NULLÁZZ LE MINDEN
KÖLTSÉGET,
AMIT CSAK LEHET!
KEDVES DIÁK!
Mindenekelőtt gratulálunk sikeres tanulmányaidhoz! Szeretnénk a Budapest Bank Nyrt. kifejezetten a diákoknak kialakított számlacsomagját megismertetni Veled, amely a bankolási lehetőségek széles tárházát hozza házhoz Neked!

NULLÁZD LE A BANKKÖLTSÉGEID TÖBBSÉGÉT!
• Havi számlavezetési díj: 0 Ft
• Elektronikus főkártya (Visa Electron, Cirrus Maestro) éves díja: 0 Ft
• Havi 2 darab készpénzfelvétel Budapest Bank ATM-ből, ha ez nem teljesül,
akkor 1 darab egyéb magyarországi ATM-ből: 0 Ft
És mint valamennyi konstrukciónknál, itt is:
• Számlanyitás: 0 Ft
• Kártyás vásárlás: 0 Ft
• Budapest Internetbank® havidíj: 0 Ft
Ezek a kedvezmények nem csak az első évre vonatkoznak, hanem mindaddig élnek, amíg diák vagy!
Ingyenesen igényelhetsz Diákhitelt, és kedvező feltételek mellett még megtakarításra is lehetőséged nyílik.
A Diákszámla nyitáshoz ne felejtsd el magaddal hozni a diákigazolványodat vagy a felvételi értesítő leveledet,
személyi igazolványodat és lakcím kártyádat!
Amennyiben érdekel a lehetőség, szeretettel várunk a Budapest Bank Szegedi Fiókjában (6720 Szeged, Klauzál
tér 4., Tel: 62/553-199, nyitva tartás: hétfő 8-17 óra, kedd-csütörtök 8-16 óra, péntek 8-15 óra), ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésedre!
Üdvözlettel:
Budapest Bank Nyrt.

EBKM: ÉVI 0 , 2 %
A számlacsomag részletes leírását a vonatkozó Hirdetmény, a Lakossági bankszámla, bankkártya, betét és folyószámlahitel Általános Szerződési Feltételek, az
Üzletszabályzat tartalmazza. A csomag kötelező eleme a Mobilbank szolgáltatás, a csomag elemei csak egyben igényelhetők.
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Zárójelentés
C 4 - Hellószia!
C6 - NemZombis
Egy kis Tudomány:
T h l - Fizika Fakultáció
Th2 - Agyament
Agymenések

Egy kis Egyetem:
Th4 - Anyu! Leeköltözöm
Szegedre!
Th8 - "Nincs saját
élete" rovat
T h l l - Adverti-cement

Meg egy kis Szeged;
Thl2- Variációk
egy éjszakára
L5-

Vicc

S Í - A Gólyatábor
programja

2010

Gratulálunk!
Ön egy minimum 6 éves utat nyert a Langerhans
szigetekre!
Ráadásul utazási irodánk egy termékbemutatóval
is megajándékozza önt, amit manapság Gólyatábor elnevezéssel illetnek. Élete egyik legszebb időszaka következik a Napfény
városában, egész életre szóló barátságokat köt, hihetetlen,
társas élményekben lesz része, ugyanakkor annyi kihívás elé
fog nézni 6 év alatt, amit jelenleg el sem tud képzelni....
Na akkor ezt itt most szépen abbahagyom, mert már most
hányingerem (latinul Nausea) van a közhelyektől meg az
Önözéstől. Mivel hátra van még fél oldal, inkább elmesélem
Árpi haverom valóságos vizsgatörténetét,
ami
szerintem
kiváló tanmese lesz számotokra. Az idő: Első év vége A hely:
Szeged Dóm tér Orvosi kémia intézet Szituáció: Nem éppen
rózsás, Árpi valamilyen cukros tételt húzott és a vizsgáztató
alternatív úton próbálja rávezetnf a Jényegre—A
kettejük-.
párbeszéde valahogy így hangzott:
Vizsgáztató: Na hadd segítsek! Mi van az Aradi téren?
Árpi: öööö...
villamosmegálló!
V: Nem.. Egy szobor. Milyen szobor van az Aradi téren?
A.ööö.... Elnézést kérek, naponta megyek el arrafelé de nem
tudom.
V: Hát Rákóczi szobor. Mi jut eszébe Rákócziról?
A: Nem sok köze van a szerves kémiához de, a szabadságharc
ugrik be elsőnek.
V: Nem jó. Segítek. Rákóczi túrós. Mi ugrik be önnek a Rákóczi túrósról?
r
A: ööö...
V: Hát a Laktóz. A túróban, sok a laktóz hogy nem jött rá?....
Tanulság kedves elsőévesek, ha valaki vizsga közben azt kérdezi tőletek hogy mi van az Aradi téren vágjátok rá: Laktóz!!
Kellemes

szórakozást!
Martin Dénes
(maa tin46@msn. com)
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Szűcs Henriett Diána vagyok
(mindenkinek csak D i a ) , IV. éves
a Gyógyszerésztudományi Karon.
Olvasok,
sétálok,
befogadok,
kizárok, fényben ülök és széltolok,
a széléig merészkedek, parton
futok, elbotolok, örökmozgok.mint minden hallgató. Ezenkívül
egy évig a GYTK HÖK elnöke
vagyok.

mli^^títim^
Mindent megteszek eddigi tapasztalatomat, kreativitásomat és
természetesen szakmában megszerzett tudásomat felhasználva,
hogy méltóképpen helytál Íjak eme
óriási felelősséggel járó feladat
gyakorlása során.
Ebben a Ti segítségetekre is
szükség van ám! Szeretném, ha
minél aktívabban részt vennétek
a Kari rendezvényeken, segítenétek az újraszerveződő hallgatói érdekképviseletet, amiben
természetesen minden segítséget
igyekszünk megadni. - nektek
is jó, ha minél hamarabb megismerkedtek és j ó viszonyba
kerültök
egy-egy
oktatóval,
gyakorlatvezetővel.
Mivel a gyógyszerészeknél a
csoportrendszer nem létező dolog,
a HÖK-ös munkavégzés, rendezvényszervezés nagyon j ó lehetőség
megismerni évfolyamtársaidat és
más évfolyamokat, esetleg más

Karokat; már csak azért, hogy a
SZESZ-re (Szenvedések Előtti
Szote), legalább húsz rokonlelkű
kis pajtásoddal érkezhess és
egy óra elteltével mikorra végre
pulthoz értél, már legalább ennyi
Isten Nyila várjon rád.
Az első évről röviden : ...
használjátok ki!!! - de úgy igazán.
Az órarendet sok módosítás után
a buli napokhoz igazítva fogadtattuk el, - kemény meló volt - úgyhogy hetente kétszer kötelező ezen
oltáron áldozni.
SZOTE OLLÉ! találkozunk!

a nyitóbulin

m
2008 nyarán várakozással indultunk neki az egyetemnek. Akkor
még nem tudtuk, hogy mi fog ránk
várni, tudatlanok voltunk. Féltünk,
hogy mi "gólyák" majd kilógunk
az egyetemi életből a tapasztalatlanságunkal. De ez a szorongás
a gólyatábor és a HÖK által szervezett programok után elmúlt.
Már akkor rengeteg segítséget
kaptunk tőlük és biztonságban
érezhettük magunkat, mert tudtuk,
hogy lesz kihez fordulni, hogy ha
problémánk, kérdésünk akad.
Érdeklődve vártak minket a HÖK
gyűlésekre és programokra, hamar
befogadtak minket,
megtettek
mindent, hogyjólérezzukmagunkat

e±

és hogy megismerjük egymást.
Reméljük, hogy minden elsősnek
ehhez hasonló pozitív emlékei
lesznek, és hogy ilyen biztonsággal kezdenek neki egy új iskolai
évnek, ami más lesz mint a többi!
Puszi! Erika

A
HÖk-ről
legfőképpen
azt
szeretném
elmondani,
hogy életem egyik legjobb
döntése volt, hogy beléptem.
Azon felül, hogy itt segíthettem
a diákoknak, új barátokra is szert tettem! Nagyon j ó közösség.
Rosszat nem tudok róla mon-

dani. Nem megterhelő, elsősként
nem volt olyan sok feladatom, de
ahol tudtam ott segítettem, nem
ment a tanulás rovására. Aki teheti lépjen be, főleg elsősöknek
mondom, mert a "nagyok" bevezettek minket az egyetemi életbe
(itt nem feltétlen csak a bulika
gondolok ) Mint elsős annyit kaptam tőlük, mint senki más, aki
nem lépett be. Rengeteg dologban
segítettek. Aki egy kis indítattást érez a közösségi munkára, az
jöjjön el egyszer és nézze meg!

bemutatkozik
Egyébb arcai is vannak a Hallgatói Önkormányzatnak:
r

-Újságírás, szerkesztés
-Sport
-Kultúra
-Külügyi kapcsolatok
-És még megannyi leírhatatlanul sok dolog
A legtöbb HÖK-ös dologban a
három kar (GYTK,FOK,ÁOK)
Hallgatói önkormányzata
együttműködik, így őket is
nagyon jól ismerjük!

Sziasztok Mókán Péter vagyok,
V.éves az Orvostudományi Karon. Jelenleg én vagyok a Hallgatói
Önkormányzat
Elnöke.
Először is üdvözölni
szeretném minannyiótokat az Egyetem kapuján belül, és Gratulálnék a sikeres felvételitekhez.
Ezt a mondatot valószínűleg
még jó néhányszor fogjátok
hallani az első hetekben
Nem szeretnék, csöpögős, akár
könnyfacsaró monológot írni (nem
is tudnék), hisz életetek legszebb
évei következnek! (akármennyire
is nem akartam megható köszöntőt
írni, Én már most bőgök
:)
Szóval! Tudom, hogy nagyon sok
dolgot hallottatok az Egyetemről,
valószínűleg van ezeknek igazságtartalma is, de a legtöbb dolog nem
igaz, és ti fogtok rájönni,milyen is
az Egyetem és az egyetemi élet.
Biztosra veszem, hogy a Gólyatáborról is sok dolgot hallottatok,
de
ellentétben
az
előzőekkel, az ezzel kapcsolatos
információitok nagy része: IGAZ!
Bemutatkozómban
mindenféleRSML

képpen szeretnék szótejteni a Hallgatói Önkormányztról (HÖK).
A HÖK az a testület amely a
Szefhével válvetve, végtelen
j ó programokat szervez:
-Gólyatábor
-Gólyabál
-Jeges est
-SZOTE sítábor
-Medikus kupa
-SZEFHE napok
-Minden egyébb j ó kis buli
-És még több táncos, ismerkedős,
zenés öszzejövetel,amikkel
találkozni fogtok az év során

Ezenkívül a legfontosabb feladata
az Önkormányzatnak a Hallgatói
érdekvédelem. Ez azt jelenti, hogy
ha valamilyen bajba kerültél, vagy
valamilyen problémád van segít
rajtad (legalábbis minden erejével
azon lesz hogy segítsen rajtad).
Erre, mindenki megfogja látni
az elkövetkező j ó esetben hat,
rossz esetben kitudja hány évben,
igen is nagy szükségetek lesz.

Ha éreztek ambíciót magatokban,
érdekel valamelyik leírt terület,
jót akartok tenni diáktársaitoknak vagy egyszerűen egy j ó
közösséget kerestek az Egyetem
berkein belül várunk sok szeretettel! Bárkijöhet aki szeretne!

Remélem minél többetekkel fogo
találkozni
a
Hallgatói
Önk
rmányzatban!
SZOTE OLLÉ - a nyitóbulin találko
zunk!

