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c4 - A halál markában

Tetszik tudni recesszió (gazdasági hanyatlás) van. Most akkor
mindenkinek felállt a hátán a szőr és jajveszékelve rohangál
körbe-körbe. Mert félünk a recessziótól. Meg a globális
felmelegedéstől. Nem kevésbé a terroristáktól.
De kizárólag aggódunk, kesergünk, hogy már megint mi
húzzuk a rövidebbet; nem teszünk ellene semmit. Nem csak
nállunk van ám recessz. Hanem a világ nagy részén. Mondjuk
Botswanaban nincs. Ezért j ó k a stagnáló gazdaságok. Nem
fejlődnek, viszont a nulláról nem lehet vissza sem esni. De ez *' •
minket nem boldogít, mert egy olyan szerencsés generációban
nőttünk fel akik kibekkelték a háborúsdit és megszoktuk, hogy
így vagy úgy, de folyamatosan fejlődik az ország.
Na ez most egy darabig nem így lesz. Mert ha a gazdaság nem
bővül, hanem szűkül akkor ugyebár mi sem költhetünk többet.
Azért, mert nincs miből. Nem nagy matek ez. íme egy példa:
Pisti rendszresen elment vért adni, mert szervezete az „elköltött"
sejteket újra termelte. Az így szerzett pénzből járt bulizni.
Sajnos Pisti valahogy összeszedett egy aplasztikus anaemiát.
Emiatt nem tud vért adni, amiből következik, hogy nem lesz sok
pénze. Az a nagy kérdés, hogy Pisti az anaemiájával mennyit
fog bulizni. (Tekintsünk el a betegsége klinikai tüneteitől).
Gondolom PistjjegyXrtelmes Pisti és. rájön, hogy-ha nem ad vért nem lesz költőpénz. Ezért visszafogja a kiadásait. És nem
zokog ordítva, hogy itt van az anaemia, most mi lesz a heti buli
adaggal.
j
Minden esetre mi nagyon fel vagyunk háborodva, hogy jön a
recesszió, mint a tatár. Fel vagyunk háborodva a kocsmában a
nyolcadik fröccs mellett és ingerülten taglaljuk a csilli-villi új
mobilba beszélve az Olaszban nyaraló barátoknak.
Lehet, hogy a recesszióért, válságért a bankok, kormányok és
más hatlamasságok az igazi felelősök. Azt azért ne felejtsük,
hogy mi mindannyian vigyorogva mentük bele ebbe a játékba.
Vígan túlköltekeztett egész Európa.
Kereshetünk felelősöket, de csak azután, hogy mi magunk
már megléptük a megfelelő válaszlépéseket. Azután már tiszta
szívvel lehet szidni bárkit.
A legszonorúbb, hogy ez az egész váság, meg recesszió dolog
olyan mint az evolúció. Ha nem alkalmazkodsz elvisz a mumus.
Az adaptívabbak meg szépen kellemesen teret hódítanak.
Szóval adaptációra fel. No meg a viszgaidőszakra...
-Bitay-
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Red Bull - Can you make it?
Az
ősszel
megrendezésre
került egy verseny a Red buli
szervezésében
„Can you
make
it?" jeligével. A plakátokon
annyi
jelent meg, hogy autóstoppal
kell
eljutni Párizsba nyolc nap alatt,
segítség nélkül. Több mint 200
csapat lett kiválogatva Európa 5
országából, ebből 180 indult végül
el, és 137-en érkeztek meg október
31-ére
a párizsi
chekpointba.
Szegedről is indult három csapat,
két olyan emberrel
beszélgettünk,
akik részt vettek ebben,
Haász
Csillával és Boros Árpáddal.
A
következő
Pulzusban
leközöljük
r

Árpi csapatának pontos
útirányát,
sztorijait. Ez csak ízelítő
arról,
milyen is volt, és miről szólt ez a
nem szokványos
verseny.
Csilla, hogyan
szereztetek
tudomást erről a versenyről? Volt
valamilyen válogatás?
A HÖK-ön láttunk kirakva egy
plakátot erről. Kellett csinálnunk
egy promo videót, és ezek szerint
a videók szerint választottak ki
minket. Meg volt egy jelentkezési
lap is, amit kitöltöttünk, le kellett
írnunk, hogy miért jelentkezünk
erre a versenyre...
Hogyan zajlott a verseny?
Nyolc
napunk
volt
arra,
hogy eljussunk pénz, telefon,
meg bankkártya nélkül Párizsba.
Az
alapján
díjaztak
minket,
hogy
mennyi
checkpointot
érintünk. Kaptunk egy térképet a
nagyvárosokról, ahol checkpoint
volt. Minél több kilométert kellett
megtennünk a 8 nap alatt, és
minél több fant kellett szereznünk
|t az interneten, volt egy webes
t? felületünk a canyoumakeit.com-on,
l é s ott kellett rajongókat szerezni.
/ Minden egyes checkpoint-on voltak
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feladatok, amiket teljesíteni kellett,
mindenféle ügyességi, érdekes,
fura dolgok. Volt, amikor találnunk
kellett egy embert, akit tar kopaszra
kell borotválnunk. Végül aztán
összeszedtünk egy srácot, akinek
adtunk egy tálca Red bulit cserébe
azért, hogy levágjuk a haját. Ilyesmi
feladatokat kellett teljesítenünk,
és ha sikerült, akkor feltöltöttek
minket egy tálca Red bullái.
Magyarországon,
vagy
külföldön volt könnyebb fuvart
találni?
Külföldön sokkal könnyebb
volt. A legnehezebb rész az
volt, hogy Budapesttől a határig
eljussunk. Kiálltunk az autópályára,
és próbáltunk stopot szerezni.
Benzinkutak mellett kérdezgettünk
embereket, hogy melyik irányba
mennek, vagy, hogy valameddig
vigyenek el, de nagyon nehezen
ment. Az a nő is, aki először elvitt
bennünket, úgy kezdte, hogy mi a
biztosíték arra, hogy nem vágjuk el
a torkát. De aztán mutogattuk neki a
diákunkat, meg bizonygattuk, hogy
egy versenyen veszünk részt, és így
elvitt minket. Mindenképp kel lett az,
hogy megállítsuk az embereket, és
legyen valami személyes kontaktus
is. Tehát az, hogy kiálltunk az út
szélére, az nem ment.
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És
hány
checkpointba
jutottatok el?
Tizenháromba. A győztes csapat
az 15 checkpointot tudott teljesíteni.
Mi a nyolcadik helyen végeztünk,
de elfelejtettek beszámítani e g y | f |
checkpointot.
Végül eljutottatok Párizsba?
Igen, körülbelül két órával a
verseny vége előtt megérkeztünk.
Az éjszakákat hogy oldottátok
meg?
Bécsben
sikerült
egy
diákszállóban megszállni, teljesen
ingyen kaptuk. Volt egy nappali
rész, az volt a miénk, aztán
reggelit is kaptunk teljesen ingyen.
Akkor volt olyan éjszaka, amikor
állomáson
aludtunk.
Másnap
mentünk a checkpointhoz, ugyanis
volt nyitvatartási idejük. Nem volt
olyan, hogy háromkor megérkezel
oda, és akkor rögtön megcsinálhatod
a feladatokat, hanem ha odaértél
háromkor és délután kettőkor
nyitott a checkpoint, akkor addig ott
kellett csövezni az adott városban.
Megérkeztünk éjszaka, és másnap
nyitott
csak kilenckor. És akkor
J
> >
úgy voltunk vele, hogy a városban
hátha
találkozunk
valakivel, -jSl
vagy valahova bekéredzkedünk,
de teljesen kihalt volt az egész
város, úgy döntöttünk, hogy az
állomáson aluszunk. Lyonban meg
egyetemistákkal találkoztunk, akik
felvittek a saját lakásukba.

sa

És
a
többi
csapattal
találkoztatok?
Hát főleg azokkal, akiket
így eleve ismertünk.
Például
összefutottunk velük útközben, de
amúgy nem nagyon. Meg mi tényleg
az utolsó pillanatban érkeztünk meg
Párizsba, sokan hamarabb érkeztek
meg. Volt, aki két nappal. Ők tudtak
ismerkedni a checkpointban. De
nekünk nagyon ki volt számolva.
Mi volt a verseny fődíja?
Az első, egy német csapat volt,
ők azt nyerték, hogy ha a világon
bárhol van Red bullos rendezvény,
arra ingyen elmehetnek. A második
egy magyar csapat volt, ők egész
Európában
mehetnek
ingyen,
a harmadik, aki szintén egy
magyar csapat volt, ők pedig egy
ejtőernyőzést nyertek Ausztriában.
Mi meg azt nyertük, az összes
magyar csapat, aki eljutott Párizsba,
hogy Magyarországon
bárhova
mehetünk.
És
milyen
nyelven
kommunikáltatok?
Angolul. Mindannyian csak
angolul tudtunk.
És
Franciaországban
megszólaltak angolul?
Hát addig mentünk, míg nem
találtunk valakit.
Volt, hogy
rajzoltunk, meg leírtuk, hogy, mit
akarunk, mutogatva magyaráztunk,
de például Svájcban mindenki
tudott angolul.
Nem tudjátok, jövőre is lesz
ilyen? Vagy ez csak egy egyszeri
alkalom volt? És ha jövőre lesz,
akkor ti mentek?
Hát nem tudjuk, hogy lesz-e,
de ha igen szerintem megyünk.
Én belevágnék még egyszer. Ez
az egész igazából azért volt, mert
Franciaországban az energiaital be
volt tiltva, és újra engedélyezték
a Red bulit, és azt akarták, hogy
népszerűsítsék egy kicsit. Nem

fi

tudom, hogy ezt megcsinálják e
megint, lehet, hogy más várossal.
Árpi, elmesélnéd hogy jött ez
a verseny, hogyan neveztetek?
Ezelőtt nem hallottam még
erről, a lépcsőfordulóban volt
kiplakátozva annyi, hogy Párizsba
kell eljutni telefon, bankkártya,
készpénz és bármiféle segítség
nélkül egy karton Red bullái
október 24-től egy hét. Szobatársam
felhívott, eredetileg vele mentünk
volna, aztán ide-oda alakult a csapat,
végül két fiú egy lány felállásba
mentünk. Hosszas procedúra után
sikerült jelentkeznünk, az volt a
lényege, hogy be kellett adnunk
egy videót, ami lehetett akár
zenés képösszevágás is, aminek
volt egy sztorija és valamilyen
szinten a Red buli is szerepeljen
benne. Minél kreatívabban kellett
ezt megoldani. Ezt elbírálták és
ez alapján válogatták ki az induló
csapatokat. Ezt a versenyt még úgy
hiszem nem rendezték meg eddig
Magyarországon, csak Amerikában,

illetve máshol külföldön talán. Mi
ott voltunk és jó volt.
Miért
indultatok
ezen?
Mégiscsak elég kockázatosnak
hangzik egy tálca Red bullái
nekivágni a vakvilágnak.
Nekem gyerekkori álmom volt
stoppal beutazni Európát, és hogy
pluszban még volt ez a verseny is,
ez csak hozzátett. Nem volt kérdés,
hogy indulok.
Tehát Pestről indultatok?
Hát tulajdonképpen
valami
30-33 checkpoint volt
szerte
Európában, és öt kiinduló hely. Volt
egy Budapesten, egy Rómában, egy
Madridban, egy Berlinben és egy
valahol Angliában.
Hát az külön érdekes lehetett
Angliából Párizsba eljutni!
Hát
igen,
ezen
mi
is
gondolkoztunk,
de
nem
találkoztunk igazából angolokkal,
így nem kérdezhettük meg. Nagyon
sok mindent nem tudtak csinálni,
gondolom felkéredzkedtek
egy
autóra, és autóstoppal mentek át
hajóval...
E R N Á M I G m m . FEFLNTE
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Gondolom
valahogy
így
oldották meg.
Vagy eladták a Red bulijukat és
átjöttek.
És ti hogy boldogultatok?
Merre mentetek, milyen utatok
volt?
Valójában
nem
éreztük
magunkat egyszer sem olyan nagy
gázban. Az egészben az volt a
legérdekesebb, mikor elindultunk
és azt éreztük, hogy itt vagyunk
Budapesten, az Üllői út mellett, és
akkor menjünk. Ott állunk egyik
lépés a másik után, és induljunk
el Párizsba. Ott van a kezünkben
egy tálca Red buli, és gyerünk. Ez
érdekes volt, nagyon nagy élmény.
Kaját
és
ilyesmit
hogy
oldottátok meg?
Ügy volt, hogy elvileg még kaját
sem lehetett volna vinni, de én azért
elraktam a nyolc napra hat készétel
konzervet, úgy voltam vele, hogy

akkor már éhen nem halok, a többit
meg majd megoldom.
Általában azt tapasztalják az
emberek, hogy elkezdenek
stoppolni, és senki nem akar
megállni felvenni őket. Veletek

RED BULL CAN
YOU MAKE IT?

hogy volt? Gyorsan felvettek
titeket, vagy volt, hogy hosszú
órákig kellett állnotok, és senki?
Hát... Is-is. Életem leggyorsabb
stopja volt, mikor kiálltunk az útra,
kiraktam a kezem és katt, ennyi
volt, megállt az autó. Ennek az
ellenkezője volt Olaszországban,
ahol majdnem egy napig álltunk és
senki nem vett fel minket.
Szállásotok hogy volt?
Hát
szállás
leginkább
az
helyben, vagy helyi barátoknál.
Sok furcsa sztorink van erről.
Nagyon sok kedves, j ó szándékú
embert
ismertünk
meg.
Már
ezért is megérte, velük azóta is
tartjuk e-mailben a kapcsolatot.
Összességében
azt
mondom,
nagyon megérte. Ha lesz jövőre is
ilyen, mindenkinek ajánlani tudom,
én biztosan ott leszek megint.
Indira&Zsana

Egy kis tényanyag: (James
Howlett (Logan) élete
nagymamája szemszögéből)
Amikor a kicsi James megszületett,
éiíL gondoltuk
volna,
>Nzer valódi szuperhős
lesz. Sokan azt gondolják, hogy
egy kitalált szereplő, pedig az
X-Men és Bosszú Angyalai nevű
szuperhőscsapatainak
is
tagja.
Rozsomák egy mutáns. (De mi
így is szeretjük.) Már kiskorában
is nagyon ügyes volt. Sokszor
rosszalkodott, tudják ilyen kis
gyermekcsínyek, de amúgy jó
gyerek. Szó, ami szó, a kis drágám
akárhányszor elesett, mindig rögtön
meggyógyult, sokkal gyorsabban,
mint a többi kis óvodás. Csak az
volt az érdekes, hogy minél jobban
megsérült,
annál
gyorsabban
épült fel. Múltkor is megijedtünk
kicsit, mikor levágta az egyik
kezét és folyt belőle az a sok-sok
vér, de szerencsére tíz perc múlva
már gyógyultan játszott tovább a
láncfűrésszel. Akkor azért jobban
féltettük, amikor egy 10 tonnás
tankot emelgetett fél kézzel, mert
azt senki nem tudja leszedni róla,
de hiába dobálta, nem ejtette le.
Ugye milyen ügyes a kisunokám?
Csak egy aprócska gond van vele,
hogy nem lehet igazán meglepni.
A szülinapi tortájáról is minden
alkalommal tudta, milyen fajta lesz,
azt mondta, kiszagolta. Na de az
iskolából?! Sose nő fel ez a gyerek,
már száz éves és még mindig csak
középkorúnak látszik... mondjuk,
ezt tőlem örökölhette, én is csak
140 évesen kezdtem őszülni. Elég
korán kirepült a családi fészekből,
de mikor hazalátogatott, mindig
valami új dologgal kápráztatott
el minket.
Rengeteg
nyelvet
és kultúrát ismer. Én mondom,
tehetséges ez a gyerek. Nem csoda,
hogy az orvosira ment.

