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Mobil játékgép 
A világ nagy játékkiadói szívesen adják játékaikat a 

vezeték nélküli, több játékos által egyszerre használható 
platformhoz. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 
A Nokia bemutatta új mobil 
játékeszközét, a Nokia N-Ga-
ge™ játékgépet, mely inno-
vatív, vezeték nélküli, és több 
játékos által egyidejűleg köz-
vetlenül és hálózatban egy-
aránt használható. 

Összehangolja az on-line já-
tékélményt a mobilitással: a 
legfrissebb, minőségi játékok 
játszásának új módját kínálja 
azzal, hogy a több, egy térben 
elhelyezkedő játékost Blueto-
oth vezeték nélküli techno-
lógia segítségével, a nem egy 
helyen játszókat pedig a mo-
bilhálózaton keresztül kap-
csolja össze. 

A játékgépre készült igényes 
játékok külön vásárolhatók 
majd meg a MultiMediaCard 
szabványt használó játékkár-
tyákon. A gazdag grafikának, 
kifinomult hanghatásoknak és 
a játékok kibővült világának 

köszönhetően a mobiljátékok 
használata során egészen új-
szerű élményben lehet ré-
szed. 

Hol juthatsz hozzá? Na-
gyobb viszonteladóknál, já-
ték- és videojáték-szaküzle-
tekben, a mobiltelefon-forgal-
mazás hagyományos csator-
náin. 

A Nokia örömmel várja a 
Nokia N-Gage játékgéphez 
innovatív új ötleteket meg-
valósító és kifejlesztő játék-
ipari szereplők jelentkezését. 
A kíváncsi játékfejlesztők to-
vábbi tájékoztatást a 
wjvw.forum.nokia.com/ga-
mes internetes oldalon talál-
hatnak. 

A játékok mellett digitális ze-
nelejátszót (MP3 és AAC), 
sztereó FM rádiót, valamint 
háromsávos GSM 900/ 

1800/1900 mobiltelefont is 
tartalmaz. 

A Nokia N-Gage játékgép megvilágított színes kijelzővel, 
valamint nyolc irányban mozgatható irányítógombbal 
rendelkezik, ergonomikus formáját kifejezetten a 
mobiljátékokhoz tervezték. 
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Megugrott a kamat! 

3 hónapos lekötött forintbetét éves kamatlába 
(EBKM) 5 millió forinttól magánszemélyeknek. 

Érvényes: 2003. szeptember 1 Q-től visszavonásig. 
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TI FFANY-Ü VEGEKET KÉSZÍT A SZOCIOLÓGUS HALLGATÓ, FI CSÓR TÍMEA 

Drága díszek, hobbiból 
Ficsór Tímeának különleges hobbija van: kezdő üvegműves-
ként a lakberendezési kellékek körében ma rendkívül diva-
tos és előkelő színes Tiffany-dísztárgyakat készít. A Szege-
den tanuló szociológus hallgató szerint azonban ezek töb-

bek, mint dísztárgyak - műalkotások. Tímea Tiffany-műves-
ként valószínűleg jobban megélne, mint társadalomtudós-

ként, de egyelőre még nem tudja, mit hoz a jövő. 

A harmadéves szociológia sza-
kos hallgató, Ficsór Tímea 
nyáron határozta el, kitanulja 
a díszüvegezés mesterségét. 
Bár a technika egyre népsze-
rűbb, lakóhelyén, Kiskunha-
lason egyedüliként végezte el 
az egy hónapig tartó, napi 
nyolcórás tanfolyamot. Az 
egyetemista lány azt mondja, 
a díszek elkészítése sokkal ne-
hezebb, mint amilyennek 
gondolnánk, pedig a jellegze-
tes Tiffany-üvegalapokat ké-
szen veszi meg. 

Az alkotói munka a formák 
kivágásával kezdődik, amiről 
a lány mestere állítja, „az első-
nél eldől minden", vagyis hogy 
az illetőnek van-e hozzá te-
hetsége, vagy sem. A formák a 
kívánt stílustól függően a leg-
változatosabbak lehetnek. Tí-
mea nem szereti a barokk és 
szecessziós hatású tulipáno-
kat, vagy a patakparton 
legelésző őzikéket, közelebb 
állnak hozzá az absztrakt, 
nonfiguratív jellegű alakzatok. 
A kivágott darabokat ezután le 
kell csiszolni, a szélüket rézfó-
liával behúzni, végül összefor-

rasztani. így áll össze a gyö-
nyörű dísztárgy, akár egy 
puzzle. Azt még elárulja, hogy 
a technikát a luxus és elegan-
cia jelképévé vált, New York-i 
Tiffany-ékszerüzlet alapítójá-
nak fia találta ki. 

A színes opálüveg díszek 
magas ára azonban nem csu-
pán az odafigyelést és komoly 
kézügyességet igénylő mun-
kának köszönhető. Az alap-
szerszámok százezer forintba, 
egy-egy kisebb méretű üveg-
darab is több ezer forintba 
kerül. Ráadásul elkészítésük 
igen időigényes, a bonyolul-
tabb alkotások befejezéséig 
két hét is eltelhet. 

- Igaz ugyan, hogy a tehe-
tősebb emberek körében egy-
re nagyobb a kereslet a Tif-
fany-lámpák iránt, az én is-
merettségi körömben azon-
ban nem tudnám ezeket har-
minc-negyvenezerért eladni. 
Amúgy is, egyelőre szíveseb-
ben készítek mécseseket, fa-
lidíszeket, apróbb kiegészítő-
ket, amiket még „kibírható" 
összegekért értékesíthetek -
magyarázza a diáklány. 

