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Az olasz 
szívtipró 
új lemeze 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az olasz szívtipró, Eros Rama-
zotti 2000-ben jelentkezett 
utoljára szólóalbummal. A Sti-
lelibero azóta aranylemez lett, 
köszönhetően az olyan sláge-
reknek mint a Fuoco Nel Fuoco 
és a duett Cherrel, a Piu Che 
Puoi. Az itthon is hatalmas 
népszerűségnek örvendő sztár 
azóta több megpróbáltatáson 
is keresztülment, édesanyja 
meghalt, felesége pedig elvált 
tőle, így lényegesen kevesebbet 
láthatja kislányátt, Aurorát is. 

Eros a stúdióban próbált fe-
lejteni. Úgy tűnik, újra megta-
lálta a régi énjét, hiszen egy iga-
zi ramazzottis slágerrel rukkolt 
elő első kislemezként. Címe Un 
Emozione Per Sempre, melyet 
hamarosan hallhatunk az or-
szágos és helyi rádiókban. Ez a 
dal előfutára a június 2-án 
megjelenő vadonatúj lemez-
nek, mely az ER9S címet viseli, 
utalva arra, hogy ez sorban a 9. 
stúdióalbuma (természetesen 
nem számítva a koncert- és 
best of-kiadványokat). Ismerve 
a hazai hölgyeket és rajongókat, 
ez a lemez is garantáltan beara-
nyozódik . majd. Októberben 
pedig ismét ellátogat hozzánk 
Ramazotti, hiszen a Budapest 
Arénában koncertezik majd. 

Shakira káros 
szenvedélyei 

Bár Shakira kínosan ügyel a 
helyes táplálkozásra, hiszen 
heti étrendjéből soha nem 
hiányozhat a friss hal, a sa-
láták és a különböző gyümöl-
csök, mégis étkezési szokásai 
között van néhány igencsak 
káros is. Ilyen például az a 
rengeteg mennyiségű cappuc-
cino, amelyet természetesen 
hazája, Kolumbia legfino-
mabb kávéiból készíttet. 
Emellett nagy sörrajongó is, 
kedvenc „koktélja" például a 
barna sör és kóla keveréke. 

AZ ÁLLAMVIZSGÁRA KÉSZÜLÉS NÉHA A PÉNZTÁRCÁT IS MEGTERHELI 

Tanulás a strandon vagy a kertben 

Hirdetését 
már 70 postahivatalban is feladhatja! 

TESZT FIÚKNAK AZ AGRESSZIVITÁSRÓL 

Szájkosár viselése kötelező 

Mindenki másra esküszik. 
Csöndes szobában, a kertben 
vagy az erkélyen, a strandon, 
egy hangulatos kiskocsmá-

ban vagy bárhol, csak az ille-
tő ne legyen egyedül. Röviden 

összegezve: ahány egyete-
mista, főiskolás, annyi tanu-
lási szokás - így államvizsga 

idején. 

Május a szerelem és az ál-
lamvizsga kezdetének idősza-
ka. A diploma előtt álló egye-
temisták, főiskolások ilyenkor 
kétségbeesetten rohannak 
jegyzeteket fénymásolni, pus-
kákat gyártani. A lányoknak 
egy másik nagy problémával is 
meg kell küzdeniük: mit is ve-
gyenek fel a vizsgára. A ru-
házati boltok megtelnek kosz-
tümöket, fehér blúzt, lehető-
leg minél rövidebb szoknyá-
kat próbálgató hölgyekkel. Mi-
közben életük párja hősiesen 
várakozik a próbafülke előtt és 
még a fülén is vállfa lóg. 

S mindezek mellett persze 
tanulni is kell. Kováts Melinda 
a csöndes szobára esküszik. A 
végzős bölcsész becsukja az 
ablakot, behúzza a függönyt, 
felteszi kedvenc lemezét és 
nekihasal a könyvnek. - Utá-
lom, ha zavarnak, ezért a te-
lefonom kikapcsolom, sőt a 
vezetékes készüléket is kihú-
zom. Ennek a szüleim örülnek 
a legkevésbé, mert őket sem 
hívhatja senki - mesélte. 

A gyönyörű, napbarnított 
Andódy Eszter összeköti a kel-
lemest a hasznossal és a stran-
don veti bele magát a mago-
lásba. - Falatnyi bikiniben fek-
szem a gyékényemen, egyik 
szemem a könyvön, de a má-
sikkal a jóképű pasikat figye-
lem - mondta nevetve az utol-
só éves főiskolás. Többnyire 
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jövedelemigazolás nélkül 
öné lehet egy új 
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forint kezdőrészlettel, 

TOVÁBBI FELTÉTELEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN SZALONUNKBAN! 

1. Mit csinálsz, ha exhibicionistát látsz 
akcióban? 

a) Rendőrt hívok (kettőt). (1 pont) 
b) Megpróbálom megfogni. (2 pont) 
c) Vérszemet kapok. (3 pont) 
2. Milyen reakcióid vannak a par-

lamenti tv-közvetítés alatt? 
a) Ökölbe szorított kézzel verem a falat. 