Rozsomák beszámolója, avagy
hogyan
végzi
el
Rozsomák
az orvosit?
Várakozásaimmal
ellentétben
f e l v e t t e k az o r v o s i r a . Talán
azért,
mert
megmentettem
az e g y i k p r o f é l e t é t , a m i k o r
gégemetszést
ejtettem
rajta
a karmaimmal. (Pedig nem is volt
szándékos... néha nehéz bánni
ezekkel
az alkar
hosszúságú
karmokkal. Különösen, mikorönálló
életre kelnek egy lány ölelgetése
közben és véresre karmolom a csajt.)

Mindenesetre bejutottam, már csak
azt nem tudom, hogyan fogom
elvégezni. Nem a bulizással van a
probléma, sokan felnéznek rám.
Az összes piálós
versenyt
m e g n y e r e m , és c s a k e g y s z e r
éreztem olyat, mint a többiek
minden
másnapon,
amikor
fogadásból megittam
10 liter
vodkát és egy üveg jégért tejjel
anélkül, hogy beájultam volna. Néha
viszont igen kellemetlen helyzetbe
tudnak hozni a képességeim.
Például, amikor mindenkit tudok
a fingjáról azonosítani. Egyszer
majdnem nekem jött egy pofa
emiatt, de miután elárulták neki,

hogy a tudomány által ismert
legkeményebb fémmel vonták be
a csontjaimat, inkább meghívott
egy sörre. Mint az idegsejteimet,
a szerveimet is tudom regenerálni,
nagy sikert értem el a legutóbbi
jótékonysági
rendezvényen
is,
amikor felajánlottam a szívemet és
a két vesémet. Nem értem miért, de
nem vettek komolyan.
Szuperhős létemre tanulás terén
azonban nem mennek valami
jól a dolgok. Nem az eszemmel
van a gond, mert az IQ-m 210,
hanem sajnos a többi adottságom
itt
gyakran
hátrányt
okoz.
Ezért nem is az elmélettel, inkább a
gyakorlatokkal van a fő probléma.
Kezdjük rögtön a fizikával. Szinte
egy mérési eredményem se jött ki,
mert a fém a csontjaimon teljesen
bezavarta
a
műszereket.
Kémián
viccből
leöntöttem
hangyasavval a párom, mert
azt
hittem,
ő is
olyan
gyorsan
gyógyul,
mint
én.
Anatómián folyton szekálnak, hogy
ne a karmaimmal boncoljak, mert
bemegy
alá
a
piszok.
Bioszon pedig csak úgy lehet
csinálni agélelektroforézist, hogy ott
állok mellette, mert olyan pozitív
vagyok, hogy a DNS csak felém fút.
A latinnal is nagyon szenvedek. 11
nyelvet beszélek folyékonyan, és
mégis képtelen vagyok megtanulni.
Folyton össze-vissza halandzsázok.
Tesinek
a
Japánban
tanult
harcművészetek egyikét vettem
fel, de sajnos a tanár az első órán
rögtön megútált, mivel rájött, hogy
még nála is jobban nyomom.
Hát az első éven lassan és
keservesen, de túl vagyok. Biztos
nem hagyom itt az egyetemet,
nagyon megtetszett. Rajta vagyok,
hogyRozsomáklétemreelvégezzem
az orvosit.
delirium TRE(wo)mens

! FIGYELEM!
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A szegedi Uniuersitas
(elsősorban

É

! FIGYELEM!

Szimfonikus
.Zenekar
vonósokat) keres!!!

tagokat

Ha játszol valamilyen hangszeren, és szeretnél egy lelkes
csapatban zenélni, köztünk a helyed, gyere, és jelentkezz!
Korhatár nincs.

/Egy kis ízelítő a repertoárból: Dvorak: VUI. és IX. (Újvilág)
szimfónia • Csajkovszkij: Diótörő szvit • Grieg: Peer Gyntl.
szvit • Sibelius: Finlandia • Karib-tenger kalózai • .../

Ha
további
honlapunkra...

részletekre

vagy

Gyimóthi

Zoltán

el

élőben!!
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itt:

látogass

www.szimfonikusok.hu

...vagy hallgass meg minket

Jelentkezés

kíváncsi

rendezvényközpont
M^H

i - 30/654-9974

@:

gyizol@gmail.com
Minden érdeklődőt szeretettel

r

várunk!
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ATTENTIONUM
The Uiiiuersitg

Sgmphonic

(Jrchestra

looking for new members (especially

Can you play an instrument?

of Szeged

is

strings)!!

Would you like to try

yourselfin

an orchestra? Or would you just like to relax a little after your
tiresome

lectures?

Dont hesitate to jóin us! There is no age limit!

/From

our

New
•

World")

The

Pirates

Forfurther

repertoire:

Duorák:

• Tchaikovsky:
o f t h e Carebbean

Symphonies
Nutcracker
•

No.
suite

8 & 9 (JProm
• Grieg:

Peer

the
Gynt

.../

information please visit our

website...

www.szimfonikusok.hu

...or come to our next concert:
Tuesday,

21 April 2009,

Contact:
Zoltán
í

•

Gyimóthi

3 0 / 6 5 4 - 9 9 7 4

gyizol@gmail.com
• • V K

':CL -

•>*

7pm iH
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Európában
járunk.
Vigyázó
szemeinket a szerelem (fő) városa
helyett egy másik vidékre vetjük.
A kontinensen harmónia, és csend
uralkodik. Mindenhol béke, és
nyugalom honol. Egyre keletebbre
visz utunk. Lassú szellőket követve
érkezünk meg a legszebb tájra.
Már a Kárpátok vesznek
minket körül. A vidék sejtet valamit.
Talán pont ebben rejlik szépsége.
Gyorsnak kell lennünk ha látni
akarjuk összes csodáját. Szebbnél
szebb városokon keresztül jutunk el
oda, mi szavakkal leírhatatlan. A hely,
mi a szemnek gyönyörű, a léleknek
nyugtató, az elmének káprázat.
Olyannyira
kifogyhatatlan
forrása ez a tudománynak, hogy
még a Nap is őt szereti a legjobban.
Igen, Szegeden vagyunk. A napfény
városában.
Valami
azonban
nyugtalanít, hiszen a hely szépsége

nem tükrözi annak nem mindig
napfényes múltját. Inkább csak sugall
valamit. Valamit, amit helyiek és
nem helyiek is tudnak. Valamit, ami
miatt tudjuk jól mi is, hogy sietnünk
kell.
Nem
tanácsos
éjszaka
útnak indulni sehol. Itt azonban
a legkevésbé, mert ha lebukik a
Nap a horizonton, nem lesz ki
megóvjon minket. Ahogy megérint
a holdfény, érezni jeges tapintását a
bőrön. Megérint, és azonnal elkezd
feltölteni félelemmel, kísértéssel, és
erővel. A legridegebb "jó tanács",
amit halandó kaphat, amikor éjjel
kilép az utcára.
Vannak helyek, ahol szobrot
állítanak egy legendának,
míg
máshol szertartásokkal emlékeznek.
Szegeden nincs ilyen. Az emberek
nem is akarnak emlékezni. Mégis
van, ami minden éjjel emlékeztet: a
holdfény.

A
legenda
születése
emberöltőkkel nyúlik vissza az
időben. A korabeli városka mellett
született egy gyermek. Ő volt, kiről
senki nem gondolta, hogy ő lesz, . .
aki maradandó nyomot hagy a helyi lelkekben.
A
lakosok
kedvelték.!
Szorgalmas ember volt, rendesen
dolgozott, sosem volt rá panasz.
Rossz tulajdonsága nem is volt.
Csak egy. Egyetlenegy sötét titok.
Ezt fiatalon felfedezte magában,
kezdetben ijesztő volt számára,
de azt sose tudta, hogy mire fogja
használni különleges képességét.
Éjjelente
szemfogai
megnyúltak, mosolya kiszélesedett,
dermesztő látványt
kölcsönözve
neki ezzel áldozatai
Egy dologra vágyott £
Szenvedélyéhez azonban követőkre
volt szüksége, hiszen eufórikus'•••
vágya csak akkor teljesedhetett ki,
ha bizonyíthatta híveinek, hogy ő a
legnagyobb.
Egész
életében
érezte
magában a képességet a kis Patrius,
hogy képes bárkinél többet inni, de
mindig elfolytotta. Felcseperedvén
a
városba
költözött,
itt járt "Tegyetemre, s az évek során elméjén
elhatalmasodott a gonosz. Kezdetben
kisebb csoportok követték, majd'
egyszer, egy téli éjjelen hatalma
egészében kiteljesedett.
Azon az estén dimenziók
határait feszegetve vezette Patrius
a halandókat a halhatatlanság felé.
Közel volt a teljes sikerhez. Azonban
még magát is alábecsülte, s a lakosok>
elbuktak: olyannyira zúzták szét az
emberimájésagytoleranciaszintjének
határait, hogy másnap senki sem
emlékezett semmire. A városban
káosz uralkodott, a hétköznapok
helyreállítása majd' egy hónapig
tartott. Teljes lehangoltság lett
az általános a "túlélők" között.
Patriusról azonban senki nem tudót
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semmit. Nem látták, nem is hallottak
felőle, nem is akartak tudomást venni
történtekről.
A holdfény azonban minden
ijszaka emlékeztet: a halandók
elbuktak. A vámpírból pedig legenda
tt...
Ennek
a legendának
a
elyszínére érkezünk hőseinkkel
napjainkban. A város sokat változott.
Remekül sikerült a regenerálása
a mindennapoknak, és hihetetlen
fejlődésnek indult
a
történtek
ellenére. Minden
átalakult,
és
minden megváltozott. Az utcák, a
ázak, az emberek, a fák, a folyó,
minden. Egy valami azonban mégis
hidegen emlékeztet a veszedelmes
szeszedelem éjszakájára. Hőseinket
a hold fénye figyelmezteti a mielőbbi
ésre.
uk közül csak egyikük
nem járatos itt, s bár Raven mester, és
Feldrake lovag itt nőttek fel, mégsem
' tudták átérezni a szegedi holdfény
varázsát
igazán,
a
misztikum
megértése mindhármuknál egyszerre
kezdődött, közös életük ugyanazon
Y pontján, amikor először találkoztak
így. Csak hárman voltak aznap,
I senki más. Leszállóban volt a köd
az esti órán. S helyiek lévén, a
mester és a lovag egy nyugodt kis
ház előszobájába vezették Cronus
kapitányt. Mindhármukat ugyanaz
a sötét érzés fogta el ami odakint
hatolt beléjük. Ismerték a legendát,
j Feldrake és Raven még jobban, mint
j újdonsült barátjuk, de nem kellett
^ ő t se beavatni, csak a nagyon mély
részletekbe.
Feldrake lovagnak azonban
eszébe jutott valami. Mindig is ő
volt a legkíváncsibb mindhármuk
közül, s talán ezért volt az, hogy
mindig neki támadtak olyan ötletei,
amiknek mindenképpen veszélyt
kellett hordozniuk magában. Sokáig
őrlődött, végül elhatározta, hogy
megtöri a komor csendet:

Hallottatok
Dionysus-i
jóslatról?
kérdezte
hangját
visszafojtva.
Barátai
ismerték,
és egyhangú, elnyomást éreztető
nemmel feleltek, hiszen tudták, hogy
nem véletlenül kérdezi lovagunk.
- Csak azért kérdezem, mert
állítólag a Dóm téren van elrejtve
egy titkos veremben, aminek a
lejárata megfelelő macskakövek
benyomásának
kombinációjával
nyílik. - folytatta. Raven és Cronus
szinte egyszerre ellenkeztek:
- Arról ne is álmodj, hogy...
- Miért? Van egy elméletem a
kódjára. - vágott gyorsan szavukba. Egy háromszöget kell megtalálnunk,
amelynek csúcsai a legenda szerinti
3 legsötétebb hely felé mutatnak:
SZOTE, Medika, JAT.E.
Társai elsőre ellenkeztek, ám
kis gondolkozás után arra jutottak,
hogy miért is ne próbálják meg.
Tudták ,hogy nagyon veszélyes,
hiszen a jóslatot még soha senki nem
látta, nem olvasta halandó, rádásul
lehet, hogy nem is létezik.

Éjfél után kezdett felszállni a
köd, ekkor indultak útnak harcosaink.
A téren, a Dóm előtt borzalmas hideg
fogadta őket, s habár úgy érezték
teljesen átfagytak, tudták, hogy nincs
visszaút.
Álljunk
mindhárman
középre, majd induljunk el a három
csúcs felé! - szólt vacogva Raven.
A mester mindig is a legbölcsebb
tagja volt triumvirátusuknak, s
Cronus és Feldrake tudták, hogy
értelmetlen ellenkezni, hiszen ez az
egyetlen helyes megoldás. A Dóm
tér közepétől kíváncsisággal, és
félelemmel indultak meg a három
pont felé. Nem tudták meddig kell
elmenniük, s szinte már kezdték
feladni, amikor egyszer csak a
tornyok harangjai
megszólaltak.
Az óra 23-at mutatott. Pont annyit,
ahány éves volt Patrius, mikor
legendává vált. Nem a megszoko
harangjáték volt. Nem is evilági.
Kísérteties, disszonáns játéka volt a
hangoknak, amely megdermesztette
titánjainkat. Amikor végetért, furcsa
RANGOM
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csobogásra lettek figyelmesek. Sötét
színű folyadék folyt végig a fagyban
a téren, majd kezdett összegyűlni egy
kisebb területen. Mikor már percek
óta áztatta a köveket a térnek a
közepén, odaléptek hőseink, s érezték
égető szagát, mely szinte rögtön
szétmarta orrukat. Tanácstalanul
álltak, majd Cronus egy hirtelen és
meggondolatlannak tünő mozdulattal
odahajolt, és megízlelte a nedűt.
Konyak.
mondta
ellentmondást nem ismerve. Majd
Raven és lovagunk is úgy döntött
megbizonyosodik róla.
- Valóban. Ez borpálinka. helyeselt Raven, enyhe mosollyal a
szája szélén.
Mikor
már
mindhárman
jelentős mennyiséget ittak belőle,
egyszerre hallották és érezték, hogy
a kövek megmozdulnak. Kicsit
hátrálni kezdtek, s bár lépéseik nem
voltak olyan határozottak, mint

mikor keresték a háromszög csúcsait,
elszántságuk miatt tudták, hogy mit
kell tenniük. Ekkor már nem féltek
annyira, inkább a kíváncsiság hajtotta
őket. Jól tudták ugyanis, hogy nincs
visszaút, hiszen a legenda igaz, de ők
hárman voltak azok, akik bármilyen
helyzetben, ahonnan nincs visszaút,
annál inkább gőzerővel mentek
előre. Mindig is igazuk lett. Most se
történt másképp.
A kövek elhúzódtak, s egy
végtelen lépcső fogadta őket, s eső
zuhogását hallották. Ertetlenül álltak
a helyzet előtt, hiszen a fáklyákkal
kivilágított lépcső tényleg végtelen
tünt, s a zápor hangja egyre erősebb
volt, de nem érezték, hogy egy
csepp eső is esett volna. A hold
egyre fojtogatóbb hideget árasztott,
mintegy sugallva, hogy mostmár oda
be kell lépniük.
Bementek. Az első lépések
után vették észre, hogy az eső a
*

mélybe vezető lépcső felett esik, a
föld alatt. Az eső, amelyről pár méter
után kiderült, hogy pálinka. Az ízét
azonban semmihez nem lehetet
hasonlítani. Nem halandók pálinkája
volt az. Túlvilági ízzel.
Hőseink
tudomást
sem
akartak
venni
róla,
hiszenjáj
bizonytalan
lépteiket
próbálták
koordinálni, miközben egyre csak
haladtak a végtelen lépcsőn lefelé.
Raven mester egyre fáradtabb lett, s
támadt egy ötlete:
Nem
akarjuk
ezt
megkóstolni?
kérdezte
reményvesztve. Feldrake és Cronus
egyszerre így válaszolt:
- Csak nem gondolod hogy...
Abban
a
pillanatban
elkezdték inni a pálinkg
csak tudták, hiszen'
vészhelyzetekben
igen-igen^
egy hullámhosszon működött,
s ^
mindhárman tudták, hogy ez lesz a 2
kulcs. Ehhez nem is férhetett kétség. %
Amikor már alig álltak a fáradtságtól '
a lábukon, hirtelen elállt az eső. A :
fáklyák elaludtak, s egy halvány kis
fénysugár jelezte, hogy van előttük
valami. Egy borszesz égő volt az,
egy emelvényen pihent. Odasiettek, f \
ahogy csak tudtak, s megpillantották
Dionysus-nak, a bor- és mámor
istenének jóslatát.
^ \

"Eljő a nap, mikor úgyhiszed
minden rendben,
legendát temettek,
mi ott él szívetekben.
De visszatér a vámpír,
józanság nem marad,
Hold fénye,
reád már nem vár több feladat.

