett táncház alkalmával. Azóta úgy 
csinálom a forralt bort, hogy először a cukrot 
karamellizálom, majd beleoltom a fűszereket: a 
fahéjat, szegfűszeget majd utána teszem bele 
csak a bort és a vizet. A végén pedig a 
citromhéjat, almát, narancsot felszeletelve ízlés 
szerint. A lét pedig eszünkbe se jut felforralni. 
Mivel szerintem nagyon sok féle módon lehet 
elkészíteni álljon itt csak egy recept. 

FFoorrrraalltt  bboorr    ((ggyyüümmööllccssööss))
FFééll  üüvveegg  vvöörröössbboorr,,  
ffééll  lliitteerr  sszzőőllőőlléé,,  
33  sszzeeggffűűsszzeegg,,  
11  rrúúdd  ffaahhééjj,,  
ccuukkoorr,,  vvaaggyy  mméézz,,  
11--22  nnaarraannccss  hhééjjaa,,  eesseettlleegg  aa  lleevvee  iiss..

Jártamban – keltemben
Borvidékeken járva - Eger
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A bort a szőlőlével felforralom, belerakom a 
fűszereket és a narancshéj felét. Kicsit állni 
hagyom, édesítem. Aki szereti, tehet bele a 
narancs levéből is.

Egy 2000-es kiadású, borra specializálódott 
újságot forgattam a minap a kezembe, készülve 
erre a cikkre, és találtam benne egy interjút 
Thummerer Katalinnal és Thummerer Vilmossal, 
aki „Az Év Bortermelője” 1995-ben . Benne a 
lefestettek egy jövőképet is, ami mostanra lett 
aktuális. Kíváncsiságom odáig fajult, hogy 
felhívtam a Thummerer Vilmost, aki éppen a 
szüretről sietett be a telefonhoz, hogy válaszoljon 
kérdéseimre. Elmondta, hogy 8 év után hogy látja 
másképp a dolgokat, mi változott és mi valósult 
meg. A 2000-ben feltett kérdések közül 
megismételtünk néhányat. Először a régebbi majd 
a mostani választ olvashatjátok.

- Mi arra törekszünk, hogy tisztességes, tiszta 
ízű és érdekes borokat készítsünk. Az a célom, 
hogy olyat adjak, amit nemcsak jó érzéssel 
fogyaszt el a vásárló, hanem amikor egy kortyot a 
szájába vesz és lenyel, akkor gondolkozzon el 
rajta. Ne csak az legyen a hatás, hogy na, ez jó 
volt. Érdekelje, mitől volt az jó, miért olyan az a 
bor! Kóstolja meg újból, kezdjen el tényleg 
gondolkodni rajta. Ez sokat jelenthet. A szőlőre 
emlékeztető illatok, ízek tisztasága sajnos – úgy 
érzem - ritka. 

- Most is teljesen aktuális. Mosolygok, hogy 
annak idején milyen jól megfogalmaztam ezt a 
törekvésünk. Most is ez vezérel bennünket. 

T.V. : - Értékesítési gondunk nincsen. [Jött 
sejtelmes hang-mosollyal a válasz.

Aztán visszagondoltam, hogy régebben, az 
egyetem ideje alatt milyen borokat vettünk.] 

- Reméljük, és azon vagyunk, hogy a pince 
külső képe is megváltozzon. Ne csak a borok 

legyenek jók, hanem ha valaki eljön miket 
meglátogatni, az első benyomása is jó legyen. 
Szóval az udvart akarjuk rendbe hozni. A szőlőket 
folyamatosan telepítjük, annak nem tudom, hol a 
vége.

A külső képen nagyot akarunk változtatni. Ha 
kész lesz, egy kis parkosítással, akkor a borok 
minőségével együtt a pincét bárhol a világban 
megmérhetik. Szeretnénk nagy bikavért készíteni.

Lassú jelei mutatkoznak, hogy a bikavér körül 
próbálunk rendet teremteni. Van jövőkép az egri 
szőlészek-borászok előtt. Azt gondolják, érdemes 
folytatni minden nehézség ellenére. Késésben 
vagyunk Villányhoz képest. Öt – tíz év múlva ez el 
fog tűnni, sőt bizonyos értelemben előnybe is 
kerülünk. Villányban a terület nagyságának korlátai 
meghatározzák a továbbfejlődést. Kevés a szabad 
terület. Ha a telepítések így folytatódnak, az 
esetleges uniós csatlakozáskor kevesebb minőségi 
és még kevesebb mennyiségi problémánk lesz.
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- Az udvar egy komolyabb kőburkolat újításon 
ment végbe. Ausztriából származó, városok belső 
udvaraihoz használt, antikolt kőburkolat tette 
szebbé az udvart. Horváth László Gábor 
kertészmérnök a kertet úgy alakította át, hogy a 
díszítéshez a tájra illő, mérséklet égövre jellemző 
növényeket használt fel. Ez olyan jól sikerült, hogy 
2005-ben az év kertje lett az országos kerttervezési 
és -építési nívódíj pályázaton. 

A pince technikai vonala óriásit fejlődött. Kevés 
ilyen nagy felszereltségű pincét láttam. 2000 óta 
újabb 30 hektár szőlőhöz telepítettünk és nemrég 
vásároltunk újabb dűlőket a Eged-hegy lejtőin. 

Anno nem láttam mindent jól; Uniós 
csatlakozás előtt a borvidéken több szőlő települt el, 
mint az országban összesen, nagy lelkesedéssel 
fogtak hozzá, a szőlők újratelepítéséhez. Egy dolgot 
nem láttunk, ami most csúcsosodott ki: az Egervin 
csődbe ment. Nagy felvásárló volt a borvidéken. 
Most a gazdáknál ott marad(t) a szőlő. Borvidéken 
kívüli szereplők például Csehországból, 
Szlovákiából és itthoniak az Alföldről kihasználják 
ezt a helyzetet és nyomott áron viszik el a kiváló 
minőségű szőlőt. 

A vörösbor készítése héjeresztéssel történik, 
erjedés, a bogyó héjával, magjával együtt történik, 
speciális erjesztő berendezés kellenek. És a 
borvidéken a többieknek nincs fölös erjesztő terük. 

T.V.: - Mennyi ember marad és, hogy mennyi 
szőlőt vágnak ki az még nem dőlt el. Azt viszont ne 
felejtsük el az Unió támogatja a szőlő kivágást. 
Ekkor viszont a területek „kikockásodnak”, a szőlő 
táblák rosszabb képet fognak mutatni. A borvidék 
nehéz napokat él át. 

Hogy mennyire lesz kockás, néhány év múlva 
kiderítjük és megírjuk. Addig dőljetek nyugodtan 
hátra, most már úgyis tudjátok a vörösbor 
mértékkel csak jót tehet. Ha meg kicsit már 
hidegebb van, akkor forralt bort is összedobhattok. 
Páááá-pá.

Őszi Diákhitel-határidő: december 15.
Idén itt az utolsó alkalom azoknak, akik eddig még nem kértek 
Diákhitelt, de szeretnének pénzhez jutni ebben a szemeszterben. Ez az 
összeg akár 200 ezer forint – a költségtérítéseseknek 250 ezer forint– is 
lehet. 

Aki 2008. december 15-ig leadja az igénylését, az 2009. január 15-én hozzájuthat a teljes őszi félévre járó (öt havi) 
Diákhiteléhez. A szükséges papírokat a nagyobb postahivatalokban, illetve néhány bank-, és takarékszövetkezeti fiókban lehet 
leadni. Aki lekési a december 15-i határidőt, az végérvényesen elesik az őszi szemeszterre esedékes pénztől. 

A Diákhitel a hallgatókért van. Bármely 40 alatti magyar hallgató hitelbírálat nélkül, egyszerűen hozzájuthat. Ezzel a 
szabadon felhasználható kölcsönnel több pénz jut a hasznos dolgokra, ugyanakkor lehetőség nyílik a sokszínű diákéletre is. Csak 
a tanulás befejezése után kell törleszteni, ráadásul a banki hiteleknél jóval könnyebben visszafizethető. A kötelező törlesztőrészlet 
független a kamattól, hiszen csak az egyén jövedelméhez igazodik. Van előtörlesztési lehetőség, ami díjmentes, sőt az így 
befizetett pénz közvetlenül a tőketartozást csökkenti.

A Diákhitel nem bankhitel. A Diákhitel Központ – a jogszabály szerint - önköltségi (nonprofit) elven, üzleti haszon nélkül ad 
hitelt a diákoknak. További info: www.diakhitel.hu

(x)
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A Vízipipáról 1.
A vízipipa szó hallatán sokunkban egy kellemes gyümölcsös ízű 
füstöt árasztó fénylő ’tárgy’ jut eszünkbe. Nagyon sokan ismerik és 
egyre népszerűbb. Miért is? Van aki a finom füstért szereti, van aki a 
társasági szerepe miatt, van aki a hangulatáért, van aki a hatalmas, 
látványos füstfelhők miatt, és van aki megnyugtató hatásáért és 
kellemes relaxációs szerepéért.  Akik ismerik, főként ezek miatt 
szeretik. Van még 1 pont, melyet a média szeret támadni. Ez pedig 
az, hogy mennyire káros. Erről majd a következő számunkban 
olvashatsz bővebben. Most lássuk a vízipipázás alapjait. Mi is teszi a 
vízipipát azzá ami, mi a különlegessége.

A Közel-Keleten nagy népszerűségnek 
örvendő vízipipa valószínűleg India nyugati 
tartományaiban, a Pakisztánnal határos 
Rádzsasztánban és Gudzsarátban született meg. 
Innen terjedt el Kelet-Ázsián, Perzsián és a Közel-
Keleten keresztül Egyiptomba, Észak- és Kelet-
Afrikába, végül legnagyobb népszerűségre az 
Oszmán Birodalomban tett szert. A sokféle 
kultúrán keresztülhaladva a vízipipa szerkezete 
kisebb-nagyobb változtatásokon ment keresztül: 
hozzáadtak vagy elvettek belőle, míg végül 
elnyerte mai formáit, melyek igen változatosak és 
sokszínűek.

Az ősi indiai kultúrákban a drogokat 
eredetileg erős érzéstelenítőként használták, de 
más növények és fűszerek hozzáadásával egyfajta 
pasztát készítettek belőle. Mivel ezzel nem voltak 
megelégedve, megpróbálták a szer hatóanyagát 
eredeti összetételében magukhoz venni, ehhez 
különféle eszközökre volt szükségük. Ezen 
eredményeként született meg a nargile, illetve 
annak őse. (Hozzátenném, hogy ezek az ősi 
kultúrák idején voltak, amikor még nem is 
ismerték a mai dohányt.) A nargile előfutára a 
narcsil, amely egy Indiában honos kókuszfajta. 
Húsát eltávolították, majd a héjára lyukat fúrtak, 
ebbe pedig egy szalmaszálat tűztek. Ez volt a 
modern nargile ősének legelső változata.

A dohány behozatalával és élvezeti cikként 
való használatával elterjedt és a Perzsák kezdték 
el először a narcsil-ba tenni és úgy szívni. Ehhez 
a vízipipa testére erősítettek egy tálcát, amelyben 

a dohányt tartották. Szintén a perzsák készítették 
először a dohánynak azt a fajtáját, amit ma 
vízipipából szokás szívni, és tömbekinek 
neveznek. Az oszmánokhoz viszonylag későn 
jutott el a nargile. Bár pontosan nem ismerjük az 
idejét, valószínűleg azután került be, hogy a 
birodalom területén elterjedt a dohány, amelyet 
az angol kereskedők vittek be amerikai 
gyarmataikról. A vízipipa a muszlim vallás 
előírásai miatt (miszerint minden tudatmódosító 
szer fogyasztása szigorúan tilos) sokáig tiltott 
eszköznek számított. 

Igazi népszerűségre csak azután tett szert, 
hogy a különféle drogokat dohánnyal váltották 
fel. A dohányfogyasztás effajta szokása a 17. 
századtól kezdve valóságos őrületet indított el, 
mely a mai napig folyamatosan terjed és csak 
terjed és terjed…

Az oszmán korban a vízipipa készítés külön 
művészeti ágat képezett, és számos pipa piac volt 
a Tophane-ban. Jó minőségű fazekasagyagot 
lehetett itt kapni, itt dolgozták ki a korallokat, 
gyönyörű vízipipákat készítettek itt minden 
méretben. A legszebb csöveket a 19. századi 
Oszmán Birodalomban készítették, készítőit 
művészeknek tekintették, és külön piacuk volt az 
Egyiptomi (fűszer) bazár közelében (a Mahmud 
Pasa körzetben). Itt színes csöveket állítottak elő 
birkabőrből. A bőrt kétujjnyi vastag csíkokra 
vágták, és miután összeragasztották, 
körbetekerték őket egy fém rúdon, és apró 
drótokkal csavarták körbe. Ma műanyagból 
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készítik, és különféle anyagokkal, például 
bársonnyal burkolják. A nargile tehát az Oszmán 
Birodalomban teljesítette ki forradalmát. Az arab 
világban oszmán közvetítéssel terjedt el a 17. 
század óta szinte változatlan formában használt 
vízipipa. Több évszázados használata az arab 
világ egyik legrégebbi tradíciójává tette a férfiak 
körében a vízipipázást.

