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Tanulmányi kisokos
Összeszedtük nektek a legfontosabb információkat,
amikre mostanság szükségetek lehet.

Először is megemlítenénk azokat a térítési és szolgáltatási díjakat, amikre érdemes odafigyelni
tanulmányaitok alatt.

TéríTésI díjAK

• Túlfutó hallgató kreditenkénti térítése:
– Tanító szak, nappali tagozat: 10500 Ft/kredit
– Óvodapedagógus szak,
nappali tagozat: 10500
Ft/kredit
– Tanító szak, esti tagozat:
5200 Ft/kredit
– Óvodapedagógus szak,
esti tagozat: 5200
Ft/kredit
• Ugyanazon tárgyból tett
harmadik és további vizsga:
2000 Ft/alkalom
• Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás: 2000
Ft/alkalom
• Szakdolgozati témabejelentő módosítása a HKRben foglalt határidő után:
2500 Ft/alkalom
• Leckekönyv, oklevél utólagos átvétele: 1000 Ft

szolgálTATásI díjAK
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• Adminisztratív kötelezettség teljesítésére előírt határidő módosítása (pl.
késedelmes beiratkozás, re-

gisztráció, leckekönyv-leadás, záróvizsga-jelentkezés,
igazolások leadása stb.) –
egy héten belül: 2000 Ft.
Egy héten túl, de egy hónapon belül, és minden megkezdett hónapban: 3500 Ft.
• Leckekönyv hiány leadása
miatt bejegyzések pótlása (a
hallgató hibájából): 1500
Ft/bejegyzés
• Tanulmányi kötelezettség
teljesítésére előírt határidő
elmulasztása (kivétel: szakdolgozat-leadás): 1500
Ft/alkalom
• Szakdolgozat késedelmes
leadása: 3500 ft/alkalom
• Újabb záróvizsga költsége a
vizsgán való meg nem jelenés vagy a jelentkezés szabályos vissza nem vonása
esetén: 10000 ft/alkalom
(forrás: A tanulmányi osztály honlapja, HKR)

TEljEsíTETlEN TárgyAK

A teljesítetlen tárgyak azok a tárgyak, amiket félév elején felvettél, de mégsem sikerült
teljesítened. Nem lett meg az
aláírásod, esetleg nem írtál meg
olyan ZH-kat, amiket meg kellett
volna stb.
Nagy-nagy örömünkre, ezek
nem számítanak bele az kreditin-

dex számításába, ami a következőképpen zajlik:

“Vhr1. 24. § (3) (...) A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak
kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget az átlagos előrehaladás
esetén egy félév alatt teljesítendő
harminc kredittel kell osztani.”
Azonban – ha állami ösztöndíjas
képzésre jársz – vigyázni kell
arra, hogy ezekből a tárgyakból
összegyűlhet annyi kredit, hogy
aztán túlfutó kreditekért kell a
képzésed végén fizetned.

Tanító szakon 264 kredit után
jön el ez a határ (vigyázat: ebből
15 kredit a szakdolgozat!), míg
óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő
szakon 198 kredit után (vigyázat:
ebből 10 kredit a szakdolgozat!).

HáNyszor lEHET vIzsgázNI „büNTETlENül”?

HKR: 478. §
ad 52. §
El kell bocsátani a hallgatót a
szakról, ha egy, a szak képzési
tervében szereplő tanegységet
négy érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt
érvénytelen kísérletet – sem teljesített.

MEddIg lEHETEK pAsszív?

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a
hallgatói jogviszonyát, aki egy-

mást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre. A
hallgatói jogviszony szünetelését
követően nem kezdi meg tanulmányait, (…) feltéve, hogy a
hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig
tegyen eleget és tájékoztatták a
mulasztás jogkövetkezményeiről.
A hallgató hallgatói jogviszonyának szüneteltetését erre irányuló
nyilatkozattal (bejelentés) közli
az Egyetemmel.

FIgyElj A gyAKorlATrA!

Közoktatási gyakorlatokon, valamint terep-, és szakmai gyakorlatokon a részvétel kötelező, más

módon nem pótolható. El kell
bocsátani a hallgatót a szakról ha
az óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógia szakján a
köznevelési gyakorlatát két alkalommal elégtelenre értékelték.

NézzüNK KÖrül A TárgyAK
és KurzusoK HázA TájáN!

Kurzus meghirdetéséről a kurzus oktatásáért felelős oktatási
szervezeti egység dönt, a kurzus
teljesítésével megszerezhető tanegységek felelőseinek jóváhagyásával. Ez annyit tesz, hogy a
tanszékvezetőt, és az oktató érdemes felkeresni, mert ők hirdethetik meg a tárgyat a
Neptunban.

FóKuszbAN A lEcKEKÖNyv

A hallgató a leckekönyvét legkésőbb a vizsgaidőszakot követő
ötödik munkanapon köteles
minden szükséges aláírással, érdemjeggyel hiánytalanul kitöltetve leadni a kari TO-n.

A hiányzó leckekönyvi bejegyzéseket a TO kurzusonként elszámolt térítési díj ellenében
pótolja.
A leckekönyvi bejegyzések hiányának pótlása díjmentes, ha a
hallgató igazolja a leckekönyvi
bejegyzések elmaradásában való
vétlenségét.

Összeállította: Kozma Bettina

Köztársasági ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíj célja a kimagasló eredményt nyújtó hallgatók elismerése és támogatása.

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Köztársasági ösztöndíjban az az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi
tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett.
Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. A köztársasági
ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a TO-n kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje után a TO nem fogadhat el pályázatot. A pályázatok leadási határideje – leckekönyvvel együtt:
2013. június 28. 11 óra.

A pályázó feladata a pályázathoz szükséges igazolások beszerzése. Minden jogcímet külön-külön, hiteles dokumentummal kell igazolni. A dokumentum a jogcímet igazoló aláírásával és hivatalos bélyegzővel válik hitelessé. Hiteles igazolás nélkül a jogcímre nem adható pont.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A visszajelzés e-mail formájában fog történni, legkésőbb
2013. július 8-ig. A tanulmányi eredmények tekintetében a kreditindex számít.
Összege 2013-ban az Nftv. 114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft. havonta.
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Lágymányosi Eötvös Napok
A szervezők idén nagyon kitettek magukért, egész héten
egyszerre három helyszínen mentek párhuzamosan a
bulik, melyekből a látogatók kedvük szerint válogathattak.

Elérkezett május 6-a. A látogatókat sörpadok, sátrak és három
nagyszínpad várta. A civil falu
délben nyitotta meg kapuit, s
egészen este 8-ig be lehetett betekinteni a sátrakba. A rendezvényen kint volt az ELTE Shop is,
akik új stílusú pólókkal és pulcsikkal lepték meg a hallgatókat.

A hét további részében sok embert láthattunk ezekben.

A Burn arénában délután 2-től
lehetett regisztrálni az 5vös5kmre, amelynek még aznap este, fél
7-kor volt eredményhirdetése. A
sátorban ezután Cheerleader bemutatót leshettünk meg, majd az
ABCD, a Hip Hop Boys és
végül Dj Gomez lépett színpadra.
A Fütyülős Stage-ben este 6-kor
indult meg az EZF (ELTE Zenekarok Fesztiválja), amely az
6

eredményhirdetéssel együtt eltartott egészen fél 1-ig. A zsűrit
idén a Finnegan’s Wake-nek sikerült teljesen levenni a lábáról,
így ők vihették haza az első helyezést. Az EZF után Dj Endy
zenéjére tombolhatott a tömeg.

A Bermuda Bárban este 7-től
egészen hajnal
fél 3-ig szólt
megállás nélkül a zene. A
remek hangulatról a színpad tetején
D&K és
Goldhand
biztosított
bennünket.
Online
E
T
L
E
ó:
ot
F
Szerdán az

őrület folytatódott, a szervezők nem hagytak pihenni bennünket, minden napra olyan
fellépőket hívtak, akik kicsábították az embereket Lágymányosra. A három nagysátorban
egyszerre kezdődött az este,
pontosan fél 8-kor. A Fütyülős
Stage-ben először Hollywood
Rose-t, majd Dj Dawe-t hallgathattuk. A Burn Aréna színpadán
Dj Juhász Laci, Majka & Curtis
és Julia Carpenter gondoskodott
a kiváló hangulatról. A Bermuda
Bár tetején második este ismét
D&K valamint Revolution ke-

vert az ott tomboló tömegnek.
Nap közben a civil falu is folyamatos programokkal várta a
résztvevőket: bossball, sörpong,
Burnpong, táncbemutatók,
TáTK vitaklub, és karaoke
sátor.

Csütörtök este ismét hatalmas
partinak néztünk elébe. A Burn
sátorban folyamatosan váltották
egymást a jobbnál jobb fellépők.
Találkozhattunk az Alber Hoffman Bt.-vel, Dj Gotzh-cal, a
Hősökkel, és a Karmatronikkal.
A Fütyülős Stage-ben Jurij és Dj
Soulja szolgáltatta a talp alá
valót. Dj Gyurex és Chris Lawyer pedig a Bermuda Bárban
szórakoztatta az oda látogatókat.
A civil falu ismét különböző
programokat szervezett. Volt feleség- és barátnő cipelő verseny,
kő-papír-olló verseny, óriási
Twister, TáTK vitaklub, folyamatos táncbemutatók, valamint
karaoke sátor.

Eljött az utolsó este is a héten,
hatalmas tömeg gyűlt össze a
helyszínen, talán ezen a napon
voltak kint a legtöbben. Az este
a Bermuda Bárban kezdődött
meg először, 7 órakor Dj Gyurex csapott a lemezek közé,
majd Dj Whiteboy is kevert nekünk. A Fülyütős Stage-ben és
és a Burn Arénában egyaránt fél
8-kor kezdődtek a koncertek. Az
elsőben Rekop Görgy, Elemen,
Dj Smash és Dj Palotai gondoskodott a jó hangulatról. Az
utóbbiban a Firkin, a Belga, valamint Dj O’neal kapott helyet.
A sok fellépőn túl azonban

utolsó éjjel egy meglepetés vendége is volt a rendezvénynek, aki
nem más volt, mint Kozsó!
Kozsó a Burn Arénában rögtön
a Belga után lépett a színpadra a
tőle megszokott napszemüvegében és félhold alakú nyakláncában. A jó hangulat tagadhatatlan
volt az este folyamán, sőt egész
héten.
Kint volt az eseményen az
ELTEvízió, valamint rengeteg
fénykép örökítette meg ezt a
négy napot. A LEN arca fotókból is rengeteg született.

