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LÁTTÁL MÁR OLIMPIAI ARANYÉRMET?
KÁRÁSZ ANNA SZOMBATON LEHET, HOGY EL IS HOZZA!

SZTE-N
VÉGEZTEK,
(NAGY)
SZÍNPADRA
LÉPHETTEK
A Szegedi Tudományegyetem korábbi hallgatói közül többen fellépnek
a SZIN-en: Czutor Zoltán, a Belmondo együttes frontembere, DJ
Lennard mellett Lábas Viki, a Margaret Islandből, illetve a Kultúrkör
tagjai is. Keresd a kiadványunkban az interjúkat és a legfrissebb
fotókat az előző napi buliról! Hátha rajta vagy Te is!

HOGYAN KERESHETSZ

150 EZER FORINTOT
HAVONTA, EGY JÓ ÖTLETTEL?
MA KIDERÜL AZ SZTE SÁTRÁNÁL!

NYEREMÉNYJÁTÉK TESZTELD A TUDÁSOD!
TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK!
– A TELEFONODDAL EGYÜTT

KULTÚRKÖR
– EGYETEMI
BARÁTSÁGBÓL
ZENEKAR
A Kultúrkör együttes tagjai: Király Tamás, a zenekar keresztapja
és Social Media menedzsere, Rudner Barnabás, stúdiós,
Darvasi Áron, a zenekar szíve és zenei vezetője. Már ebből a
bemutatkozásból is érezhető, hogy a Kultúrkör nem egy komor
zenekar.
Király Tamás jogász szakon végzett és a jó közösséget emelte
ki, ami kialakult az SZTE ÁJTK-n töltött hat év alatt, valamint a
rengeteg élményt, amelyek közül sok megjelenik a dalaikban is.
- Meghatározó és megtisztelő érzéssel állunk színpadra. Ez a második koncertünk és az első, amin egy igazán nagy közönség
előtt, a Pepsi Nagyszínpadon léphetünk fel. Nagyon izgulunk is- mondta el az SZTE alumnusa.
Rudner Barnabás arról mesélt Pósa Tamarának, hogy mit jelent számukra a muzsika.
- A zene nálunk egy kicsit túl mutat mindenen. Ez nemcsak egy zenekar, hiszen mi a legjobb barátok is vagyunk. Amikor éppen
nem egy új dalt rakunk össze, akkor is szoktunk találkozni és tartunk - mondjuk - egy filmes estét. Ez a csapat nekünk a
barátságot jelenti. Szerintünk érdemes lehet úgy is populárisabb rap zenét csinálni, hogy az ember konkrét témákat fogalmaz
meg intelligens módon. A mottóinkban benne van minden. Kettő is van. Az egyik így szól: Tudni kell megmaradni embernek. A
másik: ntelligensnek lenni szexi, jófejnek lenni pedig menő.
Király Tamás foglalta össze, hogy a Kultúrkör hogyan látja a jelenlegi pop-rap piacot és a csapat szerepét.
-Magyarországon a könnyűzenei pop-rap ipar elég telített. Elképesztően sok a nagyon tehetséges előadó. Nem mondanám,
hogy versenyhelyzet van, mert szerintem nincs „közönségrablás” a zenekarok között. Mindenki egy kis betöltetlen űrt ragadott
ki ebből a „tortából” és szerintem nekünk van még itt hely. Nagyon jó a Wellhello, a Halott Pénz, a Follow the flow és még
sorolhatnám, de mindenkinek megvan a maga hangja. Ha mi is megtaláljuk a saját hangunkat, stílusunkat a pop-rapen belül,
akkor ugyanúgy szerethetők vagyunk.

ZENE ÉS FÖLDRAJZ – KVÍZ AZ SZTE SÁTRÁNÁL
Kovalcsik Tamás volt az egyik „ceremóniamester” a csütörtöki napon az SZTE sátránál. Az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi
Intézetének tanársegédje kétféle módon is tesztelte a fesztiválozók geográfiával kapcsolatos tájékozottságát.
Az egyik próba az volt, hogy légifelvételek alapján kellett felismerni az azon látható természetes és mesterséges felszínformákat
és azok elhelyezkedését. Ez egyáltalán nem volt könnyű feladat, hiszen viszonylag kevés olyan ember bulizott a SZIN-en, aki
felülről látta például az Apple székházát. Budapestet szinte minden vállalkozó kedvű felismerte, de a Central Park már szintén a
keményebb diók közé tartozott.
A szemek után a fülek kerültek sorra a kvízmesternél. Tizennégy, a világ különböző tájaira jellemző zenei részletről kellett
megmondani, hogy a Föld mely országából vagy legalább kontinenséről származik. Itt a jódli szinte mindenkinek egyből beugrott
és persze Ausztria is. Hawaii zenéje viszont komoly fejtörést okozott.
A nap végére sikerült néhány hallgató és jövendőbeli hallgató érdeklődését komolyabban is felkelteni az SZTE földrajz oktatásával
kapcsolatban. A világ térbeli folyamataival kapcsolatos ismeretekkel, több egyetemi Karon és több Intézetben is találkozhatnak
a hallgatók