'

\

- m m . "

Egy fiatal házaspár elmegy az
orvoshoz és a férfi előadja, hogy ő
nem tud.
í Az orvos levetkőzteti a nőt, és ott
helyben jól meg is nyomja. Aztán a
férjhez fordul és mondja neki, hogy
ennyi az egész.
Mire a férj:
- „Jó, jó, de mit csináljunk, amikor
maga, doktor úr éppen nem ér rá?"
Egy fiú elmegy az orvoshoz, hogy
első randevúja lesz egy lánnyal és
kellene neki egy kanosítószer. Az
orvos fel is írja neki. Legközelebb,
mikor eljön a gyerek, az orvos
megkérdezi:
- Na, fiatal barátom, mesélje el,
rorgazmusai voltak a
jtására? - Hú, doktor úr,
először elsült mindjárt a nadrágban,
aztán ahogy kivettem, majd négyszer
az ágyon, egyszer a szekrény tetején,
kétszer pedig a földön fekve.
- Hát ez csodálatos, mondja az
orvos, és mi van a lánnyal?
- Ő el sem jött...
Az orvos lakásán csörög a telefon. A
doktort a barátai ultizni hívják.
- Szívecském - mondja a feleségének
-, sürgősen be kell mennem a
kórházba.
- Valami komoly eset?
- Azt hiszem, igen. Három orvos már
ott van.
Kovácsné kivizsgálás után ül a
körzetiorvosnál:
- Hát Kovácsné, sajnos méhrákja
van!
- Jajj, nem!
- De sajnos agydaganata is van!
- Atyaisten, nem!
- És sajnos leprás is!
Nem lehet! Doktor úr, tud
valami biztatót
mondani? - Hajrá
Kovácsnéni! Hajrá Kovácsnéni!
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A férfi elmegy az orvoshoz.
- Doktor úr baj van. A feleségem
tovább bírja mint én.
- Itt van ez a piros por, ezt
használja.
Két hét múlva megint megjelenik
a pacák.
- Doktor úr baj van. A feleségem
még mindig tovább bírja mint én.
- Itt ez a kék por, ezt használja.
Újabb két hét múlva megint jön a
férfi.
- Doktor úr, a feleségem még
mindig tovább bírja.
- Itt ez a fehér por, ezt vegye be.
Megint visszajön a faszi, hogy két
hete nem lankad a farka.
- Ja kérem, a gipsz az gipsz.
Kovácsné kérdezi a háziorvosát:
- Doktor úr, van valamilyen
kellemetlen mellékhatása a
gyógyszernek, amit felírt nekem?
- Igen, valószínűleg megint
munkaképes lesz tőle!
Beteg hallgatja az orvos
diagnózisát:
- Veseelégtelenség,
máj nagyobbodás.
- Doktor úr, tudna valami pozitívat
is mondani?
- Hát itt van mindjárt az AIDS
teszt.
Egy ürge elmegy az orvoshoz,
hogy mostanában nem nagyon áll
a f*sza, adjon már valami szert.
Az orvos ad is neki egy injekciót
és a következőt mondja hozzá:
- Uram ez az injekció három
merevedésre elegendő. Mikor azt
akarja, hogy felálljon, mondja,
hogy hórukk, mikor az akarja,
hogy lekókadjon, mondja, hogy
pszt.
Az ürge kifizeti az orvost és siet
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el. Már a váróban kifelémenet
•kipróbálja a hatást: hórukk .... pszt.
Működik kifogástalanul. Hazafelé
egy építkezés mellett vezet el az
útja, ahol a munkások egy kurva
nagy gerendát emelnek. Mondják
is, hogy hórukk. Az ürgének meg
felállt a fasza. Pszt -mondja.
Hazaérve hangosan mondja, hogy
asszony idenézz ... hórukk!
Erre a felesége csak ennyit: - Pszt,
meghallják a gyerekek!
Az idős mami jön ki a
rendelőből és a következőképpen
morfondírozik hangosan a
váróban:
- Mit is mondott a doktor úr?
Csiga? , vagy kagyló?
Erre egy fiatal srác odaszál az
öregasszonynak:
- Rák, mamikám rák!
Sárika elmegy az orvoshoz és
kiderül, hogy rákos. Nagyon el
van keseredve, aztán így szól az
orvoshoz:
- Doktor úr, nem tudna valami
biztatót mondani?
- Biztatót? Hát dehogynem: Hajrá
Sárika! Hajrá Sárika!

50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint díjazás

A feladat:

egy fogászati szolgáltatásokat végző cég nevének kigondolása.

Kritériumok:
-

a cég neve angolul, németül, franciául és magyarul is legyen kiejthető.
ne legyen túl hosszú
állhat egy vagy maximum két szóból
tartalmazzon bármilyen fogászatra utaló szót, szórészt (pl. dent, dento, átb
legyen újszerű
ne létezzen ugyanilyen, vagy nagyon hasonló nevű cég
(interneten ellenőrizendő!).

Határidő:

e-mail cím:
jelige :

2009. április 30.

aokhok(5)gmail.com
fogászat pályázat
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A gyerekeknek az év egyik
legkedvesebb ünnepe a húsvét. Nem
csak a csoki nyuszik, franciadrazsé
és egyéb nassolnivalók, új nyuszis
pizsama miatt várják, hanem sokan
kapnak élő nyuszit is, amivel
eljátszanak pár napig, aztán úgyis a
szülőkre marad az alom cseréje, a
piszok eltakarítása, aztán meg lehet
azon gondolkodni, pörkölt legyen-e
belőle, vagy mi legyen a sorsa
szegény jószágnak. Húsvéthétfőn
a lányok korán reggel felkelnek
anyával meg a nagyival, és
megkezdik a sok-sok tojás festését,
matricákkal való díszítését, a
fiúk pedig hamar útnak indulnak
zsebükben az illatozó
kölnis
üvegekkel, fejükben sok vicces
locsolóverssel, pénzt gyűjteni egy
új bringára. 50 évvel ezelőtt amúgy
nem tellett még drága pacsulikra,
fogtak egy vödör vizet a legények,
aztán a lányok nyakába zúdították.
Ezért is hívták vízbevető, vagy
vízbehányó hétfőnek e napot.
Jó kis magyar hagyomány ez a
locsolkodás! Divat volt még a
vesszőzés, meg a hajnalfa ültetése,

de ezeket valahogy elfelejtettük
már - legalábbis a nagyvárosokban
biztosan.

Amint idősödik az ember,
egyre inkább azon kapj a magát, hogy
hova utazzon el ezen a hétvégén,
vagy kivel és mit csináljon legalább
csak hétfőn délelőtt. Szóval a
lányok
menekülnek
otthonról,
talán megunták már a sok kölni
harmóniájából születő szagokat,
a fiúk meg más úton próbálnak
szert tenni egy kis mellékesre. Az
unokatesók, nagybácsik, apa, öcsi
még vígan megöntöz minket, és örül
is a piros vagy a hímes tojásnak. A
rég nem látott ismerős bácsi inkább
már csak egy jó beszélgetés és
koccintás miatt látogat meg.

Egyébként
a
húsvétot
azért szeretjük életkortól, nemtől,
lakhelytől függetlenül, mert a
tavasz jövetelét jelzi. Bár manapság
annyira faramuci az időjárás, hogy

abban sem lehetünk biztosak, lesz-e
egyáltalán még tavasz, vagy netán
a bundát meg a szőrös csizmát
azonnal a fürdőruci váltja fel!
De vajon tényleg csak ennyi
lenne az értelme ahúsvétnak? Olyan,
mint a Mikulás, hogy örülünk a
csokiknak? Vagy örülünk a tavaszi
szünetnek, amit megtoldanak ezzel
az ünneppel, és nem kell suliba
menni? Vagy élő nyuszit csak ekkor
kaphatunk?

Húsvét
a
keresztény
világ legnagyobb ünnepe, Jézus
kereszthalálának és feltámadásának
emlékére. A zsidó
vallásban
Pészachkor (jelentése elkerülni,
kikerülni) ünneplik az egyiptomi
rabságból
való
szabadulást.
Magyarul a kovásztalan kenyér
(macesz) ünnepének is nevezik,
mert a fáraó annyi időt sem hagyott
a zsidóknak az Egyiptomból való
távozásra, ameddig a kenyerüket
megkeleszthették volna, ezért a
vízből és lisztből gyúrt kelesztés
nélküli maceszt (pászkát) ették.
Eredetileg a két ünnep időben
egybeesett, majd 325-ben a niceai
zsinat a keresztény húsvétot, a
tavaszi napéjegyenlőséget (március
21.) követő első holdtölte utáni
vasárnapra tette. Mivel ez az időpont
évről-évre változó, a Húsvét ún.
mozgó ünnep.

A húsvét a farsangi időszak
utáni első napon, hamvazószerdán
kezdődik, mely nevét
onnan
kapta, hogy az őskeresztények
vezeklésként hamut szórtak a
fejükre, és ez a 12. századtól
az egyházi szertartás része lett
(hamvazkodás) - („Emlékezzél meg
ember arról, hogy porból vagy és
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porrá leszel, a porba visszatérsz.").
Az ünnepet megelőző 40 nap a
nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai
böjtjének emlékére, a felkészülés, a
lelki és testi megtisztulás ideje. A 4 0
napos böjt gyakorlatilag húsmentes
étkezést jelentett, és sokak számára
talán ma is csak ebben merül ki.
A böjt viszont sokkal többről
szólhat, egészen más dolgokra
is vonatkozhat! A húsvét előtti
időszak egy keresztény számára
amolyan
lelki
kikapcsolódás,
feltöltekezés,
várakozás.
Nem
kötelezi senki az embereket, hogy
böjtöljenek, ezt mindenki maga
dönti el, hitének mértéke, vallásának
gyakorlása szerint. Gondolhatunk
rossz
szokásokról,
felesleges
időtöltésekről való lemondásra is,
a lényeg talán abban rejlik, hogy
valamit másképp csinálunk, mint
korábban,
önmegtartóztatásra
igyekszünk. A böjt végére pedig
kiteljesedik egy folyamat, egy út
végéhez érünk, amikor valójában
éppen valami új kezdődikel. Böjtben
szokás úrvacsorás istentiszteleteket
tartani, általában az első vagy a
második vasárnapon.

A Húsvétvasárnap előtti
vasárnap nagyböj t utolsó vasárnapj a,
Jézus bevonulása Jeruzsálembe,
ahol a nép ünnepelte Őt. A következő
hét fontos napjai a Nagycsütörtök,
amely
az
utolsó
vacsora
emléknapja, és Nagypéntek, amikor
keresztre feszítették a bűntelen
Jézus
Krisztust.
Nagyszombat
a húsvéti örömünnep kezdete.
Húsvétvasárnap
a
feltámadás
ünnepe, ami jelen időszámításunk
szerint nem jön ki három napra, de
mégis harmadnapra történt. Ezen a
napon és Húsvéthétfőn is úrvacsorás
istentiszteleten
ünnepelnek
a
keresztények.
f)
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Ünneplés? De hisz meghalt
Jézus! Akkor szomorkodás? De
hát feltámadt! Nagypéntek az a
nap, amikor egy keresztény igazán
elcsendesedik. A templomokban
bűnbánati alkalmakat is tartanak
a Nagyhéten, ahol kilépve a zajos
hétköznapokból, az újszövetségi
evangélisták (Máté, Márk, Lukács,
János) könyveiből olvassák fel a
papok a jeruzsálemi bevonulástól
kezdve a feltámadásig történt
eseményeket. Otthoni nyugalomban
is megejtheti
az
ember
az
elmélkedést, ráhangolódást,
de
valahogy mégis nagyobb hatással
van rá egy olyan hely, amit az Isten
Házának neveznek, és ahol éppen
az Isten Fiára gondolnak. Az,
hogy bűntelenül ítélték el Jézust,
és szabadon engedtek egy bűnöst,
teljesen átlagos esemény ma, a
XXI. században is, és csak annyit
mondanánk rá: milyen igazságtalan
az élet! Igazságtalan talán, de sosem
történik semmi sem véletlenül! Az
emberek akkor még nem tudták,
amit a Teremtő már tudott, hogy
harmadnapra fel fog támadni a
Fiú! Megdöbbenést keltett ez az
esemény, amit ma, 2000 évvel
később már tudunk, és csak azt
mondjuk rá: csoda! És ez a csoda
kellett ahhoz, hogy az Isten egy hidat
vonjon Maga közé és közénk, amin
keresztül elérhetjük Őt, és ami által
bocsánatot nyerhetünk bűneinkre.
Ez a híd Jézus. És ahogyan akkor
sírtak az emberek, mert meghalt
valaki, akit szerettek, ugyanúgy
sírunk mi is, mikor elveszítünk
valakit. És jól tudjuk, hogy ma a
szeretteinket nem kaphatjuk vissza
testben, így Jézus sem jelenik meg
harmadnapra hús-vér emberként.
De a lelkünkben feltámadnak a
halottak, és örökre a szívünkben
él az emlékük! Talán szürreális, és
sokak számára elképzelhetetlen,
felfoghatatlan gondolatok ezek,

ahogy az egyik tanítvány, Tamás is
hitetlen volt, míg meg nem érinthette
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a feltámadt Jézust, és nem érezhette
a szegek helyét a kezén és a lábán,
így könnyű!

Nekünk csak a hit marad,
látás nélkül, vak bizalommal.
Nem könnyű, de egyáltalán nem
lehetetlen! Mi a szegek helyét 1
nem tudjuk kitapintani, és nem
tudunk Jézussal egy tea mellett A "
elbeszélgetni az élet nagy dolgairól
sem. De kapcsolatunk lehet vele, Y
ami egy kicsit misztikus bensőséges
kapcsolat, de nagyon is igazi, és
élő! Hiszen feltámadt a halálból,
és most is él! Mert meghal minden
Nagypénteken, de fel is támad
minden
Húsvétvasárnapon.
A ••
szívünkben.

pH
(Elnézést
kérek
mindazoktól,
akik ezekben nem hisznek, vagy
másképp gondolják! Egy keresztény
szemszögéből
igyekeztem
elmondani a húsvét jelentését,
jelentőségét.)

