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Gyógyszerészhallgatók!

Engedjétek meg, hogy gratuláljak Nektek a sikeres érettségitekhez, felvételitekhez!
Köszöntelek Titeket a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán! Négy éve,
amikor a helyetekben voltam, sok legendát hallottam a gyógyszerészhallgatókról, a bulikról, az
alkohblfogyasztási szokásokról, a szegedi egyetemista életről, melynek fele igaz volt, fele nem.
Azt valahogy senki nem említette, hogy ennyit kell tanulni! Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű,
de azt nem gondoltam volna, amit most már, négy évvel a hátam mögött tudok. Az ország egyik
legnehezebb és legszínvonalasabb Karára nyertetek felvételt! Az sem titok, hogy nem nagyon
találunk munkanélküli gyógyszerészt, és az is tény, hogy a Szegeden végzett gyógyszerészek
egy állásinterjún prioritást élveznek. Viszont ezért a diplomáért meg kell küzdeni! Ti is
beláthatjátok, hogy egy egészségügyi dolgozó szakmai tudása sziklaszilárd alapokon kell, hogy
nyugodjon, hiszen gyógyszerekről, a szervezet működését jelentősen befolyásoló anyagokról
döntünk, amelyekkel vissza lehet élni, és e z f s o k a n meg is teszik.
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Sokszor pillanatok leforgása alatt kell olyan döntéseket hoznunk, amelyen egy ember élete
is múlhat, és ezt nem lehet megfelelő szaktudás, felelősség, és szakmai igényesség nélkül
véghezvinni! Legelső feladatotok az lesz, hogy megtanuljatok egyetemista módjára tanulni. A
legtöbb vizsga anyaga több száz oldal, de akad köztük olyan is, amelyik az ezret is meghaladja.
Egészen máshogy kell hozzáállni ekkora információmennyiséghez. Erre nincs bevált recept,
mindenkinek a saját bőrén kell megtapasztalnia, hogy hogyan tudja ezt teljesíteni. Szintén
nagyon fontos az, hogy tudjatok lazítani, hogy örömmel emlékezzetek vissza az egyetemi
évekre! Ne csak az a kép ugorjon be, hogy a könyv felett ültök, hanem a Medica bulik, a
Patikus Táncestek, a SZAHE Diáknapok, a White Coat Effect Party-k, a Medikus Kupák, az
Országos Gyógyszerészhallgatók Találkozóján megismert emberek, a barátaitok mosolygós
arca, és a hatalmas nevetések is kapjanak helyet! Óriási közhely, de igaz: ezek életetek
legszebb évei, erre fogtok emlékezni nyugdíjas korotokban, ezért úgy éljétek meg őket, hogy
szívesen emlékezzetek vissza rájuk! Menjetek, lássatok, okosodjatok, küzdjetek szívből, erőn
felül, az utolsó percig, erősödjetek, sírjatok, kiabáljatok, legyen szerencsétek, csalódjatok és
tanuljatok belőle, bulizzatok, üljetek le a Dóm elé napsütésben, gyönyörködjetek a Rektori
Hivatal előtt a szökőkútban (amiben államvizsga után fürdeni szokás), sétáljatok a Ligetben,
SZINezzetek, szeressetek, mélyen, igazán; soha ne veszítsétek el a reményt! Tapasztaljátok
meg a határaitokat minden téren! Ez a lényeg.
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ILI MÁK BEJUTOTTÁL A PHARM-RA...
Először is kedves Kisgólyák, szívből gratulálok, hogy a gyógyszerészhallgatók
táborában
köszönthetlek benneteket! A középiskolai padból éppen csak kiszállva nem egyszerű
eligazodni
az egyetemi életben, szabályokban, így hát igyekszem nektek segítséget nyújtani ezzel a pár
sorral.
A beiratkozáskor kapni fogtok egy
tájékoztató füzetet, amely nagyon
sok
segítséget
fog
nyújtani
a továbbiakban, de addig is
érdemes tudnotok pár dologról. (A
tájékoztató füzet 2010-es verzióját
a türelmetlenek letölthetik a
http://www.pharm.u-szeged.hu/
, karunkrol/szervezeti-felepites/
tanulmanyi-osztalv címről, de ez a
tavalyi elsőévesekre vonatkozik!)
A legfontosabb különbség a
középiskola és az egyetem
között az, hogy az utóbbi
keretein belül azoktatásfél éves
ciklusokban zajlik. Tehát egy
tanítási év két szemeszterből
áll. Félévente más és más
tanáraitok lesznek, és a félévek
végén (1.
szemeszterben:
december közepétől január
végéig, 2. szemeszterben:
május
közepétől
június
végéig)
számot
adtok
a
megszerzett
tudásotokról
egy vizsgaidőszak keretein
belül.
A
vizsgaidőszakok
előtti időt a szemeszterekben
szorgalmi időszaknak hívják.
Az egészségügyi
képzéseket
szinte
képtelenség
lenne
csak a vizsgaidőszakban való
tanulással teljesíteni (azért sokan
megpróbálják),
a
bukásokat
megelőzendően vannak évközi
dolgozatok is. Ezt zh-nak (zárt
helyi dolgozat), illetve demo-nak
(demonstráció) hívják. A demok
legalább elégséges szintre való
teljesítése általában előfeltétele
a vizsgára bocsátásnak. Szóval
aki
megbukik
démon,
nem
vizsgázhat. Nem minden tárgy
esetében van ez így, a tanárok
az előadáson, illetve gyakorlaton
elmondják nektek, hogy az adott
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tárgyra milyen követelmények
vonatkoznak. Olyan is előfordul,
hogy az évközi demok eredménye
alapján megajánlott jegyet kap
az illető, tehát kiválthatja ve.e a
vizsgát.
Ne szaladjunk ennyire előre,
először vegyük fel a tárgyakat!
Ehhez be kell mutatnom az
ETR-t, vagyis az
Egységes