Az arab világban a vízipipa társadalmi 
szerepe ma már megkérdőjelezhetetlen. A nargile 
fogyasztása a kikapcsolódást, relaxációt jelenti 
számukra, de alkalmanként tartalmasabbá teszik 
különféle társasjátékokkal is. Szinte minden 
keleti kávézóban van lehetőség vízipipázásra. 
Használata nem egyszerűen dohányzás, inkább 
szertartás, a dohányzás művészete. "A cigaretta 
az ideges, rohanó, versenyző embereknek van… 
Amikor nargilét szívsz, van időd gondolkozni. 
Nyugalomra és toleranciára tanít, és megtanít 
értékelni a jó társaságot.” – tartják a törökök. 
(Több éves pipás tapasztalataim ezeket 
támasztják alá teljes mértékben.)

A vízipipának remek közösség formáló és 
erősítő tulajdonsága van. Szorosabbá teszi az 

adott társasági körben a kapcsolatokat. Nem 
véletlen, hogy a pipázás eme formáját leginkább 
társaságban barátokkal ajánlják. Teljesen más 
hangulata van amikor az ember egyedül leül és 
pipázgat kicsit, vagy amikor leül egy baráttal és 
beszélgetnek mindenről.

Manapság a nyugati kultúrkörben, így 
hazánkban is előítéletesen viszonyulnak a 
vízipipához. A legtöbb emberben elő kép szerint 
ugyanis az arabok hasist és ópiumot szívnak 
belőle, ami nagyon ritka eset, hiszen nem csak 
vallási, hanem világi törvények szerint is tilos. A 
nyugati társadalmak is elfogadják lassan, hogy a 
nargiléből dohányt, és nem illegális drogokat 
szívnak. Azonban még sok idő kell ehhez. Sajnos 
a média és egyes fiatal csoportok rontják a 
vízipipa ’hírnevét’. Ami még növeli a tévhiteket 
az nem más mint az emberi tudatlanság. Amikor 
valaki nem ért valamit akkor magyarázzuk el 
türelmesen, hogy miként is van ez, vagy 
mondjuk, hogy nézzen utána az interneten, 
könyvekben. Rengeteg idő kell, míg 
megváltoznak az általános tévhitek. Azonban mi 
ráérünk. Addig is kényelembe helyezzük 
magunkat és egy finom gyümölcsös dohányt 
füstölgetve eltöltjük időnket.

A következő számban folytatom és az alábbi 
témakörökre térünk ki:

Vízipipák fajtái
Egyfajta szótár
Felépítése, részei
Működése
Köszönöm, hogy elolvastátok! Kellemes 

pöfékelést kívánok!

Forrás: Vizipipafan.hu és NaprakészEgyetem

syska@vizipipafan.hu
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A squash (ejtsd: szkvas) vagy fallabda a tenisz-
ben használatoshoz hasonló ütőkkel és gumilabdá-
val, erre a célra kialakított teremben játszott 
sportág. A teremben két játékos esetleg négy ját-
szik, oly módon, hogy a gumilabdát két vízszin-
tes vonal közé bezárt területre adogatják, 
lehetőség szerint úgy, hogy az ellenfél játékos azt 
ne legyen képes visszaütni. 

A mérkőzés megkezdése előtt a játékosoknak 
öt percük van arra, hogy bemelegítsenek. A beme-
legítésnek az a célja, részben, hogy a játékosok 
szervezete felkészüljön a terhelésre, részben, 
hogy maga a labda is "üzemi hőmérsékletűvé" vál-
jon, mert csak így pattan megfelelő mértékben.

A játékos abban az esetben nyeri meg a labda-
menetet, ha ellenfele a tinre, vagy a határvonala-
kon kívülre üti a labdát, illetve ha nem tud 
beleütni a labdába, mielőtt az másodszor is pattan-
na a padlón. A tin egy fémmel borított, 0,45 m szé-
les sáv a főfal legalján. A labdamenet közben a 
játékosok megüthetik a labdát közvetlenül a leve-
gőben (röpte) vagy az után, hogy egyet pattant a 
padlón. Az oldalsó és a hátsó falak is használható-
ak a labda főfalra való visszajuttatására. Mérkőzé-
seken leginkább az úgynevezett "hagyományos" 
vagy "nemzetközi" pontozást alkalmazzák, ami 
azt jelenti, hogy csak az a játékos szerezhet pon-
tot, aki adogatott. Ha a menetet az ellenfél nyeri 
meg, akkor nem kap pontot, de a következő menet-
ben ő adogathat majd. A játszmákat kilenc pontig 
játsszák. Azonban létezik az úgynevezett "ameri-
kai" pontozási rendszer is, amely szerint minden 
labdamenet pontot ér annak a játékosnak aki nyer-
te és a következő szervát is ő üti. Ebben a rend-
szerben minden játszmát 15 pontig játszanak. 

Fontos a játék alatt a fokozott figyelem a ját-
szó partner irányában, hiszen egy zárt területen tör-
ténő igen gyors játékról van szó, így fennáll 
annak az esélye, hogy társunkat az ütővel megüt-
hetjük. Ennek kiküszöbölésére vezettek be két sza-
bályt mely a sportszerűséget és a biztonságot 

együttesen hivatott biztosítani. A LET és a 
STROKE szabályokról van szó. A LET szabály 
lényege, hogy az adogatásban soron következő já-
tékos, ha úgy ítéli meg, hogy nem tudná a labdát 
biztonságosan elütni, mert esetleg az ütővel a má-
sik játékost találná el, akkor LET-et kap, ami 
annyit tesz, hogy pontvesztés nélkül új adogatás-
ba kezdhetnek. A STROKE pedig az a helyzet, 
amikor a játékos azért nyeri meg az adott labda-
menetet, mert ellenfele megzavarta vagy megaka-
dályozta abban, hogy visszaadhassa a labdát. 

PPllaattáánn  SSqquuaasshh  CClluubb  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett
Székhely: 6723 Szeged, Retek u. 8/B.
Telephely: Marosfittpark, 6726 Szeged, Ra-

hói u. 6-8.
Email: platansquash@t-email.hu
Tel: 30/2496-773 

Áraik 
1 zóna: (hétköznap 7-15 és 20-24 között) 

2.500.-Ft/pálya; 11.000.-Ft/10alkalom/fél pálya
2 zóna: (hétköznap 15-20 között) 3.600.-

Ft/pálya; 15.900.-Ft/10 alkalom/fél pálya
3 zóna: (hétvégén bármely időben) 1.400.-

Ft/pálya; 6.000.-Ft/10 alkalom/fél pálya
Diák bérlet: 
hétköznap (7-15 és 20-24h és egész hétvé-

gén) 3.600.-Ft/5 alkalom

SSqquuaasshh  CClluubb  ééss  SSzzaabbaaddiiddőőkköözzppoonntt, 6725 Sze-
ged, Kenyérgyári út 3.

Tel.: Sebők Zoltán  30-9304484  
E-mail.: zoltan.sebok@squashclub.hu

Pingpong térben, avagy a Squash
Ez az a sport mely aktív fél órás játék után garantáltan megmozgatja összes 
izmunkat, viszont mindemellett remek szórakozást nyújt a játszóknak. 
Nézzük, hogy miről is van szó.
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Decemberi szám lévén úgy döntöttem, hogy 
két játékot mutatok be. Az első az egyik szemé-
lyes kedvencem, melyet akár hálózatban is lehet 
játszani. A játék alapja Brian Daley Tron című 
könyve, illetve az abból készült 1982-es film. A 
játék alapjaiban véve a Nokia telefonokban talál-
ható Kígyó játék 3D-s megvalósítása.

Az Armagetron lényege röviden: a másikat (le-
het gép, vagy hálózati ellenfél) csapdába ejteni a 
„fénymotor”-ral húzott csíkok kusza erdejében. 
Az nyer, aki a legtovább életben marad. A kezelé-
se nagyon egyszerű, csupán jobbra, balra, illetve 
a lefele (lassítás) gombokat kell ügyesen és gyor-
san nyomkodni. Hogy stratégiai érzék kell-e in-
kább, vagy gyors reflexek kellenek a sikerhez, 
azt döntse el mindenki magának.

A játék gépigénye minimális és ingyenesen le-
tölthető a játék honlapjáról: http://www.armaget-
ronad.net/

A másik játék pedig egy billiárd, a Foobil-
lard. Ezt inkább annak ajánlom, akinek az előző 
játék túl gyors lenne. Ha épp nincs élő biliárd part-
ner egy élő asztal melletti játékhoz, úgy egy játsz-
ma a gép ellen is üdítően hathat.

A program kezelése egyszerű (bal egérgomb 
a célzást mozgatja, a tekerőgomb az erősséget, a 
jobb egérgomb pedig zoomol). Van egy érdekes 

beállítása is a játéknak. Ha van piros-kék szem-
üveged (Google-ben az anaglif szóra keress rá), 
akkor térhatásúvá tehető a játék.

Ehhez a játékhoz sincs szükség erős gépre és 
innen töltheted le:

http://foobillard.sunsite.dk/

Ne feledjétek, a karácsony a családról szól, a 
vizsgaidőszak pedig a tanulásról. Ennek tükrében 
kívánok jó szórakozást a játé-
kokhoz.

Szoftverek, szabadon... 
(4. rész – Armagetron és 
Foobillard)
Eme cikksorozat középpontjában a nyílt forrású programok állnak. 
Ha nem Linuxot használsz, akkor is érdemes elolvasnod, hiszen 
amiket be fogok mutatni, azok mindegyike fut Windows XP – és 
valószínűleg Vista - alatt is. Az ötlet egyébként onnan jött, hogy jó 
pár éve én is az ilyen programok hatására kezdtem átállni a teljesen 
ingyenes és szabadon használható Linuxra.
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A tanár is ember
Ifjú informatikuspalánták és öreg rókák egyaránt ismerhetik Nagy Csil-
lát, aki hamarosan pontot tesz demonstrátori pályájának végére. Ha 
nem volt hozzá szerencséjük gyakorlaton, hát láthatták a belvárosban 
az elmaradhatatlan biciklijén, az egyetemi gólyabálokon és rengeteg 
TTIK-s bulin. Különös ismertetőjegye, hogy soha nem iszik alkoholt, ko-
rábban lelkes Fradi-drukker volt és sokat mosolyog… Érdekelt egy fia-
tal, mégis már többéves tapasztalatot maga mögött tudó tanár 
véleménye a mai diákokról, a változó oktatási módszerekről, így – le-
köszönése kapcsán – erről beszélgettünk.

Igazából az akkori barátom kez-
dett el „demonstrátorkodni”, és őt fi-
gyelve rájöttem, hogy ez nekem is 
tetszik, így a következő ciklusban 
már be is adtam a pályázatot. Ekkor 
már fél éve tanítottam egy középis-
kolában is, és az óta is párhuzamo-
san „viszem” mind a kettőt. A 
2001/2002es tanév második félévében kezdtem, és 
azóta szinte folyamatosan (csak két félév maradt 
ki) oktatok az egyetemen. Többfélét tanítottam, 
most már régóta csak „Bevezetés az informatiká-
ba” típusú kurzusokat tartok, korábban volt progra-
mozás (Java, C, Pascal), programcsomagok, 
dokumentumkészítés is. Hosszú ideig tanítottam a 
GTK-n, többször volt levelező kurzusom is. 

Végeztem matematika és számítástechnika ta-
nár szakot az egyetemen, programozó matematikus 
3 éves főiskolai képzést szintén az egyetemen, né-
mettanár szakot a főiskolán és most vagyok végzős 
ifjúságsegítőn, ez felsőfokú szakképzés. Elkezdtem 
a matematikus szakot is, mert nagyon hiányzott a 
matek (a gimiben is csak számtech órákat kaptam), 
de sajnos nem tudtam befejezni. Németből pedig 
az egyetemi kiegészítő képzés van még folyamat-
ban. Szeretek tanulni, úgyhogy itt még biztosan 
nincs vége. Igazából a matematikus szakot se ad-
tam fel végleg… Ettől a tanévtől kezdve már néme-

tet és matekot is tanítok az Eötvös 
József Gimnáziumban, Budapes-
ten. Tavaly egy tanév erejéig 
Veszprémben is oktattam matema-
tikát a kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnázium kihelyezett 
felnőttoktatási tagozatán. 