« t k
kesztyűs kéz szorítja
a kezemet... a kéz gazdája rám
mosolyog... valami távoli hang
azt mondja: doktorrá fogadom...
átvetem a bojtot a másik oldalra...
olyan álomszerüazegész... kezembe
nyomják
a
„kályhacsövet"...
rajta a nevem előtt az áhított két
betű... hát itt vagyunk...sikerült!
Támolygok lefelé a színpadról...
ahogy a díszoklevelemet a magasba
lendítem, az ereimbe robban a
legerősebb kábítószer...
A diadalmámor!
EGY

/É'/IÍ'V

SNITT
Sejtbiológia
és
molekuláris
genetika
szigorlat,
a
másik
kedvencem.
Az
egyetem
világegyetem? - legjobb előadója,
akit kis FEBesként
szájtátva

házilag desztillált sárkánytejjel - a
kezében és egy széles vigyorral az
arcán ébreszt: j ó reggelt másodéves!
Ekkor határozok úgy, hogy egy
ilyen év megér egy hét tivornyát.
Nyári gyakorlat, kettes kórház,
ágytálakon evezek a háborgó
lepedő- és angolsarok tengeren.

SNITT
Az egyetem első vizsgája előtti
este. A lakótársam - régi motoros
már - ellát a megfelelő tanácsokkal:
igyál egy sört! Aludd ki magad! Ne
feszülj! Szereted a kémiát, j ó vagy
belőle! Mindent megtanultál! De
biztos tudnak majd olyat kérdezni,
amit nem tudok! Hát persze! Ezért
vagy te a diák és ők a profok! Nem
azért buksz meg, mert nem tudod
az anyagot! Hanem azért, mert nem
vagy képes elhinni, hogy tudod!
(Mert egy hitvány féreg vagy a
lábaik előtt tekeregve, kényükrekedvükre kiszolgáltatva... Elsős
vagy. Fogyóeszköz.)
A bizonytalanság és a kétkedés meg
is teszi a hatását, másnap a kedvenc
tételemből a harmadik mondatig
jutok, amikor (valójában ellenséges
felhang nélkül) kérdeznek valamit.
Megszólal a vészcsengő: Úristen
biztosmegakarnakbuktatni!
Egy
perc sem kell hozzá, és remegő
kocsonyaként próbálok legalább
F a saját nevemre visszaemlékezni,
sikertelenül.
Otthon, a pecóban: na, négyes vagy
ötös? Megbuktattak. Nem, barátom,
te saját magadat buktattad meg.
%
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hallgattam
és
az
arcomról
lekapartam a bőrt, úgy rángatóztam
az élvezettől, akinek a másik énje
olyan
szeszélyes
vizsgáztató,
amilyet még nem pipáltam, és
ezzel nem vagyok egyedül. írásbeli
kuka, nyomás szóbelire. Majd
UV csekkért a Dékániba, miután
egy nyomorult mondatot sem
tudtam befejezni, de ez a szitu
már ismerős félévről. Nyár végén
utóvizsga a Félelmetes Embernél,
akinél legutóbb megmérettettem,
és könnyűnek találtattam. De most
megkegyelmez. Egy izzasztó másfél
óra után azt mondja: sok sikert a
másodévhez!
Elképzelhetetlenül
durva buli után délben a kedves
lakótárs egy tálcával - és rajta
C E 9 H

SNITT
Nyitóbuli a Klubban, százezer
ember, mind ünnepel. Mindenki
ismerős,
mindenki
a
pultot
támadja, már csak az ostromlétrák
hiányoznak. A Dóm téren is áll a bál,
ennek az éjszakának soha nem lesz
vége! A félévnek viszont mindjárt itt
a vége, és még nem egy demót meg
pótdemót kellene addig megírni.
Sebaj, jófej gyakvezérekből kijutott
rendesen, majd megoldjuk, addig is
este menjünk Medikába! Menjünk
házibuliba, Jancsóbuliba, előbuliba,
utóbuliba, bulibuliba... egy hét alatt

w

tanuljunk három demóra, egyik sem
lehet egyes. És mégis. Pótdemó.
Megvan. Buli. Élettan szigorlat
június 13. péntek. Megvan, pipa.
Augusztus anatómia, itt a nyár.
SNITT
Harmadév-kezdő
irtózatosan
sújtós nyitóbulisorozatból ébredek.
Most elválik, ki az, aki elég
kemény. Vasszigor, isten hozott a
valóságban. Minden vizsga kaland,
mint tengerészgyalogosoknak a
bevetés. Látom magunkat, ahogy
ellőtt lábbal futunk az aknamezőn,
golyózáporban.
Páran
elesnek,
köztük én is. Hiába a tanulás,
fabatkát sem ér, ha nincs ott az
MF. Rossz időben, rossz helyen, a
legrosszabb tételekkel, bal lábbal
kelt vizsgáztatókkal. Évismétlés
a szokásos két tárgyból. Syntax
error.

SNITT
Klinikai modul, itt már másképp
beszélnek. Gyakorlatok, betegek,
klinikák, kórtermek, köpenyek,
csoportbulik,
emberek,
arcok
száguldanak el mellettem, szinte
szédít a pörgés. Tehát teszek rá
még egy lapáttal, hadd szóljon!
Höközés gőzerővel, gólyabálok,
gólyatáborok, diáknapok, Medikus
Kupák szerte az országban. Emiatt
pár rossz pillantás és néhány
pótdemó. Összefújja a szemetet
a szél, szokás szerint. A haverok,
barátok egy része már elment az
egyetemről, jó nekik.
Felezőbuli.
A Szotéban a személyzet a pult
tetején állva önti a pezsgőt a
szánkba. Végtelen és féktelen
partyk. Receptor nem
marad
üresen.
Médiakonferencia
egy
pesti hajón. Pótdemó mindig van.
Pótbuli soha nincs. Csapolok még
egy sört, egyszer élünk. Kérem
szépen, mindennek megvan a maga
helye és ideje. És ez nem más, mint
az egyetem! ©
SNITT

Reboot. Abort, retry, fail? Felkelni
és csinálni tovább az utolsó csepp
vérig. A győztesek soha nem
adják fel. Akik feladják, soha nem
győznek.
SNITT
Nyári gyakorlat Veszprémben,
irány
a
Balaton,
meg
az
Utcazene-fesztivál, fejjel bele az
éjszaká(kba!

Veszett
tempóban
mindent
egyszerre, a nagy öregek valami
ilyesmire mondhatták azt, hogy
rock'n'roll. Nincs megállás, nincs
pihenés, se' unalom.
Mindig
van valami, ahol ott a helyem.
Mindjárt itt a hatodév, mi lehet
a szakdoga leadási
határidő?
Leadom, megvédem, délután már
ökröt eszem a Szote pályán, leégek
a napon, sörözök a sátor alatt, az
agyam otthon pihen egy befőttes
üvegben. Beutazom az országot.
Gyakorlat, szigorlat, gyakorlat,
szigorlat, meg még
ugyanez

\

négyszer. Államvizsga előtt egy
utolsó nagy összeröffenés, majd
röpke ötezer tesztkérdés.
SNITT
Ismét június 13. péntek. Szóbeli
államvizsga
a
pszichiátrián.
Kárpótol
minden
sz@r
tételért,
balszerencséért
és
kellemetlenségért, ami eddig ért.
Mindenkinek sok ilyet! Megvan.
SNITT
Azonnal a Dékániba kéne menni,
de nehogy már ne menjünk el előtte
a Vízműbe...
SNITT
Keblemre ölelem az egész világot!
SNITT
Öltönyben, szakadó esőben sétálok
át a városon, körbevigyorgom a
fejemet, megigazítom a nyakkendőt
a homlokomon...
SNITT
...és visszatalálok a helyemre,
leülök a többi taláros közé. Úgy
érzem, mintha egy úthenger ment
volna át rajtam. Könnyebb vagyok
vagy egy tonnával. Már az utánam
következőnek szól a taps.

Ja, és az Egyetem? Mindennel
együtt... hát az a legnagyobb buli
volt... el sem hiszem... de! Hinni,
azt kell! Igen.
Aki nem hiszi, járjon utána(m)!

Krisz
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qVízsgaiegyeKltiziKaia
Kiderült az igazság. Már gondolom hallottatok róla, de ha eddig
elkerülte a figyelmeteket, akkor
közlöm most veletek, hogy egy
elismert angol tudományos folyóirat a hetekben beszámolt, arról
hogy régészek Róma közelében,
rejtett ókori irattárat találtak egy
lebombázott Il.világháborús bunkerben. Ezek szerint a németek
(vagy Mussolini csapatai) valamit
rejtegettek ott, ezért a világhíres
Oxford egyetemen rögtön hozzá
is láttak a tekercsekben lévő adatok feldolgozásához. A régészek a
bunker helyzetéről az információt
pont aznap kapták, amikor Saddam
Husseint életfogytiglanra ítélték.
Vajon ez a véletlen müve? Naivak
vagyunk, ha azt hisszük. És hogy
kerül ez az egész egy medikus
lapba? Az ok a tekercsek tartalma.
Ezek a pergamenek a Kr. e. II. századból származnak az ókori Római
Birodalom írnokának tollából. Tartalmuk beszámol az első összbirodalmi orvosi gyűlésről (primum
coetus medicus). A gyűlés célja
valószínűleg az volt hogy a gyógyítók létrehozzanak egy szövetséget, amelybe csak az léphet be,
aki bebizonyítja, hogy hatásos
módszerrel dolgozik. A találkozón
ennél is továbbmentek és egyes
gyógyítók követelésére megegyeztek abban, hogy a jövő orvosait osztályozni fogják valamiféleképpen. Az osztályozás módjáról
nem tudtak azonban megegyezni.
A birodalmi vallások és nyelvek
különbözősége miatt alakult ki a
parázs vita: Milyen nyelven írják
az oklevelet, és milyen számokkal
osztályozzák azt. Ezt a témát végül
két nappal későbbre halasztották.
Ekkor Herniosus a híres görög
orvos elhatározta, kitalál egy abszolút kompromisszumkész me-

goldást, mert már tudta, hogy ha
nem sikerül idejében előhozakodni
valami új ötlettel, akkor úgyis a
római számokkal fognak osztályozni, pedig a Júdea Népe Front
tagjaként, ezt nem engedhette
meg magának. Herniosus mivel
odavolt az olimpiákért a kötélhúzás versenyszám alapján alkotta meg az új jeleket a görögöktől
szerzett fizikatudását felhasználva. Az új rendszer érzékeltette
egy orvos vizsgájának szorult
helyzetét. Igen hihetetlen de ő
találta ki a mai számokat, 1-5ig. És milyen összefüggés van a
számok és a kötélhúzás között?
Itt a mai bizonyíték, amely megmagyarázza azt is mi köze ennek
az egésznek a volt iraki elnökhöz.
Proximalis
Transversalis

Falx
Distalis

axis

sumF=o
Fl—2*F2

5i Mindenki álma az ötös. Bár a
mellékelt ábra is mutatja nem egy
könnyű dolog beszerezni, mivel a
veled szemben ülő vizsgáztató a
jegy felső vízszintes tengelyét két
kézzel megfoghatja, míg a vizsgázó helyhiány miatt csupán egy
kézzel az alul elhelyezkedő sarlót
(falx) markolhatja. így a vizsgáztató közel dupla akkora erő kifejtésére képes. A dinamika alaptörvénye alapján, ha meg akarjuk
szerezni magunknak az ötöst
több mint kétszer akkorának kell
lennie az F2-nek azaz több mint
kétszer annyit kell mondanunk,

Proximalis
Sulcus

FS =

O,6*F2

Distalis

4: Ennél a számnál már latba kell
vennünk a súrlódásról alkotott
tudásunkat is. A vizsgáztató a szám
felső végén elhelyezkedő „sarokba" kapaszkodhat (sulcus), igaz
csak egy kézzel, de viszont a hallgató csupán a négyes alulsó végét
húzhatja (szintén egy kézzel), ami
ráadásul húzerővel párhuzamos tehát csúszási súrlódás jön létre. Vegyünk egy sima fából készült négyest így a p értéke 0,6. Ilyenkor
a tényleges erőként érvényesülő
Fs=0,6*F2 azaz a vizsgázónak
még mindig több mint másfélszer annyit kell teljesítenie, mint
amennyire az oktató gondol...