Sclerosis
Multiplex.
A
mai
orvostudomány
számára
gyógyíthatatlan betegség. Egy 21
éves sráccal, Schutzbach Lászlóval
beszélgettem, hogy milyen is ezzel
a betegséggel nap, mint nap együtt
kelni, együtt feküdni...
Mikor derült ki, hogy ez a
betegséged?
Miért
mentetek
el orvoshoz, milyen tüneteid
voltak?
2007.
április
9-én
voltam
egy
tanulmányi
kiránduláson
Ausztriában az osztályommal, előtte
is sántítottam a lábamra, ez volt talán
első tünet, ami így tényleg kihívó
volt, de nem zavart különösebben,
hittem, beütöttem a lábam, majd

ahogy sétáltunk Bécsben egyre
„részegesebbnek" tünt a járásom.
Megbotlottam a saját lábamban,
nem tudtam egyenesen menni, és az
evőeszközöket se tudtam rendesen
megfogni. Ezek voltak az első
tünetek. Majd rögtön kaposvári
ideggyógyászatra kerültem, ahol
lumbálás során levették az agyvíz
mintámat, és azt elküldve teljesen
beigazolódott,
hogy
Sclerosis
Multiplexem van.
Ezek
szerint
előtte
is
gyanakodtatok erre?
Voltak fejfájásaim, szédüléseim.
Azt mondtuk rá, hogy tavaszi
fáradtság, vagy őszi vírusszezon.
Ami kihívó volt, azaz ataxia,
(mozgáskoordinációs
probléma)

és a sántítás, ami a térdem
hyperextensiojából ered, ez egy régi
gyerekbetegség, amit gyógytornával
lehet orvosolni, de mivel nekem
az izomzatom gyengült, és az
ízületeim lazábbak voltak, már
befolyásolásom nélkül ment hátra a
térdkalácsom.
Eszerint már gyerekkorodban is
gond volt a térdeddel?
A térdemmel igen. Elég sok
probléma volt már a születésemnél
is, de ez már egy régi história :)
Amikor beigazolódott, hogy SMed van, tudtad, hogy mit jelent
ez? Vagy az orvosodtól tudtad
csak meg?
Nem
tudtam
mi
ez.
Az
orvosom
annyit közölt,
hogy
gyógyíthatatlan.

(hát
ez
nem
hangzik
túl
humánusnak.)
És
hogyan
fogadtad a hírt? Mit éreztél? Mire
gondoltál?
Nem ijedtem meg, mint ahogy kellett
volna. Szerintem nem reagáltam
rá túl jól. Persze, nem sírtam, nem
könnyeztem, nem féltem, ami jó!
Tényleg jó dolog, de egy ilyen hír
hallatán az embernek félelmet kéne
éreznie, és könnyeznie kellene,
és én nem tudtam. Már majdnem
azt mondom, hogy kicsit örültem
is neki, mert az sok nyafogásom,
vagy a feledékenységem (hol
hagytad a kulcsod? A telefonod? A
pénzed?) valahogy mind igazolást,
értelmet nyertek. A hangulatom is.
A hangulatomat is a betegséghez
kötötték. „Azért vagyok vidám, mert
beteg vagyok" mondták ezt is az
orvosok, ez is egy tünet, attól függ,
hogy a gócok hol helyezkednek el
az agyban.
És mi következett ez után? Részt
vettél valamilyen kezelésen? írtak
fel valamilyen gyógyszert?
Azonnal szteroid koktél kaptam,
amint kiderült. Ez az egyetlen
hatékony kezelés a betegségemre.
Általában
akkor
szokták
ezt
alkalmazni,
amikor
drasztikus
romlás érzékelhető. Csak akkor, és
csak is akkor adják ezt. Ezt Shuboknak nevezik az SM betegek egymás
közt, meg az orvosok is így hívják.
Mennyi ideig tart egy-egy ilyen

kezelés, hogyan zajlik le, és hogy
érzed közben magad?
Különösképpen semmi olyan érzést
nem vált ki, ami kellemetlen lenne.
Könnyedén viselem, de tényleg.
Valahogy mindig olyan ijesztően
állították be, féltettek az orvosok,
de én röhögve bírtam, kis tökös
legényként:)
Metilprednizolont
kaptam, azt hiszem, az első
napokban háromszor egy 200 mles infúziót, amelyben 10 ml volt.
Egy héten keresztül tart egy ilyen
kúra, és az utolsó három napban két
egy literes zacsit kapunk. Egyetlen
kellemetlen tünet az volt csupán,
hogy WC-re kell járni az embernek
az utolsó három napban.
Érezhető javulást hoz egy-egy
ilyen kúra?
Az ataxiát az első kúra javította,
és a sántításon is egy kicsit segített.
Igazából mindegyik SM beteg
máshogy reagál a kezelésekre, sőt,
mindegyik SM betegnek más-más
tünetei vannak. Van, aki boldogan
él 10 éven át minden tünet nélkül,
valakinek 5 évente van egy tünete,
amit egy szteroid kúra után helyre
hoznak, és vannak olyan SM beteg
is, akiken még a szteroid sem segít.
Több fajta SM létezik. Ezek is
csoportosítva vannak.
Te melyik csoportba tartozol?
Őszintén?
Nem
tudom...
Az
orvosaim azt mondták, PPSM
beteg vagyok. Primer Progresszív

Sclerosis Multiplex, ami annyit
jelent, hogy folyamatos drasztikus
romlások vannak a betegnél, amin
még a szteroid kúra sem segít.
A legrosszabb fajta, legrosszabb
csoport... Bár,énegyszerlebénultam,
de felálltam a kerekesszékből.
Innentől kezdve nem tudom magam
elhelyezni igazán.
Mit tettél, hogy sikerült felállnod?
Vagy a kúra hatására javult a
dolog?
Én kórházban bénultam le 2007
novemberében egy szteroid kezelés
során. Abba kellett hagyni, mert
r

c

egy vírusos fertőzés miatt 40 fokos
lázam lett. Két lábbal mentem be,
kerekeken jöttem ki. Az álmaimért
akartam felállni, és hogy egyszer
családapa lehessek. És tornáztam,
bordásfalat
alakítottam
ki
a
szobámban, és járkálni próbáltam,
felnyomni magam a lábammal.
Mennyi időbe telt, mire „újra
megtanultál járni"? Eközben mit
mondtak az orvosok?
Kicsivel több, mint fél év, olyan 9
hónap múlva sikerült felállnom. Az
orvosaim azt mondták (több orvos
is volt), hogy PPSM esetén törődjek
bele. Természetesen szép köntösbe
tálalták, de a lényege ez volt.
Ezek szerint az ország több
területére is jártál vizsgálatokra?
Próbálkoztunk,
nem
akartuk
feladni.
És
azóta
hogy
alakult
a
betegséged?
Volt
még
ilyen
drasztikus romlás?
A látásommal kapcsolatban volt.
El is mentem 2008 októberében
egy szemvizsgálatra, azt mondták,
hogy mind a két szemem romlott,
ráadásul elég ritka módoq. Mjrjxikét
szememben gyengült a fójcuszipásórf
felelős izom. De ez még nem számít
drasztikus romlásnak. Azt mondták
javulni fog, de még nem következett
be ez a javulás.
A
családod
hogy
áll
a
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M a g á n t a n u l ó k é n t h ú z t a m le az
utolsó másfél évet.
És az érettségi utánit hogyan
tervezted?
Ezek
a
terveid
megváltoztak az SM miatt?
Akkor még nem nagyon tudtam,
hogy feltudok e még állni, sulit
úgy kellett volna nézni, és úgy
kellett
volna
keresni,
hogy
mozgássérültként tudjak tanulni,
és bejárhassak lehetőleg. Kevés az
ilyen iskola...
betegségedhez? ők hogy fogadták
a hírt?
Ilyenkor az ember első dolga
mindig az, hogy kiderítse, mi is ez a
betegség, hogy alakult ki, mi az oka,
mi a következménye. Édesanyám
az internetet bújva a betegségem
okát, miértjét, és következményeit
kereste. Kezdetben majdnem magát
hibáztatta, de belátta, hogy itt senki
nem hibás. A múltamban keresett
hibákat, hol kellett volna jobban
figyelni, meg hasonlok. Nehezen
bírtuk, de mindig alkalmazkodtunk.
Valaki így, valaki úgy. Látni lehet
természetesen a családtagokon a
titkolt könnyeket, de gyorsan le is
törlik,de én látom őket.
Édesapádat nem említetted. Rajta
kevésbé látszik meg a változás?
Édesapám hihetetlenül erős ember.
Mind fizikailag, mind lelkileg.
Szerintem biztosan voltak gyenge
pillanatai neki is, de mindig erős
maradt. Büszke vagyok rá, nekem
is erőt adott sokszor.
Mondtad,
hogy
egy
osztálykirándulás kapcsán derült
ki a betegséged. Ha jól számolom
a k k o t neín~sökkal érettségi előtt
Üfofyásolt ez valamit a
továbbtanulással kapcsolatban?
Nehezebb
volt,
a
terveim
m e g v á l t o z t a k , és s o k s z o r e r ő t
kellett
vennem
magamon.
S z e r e n c s é r e r e m e k t a n á r o m , és
klassz osztálytársaim voltak.

Ezek
szerint
letettél
a
továbbtanulásról és a munkát
választottad?
Nem tettem le... Egy évet akartam
halasztani, pihenni akartam, mert
húzós volt az utolsó másfél év. A
kezem remeget, és szóbeliznem
kellett... 6 és fél órán át első nap.
Második nap 4 és fél órán át,
mert nekem dupla szóbeli tételt
kellett húznom. Kicsit lefáradtam,
aztán, adódott ez a lehetőség,
hogy dolgozhassak, és dolgoztam.
Közben meg távoktatáson logisztikát
tanulok.
Említetted, hogy az osztályod is
sokat segített neked. Ezek szerint
a barátaiddal magántanulóként is
ugyanúgy tartottad a kapcsolatot,
mint amíg suliba jártál?
Sajnos
nem.
Próbáltam
természetesen, de nem voltam soha
se társaság központú, örültem, ha
hetente egyszer be tudtam menni.
Voltakosztálytársak,akikdiktafonra,
illetve írásban adtak jegyzeteket.
Erre gondoltam, „segítettek" alatt.
És az SM miatt ismertél meg új
embereket? Persze itt most nem
az orvosokra gondolok :)
Próbálkoztam
SM
betegekkel
együtt lenni, például levelező lista
SM betegeknek, ahol élményeket
osztanak meg, de nagyon kevés a
korombéli. Sőt! Én voltam egyedül.
A korban utánam következő 27 éves
volt.
Úgy tudom, az SM leggyakrabban

nőknél
jelentkezik.
Ez
a
levelezőlista hozta a statisztikát?
Igen. A nők gyakrabban lesznek SM
betegek. A skandináv országokban
a leggyakoribb ez a betegség,
Világviszonylatban Kanada a vezető
ország, Ott központi témává vált
az SM. Érdekes módon az afrikai
országokban a legritkább. Vannak
etnikumok, ahol nem is létezik.
Gondolom,
folyamatosan
f i g y e l i t e k a h í r e k e t az S M
kutatásokkal
kapcsolatban.
Vannak mostanában bíztató
eredmények?
Természetesen
megosztjuk
a
talált információkat egymással, és
figyeljük a kutatásokat. Utolsó infó
számomra az orális SM gyógyszer
kísérletek.
Optimistán nézel a jövőbe?
Terveim, álmaim vannak. És a
terveimhez, az álmaimhoz betegen
is ugyanúgy ragaszkodom.
Mik ezek a tervek?:)
Nem tartom magam átlagosnak. A
koromhoz képest túlságosan naivak
az álmaim. Szép feleség, csöpp
kis gyermekek. Meleg étel, mely
otthon vár, mikor hazaérek. Egy
klassz munka, egy kutya! És egy1
gyönyörű ház.
Ha jól tudom, vezetsz egy blogot,
ahol a mindennapjaidat írod le. A
cím is innen származik...
Annak idején depresszióm miatt
kezdtem, most meg már hobbi
szinten írom:
www.smenytelen.blogspot.com
Indira
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EGÉSZSÉGÜGYI
MENEDZSERKÉPZŐ
KÖZPONT

Az egészségügy emberi erőforrásai
Felmérés az orvosok migrációs szándékairól és azok motivációs erőteréről, a
fizetési elvárásiokrói és a pályaválasztás faktorairól
2008 szeptember - november - Gyorsjelentés az elsőévesek körében felvett adatokból
Dr. Szócska Miklós. Dr. Eke Edit, Girasek Edmond
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a Magyar Rezidens
Szövetséggel közösen 2004-ben indított el egy kutatást azzal a céllal, hogy felmérje az
egészségügyben dolgozó különböző szakképzett csoportok véleményét és helyzetét; többek közt
migrációs szándékait pályaválasztást befolyásoló tényezőket, legújabban pedig a munkavállalási
szándékokat is és ezek motivációs mintázatát. Célunk, hogy az adatok feldolgozásával segítse egy
fenntartható emberi erőforrás stratégia kialakítását az ágazatban. A kutatásban több szakmai
szervezettel is együttműködünk, többek között az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatallal, a Magyar Orvosi Kamarával, a Magyar Orvostanhallgatók Egyesületével is, továbbá
köszönjük a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, és a
Szegedi Tudományegyetem kutatás lebonyolításában nyújtott segítségét. Jelen kutatást az
Oktatásért Közalapítvány 16/tkOKA II. számú pályázati támogatásával valósítottuk meg.
Kutatásunkat 2008-ban is folytattuk. Jelen gyorsjelentésben a legfrissebb eredményeket
mutatjuk be Legutóbbi felmérésünkben mind a négy orvostudományi egyetem (Debreceni
Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem)
elsőéves hallgatóit kerestük meg kérdőívünkkel, amelyben hazai és esetleges külföldi
munkavállalási szándékukról, fizetési elvárásaikról és az orvosi pályaválasztásról, illetve ezek
motivációs hátteréről kérdeztük őket A kérdőívet 2008. szeptember-novemberben összesen 771
elsőéves hallgató töltötte ki, közülük 593 általános orvos, 147 fogorvos szakos hallgató. A kérdőív
kitöltőinek egyetemek és szakok szerinti megoszlását mutatja az 1. tábla
1. tábla"
Debreceni
Tudományegyetem

Pécsi
Tudományegyetem

Semmelweis
Szegedi
Egyetem
Tudományegyetem

általános orvos

146

106

171

153

fogorvos

2
148

12
118

100
271

27
180

Összesen

576
141
717

" 17 Á O K és 7 F O K hallgató n e m v á l a s z o l t a i r a a k é r d é s r e , h o g y m e l y e g y e t e m r e járnak