Igen. Már nagyjából ötödikes 
korom óta szeretnék tanár lenni. A 
szakok mindig változtak, bár a ma-

tek viszonylag állandó volt, illetve volt még egy-
két szakma mellette (orvos, filmszínész), de azok a 
gimire teljesen lekoptak és maradt a tanítás. A szü-
leim is tanárok, de még ez sem rettentett el. 

Más a kettő, igazából nem is tudom összeha-
sonlítani őket. Egy diáktípust van inkább, akit nem 
kedvelek. Mivel magát a tanítást szeretem, könnyű 
dolgom van. Bár azt be kell valljam, a felnőttekkel 
sokszor nehezebb, mint a gyerekekkel. Talán leg-
könnyebb dolgom a levelező hallgatókkal volt, van 
Szegeden.

Persze. Mivel a tananyag nagy része fedi egy-
mást a gimiben és bevinfóból, például a feladatla-
pokat is tudtam használni mindkét helyen. Egy-két 
év alatt az összes típushibát megismertem így, 
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hogy rengeteg helyen többféle embernek tanítot-
tam ugyanazt, így már nem igazán tudnak meglep-
ni a felmerülő kérdések. Már párszor sikerült 
lenyűgöznöm a diákjaimat azzal, hogy „látatlan-
ban” megmondtam, hogyan orvosolja a problémát.

Igen. Mióta szinte minden háztartásban van szá-
mítógép, sokkal nagyobb tudással érkeznek a hallga-
tók, viszont nagyobbak az egyéni eltérések. 
Amennyivel így könnyebb lenne dolgozni, valójá-
ban pont annyival nehezebb is, mert figyelembe 
kell venni, hogy ki milyen szinten van. Ami a leg-
több nehézséget, problémát okozza az az, ha valaki 
azt képzeli, hogy mivel már x éve használja a prog-
ramokat, mindent tud, és nem készül a zh-ra vagy 
dolgozatra. Ilyenkor szoktak meglepetések születni 
a pontokban és a jegyekben, és nem tudom megér-
tetni velük, hogy annál több nem jár. A hozzáállá-
suk szintén változott, sokkal tudatosabbak, vagyis 
sokkal inkább tisztában vannak a jogaikkal és lehe-
tőségeikkel, mint korábban, még ha nem is feltétle-
nül tudják kihasználni ezt a tudást. Sokkal 
kritikusabbak is, ez főleg a gimis diákokra igaz, ki 
merik nyitni a szájukat és meg merik mondani, mi 
nem tetszik nekik. Annak azért örülnék, ha ehhez 
megfelelő önkritika is társulna. Maga a tanítás vi-
szont semmiképpen sem más, akár napi szinten fel-
merülő problémákra kell tudni gyorsan reagálni. 
Én magam nyilván változtam az elmúlt hét év so-
rán, így persze a stílusom is biztosan más, de azt 
nem érzem, hogy másmilyen lenne tanítani. 

Talán abból adódóan, hogy sokkal több lehető-
ség áll rendelkezésükre, mint akár még az én kor-
osztályomnak, sokan „eltévednek”, nem tudják, 
hogy mibe fogjanak. Mindenképpen hiba, hogy 
nem szeretnek gondolkodni (tisztelet a kivételnek!), 
szeretnek mindent készen kapni. Szerintem pedig 
sokkal hatásosabb és eredményesebb, ha valaki ma-
gától jön rá egy megoldásra, mintha készen kapja, 
de ezt ritkán tudom „alkalmazni”, mert nem szíve-
sen veszik a fáradságot, hogy próbálkozzanak. Való-
színűleg azt képzelik, hogy így spórolnak időt, 
pedig az a tapasztalatom, hogy a befektetett idő és 
energia hosszú távon megtérül. Persze ma mindenki 
szeret sietni, ezért igazából inkább sajnálom őket, 
mert elszaladnak olyan dolgok mellett is, melyek 
hasznosak és/vagy kellemesek lehetnek. Szintén hát-
rány, hogy sokan nem valódi tudást szeretnének, 
csak a papírt begyűjteni. Néha egyenesen ijesztő, 
hogy mennyire csak a pontok illetve jegyek számíta-
nak. Szerencsés helyzetben vagyok, mert eddig 
egyik csoportomnál sem voltak fegyelmezési gond-
jaim, tehát erénynek nevezném, hogy tudnak visel-
kedni. Képesek rá, hogy intelligens módon és 
formában fogalmazzák meg a véleményüket. Általá-
ban jó képességűek. Persze biztosan vannak kollegá-
im, akik erről egészen máshogy gondolkodnak, és 
bizonyára nekik is igazuk van. Nekem egy elit gim-
názium és egy színvonalas egyetem tanáraként ezek 
a benyomásaim születtek. Persze emellett látom, 
hogy a szüleim egy általános iskolában mit küzde-
nek azzal, hogy egyáltalán tudjanak órát tartani. Il-
letve persze néha én is nézek tévét, és látom, hogy 
milyen rémségek történnek egyes iskolákban. Ilyen-
kor örülök, hogy nem én vagyok ott, és valószínű-

leg elég öntelten azt képzelem, hogy velem ezek 
sosem történhetnének meg. 

Talán igen. Erre a kérdésre nehéz válaszolni, 
mert persze, hogy fogékonyak a „lazább” módsze-
rekre, de nem hiszem, hogy azok megfelelően haté-
konyak. Számtechből könnyű dolgom volt, 
működött a „megmutatom/rájön magától, utána 
gyakorolunk” módszer, matekból és németből vi-
szont még kísérleti fázisban vagyok, próbálok rá-
jönni, hogy mennyit bírnak, mire hogyan 



NewTon(e) 2.0.0.8 -   www.newtone.co.hu

reagálnak. Itt visszacsatolok az előző kérdéshez, 
mert németből sokkal több eszköz van a kezemben 
és sokkal könnyebben boldogulok, abból ugyanis a 
főiskolán (is) tanultam a módszertant.

Nem sok van, de azokon változtattam is. Én is, 
mint biztosan sok más ember, igyekszem úgy élni, 
hogy minél kevesebb hibát kövessek el, és hogy mi-
nél kevésbé legyek mások terhére. Arra viszont nem 
fecsérelem az időmet, hogy az elrontott dolgokon si-
ránkozzak. Vannak persze olyan helyzetek, amik 
rosszul esnek, vagy eléggé megviselnek, de ezeken 
is viszonylag gyorsan túllépek és leszűröm a tanulsá-
got. Egyfajta életfilozófia nálam, hogy ami már meg-
történt, azon nem változtatok azzal, ha ötvenszer 
újrajátszom, és fél évig rágódom rajta. Ettől persze 
sokan érzéketlennek tartanak, de nekem elég jól be-
vált. Amúgy apukámtól tanultam. Ez csak annyiban 
kapcsolódik ide, hogy (főleg az első pár évben) ren-
geteget tanultam magamról és a tanításról, még úgy 
is, hogy a szüleim révén elég jó alapjaim voltak. So-
sem rágódtam rajta, ha valami rosszul sült el, hanem 
legközelebb már másként csináltam, és az emlékeze-
tem is csak ezeket őrzi meg. Tehát amit ma más-
képp csinálnék, azt másképp is csinálom.

Sajnos az új képzési rendszerbe már nem látok 
bele, de nem hiszem, hogy jót tett volna a képzések 
módszertani részének. Korábban egyértelműen láthat-
tam, hogy a főiskolán mennyivel alaposabb a hallga-
tók felkészítése a tanításra, az egyetemen inkább az 
elméleti képzés alaposabb. Tehát úgy látom, minden-
képpen fontos lenne a módszertan, és csak remélni tu-
dom, hogy nincs igazam, és a kétszintű képzésbe 
legalább a korábbi főiskolai szinten beépítették eze-
ket az órákat.

Igen, mert nem tudok kibújni a bőrömből. Azt 
gondolom, hogy a mostani generációnál már vég-
képp nem a „megközelíthetetlenséggel” lehet kivív-
ni a tiszteletet, sokkal inkább a hitelesség fontos. 
Szerintem nem csorbul a tekintélyem, de ezt inkább 
a diákjaimtól kellene megkérdezni… :)

Egy konkrét esetet nehéz találni vagy elmesélni. 
Igazából a legjobban azt szeretem a munkámban, 
hogy minden csoportomból van néhány személy, 
akivel szinte baráti kapcsolatot sikerül kialakítani, 
és ez rengeteg energiát tud adni. Pláne, ha ez a né-
hány személy szinte egy teljes osztályt jelent… Jó, 
egy konkrét esetet is megpróbálok elmesélni. Még 
az első években történt, hogy az egyik csoportban 
volt egy diák, akivel nagyon nehezen bírtam. Nem 
hatott semmilyen fegyelmezési technika, sem rábe-
szélés. Már szinte odáig jutottam, hogy nem szíve-
sen tanítottam azt a csoportot, amikor is eljött a 
tavasz, és meghívtak kísérőtanárnak a tavaszi tábor-
ba. Az illető diák is részt vett ezen az eseményen. 
Egyik este „tábor nője (és férfija)” választás volt. A 
gyerekek azt mondták, hogy induljak én is, hát meg-
tettem. Az egyik próbatétel az volt, hogy egy-egy tá-
borlakó fiúnak ki kellett sminkelnie a versenyzőket. 
Véletlenül(?) épp az ominózus diáknak kellett en-
gem kifestenie. Mondanom se kell, borzasztó lett, 
viszont megérte, mert ezek után a tanév hátralévő ré-
szében nem volt gondom vele.

Bár nem konkrétan a tanításhoz kapcsolódik, de 
nagyon kellemes élmény volt, mikor elkészült a de-
monstrátori szoba, és végre volt egy hely, ahol lepa-
kolhattunk, találkozhattunk, beszélgethettünk. A 
legjobb csapat olyan 3-4 éve volt, bármikor mentem 
be a demo-szobába, mindig volt ott valaki, akivel le-
hetett jókat „mulatni”. 

Végülis miért mondasz búcsút a demonstrátor-
kodásnak? 

Elfáradtam. Nyolcadik éve ingázom szinte he-
tente Pest és Szeged között, és bár nagyon jól érzem 
magam az egyetemen és hiányozni fognak a hallga-
tók és a kollégák, a gimit választottam, az a munka 
áll közelebb hozzám. Hallgató sem leszek már, ez is 
megkönnyítette a döntésemet.

Egyetlen konkrét tervem az, hogy a következő 
tanévben szeretnék osztályfőnök lenni. Illetve az 
biztos, hogy nem vállalok Szegeden több órát. Las-
sanként persze időszerű lenne a saját család, de en-
nek egyelőre nem sok esélyét látom, ezért is merek 
belevágni az osztályfőnökségbe, négy éven belül 
egészen biztosan nem leszek még anya…
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A Meditáció
Hajlamosak vagyunk ellentétes jelentéssel használni ezt a szót 
amikor azt mondjuk: Még meditálok ezen a dolgon. Vagyis el fogok 
gondolkozni rajta. Pedig a meditáció épp a gondolatok, a 
gondolkodás hiányát jelenti. A meditáció hiteles bemutatása 
érdekében Hegedűsné Zentai Zsuzsanna és Hegedűs Csaba Attila 
spirituális tanítók segítségét kértem.

Minden létező a világegyetemben a gondolat-
ból származik. A gondolat minősége határozza 
meg a teremtést és ennek következtében, a vissza-
hatást, vagyis a következményt. Az emberek egy-
re nagyobb tömege kezd ráébredni, hogy 
elégedetlen a visszahatással, a következménnyel. 

A meditáció egy fogalom, mely azt jelenti: 
központban lenni. A meditációt nem lehet divat-
ból gyakorolni, sem feltűnési vágyból. De még a 
legjobb szándékú elhatározás – mely a meditáció-
ra irányul – sem lehet eredményes a megfelelő is-
meretek nélkül. A meditációt egyetlen módon 
lehet megérteni, gyakorlással. Ehhez tudni kell, 
hogy mit, s miért gyakorol az ember. Itt nem ar-
ról van szó, amit a felületes szemlélő láthat, misze-
rint egy ember csendben, maga elé nézve 
becsukott szemmel, mozdulatlanul ül. A látszóla-
gos „nem-cselekvés” komoly ismereteket kíván.