Aki valamilyen okból kihagyta
idén a rendezvényt, annak remélem sikerült egy kis kedvet csinálni hozzá, hogy jövőre
kilátogasson!
Végül egy szervezőt, Kardos
Adriennt kerestük fel pár kérdéssel a LEN-nel kapcsolatban:

Mennyi időbe telt a szervezés?

– Hiszed, vagy sem, a szervezés
már november elején elkezdődött. Az érintett HÖK-ök és a
szervezők együttes erőfeszítésével, közel hét hónap alatt született meg a 2013-as LEN azon
négy napja, amelyet a múlt hét
folyamán ti is átélhettetek.

Hogy álltatok a lEN-hez
azok után, hogy a Nedves estnek el kellett maradnia?
– A kedvünket nem dobta fel,
nagyon rossz volt az a bizonytalanság, ami körülvette a szervezés ezen szakaszát. Ugyanis sok
partnerrel, munkatárssal és a
megrendelőkkel úgy egyeztetni,
hogy nem tudod, pár napon
belül lesz-e egyáltalán az egyetem legnagyobb rendezvénye,
nagyon idegtépő. A kérdés inkább azon a ponton volt, ha el-

marad, akkor hogyan lehet a
pénzügyi és egyéb károkat mérsékelni. Ugyanis egy ekkora rendezvény előkészítése jóval előbb
elkezdődik.

Mi alapján állítottátok össze a
fellépők listáját?

– Az aktuális trendeket követve,
illetve a hallgatók, fiatalok ízlését
figyelembe véve alkottuk meg a
végleges fellépő listát.
Mennyire érzed sikeresnek a
rendezvényt az előzőekhez
képest?

– Sikeresnek mondanám, hiszen
az eddigi visszajelzések csak pozitívak voltak. Idén bővült a rendezvény egy új helyszínnel, a
Bermuda Bárral, amely mind
napközben, mind pedig éjszaka
nagy sikert aratott a fesztiválozók körében.

Puskás Adrienn

Fotó: ELTE Online
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Budaörsi Napok
A Kőrösi csoma sándor Kollégium (KcssK) diákbizottsága idén is megrendezte az úgynevezett budaörsi Napokat, amely egy teljes hétig való bulizást jelentett a
kollégistáknak és az ide látogató vendégeknek is.

Az esemény április 29-től május
5-ig tartott. A külsősöknek hétfőn, szerdán illetve pénteken teljesen ingyenes volt a rendezvény, kedden és csütörtökön 800
forintba került, de úgy gondolom, megérte.
Hétfőn az EZF-el (ELTE Zenekarok Fesztiváljával) nyitott a
hét, valamint Barna Alexet hallhattátok. Kedd este Kipu, Dj
Keriii, Minuszegy, PlumIsFallin,
Dj Juhász Laci, valamint Kozsó
lépett a színpadra.
Szerdán délután 3-tól kezdődött
az idei HÖK foci majális a KolHÖK rendezésében, ahol karunk is indult egy csapattal.
Fiaink hősiesen küzdöttek, ren-
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geteg gólt lőttek és védtek ki.
Estére döntőbe kerültünk, ahol
sajnos a KolHÖK csapatának a
hosszabbításban sikerült gólt
lőnie, így a TÓK HÖK csapata
a második helyen végzett. Délután 4-től Puskonics András előadásán lehetett részt venni, este
pedig a Viharcsillag, az Addicted
to Music, a Házmester Kollektíva és a Blues Company szórakoztatta a közönséget.
Csütörtök este Toyota & Sunnyra, Mulatósra, a LochNesz-re, és
a Paddy and the Rats-re tombolhatott a tömeg. Pénteken a Gála
keretein belül zárult a hét, bulizni pedig Vagner-re, Dj Halálra és a Science of Socieity-re
lehetett.

Fontos esemény volt még a
héten a Klubok versenye, akik
már vasárnap folyamán elkezdték a falfoglalásokat. A lefoglalt
falakat a klubtagok folyamatosan
őrizték, és mikor eljött az éjfél,
azonnal elkezdték azok kiplakátolását. Hétfőtől csütörtökig különféle programokkal
színesítették a BN-t, és mindent
megtettek azért, hogy a kollégisták szavazatait elnyerjék. A szavazás péntek délelőtt folyt, a
nyertes a BusSnake lett, azaz a
My Klub. Igazán sokat köszönhetünk a KDB-nek, remek egy
hetes rendezvényt tudhatnak a
hátuk mögött. A kollégium
egész héten élt éjjel is, kisebb
fesztivál hangulata volt mindenkinek. Én személy szerint már
alig várom a jövő évi BN-t. Legközelebb gyertek ti is, és bulizzatok velünk együtt! ;)
Pukás Adrienn

Fotó: ELTE Online

Győr a világ csúcsán
Május 11-énrendezték meg, a női kézilabda bajnokok ligája döntő visszavágóját veszprémben. A győri Audi
ETo Kc csapata az idegenben szerzett 3 pontos előnnyel
vághatott neki a mérkőzésnek.

A meccset kisebb hullámvölgyekkel ugyan, de magabiztosan
nyerte meg a Győr, így kettős
győzelemmel ért fel a világ csúcsára.
Tekintsük át milyen út vezetett
idáig, elevenítsük meg a főszereplőket, és éljük át együtt az
örömteli pillanatokat.

A Győr csapata eddig 7 BLdöntőt játszott, és eddig minden
döntőjét elbukta. A csapat évek
óta a világ legjobbjai közt van,
de mindezidáig nem sikerült a
csúcsra érniük. A magyar bajnokságot minden évben magabiztosan nyerő társulat idén azt
is bebizonyította, nem a világ
egyik legjobb csapata, hanem a
legjobb. A csapat magja és a magyar játékosok már régóta együtt
játszanak, jól ismerik egymást.
Hozzájuk csatlakozott néhány
kiváló külföldi játékos, akik tiszta
szívvel küzdöttek kis hazánk dicsőségéért. Bár a 7 elbukott
döntő mélyen beleégett a játékosokba, mégsem aludt ki bennük
a küzdőszellem. Nem törődtek
bele az ezüstökbe, újra és újra
küzdöttek azért, hogy bebizonyítsák, jár nekik ez az arany.
Görbicz Anita, a Magyar válogatott kiválósága 9 Nemzeti torna

döntőjét bukta el, mégis hitt
abban, megtörténhet a csoda.
Görbicz az, aki minden edzésen
és meccsen 100 százalék felett
teljesített.
Ő az, aki a
fáradtságtól
és a fájdalomtól a
földre rogyott az
egyik legfontosabb
pillanatban.
Bár a meccs
vége előtt
úgy tűnt,
Anita nem
lesz a pályán a győztes pillanatokban, a sors
azonban mégis úgy döntött, ő
lesz az, aki az utolsó, és egyben
a győzelmet jelentő gólt lövi. A
magyar lány – csakúgy, mint a
Győr csapata – végre a csúcsra
ért. A 30. születésnapját ünneplő
játékosnak ötezren énekelték
Halász Judit örökérvényű slágerét, a Boldog születésnapot. Az
ünneplés és az örömkönnyek
tehát nem maradtak el a hosszú
és küzdelmes út után.
Természetesen a címet nem egy
lány, hanem egy csapat nyerte.

Az erején felül játszó, fiatal Kovacsics Anikó, a külföldi kiválóságok Löke, Amorim, Lekic,
Radicevic és Haraldsen bravúrjai
is kellettek a sikerhez. Meg kell
említenünk, hogy minden játékos kihozta magából a maximumot, és nem csak a kimagasló
teljesítmények, hanem a csapatszellem, az edző odaadó munkája és a fantasztikus
szurkolótábor is hozzájárult

Fotó: ujszo.com
ahhoz, hogy a győri alakulat
végre révbe érjen.

A veszprémi aréna szinte felrobbant az örömtől, és úgy gondolom, nem csak a győriek szíve,
hanem egész Magyarországé hatalmasat dobbant a lefújás pillanatában. Ezekért a pillanatokért
érdemes nézni a kézilabdát, és
szurkolni ezeknek a fantasztikus
embereknek.

Sávoly Bogi
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Hol van Janics igazi hazája?
Néhány hete újabb fordulatot vett a janics-ügy. janics
Natasa nem versenyezhet szerb színekben, így ismét Magyarországon folytatja pályafutását.
A kajakos nem egykori egyesületében, hanem a Győr színeiben
folytatja pályafutását hazánkban.
Hazatéréséről mind a szövetség
tagjai közt, mind a versenyzők
közt megoszlanak a vélemények.

A Tisza feldúlt vize lassan nyugodni látszott. A hirtelen felvert
hullámok eltűntek, és a folyó belenyugodott abba, hogy az egykori kedves játszópajtás más
hazát, más folyót választott magának. A vizek lecsendesedtek,
de a keserű csalódottság, az emberek mély magába fordulása, és
hosszas gondolkodása még nem
múlt el teljesen. Néhány héttel
ezelőtt azonban, jött egy hír,
mely ismét felzavarta a már nyugodtnak, beletörődöttnek tűnt
vizeket, és újra visszhangot váltott ki az eseményeken csendesen eltűnődő emberekben.
A hír: Janics Natasa ismét Magyarországon folytatja pályafutását.
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1982 nyarán járunk Jugoszláviában, egy valaha magyar városkában, Palánkán. Ezen a kis
településen megszületik a horvát
és szerb szülőkkel rendelkező,
jugoszláv állampolgár, Janics
Natasa. Nem sokkal később Jugoszlávia felbomlik, és az állampolgárok felmenőik tükrében
kapnak vagy választhatnak állampolgárságot. A Janics-család

tagjai is így tesznek. Natasa a
szerb állampolgárságot, fivérei a
horvátot választják.
Az évek múlásával egyre szembetűnőbb, hogy a Janics-testvérek apjuk útját követik, hiszen
mindannyian kajakozni kezdenek. Natasa tehetsége egyértelmű. A lány úgy dönt,
Magyarországon edz. Ekkor a
szerb szövetség külön engedélyével részt vesz a Magyar Bajnokságon, majd a mi hazánkat
választja ő is hazájául.