A kutatás egyik központi kérdése a külföldi munkavállalási szándék, amelyet jelen
gyorsjelentésünkben részletesen bemutatunk. Azok aránya, akik s diploma megszerzése után
külföldi munkavállalást terveznek, az általános orvos szakosok (ÁOK) és a fogorvos szakosok
egyaránt (FOK) között egyaránt 67%. Természetesen az egyes egyetemek hallgatói között is
találunk látható különbséget, ez azonban csak az általános orvostanhallgatóknál ragadható meg,
mivel vidéki fogorvostanhallgatók igen kis számban szerepelnek a felmérésében. Legkevésbé
(59.6%) a debreceni hallgatók, míg leginkább a budapesti hallgatók (71,2%) terveznek külföldi
munkavállalást. A pécsi és a szegedi hallgatók egyaránt 70%-os arányban válaszolták, hogy
terveznek külföldi munkavállalást a diploma megszerzése után
Ezek a számok természetesen nem jelentik azt, hogy a hallgatók az egyetem elvégzése után
valóban ilyen nagy számban hagynák el a magyar egészségügyet. A magas szándék-arány
1
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azonban önmagában is figyelmeztető (kór)jel, aminek hátterét elemezni, értékelni és befolyásolni
kell. Kérdés, hogy milyen aktivitás áll ténylegesen a szándék mögött? A külföldi munkavállalást
tervező elsőéves általános orvostanhallgatók több, mint egynegyede ha:ározottan készül a
külföldi munkavállalásra, illetve ezen felül kifejezetten ezért szeretne orvosi diplomát szerezni 3%,
ez a két csoport összes megkérdezett ÁOK hallgató 17%-át jelenti A megfelelő számok az
elsőéves fogorvostanhallgatók körében 23,2% határozottan készül vagy kifejezetten ezért
szerez diplomát (ez utóbbi választ, mindössze két fogorvostanhallgató választotta) és erre, ez az
összes megkérdezett fogorvostanhallgató 15,6%-át jelenti
A külföldi munkavállalási szándékhoz szorosan hozzátartozik ennek motivációs mintázata,
természetesen ezt is megkérdeztük a kérdőívünkben. A külföldi munkavállalást tervező általános
orvostanhallgatók legfőbb motivációi sorrendben: szakmai lehetőségek, munkakörülmények,
fizetés, életminőség és a magyar egészségügyi kilátásai A legfontosabb motivációs tényezők
megegyeznek a fogorvostanhallgatóknál is, annyi különbséggel, hogy náluk a fizetés és az
életminőség szerepel az első helyeken.
Különösen érdekes információ a „mikor" kérdése, vagyis mikorra tervezik a hallgatók a külföldi
munkavállalást. A külföldi munkavállalást tervező általános és fogorvostanhallgatóknak egyaránt
egynegyede, a diploma megszerzése utána azonnal útnak indulna: az orvostanhallgatók további
közel 30%-a még a szakvizsga megszerzése előtt tervezi ezt a lépést Utóbbi arány a
fogorvostanhallgatók esetében 10% A hallgatók maradék hányada a szakvizsga megszerzése
után azonnal, vagy a szakvizsga megszerzése utána későbbre tervezi a külföld munkavállalást.
Ugyancsak kritikus információ az időtartam kérdése A külföldi murkavállalást tervező
orvostanhallgatók több mint 28%-ának nincs erről konkrét elképzelése, a fogorvostanhallgatóknál
25% ez az arány Akiknek van elképzelése: a legtöbben (30,4% és 25%) 2-5 év időtartamra
mennének külföldre
Természetesen hangsúlyozni kell: szándék adatokról beszélünk, Ezek megvalósulását sok
minden befolyásolja és befolyásolhatja Figyelembe kell venni: egyrészt az elsőéves hallgatók még
igen messze vannak a munkaerőpiactól, másrészt viszont ezért is tekinthető figyelmeztető
(kór)jelnek, hogy körükben is ilyen adatok mérhetőek. A megkérdezett hallgató munkaerőpiactól
váló távolság még lehetővé teszi a stratégiai beavatkozást annak érdekében, hogy a magyar
ergéstségügyben vállaljanak munkát. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az európai uniós csatlakozás,
és ezzel a szabad és bárki számára elérhető európai munkaerő-piac e korosztály életében valósult
meg, illetve ők azok, akik közül már igen sokan már jó szinten beszélnek idegen nyelvet, a diploma
megszerzéséhez ugyanis szükséges ez a tudás. Ezért sokkal könnyedebben mozognak a
nemzetközi, európai közegben
A legfőbb célországokról is gyüjtöttünk információt, amely több-kevésbé azonos a két csoport
(ÁOK, FOK) esetében: Nagy-Britannia, Németország, Amerikai Egyesült Államok, Ausztria és a
skandináv államok a sorrend.
Természetesen megkérdeztük a motivációikról azokat a hallgatókat is, akik nem terveznek
külföldi munkavállalást. Ők a következő faktorokat jelölték meg, mint fontos itthon tartó tényezők:
család, barátok közelsége, anyanyelvi közegben szeretne dolgozni, családi szempontok, tudásával
Magyarországot akarja szolgálni Továbbá mindkét, kutatás által énntett szakon hallgatók diákok
esetében fontos tényező, hogy felelősséget érez a magyarországi betegekért és a magyar
egészségügyért.
Az állapitható meg. hogy a külföldi munkavállalásban nem gondolkodóknál elsősorban nem az
azzal járó nehézségek és esetleges személyes kudarclehetőségek képezik a fő visszatartó erőket,
hanem az érzelmi tényezők; míg azoknál, akik útnak indulnának más országba, a szakmai, anyagi
és életminőségbeli faktorok a meghatározók.
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A kérdőíves felmérés egy másik fontos kérdéskörét az anyagi elvárások képezik. A hallgatók
szerint jelenleg egy kezdő orvos nettó fizetése átlagosan valamivel több. mint 112 ezer forint
(fogorvostanhallgatók szennt 119 ezer). Ezek a számok a realitás közelében vannak, kissé felfelé
becsülve azokat. Megkérdeztük, hogy mennyi lenne az a nettó fizetés, amely mellett nem lenne
szükségük fizetés kiegészítésre (másodállás, hálapénz stb.) és nem gondolkodnának külföldi
munkavállaláson, válaszként pedig a következő összegeket kaptunk - havi nettó összegek
meghatározását kértük, az átlagértékeket mutatjuk be. Az általános orvostanhallgatók és a
fogorvostanhallgatók a rezidensek számára átlagosan 198800 f o n i t havi nettó fizetést tartanának
méltányosnak. Szakorvosjelöltek esetében mindkét csoport 273000 fonntos összeget írt be, míg
frissen vizsgázott szakorvosok esetében az ÁOK hallgatók áltagosan 379900. míg a FOK hallgatók
385800 fohntot tartanának megfelelő összegnek.
Kutatásunk utolsó kiemelt témája a pályaválasztás kérdése. Felmérjük, melyek azok a
tényezők, amelyek az orvosi pálya választása irányában befolyásolják a fiatalokat. Sorrendben a
legfontosabb elemek: érdeklődés, értelmiségi munka vágya, segitö munka vágya, az orvos
társadalmi hasznossága és a hivatástudat Mindkét szak hallgatói esetében ezek vannak az első
öt helyen, a sorrendben vannak apró különbségek, de ezek nem szignifikánsak. A
pályaválasztáshoz kapcsolódó fontos kérdés a pályaazonosulás mértéke, vagyis az, hogy milyen
arányban választanák újra az orvosi pályát, illetve mennyire elégedettek az adott orvosi
egyetemmel Mindkét kérdésre 95% feletti azok aránya, akik újra az orvosi/fogorvosi pályát (nincs
különbség a két szak hallgatói között), illetve azt az egyetemet választanák, ahova járnak. Ez igen
magas pályaazonosulást és az egyetemmel való elégedettséget mutat. Fontos a mérlegeléshez:
az első egyetemi évük első heteiben kerestük meg a kérdőívünkkel a hallgatókat.
Az ÁOK hallgató válaszadók 54%-a, még a fogorvoshallgatók kétharmada gyógyító orvosként
szeretne majd dolgozni, emellett még kiemelendő az általános orvostanhallgatók negyedének
nincs még pontosabb elképzelése a jövőről az orvosi pályán belül, ez az arány
fogorvoshallgatóknál 15% Az általános orvostanhallgatókkal kapcsolatban érdemes még
elmondani, hogy legtöbben a járó és fekvőbeteg ellátásban képzelik a jövőjüket, és egészen
kevesen terveznek az alapellátásban, vagy más egészségügyi területen dolgozni.
A bemutatott, kiragadott eredmények is jelzik, hogy a nyert adatok és részletes értékelésük
segít a szakma emberi erőforrás kihívásainak és problémáinak azonosításában, továbbá hasznos
szakmai hátteret és útmutatást nyújt a remélhetően kidolgozásra, majd alkalmazásra kerülő átfogó
egészségügyi ágazati emberi erőforrás stratégiához.
Folyamatosan fejlesztjük az adatgyűjtő rendszerünket, nemzetközi szinten is. A kutató csapat a
vizsgálatot tovább folytatja, illetve részletesebb, specifikusabb eredményeket is publikálunk
rövidesen
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Egy New York-i kutatóorvos
több ízben sikerrel alkalmazta
saját fejlesztésű módszerét
laboratóriumi körülmények között
élet előállítására.
Aztán a felesége rájött.
A néni elmegy az orvoshoz.
- Jaj, doktor úr, rendkívül kínos
problémám van, állandóan
szellentek. Annyira azért nem
rossz, mert halk is, és hála istennek
nincs szaga, de azért mégis zavar.
Jaj, és egyfolytában - amíg ezt
elmondtam is legalább tízszer
• fingottam.
Doki felír valamit, szedje néni,
aztán jöjjön vissza egy hét múlva.
A mami egy hét múlva megjelenik.
- Doktor úr! Mit csinált maga
velem? Ugyanúgy fingok
egyfolytában, de most már
rettenetes büdös szaga van! Az
. orvos elgondolkodik: a szaglása
már rendben, már csak a fülét kell
kezelni.

s

S

- Az orvos azt mondta, olyan a
szervezetem, mintha ötvenéves
lennék.

5

- Hát ez nagyszerű!

- Miért volna nagyszerű? Még csak
most múltam negyven!
Orvoshoz megy az apáca, mert
| nem akar elmúlni a csuklása.
Pár perc múlva sírva rohan ki a
rendelőből. - Mi történt, doktor
úr? - kérdezi az ápolónő. Közöltem vele, hogy terhes. - Ez
... lehetetlen! - Persze, de elmúlt a
csuklása.
- Lüktet a fejem, fáj az oldalam,
hasogat a hátam, szaggat a vállam
szúr a szívem.
- Irigylem magát - vág közbe az
orvos - hallatlanul erős szervezete

van, ha mindezt kibírja.

inni a vodkás üveget!

Az orvos megkérdezi az öreg
papát:
- Na, bevette a kanalas orvosságot?
- Hát félig-meddig. Az orvosság
még ment, de a kanál sehogy sem
akart leférni.

Egy férfi elmegy az orvoshoz,
és elpanaszolja, hogy mostanság
nagyon kimerült, fáradt. Az orvos
megkérdezi: - Mondja, hányszor él
hetente házaséletet a feleségével?
- Úgy négyszer-ötször egy héten.
- Szeretője van?
- Igen, hetente hatszor-hétszer őt is
kielégítem.
- Akkor megvan a válasz a
problémájára! A sok kefélés!
- Megnyugtatott, doktor úr!
Már azt hittem, az a rengeteg
önkielégítés!

- Az orvos megtiltotta, hogy bort
igyak.
- Es most nem iszol?
- Nem iszom, kenyérrel tunkolom.
A hölgy panaszkodik az orvosnak:
Doktor úr, olyan ideges vagyok,
hogy éjjel felébredek, és le-fel
járkálok a szobámban. Nem tud
erre valamilyen orvosságot?
- Dehogynem! Mielőtt este
lefekszik, hintsen szét a padlón
rajzszöget!
- Próbálja ki a jógát. - mondja az
orvos az alkoholista betegének.
- Akkor talán majd megszabadul
ettől a káros szenvedélytől.
Alig egy hét múlva találkoznak.
- Na, milyen volt a javasolt
módszer?
- Hát, az elején akadozott a dolog,
de most már fejenállva is ki tudom

m

A falusi orvos megérkezik egy
elhagyatott tanyára, ahol már a
tizennyolcadik gyereket segíti
a világra. - Azért jobban is
vigyázhatnának a háziállatokra.
Amikor jöttem, majdnem
hasraestem egy kacsába. - korholja
a gazdát.
- Nem kacsa az. Gólya, csak már
térdik kopott a lába.
- Napi egy almával távol lehet
tartani az orvost a háztól.
- Csak jól kell vele célozni.

- Ma sokkal jobban néz ki, mint
a múltkor! - mondja az orvos a
betegenek.
- Persze, mert pontosan
betartottam, ami az üvegre volt
írva.
- Pontosan mit?
- Tartsuk az üveget gondosan
zárva!
- Doktor úr, emlékezetkihagyásom
van.
- Mióta?
- Mit mióta?
Orvos: - Aztán használt-e az
orvosság?
Kovács: - Bizony használt, mert
szegény anyósom most már
egészen elhallgatott.
- Doktor úr, nem tudok vizelni.
- Vetkőzzön le, hadd nézzem!
A pasi levetkőzik - de hiszen
magának egy csomó van a
hímvesszőjén!
- Ó bassza meg, doktor úr! A
kenyér!
Az ötven éves férfi elmegy az
orvoshoz, hogy megtudja, van-e
esélye a második ötvenre.
- Nos, erre a kérdésre egyszerű
lesz választ adn. Ön iszik?
- Nem.
- Dohányzik?
- Nem.
- Nőzik?
- Nem.
- Akkor mi a fenének magának
még ötven év?
Súlyos beteghez hívják az orvost.
Megvizsgálja a beteget, és azt
mondja a családnak:
- Sajnálom, de itt már nem segít a
tudomány.
- Tudjuk doktor úr, azért
hívtuk magát!

Miután a szemorvos alaposan
megvizsgálta a pácienst:
- Ne haragudjon, de hogy talált be
a rendelőbe?
Külföldön élő cseh származású
ember elmegy a szemészhez, hogy
egyre rosszabbul lát. Az orvos
kivetíti a falra az egyre kisebbedő
betűket:
C Z W X N Q Y S T A C Z , és
megkérdezi, hogy el tudja-e
olvasni.
- Mi az hogy elolvasni? Az illetőt
szemelyesen ismerem!
„Egy szemész sosem fog annyit
keresni, mint egy nőgyógyász.
Ugyanis nagyon kevesen
kapartatják ki a szemüket."
- Azt tudod, hogy a sárgarépa j ó a
szemre?
- Miért?
- Hát láttál már szemüveges nyulat
?!
Részeg szemorvos megy a műtőbe
operálni. Halálosan remeg a keze,
mire a páciens megrémül. Az
egyik műtős megnyugtatásául ezt
mondja:
- Ne tessék izgulni, majd rángatjuk
az asztalt!
Orvosok búcsúznak a pácienstől:
Szemész: Viszontlátásra!
Fülész: Viszonthallásra!
Nőgyógyász: Majd benézek!
Bemegy az orvos a beteghez:
- Egy j ó meg egy rossz hírem van.
- A rosszat doktor úr!
- Meg fog halni egy héten belül.
- És mi lehet a jó?
- Ismeri azt a szőke bombázót az
ápolónők közül?
Végre sikerült lefeküdnöm vele.
Megtörtént eset:

Szülő nőt vittek a mentőkocsival.
Az orvos megkérdezte:
- Hányadik gyerek?
- Második.
- Az elsőt hüvelyi úton szülte?
- Nem, a Tétényi úton.
- Hogy van az új beteg? - kérdezi
a vizit előtt az orvos az osztályos
nővértől.
- Már sokkal jobban doktor úr. Ma
reggel már beszélt is.
- És mit mondott?
- Hogy sokkal rosszabbul érzi
magát.
Az operáció után odamegy az
orvos a beteg ágyához:
- Uram, egy j ó hírem van és egy
rossz, melyiket mondjam előbb?
- A jót.
- Nos, önnek az operáció
mellékhatásaként mostantól a
földig ér a farka.
- És akkor mi a rossz hír?
- Sajnos amputálnunk kellett
mindkét lábát.
Hentesnek gyereket vár a felesége.
Eljön a nap az asszony megszül,
a férje a váróteremben izgatottan
vár. Kijön az orvos, egyik kezébe
a gyerek másikban egy kés, és így
szól: 3 kg, 80 dkg, maradhat?
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Tudjuk mit tettél az elmúlt
hónapokban - A belvárosi
kocsmakomplexum III.