Sokan keresik a megoldást életük káoszára. A 
meditációt gyakorlók óriási életváltást élnek 
meg, szinte észrevétlenül. Az emberi élet egyik ré-
sze a létfenntartással telik el. A létfenntartás az 
egyik ok, amiért mindenki különböző életstílust 
választ. Keveseknek sikerül a mindennapokat har-
monikusan átélni. Ennek oka gyakran a félelem. 
Félelmet érzünk minden olyan helyzetben, ami-
nek nem látjuk át a kiindulópontját és a végkime-
netelét. Ezért sokszor érezzük magunkat 
kiszolgáltatottnak. Az élethelyzeteket az ember 

gyakran úgy éli meg, hogy nem 
érzi magát biztonságban: úgy ér-
zi, ha nem tudja kezében tartani 
az eseményeket, kiszolgáltatot-
tá válik. A meditáció elsősor-
ban ezekre a tévképzetekre ad 
megoldást. A gyakorló egyre biz-

tonságosabbnak érzi az életet, s így a probléma-
megoldó készsége is jelentősen megnő. A 
meditáció szépsége abban rejlik, hogy a boldog-
ság életérzése, és a belső béke velünk marad a na-
pi teendőinkben is. Ebből következik, hogy a 
konfliktusok sokkal ritkábbak az életében. Ez az 
állapot a gyakorló körül lévő emberekre is jó ha-
tással van, javítja a kapcsolatokat. A meditáció el-
méletének helyes ismerete és gyakorlása az 
egyedüli esély az emberiség számára az életlehe-
tőségek megjavítására.

A meditációról tanító könyvek sok informáci-
ót adnak az érdeklődőknek. Az élő mester tanítá-
sa segít elrendezni az információ dömping okozta 
káoszt. A spirituális tanítók a személyes tanítás-
sal utat mutatnak a meditáció útvesztőiben. 

Hegedűs Csaba és Hegedűsné Zentai Zsuzsan-
na buddhista spirituális tanítók által vezetett újon-
nan nyílt GGyyéémmáánntt  ÁÁttttöörrééss  mmeeddiittáácciióóss  
kköözzppoonnttbbaann hetente kétszer lehet részt venni me-
ditációs foglalkozásokon.

Kedd 18.00, Szerda 18.00, Hozzájárulás 
diákoknak 600 Ft. Szeged, Szent-Györgyi Albert 
u 19. (Forrás Hotellel szemben) Tel: (20)9273-
471.

wwwwww..eekkffsszzrr..hhuu
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Algoritmikus botanika
Sokszor nem is hinné az ember, hogy az egyes természettudomá-
nyos szakok mennyire összefügghetnek egymással. Olvasd el 
még egyszer a címet: algoritmikus botanika. Az elsőből ugye arra 
következtetnél, hogy ez valami kocka téma lesz, de a második 
szó a botanika, ami meg erősen biológusosnak hangzik. Mi lesz 
ebből...

Egy turmix. Mármint lesz benne egy kicsi ma-
tematika, egy kicsi informatika, meg némi bioló-
gia. Mindenből egy pici. Csak annyi, amennyi 
még érdekes és hasznos lehet akárkinek.

A rekurzió és a ciklus közötti különbséget va-
lószínűleg minden programozó palánta tudja. Vi-
szont a többiek nem, úgyhogy legalább 
alapszinten el fogom magyarázni.

A ciklus alapvetően ismétlődő (azonos vagy 
hasonló) tevékenységek megvalósítására szolgál. 
Kicsit bizarr, ámde látványos példa: a ciklus ha-
sonló ahhoz, mint amikor egy anyuka szül egy 
vagy több gyereket.

A rekurzió ezzel szemben saját maga által defi-
niált művelet. Az előző példa erre vonatkoztatva 
így néz ki: egy nagymamának van(nak) lánya(i), 
annak/azoknak van(nak) lánya(i), stb.

Vagyis az ember élete inkább egy ciklus, a csa-
ládfa inkább rekurzió. Fontos azonban megjegyez-
ni, hogy vannak olyan problémák, melyek 
rekurzióval és ciklussal is megoldhatóak. Ilyen pél-
dául a faktoriális kérdése (n! = 1 * 2 * 3 * … * n)

Ciklussal:
f=1
i=1
csináld amíg (i<=n)

f=f*i;
i=i+1

Itt az f értékeként kapjuk meg a faktoriális értékét.

Rekurzióval:
eljárás faktoriális(n)

ha n=1 visszaad 1
egyébként m=n*faktoriális(n-1), 

visszaad m

Itt kicsit bonyolultabb a dolog, mert 4! fakto-
riálisához ki kell számítani a 3!-t, ahhoz a 2!-t, 
ahhoz az 1!-t. Hasonló a probléma ahhoz, mint 
amikor egy nagy problémát bontunk fel sok kicsi-
re.

Természetesen mind a ciklus, mind a rekur-
zió végtelen. Ciklusnál ilyenkor sose lesz hamis 
a feltétel, a rekurziónál pedig nincs megállási fel-
tétel. (A faktoriális esetén tudjuk, hogy 1! az 1.)

A következő érdekesség a természetben az, 
hogy nagyon sok helyen felfedezhetjük a Fibo-
nacci sort. A Fibonacci sor elemét mindig az elő-
ző kettő összegeként állíthatjuk elő (1, 2, 3, 5, 8, 
13, stb.) Ezek a számok sokszor elég pontosan le-
írják a növények egyes részeinek arányát. Ha va-
lakit esetleg bővebben érdekel a téma, akkor a 
Google segítségével rengeteg cikket talál a témá-
ban.

Aristid Lindenmeyer (1925-1989) egy híres, 
magyar származású, de holland biológus és mate-
matikus volt, aki megalkotta az L-rendszert. Szö-
veges képletekkel leírható vonalas fraktálokkal 
foglalkozott. Egy vonalas fraktálhoz jellemzően 
csak egy kezdő axióma, fordulási szög mértéke 
és átalakítási szabály kell. Azonban ezek lehető-
sége végtelen, tehát gyakorlatilag végtelen sok L-
rendszerbeli ábrát alkothatunk. (Az ágas-bogas 
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ábrák az axiómák önmagukba történő véges sok 
behelyettesítése után kerülnek elő.)

Egy tipikus L-rendszerbeli fa.
Axióma: F
Formula: F=F[+F][-F]
Szög: 25 fok

Kissé bonyolultabb növény:
Axióma: ++F
Formula: F=FF-[-F+F+F]+[+F-F-F]
Szög: 16 és 14 fok (bal és jobb)

Természetesen a formula és 
a szögek módosításával más 
és más alakzatok érhetőek el. 
Akár zártak is, valamint 
nem csak fára vagy növény-
re emlékeztetőek. A hópe-
hely például így készíthető:

Axióma: F--F--F
Formula: F=F+F--F+F
Szög: 60 fok

A formulákhoz és az axió-
mákhoz egy rövid magyarázat: 
az F a vonalrajzolást, a + a bal-
ra, a – a jobbra fordulást jelöli. 
A [ jel hatására a pozíció verem-
be kerül (mint egyfajta könyvjel-
ző), a ] jel hatására pedig 
kivesszük a veremből a pozíciót és 
folytatjuk a rajzolást.

Tehát a legelső fa emberi értelmezése így néz ki:
rajzolj egy vonalat
jegyezd meg hol vagy
rajzolj egy vonalat balra
nézd meg, hol voltál
rajzolj egy vonalat jobbra

A bonyolultabb ábra rajzolási szabálya így áll 
elő (az első példát végiggondolva):

0. lépés: F
1. lépés: F[+F][-F]
2. lépés: F[+F][-F][+F[+F][-F]][-F[+F][-F]]
3. lépés: F[+F][-F][+F[+F][-F]][-F[+F][-

F]][+F[+F][-F][+F[+F][-F]][-F[+F][-F]]][-F[+F][-
F][+F[+F][-F]][-F[+F][-F]]]

… és így tovább.

Nem hiszed el, hogy ezekkel az adatokkal 
ilyet lehet alkotni? Telepítsd fel az ingyenesen 
használható vektorgrafikus rajzolóprogramot, az 
Inkscape-t. (A program honlapjáról letölthető: 
http://www.inkscape.org/) Elindítás után az Ef-
fektusok, Megjelenítés, L-rendszer útvonalon ta-
lálod meg az L-rendszer értelmezőt. Ide csak be 
kell írnod amiket én korábban leírtam. Az OK 
megnyomása után a géped sebességétől függően 
megkapod az ábrát. A Rend értékét 5-nél nem ér-

demes nagyobbra venni, mert lelassul a dolog. 
(A Rend értéke határozza meg, hogy hány-

szor fut le a behelyettesítés.)

Ha esetleg sikerült felkeltenem az ér-
deklődésed ezzel kapcsolatban, akkor 
van egy remek honlap (http://algo-
rithmicbotany.org/papers/), ahol min-
denféle hasonló témájú angol nyelvű 
cikket találhatsz. Hogy mást ne mond-

jak, egy ingyenesen letölthető könyvet 
is: Algorithmic Beauty of Plants. Ha eset-

leg nem szeretsz gépen olvasni, akkor 
nem kizárt, hogy a Springer kiadótól még 

beszerezhető a papír változat.

Persze, kérdezheted, hogy mire jó ez az algo-
ritmikus botanika? Egy példát mondok, a többit 
pedig a fantáziádra bízom: 3D-s játék készítése-
kor – legyen szó akár kalandjátékról, akár rally-
ról - nem neked kell Blenderben egyenként 
modellezni a fákat, hogy változatos tájat kapj. 
Egy véletlen szám generátor - az ágak szöge és 
hossza a természetben is véletlenszerű vala-
mennyire - és az L-rendszer megfelelő implemen-
tációja ilyen feladatra elsőrangú.

LLiinnkkeekk::
http://algorithmicbotany.org/papers/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ciklus_(progra-

moz%C3%A1s)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rekur-

zi%C3%B3
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristid_Linden-

mayer
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A blog egy olyan újabb és újabb bejegyzések-
kel bővülő oldal, amely ezek sorozatából áll, füg-
getlenül attól, hogy mi az oldal témája, és hogy 
nyilvánosan elérhető-e. A bejegyzések leggyakrab-
ban – de nem szükségszerűen – fordított időrendi 
sorrendben vannak. A blogok többsége nyilvános 
weblapként működik bármely internethasználó ál-
tal elérhetően. Az eredeti „weblog” kifejezés a 
„web” és „log” (napló) szavak összetételéből kelet-
kezett, ebből rövidült a mára bevetté vált blog 
alak. Témákkal, rengeteggel találkoztam már. Le-
het egy az interneten közzétett személyes napló, 
humor gyűjtemény, film-zene kritikai lap, de le-
het egyéni vagy csoportos politikai véleménynyil-
vánítás vagy üzleti jellegű kommunikáció 
eszköze is. Lehetnek tematikus blogok melyek 
csak kifejezetten egy témával például csak az iro-
dalommal foglalkoznak. Sok weblog teszi lehető-
vé a látogatóknak nyilvános megjegyzések írását 
az egyes bejegyzésekhez, ami közösségek kialaku-
lásához vezethet. A blogok gyakorlatilag semmifé-
le formai vagy tartalmi megkötéssel nem 
rendelkeznek, bár többségük továbbra is 
hosszabb-rövidebb, döntően szöveges bejegyzé-
sekből áll. A blogoknál jelentős a hírcsatornák 
(feedek) használata, amelyek speciális webcímek, 
és az olvasók számára a feedolvasókon (hírolvasó 
programokon) keresztül lehetővé teszik a ked-
venc blogjaiknak, híroldalaiknak egy helyen való 
olvasását, illetve az új bejegyzésekről való értesü-
lést. A feedek legelterjedtebb formái az RSS 2.0 
és az ATOM 1.0, mindkettő az XML-en alapuló 
szabvány. Aki blogot kíván indítani, választhat a 
számos szolgáltató által kínált ingyenes vagy fize-
tős megoldás közül, de saját maga is üzemeltethet 
blogmotort, amelyből több nyílt forráskódú, ingye-
nes megoldás is létezik. 

A szomorú 2001. szeptember 11-i terrortáma-
dás után a civil média igen nagy lendületre ka-
pott. Az eseményekről tudósító civilek az 
internet adta lehetőségeket kihasználva indítottak 
számos blog oldalt, melyben a megélt esemé-
nyekről nyilatkoztak. Számos a terrorizmust elíté-
lő és a terrorizmus elleni háború témáját 
megbeszélő webnapló, valamint a veszteségek 
feldolgozásában segítő blog igen nagy figyelmet 
kapott. Arra is volt eset, hogy a bloggerek segítsé-
gével kényszerítettek lemondásra neves képvise-
lőket.

Mára a blogolás tömegjelenséggé vált, megje-
lentek az eszközök használatáról és a tartalom lét-
rehozásáról szóló útmutatók, és az egyszerűen 
kezelhető blog szoftverek is. Az elektronikus kö-
zösség építő szerepe is kiemelkedővé vált. A blo-
goknak mára megszűnt a speciális civilújságírói 
jellege, gyakran újságírók is vezetnek blogot, to-
vábbá annyira alacsonnyá vált a technikai korlát, 
hogy gyakorlatilag bárki, aki egy működő böngé-
szőprogrammal és netkapcsolattal rendelkezik, 
blogírásra adhatja a fejét. Ez persze ahhoz is ve-
zetett egyúttal, hogy jórészt lehetetlenné vált a 
blogok tartalmi tipizálása. 