Tanulmányi Rendszert. Ezen
keresztül
fogjátok
felvenni
az óráitokat. Most egy kicsit
elkalandozunk,
de
nemsoká
visszatérünk az ETR-hez! A
szegedi gyógyszerészoktatásban
nincsenek
csoportok,
ennek
számos előnyét és hátrányát
fogjátok tapasztalni az évek során,
de jelen esetben annyi fontos
számotokra, hogy a kötelező
előadások fix időpontban vannak.
Első félévben matematikát,
biofizikát, általános kémiát,
anatómiát, gyógyszerészi
biológiát, és gyógyszerészet
történetet fogtok hallgatni.

A gyakorlatokat pedig olyan
időpontban és kombinációban
veszitek fel, ahogyan szeretnétek,
illetve ahogyan
sikerül.
Ezt
az teszi lehetővé, hogy több
gyakorlati csoport indul kisebb
létszámmal,
időben
egymás
mellett
párhuzamosan.
Egyetlen feltétel van: időben
nem
ütközhetnek
a
felvett
gyakorlatok, és mindet fel kell
venni! (A gyógyszerészhallgató
különösen
intelligens
lény,
de sajnos még ő sem tud
két helyen lenni egy időben.)
Első félévben matematika,
általános kémia, latin nyelv,
és informatika gyakorlatotok
lesz. Szemináriumnak hívják
azokat
a
gyakorlatokat,
amelyek előadás jellegűek, a
tanár magyaráz, ti írtok, esetleg
kérdeztek.
Laborgyakorlat
pedig az, ahol
kísérletes
munkát
végeztek,
ami
védőfelszerelést
igényel.
Ilyen lesz ebben a félévben
az általános kémia laborotok.
Fontos
beszereznetek
egy
fehér köpenyt. Egy jó minőségű
köpeny kiállja a Gyógyszerész
Kar ötéves próbáját, igaz, az
idő nyoma ezüst-nitrát foltok,
sav okozta lyukak formájában
megmutatkozik majd, de ez senkit
sem fog zavarni. Szóval érdemes
egy drágább, de 100% pamut,
hosszú ujjú (ez követelmény)
fehér köpenyt beszereznetek.
Lehetőségetek lesz rendelni a
későbbiekben névre szóló, hímzett
köpenyt, erről a HÖK-ösöket
kérdezzétek! Szükségetek lesz
még gumikesztyűre (dobozzal
érdemes venni, így nem kell
mindig rohangálni érte, és az első
2 évet letudjátok), vegyszeres