Natasa tehát magyar állampolgár
lett. A versenyeken iszonyatos
erejével és sebességével mutatkozik be a közönségnek, akik
egyből megszeretik ezt a szerb
vadsággal, ugyanakkor teljes
szívvel új hazájáért küzdő lányt.
Az eredmények sorban jönnek,
majd összeültetik Kovács Katalinnal, és párosuk legyőzhetetlen. A magyarok őrülten
szurkolnak és úgy tűnik, a sikersorozat nem szakad meg.

Közben Natasára a szerelem is
rátalál, ekkor azonban újabb fordulatot vesz élete. Otthagyja edzőjét, és Pekingre már új edzővel
készül. Pekingben sikere töretlen, és látszólag magánélete is jól
alakul, hiszen megházasodik. A
szerelem azonban véget ér, majd
a válás után ismét rátalál a szerelem, edzője és ő összeházasod-

nak. Ekkor szembesülünk a
ténnyel, Natasa babát vár. Örülünk, hogy végre minden rendben, de félünk, elvesztettük a
tehetségünket.

Natasa azonban a szülés után
visszatér, és egy olimpiai ezüsttel és bronzzal erősíti országunkat az éremtáblán. Mi ezt sikernek tartjuk, ő azonban csalódott.
Hazajön, majd bejelenti, Szerbiában folytatja pályafutását.
Családi okokra hivatkozik, de az
ügy ezer szálon fut, és olyan
zavaros, mint ekkor a Tisza vize,
mely barátját kényszerül elveszteni.
A szövetség lépni próbál, sakkban tartják Janicsékat, akik
bőgve búcsúznak. A szövetséget
ki tudnák játszani Janicsék, ha elválnának, bolgár férje felvenné a
szerb állampolgárságot, majd
ismét összeházasodnának, erre
azonban nem vállalkoznak.
Az ügy tehát szépen lassan elcsendesült, amikor jött a visszatérés híre. Natasa a Győrben
folytatja pályafutását, és lehet
egy hajóban fog ülni FazekasZúr Krisztinával. Vannak, akik
örülnek, mások felháborodottak,
van olyan, aki nem tudja hova
tenni a történteket.
Véleményem szerint tényleg zavaros az ügy, és felháborodásra
adhat okot, de várjuk ki, mi lesz
a vége. Vajon a szerb mentalitással megáldott, örök küzdő lány
hoz-e még dicsőséget a mi hazánknak?

Sávoly Bogi

„A nevünket, ha ismered…”
bETŰzd El! legtöbbünk ha meghallja ezt a sort, rögtön felkiált, hogy Hősök. szerintem kevés ember van, aki
nem ismerné.

tunk vele már a 2000-es évek közepe óta. Andro nagyon vagány
gyerek, bár a klipforgatáson picit
több vodkát ittam még nála is.
Persze csak a végén :) Jó zenét
szültünk szerintem. Az A-DOGAT abszolút közönség kedvenc, az idei évi fellépéseink
csúcspontja. Ennél több nem is
kell, imádjuk.
Hogyan készült, ki ihlette a
Kisember című számot?

Nagy örömömre felléptek a srácok a nemrég megrendezett
LEN-en és előzetes egyeztetést
követően összefuthattam velük.
Bár nem volt zökkenőmentes,
nem volt egyszerű interjút készíteni a holdfény, közvilágítás,
hangzavar és némi alkohol közreműködésével, de a srácok nagyon jó fejek voltak.
Hogy éreztétek magatokat a
lEN-en?

– Nagyon fain kis fellépésünk
volt. A sátor majdnem fullon, a
hangcucc jól szólt, leizzadtunk
rendesen. Szerencsére a jó idő is
mellénk állt, úgyhogy minden
adott volt egy patent kis fellépéshez. Durva amúgy, hogy
mennyi ember volt kinn az egész
rendezvényen. Reméljük jövőre
is színpadra állhatunk.

Miben másabb az új albumotok, mint az eddig megjelentek?
– Az első két lemezünk (Szóhisztéria – 2002, Nyelvtan –

2003) hangulatát idézi itt-ott.
Nem követtünk semmilyen menőnek tűnő irányt, hanem akartunk egy erőlködés nélküli
„Hősökös” albumot. Az Érintés
az ötödik anyagunk, ami CD
formájában is megjelent, nagyon
büszkék vagyunk rá. Nem anynyira fellépés, arcba mászós az
anyag egésze, de hallgatni tökéletes.
Imádom az egész albumotokat! Nem tudnék kedvenc
dalt kiemelni, de ti hátha...
Melyik a legkedvesebb szám
számotokra?

– Személyes kedvencem a „Ha
fúj a szél” című nóta. Visszavont, zongorás alap, sok dolgot
elindított bennem. Ilyen a halállal való szembenézés, a nosztalgia vagy csak az élet kis dolgaira
reflektáló önvallomásunk. Kicsit
„Utolsó vasárnap 2. fless”.
Milyen volt Androékkal
együtt dolgozni?

– Pixát régóta ismertük, dolgoz-

– Mentha a kisfiának, Gergőnek
írta a dalt, de még 2011-ben,
mikor a Négy évszak lemezt készítettük. Eredetileg nem a nagyközönség számára készült, csak
a családnak. Aztán mikor terveztük az új lemezt, elővettük, és
teljesen passzolt a spektrumba,
amit megálmodtunk. Az emberek nagyon megszerették és a
rádiók is. Ennél jobb visszacsatolás nem kell.
jelöltek vagytok a cometen
is. Mit vártok ettől a jelöléstől, milyen reményekkel indultok a gálán?

– Nagy elvárásunk nincs, nem
mi vagyunk az esélyesek a legjobb csapat kategóriában. A fellépést annál jobban várjuk, egy
elég extra kis show-val készülünk. Június 13-án kiderül mimerre.

Hatalmas koncertet adtak nekünk a fiúk! Köszönök nekik
mindent és sok sikert a továbbiakban. Még több lemezt és koncertet a népnek!

Ákli Oktávia
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HÖK-ös interjú: Kozma Bettina
Tanulmányi átlag, leckekönyv, sorolhatnám azokat a problémákat, amelyeket meg kell
oldania kedves interjú alanyomnak, Kozma bettinának. újra MegHÖKkentő, újra
HÖK interjú.
betti, kérlek mutatkozz be
nekünk! Miért választottad
a HÖK-öt?

– A legjobb dolgok az életben
rátalálnak az emberre. Már a
gólyatáborban megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék a szemben táncolók közé
kerülni, de akkor még nem
tudtam, hogy ez mivel is jár,
csak azt, hogy egy összeszokott csapat van előttem, sok
szimpatikus személyiséggel.
Hogyan kerültél be a csapatba?
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– Később kaptam felvilágosítást a különböző munkakörökről, és továbbra is nagyon
érdekelt a HÖK. Végül lehetőségem nyílt arra, hogy a tanulmányi területtel
foglalkozhassak, tanulmányi
alelnökként, és nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy elsőévesként ekkora bizalmat
kaptam, mind a hallgatók,
mind pedig a HÖK részéről.
Éreztem benne a kihívást, és
szerettem volna hasznos tagja
lenni a közösségnek.

Milyen tisztséget töltesz be ban foglalja. Ezen kívül fona Hallgatói Önkormányzat- tos, hogy tartsam a kapcsolatot a tanulmányokat érintő
ban? Mióta?
– Tanulmányi alelnökként te- szervekkel, így egymást is
jobban tudjuk segíteni. Valavékenykedem, 2011 decemmint időszakosan foglalkobere óra.
zom az OMHV-val, a
Mit takar ez a munkakör?
Pályaválasztási nappal, az
– Itt igazán helytálló a “takar” Educatio kiállítással és a köztársasági ösztöndíjjal. Remékifejezés. Az én munkámból
lem nem hagytam ki semmit.
annyi zajlik az előtérben,
hogy elsősorban a hallgatókat Az egyetem polgárai menyigyekszem segíteni abban,
nyire használják ki a HÖK
hogy a tanulmányaik minél
tanulmányi alelnökének sezökkenőmentesebben folyjagítségét? Melyek azok a
nak. Ha egy hallgatónak kérkérdések, amelyekkel ledése van, bármikor szívesen
ginkább megkeresnek a
állok a rendelkezésére. A háthallgatók?
térben pedig, ha kissé túl– Számtalan hallgató megkezásba szeretnék esni, azt
res hétről hétre, e-mailben, és
mondom, a HKR (Hallgatói
most már egyre többen az
Követelményrendszer) a máirodában is. A legtöbb kérdés
sodik élettársam. :) Ismerjük
a félév elején és végén szokott
egymást másfél éve, részt veérkezni. Most a kérdés kapszek az aktualizálásában, ő
csán végignézve a üzeneteket,
segít minket együtt dolgozni
elég nehéz a leggyakoribb
az oktatókkal, és ő vág utat
annak, hogy rendszerbe ágya- kérdéseket kiemelni, de természetesen mind a tanulmázott keretek között tanulhasnyi előmenetelről vagy éppen
sunk. Ügyel a jogainkra és a
annak akadályairól szólnak.
kötelezettségeinket is magá-

Ha az utcán megkérdeznék, hogy miért HÖK-özöl,
mit válaszolnál?

Hobbi?

volt esetleg olyan pillanat
amikor úgy gondoltad
most már elegem van nem
folytatom tovább a HÖKben?

üzennél valamit a hallgatók felé?