Falx

Falx Distalis

proximalis

Fi=F2

3: Ennél a számnál egy igen ritka
mutáció jön létre. A sejtek osztódásakor mitotikus nondiszjunkció következik be, így a többlet
kromoszómával együtt dupla annyi falxl36-os gén jut a sejtekbe,

Agvamentitaiaimanvok
és mivel ez a gén domináns a
többivel szemben,
megakadályozza azok fejlődését. Emiatt
proximalisan és distalisan is egyegy sarló áll egymással szemben
tehát a vizsgáztató és a vizsgázó
ugyanolyan
esélyekkel
indul.

Proximalis

Az orvostudomány
hihetetlen
gyorsasággal
fejlődik.
Új
találmányok sokasága árasztja el a piacot, melyek közül
a
legérdekesebbeket
kívánjuk most bemutatni a kedves
olvasóinknak. íme három felfedezés, mely megrengette a
világot, s a
rekeszizmokat.

amiknek egyik felét tönkretettem,
vagy
elvesztettem.
Ráadásul
kitűnő védelmi eszköz. A napokban megtámadtak a buszon, mire
lábamat kényelmesen a tolvaj
szeméhez tartva az előre betanított
protézis kikaparván annak szemét, megmentett engem. Nem is
beszélve arról, milyen izgalmassá
tette szexuális életemet fürge
mozgása miatt. ( A feleségem
azóta is hálálkodik a sebésznek.)"
A műtét azonban igen komplikált,
a hörcsögöt számos előkészületnek
kell alávetni. Felületét és csontjait alkalmassá kell tenni akár
80-90 kilós emberek teljes testsúlyának cipelésére is. A legmodernebb technikákkal kitinpáncélt
képzünk az állat kültakaróján, és
olyan mértékben dopplingoljuk a
hörcsögöt, hogy belső szilárdító
rendszere képes legyen elviselni
szinte bármilyen megterhelést.
Ezen felül immúnissá kell tenni a
transzplantátumot a lábszag és a
lábgomba ellen. De mint minden
operációnak, ennek is lehetnek
negatív velejárói, mint pl. éjszaka
az ágyunkba üríthet, és ha nem
adunk neki eleget enni, lerághatja
a másik lábunkat is. Sőt! Ha már
mindkét alsó végtagunkon kisállatot hordunk, előfordulhat, hogy
ágyunkban reggel apró, fejletlen
kishörcsögöket találunk, de ezeket akár kísérleti célokra vissza is szolgáltathatjuk. Az egyéb
mellékhatásokért nem vállalunk
felelőséget, pl. később kiderülő
szőrallergia, élősködők a lábszáron
vagy akár feljebb, a nemi szervek
szőrzetében. Tehát nyomatékosan kérjük minden olvasónkat,
hogy
a
protézis
beültetése
céljából ne vágják le ép lábfejüket.

FB=2*FI :)
Distalis

HÖRCSÖG-PROTÉZIS

2i Mindenki kedvence. Szeged
száma. A nagy sóhajtás földi megjelenése. Fizikailag tekintve ugyanaz, mint az ötös csak fordítva.
A hallgató felén van a vízszintes
tengely egyenese így mindkét
kezével, küzdhet, izzadhat az áhított kettesért. így (szerencsés esetben!) a két bevetett végtag miatt feleannyit kell a hallgatónak
kinyögnie, mint amire a vizsgáztató előzetesen megegyezik
önnönmagával. Másrészt a sikerélmény szempontjából is az
egyik legkedvezőbb érdemjegy.
Egy 2004-ben végzett szociológiai tanulmány során, amit mind
a szegedi, a pesti, pécsi és debreceni általános orvostudományi
karok hallgatói között végeztek,
a kettesre vizsgázottak csupán
10%-nál hangzik el a „ááá kár
hogy nem lett jobb jegyem" típusú mondat míg más jegyeknél
(beleértve persze az eggyest is)
ez jóval többször fordult elő.
1:Ilyet nem kapsz az egyetemen

MaAtin

Hazánkban felütötte fejét az ELS
(Elvesztett Lábfej Szindróma). A
betegség okai közé sorolhatjuk a
Szegeden több helyütt fellelhető
sárga, csilingelő, sínpáron járó,
elektromos árammal működtetett
tömegszállításra
is
alkalmas
járművet, illetve a napjainkban
elterjedté vált
szórakozóhelyi
balesetet, mely a tüsarkúval való
átlyukasztást követően az okozott
súlyos idegkárosodás miatt a lábfej amputációját teszi szükségessé.
Erre jelent hatékony megoldást a hörcsög-protézis, melyre
egyenlőre az egész világon csak
Szegeden van példa. Ez az első
olyan műtét, amely élőállat beültetéssel
jár.
Pácienseinknek
szinte csak előnye származott
a beavatkozásból. Megkérdeztük első betegeink egyikét, milyen változásokat hozott életében
a protézis
beültetése.
"Csodálatos!
A
beavatkozást
követően hatalmasat javult az
életminőségem. Saját lábammal is
tudok vakarózni, azokat a cipőket
és zoknikat is használhatom,
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A N T I S Z Ö R - S Z E S Z

Nem kell többé borotválkozással
bajlódnia. Próbálja ki a nemrég
forradalmasított antiszőr-szeszt!
Elég csak az arcára kennie, és bőre
sima lesz, akár a babapopsi, hiszen
szőre attól kezdve befelé fog nőni.
Ezentúl a hideg téli napokon arca
sem fog fázni, mert a belső bunda melegítő erőként fog hatni. A
hőfokot önmaga szabályozhatja,
mivel ön dönt mennyire rágja le
a béltakarót, így tehát rágcsálnivalóra sem kell költeni. A lányokat
mágnesként vonza majd a puha
arcbőre, és a pikáns élmény mely
a csókolózás közben éri őket.
Rendben
tartása
rendkívül
egyszerű, ellentétben a hagyományos szakállal -amit egy
bizonyos méret után fésülni
kell- ezt elegendő minden étkezés után a fogkefével végigsimítani. Főbb előnyei mellett
az sem elhanyagolható, hogy
az ebédet többször is megízlelheti, hisz tudományos kísérletek
bizonyították, hogy a belszakáll
rendkívül
jó
anyagmegkötő
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha
nem ízlett az ebéd, azon is tudunk
segíteni. Használja különleges
szőrvizünket, amelyet az antiszőr-

szesz megvásárlásakor
adunk
ajándékba. Elegendő mindössze
kiöblíteni száját, és nyoma sincs
a kellemetlen ízeknek, sőt szakállát a könnyebb lerágás érdekében puhává varázsolja. Rendelje
meg csomagunkat azonnal, és 2
ajándék szőrvíz is az öné! Felhívjuk
kedves vásárlóink figyelmét, hogy
antiszőr-szesz alkalmazása mellett rendkívül fájdalmas, az epiláláshoz hasonló élmény a rágózás,
és a ragadós cukorkák fogyasztása. Kötelességünk megemlíteni,
azt a tragikus esetet is, amikor
egy férfi egy éjjel belefulladt saját
belszakállába, ezért nyomatékosan
kérjük minden vásárlónkat, hogy
rendszeresen ápolják szőrzetüket.
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Úgy érzi nem veszik komolyan?
A társaságban levegőnek nézik
és elhúzódnak maga mellől?
Átlagosnak érzi magát?
Feltűnésre vágyik?
Segíthetünk! Az ön problémája,
hogy eddig hagyományos
izzadásgátlót használt, vagy
büdös maradt. De nem eléggé!
Külön az ön igényeire szabva
fejleszettük ki a tudatmanipuláló izzadásgátló dezodort.

is folyamatosan jókedve lesz, így
nem kell alkoholra költenie pénzét.
A hatás ugyan az. Gondoljon csak
bele, milyen előnyei származhatnak új fejlesztésünkből. A legjobb
állásokat tudhatja majd magáénak, az ellenkező nem képviselői
tapadni fognak önre, különös
képpen hónaljára, vagy oda, ahol
épp befújta magát dezodorunkal.
Itt az ideje, hogy új ismerettségekre tegyen szert. Vigyázzon
azonban az állatokkal, ugyanis
ők teljesen másképp reagálnak
a szerre, és nem tudni, hogy hogyan viselkednek majd az ön
társaságában. Lehetséges, hogy
egyszerűen elpusztulnak,
szagától, vagy agresszióra^
hajlamosak. A legross
eddig előfordult egy vásárlónkkal, hogy egy mufflon szexuális
partneként tekintett rá, és közösült
vele. A zoofilok figyelmét felhívnánk arra, hogy ez az eset csak
egyszer-kétszer történik meg, és
csak rendszeres természetjárókkal. Nem érdemes erre alapoznia.
Azonban heteroszexuális vásárlóinkat bíztatnánk, hogy halmozzanak fel minél nagyobb adagot,
amíg a csodaszert be nem tiltják.

Delírium

Az elv rendkívül egyszerű: olyan büdös lesz, hogy embertársai
szervezete endorfin termeléssel
próbál védekezni a förtelmes szag
ellen, hogy ne kelljen a valósággal
szembenézniük. Köztudott, hogy
a fokozott endorfintermelés növeli
a boldogságérzetet, ezért mindenki akinek közelébe kerül szeretni
fogja önt, és mindent meg fog
tenni azért, hogy kedvére tegyen,
arról nem is beszélve, hogy önnek

W

TRE(wo)mens

Az emberi agy
G: Az agyról mindent tudok,
mindhárom órán odafigyeltem, és ötösre feleltem belőle
E: Az agyat fél évig tanultam, kétszer vizsgáztam belőle, mégsem tudok semmit

A memória

A

«

G: Memóriám olyan, mint egy
könyvtár. Minden a helyén, könynyen elérhető, egyre csak duzzad
E: Memóriám mint a Balaton.
Nagy, de sekély, könnyű beutazni az egészet, és egyre fogy

A stréber

i

Rövidítések:
G: Gimnáziumból/ Középsuliból
E: Egyetembe
SZAKMA

Forma
T

G: 4, 6, 8 osztályos, vagy
12 osztályos összevont
E: A Hatodévet 6, 8, 10 év, vagy
több alatt sikerült-e letenni

Papír-Toll
G: Szünetben megírom a házit
E: Az összes írásbeli demonstrációm egyes lett

Gyakorlatok
G: Ha hiányzom számtekről, nem
tudom gyakorolni az excellt
E: Nem hiányozhatok gyakorlatról, mert ott tanulok meg műteni

Kampányszerű tanulás
G: Napokig tanultam, napi
akár három-négy órát, és
volt, hogy éjfél utánig
E: Van, hogy éjfél előtt kezdem,
de inkább éjszaka, hajnalban,
reggel készülök. Hónapokig.

G: Előző órán megtanulom,
hátha kihívnak felelni
E: Előző éjszaka nem alszom,
mert másnap szóban demózok

Órák

Könyv

G: 45 percig beszélt a semmiről,
még-hogy tanuljam m e g j ö v ő hétre
E. 210 percig beszélt mindenről, és
ez is benne lesz az esti demóban

Lógós
G: A hátsó padban nem látja a
tanár, hogy mit ügyködöm
E: A tanár még életében nem látott

Testnevelés
G: Sietek, 5 percem van átöltözni
E: Nem sietek, ötödévben ráérek megcsinálni

Adag
G: Érettségire bioszból 3
könyvet kellett megtanulni,
ezek összesen 630 oldalt tettek ki. Egy hét elég volt rá
E: A holnapi anatdemóra 400
oldalt kell benyalni. Sebaj szigorlatra 7000-re duzzad.