A Pulzus szerkesztősége rendkívül
sokoldalú. Hanem hiszed, járj utána.
Várunk minden, sokoldalúságunkat
megismerni vágyó, 18 év feletti
SZTE-s
hallgatót.
Jelentkezni
lehet levélben „Még nem láttam a
főszerkesztőt alulról", „Szeretném
a korrektorokat hátulról figyelni"
r

és
„Újságírókkal
barátkoznék,
felülről
nézlek"
jeligékkel
szerkesztőségünkben.
Leveledet
kérlek dobd a franciaágy melletti
ládikóba -köszi.
A Pulzus szerkesztősége nyitott
minden újra és
változtatásra.
Ha nem hiszed, járj utána. Ha
a Szote klubban a pultnál látod
valamelyik
szerkesztőt/új ságírót,
és észreveszed,
hogy
rendel,
figyelmesen
settenkedj
mögé,
majd a válla felett ordítsd oda a
pultosnak a „mindegy mit kért,
még egyszer ugyanennyit kérek és
én fizetek" varázsigét. Miközben
megisszátok mind a 4600 löttyöt,

figyeld meg, milyen változásokon
megy
keresztül
és
mennyire
nyitott feléd. Kezdetben megörül,
a 30. pohár táján arca élénkzöldre
vált, a 170. magasságában a SLE
egyértelmüjele, a pillangó erythema
jelenik meg képén, majd a letalis
véralkoholszintnyolcvanszorosánál
egy
vérfagyasztó
mosoly
kíséretében átkiált a pult felett: még
egy ilyen kört! - mindeközben pedig
figyelmesen néz, esetleg fogdos
(hiába, ilyen ez a tudományos
érdeklődés).
De minden jóra
nyitottságunkat
nem csak
ez
bizonyítja! A Pulzus bizottság
szorgalmas
hallgatói
ugyanis
OKJ-s „Az EHA kód a lélek tükre"
kurzuson vettek részt, ezen a három
órás képzésen ismerkedtünk meg az
EHA kódból jóslás és emlékelemzés
rejtelmeivel. Ennek eredményeiből
született a cikk.
A
vizsgaidőszak
vége
óta
eltelt két hónapot nem lehet
pillanatképekkel
jellemezni,
sokkal inkább folyamatként kell
tekinteni
a történtekre.
Mint
ismeretes, Szegeden a kocsmák
nem szétszórtan, itt-ott, vagy
egyenletesen elosztva helyezkednek

el. A hallgatók ellen szövetkező
aljas
kocsmatulajdonosok,
csak
hogy
biztosan
megsemmisítsék látogatóikat, kies
csoportosulásokat,
szaknyelven
kocsmakomplexumokat alakítottak
ki a város frekventáltabb pontjain.
Egy kocsmakomplexumba mindig
három, különböző
kategóriájú,
de egyazon, aljas célt szolgáló
egység tartozik. A fennállásuk óta
megsemmisített egyedek száma
alapján pontértéket kapnak (jele: +,
mértékenysége: db hallgató).
A február-márciusi időszakban
különösen
nagy
aktivitás
mutatkozott a Sörpatika-Sánta EgérPlanet Hollywood szektorban, ami
egyúttal szeged egyik legnagyobb
„+" pontszámmal bíró együttese.
A
hallgatók
azonosítóinak
elemzéséből kiderült, hogy hó
elején a Sörpatika volt a nyerő
sok sorstársunknál. Számos egyed,
január elejére a tanulasn
mélységére jutott e l / m o g y
egyetlen mélyről feltörő őszinte
hörgésre volt ereje: kooocsma.
Legtöbbjüknél a szót tett követte, "f
de előtte gyorsan lepergett előttük
eddigi éjszakai életük. Észrevették
benne a szörnyű egyhangúságot.
Ideje váltani. Meg kellett ünnepelni
a győzelmet és ezt nem egy Bajor
kaliberű helyen akarták megtenni.
A férfiaknak általában az ilyen ^
ünepi pillanatokra megvoltak az
elképzelései:
hangulatos
hely,
baráti banda egy nagy asztal körül,
játék és szórakozás sok percben, v
míg a nők.. .nos nekik is megvoltak
az elképzeléseik. A 18 és a halál
közötti életszakaszban, mint tudjuk,
probléma lehet a pénz, vagy az, hogy
nem ismerünk megfelelő helyet.
Aki megoldotta az előbbi kérdést,
annak az utóbbival már nem volt
gondja, elég volt csak elmennie a
Sörpatikáig... Az EHA kódokban
lerakódott emlékfoszlányok között

számos, mélyrebeívódottbenyomást
sikerült felfedeznünk. Ezek egyike,
a szokásos forgatókönyv(lépcsőn le,
ajtót berúgni) utáni első meglepetés.
Azok, akik először jártak itt, gyorsan
megállapították, hogy ennél jobban
nehezen lehetne feldobni egy
dohos, alföldi alagsort. Második
meglepetésként
a
20.00-kor
érkezőket az ekkor kezdődő Boldog
Óra(sajnos többesszám
nélkül)
akció érte. Gyorsan megtudták, mit
is takar ez: minden korsó sör mellé
egy pohárral kaptak ajándékba
ugyanabból a sörből. A kis butusok,
nem tudták, hogy az ilyen sör olyan,
„ j i mint a pezsgő: 4-5 liter, egy óra
alatt bizony összezavar. A kezdő
sörpatikások, akik még nem álltak
rá valamelyik márkára, többféle
csapolt sörből válogattak. Mások,
mivel az olyan undorító löttyöt,
mint a sör, nem bírták, iszogattak
egy kis Evian ásványvizet, aminek
-v százmillió
éves
kristálytiszta
pár Calici vírussal
inoszauruszon kívül talán
semmi sém szennyezte... A patikus
készségesen segített az adagolás
beállításában(ittas
vendégeket
szeszesitallal...),
a kiváltáshoz
pedig elég volt, ha a kérelmező már
betöltötte 18. életévét(nem baj, ha
még csak egyszer).
Február közepe táján egyfajta
migráció indult meg, melyet talán
a Sörpatika szokásosnál magasabb
árai indítottak meg, iránya pedig
határozottan a Sánta Egér felé
mutatott. A Sánta Egér olyan hely,
ami kétféleképpen kerülhet be
híradóba. Legirreálisabb lehetősége,
ha
felminősítik
III.
osztályú
vendéglátóhellyé, ez természetesen
abszurd és nevetséges. A másik,
ha a rossz szellőzés, a szűk
kijárat, meg
a
sztahanovista
dohányzó vendégkör kombinációja
következtében kialakult levegőjéből
mikroorganizmusokat
sikerülne

kitenyészteni.
Kevesen
tudják,
de a Sánta Egér belmagassága
hajdanán
12
méter
volt...
Számunkra
is
meglepő
volt
némely ottjárt történészhallgató
felfedezése. EHA elemzésükből
kiderült: a Sánta Egérben végzett
ásatásaik során a számtalan apró
emléktárgy (hajdani gumióvszer,
megkövesedett Beatrice cd, a
XX.
Századi
rokkernépviselet
számos kelléke -kések, láncok,
acélbetét) mellett több ismeretlen
eredetű üregbe szaladt bele ásójuk.
Herculaneum és Pompeii szörnyű
példáját felidézve egyikőjüknek
eszébe jutott, hogy mi lenne, ha
gipsszel kiöntenék ezeket. Ekkor
tették meg szörnyű felfedezésüket:
bizony, az üregek hajdani hallgatók
negatív lenyomatai. Mint ismeretes,
a Vezúv 79-es kitörése forró
hamuval terítette be a két ókori
várost. A Sánta Egérben pórul
járt hallgatókkal viszont nem volt
ennyire kegyes a sors. Fizikusaink
elemzése rámutatott, hogy átlagosan
minden évben egyszer, a 72%-os
borpáratartalom, a 118 Decibellel
döbörgő, önmagában is halálos PaDö-Dö - Bye bye Szása c. száma és

egy ismeretlen faktor konstellációja
egy láncreakciót indít be, mely a
másodperc tizedrésze alatt kicsapja
a levegőben található néhány tonna
dohányfüstöt, maga alá terítve a
gyanútlan sörözőket. Az éj szakai élet
hősi halottjainak hajdani használati
tárgyait vizsgálgatva történészeink
arra a következtetésre jutottak, hogy
már évekkel ezelőtt is különleges
hely volt ez, igazi egyéniségeknek.
A
bort
ünnepnapokon
is
müanyagpohárban adták estefelé,
az
unikumosüvegben
gyertya
volt, a tányérokba hamuztak, az
asztalokon ültek, a piszoárba meg...
na mindegy, szóval a piszoárokat be
kellett borítani fóliával.
Március első hetében az EHA
vektora a Sörpatika-Sánta Egér
felé mutatott még, de egyre
határozottabban kezdett a Planet
Hollywood felé vándorolni. A
Planet Hollywood a Petőfi Sándor
Sgt.
befejezőembere.
Ennek
megfelelően bármikor bevethető(024h), e mellett számos könnyü(sör)
és
nehézfegyverzettel(kommersz
-99 Ft) van felszerelve. A hely maga
egy életérzés. Ezt egy szomorú eseten
tudnánk talán legjobban bemutatni,
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szépségtől.
Többszörösen
tévedett. A pultnál ugyanis maga
Pityke őrmester fogadta azzal az
örömhírrel, hogy „Masszimálisan
Uram!". Miután feldolgozta ezt az
információáradatot, egy itallapot5
vett magához, és ekkor...ekkor
megakadt a szeme valamin. Ez
a valami elfeledtette vele, hogy
Pityke Őrmester nem mondható
Playboy címlaplánynak, hogy a
fotelekben a törzsvendégek vannak
és neki a pad jutott, elfeledte a
falfirkákat, a füstös levegőt, a j j *
mérnöki zsenialitás netovábbját
-a 30 centivel megemelt wc-t.
Előrántotta bal zsebéből pénzét,
ez után az itallapra tekintett, majd
a pénzre, majd vissza az itallapra.
Egy lottónyeremény nem váltott
volna ki belőle akkora örömet, mint
a felismerés, hogy két ezresből
méregtelenítő
gyümölcskúrán
vehet részt. Kért is gyorsan körtét,
barackot, szilvát, meggyet, amiket
az asztalhoz visszaérve olyasféle
baráti mosollyal osztotta szét
csoporttársai közt, amit csak azok
ismernek, akiknek m á r T ^ ü T ^ G l N ^ I ®
ellensége.
Az EHA emlékek
ez után
diavetítésszerűre szakadoztak. Egy
arc bukkant fel, ami azt mondta,
hogy ezt még visszakapod, majd
később versenyt ivott valakivel,
utána
megérkezett
a
szote
klubba...
Hamvait családtagjai és megmaradt
barátai egy felhős szombat délutánon
szórták szét az Oskola utca és
Oroszlán
utca sarkán... amikor
enyhén spiccesen, az előrehozott
halotti tor után nekiálltak szitával
megkeresni aranynyakláncát.

i

ami egy hallgatótársunkkal esett
meg.
Vizsgáit
több-kevesebb
sikerrel lezárva kezdte a februárt
a
Sörpatikában.
A
legújabb
retro divatot követő öltözékben
látogatta a helyet minden héten
vagy háromszor, de az árak, meg
a koszolódó ingek
kényszere
felébresztette ősi őszeit és váltott.
Átpártolt a Sánta Egérbe, ahnnan
egy feledhető két hét anyagi
megrázkódtatásai után új hely után
nézett. Hallott már egyet s mást a
Planetről... Egyik
ismerősének
az
űrhajója,
miután
súlyos
találatokat kapott egy bizonyos
• szórakozóhelyen, irányíthatatlanná
vált és ezen a bolygón hajtott
i végre kényszerleszállást.
Ezen
ismerőse állította, hogy a lakosok
I kedvesek, a fotelok kényelmesek,
a pincérnők meg... nos amit ez
után mondott felért egy szerelmi
hallomással. Nem tudta, hogy a
barátja egy igen erős tudatmódosító
helyi specialitás(egy Pertu nevű
kommersz) hatása alatt volt még

akkor is, amikor mesélte. Egy nap
felkerekedett, meg is találta gyorsan
a bejáratot. Szemügyre vette a
rendőrsapkában pózoló figura képét
a bejáratnál, aki talán a halálba
igyekvők előtt tisztelgett -merült fel
benne az ostobának tünő gondolat.
Belépve nézte az égszínkék falakat,
már-már elhitte emberünk, hogy a
hangulatos beszélgetések, baráti
biliárdcsaták helyszínére tévedt,
úgyhogy rettegve markolta meg
maradék kétezer Forintját - h o g y
lesz ebből ma este szalonspicc, ami
nélkül tudvalevőleg nem tolerálható
a Szote? Kíváncsian nézelődve
végre megtalálta csoporttársait,
akik
hasonló
cipőben
járva
kerültek ide, nem több pénzzel
zsebükben.
Ismerőse
szavait
felidézve várakozott hát emberünk,
hogy jöjjenek
ama
bizonyos
pincérnők, de hiába, úgyhogy fogta
magát és lesz, ami lesz alapon
elment,
hogy
megszabaduljon
egy ötszázastól, amiért cserébe
egy felest remélt, valamelyik
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Immáron 6. éve volt lehetőségem
részt
venni
eme
csodálatos
rendezvényen. Amely minden évben
megrendeződik. Azoknak, akik
esetleg nem tudnák (ilyen nincs) de
ha mégis, leírnám nekik: Medikus
Kupa definíció: az ország 4 orvosi
egyeteme között megrendezésre
kerülő sport rendezvény, ahol a
csapatok összemérik alapfokon
müveit sporttudásokat
fociban,
kosárlabdában, röplabdában
és
kézilabdában. Mindenki játszik
mindenkivel
és ezek
alapján
egyszerű matematikai átlag alapján
kiszámítható, hogy ki az első,
második és harmadik és negyedik.
Végtelen megéri játszani, mert

1

75% esélyed van arra, hogy
dobogós legyél. És ha pedig 4. vagy
véletlenül, az eredményhirdetésen
a szegedi szurkolók akkor is
őrjöngnek neked, és hát miért is
megy el az ember, ha nem ezért...
Ez az a rendezvény, amit 1 évig
folyamatosan
vársz,
készülsz
rá testileg, lelkileg, sportilag és
májilag. Ha elkezdődik, mindent

feladsz érte, elönt az adrenalin,
önkívületi állapotban szétvered
magad a buszon (lsd.: később), ha
vége van, örök bánatba fordulsz,
egy hétig még a bűvkörében
vagy, nem tudsz tőle szabadulni,
bombáznak a felvillanó emlékek,
(már ha vannak). Néha-néha felfelhangzik a hasadt tudatodban, egyegy dudaszó, dob, sikítozás, kósza
szote-olék, napfényvárosa, hajrá
őrjöngéses megnyilvánulások, majd
megdöbbenve tapasztalod, hogy
ezt csak a képzeleted játsza veled,
1 1 letve így próbálnak előtörni benned
a még fel nem dolgozott emlékeid.
Mély depresszióba esel, hogy vége
van, elmúlt és még legalább 1 évet
kell várnod a következőre. Majd az
egész kezdődik elölről.
Az idei sem volt másképp. Szeged
a következőképpen indult harcnak:
2 csapatbusz, 3 szurkolói busz,
plusz még töménytelen önkéntes
kocsival. Fegyverek: sör, bor,
pálinka, istennyila (klasszikus),
rum, jager, nem sorolom és ezek
társai. Mindenki egyéni fegyverrel

rendelkezett, de alig pár km után már
azonnal cserélődtek a fegyverek és
mindenki mindenkiével pusztított,
legfőképpen önmagát. Hatalmas
tanulság főleg azoknak,
akik
nagyon messze laknak Szegedtől, í v
és imádnak hazautazni: Minden /
utazásnál vigyél magaddal 44
sportolót
vagy
szurkolót
és : í
töménytelen töményt és a buszút *
idejeegyszázadáracsökken,sőtnem
•
akarod, hogy vége legyen az útnak,
1 •
^
sőt az sem baj, hogy állsz végig,
sőt állni akarsz. És mindezek felett f
imádod, mikor megáll a busz, és '!
nagyon-sokáig nem indul. Jómagam
kb. 2 percet ültem. Ennek meg is
lett a következménye, mert másnap
reggel úgy keltem föl, mint egy
koszos kis hontalan cigány kisfiú,
akit nem eléggé vernek otthon, mert
él, de nincs rajta haematomamentes
felület. Mert hát ugye göröngyös az
út Pécs felé. Volt, hogy megnéztem
nagyon közelről a szőnyegkárpitot
a lépcsőlejárón busz középső ,
ajtójához. Akkor
azt
hittem,
nem fáj. De csak, mert nagyon
kanyargott. Nem baj, nagyon menő
voltam másnap, mert mondhattam,
hogy
annyira
küzdöttem
a v
kosárpályán, hogy megvertek. Na
de ne szaladjunk ennyire előre,
egyelőre a buszról leszállva épp
kisebb dolgainkat végezzük, valami
rémlik, hogy kiküldenek
egy
bevásárlóközpontból,
nevettünk
a biztonsági őrrel, majd vissza a
buszra, újabb 120 haematoma,
majd egymásra öntjük a sört.
Majd a megállók sorra nagyongyorsan követik egymást. Volt
egy kedves honfitársunk a buszon,
aki a rendeltetésnek megfelelően
használta
a
minden
üléshez
személyre szabottan
kikészített
zacskót, aminek tartalmát utána
elegánsan kihajította az egyik
megálló füves területére, ami
hamar gazdára lelt, mert a tartalom