kanálra (jó a műanyag is),
védőszemüvegre, és pipettázó
gumilabdára.
Ezeket gyógyászati segédeszköz
boltokban találhatjátok meg jó
eséllyel. Szintén létszükséglet
egy komolyabb számológép,
ami
logaritmus
számolására,
és hatványozásra is képes.
Nagyon fontos, hogy gyakorlatra
járni kötelező, és késni nem
szabad. Előadásra is, persze, de
gyakorlatra még inkább!
Az órarendet elérhetitek a www.
pharm.u-szeged.hu Kari honlapon
az
lnformációk->Hallgatóknak>Tanulmányi
információk
útvonalon.
(Figyeljetek,
hogy
az
előbb
említett
tárgyakat
tartalmazza, ha nem így van, akkor
még nem frissítette a Tanulmányi
Osztály.)
A Karunkon minden évfolyamnak
van egy tanulmányi felelőse,
és egy érdekvédelmi felelőse.
Őket az eskütétel után fogjátok
megválasztani.

A

feladatuk

a

tanárokkal való kommunikáció,
tehát bárkinek tanulmányi vagy
egyéb problémája akad, először
őket keresse meg! Kapocsként
funkcionálnak az évfolyam és
az oktatók között. Ez már nem
a középiskola, a tanárok nem
ismerik a diákokat név szerint,
• így a diákság és a tanárok közötti
kommunikációt megkönnyíti ez a
rendszer. Ehhez kapcsolódóan
megemlítem, hogy lesz egy
közös e-mail postafiókotok, az
sztegytk2011 @gmail.com.
Ide

tölthetitek fel például a saját
magatok által készített vagy a
felsőbb évesektől megszerzett
kidolgozásokat,
de
erről
majd később kaptok bővebb
tájékoztatást.
Vissza az ETR-hez! A www.uszeged.hu/etr
oldalon
éritek
el ezt az egyetemisták életét
megkeserítő
oldalt.
Ott
a
regisztráció
linkre
kattintva
létre tudjátok hozni a saját ETR
azonosítótokat.
Ha megvan, akkor beléptek a
kapott azonosítóval, és a választott
jelszóval, majd a Jelentkezéseken
belül a Kurzusfelvételt választva,
az Új, mintaterv alapján fülre
kattintva elkezdhetitek felvenni a
tárgyaitokat. Ha egyszerfelvesztek
valamit, az nem végleges, le lehet
adni a kurzusfelvételi időszak
végéig, ami szeptemberben lesz,
addigra már mindenki érteni fog
mindent ezzel kapcsolatban.

voltak, most szóljunk kicsit a
szabadon válaszható tárgyakról
is!
Érdemes
lenne
kettőt
felvennetek ebben a félévben!
De erről és sok egyébről, mint
például, hogy mi az, hogy
kredit,
kollokvium,
szigorlat,
index, utóvizsga-időszak,
stb.
olvashattok a Tájékoztató füzet
2011-ben, amit a beiratkozáskor
fogtok megkapni, és hallhattok a
Gólya Start Napon, melyre nem
csak emiatt érdemes eljönnötök!
Kaptatok egy tájékoztató levelet
a sikeres felvételről,
abban J
megtaláljátok,
hogy mit kell
hoznotok
a
beiratkozásra.
Kérlek titeket, tartsátok be a
levélben írtakat, és ne késsetek a
beiratkozásról!
A
legfontosabb,
hogy
a
kérdéseitekkel keressétek a HÖKösöket Gólyatáborban, és azután
is!