(1 pont) 
b) Egy fejszével kikapcsolom a tv-t. (2 

pont) 
c) A fejszével elindulok a parlamentbe. 

(3 pont) 
3. Mit teszel, ha nemi tevékenység 

közben rátok dől az állólámpa? 
a) Megpróbálom felállítani. (1 pont) 
b) 3 db kétszázas szeggel a videomag-

nóhoz szegezem. (2 pont) 
c) Olyat teszek... (3 pont) 
4. Mit teszel, ha a tehén már megint 

lezabálta a muskátlit az ablakból? 
a) Elvonom tőle a silót. (1 pont) 
b) Kaktuszt teszek az ablakba, vagy 

megmérgezem a muskátlit. (2 pont) 
c) Csőfogóval fejem meg este. (3 pont) 

ÉRTÉKELÉS 
4-7 pont: Te alapvetően tutyimutyi 

vagy. Ne csodálkozz, ha tyúkjaid boj-
kottálják a tojást. Vigyázz a húsevő nö-
vényekkel, mert könnyen a fejedre nőnek. 
Csak extra méretű lakásban foglalkozz 
bonszajneveléssel. Ne vásárolj a kóbor 
macskáknak minduntalan parizert, pró-
bálkozz meg fokhagymás kolbásszal. 

8-10 pont: Kiegyensúlyozott vagy, de ne 
bízd el magad! Ha a szomszéd kutyája 
újra összecsinálja a lábtörlődet, könnyen 
feltörhet belőled az állat. Fejszédet leg-
alább két lakat alatt tartsd. 

11-12 pont: Meglehetősen agresszív 
vagy. Evésre, és úgy egyáltalán, csak mű-
anyag késeket használj! A társadalom 
érdekében ne szégyelld a szájkosarat! 
Ha érdekel a kertészkedés, csak zuzmók 
ridegtermesztéséve! foglalkozz! Ha bé-
kében akarsz élni embertársaiddal, 
menj el remetének. (De vigyázz az anyó-
kákkal!) 

A kollégiumban általában nehezen lehet nyugodt körülmények között tanulni. 

csak a belépőt kell fizetnie, 
mert mindig akad egy-két lo-
vag, aki meghívja egy-egy ital-
ra. 

Molnár Balázs kiül lakásuk 
erkélyére és úgy tanul a vizs-
gákra. A matektanárnak ké-
szülő fiú kismagnóját is kiviszi 
és közepes hangerővel szól a 
rock. - Ugyanis a dallamos 
zene ritmusát felvéve, gyorsan 
haladok egy-egy tétellel - árul-
ta el titkát. Persze már az is 
előfordult, hogy a zárt erkélyre 
beszorult melegben Balázs el-
szenderedett. 

Az elalvás veszélye nem fe-

nyegeti azt a kis társaságot, 
amely kedvenc kiskocsmájá-
ban tanul. Szilágyi Kornél és 
csapata már három éve 
ugyanígy készül. - Megbeszél-
tük a tulajjal, hogy a belső két 
asztal a miénk vizsgaidőszak-
ban. Ezt három hétre is le-
foglaljuk - mondta. A ven-
déglátóegység gazdája is jól 
jár, mivel a tizenhat fős tár-
saság naponta igen szép ital-
számlát csinál. Egy-egy nehe-
zebb tárgynál 15-20 ezer forint 
is a vendéglős zsebébe ván-
dorol. Hiába, a tudás pénzbe 
kerül! 

Sokan koleszban laknak, így 
a vizsgákra is ott készülnek. 
Ezt nem mindenki szereti, hi-
szen a nyugalom ilyen helyen 
kizárt. - Percenként rám nyit-
ják az ajtót valami hülyesé-
gért. Hol hajszárítót kérnek, 
hol visszahozzák a körömcsi-
peszemet, hol meg csak egy-
szerűen elnézik a szobaszá-
mot - fakadt ki Dudás Do-
rottya. A szegedi élelmiszer-
ipari főiskolai kar végzős hall-
gatója ezért ha teheti, a vá-
rosban lakó nagynénje kert-
jébe menekül a társak elől. 

Dorottyával ellentétben Tí-

már Anett pont a nyüzsgésben 
szeret tanulni. - Ha bármi 
gondom lenne vagy elakadok, 
mindig van valaki a közelben, 
aki segít. És ami a legfon-
tosabb, itt mindig be tudom 
szerezni a szükséges jegyze-
teket és nem kell rohangál-
nom értük - mondta. Ő ahhoz 
a típushoz tartozik, amely igen 
gyakran kitalál valami apró-
ságot, hogy ne kelljen tanulni. 
Ilyenkor nagyon fontos tud 
lenni egy leszakadt gomb fel-
varrása, vagy egy gyors SMS a 
barátnőnek. 

KORMOS TAMÁS 