A köznyelvben sokszor "webnapló". A napló 
webes változata. Jellemzően egy szerzője van, aki 
a saját életének részleteit vagy aktuális, konkrét té-
ma szempontjából nem kötött gondolatait osztja 
meg. Egy webes napló jellemzően a kevés tapaszta-
lattal rendelkező felhasználóknak is lehetővé teszi, 
hogy bejegyzéseket hozzanak létre és formázza-
nak. Az emberek leírják a mindennapi tapasztalata-
ikat, érzelmeiket, költeményeiket, írásaikat.

Blogok, naplók, képregények, 
humorgyűjtemények a neten
Kedves naplóm. A mai napon cikket kell írnom az interneten 
elterjedt Blogokról.
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A tematikus blog egy adott témára koncent-
rál, csak abban téve közzé bejegyzéseket. Írói álta-
lában otthonosak a témában és saját 
tapasztalataikat, kutatásaikat osztják meg illetve a 
témában közzétett más publikációkra reagálnak. 
A tematikus blogok, a szakmai publikációkkal el-
lentétben általában személyesebb hangvételűek és 
szubjektív nyelvezetűek.

Sok tematikus blog egy-egy termékkel vagy 
szűk termékcsoporttal foglalkozik. Gyakori, hogy 
maguk a termék létrehozásában résztvevők szer-
kesztenek egy azzal foglalkozó blogot.

Amíg egy személyes weblog elsősorban a min-
dennapi élettel és eseményekkel kapcsolatos, az el-
mélkedő kategóriába tartozó blogok a szerzők 
valamely felvetődő témáról szóló gondolatait tar-
talmazzák. Ezek általában kevésbé véletlenszerű 
és többnyire filozofikus témákat jelentenek. Az el-
mélkedő blogok egyik oldalról természetesen bele-
olvadnak a személyes weblogokba, másik 
oldalról pedig a tematikus blogokba. Általában 
ide tartoznak a politikai blogok is. 

A HaverBlog egy megosztott napló a weben, 
mely rövid, gyakran frissített bejegyzésekből áll, 
amit hasonló érdeklődéskörrel rendelkező barátok 
szerkesztenek. Ezek egy kisebb-nagyobb társaság 
hétköznapi életével kapcsolatosak, és olvasóközön-
ségük is ugyanez a társaság. 

A naplóba oltott regények komoly hagyomá-
nyokkal bírnak a prózairodalomban. Késői utód-
juk a különleges talajon fejlődő fiktív(?) 
történetet és szereplőket használó blog, ami folyta-
tásos, naplószerű formában mutatja be a cselek-
ményt. Írója on-line eszközök segítségével 
azonnali visszajelzést kaphat olvasóitól; az alko-
tók e szerint is alakíthatják a cselekményt, így ki-
alakítva egy oda-visszaható rendszert, ahol egy 
szinten túl már megkérdőjeleződik az író és olva-
só státusza. 

Hírkivonatokat tartalmaz egy adott témakör-
ből. Ezek általában rövid összefoglalókat, illetve 
linkeket tartalmaznak érdekes cikkekre a sajtó-
ból. 

A kifejezetten politikával foglalkozó temati-
kus vagy elmélkedő blogok elsősorban az Egye-
sült Államokban számítanak népszerűnek. A 
legtöbbször egy személy a hírekre hivatkozik és 
hozzá csatolja saját megjegyzéseit, ennél fogva 
ezek a téma szempontjából nem annyira egysége-
sek. 

A vállalati blogokat egy adott cég alkalma-
zottjai vezetik. Jellemzően egy a cég által fontos-
nak tartott témára koncentrál. 

A komplex blogok keretében a szerző egy 
blog alá integrálja különféle tevékenységét, 
ugyanott - csak más rovatba sorolva - teszi közzé 
például személyes (magánéleti) bejegyzéseit, 
szakmai jellegű cikkeit, fotóit, netán közéleti-po-
litikai észrevételeit. A szerteágazó tematikájú 
komplex blog egyfajta egyszemélyes webújság 
benyomását keltheti. Gyakorlatilag több különál-
ló blogról van szó, amiket csak a közös megjele-
nés és jellemzően a szerző személye köt össze. 

Idén egy neves angliai portálon a Guardian-
en összeszedték az idei év 50 legbefolyásosabb 
blogját valamint kikiáltották, hogy az idei év leg-
aktívabb net felhasználói a bloggerek. Úgy néz ki 
ez a fajta megnyilvánulási mód az emberek szá-
mára egyre szimpatikusabb és - ki tudja - lehet, 
hogy pár ezer év múlva már a minket, mint Ősö-
ket kutatók a blogjaink alapján határozzák majd 
meg milyen emberek is lehettünk.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Blog
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Ha már nem tartjuk be az 
alapszabályokat, azaz ne éhgyo-
morra igyunk, ne keverjük, pár 
trükköt már az ivászat elején be 
lehet vetni. Az adagok között ér-
demes enni, legalább ekkor fala-
tozzunk mindenképp. Zsíros 
kaja, rágcsálni való, vagy ami 
késlelteti az alkohol felszívódá-
sát, az a sajt. Másnapi ételfo-
gyasztásra ajánlott a savanyú 
káposzta, a hús- és káposztale-
ves. Ezek mellett érdemes még 
kipróbálni a tejfölt, és a töltött 
káposztát is. A méz és a külön-
böző gyümölcsök is ajánlottak 
ilyen helyzetekre, ugyanis a 
gyümölcsökben lévő fruktóz 
(gyümölcscukor) megkönnyíti 
az alkohol feldolgozását és fel-
bontását a szervezetben. Ha a 
szokásosnál többet ittunk, itt jön elő a fent emlí-
tett méz fogyasztása, hiszen ebben is magas a ter-
mészetes cukortartalom. Még néhány mézes 
sütemény is segíthet, mert jótékonyan hat az alko-
holtól "megviselt" gyomrunkra: könnyít rajta, ha 
nehéznek érezzük, és visszaadja az italozástól 
igencsak megcsappant energiánkat. Tehát érde-
mes a bulikat rendező házigazdáknak beszerezni 
vagy süttetni pár édes meglepetést, hogy a vendé-
gek ne dőljenek ki túl hamar. Itt ajánlanám egyik 
írótársam muffinjait, isteniek! Niki, ugye szilvesz-
terre készítesz párat?

Ételek mellett van egy kapszula, amit titkos 
fegyverként bevethetünk, illetve bevehetünk. Ez 
a PartySmart. Formulája több gyógynövényből 
áll, pontosabban 6 különböző fajtából, mely segít 

a kínzó utóhatásokat eltün-
tetni. Alkoholfogyasztás 
előtt, közben vagy legké-
sőbb az utolsó pohárnál 
kell bevenni. De mivel rit-
kán emlékszik az ember, 
hogy mikor itta meg mond-
juk az utolsó sörét, érde-
mes az elején túl lenni 
rajta. S másnap felkelés-
kor hiába vársz bármilyen 
rosszullétet, nem történik 
semmi. Az Intersparban, 
Sparban biztosan találha-
tó, ezen kívül még a Corá-
ban és az OMW 
töltőállomásokon is megle-
led. Ha valakinek megtet-
szett, érdemes a honlapra 
ellátogatni, további infor-
mációkat szerezni, végig-

böngészni a boltok listáját, hogy hol árulják: 
http://www.partysmart.hu/. Tablettáknál még a 
fejfájás csillapító gyógyszerek is jók, bő folya-
dékkal lenyelve (itt a folyadék már ne tartalmaz-
zon alkoholt). Ami tévhit, hogy nem felkeléskor 
kell bevenni, hanem még lefekvés előtt, hogy le-
gyen ideje hatni. Ugyanígy alkalmazható még a 
kalcium pezsgőtabletta.

Olyat is hallani, hogy a másnaposságot a szí-
nezékanyagokat tartalmazó italok - mint a bran-
dy, vörösbor, konyak és whisky - okozzák, ezért 
ha mindenképp fel szeretnénk önteni a garatra, ér-
demesebb a világosabb alkoholokhoz nyúlni, 
mint pl. a vodkához, silver tequila- hoz vagy a fe-
hérborhoz. Ezen kívül nagy segítség a tea, a kávé 
és az energiaitalok. Ezeknek a javító hatását a kö-

Másnaposság ellenszerei
Lassan jön a szilveszter, decembert és az évet búcsúztatjuk. Így azok 
is, akik nem állnak baráti viszonyban az alkohollal, koccintanak 
párat. Hiába ünnepelünk, a vizsgaidőszak az ajtónknál kopogtat. 
Tehát ésszerűen a poharak emelgetésével! De ha a baj már 
megtörtént, lássunk pár orvoslást a kínzó másnaposság ellen.
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vetkezőképpen magyarázzák: „Bármi olyan szer, 
ami a keringésre hat, gyorsítja azt és segíti a ve-
sén történő átpumpálást, csökkenti az ödémát, és 
ezáltal hozzásegít ahhoz, hogy jobban érezzük ma-
gunkat.” A koffein pont ezt váltja ki a szervezet-
ből. Ha a teákat választjuk, négy gyógynövényes 
változat a legjobb. A ginszenggel kezdem a felso-
rolást, melyet manapság egyre gyakrabban reklá-
moznak. Teáját úgy kapjuk meg, hogy ha a 
keveréket megvásároltuk a gyógyszertárban, leönt-
jük forró vízzel, s több napig is kortyolgathatjuk, 
állapotunktól függően. Arra vigyázzunk, hogy na-
pi három-öt csésze a megengedett. Utána a hazai 
csipkebogyó és a citromfű következik. Az előbbi-
nél a bogyókat apróra összevágjuk, 2 maroknyi 
adagot leforrázunk - éjszakai áztatás után pedig 
egész nap fogyasztható. Az utóbbinál három-
négy levelet egy csésze forró vízbe helyezzük 
egy negyedórára és kész is. Itt a napi két-három 
csészényi fogyasztásra figyelni kell. Legutoljára a 
vasfűt említeném meg. Elkészítési javaslata, hogy 
három deci forró vízbe tegyünk két teáskanálnyi 
szárított füvet, negyedóráig állni hagyjuk. Szűrés 
után fogyasztható. A megengedett adag naponta 
három-négy csésze. Azt felesleges megjegyez-
nem, hogy terhesség alatt nem fogyasztható, mert 
nem hinném, hogy ilyenkor bárki be szeretne 
rúgni. Folyadékok közül érdemes még a gyöm-
béres teával kísérletezni C-vitaminnal kiegészít-
ve, illetve gyümölcscukor tartalmuk miatt a 
gyümölcslevekkel. Ha már ennyi italt bemutat-
tam, felmerülhet, hogy ezeket keverve nem lehet 
fogyasztani? Nem ajánlanám, de más italkeveré-
keket, pontosabban koktélokat igen. Az ilyen 
legismertebb másnaposság elleni a Bloody Ma-
ry. Egyik elkészítési lehetősége: a hozzávalók- 2 
dl paradicsomlé, 1 gerezd citrom leve, 2 fröccs 
Worcestershire szósz, 1 fröccs Tabasco szósz,1 
csipet torma, só és bors. Ezeket összekeverjük, s 
már ihatjuk is. De aki a „kutyaharapást szőrével” 
megoldásnak a híve, a következő változatot aján-
lanám. Vodkával való kiegészítést. Aki nem sze-
reti az erőset, a Tabasco szószt kihagyhatja. Ne 
helytelenül hivatkozzak, pontosítok az elnevezé-
seken. A vodkát elhagyva a koktélból Virgin Ma-
ryt kapjuk. A vodka helyett tequilát használva 
pedig a Bloody Maria receptjét keverjük. Ez 
utóbbit nem igazán ajánlanám másnaposságra. 
De nemcsak ez az egy koktél létezik, mint 
gyógymód. Ha többet szeretnél tudni erről, és a 

koktél készítői tudásodat is bővítenéd, egy köny-
vet ajánlanék a figyelmedbe. Az Alexandra áru-
házban beszerezhető, ha a boltokban nem 
található, a honlapon biztosan (http://www.ale-
xandra.hu). Maga a könyv címe pedig a CSODA-
KOKTÉLOK: MÁSNAPOSSÁG ELLEN - A 
villámgyors jobbulás koktéljai. 2004-es, az Opus 
kiadó gondoskodott a megjelenéséről. Az ára pe-
dig 1298.- Azt soha ne felejtsük el, hogy a min-
dig bevált módszer, ami kéznél van, az a kiadós 
alvás. S ha ez sem segít, ott van a harmadik nap!