nemsokára e benzinkút kutyájának
éhségét csillapította, kis puha
fekete
dög,
szegény
eléggé
megborulhatott tőle, teszem hozzá
ezt követően elég jóba lettünk.
A kutyával való azonos szintre
kerülés után tovább indultunk, majd
megérkeztünk Pécsre. Emlékeim
innentől kissé szaggatottak, valami
vacsora, sültkrumli, amit dobáltunk
egymásra,
bűnrossz
narancslé,
nem baj csak híguljunk. Végtelen
jó hangulat. Kicsit lehet meg kéne
pihenni, csak ott ne maradjunk az
ágyba. Küzdünk kicsit az életben
maradásért,
majd
rávesszük
magunkat, hogy igyunk tovább,
majd induljunk „a buli helyre". Taxi
több ezer forint, nagyon messze van
minden. Megérkezvén helyes kis
hely, meglepően jó zene, kicsit más,
mint itthon, és leadják az általad kért
zenét. Hatalmas hangulat, sokan
vagyunk.
Debrecen,
Budapest,
Pécs, Szeged, szerbusztok. Valami
vetélkedő, inni kell általában,
Szeged nyer!!! Mit nyer? Wiskyt,
nem is akármilyet, nagyonjó, tovább
pusztíthatja magát a csapat és a
szurkolók is! Meg is történik hajnal
6-ra haza 1000 km, fél 7 kelés, 7
reggeli, 8-kor játszunk. Próbálunk.
Vannak nálam frissebb játékosok.
Gyengének érzem a lábaimat,
konstatálom, hogy a tegnapi buszút
erőteljesen rajtahagyta a bélyegét
a lábamon, az egész tök lila. Nem
baj, csak nyerjünk. Hajtás ezerrel,
várjuk hátha jönnek szurkolni,
nem ahhoz korán van. 3 busznyi
ember annyira elfáradt, hogy ez
lehetetlen.
Majdnem
nyertünk.
Na majd délután. Délután hasonló
szitu, csak kicsit több szurkolóra
számítottunk, mint reggel. Ha a
nullánál többet várunk az baj??
Két-három ember azért volt. Jó lett
volna, ha ott vannak. 2-3-4 éve ott
voltak, nagyon ott voltak.
Talán nyerhettünk volna, na de majd

másnap reggel. Drukkolunk egy
kicsit a fiainknak a kosárcsapatból,
egy kis kézimeccs drukk, aztán este
hazamászunk, kissé mintha fáradtak
lennénk. Kis csapatépítés az alkohol
összehoz,
megbeszéljük,
hogy
holnap nyerünk. Akkor erre igyunk.
Ma már tovább maradhatunk, mint
tegnap. Kollégium a színhely.
Retro kupi a tanároknak, és a
vén diákoknak, fönt pedig tücc.
Megadjuk itt is a módját, én
kibekkelem a hazataxi 2milló
forintot, és megpihenek a szomszéd
koli egy kellemes szobájában.
Innen csak 2 perc lesz reggel a
pályához gyalogolás. Pihenésünket
segíti még, hogy előre állították az
órát, így 6 helyett kelhettünk 5-kor,
kicsit nehéz ez, ha negyed 7-re érsz
haza, de sebaj, egy kis jager-kávé
csodákra képes. Hajtunk, mint állat,
szurkoló egy szál sem, biztos a focin
vannak... de sikerül nyernünk!!!!!
Végre!!
Megvan
a
dobogó!!
Jövőre majd kevesebbet iszunk!!
Vagy többet. Majd végül az egész
Medikus Kupa megkoronázása,
az eredményhirdetés következett,
ami inkább nekünk játékosoknak

hatalmas élmény, hogy 4 orvosi
egyetemnyi
ember
csodálhatja
meg
a
seggünket,
amikor
kimegyünk az éremért. Mert hát a
bronz majdnem arany. De eddigi
szidalmaimat mindet visszavonom
a szurkolók felé, mert az, amit az
eredményhirdetésen
müveitek...
Párduc oroszlán gorilla, ooo Afrika,
szimpatikus csapat, köszönjük,
szote-olé, napfény városa, védekezz,
szóval igen, mi ezért megyünk
játszani,
szóval
köszönjük!!!
Hazafelé
még
levezettük
a
feszültségünket egy kis maradék
munícióval, egyeseknek kifolyt a
nyála úgy aludtak, mások meg nem
aludtak, aztán megérkeztünk és jött
a „depi" és megint várhatunk egy
évet. Sokan nem bírták elviselni a
veszteséget és betértek még egykét helyre itt Szegeden, csak hogy
ne fogják föl, hogy vége van. Nem
szerettem volna eltorzítani az
arányokat, hogy miről szól ez az
esemény!!! Sportról? Buliról? ...
mit szeretnénk, miről szóljon??
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Napjainkban gyakran hallani olyan
diákokról, akik előző nap még
maguk is rendes diákokként ültek
az iskolapadban, futkároztak a
folyosón, másnap azonban fegyvert
fogtak és brutális vérengzésbe
kezdtek diáktársaik és tanáraik ellen.
Az első ilyen esetek az 1960-as
években fordultak elő, főleg az
Egyesült Államokban. Ugyanis itt
a lőfegyverek tartását nem kötik
sem alkalmassági, sem pszichiátriai
vizsgálatokhoz; itt könnyebben
jutnak a fiatalok lőfegyverhez.
Ráadásul a filmek akcióhősei az
erőszakot megoldásként tüntetik
fel a problémák kezelésére. A XIX.
századból eredő fegyverkultusz
gyökeresen
megváltoztatta
az
emberek
nézeteit;
a
tizenhat
éves
Brenda
Ann
Spencer
karácsonyra
Barbie
babát
szeretett volna, helyette szüleitől
vadászpuskát kapott. A médiából
áradó
sikerorientált
világban
a
hagyományos
értékrendek
teljesen
háttérbe
szorulnak.
Dr. Ann Blake Tracy pszichológus
közel 20 évnyi kutatás után
az erőszak terjedésének okát
az
anidepresszánsok
korlátok
nélküli felírásában jelöli meg. Sok
gyilkos tette elkövetése közben
kedélyjavító szereket szedett, vagy
éppen megvonták tőle. Becslések
szerint az amerikaiak 10%-a szed
valamilyen
antidepresszánst.
Ezeknek a szereknek a fiatal
- szervezetre tett hatása radikálisabb
lehet,
mint
a
felnőttekre.
. ; Egyesek
szerint az agresszív
filmek
vagy
számítógépek
játékok
okolhatók
az
iskolai
vérengzésekért.
Ám
ez
nem
magyarázza azt, hogy miért pont
Észak-Amerikában leggyakoribbak
az ilyen bűncselekmények, hiszen
például Japánban legalább akkora
IMLgyg
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"kultusza" van a számítógépes
játékoknak, mint az USA-ban.
Az ilyen merényletet elkövető
fiatalok
a
gyermektársadalom
kitaszítottjai. Amerikába rengeteg
bevándorló érkezik, akik nem tudnak
beilleszkedni. Az eddigi legtöbb
áldozatot
követelő
merénylet
végrehajtója, Seung-Hui Cso még
gyermekkorában költözött szüleivel
az Egyesült Államokba. Az NBC
televíziótársaságnak a következő
üzenetet
küldte:
"Ezermillió
esélyetek lett volna megakadályozni
a mai napot. De úgy döntöttetek,
hogy folyjon az én vérem. Sarokba
állítottatok és csak egy lehetőséget
hagytatok nekem. A döntést ti
hoztátok. Most a ti kezetekhez
tapad a vér, amit soha nem fogtok
tudni letörölni." 32 embert ölt
meg és 25 embert sebesített meg,
majd
önmagával
is
végzett.
Kezdetben irigyen szemlélik sikeres
társaikat, majd irigységük daccá,
később gyűlöletté alakul, míg végül
egyetlen kiutat látnak csak, hogy ők
is hősökké, amolyan tökös srácokká
váljanak a többiek szemében.
Sikertelenek a lányoknál (esetleg
fiúknál), ennek okát nem magukban,
hanem
másokban
keresik,
akikk nem nyújtottak számukra
lehetőséget a felemekledésre. "Ti
tettetek azzá, ami vagyok. Gyűlöllek
benneteket, amiért
kihagytatok

annyi jó dologból. És ne, kur*ára
ne mondjátok, hogy « N o s , ez
a te h i b á d ! » Mert ez nem igaz.
Tudtátok
a
telefonszámomat,
kérdeztelek titeket, meg minden.
De ne, ne, ne engedjétek, hogy ez
a furcsa Eric fiú veletek menjen,
ó kur*ára ne!" - írta Eric Harris a
naplójába, aki társával 13 embert
ölt meg és 24-et sebesített meg.
Aki a társadalmat hibáztatja, y^
az
a
felelősségrevonásból
sem kér. Egyfajta romantikus ^
igazságosztóként viselkedik: az
utolsó golyót magának szánja
legtöbbjük. Sokan úgy gondolják,
követőik is lesznek. Egyikük így írt:
"Tudom, hogy lesznek követőink,
mert Istenként viselkedünk". Ezek
a fiatalok korántsem a csekély
szellemi képességű gyerekek közül
kerülnek ki, legtöbbjük IQ-ja
jóval meghaladja az átlagot. Egyik
bűntény sem spontán esemény
volt, sokáig tervezték tettüket.
Mivel szürke egérként néztek
rájuk társaik, a nyilvánosságban
találták a drámai hatást, örültek,
hogy
címlapra
kerülnek.
Beteges, extrém vielkedés jellemző
gyermekként ezekre a bűnözőkre:
•
-F *
állatkínzás,
fegyverimádat.
Nem egy gyereket szexuálisan
zaklattak szülei. Próbáltak jelezni
környezetüknek, de az emberek
nem vették észre a jeleket.
1
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A mise nem volt éppen unalmas,
csak a pap beszélt nagyon lassan és
alkan. A hívők egy része csendben
aludt a padokon, a többiek meg sem
jelentek. Végül a hórihorgas kántor is
égigpiruettezett az orgonán csontos
(ujjaival, és a hervadt nép
felrezzent a hirtelen beállt
csendre.
Felebarátaim, itt az
deje, hogy az évente
megtartott szent menetet
megejtsük a pinc...hrr...
azamatarendszerbe. Mint
djátok, Szent Taksony
ermekkori
koponyáját
Őrizzük a bizánci stílusú
sírban.
Melyikőtök
. szeretne csatlakozni
a
zarándoklathoz?
A templomból ekkorra rég
eltűntek az emberek, még a kántornak
is lába kélt, pedig még visszhangzott
a
hangszere.
Az
első
padból
nercprémkucsmás nénike
görnyedt
. háta emelkedett ki, és botorkálva
megindult a pap felé. Csoszogására
felébredt a második padban részegen
durmoló hajléktalan, kinek böfögésére
(abbamaradt a hátsó sorban zajló
szexuális affér is.
Üdvözlöm a kíváncsibb híveket osolygott az atya, és kezeivel hívogatta
sokaságot a feketén tátongó lejárat
"elé.
Há megyünk a pincébe-e - örvendezett
a hajléktalan, lelki szemei előtt máris a
miseborral töltött hordók jártak táncot a
misepálinkával töltött kupákkal.
- Reméljük lesz ott is valami rejtett zug mosolyogtak az összeölelkezett fiatalok.
A fiú punk volt színes, tarajos hajjal, a
lány pedig emós, a hozzá tartozó fekete
külcsínnyel és fél arccal.
Atársaság sorra vette a csigalépcsőket, és
Phosszan ereszkadtek a Föld gyomrába
- Üdvözöljék Khárón testvért - intett a
fogatlan plébános a pince rácsos kapuját
kinyitó csuhás alak felé.
A csuhás óriási termetű volt, de még az ő
kezébe is nagy, mázsás titániumkulcsot
akasztott le az övéről, és 13 fordulattal
kinyitotta a zárat.

Lépjetek
be
Szent
Taksony
birodalmába!
mondta kriptaszagú
hanggal. - És hol a kántor? - tette még
hozzá, csuklyája megrebbent a hirtelen
fejmozdulattól.

- Minek a kántor egy sírmegnézéshez?
- kérdezte a meglehetősen szottyadt
nénike.
- Hogy megszólaltassa az itteni orgonát mosolygott Khárón testvér, és hatalmas
döndüléssel becsapta a rácsos kaput a
csoport mögött.
Fél óra múlva megjött a zenész is, a
kilencedik sör után jutott csak eszébe,
hogy játszania kell Taksony ünnepén.
Dülöngélve jelent meg a földalatti
kapuban,
melyet
Khárón
testvér
összesen 26 kulcsfordítással nyitott és
csukott csak a későn jövő kedvéért.
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A 6 gyanútlan jövevény - a kámzsás
pincelakó fáklyájának fényeben
megkezdte útját a bizánci stílusú sír felé.
Nem tudhatták még, hogy a halott szent
otthonából maga a halál les rájuk.
- Á, tehát ezért kellett
ennyi
csigalépcsőt
megtenni! - karattyolt
a
nercprémkucsmás
öregasszony.
Hát
ez a barlang akkora
mint az empájersztrét
bídind.
Maradjunk
együtt, nehogy a végén
elveszejcsünk valakit.
- Beszállnál mi, nyanya?!
- viccelődött a punk, ki
dark barátnőjével már az
alkalmas helyet kereste,
hogy hol tudnak kicsit
felszívódni.
- Ja, öreg vagy te már ahhoz, hogy
versenyezzünk! - Szólt még oda
emo'lady is. Ha bántani lehet másokat,
még a szomorúság sem menő.
- Elég nagy ez a placc, jut hely
mindenkinek! - Békítette őket az alkesz,
és belevizelt a semmibe.
Valóban, a barlang hatalmas volt, a
plafon felől denevérek neszezése és
guánója érkezett a csoport fülébe, kissé
messzebbről víz csordogálása hallatszott
a csobogó húgy kontrájaként.
- Mikor érünk oda?! - Feleselt a kántor.
O maga is ment volna már vissz
az ivócimbikhez mindenféle ünnepi
orgonázás helyett.
- Megérkeztünk - döngött a két méteres
csuklya hangja.
- Hegjöttünk a sírhoz?
- Nem, a komphoz, ami odavisz
mosolygott arcmimika nélkül a fekete
óriás, és meglendítette, majd földhöz
vágta fáklyáját.
Két hihetetlen gyors tűzsugár rohant
szét a tér két ir ányába, és a lángok vagy
százötven tábortűz méretű máglyát,
gyújtottak meg út közben. A fény még
mindig kevés volt, hogy a barlang
iszonyatos méreteit bevilágítsa, de a
tábortüzek sorlánca kirajzolta a közepén
nyugvó hatalmas tavat.
A víztükör koromfeketén és baljóslatúan
Ernőre

felte
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hullámzott, a part mellett vikinghajókhoz
hasonló, kopott csónak várta utasait.
- Csak óvatossan aranyoskám támasztotta meg a néni a dülöngélő
orgonistát, majd egy könyökmozdulattal
arrább taszajtotta, és meglehetősen
energikusan az egyik ülőhelyre vetette
magát. Biztos ami biztos
- Mi nem megyünk - jegyezte meg a
fiatal szerelmespár, mire mindenki
bemászott a lélekvesztőbe.
- Miért?
- Én félek a víztől, ő meg enyelegni akar
- kért bocsánatott az emós hölgyike, és
már indultak is vissza, a tűz fénykörén
túlra.
- Én beszállnék a helyetekben - mondta
a lapátot ragadó Khárón testvér
síri hangon, és vészjóslóan
végigsimított csuklyája élein. A másik oldalon vannak puha
fekvőhelyek.
Már indultak is.
- Hámé'! - jegyezte meg a
hajléktalan
negyedórányi
csónakázást követően, és miután
csókot lehellt a még nála is
öregebb néni felé, elhatározta,
hogy ismét vizelni fog. Ingatagon
felállt,
elővette
legszentebb
túrókeverőjét, és már veretett is
bele a sötétségbe.
Ezúttal azonban a sötétség
válaszolt.
Amint az első csepp urinária
hozzáértavízhez, körben felrobbant
a tó. Vízpermet csapott fel a tér
minden irányában, a locssanó
hullámok félig megtöltötték a
-lefagyott utasokat szállító kompot.
Aztán
minden
abbamaradt,
a
hajó megszűnt rázkódni, a tó újra
lecsendesedett. A hajléktalan viszont
nem volt többé sehol. Elnyelte a
^foldmélyi éj, mellyel több ízben is
kekeckedett.
J^Az
emós
kislány
"félekavíztől"
\ sikoltozása törte meg először a döbbent
„csendet, majd az öregasszony kezdett
rikácsolni, hogy összepiszkította magát
félelmében.
- Nyugodjanak meg kérem - mondta
úgó, mély hangon a hajós. - Az urat
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az áramlat ki fogja vinni a partra, és a
tüzek miatt magától kitalál. Egyébként
a tóban repülő ugróheringcsemeték
milliói vannak épp, őket zavarhatta meg
barátunk a kis mutatványával.
- Nem fordulunk vissza érte? - Sipított a
teljesen bepánikolt részeg kántor.
- Nem. A szertertást meg kell tartani mosolygott a pap, most már ő is kapott
levegőt - hogy Szent Taksony újabb 1
évig tudjon békében nyugodni.
- Megérkeztünk a szigetre! - Jelentette
ki a csuklyás révész.
- Szigetről nem volt szó!
- Nyugalom, kétszer akkora, mint a
város.
A turisták kiszálltak, és a kis társaság
összeszedte magát, hogy elzarándokolj on