– Te miért nem? Tudom, nem
lehet az összes hallgató
benne, de szerintem mindenkinek meg kellene tapasztalnia.

– Mióta az eszemet tudom,
ezer dolgot csinálok egyszerre. Jelenleg a hobbim a röpi, a
gitár, és most szeretnék elkezdeni foglalkozni a fotózással.
Ezen kívül, ha megszáll ihlet,
versben fejezem ki.
– Egy Napoleon Hill idézettel
szeretnék búcsúzni:

“Ne várj, a legjobb alkalom
soha nem fog elérkezni.
Kezdj hozzá ott, ahol éppen
most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami csak a kezedbe kerül, hiszen a legjobb
szerszámokat útközben úgyis
meg fogod találni.”

Köszönöm az olvasóknak, és
a MegHÖKkentő stábjának a
megtisztelő figyelmet. :)

Szabó Ricsi interjúja

– Hazudnék ha azt mondanám, hogy ilyen még meg
sem fordult a fejemben. Voltak, és szerintem még lesznek
is nehéz időszakok, de sajnos,
vagy nem sajnos, a 3 éves
képzésem alatt nincs annyi
időm, hogy maximálisan kiégjek, és elfáradjak ebben a
munkában. Ennek részben
örülök, hogy megmarad a végéig a kezdeti lendület, de
attól tartok, hogy később hiányozni fog.
Hogyan és mennyi időd jut
magadra vagy a szórakozásra?
– Összevonom a kellemest a
hasznossal, és igyekszem
megtalálni a fontossági sorrendet. Azért, ha választhatnék, nem hagynám, hogy egy
nap csak 24 órából álljon.
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Erkel színház és Aida
A felújítás miatt 2007-ben bezárt Erkel színház március
elején újra megnyitotta kapuit és olyan nagymúltú és
neves darabokat tűzött repertoárjára, mint - a teljesség
igénye nélkül - a rigoletto, a Turandot, a don giovanni
és az Aida.

Maga az épület nem sokat változott külsőleg; az elmúlt időszakban csak belső renoválás folyt,
ezekből is a néző számára látványosabbak a nézőtér székeinek
és a korábban lepusztult állapotban lévő mosdók felújítása.
Emellett azonban több, kevésbé
látható változáson ment keresztül a színház, mint a színpad
padlójának felújítása vagy az
épület fűtéscsöveinek kicserélése
korszerűbbekre.
A színház a tervek szerint még
egy kávézóval és egy kiállítóteremmel is bővülni fog a jövőben
a közösségi tér megteremtése érdekében. A jegyárak pedig nagyon kedvezőek lesznek, mi
egyetemisták is bőven megengedhetjük magunknak és a megtakarított pénzünkért ráadásul
világhírű zenészeket, operaénekeseket, balettművészeket is láthatunk.
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Én a csupán négy alkalommal
játszott Aidát láttam az újranyílt
színházban és igazán szépnek találtam. A díszletek monumentálisak voltak, az főbb énekesek
hangja lélegzetelállító volt, gyakran kirázott a hideg a kecsességüktől. A történet egy végtelen

egyszerű love story, de közben a
főszereplőnőnk nehéz belső vívódásának is szemtanúi lehetünk. A zene pedig mind ennek
megteremti a hangulatát, persze
szebbnél szebb áriával, duettel,
tercettel teletűzdelve.
Szerintem az előadásról, elég
ennyit is említenem és egy kicsit
kitérnék a nézőközönségre. Régóta járok színházba, koncertekre, de még sosem láttam
ennyi furcsaságot nézők részéről. Furcsa látni, hogy sokan
megvesznek drága jegyeket,
hogy aztán végig a telefonjaikon
játszanak. Persze próbálnak

senki nem zavarni, de úgy gondolom, ha már elmegyünk ilyen
alkalmakra, akkor ne is társainkat, de legalább a minket szórakoztatni próbáló művészeket
tartsuk tiszteletben.

Na, de inkább figyeljünk az Erkelre, a jobbnál jobb előadásaira
és az új lehetőségre. Jó szórakozást mindenkinek!
Közreműködők:

Zeneszerző: Giuseppe Verdi
Rendező: Nagy Viktor
Karmester: Dénes István
Szereplők:

Aida: Sümegi Eszter
Radames: Fekete Attila
Amneris: Wiedemann Bernadett
Amonasro: Kálmándi Mihály
Borbély Lívia

Instant kulturálódás
„..ő az a 40 év körüli... vagy az a fia... vagy akkor, akkor
most… Mennyi is lehet… vagy ki is ő…? de régen is volt
Kányádi, meg akkor most is van?”
Kettőkor már irányba állított
székek, szépre rendezett polcsorok és folyosót foglaló hallgatók
látványa fogadott május 15-én.

Hiába plakátolták körbe az épületet kismillió színes papírral,
sokan még így sem tudták, miért
is van ez a felfordulás, és miért
tolong boldog-boldogtalan toporzékolva az olvasóterem előtt.
A sorokat hamar feltöltötték a
kíváncsiskodók. Jöttek apróságok a Gyakorlóból, jöttek hallgatók óráról, jöttek külsősök,
jöttek sokan. Még egy szék ide,
még egy puff oda, mégis akadtak szép számmal, akik a földön

ülve élvezték a mesét.

És eljött a várva várt perc, kettényílt a tömeg, és egy kedves
bácsi sétált előre a vörös szőnyegünkön; konstatálja „mennyi
szép tanító”. És mi, mi szép tanítók, jó pedagógusok módjára,
képtelenek voltunk elcsendesedni. Telefonnal próbáltunk képeket lőni, mint egy celebről, és
ami a legszebb, kulturáltan kiabáltuk át az egész termet, hogy
nem hallunk semmit, mégiscsak
kéne az a recsegő mikrofon.

Volt össznépi versmondás, mert
mindenki ismeri Petőfitől az Itt
van az ősz, itt van újra című ver-

Eurovízió 2013 és ByeAlex
Felmerül bennem néhány kérdés, amint nézem az Eurovisiont. Mit tett ez a srác, hogy ennyire unszimpatikus a
magyar népnek? szeretjük vagy sem a farkasok által nevelt „Kedvesem”-et?
Látszólag elvont srácról
beszélünk, aki elénekelt valamit,
ami megosztja a közönséget.
Vannak, akik imádják és vannak,
akiknek feláll a szőr a hátán, és
állíthatom, hogy vannak olyanok, akik imádják, csak nem
vallják be, mert cikinek érzik.
Ha engem kérdeznek, nem

vagyok nagy rajongója a Kedvesemnek, de nem véletlenül lett
benne a legjobb tízben. Ebből is
láthatjuk, hogy a versenyen
zabálják a kitűnő, különleges,
érdekes – és számtalan jelzőt
letudnék írni – performanszokat.
Bevalljuk vagy sem... De mi is.
Minél furcsább valami, annál
érdekesebb.

set. Vagy legalábbis az elejét.
Volt össznépi kínos csend, amikor megkaptuk a keresztkérdést,
ki is volt az a Damjanich János,
vagy, hogy akkor hol is veszett
nyoma Petőfinek.

De Sándor bácsi megmutatta,
hogy igen, ő az, ő az aki elvarázsol mindenkit. Bebizonyította,
hogy meg tudunk tanulni egy
szösszenetet 3 elmondásból
(mert meg tudtuk tanulni). Bebizonyította, hogy a költők is tudnak verset mondani (de még
hogy...).
Sokat tanulhattunk tőle abban a
két órában. Volt földrajz, töri,
irodalom és rengeteg élettapasztalat.

Aki ott volt: szerencsés; aki nem
volt, az bánhatja.

Jánosi Beáta

Rengeteg magyart megihlet,
visítva röhögök az interneten
található mémek és átírt dalszövegek láttán (nem rosszindulat vagy valami ilyesmi), de örök
kedvencem marad a Zárthelyi
dolgozat, amit már szinte mindenki látott.

És amit nem sokan gondoltak
volna… egy felmérés szerint
Márta Alex az 5. legjóképűbb
férfi az Eurovízió 3013-as felhozatalában, de ízlések és pofonok... Ezt csak úgy zárójelben.

Ákli Oki
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Apa, kezdődik!
Örömünkre vagy bánatunkra ismét vége egy szorgalmi
időszaknak és elkezdődnek a vizsgáink. A hallgatókat
arról kérdeztem, ki hogyan készül a vizsgáira, mitől tart a
leginkább, illetve mi a véleménye a vizsgaidőszakról általánosságban.
Nagyon sokan említették, hogy a
legnagyobb félelmük az, hogy
nem férnek be egy vizsgára, betelnek az időpontok és így nem
tudnak az adott tárgyból vizsgázni, nem tudják teljesíteni a
tárgyat. Szerencsére ezzel azonban nem szokott probléma
lenni. A tanárok igyekeznek
annyi időpontot meghirdetni
amennyire szükség van, de azért
jó ha mi is megpróbáljuk mindig
időben felvenni a vizsgáinkat,
hogy semmiképp se fordulhasson ilyesmi elő.
Nagy gond, nagy félelem a leblokkolás. Sokan válaszolták azt,
attól félnek a leginkább, hogy
leblokkolnak a szóbeli vizsgán,
nem jut eszükbe, amit megtanultak. Szerintem ezzel mind így
vagyunk, de ha le is blokkolunk,
egy nagy levegővel újrakezdve a
feleletet eszünkbe jut minden.

A többi hallgatói válasz között is
leginkább a szokásos problémák
merültek fel. Késés a vizsgáról,
hogy nem tud eleget készülni két
vizsga között, és volt olyan, aki
azt mondta, nem szeretne magának és a szeretteinek csalódást
okozni.
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Személy szerint én attól tartok a

legjobban – és ezzel nem vagyok
egyedül –, hogy nem tudom rendesen beosztani az időmet, a tárgyakat, amikből készülök és a
végén nem érek el olyan eredményt, amilyet szeretnék. Persze
ezt a problémát is ki lehet küszöbölni, csak össze kell gyűjteni
az időpontokat, a tanulnivalókat.
Ezután már csak tervezés kérdése az egész.
Mindenkinek megvan az a bizonyos kritikus tárgy, az a legnehezebb tárgy, amitől még a
többinél is jobban tart. Ilyenek a
matek, a magyar, az ének és még
sok más, de a hallgatók válaszai
közül ezeket tudnám kiemelni,
meg a leggyakrabban elhangzottakat.