Tanulás-felelés

G: Az első padban jobban lát a tanár
E: Az első padból jobban látom a diákat

G: A múltkor 2 nap alatt
kiolvastam egyet
E: Ezt egyáltalán nem lehet
végigolvasni sem, nemhogy
megtanulni 2 nap alatt

Kollégium
G: Délután háromra kell viszszaérni, ha lehet, nem piásan
E: Hajnali háromkor hazamászván a portás kér a piádból

Lakás
G: A szobám tele van
legóvárral, barbival és a
kedvenc könyveimmel
E: Néha az ágy helyett a
szoba közepén lévő jegyzethalmon ébredek

fej.a

Kialvatlanság

A smasszer

Részegeskedés

G: Hajnali kettő után már
nagyon zombi vagyok
E: A harmadik alvás nélküli nap már nyűgös, ilyenkor leugrom egy sörre

G: A tanárok szigorúak, és
közepes jegyekkel rövid pórázon tartják az osztályt
E. A profok következetesek,
és ha nem tudod, kiba
k
mint macskát sz

G: Képzeld, a múltkor berúgtunk
E: Képzeld, a múltkor nem rúgtunk be

Siker
G: Hurrá! A dolgozatom
csillagos ötös lett, és hetven pont a hatvanötből!
E: Hurrá! Biztosan jól tudtam válaszolni három kérdésre is a kilencvenből...

Rossz tanár
G: Utálom
E: Félek tőle

Feles
G: Három cent mézédes füttyentőst kérek
E: Még két házi-portorikói
j égervodkát kéreöö....

Kísérő
Jó tanár
G: Szeretem
E: Tisztelem és félek tőle

Pánik

G: Fél liter anyatej
E: whiskey-konyak-beher

Nagyon ittasan

G: Ne ijedj meg, ez
csak egy kisegyes
E: Hogyhogy az átlagom
nulla egész három?

G: Na, őt gyűlölöm
E: Ő gyűlöl engem

G: Részegen ki visz majd haza?
E. Agyadban a robotpilóta
kényszerleszállást hajt végre az ágyadba, ködben

Jegyek

MATERIÁLIS

Távolság

G: Jaj, csak nehogy
ötös alá legyen
E: Jaj, csak meglegyen a kettes alá

Seggnyalás
G: Néha van úgy, hogy kell
E: Olyan nincs, hogy
nincs! Akkor van.

Orvosi igazolást
G: Persze, hogy elfogadom, elég lett volna, ha
anyukád betelefonál!
E: Semmit nem jelent, még
anyukám is tudna szerezni, pedig már halott.

Főnök
G: Ha rossz vagy, felküldenek az igazgatóhoz
E. Ha nem vagy elég jó, már csak
a Dékáni Kérvényben bízhatsz

Nagyon rossz tanár

Kötelességek
G: Vidd le a kutyát, mosogass,
porszívózz, törődj a tesóddal
E. Tanulj, Tanulj, Dögölj bele a tanulásba!!!

G: Messze lakom a sulitól, így busszal járok,
vagy kocsival visznek
E. Messze lakom a kocsmától, így
megvárom a reggeli villamosokat

Tudatmódosítók
Rend
G: Anyu megint rendet rakott a szobámban
E: Jé, a földön fetrengő pizzásdobozok végre elérték a plafont

G: Megvetem, mert az
törvénytelen és ronda dolog
E: Melyik receptorodat szeretnéd szétlőni? Szerzünk
valami gyógyszert

Szemek
Kaja
G: A legjobb étel a Földön Anyukám főztje
E: A legjobb barátom a gyorskaja, amit a földön találtam

G: Belevesztem a szemeid csillogásába
E. Szerintem meg kéne
műteni a retinádat

Kapcsolatok
Részegség
G: Na, most már ideje hazaindulnom
E: Istenem, csak jussak haza valahogy

G: Iwiwen van 370 ismerősöm
E. Iwiwen szerzem a
vizsgatippeket

WLL

Ismerősök
G: Annyi, ahányat személyesen megismersz
E: Amennyit csak akarsz,
már ha emlékszel rájuk

Barátok
G: Sokat lógtok együtt
E: Sokat sz
k a f— t együtt

Hobbik
G: Tv, Zene, Sport, Extrém,
kellemesen tölteni az időt
E: Tanulás helyett lavírozással és takarítással időt húzni

Öltözködés
G: Felveszek valami szépet
E: Azt se tudom, mi van rajtam

Pénz

Játék

G: Akkor van pénzem csokira,
ha adnak a szüleim
E: Kevés pénzem van, de azt
biztos nem fogom ételre költeni

G: Váltok még aprót pár menetre
E: Lenyomok még egy pályát
a következő 30 tétel előtt

Buli

Meló

G: Azért járok diszkóba, mert...
E: Azért lakom szórakozóhelyen, mert...

G: Kéthetente füvet
nyírok 1000-ért
E: Napi 6 órát dolgozok
egyetem mellett 500-ért

Házibuli
G: Nagyon jó parti. Remélem
még sokáig nem megyünk haza
E: Baromi j ó parre. Hol is
vagyunk? Ja, nálam?!

Segíteni másokon
G: Lemásolhatod a házimat
E: Nesze, itt van 300 sörre

Hajléktalan

E: Minden héten öregszem kettőt

Szakmai

jövőkép

G: Még nem tudom, mi
legyek, de van pár ötletem
E: Már tudom, mi leszek,
de ötletem sincs, hogyan

Elhivatottság
G: Érettségi Tűzön-Vízen át
E: Gyógyítanék földön,
vízen, levegőben

Az emberi élet
G: Mindig még drágább
E: Kettőt már megmentettél

Szív és Fej

G: Most nincs nálam
semmi, bocsánat
E: Bocsánat, nincs egy húszasa? Egyetemista vagyok

G: Nem mindig hallgatok a
fejemre, ha a szívem mást mond
E: Szüleimet borért fejem le,
majd szívószállal vedelem be

Védelem

Lelki Fejlődés
G: Kisgyermekből
lassú felnőtté válás
E: Egyre jobban előjön az
elvesztett kisgyermek

SPIRITUÁLIS

G: Anyu és Apu megvéd, ha bántanak
E: Mindig van nálam koton

A Társadalom
Évek
G: De gyorsan elrepültek

G: Elvárásainak akarok
megfelelni

TM
___

ír

E: Sosem fog megfelelni az elvárásaimnak

Embercsoport
G: Harmincan voltunk, ebből
tizenkilenc j ó fejnek tartott, héttel rosszban voltunk,
háromra nem emlékszem
E: Háromezer emberből egy
sem fog emlékezni rád, hacsak nem csinálsz valami
nagyon jót vagy rosszat

Szerelem
G: Már három osztálytársamba és két padtársamba is
belezúgtam az évek folyamán
E: Három másodperce ismerlek,
de már csöpög a nyálam, annyira
megbabonáztál. Hova is jársz?

Erotika
G: Van pár erogén zónám.
Megmutassam hol?
E: Az egész testem egy erogén
zóna. Megmutatod, mit tudsz?

Nemi szervek
G: Az enyém találkozott már máséval
E. Az enyémek találkozgattak már másokéival

\

Illem

Kudarc

G: Kérem, légyszíves, bocsánat
E: Meghajolás, székkihúzás,
kézcsók, tiszteletem

G: Félek tőle, elszomorít, napokig elfelejtek nevetni
E: Szeretem, mert erősít, megtanít nevetni önmagamon

Hét Főbűn
Kaland

G: Harag, Fösvénység, Irigység
E: Kevélység, Restség,
Torkosság, Bujaság

Hét törpe

G: Meztelenül fürödni a szökőkútban
E. Vizsga utáni tivornyán alkalmi
ruhában beleesni a szökőkútba

G: Szende, Hapci, Morgó, Kuka
E: Szundi, Tudor, Vidor

Gondolatok helyett

Sakk

G: Érzelmek
E: Ösztön

G: Gyalog, bástya, futó, huszár
E: Királynő, Király

Lélek
G: Megélő, elemző, feldolgozó, romboló
E: Kicsapongó, létrehozó,
csodálkozó, pusztító

Idő
G: A suli fél napomat elveszi, és még sok-sok dolgom
lenne, mielőtt este elalszom
E: A buli az egész életemet
lefedi, és még órákra is kéne
járni. Soha nem alszom

Mi lesz?
G: A jövő nemigen izgat, a
jelenben próbálok élni
E: A jövőm itt van a jelenben,
ha elbukom, összedől az egész

Cél
G: Tanulni, hogy később
boldog légy
E: Boldognak lenni, hogy
később tudj tanulni

Doktorok
G: Elképzelhetetlen, szinte
isteni hatalmú védelmezői az
emberi életnek és egészségnek
E: Leendő kollégáim

Párkapcsolat
G: Igaz, kicsit elhanyagoltam a sulit a csajom miatt
E: Nem tudok eleget törődni a
pasimmal a sok demó miatt

Lee

Kefe
G: Nagyon szeretek kefélni
E: A kefélés nagyon szeret engem

M
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G: Az életem rendben van,
mégsem szeretem igazán
E. Az életem egy nagy összevisszaság, és imádom!
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Kijelenthetjük,
hogy sikeresen
teszteltük az év szenzációjának
szá /ii ító SZ. O. T.E. szerepj á téko t.
A munka elég nehéz volt, lévén,
hogy mindenre oda kellett figyelnünk, hogy mikor majdan
feltépitek a díszes borítót és a
korongot az éhes gép szájába
tömitek, a kék install csík végigszáguldjon a képernyőn, némi
regisztrálás után az elétek táruló
hatalmas világban ne vesszetek
el! Elöljáróban elég annyit tudni
azoknak, akiknek ismeretlen még
ez a műfaj, hogy a készítők által
kreált hatalmas világot az általunk
generált karakterrel
barangolhatjuk végig, utunk során barátokat és ellenségeket szerezve
a végtelen labirintusok és csapdákkal tarkított romok mélyétől
a főellenségek kastélyáig, miközben képességeink egyre csak
gyarapodnak, míg végül elpusztíthatatlan terminátorként repesztünk végig a pályákon. A karakter

természetesen mindenütt HD effektek tömege fogad minket. A
Nap vakító hatású, éjszaka pedig
akármennyire is tekergetjük a
Brightnesst, nem fogunk látni,
csak mesterséges fénnyel. A karakterek kidolgozottsága változó,
vannak egészen szépen megmunkált arcok és testek, de néhol