Rohanvást kerülgették egymást, és a
sziget közepe felé futottak, ahol még
leírtak egy-két kört. Spirálisan festették .
be az útjukba kerülő hegyet, és az anna
tétjén pihenő, kastélynyi mauzóleum 26
bástyányi tűztornyának végéiben leltek,
zölden lángoló nyugalomra.
- Miért egy tó közepére építették? -f™
érdeklődött az idős asszonyság, és"
nercprémkucsmáját vakargatta.
- Szerették volna, ha nyugalma leszhalála után - mondta a pap, bár ő sem
tartotta megszokottnak a Szent Takson>
sírjához hasonló jelenségeket. - Mind
megvagyunk?
- Úristen!
- Tudom, ő is itt van - mosolygott a ^ jj
pap az emós hölgyre, de az csak tovább
sorolta a szenteket és boldogokat.
- Jézusom, Mária szive, oda
nézzenek!
Mellettük, az egyik tábortűzben,
mit Khárón testvér futólángjai
meggyújtottak,
egy
alaka>7
feküdt szénné égve, üszkösödő
csontjairól bugyborékolva olvadt
le a hús. Megsemmisült ruhája
alól kikandikált a borosüveg, amit
a kocsmából lopott.
- Elvesztettük a kántort? - kérdezte
az atya leesett állal.
- Nem, csak meghalt. De még
megvan! - vonta meg a vállát
óriási hajós, és kirúgta a testet a?
tűzből. - Jó lehet még valamire?
- Na jó, elegem van, megyek innen
- zárta le a vitát magában a szuicid
hajlamú, fekete lányka.
- Várjá má bébi - lépett közbef-'CJ
azonnal a párja. - Most kezd csak
végre a bizánci stílsú sírhoz.
izgi lenni, há nem?
- Nem, nem! Ebben a barlangban a.
Az öregasszony előbb a részeg kántort gonosz lakik, nem maradok!
pátyolgatta, majd ott hagyta, mikor az - A gatyámban lakik a gonosz, tudhatnád!
hányni kezdett. Helyette a pappal próbált - mondta a szakadt színeshajú,
beszélgetni, de annak szájszagától megölelte megcsókolta váD
meg ő kezdett majdnem hányni. A - Irány a puha fekvőhelyek
párocska élénkülve várta Khárón
testvér útmutatását a puha fekvőhelyek Órák óta mentek a távolban világító
irányával kapcsolatban.
épületmonstrum felé, útjukat hatalmas
És a kámzsás ismét fáklyát gyújtott, lánggal lobogó tűzrakások szegélyezték.
ismét meglengette, és ismét földhöz Az öregasszony Szent Taksonyról
vágta. Újra lángcsóvák kezdtek szétfutni, kérdezte a lelkészt, a fiatalok összebújva
csak ezúttal legalább harminc tűzcsík. hallgatták Khárón testvér nyomasztó,
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közelebb a sátán birodalmához - sírt a
lány, és összeomlott a zokogástól.
- Sátán, gonosz? Miről beszélsz te
szánalmas kis hulladéka ennek a hamis
világnak, he? - kelt ki magából Khárón
testvér. - Te pofázol, mikor a barátod
töri szét a sörösüvegeket mások fején, a
te fajtád meg nyiszálja az életcsöveket a
csuklóján, hogy jobban odafigyeljenek
rá? Te félsz? Te Mersz félni? Mit
veszíthetsz, ha már úgyis rég halott
vagy?

lvilági dúdolását.
- Hé fater! Csak azért mert vének
agytok, még nem kell ám lemaradni
|- szólt hátra a magabiztos punk az
" atyának. Már sietett volna penetrálni.
- Ne átkozódjál már! - szidta le barátnője,
de nem tudták befejezni a beszélgetést.
'Fojtott,
fájdalmas
üvöltések
hallatszottak, ahogy a pap és a néni
elűntek a föld színéről. Kínkeserves
ordításuk egyre halkult, mintha gyorsan
távolodtak volna a többiektől.
fiatalok pániktól eltorzult arccal
apaszkodtakegymásba,éshitetlenkedve
ézték az irdatlan szakadékot, mely
borzalmas mélységének ellenére rejtve
tudott maradni a két öreg számára.
- Nem is tudtam, hogy innen még lejjebb
lehet esni - mondta a punk, miközben
ádámcsutkája idegesen járkált föl-alá.
- Még nem mondtam, hogy a templom és
a barlang is tektonikus lemezhatárokra
épült, szóval még vagy percekig zuhanni
fognak. Mi menjünk, nemsokára éjfél és
az ünnepséget pap és zene nélkül nehéz
megtartani.
A fiatalok hitetlenkedve bámulták
éKhárón testvért, aki úgy vélte, négy
ember halála még kevés, hogy
felhagyjanak a mai programmal.
- Maga megőrült, idióta?! - ordította a
. toronnyi hátnak a hősszerelmes hős. Mi lelécelünk innen.
- Nem megyek egy lépéssel sem
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torokszaggató sirámot meghallották.
- Jézusom, a révész is halott!
- Gyorsan, told meg, meneküljünk.
Kilökték a hajót a vízre, és már eveztek
is, mint az őrült a kijárat felé. Tíz percig
húzták, mire rendkívül elfáradtak.
- Te, ha már úgyis meghalunk...
- Én is pont erre gondoltam.
És dugtak megint, megint, aztán újra.
A megbeszéléstől számított második
percben tehát már pihegve ringatóztak,
a lány kicsit elszundított, a fiú pedig
- Hé, beszótá a csajomnak? - ugatott be vegre megbontotta és megitta a hetek
egyből apunk, és elővett egy sörösüveget, óta nála pihenő nagyképűzős sört.
Ekkor jelent meg a sellő.
hogy azt vágja az óriáshoz.
- Jó, ezennel végzek veletek - mondta Legalábbis a pánk sellőnek látta,
fejét csóválva Khárón. - Pedig bírtam a mindenesetre egy halvány női sziluett
társaságotokat, de hát, tudjátok mi van, jelent meg a csónaktól balra. A köd és
a sötétség miatt sokat nem lehetett látni,
ha menni kell, akkor menni kell.
Fekete köpönyegében turkált, és oly csak hogy az anyaszült meztelen, vékony,
mód közeledett, mint aki nem is tesz női alak háttal áll, és a messzeségbe
lépéseket, hanem lebeg. Végül fémes néz. Fenekének két fehér foltja egyre
szisszenést lehetett hallani, ahogy kivehetőbbé vált, karjait mozdulatlanul
lógatta maga mellett, aranyszőke haja
megtalálta, amit keresett.
lapockáit verdesve, csapzottan simult
- Na, itt a kapukulcs. Visszamentek a testéhez.
csónakhoz, kieveztek, 13-szor kinyitod A punk óvatosan arrébbhelyezte emós
a rácsot, és mehettek is.
kis csajának fejét, és halkan a tündérszép
A falfehér fiatalság izzadtan kapkodott jelenés felé vette az irányt. Egyre
szívéhez.
közelebb és közelebb ért, abbahagyta
- Akkor nem ölsz meg minket?
az evezést, és felálltt a csónakban,
- Dehogy! Én csak egy egyszerű hogy kinyújtott kezével megérintse a
hajós vagyok. Jöttem ünnepelni Szent teremtményt.
Taksonyt, csak itt mindenféle balesetek Ekkor ébredt fel élete párja, és az első
történtek, és most se rituálé, se szent amit megpillantott, hogy pasija valami
kórus. így unalmasabb lesz mint tavaly. szőke ribancot tapogat.
- Köszönjük, köszönjük! - örvendeztek - Mit képz... - Kezdte volna, de a
a döbbent szerelmesek, és kézen fogva konkurencia gyorsabb volt.
elkezdtek visszafelé rohanni a hajóhoz. A vízben álló lény villámgyorsan pördül
Khárón testvér lassan, komótosan indult meg, haj zuhatagja arany köríveket
tovább a bizánci síremlék felé. Arctalan rajzolt feje köré, ragadozószemei türkiz
fejével bele-belebiccentett a sötétségbe, lobot vetettek a sötétségbe, közben
majd iszonyatos kínt érzett a nyakába hosszú karmaival elkapta a punk kezét,
robbanni, és előbb rogyott össze bénán, és tovább csavarodva berántotta a fekete
mint hogy felfogta volna, mi történt. vízbe.
Hanyatt fekve még belenézett abba, ami
végül az ő életét is elvette, és hosszan, Az emós lányka pánikrohamtól hörögve
elnyújtottan belesikította a rettenetes, evezett a part felé, minden erejét latb
ősi iszonyatot a még régebbi csarnok vetve húzott az életéért. Mikor már
falai közé.
közelebb ért, istentelen hangorkán támad
a háta mögött, a folyó ismét felforrott,
A fiatal párocska épp ekkor érte el a és a spriccelő, tomboló vízförgete
csónakot, gerincükön végigfutott a egyre jobban megközelítette a csónakot.
jeges veríték, mikor a percekig nyúló, A lány épp ki tudott ugrani partot érve,

m .

i

fa

'

-r \ '

A

- %T4 ^ Í S J S L

V .

még mielőtt a habok magasba kapták és
ripityára törték a hajót.
Futott, futott, ahogy a lába bírta, és el
is érte a kijáratot. A mázsás kulcsot,
mit Khárón testvértől kapott, két kézzel
nyomta bele a zárba, és forgatni kezdte,
ahogy gyönge izmaitól kitelt.
És ekkor ragadta meg az erő, mely
könyörtelenül nekivágta a vézna testet a
rácsoknak, arca beszorult két rúd közé,
a kulcs feje pedig szinte beroppantotta a
szegycsontját.
Emberidegen suttogást hallott a fülében,
majd a nyomástól egyenként repedtek fel
a kapillárisok a szívében, és önmagába
vérzett el.
Szent Taksony ünnepét idén mégsem
sikerült megrendezni.
Három órával korábban
Az intézetvezető professzor lerakta a
telefont. Fejét csóválta, majd akkorát
csapott az asztalra, hogy szilánkokra
robbant a kávéscsészéje.
- Micike, még egy kávét, és hozzon sütit,
meg ha van, akkor 130 millió forintot.
- Mennyi sütit mondott, hármat?
Mindegy, a bölcs professzor veszekedés
helyett járt egyet inkább a folyosókon.
- Szevasz, mi van?
T - A, épp tönkrementünk, semmi gond.
^ - Szevasz, mi van?
Megyek, lehúzom a rolókat.
Elárverezzük a földterületet.
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok jártak
a nagyfőnök fejében, mikor véletlenül
elment egy bizonyos ajtó mellett. Bár a
.véletlenek igen ritkák, és legalább olyan
gyönyörűek is, ahogy kezét a kilincsre
•-tette, már érezte, a sors vezette útján.
Belépett, és formás, vékony, szőke nőt
pillantott meg, ahogy fehér köpenyében
. az ablaknál ácsorog és kifelé bámul.
' - Hallottad a híreket? - kérdezte a
v1 professzor.
Előbb tudtam, mint te - válaszolta a nő,
s hosszú mükörmeivel boszorkányosan
simogatta csábító haját.
- És mit akarsz tenni? Annyi pénz nincs
a földön, amivel mi megvehetjük az
évkezdéshez hiányzó kvótát, ráadásul
olnap reggel van itt az ellenőrzés. Azt
hiszem lassan kezdhetsz imádkozni az
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állásodért, ahogy én is.
A szőke ciklon töredékszekundum alatt
fordult meg, haja arany köríveket rajzolt
feje köré, türkiz sminkje szinte csíkot
húzott az éterben
- Nem is a pénzről beszélek Bandi! - Bár
már megszokta, még a profnak is rosszul
esett néha, ha a várt tökéletes nő helyett
kedvenc alkalmazottjának majd egy
évszázados, kissé már megereszkedett
vonásai néztek rá a kiváló, hidrogénezett
hajkorona alól. - Hanem a hullákról.
- Honnan szerzel öt viszonylag ép
holttestet és egy csontvázat az anatómia
intézet számára, ilyenkor este 9kor
Saci?
- Még nem tudom, de kitalálom Mondta, és visszafordult az ablaka felé.
Honnan szerez ép holttesteket?
Van az úgy, hogy valaki „véletlenül"
beleesik a vízbe, tűzbe, szakadékba, van
úgy, hogy elnyíródik néhány gerincvelő,
bevérzik egy-két koszorúér. És a diákok
kedvükre boncolhatnak, ha jó orvosok
akarnak lenni.
Levette köpenyét, és a szekrényben
pihenő ódon kabátért nyúlt. Szemével
vadászta
a
sugárút
forgatagát,
kisemmizett, elfeledett, senkinek sem
kellő alakokat keresett.
Odalent az emberek lassan misére
gyülekeztek a szomszédban lévő
templom előtt.
A szőkeség vérfagyasztó mosolyt
eresztett a világba, leakasztotta a
fogasról kedvenc nercprém kucsmáját,
és elindult vadászni.
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1 - A szereplők és történések kitalált"
(kivéve Khárónt), bármiféle hasonlóság
valóban létező vagy nemrég eltün
személyekkel, pusztán a hasonlóságot
kitaláló ember agyának a műve.
2 - Kérném a kedves olvasókat, ha,
esetleg másoknak beszéltek fenti
cikkről, kérlek titeket, Semmiképpe
NE a végső poénnal foglaljátok össz
tartalmát. (Tudod, amelyikbe a saccer
a főgonosz) Mert ez nagymértékben
rontja a másik ember szórakozását.
Használjátok a „horroros", barlangos,
vagy saját kifejezéseiteket, hogy a
csattanó rejtve tudjon maradni!
3 - Olvassatok sokat Pulzust, és ne csak
szeressétek egymást, hanem mutassátok
is ki! :-)
Le
faralaci@gmail.com
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