Ahhoz, hogy kiderüljön, feleslegesen féltünk, a megfelelő időbeosztás mellett sok készülési
módszer van még. Ezekről is
kérdezősködtem. Amellett, hogy
„sírva készülök”, kaptam több
eltérő választ is.

A tanulási szokások közül a két
legmegszokottabb módszer,
hogy egyszerre csak egy tárgyra
készülünk, vagy variáljuk, ha
már az egyik tárgyra nem tudunk koncentrálni. Persze ez

tantárgytól is függ, de szerintem
érdemesebb egyszerre egyre készülni a sikeres vizsga érdekében.
A kidolgozott tételeket, illetve
anyagokat a vizsgára vannak,
akik maguk gyártják, vannak,
akik elkérik másoktól, vagy felosztják a egymás között a csoportban. Sokan vallják, hogy
könnyebb úgy tanulni később,
ha a saját maga által kidolgozott
tételből tanul, de idő hiányában
a felosztás is sokat segíthet.

Sokan készülnek otthon egyedül,
sokan a csoporttársaikkal. Személyes tapasztalataim alapján én
a könyvtárban tanulást tudom
ajánlani mindenkinek. Sokkal
gyorsabban, eredményesebben
lehet készülni, hiszen csönd van,
nyugalom és mivel csak könyvek
és füzetek veszik körül az embert, az elkalandozásra sem ad
lehetőséget.
Magáról a vizsgaidőszakról megoszlanak a vélemények. Míg vannak, akik jobban szeretik, mint a
szorgalmi időszakot olyanok is
akadnak, akik nem örülnek,
hogy vége van.
Szerintem, ha ügyesen beosztjuk
az időnket és a vizsgákat, akkor
sok mindenre jut idő a vizsgaidőszakban. Remélhetőleg így
vannak vele mások is, és a sok
tanulás mellett egészen jól telik
majd mindenkinek ez az időszak.

Tarján Eszter

A felhők között
“jajj, otthon felejtettem a pendrive-omat, amire feltöltöttem a beadandóm!” – kiált fel egy átlagos számítógépfelhasználó az egyetemen.
Aztán pedeig telefonálhat haza a
nagymamának – aki maximum
csak a port szokta letörölgetni a
számítógépről, – hogy kapcsolja
be a gépet (jaj ne, nagyi, az a
mélynyomó), lépjen be a fiókunkba (de melyik az az Enter
billentyű?), nyissa meg a böngészőt (milyen kék e betűről beszélsz?), írja be a gmail.com-ot
(ká-val?), küldjön levelet a melléklettel (jaj, nem találom a gemkapcsot). Mindezt egy órán
belül, mert közeleg a határidő.
A fenti procedúrát véletlenségből már én is végigjártam. Nekünk 26 perc elég volt, a
mamám legalább ismeri a gép fő
részeit és eszközeit, én pedig ismertem a felhő technológiát, de
mégis valahol hibáztam.

Tekintsük át, hogyan kerülhetjük
el az efféle eseteket!
Képzeljünk el egy személyes tárhelyet az interneten, ami csak a
miénk, nevezzük ezt felhőnek.
Nos régebben úgy működött a
feltöltés, hogy a böngészőbe be
kellett lépni, kiválogatni a fájlokat, rányomni a feltöltés
gombra. A feltöltött anyagokat
akár – link birtokában – megoszthattuk barátainkkal, ismerőseinkkel, különböző oldalakon.
Sokan használnak még mindig

ilyen rendszereket, de leginkább
kalózkodás (illegális fájlmegosztás) céljából.

A felhő tárhelyünk sokkal személyesebb. Saját dokumentumainkat, privát képeinket és egyéb
fontosabb fájlokat tárolhatunk
azzal a céllal, hogy a fájlokhoz
bárhol, bármikor hozzáférhessünk, akár letöltés nélkül.

Legyünk egy kicsit konkrétabbak, és térjünk vissza ahhoz a
példához, amivel indítottam.
Adott egy dokumentum, nevezzük beadandónak. Fontos lesz,
hogy holnap kinyomtassuk az
egyetemen, mert eljött a határidő. Gondoskodjunk róla, hogy
akármelyik internetre kötött számítógépen hozzáférhessünk a
fájlunkhoz.

Szükségünk lesz egy megfelelő
felhő alapú tárhelyre, válasszuk
ki a nekünk tetsző és szimpatikus szolgáltatást. A legelterjedtebb tárhelyek a Google Drive,
SkyDrive, Dropbox. Mindhárom
szolgáltatás ingyenes, ámbár a
tárhelyek mérete változó. A választást aszerint javaslom, hogy
milyen típusú eszközökkel rendelkezünk a PC-n kívül (Androidhoz a Google terméke a nyerő,
Windows Phonehoz és Windows RT-hez SkyDrive, iPhone-

hoz leginkább a Dropbox illik
(kompatibilitási előnyök szempontjából).

Mindhárom szolgáltatás rendelkezik egy számítógépre telepíthető klienssel, mely a
szinkronizációról gondoskodik,
azaz a gépre elmenetett fájlokat
rögtön feltölti az internetre, a
személyes tárhelyünkre. Ezt úgy
kell elképzelni, hogy adott egy
mappa a gépünkön, oda mentegetjük a cuccainkat, és a neten
minden pontosan ugyanolyan
struktúrában fog megjelenni –
ugyanazokkal a mappaszerkezettel, fájlokkal. A feltöltött anyagainkhoz böngészőn keresztül
férhetünk hozzá egy másik
gépen, a regisztrációkor megadott felhasználónévvel és jelszóval.

Tehát gyakorlatilag a tárhelyünk
egy internetes pendrive. Akár a
gépteremben is felcsatlakozhatunk rá, hogy a beadandót ily
módon ki lehessen nyomtatni.
Egyszerűen csak arra kellett figyelni, hogy a dokumentum
mentésekor a megfelelő mappába mentsünk a gépünkön.
Nos, én ezt mulasztottam el egyszer, miután a mamámat telefonon megtanítottam e-mailt
küldeni.
De gondoljunk csak bele, mi
mindenre lehet még használni a
felhő tárhelyünket. És itt jön a
lényeg. Mindazonáltal, hogy ha
több otthoni gépünkre telepítjük
ugyanazt a klienst, fájljaink folyamatos szinkronizációban lesz-
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nek (tehát elmentek egy fájlt az
1-es gépen, ugyanúgy megjelenik
majd a 2-esen és a 3-ason, ha a
nethez kapcsolódnak); van még
egy előnye a rendszernek. A
szolgáltatások okostelefonra is
telepíthetők, a szükséges fájlokhoz útközben is hozzáférhetünk.
De ebben az esetben a fájlok
(alapbeállításként) nem töltődnek le automatikusan a telefonra, így aki kevés tárhellyel
rendelkezik a telefonon (pl. 2 gigabyte) ugyanúgy böngészheti a

(pl. 4 gigabyte-os) tárhelyét,
ugyanúgy tölthet le egy-egy fájlt,
mikor mire éppen szükség van.
Sőt. A felhőből zenét is lehet
hallgatni, a folyamatos streaming
segítségével. Mintha YouTuberól néznénk egy videót. Máris
megspóroltunk egy memóriakártyát (bár, előfizettünk egy drága
internetre, hmm, ugyanott vagyunk...).
Egyre inkább kezdenek elterjedni ezek a szolgáltatások, és

Gyuszi & Okostelefonok (III. rész)
Ej de gyorsan telik a hónap, ha épp a vizsgaidőszakra készül az ember. észre sem vettem, és már le is kell adnom
egy cikket. Hát íme, forgassátok egészséggel.

A mai az utolsó alkalom (jelenlegi terveim szerint), amikor szigorúan hardveres fogalmakkal
ismerkedünk, ezek pedig a GPU
és a SoC.

Kezdjük a GPU-val. A rövidítés
jelentése Graphics Processing
Unit. Ha egy kicsit bátrak vagytok, akkor már ennyiből is lehet
tippelni, mire jó ez a kis ketyere
a nagy masinában. A jó tippelőknek Gété barátom puszit ígér!
A többieknek meg elmondom
én, de nem ér ám felhasználni
orvul megszerzett ingyenpuszikhoz! Nos a GPU egy segítség a
központi agyunknak, levesz egy
adag terhet a válláról azáltal,
hogy átvállalja a számolások egy
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részét. Méghozzá azt számolja ki
a processzor helyett, hogy minek
hogyan kell megjelennie a képernyőn. Hogy mi helyezkedik el mi
mögött és emiatt az mit takar ki
a másikból, hogyan vetülnek az
árnyékok, hogy néz ki egy
gomb, ha megnyomják, milyen
válaszreakciót rajzol ki a gép egy
bevitt utasításra.
A GPU fel van vértezve mindenféle spéci cuccokkal, amikkel
ezeket a számolásokat sokkal hatékonyabban el tudja végezni,
mint a processzor, akinek így
marad ideje más, fontosabb kérdéseken töprengeni.
Másik és egyben mára az utolsó
fogalmunk a SoC, jelentése:

egyre jobb ajánlatokkal rukkolnak elő a fejlesztők. Válasszuk ki
a nekünk megfelelő tárhelyet, és
kezdjük el ide mentegetni a személyes dokumentumainkat. Egy
esetleges gép-összeomlás után is
megmaradnak ezek a fájlok, így
ezért sem kell aggódni. Minden
folyamat automatizált. És ha
kevés az alap tárhely mérete,
még mindig elő lehet fizetni egy
tárhelybővítésre.