"Nem hisztek majd a szemeteknek, de a pizza a dobozban
szépen lassan szétrohad, a tűző napon hagyott sör felmelegszik. "
fejlődéséért mi magunk felelünk,
méghozzá úgy, hogy képességeinket, szakértelmeinket és a varázslatokat mi választjuk meg, persze
a megfelelő szabályok alapján.
Ezen a ponton érdemes több
időt szánni a fejlesztésre, mert
egy rosszul sikerült karakterrel a
játék élvezhetetlenné válhat, de
minimum sokkal nehezebb lesz.
Gyorsan kezdjük is a
külső megjelenéssel:
A grafika egyenesen megdöbbentő,
hála az OMG7.0 grafikus motornak, a fényhatások teljesen
valóságosak, a színek élesek és

hiányosságokat is felfedeztünk,
ami végső soron nem baj, hiszen
ez teszi igazán változatossá a
játékmenetet. A nyílt terek monumentalitása látványorgiaként hatol
elménkbe. A fejlesztők mindenre
figyeltek, a fákon a levelek külön
mozognak, és árnyékot vetnek,
minden hatással van mindenre,
gyakorlatilag nem tudtok olyan
négyzetcentit találni a pályákon,
ami ne lenne kidolgozva. A földön
koszfoltokat, leveleket találunk,
természetesen az adott környezetre jellemző összeállításban, sőt,
a szórakozóhelyek előtt az előző

esti hányások nyoma is látszik,
persze mindig máshol. A ruhák,
felszerelések, tárgyak, élőlények
mind egytől egyig hibátlanok,
teljesen
valósághű
kinézettel
rendelkeznek, nem beszélve a
teljes interaktivitásról. Bárkihez
beszélhetünk,
minden
tárgyat
megfoghatunk, alkalmazhatunk,
kombinálhatunk. Szinte végtelen
lehetőségünk van arra, hogy alakítsuk a környezetet, de akár karakterünk megjelenését is. Elképesztő
nem? Rengetek munkájába került
a fejesztőcsapatnak kifejleszteni
a külön a játékra tervezett fizikai
motort. Figyeljük majd meg, hogy
hogyan játszik a fény egy könyv
oldalán,
miközben
lapozunk.
Persze az sem mindegy, hiszen a
papír anyaga jelentősen befolyásolja a fényvisszaverődést. A
különböző helyszínek kidolgozottsága egyenesen megdöbbentő.
Nincs két ugyanolyan utca, vagy
tér, kocsma vagy templom. A
grafikus
motor
forradalmian
újat hozott a gamerek világba,
méghozzá a változó világ effektet.
[ M i g d l g 2®®g)0 @<gfl^asagüijDD U UU©

Nem hisztek majd a szemeteknek,
de a pizza a dobozban szépen
lassan szétrohad, a tűző napon
hagyott sör felmelegszik, a mikrohullámú sütő pedig egy valóságos ostromgép, ha a megfelelő
tárgyak hozzáadásával pusztító
erejű bombát gyártunk belőle. A
hangok rendkívüli minőségben
és hihetetlen változatosságban
követik egymást, legyen szó a
rádióban hallgatható zenékről,
vagy a karakterek hangjáról.
Akkor
térjünk
át a
pizkos
anyagiakra: Láthatjátok, hogy ezek
a készítők nem kakit hengergettek az utóbbi időben, hanem lázas
munkával kihozták a maximumot
magukból, és olyan valósághű programot készítettek, amilyet ember
még nem látott. A minimumkonfiguráció is átlagosnál jobb AGY
at kíván, a rengeteg információ
csak úgy zabálja AGY -unk RAM
egységeit, és bizony néha meg kell
tuningolni, hogy rezzenéstelen
fusson a játék. Ha valakinek baja
van a grafikával, ne keseredjen el, a készítők erre is kínálnak
lehetőséget, gyengébb hardver esetén az EYEGLASS patch család
siet segítségetekre, ami könnyen
testre szabható és alakítható. Ami
viszont a MÁJ at illeti, sajnos abból elég jó kell, ha nem akarjátok,
hogy pl. az éjszakai küldetések
során csúnyán szaggasson a játék,
mert az könnyen megeshet gyenge
MÁJ esetén. Átlagos TÁP mellett
a program szintén nem működik
túl jól, ha nincs meg a megfelelő
ellátottság, akkor hajalmos egész
egyszerűen kifagyni. A megoldás,
hogy mindig sok és jó minőségű
TÁP - o t vegyünk. Végeredményben a játék külsője 10/10,
kijelenthetjük, hogy
tökéletes.
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Játékmenet:
Alapvetően nem lehet kifogásunk
a játékmenettel, viszont néha
egyenesen bosszantó és érthetetlen
dolgokat fedeztünk fel. Talán
a leginkább bosszantó dolog a
SAVE GAME és a LOAD GAME
hiánya. A készítők úgy oldották meg, hogy az egyes pályákon
belül vannak CHECKPOINTOK,
viszont ha valaki ez után hal meg,
akkor kezdheti elölről az egészet.
Ez elsőre ijesztőnek tűnik, viszont
majd ti is rájöttök, hogy ha állandóan csépelitek quick save quick
load gombokat, akkor a játék túlságosan is egyszerűvé válik és
hamar unalmas lesz. Ugyanilyen
nehezítés, hogy a karakter csak a
megfelelő SKILL-ekbirtoklásával
léphet pályát. E nélkül szintén
túl könnyű lenne a játék, hiszen
mindenki végigmasírozna a pályákon különösebb kihívás nélkül.
NA de lássuk végre, hogy milyen a játékmenet valójában! A
karaktergenerálás rögös útjára
tévedünk rögtön a new game
opció választásakor. Első feladatunk, hogy eldöntsük a karakter nemét és külső jegyeit.
Alapvetően az erő, ügyesség, karizma, egészség, intelligencia,
akaraterő, állóképesség, bölcsesség
attribútumok
határozzák meg karakterünk jellegét.

Ha ezzel megvagyunk, akkor innen könnyűvé válik a dolog,
mivel a készítők voltak szívesek
egyetlen kasztot létrehozni, így
nem kell vesződnünk a választással, ráadásul számos preszr
tízs osztály is helyet kap, ennek
yí*
tükrében karakterünk a megfelelő
XP elérésével végtelenül kép- y b t
zett lehet (ilyen például a magasabb szinteken elérhető doctor
•TTA
of philosophy presztízs osztály,
vagy a már rögtön az első pályán
kiérdemelhető vodka marauder
osztály). A fejlesztés alappil- P F L
lére a SKILL, azaz képesség és
a FEATS, azaz szakértelmek
1
megvásárlása. Rögtön feltűnhet,
hogy a SKILL TREE, avagy
képességeinket rendszerező panelunkon számos kötelező képesség
szerepel. Ezeket mindenképp fel
kell venni, de nincs is ezzel semmi baj, hiszen a legtápabb karaktert ezek tökélyre fejlesztéséből
hozhatjuk ki. A többi képesség természetesen szabadon választható,
bár egyik - másik mellett ott van
a RECOMMENDED felirat, nem
is véletlen, a készítők ezzel is segítenek, nehogy a karakterünk elvérezzen az első tápabb főszörny elleni csatában. Lényeges azonban
megfontolni a megfelelő SKILL
megvásárlását, (a pontokat a karakter akaraterő és intelligencia

mi
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pontjának
szorzatából
kapjuk
meg), ugyanis a számunkra nem
fontos SKILL megvétele teljesen
felesleges, mert módosítani nem
lehet útközben. Érdemes megvizsgálni, hogy az adott képességből
hányas szintre lehet eljutni, nyilván minél magasabb szintű
képességgel rendelkezünk, annál
több bonuszt kínál majd a továbbiakban. Természetesen ezzel még
nincs vége a végtelen karakteralkotásnak. Utunk során számos
szakértelemre (FEATS) tehetünk
szert, amit vagy egy nálunk magasabb szintű kari, (pl. a főgólya
presztízsosztályú
karakterektől
rendkívül sokat lehet tanulni!). A
szakértelmeket az utunk során szerzett XP-ből (tapasztalati pont)
vásárolhatjuk meg, de vigyázat,
a szakértelmek megvásárlásához
szigorú kritériumok tartoznak, pl.
megfelelő nagyságú attribútum,
bizonyos
előképzettség,
vagy
egy plusz küldetés végrehajtása,
mielőtt megtanulhatod. Ne aggódjatok, XP jut bőven a pálya
szörnyeinek lehenteléséért, vagy a
párbeszédes mellékküldetésekért.
Ezek a szakértelmek nagyon változóak és szerteágazóak, azonban
lényegesen könnyebbé tehetik
a játékmenetet, ha a megfelelő
szakértelem a rendelkezésünkre
áll. A rendszer itt szűri ki azokat,
akik gondolkodás nélkül az összes pontot az intelligenciára és
az akaraterőre pakolják, hogy
végtelen sok képességet vehessenek. Ezek a karakterek egy idő
után használhatatlanok lesznek,
mert nem tudnak életfontosságú
szakértelmeket vásárolni. Pl. egy
magas spellcraft és improved
concentration
szakértelmekkel
rendelkező
karakternek
gyerekjáték a SKILL ek elsajátítása
során elengedhetetlen jegyzetek
készítése. Aki viszont képzett a

night battleground fight terén,
az könnyűszerrel veszi az éjszakai missziók akadályait, főleg a
mérhetetlen mennyiségű poisiont,
amit ezek során magunkba lehet vinni. A persuade, subterfuge
és intimidate szakértelmekkel a
többi karakterre bírhatjuk rá akaratunkat, akár a puszta erőszak
meggyőző erejével, akár szép
szavakkal. Vannak karakterek,
akiktől az insanity nevű különös
szakértelmet vásárolhatjuk meg, e
segítségével néha iszonyatos víziók törnek ránk és a karakter egy
új szintű szellemi fejlődés útján indul el, számos extra képességeket
szerezve
ezáltal.(Megjegyzem
ez a szakértelem nagyon ritka,
a felkutatása külön küldetéshez
kötődik). Mindemellett szerepel a
játékban egy sor varázslat is, amit
a SPELLS címszó alatt találunk.
Ezeket szintén XP-ből vásárolhatjuk meg, de mivel nincs egyéb
kritériumhoz kötve elég borsos
az ára. Lényegében tarkítják a
játékmenetet, nélkülük is végig
lehet vinni a pályákat, mondjuk
az egyik legfontosabb varázslat a Teleport ami segítségével
mérgezett testünket visszajuttathatjuk a SAFE HOUSE-ba. Ezen
kívül akadnak hasznos varázslatok, pl. Insight, ami segítségével
megállapíthatjuk, hogy a karakterünknek hazudnak-e, avagy sem.

Na de lássuk végre a pályát! A
karakterfejlesztéstől függően 5
vagy 6 pálya áll rendelkezésünkre
(esetenként csupán egy, vagy fél a
szerencsétlenebbeknek), ami telistele van hentelni való szörnyekkel,
megoldásra váró rejtélyekkel,
számos bonusz küldetéssel és csapdákkal. Majd mindenki megtapasztalja saját maga a pályák
nehézségeit, de higgyétek el, nem
lehet olyan karaktert fejleszteni,