Ficsór Tímea azt mondja, a díszek elkészítése sokkal nehezebb, 
mint amilyennek gondolnánk. FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT 

Arra a kérdésre, vajon vég-
zett szociológusként is foly-
tatja-e majd a hobbiját, Tímea 
mosolyogni kezd és halkan 
megjegyzi, még nem tudja, 

hogyan alakul majd az élete, 
de Tiffany-művesként valószí-
nűleg jobban megélne, mint 
társadalomtudósként. 

PATAKFALVI DÓRA 

Bulikirály 
Colin Farrell nyerte el a Hollywood bu-
likirálya kitüntető címet egy filmes ma-
gazin szavazásán. A legnagyobb bulizó 
sztárok között a második helyen Sharon 
Stone végzett, a harmadik pedig Brittany 
Murphy lett. 

Sziasztok csajok. En egy 21 éves, barna 
hajú, kék szemű vásárhelyi srác vagyok, 
aki szeret biciklizni és zenét hallgatni. 
Ugyanilyen beállítottságú vásárhelyi lá-
nyok hívásár vagy SMS-ét várom erre a 
számra: 30/605-65-18 

Keresek egy jólelkű szegedi lányt, aki 
elfogadásra, megértésre vágyik. 33 éves, 
hűséges, megbízható, csendes fiú vagyok. 
SMS: 70/297-8149 

37/187 jól szituált, kedves, barátságos 
férfi szeretne tartós kapcsolatot olyan füg-
getlen, érzéki és okos hölggyel, aki nem 
anyagias. Választa30/398-4182-re várok. 

Én 21 éves szegedi lány vagyok. Olyan 
fiú jelentkezését várom, aki 24-28 év 
közötti. Magas sportos, helyes legyen, és 
jókat lehessen vele dumálni, komoly, de 
hülyéskedni is tudjon. A legfontosabb, 
hogy legyen dögös motorja, mert élek-ha-
lok a motorokért. Nagyon szeretném, ha 
megtanítanál motorozni. Van már bőr-
cuccom is. A drog kizárva. A számom: 
20/524-8114 
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Popcsajok szócsatája 
Avril Lavigne beszólt Britney Spearsnek, 
aki viszonozta a gesztust a sajtó nyil-
vánossága előtt. A kanadai rockerlány azt 
találta mondani, hogy a szőke popher-
cegnő hazudik a közönségnek. Avril La-
vigne szerint Britney képmutatóan vi-
selkedik, hiszen a színpadon a szexuális 
őserőt hirdeti, miközben a magánélete e 
tekintetben szegényes és visszafogott. 

Britney Spears igyekezett diplomatiku-
san reagálni a kritikára, ami többé-kevés-
bé sikerült neki: „Nem izgat különöseb-
ben, hogy miket beszél rólam összevissza 
Avril Lavigne, mert nem is ismerem őt. 
Szerintem a zenéje jó, vagyis nem is 
olyan rossz. Az elmúlt évek alatt megta-
nultam, hogy nem szerethet mindenki, 
de az alapvető tiszteletet elvárom." 

RANDI-rovat 
Randizok figyelmébe! Továbbra is várjuk le-
veleiteket, ugyanúgy hirdethettek, mint ed-
dig: a mellékelt ábrát vágjátok ki, s ragasz-
szátok az üzenetet tartalmazó, névvel, cím-
mel ellátott borítékra. Neveteket, címeteket 
nem közöljük, az üzenetek tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk. A borítékra írjátok 

rá: Randi-rovat! 

BOLDOGSÁG 
22 éves, 180/110, mackós alkatú, csendes, 
nem bulizós fiú vagyok. Szeretnék ko-
moly kapcsolatot egy Szentes környéki, 
18-22 éves, kedves, szerény, intelligens, 
igényes, csinosan molett, gyermektelen 
lánnyal. Választ várok „Boldogság" jel-
igére, vagy a 30/306-7198-as telefon-
számra. Az elején csak SMS, aztán meg-
látjuk, hogy alakul. 

GYÖNGY 
„Gyöngy" jeligére: 29 éves, 165 cm magas, 
70 kg, fekete szemű és barna szemű srác 
vagyok. Kertész a szakmám. Hobbim a 
kirándulás és a biciklizés. Szeretnék veled 
megismerkedni komoly kapcsolat remé-
nyében. Magamról annyit: kedves, ara-
nyos, őszinte, megértő és udvarias va-
gyok. Remélem, felhívsz egy magányos 
fiút, aki csak boldogságot keres. Hívj: 
30/972-3438. 

ROMANTIKA 
Én egy 30 éves, 186 cm magas, barna 
hajú és szemű szegedi fiú vagyok. Káros 
szenvedélytől mentes, munka mellett 
még tanulok is. Szeretem a jó zenét, de 
a diszkót nem kedvelem, a sportágak 
közül a labdás sportokat kedvelem iga-
zán. A munka és a tanulás mellett nem 
sok időm van lányokkal ismerkedni, 
ezért szeretnék itt megismerkedni vala-
kivel hosszú távú kapcsolatra, aki kor-
ban hozzám illő. Ha te is hosszú távú 
kapcsolatra vágysz, akkor írj „Romanti-
ka" jeligére. 

SZERETET 
17 éves, 175 cm magas, 64 kg, rövid ha-
jú srác vagyok. Keresem egy ilyesformá-
jű lány társaságát. Ha felkeltettem az 
érdeklődésed, írj találkahelyet „Szere-
tet" jeligére. Csak komoly kapcsolat ér-
dekel. 
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