Vass Dorina
(vass.dorina@mail.com)
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Eddig beszéltünk az előadásokról
és a gyakorlatokról. Az előbb
felsoroltak
kötelező
tárgyak

Fontosabb

dátumok:

o
HH'

Beiratkozás: 2011. szeptember 2. (péntek)
Gólya Start Nap: szeptember 4. (vasárnap)
Szorgalmi időszak: 2011. szeptember 5-től 2011. december 17-ig
Őszi szünet: 2011. október 31-től 2011. november 5-ig
Vizsgaidőszak: 2011. december 19-től 2012. január 28-ig
Utóvizsga-időszak: 2012. január 30-tól 2012. február 4-ig
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- Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület Az egyesület 2010. áprilisában jött létre a SZEFHE utódjaként, tovább folytatva a négy volt SZOTÉS kar,
(ÁOK,GYTK,FOK,ETSZK) hallgatói, oktatói és dolgozói számára szabadidős, sport és kulturális rendezvények
szervezését és lebonyolítását. Tagjaink létszáma jelenleg közel 4000 fő. Az egyesület felépítése 3 részre'
tagolódik. Az elnökség, mely dönt egy adott időszak rendezvényeiről, és a szervezet operatív irányításáért)
felelős. A programok közvetlen koordinálása egy 15 fős csapat (Szahe Team) feladata, míg azok lebonyolítását;
, egy több mint 100 fős hallgatói csoport segíti, köszönhetően a Hallgatói Önkormányzatokkal való szoros
, kapcsolatnak. Az egyesület életében résztvevő hallgatók munkájukat közösségi formában végzik, ezért anyagi'
juttatást nem kapnak.
Az egyesület feladataihoz tartozik az 1998 szeptembere óta megjelenő Pulzus-Spiritus című ingyenes hallgatói
újság szerkesztése, kiadása. Ezen újság a szorgalmi időszakban havonta 1500 példányban jelenik meg.
Kizárólag hallgatók készítik. Elsősorban a volt SZOTE (Gyógyszerésztudományi, Általános Orvostudományi,
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Fogorvostudományi Kar) karok hallgatóit célozza meg, de az
egyetem más karain is népszerű és keresett újság. 2008 szeptemberétől közös kiadványban jelenik meg a
Gyógyszerésztudományi Kar hallgatói lapjával a Spiritusszal. A PULZUS- ban aktuális információk, programok,
hallgatói írások, kritikák, receptek, versek, reklámok kapnak helyet.
mó