aki minden küldetést képes megcsinálni azonnal. Cheatelni sajnos
eddig még nem sikerült, ha valakinek mégis, akkor az az illető legyen szíves elküldeni nekünk a módszerét, meghálálnánk. A kisebb
ellenségek legyőzése nem okozhat
gondot, (bizonyos időközönként
bukkannak fel, általában egyszerre sokan és gyorsan csapnak le),
viszont a pálya felénél és végénél
jelentkező főellenségek legyőzése
már sokaknak gondot fog okozni.
Ezek nem viccelnek, a legtöbbjük
a csatában az absorb skill és absorb mana képességüket használva percek alatt rommá zúzzák a
védelmünket és ott állunk velük
szembe a sorsunkra hagyva,
mígnem egy végzetes csapással
végleg elpusztítanak. Szerencsére
az ütközet időpontját mi választjuk meg (jobb esetben), és ha
először nem megy, később is lehet próbálkozni. Érdemes gyakran
átnézegetni a karakter sajátos,
könyvecske kinézetű Quest log
- ját, hogy tisztában legyünk a
még ránk váró feladatokkal. Összesítésben a játék valóban egy
mestermű, minden téren kenterbe
veri a hasonló játékokat (pedig
vannak ennél sokkal könnyebbek), az élvezet maximális lehet egy igazi éj faló, de magasan
képzett skilles vodka marauder
presztízsosztályú karakterrel, aki
birtokolja a mastered mentái defense és az improved absorb poision szakértelmeket. A támadások
sorra leperegnek róla, és még a
könny is kiszökik a szemünkből,
ha karakterünk belép a nehezen
megszerezhető u 11 i mate brai n storm
állapotba, hogy igéivel rendet
vágjon az ellenség sorai között...
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Aduermcement
Bemutatkozunk,
avagy mindaz, amit az SZTE
Karrier Irodáról tudni kell!
Az SZTE Karrier Iroda 2005 júniusában jött létre. Irodánk elsődleges
célja, hogy a hallgatókat olyan gyakorlatias ismeretekkel, képzésekkel
gazdagítsa, melynek segítségével a
munkaerőpiacra kikerülve hatékonyabban tudnak boldogulni. Az elmúlt
években nemcsak a regionális és
országos kapcsolatok, hanem a hallgatói szolgáltatások száma is megnőtt.
Érdeklődésed és igényeid szerint számos szolgáltatás közül válogathatsz.
A Karrierfejlesztési kurzus egy gyakorlatorientált, általánosan
művelő
tárgy, amelyre álláskeresésben jártas
szakembereket (HR-es munkatársakat,
fejvadászokat, pszichológusokat, egyetemi tanárokat) hívunk vendégül. A
kurzus segítségével a nagyobb rálátást
kaphatsz az álláskeresés folyamatára, a
pályázatok írására és nem utolsó sorban
az állásinterjúra és a cégek kiválasztási
módszereire. A kurzust órarendi formája mellett virtuálisan is teljesítheted.
A Karrier Iroda tréningek szervezésével
is foglalkozik, melyek lehetőséget biztosítanak arra, hogy kipróbálj különféle
helyzeteket, szerepeket, és hogy ezáltal
tapasztalatokat, élményeket gyűjts. Az
interaktív gyakorlatközpontú foglalkozások egy része az álláskeresésre
való felkészítést, míg a másik csoport
speciális képességek, készségek, és
a személyiségfejlődést tűzik ki célul.
Olyan érdekes témák kerülnek előtérbe,
mint a pályázatírás, tárgyalástechnika,
önismeret, kommunikációs és konfliktuskezelés. Egy félévben átlagban 4-6
tréning kerül megrendezésre, a maximális csoportlétszám tréningenként 15 fő.
Gyakori probléma, hogy a jelentkezők
megfelelően
összeállított
pályázat
hiányában esnek el egy-egy ösztöndíjtól, gyakornoki helytől vagy
álláslehetőségtől, ezért a tanácsadás
keretében kiemelt figyelmet fordítunk
arra, hogy tisztában legyél a korszerű
önéletrajztípusokkal; hogy önéletrajzod
és motivációs leveled illeszkedjen a pályázati kiíráshoz/ célzott szakterülethez
illetve, hogy a pályázat megfelelő tartalmi és formai elemekkel rendelkez-

zen. Emellett elsősorban a végzősöket
próbainterjúval és a várható kiválasztási módszerek bemutatásával készítjük
fel a munkáltatókkal való találkozásra.
Igény esetén személyre szabott álláskeresési stratégiát dolgozunk ki frissdiplomások számára. A szolgáltatásainkat egész évben igénybe veheted.
Az
őszi
és
tavaszi
állásbörzét
megelőzően kerül megrendezésre az
SZTE hallgatói és frissdiplomásai
számára ingyenes felkészítő programsorozat, melynek keretében elismert
karrier tanácsadók segítenek az álláskereséshez szükséges ismeretek megszerzésében. Változatos előadások,
színes gyakorlati foglalkozások várnak Rád hogy segítségükkel megismerd az álláskeresés fortélyait, buktatóit és a munkaerőpiac elvárásait.
Az SZTE Őszi (október vége) és
Tavaszi Állásbörze (március eleje)
Délkelet-Magyarország
két
legnagyobb álláskereső rendezvénye. A
különböző szakterületeken több mint
1000 állásajánlat és gyakornoki hely
közül válogathatnak az álláskeresők!
A börze - a kiállító cégek ajánlatai
mellettváltozatos
programokkal
várja az érdeklődőket: karrier pizza,
grafológiai gyorselemzés, tesztírás.
A Karrier Iroda kiadványok szerkesztésében is szerepet vállal. Kiadványainkban
(Tanácsadó
Kiadvány,
Játékszabály) összegyűjtöttük a legfontosabb pályatervezési, álláskeresési és munkaerő-piaci információkat,
hogy minden hasznos információt egy
helyen megtaláljatok. Az állásbörzével
párhuzamosan jelenik meg az Állásbörze Kalauz, mely az Állásbörzén
résztvevő cégek bemutatkozását foglalja magába, az álláspályázatokat fogadó
humán szakemberek elérhetőségeivel.
Mindezek mellett állás- és gyakorlati
lehetőségek közvetítését is vállaljuk.
Hallgatóként nyomon követheted az
Irodába beérkező álláslehetőségeket. A
www.sztekarrier.hu weboldalon regisztrált felhasználóknak pedig havonta hírlevelet küldünk az aktuális regionális,
országoséskülföldiálláslehetőségekről,
és
a
legfontosabb
munkaerőpiaci hírekről. Regisztrálj te is!
Az Európai Önkéntes Szolgálat EVS Információs Pont szolgáltatás
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keretében felvilágosítást kaphatsz a
projektről, amely lehetőséget biztosít,
hogy önkéntesként 6-12 hónapot tölts
külföldön az alábbi területek valamelyikén: környezetvédelem, művészet,
kultúra, programok, sport, szabadidős
tevékenységek, civil kezdeményezések.
Ha megtetszettek szolgáltatásaink és
szívesen részt vennél programjainkon,
vagy csak éppen az önéletrajzodat szeretnéd színesebbé tenni, ne habozz, keress meg minket! Akár már elsőévesként
is hasznos információkkal tudunk
szolgálni Neked, olyan ismeretekkel
gazdagodhatsz, melyek nélkülözhetetlenek egy jó állás elnyeréséhez.
Elérhetőségeink:
SZTE KARRIER IRODA_
Cím: Szeged, Honvéd tér 6.
Telefon: 6 2 / 5 4 6 - 6 8 0
Nyitva tartás:
H-Cs: 8.00-16.30
P: 8.00-14.00
Hallgatói Centrum Információs Pont
A TIK ügyfélszolgálata mellett
egy információs pontot hoztunk
létre (az SZTE Karrier Iroda és az
Életvezetési Tanácsadó Központ),
ahol állandó ügyfélszolgálattal várjuk az érdeklődőket!
Cím: Szeged, A d y tér 10.
Telefon: (62) 343-055
Nyitva tartás:
H-Cs: 9.00-15.00
P:9.00-12.00
SZTE Karrier Iroda- Egy
lépéssel a többiek előtt!
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Előre szeretném jelezni, hogy
ez egy fiktív éjszaka lesz, ahol
minden program egyszerre lepi el
a szegény egyetemistát. A hétfői
Anna-fürdő, a keddi JATE koncert,
a szerdai Medika, a csütörtöki
SZOTE buli, a péntek este (mert
a péntek az péntek), a szombati lazulás, és a vasárnapi viszontlátás,
hét kezdés öröme. Szerencsére
ilyen nincs a valóságban, de ezen
keresztül tudom számotokra a
legtöbb lehetőséget
ábrázolni,
természetesen a teljesség igénye
nélkül. Természetesen minden
epizódnak többféle folytatása lehet, amit már a Kedves Olvasó
fantáziájára bízok, hiszen minden szituáció egyszerre
több
lehetőséget rejt magában, és akkor
ez a cikk akár új címet is kaphatna:
Végtelen történet 2.

ANNA-FÜRDŐ
•HAPPY END
Az adott kar, amelynek büszke
tagja vagy, egy közös fürdőzést
szervezett. Lesz buli, lazulás,
haverok, ismerősök, minden, ami
kellhet egy kellemes estéhez.
Lányok esetében 10 kg-mal könnyebben virítasz a koli díjat is túlszárnyaló bikini-csodádban, amelyben pedig TE szárnyalod túl a
fiúk legmerészebb álmait. Fiúként
10 kg-mal nehezebben feszítesz,
amelyet a kondigépek segítségével
szedtél magadra izomnövekedés
képében, és nagyon örülsz magadnak, hiszen tisztában vagy vele,
nincs olyan lány, akit könnyedén
ne pottyanthatnál a vízbe. Egész
este megy a muri, szaunából ki,
vízbe be, vízből ki, gőzkabinba be,
és "már csak emlék, mikor meg
nem voltál" meg, te drága jósikerült demó. így nyugodt szívvel
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lubickolsz barátaiddal. Majd zárás
után még betértek egy-két pohár
valamire egy közeli (vagy éppen
kicsit távolabbi) vendéglátóipariegységbe, ahol tökéletesen lezárjátok az estét, és megfogadjátok,
legközelebb ismét eljöttök.
•THE END
Kész, nem bírod tovább. Nagyon
húzós időszakon vagy túl, amit
végig tanultál, édesanyádat is már
csak hangról ismered meg, annyira belemerültél lehető legtöbb
anyag elsajátításába. Ennek ellenére demóidat inkább kevesebb,
mint több sikerrel teljesítetted.
Hogy kipihend a fáradalmakat,
megpróbálsz egy kisebb társaságot összeszervezni. A legtöbbje
persze kiröhög, ugyan már, milyen gáz vagy, hogy így akarsz
lazulni, és nem inkább az agysejtjeidet pusztítva igyekszel minél
hamarabb elfelejteni, amit nagy
nehezen megtanultál. Azért mégis csak találsz pár embert, igaz a
nevüket, csak a katalógusról, vagy
a koli szobák ajtaján lévő névtáblákról ismered, de mit számít,
sosem késő új ismeretségeket
kötni. Adott helyen, adott időben
megbeszéltek egy találkozót. 10
perc, 20 perc, félóra, és sehol
senki. Nem baj, én akkor is bemegyek, gondolod, és mikor a havi
költőpénzed utolsó maradékát is
kiadtad a belépőre, észreveszed,
hogy nem csak te, hanem a piros
ruhás "mikulás" is megjött. (Itt
szeretném jelezni, ez csakis és
kizárólag
lányokkal
történhet
meg.) Már a sírás szélén állsz,
amikor feledékenységednek és
szétszórtságodnak köszönhetően
találsz "este-mentő" felszerelést.
Neki vágsz hát, bár nem bírsz
ellazulni, mert rettegsz, nehogy

nyomot hagyj valahol. Záráskor
persze megint te vagy az utolsó,
és csak az öltözős néni búcsúzik
tőled könnyes szemmel, hogy a
francba, megint egy lúzer, aki
nem bírt időben elkészülni. Nagy
nehezen hazavánszorogsz (mert
ugye az utolsó buszok már rég
elmentek, taxira meg már nem
maradt pénzed). Elalvás előtt az
utolsó gondolatod: SOHA TÖBBET!!!