Mindenkinek jó szilveszterezést, sok bulizást. 
Utána meg minél gyorsabb és fájdalommentes 
másnapot.
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Aki néz külföldi filmeket, az gyakran találko-
zik a félrefordítás problémájával. Persze nem gond, 
ha a szereplők nem ugyanazt mondják magyarul, 
mint amit az eredeti nyelven sőt, van, hogy anya-
nyelvünkön sokkal frappánsabb és odaillőbb a szö-
veg. De igen súlyos tévedések is előfordulhatnak. 
A különböző önkéntes netes gárdáknak jobban el-
nézzük az ilyesmit, mivel nem hivatásosakról, ha-
nem általában lelkes rajongókról van szó, így eleve 
óvatossággal kezeljük a „műveiket”. De ők olykor 
sokkal megbízhatóbbak, mint az ebből élő fordítók, 
akiktől elvárná az ember, hogy tisztességes munkát 
végezzenek, és ők ehelyett néha olyan bődületes hü-
lyeségeket írnak az eredeti szöveghez képest fordí-
tás gyanánt, hogy az embernek sírva kell nevetnie 
rajta. Itt is van néhány ékes példány ezekre:

„A Ben 10 című rajzfilmsorozat egyik epizódjá-
ban volt egy olyan magyar szókapcsolat, hogy "ra-
dioaktív növények". Elég furának hallatszott, nem 
tudtam miért. De aztán rájöttem, hogy a „radioacti-
ve plants”-ből lett az, ami lett... Ami ugye gyárat, 
üzemet, ilyesmit jelent.”

„Aug. 31-én adott az RTL Klub valami szuper 
(khm :-)) akciófilmet olyan hajnali kettőkor David 
"Knight Rider" Hasselhoff-fal a főszerepben. Érde-
kes volt egy jelenetben hallani, amint egy férfi egy 
lavina alá temetett házikóból a rádióba ordítja, 
hogy "Május! Május!" :-) Nem láttam eredeti-
ben, de van egy forintom, hogy "Mayday!" volt 
angolul.”

„Volt anno egy "nagyszerű" Van Damme 
film is, az eredeti címe Red Eagle volt, a ma-
gyar fordítás pedig Fekete sas.”

„A  „Halottnak a csók” című vígjátékban a 
főszereplő hölgy autó melletti „Shotgun!” felki-
áltását az angol szlengben nem túl jártas fordí-
tó(k) nemes egyszerűséggel puskának 
fordították. Tudni kell, hogy az angolszász terü-
leteken a shotgun felkiáltás az anyósülés lefog-
lalását jelenti. Mintha itthon valaki azt 
mondaná "stip-stop, én ülök előre!"”

„Hallottam a TV-ből egy fordítási bakit:
Az egyik figura azt mondja a másiknak, hogy 

"Ez a belépőjegy." Eredetileg ezt mondaná: 
"That's the ticket.", ami valójából azt jelenti, hogy 
"Helyes." vagy "Jól van."”

„”Let your hair down” (Lazíts!) mondja Jack a 
„Jack Keane” című filmben vigasztalóan a történet-
ben szereplő szomorú indiai menyasszonynak, aki 
éppen amnéziás vőlegénye miatt szenved. Amikor 
azonban lepillantok a magyar fordításra, ott ez áll: 
„Vágassa le a haját!””

Néhányról egyértelműen üvölt, hogy a fordító 
nem vetette össze a szöveget az adott jelenettel, 
vagy csak lusta volt előkapni egy Oxford szótárat, 
hogy megnézze az adott kifejezést, csak hasára 
csapva odaírta azt, ami számára a „leglogikusabb-
nak” tűnhetett.  Pedig ha vette volna a fáradságot 
és utánanézett volna ezeknek a dolgoknak, akkor 
mindez elkerülhető lett volna. Ráadásul érthetet-
len, hogy így filmek hogy kerülhettek piacra, hisz 
bizonyos hibákat alacsonyabb szintű nyelvtudással 
is simán ki lehet szúrni. Igaz, hogy manapság min-
denki siet, verseny van, a terméknek minél előbb 
elérhetővé kell válnia a nagyközönség számára, de 
ne a minőség lássa kárát mindezeknek.

Félrefordítás
Ülsz a moziban egy feliratos filmet nézve, majd egy adott jelenetnél 
elveszted a fonalat, a szöveg sehogy sem passzol az adott 
helyzethez. Elgondolkozol a fennálló zavaron, majd előbb-utóbb 
rájössz, hogy nem veled, hanem a felirattal nem stimmel valami.
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MM..SSzz..:: Márta Szilveszter a becsületes nevem. 
Másodéves, tiszteletbeli kommunikáció szakos 
diák vagyok itt Szegeden. A formációnak, ugye, a 
dobosa. Hat éve dobolok, igazából 
szájharmonikával is próbálkozom. Ezen kívül 
gitárral is foglalkozom, annyira nem intenzíven, 
de ezt is szeretem. A zenekarba Dani által 
kerültem be. Közös pályafutásunk, még egy 
régebbi bandában volt. Egy közös ismerősünk 
mutatott be egymásnak, és csináltunk egy metál 
zenekart, de a ritmus gitárosunk kicsit borította a 
dolgot, és kitaláltuk, hogy alapítunk egy másik 
zenekart, és így jött össze a BelseBlues Quartet 
nevű formáció. Így most megy a szekér, elég 
jól. 

VV..BB..:: Váradi Balázs vagyok. Nekem ez az 
első komoly zenekarom, és amit tudok, azt 
autodidakta módon tanultam, soha nem jártam 
tanárhoz. Én vagyok a ritmusgitárosa a 
zenekarnak. A Természettudományi karon, 
fizika szakon vagyok jelenleg hallgató. 
Egyelőre az építészpálya az, amit 
megcéloztam. Mindegyikőnket igazából egy 
lány köt össze, én a barátnőmön keresztül 
ismertem meg Danit, és gondoltuk, hogy 
összedobunk egy zenekart, ha már itt vagyunk. 

DD..II..BBooccii:: Dóra István, Boci vagyok. Matek- 
Fizika szakon, itt a TTIK-n. Fizika révén 
ismertem meg a Balázst, méghozzá mechanika 
gyakorlaton. Láttam, hogy zenél, és egyszer 
megkörnyékeztem, hogy nem tudja-e meddig van 
nyitva a hangszerbolt… hát valahogy így 
puhatolóztam, hogy esetleg zenélnénk-e közösen. 
A többiek már ismerték egymást és én így 
kerültem ebbe a formációba. Nekem egyébként 
ez a második zenekarom, korábban volt egy old 
rock bandám a gimnáziumban.

PP..DD..::  Jómagam sok-sok éve gitározok Papp 
Dániel néven. Már nem is tudom mióta, vagy tíz 
éve. Öt évet zeneiskoláztam, azután volt egy-két 
zenekarom itt, ott, amott. Dobolgatok is egy 
ideje. Faterom dobos, otthon volt a felszerelés, 
úgyhogy adódott a dolog. Nem tudom már, hogy 
ez hányadik zenekarom, de mindben Szilveszter 
dobolt, kivéve, amelyikben én. Eddig ez megy a 
legjobban, ezt szeretem legjobban csinálni. 
Szeretek ezekkel a makikkal együtt zenélni!

DD..II..BBooccii:: Mernél mást mondani!
PP..DD..:: Egyébként Pécsre járok az egyetemre, 

építészmérnök szakra, még egy ideig, amit 
jegelni fogok nemsokára, de ez még a jövő 
zenéje. 

DD..II..BBooccii::  2008.márius 15. 
VV..BB..:: Nagyon ráértünk, mert éppen nem volt 

semmi…
PP..DD..:: Az első próba Szilveszteréknél volt, 

eléggé bormámoros pillanatokat töltöttünk 
együtt. 

DD..II..BBooccii..:: Nem ismertük egymást, szinte 
egyáltalán…

VV..BB..:: …de a „Hey Joe” mindenkit 
összefogott. 

BelseBlues Quartet
Négy fiatal egyetemista, hosszú haj, természettudományok, 
körítésnek egy kis kommunikáció, építészet, a középpontban pedig 
a zene. Ez a BelseBlues Quartet. Füstös hely, sör, bor /a pálinkát 
kihagytuk/, megspékelve egy kis kocsmai zajjal, ez pedig az interjú 
helyszíne. A hangulat remek volt. 
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PP..DD..::  Így az első aktív próbán, már élesben el 
is játszottuk. 

DD..II..BBooccii:: Balázs a ritmusgitáros, Szilveszter 
dobol, ők a ritmusszekció, Dani a szólógitár, én 
meg a basszus, és az ének. 

PP..DD..::  Bazsa, és én szoktunk néha vokálozni, 
több, kevesebb sikerrel. 

PP..DD..:: Amikor csak van időnk, de egyébként 
átlagosan havonta. Viszont akadt olyan, hogy 
három hét alatt két koncertünk is volt. 

MM..SSzz..:: Ha hívnak megyünk, ha meg nem, 
akkor csinálunk magunknak bulit. 

PP..DD..::  Maximálisan tudunk foglalkozni a 
zenéléssel. Próbák hétvégén vannak, de 
egyébként így szükségszerűen csináljuk. Koncert 
előtt van egy-két próba, arra viszont nincs időnk, 
hogy aktívan próbáljunk hétről, hétre. Ha van 
időnk ilyenre, akkor meg számokat csinálunk 
folyamatosan. 

PP..DD..::  Saját szám hat, egyébként meg 
huszonegy, huszonkettő… meg még holnap 
összerakunk kettőt… 

VV..BB..::  Blues rock…
DD..II..BBooccii::  Motoros blues…
PP..DD..::  Old rock…
DD..II..BBooccii:: Nem az a népzenei blues, hanem az 

a tipikus kocsma blues…mint Deák Bill Gyula és 
Hobo zenéje…

MM..SSzz..:: A közönségünk általában így a baráti 
körből áll, úgyhogy elég jók a visszajelzések, 
mert ugye a haverjaink nyílván nem mondják, 
hogy sz*rok vagyunk. Mindenki dicsér minket, 
de nem is ez a lényeg, hanem mikor a szervező 
mondja, hogy nagyon jók voltunk.

PP..DD..::  A legutóbbi koncertünk után, meg is 
hívtak egyből egy másik fellépésre, márciusban, 
egy motoros találkozóra. 

DD..II..BBooccii:: Garaboncziásban az történt, hogy 
későn, tehát egy óra körül tudtunk elkezdeni 
zenélni, és a szervező mondta, hogy ő még ilyet 
nem látott a hely történetében, hogy hajnali 
kettőkor még ennyien tombolnak. Ez nekünk egy 
dicséret volt…

MM..SSzz..::… tehát egy k*rva jó zenekar 
vagyunk…

MM..SSzz..::  Akadt bőven, de pl. az enyém az 
papírfestéket nem tűrő, úgyhogy szerintem ezt 
inkább hagyjuk…

DD..II..BBooccii:: Az, vicces sztori, hogy amikor az 
első próbánk volt, egyáltalán nem ismertük 
egymást, és így játszogatunk, játszogatunk… 
Felnézek Danira, Balázst meglököm, és látjuk, 
hogy szólózik, és közben írja az sms-t. Hát így az 
első benyomás…
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VV..BB..:: Megvolt az impresszió rendesen. Nem 
tudom melyik volt az automatikus, az sms írás, 
hogy „Szia Baba! Szeretlek…”, vagy a szóló… 
Ez azért elgondolkodtató! 

PP..DD..:: Volt egy ominózus algyői koncertünk, 
ahol volt egy ismerősünknek úgynevezett 
smasszer avatása, ami úgy zajlott, hogy kb. 5-6 
üveg sört öntöttek a nyakába, ami a zenekar elé 
kifolyt. Elkezdtük játszani a Pocsolyába léptem 
kezdetű dalt, és egy csaj helyből pofára esett. 

DD..II..BBooccii:: Nem tudtuk mit csináljunk, hogy 
most leálljunk, vagy mi legyen. Szóval ez egy 
elég röhejes sztori volt. 

PP..DD..:: Egyébként egy tóparton volt a koncert, 
és mikor a szervező meghallotta ezt a számot, 
amit külön az ő kérésére tanultunk meg, bejött 
egy szál bokszeralsóban táncolni, merthogy ő a 
tóból mászott ki akkor… és ott riszálta magát, 
elég csúnyán…

PP..DD..::  Ha minden jól megy decemberben, 
karácsony előtt, vagy után, ha mindenki ráér, 
Szegeden, és Sándorfalván, de pontos időpontot 
még nem tudunk. Ez egy karácsonyi 
koncertféleség lenne. Ami meg komolyabb, az 

vizsgaidőszak után, egy mezőtúri zenekar jön 
Szegedre, és velük fogunk együtt játszani. Meg 
ugye kaptuk a motoros találkozóra a meghívást 
márciusra…

VV..BB..:: Utána szerveződik egy nemzetközibb 
dolog. Van egy cseh ismerős zenekarunk, és már 
elkezdtük szervezni egy kisebb fesztivált 
Szegedre; majd megtesszük ezt Csehországban 
is. Szeretnénk kicsit átnyúlni a határokon. 