GT

System on Chip. Képzeljétek ezt
a mindenféle dolgot amit megbeszéltünk a hónapok alatt bele
egy telefonba! És még mellé rengeteg mindent: képernyőt, akkumulátort, hangszórót, antennát,
mikrofont, stb stb stb... Nem fér
bele, gondolná az ember, vagy
ha igen, akkor mindnek nagyon
picinek kell lennie, és biztos
ezért szerelik kínai gyerekek,
mert nekik elég pici a kezük
hozzá. Hát nem, megoldják ezt
trükkösen a gyártók, méghozzá
a SoC-al. Ez egy lapka, amire rágyártják az egész rendszert. Egy
kis nyomtatott áramkörön van
rajta a processzor, a ram, a gpu
és még sok egyéb. Ez adja a majdani telefonok vázát. Ezt egészítik ki a gyártók ízlésük szerinti
kamerával, képernyővel meg
egyebekkel, és íme (rém leegyszerűsítve) kész is a telefon!

Sipos Gyula

Az ember a páncél mögött
robert downey jr. harmadszor is felölti híres-hírhedt
páncélját, most Mandarinnal, de még inkább önmagával
kell megküzdenie.

A szuperhős-témájú filmek
gyakran megkapják az agyatlan,
gyermeteg, valóságtól elrugaszkodott jelzők egyikét, vagy akár
többet is ezekből – vitathatatlan,
voltak, vannak és lesznek a fentebb említett tematika köré
épülő alkotások, amik abszolút
megérdemlik, elég, ha az utolsó
Batman-filmre gondolunk a régi
szériából, vagy felidézzük Eric
Bana „zseniális” Hulk-ját. De
szerencsére láttunk az elmúlt
időkben remek anyagokat, amik
tökéletesen cáfolják a fenti vádakat, mint a Nolan-féle Sötét
lovag-trilógia, vagy a Vasembersorozat (legalábbis annak első és
legutóbbi felvonása). Most ez
utóbbival foglalkozunk kicsit,
mozikban a Vasember 3.
A filmet kétféleképpen tudom
megközelíteni. Először, ha hagyom, hogy a bennem megbúvó
szuperhős-rajongó kiélje magát:
Woooohooo, ez ***** jó volt,
üljünk be rá még egyszer! Másodszor, ha egy kicsit kevésbé –
de közel sem tökéletesen – elfogultan próbálom nézni: Hmm,
ez bizony elég jól sikerült, még
ha vannak is hibái. Valahogy,
amikor szóba kerülnek a bádogember kalandjait feldolgozó filmek, önkéntelenül is
párhuzamot vonok nagy ked-

vencemmel, a Sötét lovag-trilógiával. Első részben látjuk a kezdeteket, divatosabban kifejezve
eredettörténetet, majd következik hősünk aranykora, végül a
többé-kevésbé Ikarosz-hatású
bukás és az ezt követő párbaj
egy félelmetes nemezissel, miközben hősünk belső harcait is
kénytelen megvívni önmagával.
Tehát ahogy a denevérember
történetének lezáró fejezete is
egy kissé (?) megtört hős bemutatásával nyit, itt is azt látjuk,
hogy Stark már nem ugyanaz,
mint régen, megviselték a New
York-ban történtek, nem tud
szabadulni az akkor tapasztaltaktól. És a hasonlóságok sora itt
még nem ér véget.
Végignézhetjük, hogyan működik a milliomos feltaláló szó szerint kirobbantva a
komfortzónájából, hogyan vezekel a múltban elkövetett bűneirt,
egy jó barátjának kórházba kerülését, kapcsolatát egy fiatal segítővel, egy szerelmes nő árulását,
illetve az ellenséggel kapcsolatos
csavar is a történet fontos részét
alkotja. Ja, meg van ’Clean Slate’,
még ha nem is a már látott formában. Ezek ellenére még mindig azt mondom, hogy a film
remekül működik, a poénok nagyon ülnek, noha mennyiségben

nincs is annyi, mint a Bosszúállókban, Tony Stark emberi oldalát és az azzal együtt járó
esendőséget remekül festette le
Shane Black, és még mindig úgy
tartom, hogy RDJ Tony Stark
földi manifesztációja, akiért nők
és férfiak armadája adná el a lelkét az ördögnek. Pepper még
mindig bitang jó nő, és egy kicsit
végre a badass oldalát is megmutatja. Ben Kingsley, mint Mandarin egyenlő arányban
hátborzongató, tenyérbemászó
és nevetséges. Az akciójelenetek
koreográfiája egészen kiváló
volt, a szokásos kamerarángatást
láthatóan próbálták minimalizálni, bár azt látni, hogy a Mark
6 és 42 közti szériák páncéljai tucatszámra törnek, mint a gipszkarton, talán kicsit kiábrándító
lehet a kemény magot alkotó rajongók számára. Továbbá a 90es évek nyalóka-popját idéző
intro szerintem parádés volt, jót
vigyorogtam rajta, de a filmben
felcsendülő zenék bőven hozzák
a várható szintet, főleg a főtéma
nagyon erős, kicsit a Bosszúállókra hajazó nagyzenekari darab.
Mivel a filmet egy Marvel-szűzzel néztem, aki a végén abszolút
elismerően nyilatkozott, bátran
merem ajánlani megtekintésre
(persze csak az első két rész abszolválása után) azoknak, akik
még nem látták. És persze maradjatok bent a stáblista végéig,
ne kelljen többször mondani.
Bár a pluszjelenet nem nagy durranás, és komoly jósolgatásokra
nem ad okot, azért egy korrekt
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poént szállít, meg ha már amúgy
is kifizettétek a jegyet… Amiről
jut eszembe, ha eltekintünk a
filmtől, és csak és kizárólag a
moziélményt figyeljük, felettébb
kényelmetlen volt. A közelmúltban Magyarországról kiszivárgott kalózpéldányok miatt a
filmet fokozott biztonsági eljárások mellett vetítik, a terem előtt
a táskákat kipakoltatják, mobilokat kikapcsoltatják és a film

közben is komoly erőkkel figyeltetik a közönséget, nehogy valaki kamerázzon. Utoljára akkor
éreztem magam így, amikor ZHírás közben demonstrátorok
koslattak fel-alá a teremben
rendfenntartás szempontjából. A
sztori pikantériája és egyben
csattanója egyébként az, hogy
még így is magyarul került fel legelőször a kalózos eBay-re és
társaira az anyag.

Az emberiség hattyúdala
A nagy gatsby-t Fitzgerald 1925-ben vetette papírra,
majd megfilmesítették ’26-ban, ’49-ben, ’74-ben és – akár
még azt is megkockáztatom, hogy nem utoljára – idén,
majd egy évszázaddal a mű születése után.
Hogy ennek mi az oka? Talán az
üzenete ugyanúgy aktuális, mint
ezelőtt bármikor vagy félelmetesen egyedülálló témát dolgoz
fel? Egy picit mindkettő. Mozikban A nagy Gatsby.
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Minden alkalommal, amikor születik egy gyengébb könyvadaptáció, előkerül a majdnem
aduászként durrogtatható érv,
miszerint: „Csak azért nem tetszett és/vagy nem értetted, mert
nem olvastad a könyvet.” A
probléma az, hogy amennyiben
valaki egy könyv megfilmesítésére adja a fejét, a könyvtől teljes
mértékben független alkotást
hoz létre, aminek önmagában
kell élvezhetőnek lenni, vagy
válik élvezhetetlenné. Hogy jó

feldolgozást készítsünk valamiből, három dolgot kell szem
előtt tartani: 1) maradjunk hűek
az alapanyaghoz, de 2) legyen
hozzáadott érték, vagy változtatások ahhoz képest, amik 3) tökéletesen beleillenek az eredeti
mű világába, rendszerébe, nem
hoznak létre logikai és/vagy esztétikai bukfenceket. Amennyiben ezek közül egy vagy több
nem teljesül, nem fogjuk tudni
szeretni igazán a filmet.
Hogy Baz Luhrmann betartottae ezeket és így egy remekművel
vonul be a filmek történetébe?
Háááátizé. Hogy élvezhető-e az
a közel két és fél óra, amit (remélhetőleg a moziban, de 3Dszemüveg nélkül – komolyan,

Végső kérdésként persze felmerül az, hogy bohém ötöd-hatodévesként fogok-e írni vagy
inkább szeretnék-e írni egy Vasember 4 című filmről. Hogy
őszinte legyek, inkább nem.
Mert páncélt készíteni a kellő
forrásokkal bárki tud. De az
ember a páncél mögött már sokkal érdekesebb.

Kőszegi Tamás

nem éri meg, ne!) töltünk? Hogy
a viharba ne lenne az! DiCaprio
parádés mint a rejtélyes és tragikus Gatsby, Joel Edgerton nagyon jól hozza Tom
nemtörődöm, önző alakját,
Carey Mulliganbe nem nehéz
teljesen beleszerelmesedni a film
végére, Tobey Maguire pedig
konstans el van keseredve és
nem érti, mi folyik körülötte.
Számomra ő kicsit kapufa volt,
de ennyi baj legyen. A film első
egy órája olyan, mint egy fesztivál-aftermovie, csillogó cukormázas beállítások félelmetes
díszletekkel megspékelve, egy
rejtélyes ember felbukkanását
várva, aki lehet akár a császár
unokatestvére, esetleg sorozatgyilkos, de az sem kizárt, hogy
négy karja van mindegyiken egy
fejjel – úgysem látta még senki.
Mindeközben többek között JayZ, Fergie, will.i.am szállítják a
talpalávalót – köztudot- tan nagy
alakjai a jazzkorszaknak. Ez
utóbbi – a Django-hoz hason-

lóan – vagy nagyon ülni fog,
vagy nagyon nem a kedves nézőnek.
A fentiek azok a képek, amik valószínűleg még évek múlva is beugranak bárkinek, aki megnézi A
nagy Gatsbyt, és csak bátorítani
tudom a kedves olvasót, hogy
ezt moziban tegye meg, megéri.
Nagyon sokan panaszkodtak,
hogy a film leül a közepe felé,
pedig a lényeg csak ezután következik, mert ez kőkeményen
dráma egy rég elveszett szerelmet és az azért folytatott küzdelmet bemutatva, nem kisebb
kérdéseket feszegetve, mint
hogy tényleg bárkin átlépnénk a
sikerért, csillogásért vagy pénzért? Nem számít már, hogy ki
milyen, csak csináljon egy jó
bulit? Bőven a felső tízezerben
vagyunk, de mégis a múltban ra-

gadtunk, csak arra tudunk
vágyni? És ekkor a csillogás, a
féktelen hedonizmus átadja a helyét a szürkeségnek, a szereplők
közti konfrontációnak, majd a
tragédiának, ami világossá teszi,
hogy ez így nem mehet tovább.
Hiszen történhet bármi, ezek a
figurák lelkiismeretfurdalás nélkül visszamenekülnek a gyerekességükbe, a felelőtlenségükbe,
az önzésükbe – és persze a pénzükbe. És mindezektől messze
egy csöndes ravatal, egy félreismert, de nagy ember, a néző fejében pedig remélhetőleg
kérdések teljes armadája.
Hogy a fentiek ellenére miért
nem tudom mégsem azt mondani, hogy tökéletes feldolgozást
kaptunk? A majdnem teljes szöveghűség – sőt néha konkrétan
megjelenő szöveg, ezért nagy pi-

Leszámolás az indexekkel
Az ElTE vezetősége úgy döntött, hogy a 2013/2014-es
tanév első felétől a hosszú múltra visszatekintő hagyományos leckekönyv helyét átveszi az E-index.