Olyan színvonalas események kerülnek megrendezésre, m nt a Gólyabográcsozás, ahol lehetőséged van a i
többi gólyával megismerkedni, vagy a Szent-Györgyi Hallgatói Napok melynek zárónapján kerül megrendezésre
a Gólyabál, ami a legnagyobb bál az egyetemen. Meg kell még említeni a Gólyák Bemutatkozó Estjét, ahol
az elsősök szórakoztató műsorokat adnak elő, amiket a meghívott oktatók pontoznak. A White Coat Effect |
Party az országban egyedülálló bulit takar ahol a labortól/kórháztól elszakadva fehér köpenyben mulathatod
át az éjszakát. A tanév második félévében a SZOTE Sítábor keretében egy franciaországi síterepet szoktunk
„elfogyasztani" köszönhetően, hogy ez az egyetem legnagyobb sítábora. Tavasszal pedig izmainkat és főleg j
hangszálainkat mozgatjuk meg a Medikus Kupa keretében ahol a négy orvosi egyetem (POTE,SOTE,DOTE,
SZOTE) csapatai mérkőznek meg különböző sportágakban. A tavaszi szünet előtti zárórendezvényen, a SZAHE
Napokon (ami garantáltan a legőrültebb egészhetes esemény a tanévben), pedig mindenki élvezheti a napsütést,
friss levegőt és az ökörsütést...
Reméljük minél több rendezvényen találkozunk majd veled!
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Apáthy Kollégium of Suncitv
Ismét az enyém a megtisztelő feladat, hogy az új lakókat köszöntsem szeretett újságunk, a PulzusSpiritus hasábjain keresztül. Ezért: SZERVUSZTOK! KIK VAGYTOK? (Ugye, hogy ismerős szlogenek
ezek!?) Személy szerint én immáron 5. évemet fogom megkezdeni szeptemberben a kollégium lakójaként,
ezért remélem hiteles lesz számotokra e pár sor, melyben az eddig eltelt 4 év élményeit szeretném nektek
bemutatni, és biztosítani róla Titeket, Kedves ÁOK-s Gólyák, hogy a lehető legjobb helyre kerültetek.
Először
is
kezdjük
az
; elhelyezkedéssel.
Gyakorlatilag
100 méteres körzetben található
minden, amire szükségünk van.
Éjjel-nappali ABC, pizzázó, tejivó,
keleti étterem, magyar étterem,
i hamburgeres,
menzaszerű
, étterem. Nagy Oktatási épület, az
I egyik klinika kert, villamos megálló
(amely az Anatómia
Intézet
i épületének megközelítése miatt
| fontos). SZOTE Klub (nyugodjék
(békében...). Szegedi Nagyáruház,
! gyorsétterem,
szupermarket,
írószer bolt, trafik, könyvesbolt,
pékség.
Könyvtár.
Templom.
Tisza-part. Az egyetemisták által
j látogatott helyek 90%-a gyalog
max. 10 perces távolságban
vannak, a maradék 10% 10 perc
alatt megközelíthető gyalog és
tömegközlekedéssel együttesen.
Kicsiny épületünk 5 emelettel
büszkélkedik, emeletenként 16
I db 3 ágyas szobával, ami gyors
' fejszámolást követően szintenként
48
egyetemistát
számláló
kolóniát jelent. Minden emeleten
megtalálható egy közös konyha,
mely jól felszerelt minden típusú étel
1
elkészítéséhez, úgymint pattogatott
kukorica
(mikró),
porleves
portésztával (villanytűzhely, mely
>az elvetemültek számára sütővel
ivan kiegészítve). Vannak kulccsal
; zárható szekrények,
melyeket
, a leleményesebbek egy plusz
lánccal és lakattal óvnak meg
iaz
illetéktelen
fogyasztóktól,
I és természetesen 4 mosogató
1
is, ami tökéletesen alkalmas a
| szennyes edények tárolására, és
amit többnyire csak a takarító néni
Ihásznál (sajnálatos dolog...). A
konyha mellett a közös helységek
| tárgykörébe tartozik a dohányzó
„szoba", amely - függetlenül a
káros szenvedélytől - általában
közösségi
helyként
működik,

szilveszteri
„ereszdelahajam".
Februárban „2. félév nyitó buli"
és farsang, márciusban szint
buli, áprilisban kolis vetélkedő a
„Jancsósokkal",
„Szemisekkel"
és
az
ETSZK-kollégistákkal.
Májusban ballagás az 5. évfolyam
számára és már el is érkeztünk a
nyári vizsgaidőszakhoz, amelyet
általában gyakorlat, nyaralás követ,
hogy 2 hónapnyi pihenés után újra
elkezdődjön a szegedi pörgés.
Amikor
nincs
buli,
akkor
versenyzünk egymással pingpong,
csocsó és póker sportágakban,
értékes
nyereményekkel
és
még
értékesebb
élményekkel
gazdagodva.