KONCERT
•HAPPY END
Végre!!! Itt vannak!!! Álmaid
zenekara végre fellép Szeged
városában! Majd kiugrasz a bőröd
annyira oda meg vissza vagy. És
minő szerencse! Másnap csak
déltől lesz órád, tombolhatsz,
amennyit és ameddig csak jól
esik, úgy is ki tudod majd magad
pihenni. Barátaid legalább annyira
fanatikusok, mint te, így nem
csoda, hogy a kezdés előtt egy
órával megjelentek a helyszínen.
Úgy is kell egy kis bemelegítés,
de csak kevés, hogy bírjátok
szusszal végig. Közben beszélgettek, sztorizgattok. A koncert
ugyan késik pár percet, de ez csak
természetes. Nem baj, legalább
megismerkedtek egy másik rajongó-táborral - természetesen a
színpad előtt, az első sorban. A
hangulat már a tetőfokára hág,
mikor bálványod bejelenti, hogy a
következő számot egy rajongóval
fogja elénekelni. És természetes,
hogy TÉGED választott!!! Ott
állsz a színpadon, el sem hiszed,
és csodálatod tárgyával együtt
énekelve te is hozzájárulsz az
estéhez. Egy kéz fogás (lányok
esetében puszi is dukál), és megfogadod, hogy legalább egy hétig
nem fogsz kezet/arcot mosni... A
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csodának vége, de a zenekar tagjai még maradnak, lehet minden
ruhaneműt és testrészt dedikáltatni. Már gördülne le egy könnycsepp az arcod, miért lett ilyen
hamar vége ennek az egy órának,
amikor a többiek elkapnak, bevisznek a tömegbe, és a jókedv
magával ragad téged is. Lehet,
hogy nem tudod, hogy jutottál
haza pirkadatkor, és az sem jut
eszedbe hirtelen, hogy nézett ki a
lány/srác akivel este ismerkedtél
meg. De elalvás előtt még felvillan a soha el nem feledhető pillanat, mikor VELE énekeltél egy
színpadon.
•THE END
JÖNJÖNJÖNÜÜ
Kedvenc
együttesed a városban koncertezik.
Sajnos a hónapra való pénzed már
elfogyott - így is már 3x kértél
a szüléidtől utánpótlást ebben a
hónapban - , valamiből enni is kell
a következő 1 hétben. Nem baj,
megoldod, ilyenkor mindig találsz
egy kedves barátot, aki ad kölcsön
(vagy egy kevésbé kedveset, aki
viszont már régóta tartozik neked).
Első akadály legyőzve. Másnap
demó... A francba, ráadásul ez már
a pót-demó, ezen áll vagy bukik
az aláírásod adott tárgyból. Nem
számít, gondolod, mert így is este
írjuk, addigra meg csak gyártok
egy fegyvert (puskát). A nagyobb
baj a reggeli gyakorlat, katalógussal, amelyről már így is többet
hiányoztál, mint lehetne. Tehát
muszáj ott lenned, az félévi aláírás
miatt. Gyötrődsz, tipródsz, majd
belehalsz, de végül beismered,
most nem tudsz elmenni. Napokig
csak hálni jár beléd a lélek, nem
tudsz koncentrálni, figyelni, szinte
kifordulsz magadból. Barátaid segítenének rajtad, ha tudnának, de te
nem hagyod. És el jön az ominózus
1
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este, amikor épp nagyon sajnálod
magad, hogy neked otthon kellett
maradnod. Csak egyetlen vigaszod van: BETEGSÉG MIATT A
RENDEZVÉNY ELMARAD.

SZOTE BULI

a jónép, egyre több ismerős vesz
körül. Az első pár italt a kellemes
levegőjű udvarhelységben fogyasztod el, ahol még beszélgetni
is tudsz a többiekkel. Amikor már
úgy érzitek sok volt a j ó CH3CH2-OH-ból
(etil-alkoholból),
akkor beözönlőtök a táncparkettre, ahol kisebb nagyobb megszakításokkal hajnalig ropjátok, és
csak azért nem tovább, mert rátok
kapcsolták a villanyt. Hajnalban
boldogan térsz vissza szálláshelyedre (lehet, hogy még kíséreted is van). A másnap az másnap,
hagyjuk is. Neked pedig csak egy
kérdés dübörög a fejedben: hová
lett az alsóneműm?

•HAPPY END

•THE END

Már nagyon vártad, hogy a benned
felgyülemlett feszültséget kitáncolhasd magadból. Barátaid is
mind ráérnek. Lehet, hogy együtt
kezditek az e s t é t , de az sem baj,
ha mindenki otthon kezd iszogatni
(Jancsó, Apáthy, albérlet, Tiszapart, stb.). A találkozási pont természetesen SZOTE Klub, fél egy.
Mivel mindannyian előrelátóak
voltatok, pecsét virít mindenkinek a bőrén (alkoholos állapottól
függően változó, hogy ki melyik
testrészére kéri). Míg a többiek
kint ácsorognak, hogy bejussanak,
TE angolosan elhaladsz a sor mellett és a biztonságot felügyelő
személyzet egyik tagja kevésbé
őszinte mosollyal ugyan, de előre
enged. Még nincsenek sokan,
ezért kényelmesen odasétálsz a
pulthoz, és türelmesen kivárod,
amíg rendelhetsz. Egy mosoly,
egy udvarias gesztus, és a pultos
lány, akinek még van ereje és ideje visszamosolyogni, kicsit többet
löttyint abból a bizonyos kedves
nedűből, ami az Istennyilának elmaradhatatlan alkotója. Gyűlik

Jó lenne kiadni a feszkót magadból, de nem vagy az a kifejezetten táncoslábú egyén. Nem baj,
lesznek még így egy páran, úgyis
mindenki a SZOTE Klubba megy
ma este. Azért igyekszel e legtöbbet kihozni magadból, melyben
egy fél üveg whisky is segít (aki
jobban bírja, az az egész üveggel
megissza). Valami még sem klappol (talán a whisky, ami a temetőbe
visz ki!?)... Nem lehet rajtad kifogni, elindulsz, hogy találkozz pár
ismerőssel. Egyenlőre nem tűnik
fel a bejáratnál lévő új személyzet,
meg az új design sem. Oda mész a
pulthoz, ami megint mintha kicsit
odébb volna, de hát ez a "viszki"
igen mókás cimbi, lehet, hogy ő
viccelődik, mikor fizetsz, kicsit
meglepődsz, hogy a dupláját kérik
tőled, de ebbe is még belenyugodsz, hiszen minden drágul. A
10. körbe járás után, amikor is
minden alkalommal előadtad aztsem-tudom-hol-vagyok-táncot,
egy kedves securitys szekrény
karon ragadott, hogy ki vigyen a
friss levegőre. Nem az első, nem
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is az utolsó alkalom, megtanultad
kezelni a helyzetet, a SZOTEban
meg amúgy is spanod mind. De
most hiába mondod, hogy "hé, haver, beszéljük meg". Már enyhén
világosodik, amikor a friss levegő
hatására realizálod, hogy te a Sing
Singben voltál. Hirtelen józanodásod eredményeképpen elég hamar
sikerül a Nagy Okihoz érned,
hogy a biztonság őrei megsajnálva
szomorú tekinteted megengedjék,
hogy a zenét és a fényeket Te kapcsolhasd le.

HÁZIBULI
•HAPPY END
Legyen
szilveszteri,
karácsonyi, névnapi, szülinapi, évnyitó/nyárzáró,
évzáró/nyárnyitó,
demó utáni vagy csak egy szimpla összejövetel. Itt a társaság a
lényeg. Ismét együtt a nagy csapat. Régen találkoztatok már, sok
a megbeszélnivaló. "Üccsi" minden mennyiségben, ha úgy alakul
virslit főztök, de az is lehet hogy
csak száraz táp van (chips, popcorn, esetleg szendvicsek). Zene
gépről megy, ezzel sem lehet baj,
ha valakinek valami extra kíván-

sága van, hát pikk-pakk letöltitek
a netről. Néha-néha előkerülhet
egy társasjáték, élelmesek tartanak
egy 18 éven felülieknek szóló Activity-t, de a kártya vagy csak egy
szimpla "Most mutasd meg!" is
tökéletes ahhoz, hogy jól érezzétek
magatokat. A szomszédokkal sincs
gond, előre lekenyereztétek őket
egy kis figyelmességgel (pl.: segítettél fel vinni a csomagokat a 10.
emeletre) vagy körbekínáltad őket
a nagyi híres fánkjával. Micsoda
véletlen, éppen van egy zenész
a társaságban, ezért valahonnan
előkerül egy gitár. Összeborulva
énekeltek pár percig. Az alkohol
már nagyon dolgozik bennetek,
éppen mindenki ki akarja önteni
a szívét a másiknak, mennyire szereti az illetőt, amikor egyikőtök,
aki éppen józanabb, mint az összes többi elkiáltja magát: I R Á N Y A
SZOTE!!!
•THE END
Fáradt vagy, nyűgös vagy, semmi kedved kimozdulni, de megígérted a legjobb barátnődnek/
haverodnak,
a
lakótársadnak
vagy a pasidnak/csajodnak, hogy
elkíséred. Megérkeztek, és már elfog a páni félelem, mit is keresel

itt tulajdonképpen. Nem ismersz
itt két embernél többet, bemutatni
meg senki nem akar a társaságnak.
Keresed a helyed...ha lenne, de
nincs. Ezért szép csendben félre
vonulsz, hogy kivárd a megfelelő
pillanatot, amikor feltűnés nélkül
leléphetsz. Egyszer csak arra leszel
figyelmes, hogy egy hozzád nagyon hasonlóan mellőzött személy
sunyi tekintettel közeledik hozzád, és valami nagyon furcsa löttyöt önt a poharadba: "ezt kóstold
meg, haver" felkiáltással. A 6.
pohár után már minden mindegy
számodra. Éppen 4x mosták fel
utánad a konyhát/furdőt/mosdót/
folyosót/előszobát. A partnered a
haját tépi, hogy a j ó szagosmüge
életbe tudtad így leinni magad
és elrontani az Ő buliját. Aztán a
kedves, csak meg szán és elindul
veled hazafelé. A többiek bőszen
folytatják a dorbézolást. Már két
utcával odébb jártok (pedig "csak"
félórája indultatok el...), amikor
halványan villogó kék-piros fényt
véltek látni. Nektek ennyi volt a
buli mára, de még egy sóhajtás
közepette eszetekbe jut: de jó,
hogy legalább a csendháborításban nem mi vagyunk a hunyok!

ROMANTIKUS

RANDI

•HAPPY END
Végre kettesben lehettek. Minden
szépen előkészítve. Az estét egy
hangulatos étteremben kezditek,
ahol élőzene szól. Majd a vacsora
után sétáltok egyet a Tisza-parton,
mert az annyira romantikus és
egyébként is,teli hassal legfeljebb
csak aludni jó... Beszélgettek, nevetgéltek, eszméket cseréltek és
vitatkoztok is. Mikor már teljesen
átfagytatok, hazamentek (praktikusan oda "haza", ahol éppen
üres a lakás), és vesztek egy illaRONGYG
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tos, forró habfürdőt (természetesen
világítást csak a gyertyák adnak).
Mivel segítőkészségetek határtalan, természetesen segítetek beszappanozni a másikat...Ez egy elég
hosszadalmas és nehezen megunható epizód (ti. a fürdőszobás
jelenet), azért, ha nektek mégis
sikerül, akkor irány a hálószoba,
ahol a hangulat-világítás mellett a
halk zene és a rózsaszirmok teszi
hangulatosabbá a helységet. Nektek már csak a másikra kell odafigyelnetek...
•THE END
Fiús: Álmaid nője, aki annyira
okos és szép, sőt, gyönyörű és
kedves és szellemes, és egyébként
is annyira tökéletes, hogy még,
IGENt mondott a randi-meghívásodra. Nem akarod már az elején
elrontani, ezért kicsit lazábbra
veszed a stílust, és kimentek a
Vadasparkba. Alig fél órája léptétek át a bejárat küszöbét, amikor
ez első nyafogás elhangzik: "Fáj a
lábam, töri a cipő". Semmi gond,
pihenjünk egy kicsit. 15 perc ücsörgés a büfénél. Majd jön az
újabb csapás. "Nagyon fázom".
IPPO^YG m m .