Mészáros Ádám, az EHÖK tanulmányi alelnöke elmondta,
szeptembertől az eddig ismert
index teljesen megszűnik az
egyetemünkön. Az ELTE sajátos elektronikus indexét az öszszes karon egységesen bevezetik
és természetesen a felmenő
rendszerben is alkalmazni fogják
(nem csupán az új tanévre felvételt nyerők körében).

Az E-index sok szempontból
kedvez a hallgatóknak, hiszen ez
lesz az utolsó vizsgaidőszak,
amelyben az írásbelik eredményének rögzítéséről magunknak
kell gondoskodnunk tanszékről
tanszékre járva. A dolgozatok
eredményét ugyanúgy a Neptunban fogjuk látni, további teendőnk nem lesz ezzel
kapcsolatban.

rospont jár a rendező úrnak - ellenére mégsem nyújtja ugyanazt,
mint a könyv. Látjuk Gatsby felemelkedését és bukását (?), még
meg is tudunk róla ezt-azt, megelevenednek a lélegzetelállító
bálok és még mezei két dimenzióban is a fejed kapkodod majd
az autós üldözéseknél, miközben
a szuperfeltöltőt a gyomrodban
érzed. De amíg a könyv tényleg
Jay Gatsby-ről szól, és arról,
hogy egy embertelen társadalomban hogy tartsa meg mégis
valaki az emberségét, addig ez itt
sajnos egy kicsit eltűnik az
éppen fellőtt tűzijáték csillogásának árnyékában. Viszont barátom, az a tűzijáték rohadt
szépen csillog, az egyszer biztos!

Kőszegi Tamás

A szóbeli vizsgákhoz a Neptunból tölthetünk le majd egy igazoló lapot, amelyen a felvett
kurzusaink szerepelnek. Erre a
lapra a vizsgáztató kérésünkre
rögzíteni fogja az érdemjegyet és
aláírja, akárcsak a hagyományos
indexben. Azonban nem kötelező ezt kinyomtatni és a szóbeli
vizsgákra elvinni, ezt a mi belátásunkra bízzák.

ELTE Online

Olvasd el a teljes cikket
az ELTE Online oldalán:

http://bit.ly/10wwabb
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Hosszabbodnak a nappalok,
rövidülnek a szoknyák
jön a jó idő. A lányok pedig egyre többet szoktak megmutatni magukból az utcán. Ilyenkor pedig a pasik is
bátrabbak – hát, a motiváció az megvan.
Addig rendben, megtetszik valaki a Móriczon vagy a villamoson. De jön a dilemma: milyen
szöveggel érdemes odamenni,
bepróbálkozni? Vajon ha leszólítom, lekoptat-e vagy jófej lesz a
csaj?
Mindkét nemet kérdeztem, milyen tapasztalataik vannak a
témát illetően: vannak-e siker
sztorik, óriási lebőgések, vicces
jelenetek.

“Egyik barátnőmmel sétáltunk
egy nagy bevásárlóközpontban...
Egy rövid, fekete kis ruhában
voltam, csak úgy hívja a barátnőm, hogy „bugyika”. Egy
csávó odajött hozzám, és megszólított: „Szia! Ne haragudj,
nem akarok tolakodó lenni, de
nem innál meg velem valamit?”.
Mire én: „Ne haragudj, de
nem.”. Aztán végignézett a barátnőmön, majd megkérdezte:
„Ő a csajod?” – erre én: „Igen.”.
Mire ő: „Oh, értem.” – és továbbment, mi pedig jót nevettünk a barátnőmmel.” – Kata (20)

“Eladóként dolgozom. Odajött
hozzám egyszer egy srác, ugye
megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni – segítettem, mint szoktam és a kasszánál elém állt,
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hogy: „Henriett, lenne egy kérdésem…” – mondom „Tessék?”
– erre ő: „Önnek van barátja?”.
Feleltem neki, hogy „Igen” –
majd elkezdi: „Látja, ez nagyon
nagy baj! Szóljon, ha nem lesz.
Csak maga miatt járok ide!”.
Egyrészt szerintem ez a letámadás a legrosszabb és legelidegenítőbb dolog a világon; viszont a
gesztus kedves volt, hogy burkoltan közölte, hogy bejövök
neki. Ez olyan „Jó a segged, kő
kóla?” szitu volt, csak finomabban adta elő. Amúgy tanácsom a
villamoson ismerkedő férfiaknak: vedd fel a szemkontaktust –
ha a csajnak bejössz, mosolyogni
fog rád; ha nem, akkor meg azt
úgyis tudni fogod a zavarba ejtő
tekintetéből.” – Henriett (21)

“Először is, szerintem már a leszólítást is értékeli egy értelmes
nő. Fontos, hogy a srác tisztában
legyen magával és igényeivel. Ha
még jó emberismeret is társul
hozzá, nem koppintják le. A szöveg szerintem legyen rövid, frappáns, de nem tolakodó! Ha ez
megvan, 80% az esély, hogy öszszejön, ha meg nem, akkor foglalt a csaj!” – Anilla (20)

“Egyszer szívességből kivittem
az ismerőseimet – két csajt –
Olaszországba. Én külön szobát
szerettem volna, de a foglalást a
lányok intézték. A hotelben közölték, hogy a szobában egy kettes és egy egyes ágy van.
Lepakoltunk, pihentünk, stb; a
csajok mondták, hogy nézzek
csak tévét amíg ők fürdenek.
Aztán amikor kijöttek, lefeküdtek mellém, majd megkértek,
hogy kapcsoljam ki a tévét, mert
fáradtak. Kikapcsoltam. Az
egyik hirtelen elkezdett számolni: „Egy, kettő, három!” – az
egyik balról, a másik jobbról…
A többit képzeljétek csak el. Na
ekkor 25 voltam.”– A. (fiú)

“Pár hete a LEN-en egy srác
odaszólt nekem: „Héjj! Fordulj
ide!” – Majd közölte, hogy „Jaj,
bocs, csak hátulról fogtál meg!”.
Konkrétan fél órán keresztül
köpni-nyelni nem tudtam. Hát
elküldtem egy melegebb éghajlatra. Amúgy hozzátette, hogy ez
az új csajozós szövege. Aztán
volt egy srác egy másik buliban,
aki el akarta hitetni magáról,
hogy külföldi. Nagyon szépen
beszélte az angol nyelvet, azt
mondta, két évet élt is kint. Később, mikor tanítottam neki néhány szót, lebukott: a
köszönömöt túl tisztán ejtette ki.
Ja és van még egy sztorim: egyszer megkérdezték, mikor karika
fülbevaló volt rajtam, hogy
tudom-e, bizonyos kultúrákban
mit jelentenek a karika fülbevalók mérete?” – Adri (20)

“Engem sokszor találnak meg
cetlikkel. Tizenéves koromban
kezdődött. Egyszer egy srác
velem szemben a buszon nagyon nézett, majd elkezdett írni
valamit. Közben megint rám nézett, majd mikor leszállt, az ülésén hagyott egy cetlit a számával.
Nagyon ötletesnek tartottam.
Később előfordult ugyanilyen a
metrón, buszon; volt, hogy a
srác neve volt a cetlin, volt, hogy
a száma is. Ritkábban mernek
megszólítani, de ha mégis, akkor
inkább munka közben (felszolgáló vagyok egy kávézóban), az
utcán viszont kevesebbszer – hát
elég hülyén szokott kijönni a
lépés, mert szegényeknek mit lehetne mondani? A számomat
soha nem adom meg, maximum
a nevemet, hogy megkereshet
Facebookon (persze, csak ha
bejön). Amúgy előfordult már,
hogy elég meredek dolgokat csináltam. Például két éve nyáron,
Balatonfüreden odajött hozzám
négy izompacsirta, egy szórakozóhelyről kihozott tál mogyoróval kínáltak meg, hogy nem
vagyok-e éhes. Leültek mellém,
dumáltunk. Mondanom sem
kell, az egyikük vitt haza, egy hatalmas sötétített ablakos
Mercivel – és beültem mellé...”
– Ivett (21)
"Egyszer volt egy olyan, hogy
egyik ismerősömmel mentem a
MOM felé a villamoson, és egy
srác megkért, hogy menjek el
vele reggelizni. A mögöttem
lévő 40 körüli bácsi csak annyit

hallott a beszélgetésből, hogy
"Na légyszi, gyere el velem...".
Erre leszólított, hogy ne higgyek
ilyen embereknek, biztos, hogy
csak szórakoznak velem; viszont
vele szívesen elmehetnék reggelizni." – Muci (21)