legyen szó reggeli kávézásról,
éjszakai beszélgetésről, szorgalmi
időszakban iszogatásról, vagy
vizsgaidőszakban tanulásról. A
másik gyülekező hely a fotelekkel,
kanapéval, asztalokkal és TV-vel
felszerelt „nappali", amelyről nyílik
a szobák folyosója.
A
lakószobák
felszereltsége
„all inclusive" 3 személyre: ágy,
szekrény, íróasztal, éjjeli szekrény,
és egy közös fürdőszoba.
Mindezek mellett van még egy
„edző termünk" a 6. emeleten,

egy ping-pong asztalunk és némi
csocsó asztalunk a 3. emeleten.
Ennyi a hivatalos oldalról, a
leltárról.
Mert emellett a felszereltség
mellett olyan közösséget alkotunk, amely sosem alszik, sosem
nyugszik.
Az
évet
kezdjük
augusztusban egy
fergeteges
„kolis GT"-vel, ahol a felsőbb éves
kollégisták mutatják meg a tutit a
„kicsiknek", ezzel párhuzamosan
pedig segítik a beilleszkedést.
Aztán szeptemberben ismerkedő
est az új és a régi lakók számára,
hogy ez a megkülönböztetés
minél
hamarabb
egyenlőség
jellé váljon. Aztán novemberben
Halloween Party, decemberben
Mikulás Buli, szint-karácsony és

I
|

^
(P?
*d||
%
1

*
|

I
J

A hétvégéket sokan otthon töltik
(kell az otthoni koszt meg a tiszta
ruha, bár mosási lehetőség a
koliban is van), aki mégis „itthon" |
marad, az tanulással, közösségi
filmvetítésekkel, alvással, vagy
éppen sportolással, néha napján
szervezett kirándulással töltheti az
értékes nyugalmas napokat, hiszen
vasárnap este az „érkezők" miatt
újra élettel telnek meg a szintek.
Hétköznapokon pedig közösségi
megmozdulásként
moziba, I
színházba, sport meccsekre és •
Anna-fürdőbe szoktunk járni, ezzel í
is összébb kovácsolva kicsiny I
közösségünket.
Vizsgaidőszakban pedig tanulunk,
és segítünk egymáson ahogyan /f
tudunk (jegyzettel, kávéval, ki |
mivel tud). Akkor meg azért nem
alszunk.
Tehát szeretettel
köszöntelek
Benneteket, és kívánom, hogylegalább annyira szeressetek meg
„apáthysnak"lenni, mintamennyire
én szeretek az lenni!
Good-bye-kitty j
(k.kisskiki@gmail.com)
I
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EL JANCSÓ
A belvárosba/, található Hotel Jancsót, a napfényes
Szeged egyik legkedveltebb szállodáját évente több
százan válasz tják. Többségük nyugodt, intelligens,
és tanulni vágyó egyetemistának
mondható,
ellentétben a hiedelemmel, miszerint ott csak
bulizni lehet. A szórakozásra azért kellő időt fordít a
szálloda állandó vendégköre.

Panoráma:
A négy ágyas
összkomfortos szobák egy része a
SZOTE sportközpontra, egy része
4
pedig a hotel igényesen kialakított
' kertjére néz.
Felszereltség:
A szobákhoz
tartozik
egy
csaptelep,
egy
hűtő, jobb
esetben
néhány
polc és ágy, valamint korlátlan
internethasználat, és három kedves
szobatárs. Háziállatok tartása a
csótányokon kívül elviekben tilos,
gyakorlatban minden ami belefér.
A hotelben található konditerem,
számítógépes
terem,
büfé,
tanulószobák, dohányzó, ingyenes
csocsóasztal, házimozi rendszer.
Dugulás
esetén
előfordul
továbbá: jacuzzi és gőzfürdő
térítésmentesen.
Ellátás: önellátó, a konyhai
maradék felhasználása
ingyenes.
Programok a szállodában:
Minden korosztály megtalálja a magának való
programot az év minden
napján. 18-19 éveseknek
féktelen bulik szeptembertől.
19-20
éveseknek
bulik
váltakozva
a
tanulók
vendégszeretetével.
2021 éveseknek a csendesszobák kényelmes relax
székeit ajánljuk egész évre.
21 év felett egyre több
lehetőség nyílik a kötetlen
programokra.