Honlap: 
http://www.hotdog.hu/band_prof.hot?user_id=81
7825
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Miről is van szó? A cím alapján valamiféle apoka-
liptikus hitbéli magára találásra gondolhatna az ember. 
Szó nincs róla. Isten városa egy „lakó”negyed, amit 
Rio de Janeiro szélén húztak fel a hatvanas évek vége 
felé, hogy az egyre terjeszkedő település-monstrum la-
kásgondjait enyhítsék. A film in medias res azonnal a 
főkonfliktus tárgyalásával kezd, az előzményeket csak 
utána taglalja. Így bontakozik ki a – sajnos – valós ese-
ményeken alapuló „mese” melynek egyik főszereplője 
Rakéta, Isten városának egyik felnövekvő félben lévő 
gyermeke. Az ő szemszögéből hallgatjuk végig az euró-
pai szemmel már-már hihetetlenül aljas és fordulatos 
történetet, ahol minden ember és eset kapcsolatban áll 
a másikkal és nem mindig – sőt többnyire nem – lineári-
san, hanem azoknak kusza, alig áttekinthető láncolata-
ként. Kezdődtek a dolgok ugye a focimeccsen szétlőtt 
labda esetével, azután jött a gázpalackokat szállító kiste-
herautó elrablása. A másik főszereplő, a nagyjából 10 
éves Kiskocka kihagyása a bulikból utána brutális fordu-
latot vesz, amikor is valahogyan egy egész bordélyház 
kiirtódik és a tettes sehogy sincs meg… Bunkó, Rakéta 
bátyja a szomszéd feleségét abajgatja, amit sajnos ké-
sőbb az asszony hites ura megtud – így az asszony egy 
gödörben végzi, de később valami rejtélyes módon eltű-
nik maga az inszeminátor is. Haladnak a dolgok a ma-
guk medrében, a többség belefolyik a drogok világába, 
bár csak fogyasztóként, de Kiskocka (talán már meg-
van ekkor 15-16 éves is) örök barátjával Benny-vel pár 
ronda leszámolás útján a környék nagyhatalmú urává 
válik. Miután Répa, a másik teljhatalmú drogbáró, az 
ekkor már Kis Zé-ként regnáló egykori Kiskocka, 
Benny cimborájának is haverja, jobbnak látszik feloszta-
ni a területeket. Béke uralja immár Isten városát. 
Benny egy súlyos tévedés miatti, értelmetlen halála a 
szabadtéri diszkó közepén azonban fordulópontot je-
lent. Ekkor jön képbe az egyelőre különálló Csirke, aki-
nek nője egy nagyon csúnya ügy okán válik Kis Zé 
áldozatává. Innentől lavinaként száguldanak az esemé-

nyek; mivel Csirke volt katonaként nemcsak jó lövész, 
de rettentően éhezik is a bosszúra. Beáll Répa bandájá-
ba, összetűzésük először a kórházban ér véget. Rakéta 
ekkortájt lép meg a helyszínről, de jó fotósként még 
visszajár, s tanúja lesz a végső ütközetnek (ami a film 
nyitó jelenetsora is egyben), mely drámai kimenetelé-
vel minden eddigit és bármi elképzelhetőt felülmúl…

Kíméletlen szociográfia ez a nyomornegyedek és 
a túlzsúfolt metropolisok világáról mindenféle szána-
lom vagy giccses tanulság nélkül. A perifériákon élők 
végső elkeseredése vagy érdektelensége, a szülők nem-
törődömsége és a gyerekek elhanyagolása, az egyén el-
nyomorodása a szegénységgel és erőszakkal párosulva 
félelmetes elegyet hoz létre. Ott, ahol az emberi élet hi-
hetetlenül olcsó és csak a pénz számít – s amit azon 
megvehetsz. A rendőrség pedig nemhogy szemet huny 
a bűnözés felett, de esetenként még asszisztál is hozzá. 
A film rendezője, Meirelles, voltaképp nem tett mást, 
csak lefestette ezt a szörnyű miliőt. De ezt mesterien és 
művészi kvalitásai teljes spektrumáról bizonyságot té-
ve hajtotta végre. Hibátlanul és sajnos valósághűen, te-
szem hozzá. Kicsit túl sok nekem a kameramozgás, de 
hát ez már csak így van a modern filmeknél; ez már 
voltaképp csak ízlés kérdése.

Mindennel együtt az Isten városa fantasztikus 
film: páratlan durvasága mellett társadalomkritikája és 
művészi értékei is kiemelik a mindennapok, de még a 
korábbi évtizedek filmfolyamából is. Mindenkinek 
ajánlom megnézésre; még azoknak is esetleg, akik ódz-
kodnak a durvább moziktól. Erre pedig okként csak a 
legendás japán rendező, Akira Kuroszava örökérvényű 
mondatát tudom felhozni:

"Művésznek lenni annyi, mint soha félre nem for-
dítani a tekintetünket."

Fernardo Meirelles direktor 
nem tette. Szerintem te se tedd.

Isten városa (2001)
A régebbi érák filmjeinek rajongója lévén ritkán tudok túllépni a ’90-
es évek illetve az azelőtti időszak filmjein, lévén számomra mondani-
való és témák tekintetében e korszak alkotásai mérvadóak. Az ez-
redforduló utáni periódus számomra kevés érdekességet tartogat; 
jelen mozi azonban szerintem – népszerűsége dacára – már most je-
len évtizedünk és a mozgóképek históriájának élő klasszikusaként te-
kinthető.
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A mű írójáról mindenkép-
pen meg kell említenem néhány 
dolgot, természetesen csak dió-
héjban. 

Selma Lagerlöf a 19-20 szá-
zad fordulóján élt, a svéd iroda-
lom kiemelkedő alakjaként. 
1909-ben nőként első ízben ka-
pott irodalmi Nobel-díjat. Ő írta 
meg egy felkérésre - aminek 
célja egy olyan könyv volt, ami 
földrajzi és honismereti tudást 
ad át - a Nils Holgersson-t, ami-
nek története mindannyiunkat 
elvarázsolt jó eséllyel. A Svéd Tudományos Aka-
démia tagjává választották 1913-ban. A svédek 
húsz koronásán látható arcképe. 

Egész életét végigkísérte a jóra való szándék, 
műveiben visszaköszön szépség, misztikum, haza-
szeretet, hit és erény. 1939-ben, amikor az oro-
szok megtámadták a finneket, elküldte a 
Nobel-díjának érméjét a finn kormánynak, hogy a 
pénzből segítse a rászorulókat. A második világhá-
ború borzalmait azonban már nem érte meg. 

Selma Lagerlöf 1940-ben elhunyt, 82 éves ko-
rában.

""IIsstteenneemm,,  mmiieellőőtttt  eelljjöönn  aazz  aarraattááss  iiddeejjee,,  eennggeedddd  
mmeeggéérrlleellőőddnnii  aa  lleellkkeemm!!""

A Halál kocsisa egy 1912-ben napvilágot lá-
tott regény, amiből később nagysikerű (néma)fil-
mek és színpadi változatok készültek. A történet 
egy szóbeszéden, egy babonán alapul, miszerint 
minden évben, Szilveszter éjjelén egy halott lelké-
ért eljön a halál kocsisa, és ráruházza a hatalmát, 
hogy egy évig ő lássa el eme posztot, és látogassa 
a haldoklókat… Az egy év letelte után adhatja 
csak át a szolgálatot.

A történet központi szereplője David Holm, 
aki egy részeges semmirekellő. Ezen említett fia-
talember az év utolsó éjjelén, kellően betintázva 

kileheli lelkét egy templom 
kertjében. A halál kocsisa el-
jön érte, és magával viszi, 
hogy ő váltsa fel komor tiszt-
ségén.

Elsőként azt a nővért lá-
togatják meg, aki közvetve 
Holm miatt fekszik a halálos 
ágyán, és mindig segíteni 
próbált rajta. 

Látja haldokló testvérét 
a börtönben, akinek ígéretet 
tesz, bár halottként nem tart-
hat be. Látja a pusztítást, 

amit jellemtelensége okozott, és még az ő távozá-
sa után is okoz. A két látogató árnyékként jár hal-
doklótól haldoklóig, majd a nemtörődöm 
gazember szép lassan megtörik. Végső kétségbe-
esésében pedig már csak annyiért könyörög, 
hogy kapjon még egy kevés haladékot, hogy jobb 
ember lehessen…

Hallottam már jobb-rosszabb kritikát is a mű-
ről, de igazából lényegtelen – nekem az egyik 
személyes kedvencem. A mondanivalója meg-
szívlelendő és örökérvényű: Tartok tőle, a való-
ságban a halál kocsisa nem ilyen megbocsájtó…

Az emberi erényt, belső szépséget, és a meg-
bánást emeli középpontba. Teszi ezt misztikum-
mal és komorsággal átszőve, de nem nyomasztó 
és fojtogató módon. Egyedülálló mű. Személyes 
véleményem szerint ez a regény olyan bensősé-
ges, és lelkileg szépítő, mint egy halk ima. 

Gyakorlatilag bárkinek ajánlhatom, akibe szo-
rult egy csepp értelem…

Selma Lagerlöf: A halál kocsisa
A skandináv irodalom egyik gyöngyszeméről lesz szó a 
továbbiakban. A halál kocsisa egy rendhagyó, de számomra 
mindenképpen rendkívül meghatározó műélményt jelent. Lassan 
egy évszázada született meg, de ettől függetlenül azt hiszem, 
kortalan üzenetet hordoz.
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Egyre kevesebben jutnak hozzá hazánkban a 
még mindig igen széles választékot kínáló német 
programcsomagokhoz. Ha mégis, akkor a DW 
ajánlója vagy a német VIVA játszási listája 
alapján már kiderülhetett számukra: megérkezett 
a várva várt új Reamonn maxi.

Ha netán rosszízű előérzetekkel közelítettünk 
volna eddig az igényes német rockzenéhez, itt az 
idő, hogy eloszlassuk a kételyeket. A közkedvelt, 
nemzetközileg is elismert német származású 
dallamos rockzenét játszó csapatok között 
ugyanis immáron néhány éve a Reamonn bandát 
is köszönthetjük. Történetük korántsem új keletű; 
egészen 2000 nyarára nyúlik vissza. A júliusi 
forróságban, a napsütötte limonádéslágerek 
mellett ekkoriban tűnt fel egy sötét színekkel 
játszó, kissé borongós hangulatú video. Amikor 
néhány héttel később egy kedves ismerősöm 
folyton ezt dúdolta, azt hiszem, akkor jöttem rá 
igazán, mit is jelent a „Supergirl”. Még 
ugyanebben az évben (ősszel) újabb kislemezzel 
ajándékozták meg a közönséget: a debütáló 
„Tuesday” albumot erősítő „Josephine” is jól 
szerepelt a listákon.

A következő nyáron Falco klasszikusát, a 
„Jeanny”-t értelmezték újra; tengerparton, de 
sajátos melankolikus hangulatban („Dream 
No.7.”). 2003 tavaszán immáron a harmadik 
albumot („Beautiful Sky”) harangozta be a 
„Star”. A banda saját koncertalbumát („Raise 
Your Hands”) követően 2006 őszének talán 
legnépszerűbb európai slágerét alkotta meg; a 
„Tonight” eredeti és újrakevert változata szinte 
egymással versengve szerepelt a listákon (oh 
tonight...you killed me with your smile...”). 
Hiába a „Wish” album következő, télen 
megjelentetett dala („Promise (You and Me)”), a 
Reamonn neve a nagyközönség előtt a „Tonight”-
tal azonosult.

Nagy várakozások előzték meg az új dal, a 
„Through the Eyes of a Child” kiadását. A 
kritikusok szerint (ha még eddig nem történt 
volna meg) az új felvétel meghozhatja az igazi 
áttörést a zenekar számára.. Az album saját 
nevüket viseli: ezzel már a cím kiválasztásánál is 
jelezve, hogy itt az idő egy (újabb) 
bemutatkozásra. (Reamonn-ék ezúttal még 
inkább nyitnak kifelé: a dalok közül az „Open 
Skies” mozi betétdalként is fut.) Az új kislemez a 
borongós hangulat helyett inkább a mély 
érzelmekre, a tisztaságra és az ártatlanságra 
helyezi a hangsúlyt. A video bemutatja, ami 
eredendően rossz: katonák és tankok érkeznek, 
fákat vágnak ki, szülők veszekednek és tornádó 
pusztít... Ebben a nyomasztó hangulatban mégis 
derűsen nézünk a jövő felé: „I know that there 
will be tomorrow”, és amúgy is: minden 
egyszerűbb, ha a gyerekek szemével nézzük.