Találékony férfi-szíved megörül,
irány a hüllő-ház, ott a páratartalom is, a hőmérséklet is magas és
végre ismét megcsodálhattok pár
élőlényt. De örömöd hamar elszáll: "Fúj, de büdös van itt. Mik
ezek a rusnyaságok? Ugye nem
gondolod, hogy én itt maradok egy
percig is, a párától begöndörödik a
hajam." Férfiú büszkeségedből és
az állatokat imádó szívedből már
nem sok maradt, de nem is kell
sokáig várnod, hiszen kedvesed
letörő műkőiméért is TE vagy a
felelős. Hazafelé menet, csendben ültök egymás mellett (te nem
szólsz, mert már több csapást nem
bírnál elviselni, a "hölgy" pedig
sértettségében hallgat - végre), és
ekkor villámcsapásként ér a felismerés: álmaid nőjéből számodra
már csak rém(álomnő) maradt.
Lányos: Egészhéten szervezkedtél,
hogy adott napon végre egyedül
lehess otthon(anyuék elutaztak,
lakótárs haza ment, stb.). Már az
utolsó simításokat is megoldottad. Szépen megterítettél, minden
színű-szagú-méretü-formájú gyertyából beszereztél legalább egyet,
a vacsi a sütőben van, hogy meleg
maradjon és egy üveg finom bort
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is beszereztél. Kivételesen még
Neked is tetszik, amit a tükörben
látsz, és reménykedsz benne, hogy
kedves tetszését is elnyered. Mikor
csönget a kapun, te már percekkel
korábban kinyitod a bejárati ajtót,
amikor is meglátod kedvesed:
talpig mezben. Ekkor jut csak eszedbe, hogy BL döntő van ma este.
Párodnak viszont semmi MÁS
nem jutott eszébe, mint hogy BL
döntő van ma este. Kompromisszumos megoldásként a vacsit a
TV előtt fogyasztjátok el (hiszen
az íze így is, úgy is ugyanolyan), a
gyertyák elállnak a következő alkalomig, és te csak reméled, hogy
legközelebb is sikerül majd ilyen
szépen kisminkelned magad.
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ELMENOS (MOZI, KAZO,
TEÁZÓ, STB.)
Z
•HAPPY END
Éppen kifogtatok egy hétvégét, j
amikor
sokan
maradtatok
Szegeden, mert mindenki egész
nap tanul a jövőheti zh-ra. Estére azonban mindenki nagyon
elfáradt, hát elindultok egy kis
'kikapcs'-ra. Egy könnyed mozi,
utána valahol isztok egy finom
koktélt, amely mellett megvitatjátok a filmben látottakat (milyen j ó
képű volt az a színész, a csajnak
de j ó s##ge volt, stb.). Mindenki
szépen hazatér az utolsó busszal,
és másnap folytatjátok a tanulást.
Hasonló a sztori egy kávézó,
teázó, bowling vagy billiárd party
esetén is. A lényeg, hogy ez egy
csendes, nyugodt, többnyire alkohol mentes, de lagalábbis kevés
alkoholt tartalmazó éjszakát jelent
a számotokra.
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•THE END
Nehezen, de sikerült összeszedned a társaságot. Elindultok a
moziba, de igazándiból azt sem
tudjátok, mire üljetek be, mert
van, aki a thrillert, van, aki a romantikát, megint más a véres jeleneteket nem bírja. Végül mégis
csak sikerül kiegyezni egy nagyon középkategóriás vígjátékban,
amin csak azért röhögtetek 90
percen keresztül, hogy ne sírjatok.
Természetesen a film után mindenki rohan a mosdóba (túl sok
volt a folyadékbevitel), aztán onnan jön a teleport, mert mire Te
utánuk mennél (akár a férfi, akár
a női szakaszba), már a banda fele
eltűnt. Páran azért mégis összefogtok, és beültök beszélgetni valahová, ami tele van tűzdelve kínos
csöndekkel és üres semmit mondó
kérdésekkel. Persze kifogtok egy
újonc pincért, aki gyök 2-vel halad, akkor is rossz irányba, ezért
még hazáig is gyalogolnotok
kell, mert az utolsóvillamos(pótló
buszéppen az orrotok előtt ment
el.
Talán én itt nem fejteném ki, milyen negatívumok lehetnek egy
teázóban vagy egy kávézóban (a
hidegen kihozott tea vagy kávé
már eleve rémisztő, szerintem),
vagy esetleg egy biliárd szalonban, netán egy bowlingpályán.
A lényeg, hogy vannak olyan esték, amikor hiába próbálsz meg
mindent, egyszerűen nem jön
össze semmi.

OTTHONMARADOS
(TV-ZÉS,
OLVASÁS,
ALVÁS STB.)

•HAPPY END
Ha önszántadból választod ezt
az éjszakai tevékenységet, mert
úgy érzed kicsit szívesen maradnál egyedül. Szóba jöhet még az
anyuékkal beszélgetek, tesókkal
játszom-verzió is. ízlés szerint,
kit mi kapcsol ki. (Megjegyzem
a tanulás is tartozhat ide, ha nem
szenved tőle az ember.)

•THE END
Ez abban az esetben fordul elő,
ha beteg vagy, és mindenki más
bulizni megy, neked viszont otthon kell maradnod, mert lázas
vagy, levert vagy és nem nagyon
bírsz függőlegesben megmaradni.
Akkor is ez a lehetőség áll fent,
ha másnap demó van és te szokás
szerint megint az utolsó pillanatra
bíztál mindent. (Megjegyzés: ha
nem szenvedsz tőle, akár HAPPY
END is lehet az estéből. Főleg, ha
másnap jól teljesítesz.)
Búcsúzóul szeretném megemlíteni, hogy a leírt eshetőségek
egy kicsit sarkítottak, némelyik
önéletrajzi ihletésű. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen alakítjuk
az életünket is. Vannak esetek,
amikor bármennyire is igyekszünk, a körülmények áldozatává
válunk, és van olyan is, amikor
nem csinálsz semmit, mégis valahogy tökéletesen megy minden.
Van, akinek az általam kategorizált történetek felcserélődnek
és a kellemesből lesz a rossz, és a
rosszból lesz a felejthetetlen éjszaka. Nem számít. A lényeg, hogy
mindig tiétek a döntés, mit akartok
egy éjszakából kihozni. MINDIG.

Good-bye-Kitty

CtrISC

Egy férfinek amputálni kell az
egyik lábát. Műtét után bemegy
hozzá az orvos, és azt mondja:
- Van magának egy jó, és egy
rossz hírem. Melyiket mondjam
először?
- A rosszat.
- Az a rossz hír, hogy tévedésből a
jó lábát vágtuk le.
- Na és mi a j ó hír?
- Gyógyul a rossz.
- Mikor vegyem be a gyógyszert
doktor úr?
- Mindig két órával a fájdalom jelentkezése előtt!
Egy férfi elmegy a pszichológushoz:
- Borzasztó ez, doktor úr! Örökké
csak temetőkről meg börtönökről
álmodom.
- Mondja, volt már idegszanatóriumban?
- Nem. Mindig csak börtönökben
és temetőkben.
- Doktor úr, ha így csinálok, nagyon fáj.
- Hát ne csináljon úgy!
Egy idős bácsi elmegy az orvoshoz:
- Doktor úr, nem tudok menni!
- Ezt bizony pihentetni kell! Ha
rosszabbodik, jöjjön vissza.
Bemegy az orvos a beteghez:
- Egy jó meg egy rossz hírem
van.
- A rosszat doktor úr!
- Meg fog halni egy héten belül.
- Úristen! És ezek után mi lehet a
jó?
- Látta azt a szőke nővérkét? Múlt
héten megvolt.

- Milyen a hallása?
- Római katolikus.
- Doktor úr, rettenetesen fáj a fejem, ha rázom.
- Akkor ne rázza!
- Na igen, de akkor honnan tudjam,
hogy fáj-e még, ha nem rázom?
Az állatorvos elmegy az emberorvoshoz. Az megkérdezi:
- Mesélj, mi a panaszod?
- Hja, így könnyű!
Sebész az idős bácsihoz a kórházban:
- Józsi bácsi, babonás maga?
- Én nem, fiam.
- Az jó, mert holnaptól csak bal
lábbal kelhet fel.
Béla bácsi elmegy az orvoshoz:
- Doktor úr, nem tudok menni!
- Hát akkor hogy jött ide?
- Hát jönni azt tudok, csak menni
nem!
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Gyülekező a Burger King-nél
Indulás az állomásról
Érkezés Balatonakaiiba
Vacsora
Tájékoztatás, házirend...

22.00

Ismerkedő est (Techollax party) és táncoktatás (Dj. Pati)

kedd
10.00
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13.00
14.00
15.00
19.00
20.00

21.00

M e g m é r k ő z ü n k fociban és röplabdában, szumóban és curlingben
Ebéd
Egyetemi lapok bemutatkozása (Pulzus, Spiritus, Hökkentő)
GÓLYAVETÉLKEDŐ
Vacsora
Tábortűz, nótázás (égési sérültek ellátásával egybekötve)
Nótázós bulcsi (Dídzsé Patkós)

szerda
11.00

Dékáni látogatás - (katalógus lesz)

12.00
13.10
14.00
20.00
22.30

Ebéd
Heavy tours indul Badacsonyba
Pigi tours indul Badacsonyba
Hajótúra Badacsonyból Akaiiba - a vízimentés alapjai (2 kredit)
„ D r á g á i m " matiné (dr. Pati)

csütörtök
11.00
12.00
13.00
15.00
18.00
19.00
22.00

Egy hét az elsős órarend alapján
A SZEFHÉ-ről
Ebéd
Strandnap
Vacsi
Bográcsfőzés - hány diploma kell egy pörkölt elkészítéséhez?
EHÖK Roadshow

péntek
11.00
13.00
15.00
18.00
21.00

H Ö K , M O E , M F H E , HuSPA toborzó
Ebéd
FŐGÓLYA - GÓLYA V E T É L K E D Ő
Vacsora
Búcsú bulály (Dj. Pati)

szombat
hazautazás
A változás j o g á t fenntartjuk!

Kiadja: SZEFHE 6720 Szeged,
Apáthy u. 4.
Felelős kiadó: a SZEFHE elnöke
Főszerkesztő: Bitay Zsolt
Felelős szerkesztő: Mókán Péter
Felelőtlen szerkesztő: Lee
Tördelés: Martin Dénes
G r a f i k a : Merro
Alkotók:Faragó László (Lee), Krisz,
Delírium TRE(wo)mens, Malkavian, Good-bye-Kitty, MaAtin
E-mail:
pnlzus@gmail.com
Pulzus szerkesztőség. 6720 Szeged, Apáthy u. 4.
Nyomdai Kivitelezés. Csaba-Könyv Kft.
Felelős vezető: Somogyi Attila
Pulzus: megjelenik havonta, 1500 példányban, ingyenes
terjesztéssel.

Kiadja: SZEFHE
6720 Szegec
Apáthy u. 4.
Felelős kiadó: a SZEFHE elnöke
Megbízott Főszerkesztő:
Szűcs Henriett Diána
Tördelés: Martin Dénes
G r a f i k a : Merro
E-mail: spiritusszeged@gmail. com
Spiritus szerkesztőség: 6725, Szeged Semmelweis u. 4
Nyomdai Kivitelezés. Csaba-Könyv Kft.
Felelős vezető: Somogyi Attila
Spiritus: megjelenik havonta, 1500 példanyban, ingyenes
terjesztéssel.

Hirdetésszervezés: SZEFHE és Universitas-Szeged Nonprofit Kft.
A lap a Mese partnere

UNIVERSITAS-SZEGED

SZOLGALTATO NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.'
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Legyél, aki lenni akarsz!

Korán van még és nem tudod, hogy maradj ébren az órákon?
Megpihennél napközben?
Eltelt a nap, de azért még beülnél a haverokkal egy sörre?
Nem tudod hol melegíts SZOTE előtt?
Másnapos vagy és szeretnéd kúrálni magad?

Igazi szegedi egyetemista életérzésre vágysz?
Várunk szeretettel:

PULZUS CAFE
Szeged, Tisza L. krt. 109.
Az ÁOK Dékáni Hivatal alagsorában

Kapcsolódj ki nálunk!
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