“Egyik barátomnak az volt a
szokása, hogy mikor ment előttünk az utcán három csaj, mindig utánuk kiabált, hogy „Hé, te
szebbik!”, és általában csak egy
fordult hátra, és a haverom erre:
„De nagyképű vagy!”. Meg,
hogy „Hé, galambom!”, hátranéz a csaj, majd haverom: „Nem
te, te veréb!”. Általában én sem
hagyom ki, hogy ha egy lány magassarkúban csini, akkor ne szóljak oda, hogy „Jajj de kopog, jajj
de kopog!”. De ezt egy kedves
mosollyal díjazzák, ha utána élni
akarsz a lehetőséggel, már mehet
a szórakozás. A legcikibb sztori
pedig? Villamosmegállóban voltak lányok, ki voltak csípve,
mentek bulizni… Mi kocsival
voltunk, ablakok le, zene fel,
megálltunk a lámpánál. Kiabáltunk nekik, ment a gizdázás.
Egyszer csak a rádió átváltott
útinformra. Ha volt leégés,
akkor ez az volt.” – T.D. (18)
És akkor már én is elmesélem az
én egyik kedvenc megismerőssztorimat. Attól függetlenül is a
kedvencem, hogy egy hatalmasat
égtem, rögtön az első randin.
A leányzóval filozófia óra előtt
találkoztam először, amikor az
egyik barátomhoz odamentem

bandázni. Rögtön felfigyeltem
rá, aztán megszereztem az MSN
címét (igen, akkoriban elég
menő volt a Messenger). Elkezdtünk dumálni, majd elhívtam
randira. Ő igent mondott. Nagyon be voltam zsongva, rengeteg budapesti helyet megnéztem
előtte a neten (nem voltam járatos még a környéken), de kaptam egy fülest, hogy van egy jó
teázó a Móriczon. A gond csak
az volt, hogy még sosem voltam
ott, és azt sem tudtam, merre
kell keresni pontosan. Nos leszálltunk a villamosról, mert a
suliból indultunk, és... Elkezdtem gondolkozni... Most vajon
merre? Mivel egyikünk se tudta a
hely címét, és még a nevére sem
emlékeztem pontosan (Vörös
Oroszlán helyett Vörös Sárkány
– vagy valami ilyesmi rémlett),
elég nehezen, de végül néhány
idegen megkérdezése után eljutottunk a teázóba. Eltévedni az
első randin, nos elég ciki.
Ámbár, a lányka későbbi elmondása szerint ez egy igazán kedves
emlék az ő számára is.
Nos, olvashattunk itt gáz sztorikat, vicces sztorikat, sikersztorikat. Ha gondoljátok, írjátok meg
nekünk a véleményeteket a szerkesztőségi e-mail címre (ld. második oldal).
Köszönöm szépen a válaszolóknak, hogy meséltek ;)

Összeállította: GT
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Kiss János altábornagy
utca 40.

Hűsítő koktélok

Kiss probléma lépett fel pont ma,
Bár holnap van egy nehéz vizsga...
Nagyon nagyon tanulni kéne,
De ki figyel a most leckére...

• 0,5 liter energiaital
• 0,5 üveg pezsgő
• jégkockák
• 2 dl vodka
• narancs
Elkészítés:

jános, szeretsz még? Vagy már nem?
Szíved talán máse lett?
Na, holnap kiderítem ezt végleg,
Elkaplak és falhoz állítalak téged...

Altábornagy is lehetsz akár drágám,
Szívemet pedig nem adtam neked drágán.
Itt hagyhatsz most nyakig a pácban,
Este ezért fészbúkolok majd mással...
utca végén majd megleslek,
Ahogyan egymásnak estek...
A profilod majd megválozik, és hidd el,
Hogy még háttérképnek sem megy el...

40 kreditet akkor is megcsinálom.
Hogy belőlem jó tanító váljon,
Úgy látszik Te viszont engem nem értettél,
S engem így örökre elvesztettél...
2013. május

Antonius

Holy bucKET
Hozzávalók:

A koktél elkészítéséhez egy kisebb „vödröt”, kb.
1,5 literes tálat használjunk. Töltsünk jeget a vödörbe, majd öntsük rá a fél liter energiaitalt, fél
üveg pezsgőt és a 2 deciliter vodkát. Mossuk
meg a narancsot, karikázzuk fel, rakjuk a tálba és
alaposan keverjük össze. Keverjük meg és osztozzunk barátainkkal testvériesen.

lIMoNádés
KoKTél

Hozzávalók:

• 6 citrom-zöldcitrom leve
• 7,5 dl forró víz
• 12,5 dkg cukor
• 2 dl vodka
• 1 csipet sót
Elkészítés:

A zöldcitromokat csavarjunk ki, majd a forró
vízzel öntsük le a kicsavart citromokat és 12,5
dkg cukrot. Hagyjuk lehűlni kb. 15 percig. Szűrjük le, majd öntsük át egy kancsóba, adjuk hozzá
a zöldcitromlevet, a vodkát és a sót. Hűtőszekrényben hagyjuk állni 2 órácskát. Tálaljuk jégkockákon.
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Undergroundból a mainstream felé
péterfy bori szerint az EFoTT-osok mindig 1000%-on
pörögnek.
Lehetek én is, Gigerli, Vámpír,
Elhagytam magam - egyszóval
idén is felcsendülnek a SKA és
alternatív zenék legnépszerűbbjei. Június 25-30. között az
EFOTT színpadán tiszteletüket
teszik azok az előadók is, akik
underground zenekarként indultak, népszerűségüket tekintve
mégis közelítenek a mainstreamhez. Péterfy Bori, a Vad Fruttik, a Heaven Street Seven
és a 10 éves PASO is
azon lesz, hogy segítsen
a vizsgák utáni lazulásban.

Az idén 10. születésnapját ünneplő Pannonia
Allstars Ska Orchestra
alapozta meg hazánkban
a SKA műfaját, és hogy
mindezt milyen jól tették
bizonyítja a tény, hogy a fiúk
márciusban már a London International Ska fesztiválra is hivatalosak voltak. A PASO az
EFOTT színpadát már többször
meghódította, Zánkán pedig az
elmúlt évtized minden népszerű
dalát felsorakoztatja majd. A zenekar különös ismertetőjegyei
közé sorolhatók a pattogós dallamok, az elgondolkodtató szövegek és az énekes
elmaradhatatlan fehér öltönye is.

„Az EFOTT mindig hatalmas
buli, idén is nagy „ereszdelahajamat”-ra készülünk és reméljük
az időjárás is kedvez majd nekünk. A nyári melegben sokkal
nehezebb az egész koncertet végigtáncolni a fehér öltönyben, de
ez mára már a védjegyemé vált,
ami

– helyezi kilátásba terveit a zenekar frontembere, KRSA.

Péterfy Bori kisfia születése
után, tavaly az EFOTT-on tért
vissza a fesztiváléletbe, és mint
mondja, egyszerűen imádja a
vándorló fesztivál közönségét:
„Az EFOTT közönsége a legfantasztikusabb. Még akkor is
1000%-on pörögnek, ha már nagyon fáradtak. Remélem az idei
koncert is jól sikerül majd. Mindenképpen játszani fogunk számokat a legújabb, Fehér
Éjszakák című lemezről, de
megígérjük, hogy a nagy kedvencek se maradnak el.”
Az EFOTT-on az underground életérzést tovább fokozza a Vad Fruttik, a
Heaven Street Seven, a
Kiscsillag, a Magashegyi
Underground, az Alvin és
a Mókusok, no és az Anna
& The Barbies.

csak
a PASO kiváltsága – csak akkor
viselem, ha koncertezünk. Abszolút tudatos volt, hogy ezt a
fellépőruhát választottam, mivel
ily módon is tisztelegni szerettünk volna a stílus öregjei előtt,
akik szintén öltönyben játszottak
a kezdetekkor. Amikor azonban
vége a fellépésnek, ledobom az
öltönyt és a srácokkal együtt mi
is belevetjük magunkat a buliba”

És bár több mint 100 zenekar már biztosan az EFOTT
színpadára lép, akad még kiadó
hely! A Budapest Bank Play
Stage programja főiskolás vagy
egyetemista bandák jelentkezését
várja, a legtöbb szavazatot
gyűjtő pedig azonnal az EFOTT
Nagyszínpadán kezdheti pályafutását! /További információ:
https://www.facebook.com
budapestbank/app_5881581378
76230/

EFOTT – Csak szabadon…
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Egy kis logika...

Három kis nyuszi tappancsaira cipőcskét
varr nyuszi mama.

Hányat kell még varrnia, ha tíz darab
cipőcskével
már elkészült?

Egy szekrény összeszereléséhez hatvan
darab csavarra van
szükség. Egy csavar
súlya két és fél dekagramm. A
csavarokat a boltban száz grammos csomagokban árulják, és
egy csomagért 19 Ft-ot kérnek.
Mennyibe kerül egy szekrény
összeállításához elegendő csavar?
a ) 75 Ft
c ) 76 Ft

Némi nyelvtan...

Alkoss legalább két betűből álló értelmes szavakat a VERÉB szó
betűinek felhasználásával!
A betűk sorrendje felcserélhető,
és nem kell a szóalkotáshoz minden betűt felhasználni!

b) 285 Ft
d) 140 Ft

pótold a keltezések
hiányzó írásjeleit!

Alkoss szavakat!

a) Mohács 1526 augusztus 29

b) Nagyszalonta 1811 márc 2
c) Budapest 1956 10 23

Meg persze a fogalmazás...
Írd meg nekünk a véleményed
az újságról!

Van tizenkét piros és
tizenkét kék zoknim
egy fiókban. Legalább
hány zoknit kell kivennem ahhoz,
hogy biztosan
legyen két
azonos
színű?

Találós kérdés

Kipi-kopi, kopogok,
hernyók után kutatok. Fák törzsét kopogtatom, ha beteg, meggyógyítom.
Ki vagyok?

Miről olvasnál szívesen a
következő számban?

26 A véleményeiteket szívesen vesszük a HÖK irodában, illetve a Facebookon: facebook.com/tokmeghokkento