A Reamonn nem egy tömegzenekar... Közel 
egy éve nem lehet kiejteni a rádiók játszási 
listájáról Paul van Dyk „Let Go”-ját; a felvételt, 
amihez ugyanaz a Rea Garvey, a Reamonn 
énekese kölcsönzi hangját... Ott van 2006, és a 
„Tonight”; a Reamonn mégsem egy 
tömegzenekar... Talán nem az, de én azt 
mondom: ne is legyen az. Ezeknek a daloknak 
nem arra van szükségük, hogy agyonjátsszák 
őket... ezek a dalok azoknál maradnak, akik 
meghallgatják őket; egy kicsit mindannyiunknál...

Az „I Love to Move In Here” kislemez 
megjelenésével figyelmünket ismét Moby-ra és a 
hónapok óta kapható Last Night albumra 
fordítjuk. A New York-i származású zenész-dj 
mögött komoly húsz (ha nem több!)éves zenei 
karrier és nemzetközi sikerek állnak.

Moby korai zenei konstrukcióit (az évtized 
Twin Peaks-rajongásától fűtött Laura Palmer 
témáját újragondoló „Go” és a „Move” EP) 

ÉV VÉGI ZENEÁRADAT
A válogatásalbumokban is bővelkedő karácsonyi piacon egy német 
rockbanda újdonsága és egy trükkös amerikai fiatalember albuma 
áll előttünk.
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követően a kilencvenes évek elején az 
„Everything is Wrong” c. albumával futott be 
(1995); „Everytime You Touch Me” c. dala 
kisebb részben eurodance-es elemeket 
felhasználva tökéletesen illeszkedett 
kortársaihoz, és nem véletlenül az 1995-ös nyár 
egyik legtöbbet játszott diszkófelvétele volt. 

A nemzetközi hírnevet az 1999-es „Play” 
hozta meg számára; Moby mai napig 
legkeresettebb albumát a zenékhez készített 
egyedi videók is emlékezetessé tették: a 
beharangozó „Why Does My Heart Feel So Bad” 
a drámai magányt animációs megoldásokon 
keresztül tárja elénk. Moby sokarcú, ahogyan a 
videók is: először beteg idős emberek 
intézetében járunk a „Natural Blues”-zal (2000), 
majd az előző év végén megismert animációs 
barátaink („a figura” és kutyája) térnek vissza 
egy egzotikus utazás céljából. A nyári 
„Porcelain”-ból is legalább két változat készült: 
az egyikben Moby kocsikázik, míg a másik 
(többet játszott) videóban mindössze egyetlen 
hatalmas retinával játszadozunk el. És ha mindez 
nem lett volna elég: „Honey”, „Find my Baby” 
és „Southside” és „Bodyrock”: összesen hét 
stabil sláger egyetlen albumról!

Moby - elsősorban a „Play”-nek 
köszönhetően - a továbbiakban egyszerre 
élvezhette a szakma elismerését és a közönség 
szeretetét. A sorban következő munkáit 
mindvégig nagy várakozás előzte meg: így jött ki 
a „18” (2002) és a „Hotel” (2005). Munkájának 
méltó összegzése a „Go - The Very Best of”, 
amely sokszínű zenészünk arcának így is talán 
csak egyetlen apró részletére világít rá. A 
gyűjtemény érdekessége, hogy az egyik új 
felvétel, a „Slipping Away” a franciák 
különleges tehetségű énekesnőjével, Mylene 
Farmer-rel közösen készült. (Nem tudni 
melyikük tehet róla, de ez az egyetlen olyan 
Moby zeneszám, amely hazánkban is országos 
rádiós sláger lett!)

Az idei „Last Night” borítóját szemlélem: 
minimális számú, de egymástól jól elválasztható 
szín játéka határozza meg a hangulatot. A 
szituáció adott: hölgyek, bizony: az a „legutóbbi 
éjszaka”... Mindezt a megérzést csak 
alátámasztja az első „Oo Yeah” pajkos kezdése. 
Az „I Love to Move On Here” az egyént és a 
tömeget állítja egymással szembe; a Moby-tól 

már-már megszokott magány érzését ironikus 
módon éppenséggel a hirtelen vágásokkal 
megszakított, de egymás után visszatérő 
tömegéljenzések közvetíti felénk. A „257.zero”-
val a visszaszámlálás megkezdődik...

Az album egyik legpörgősebb felvételében 
(„Everyday It’s 1989”) a történelem ismétli 
önmagát: Orwell és az 1984 után azonban ezúttal 
1989-re tekintünk kultikus évként. (Újabb rejtély 
azonban, hogy az előadó miért éppen ezt a 
számunkra a változások éveként értelmezhető 
évet választotta üzenetének tolmácsolására.) Az 
5. track szójáték: „a holnapnak élek”, de egyúttal 
az „elmegyek” motívuma egyaránt felismerhető a 
melankolikus „Live (Leave?) for Tomorrow”-
ban. Az „Alice” idegesítő gondolatai és vibrálása 
után alapvető élettapasztalatból kapunk leckét: 
szerelem („I’m in Love”), hazugságok („Disco 
Lies”) és csillogás („Stars”). 

A „Degenerates”-szel az album utolsó 
fejezetéhez értünk: innentől kezdve a tempó 
lelassul, a zene elhalkul; az énekhangok eltűnnek 
és csak instrumentális felvételek várnak ránk. A 
világ vége után következik a címadó dal: 
titokzatos háttérzajok (talán éppen az átalakulás 
első jelei?) hatására érzékeink elengednek; 
visszatér az ének, és kiderül, mi folyik itt: ez 
(volt) az utolsó éjszakánk a Földön... Ezek után 
„semmi sem marad ugyanolyan”, és a nyomasztó 
utópiát egyedül a földön fekvő elkábult madarak 
éneke viheti el még mélyebbre. (A CD utolsó 
négy percében egy elhaló rejtett track kapott még 
helyet.) 

Lehet az albumot újra hallgatni; újra és újra 
meghallgatni, és átgondolni a mondanivalót - 
immáron annak tudatában, hogy ez az utolsó 
éjszakánk. Moby tehát jött és ismét alkotott. Ez 
most nem a tegnap éjszakáról szólt. Moby játszott 
egyet velünk („Play”? :) ); játszott és egy kicsit 
be is csapott. Átvert, de ha legközelebb is 
ilyesmire készül, én azt hiszem, újra hagyni 
fogom magam...

lutzgabormail@yahoo.com



NewTon(e) 2.0.0.8 -   www.newtone.co.hu

Már fél 6-kor nagy volt a nyüzsgés. Szóló 
énekesek gyakoroltak, quartettek, triók, 
zenekarok hangoltak, készültek a nagy 
megmérettetésre. Komolyzene, népzene, és jazz, 
musical, sanzon kategóriában nevezhettek a 
Szegedi Tudományegyetem diákjai. Mivel ez egy 
„amatőr” személyeknek szánt verseny volt, így a 
zenetagozatos hallgatók nem vehettek részt rajta. 

A paletta sokszínűre sikerült. A 
klasszikusoktól, a börleszken át, a mai divat 
zenéjéig minden megtalálható volt. Vivaldi, 
Beethoven művei mellett popslágerek is 
megszólaltak, mint például az ABBA, I have a 
dream című száma, vagy a Honfoglalás c. film 
betétdala, Demjén Ferenc kiemelkedő, és ismert 
alkotása. A musical-ek sem maradhattak ki a 
sorból. Jézus Krisztus szupersztár részletei, az 
Aladdin Walt Disney meséből, illetve színpadi 
előadásból jól ismert Új élmény c. dala hűen 
képviselte azt. 

A rektori épület nagy terme kicsinek 
bizonyult, a szép számmal megjelent előadóknak, 
és nézőknek köszönhetően. Több volt az 
érdeklődő, mint amire számítottam. Alig akadt 
egy-két üres szék. A versenyzők sem voltak 
kevesen, 35-en indultak a fődíjért, így nagyon 
hosszúra nyúlt az egész előadás. Idén, az SZTE 
főépületének felújítása miatt, egy estére kellett 
sűríteni a versenysorozatot. A bő hat óra alatt 
zsonglőrök is megjelentek a színen, és a 
szünetben szórakoztatták a pihenni vágyó 
embereket. Akadt olyan is, aki nem tudta kivárni 
a szünetet, és olykor kiszállingóztak egy-egy 
előadás között. 

A végére már az öttagú zsűri is elfáradt. 
Bírálta a versenyzőket Száz Krisztina /zenei 
referens, és a Szegedi Egyetemi Énekkar 
vezetője/, Ivánovics Tünde /népdalénekes/, 
Zsigmond Zoltán /zongoraművész, egyetemi 
docens/, Andrejcsik István /magánénekes, 

főiskolai adjunktus/, valamint a zsűri elnöke, 
Meszlényi László /oboaművész, főiskolai 
docens/. 

Természettudományi és Informatikai 
Karunkat is többen képviselték és szép 
eredményeket értek el. Versenyzőink között 
megjelent például a Quartre zenekarból Barlai 
Bálint, és Dombi Ákos. Jazz stílushoz közelítő 
zenéjükkel szórakoztatták a közönséget. Dob, 
gitár, zongora, szaxofon, fuvola, és ének 
összjátéka töltötte be a termet. 

Két kísérővel lépett fel Kocsis Krisztián 
biológia BSc szakos hallgató. Előadásukat 
furulya, konga, és gitár tette teljessé. Etno jazz 
zenéjük nagy sikert aratott a közönség 
légkörében. 

Sajnos az előbb említett két csapat nem 
nyerte el a zsűri tetszését. De akadtak olyanok a 
TTIK-ról, akik a helyezettek között is szerepet 
kaptak. Komolyzene kategóriában vittük a 
pálmát. Első helyen végzett a Kávé Kvartett, 
melyben Fejér Ferenc, műszaki informatikus 
hallgató brácsán játszott. A második helyet 
Gyimóthi Zoltán programtervező informatikus 
kamaracsoportja, valamint a Makói Klarinét 
Kamaraegyüttes kapta. Utóbbiban Vízi Zsolt 
elsős matematika szakos diák képviselt minket. 

A többi kategóriában nem értünk el 
helyezést, de legyünk nagyon büszkék rájuk. 

Ezúton a Newton(e) nevében gratulálok 
nekik, és remélem, hogy a következő években is 
hasonlóan jól fogunk szerepelni. 

A zene éjszakája
November 18-a nagyon hideg és programokban nagyon sűrű nap 
volt. Estére mindenkinek jól jön egy kis lazítás. Így tettem én is, bár 
nem a megszokott módon. A nagy rohanás után a Rektori Hivatal 
aulájában találtam magam, az Egyetemi Zenei Versenyen. 



  www.newtone.co.hu



NewTon(e) 2.0.0.8 - 

Főszerkesztő: Bézi Balázs
Főszerkesztő helyettes: Medve Zoltán

Munkatársak: Bézi Balázs, 
Csákvári Eszter (Eszter), Dudás Tilda (Tilda), 

Fischer Klaudia (Klaudia), Fürtös Gábor (D'Ark), 
Gyarmati János (Blackie), Horváth Dóra (Dóri), 
Kasza István (Kaszpi), Kriston Pálma (Pálma), 

Krajkó Judit (Judit), 

design: Blaskovics Viktor
logo redesign: Gyarmati János 

Kiadó: SZTE TTK HÖK, 6725 Szeged, 
Boldogasszany sgt. 4

E-mail: szerkesztoseg@newtone.co.hu
honlap: www.newtone.co.hu

Nyomdai kivitelezés: Csaba-Könyv Kft.
Felelős vezető: Somogyi Attila 

Megjelenik: 2500 példányban

Tördelő: Bézi Balázs, Blaskovics Viktor

Lutz Gábor (Dzsi), Medve Zoltán (Mc), 
Nagy Judit (Skye), Németh Nikoletta (Niki), 
Perlusz Dávid, Szabó István Zoltán (Steve), 
Szilágyi Szilvia (Sziszi), Ungvári Dóri (Dorka), 
Vainel Gergely Gyula (szpajder), 
Varga Emese (MSE)

Borítóterv: Gyarmati János (Blackie)
NewTon(e) logo: Vaniel Gergely Gyula
Honlap: http://newtone.co.hu
hirdetes@unikht.hu
Támogatónk: Tisza Volán

A Newtone(e) a Scribus open source 
kiadványszerkesztővel készül

Hirdetésszervezés: Universitas-Szeged Kht. hirdetes@univkht.hu.
Támogatónk: Tisza Volán
Együttműködő partner: MESE Kht.