LÁBAS VIKI, AZ SZTE-S DIPLOMAOSZTÓJA

ELŐTT IS SZEGEDEN LÉPETT FEL

A Margaret Island énekesnője több szállal is kötődik Szegedhez. Az SZTE-n néprajz szakon diplomázott,
az egyetemi klubokban nem csak mint közönség járt. Pósa Tamara kérdezte a fellépése előtt a nyitónapon,
a Nagyszínpad kulisszái mögött.
Mi jut eszedbe arról, hogy SZTE?
Lábas Viki: Az egyetemi éveim, amik nem voltak egyszerűek, mert a tanulás mellett dolgoztam és
zenekaroztam is. Nagy menet volt, nem biztos, hogy be merném vállalni most, ilyen idős fejjel. Nem
sokat pihentem és a napok végén kb. összeestem mire vége lett az egyetemnek. Vicces volt, mert pont itt
játszottunk Szegeden, amikor át kellett venni a diplomámat, szóval ez így pont jól jött ki.
A JATE klubban nagyon sokszor játszottunk. A legelső vidéki koncertünk a Kistehén Tánczenekar előtti
fellépésünk volt, szintén itt. Emlékezetes a Hiperkarma előtti fellépésünk is, de az is meghatározó volt,
amikor először önállóan léphettünk itt fel.
Gyönyörű Szeged, imádunk a belvárosban sétálni, a Dóm tövében.
Mit ad a SZIN?
Reméljük, hogy jó energiákat, ugyanúgy mint eddig. Én mindig szerettem a SZIN-es fellépéseket, mert
tényleg nagyon szerencsések vagyunk, hogy sokszor játszhattunk már a nagyszínpadon is. Nagyon
megtisztelő, hogy most is gondolnak ránk, és hívnak a Nagyszínpadra. Reméljük, hogy jó élmény ez
nemcsak nekünk, hanem a közönségnek is!

KÖVESS BENNÜNKET!
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KIEMELT PROGRAMJAINK:
PÉNTEK:
15:00 – 16:00 SZTE StartUp Virtus előadások

SZOMBAT:

17:00 – 18:00 SZTE OLIMPIAI BAJNOKA – KÁRÁSZ ANNA élménybeszámolója

VASÁRNAP:

12:30 – A heti játékok eredményhirdetése

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
12:30 Nyitás
Játssz, bármikor az egyetemi csocsóasztalon
• SZTE Felvételi Információs Pont
• SZTE+, EUGLOH és Coursera Információs Pont
• SZTE Virtus Startup ötletasztal
• Bemutatkozik az SZTE
•
Egyetemtörténeti interaktív kiállítás
• SZTE CHILL ZONE & MOBIL TÖLTŐ PONT
• INGYEN WIFI
• SZTE KVÍZ-nyereményekért
• Ergométeres evező verseny (100mp alatt ki jut tovább)
SZTE SPORTKÖZPONT mobil tollaslabda háló és pálya, tollas ütők és labdák, turul, strandröplabda / röplabda a sportközpont animátoraival.
• Szegedi Egyetemi Magazin - SZIN különkiadás - melyet átvehettek a standnál.
20:00 – Sátor zárás
•

•

Sátrunkat megtaláljátok a vitorlás kikötővel szemben, a második medencénél, a röplabdapálya jobb oldalán.
Az eseménnyel kapcsolatban minden infót megtalálsz az SZTE Facebook és Instagram oldalán! Keressétek
hostesseinket a helyszínen, akik értékes ajándékokkal lepnek majd meg benneteket!

„teSZTEld
a tudásod!”
TÖLTSD KI, ÉS HOZD AZ SZTE
SÁTRÁHOZ A GARANTÁLT
AJÁNDÉKOKÉRT!

Mikor született Szent-Györgyi Albert, az SZTE korábbi
rektora, a Nobel-díjas tudós?
............................................................................................
Melyik olimpián nyert aranyérmet Kárász Anna, az
SZTE korábbi hallgatója?
...........................................................................................
Melyik évben diplomázott Karikó Katalin az SZTE-n?
............................................................................................
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