Rendezvények: Jancsós gólyatábor, gólyaavató, villamos-túra,
színház-, mozi- és Anna fürdőbeli
látogatások, Jancsós kirándulás
(korábban Krakkó, Prága, Erdély),
disznóvágás,
szintbulik
és
szintfőzések. És mivel rni mindig
jók vagyunk, hozzánk minden
évben jön a MIKULÁS!
Programok a közelben: a hotel
környékén számos szórakozási
lehetőség
kínálkozik,
többek
között sportolási lehetőség (még)
a SZOTE pályákon, SZOTE
fitness, Liliom cukrászda, Pulzus
Cafe, Medica club (időszakos),
Kaméleon vendéglátó ipari egység,
a Cimbora nevű becsületsüllyesztő
és all inclusive ingyenes ellátás
(A
Társadalom
Biztosítással

rendelkezőknek)aközeliklinikákon.
Megközelíthetőség:
az
1-es1
villamos 3 perc, a 8-as trolibusz'
2 perc alatt elérhető. Ezen kívül
gyalog 10 perc a legtöbb oktatási
hely, és a Hotelben kerékpár is g
bérelhető.
Fizetési lehetőség: sárga csekken
minden hó 15-ig.
Külön megemlítendő a recepció és
a további személyzet kedvessége.

A cserkészfiú eddigi élete legnehezebb feladata előtt áll, s csak magára számíthat küldetése során. |
Szahara, Északi-sark, esőerdő, mangrovemocsarak... mindez csupán előétel volta várva várt főfogás
előtt: hősünk a délalföldi metropoliszban, Szeged városában küzd a túlélésért, élelem után kutatva,
hőségben izzadva, veszélyes bennszülöttek ellen harcolva, mindeközben pedig megmutatja, hogyan
csináljunk fegyvereket és a túléléshez nélkülözhetetlen eszközöket a Klinikakertben fellelhető
bárminemű tárgyakból.
Kora reggel van. A Napfény
'Városában a hőség már a hajnali
' órákban is gyilkos. Bear a szárazság
által sújtott külvárosi utcákon lépdel,
l próbál árnyékban maradni. Ez igen
i nehéz feladatnak bizonyul, ámde
1
hősünk a házfalakhoz lapulva
egyelőre megoldja a problémát.
| - A Nap ilyenkor még elég laposan
! a horizont fölött áll, - magyarázza,
js megtörli gyöngyöző homlokát. ! ez egyelőre megfelelő árnyékot ad.
A déli órákban már durvább lesz a
helyzet.
27 főt számláló stábja ettől a
rettentő és váratlan információtól
hátrahőkölve a nyílt utcára lép,
egyikük azon nyomban szénné is
ég. Bear, ingét feje fölé emelve,
árnyékot tart magának, s a
hamuhoz rohan.
- Ebbe most jól belehempergek. így
í i védelmet kapok a Nap ellen, s nem
• L kell félnem attól, hogy porrá égek.
• T( Miután
vastag
hamuréteget
szedett magára, Bear továbbhalad
Ű K a z utcákon. Nem tudja, merre
KL kellene mennie, elvégre térképet
ü l ritkán készítenek olyan kietlen
tájakról, mint amilyen ez is.
I - Célom, hogy elérjem a folyót,
ami Szegedet kettészeli. Ha
•[megtalálom a Tiszát, akkor nem
R t kell többé félnem a kiszáradástól,
L|2 és a folyásirány mentén előbbI utóbb biztos találok civilizációt.
A folyó azonban még messze van.
TÜj Percek múlnak, s emberünk előtt
i f egy kereszteződésben rózsaszín
épület
tűnik
fel
„AnatomiaPathologia" felirattal homlokzatán.
- Meleg helyeken mindig nagy
boldogság, ha a „pathologia"
szót olvassuk egy épületen. Ez
egyértelmű jele annak, hogy bent

hűvös van, itt tehát nyugodtan
kifújhatjuk magunkat! - S ezzel
be is lép a kapun. Beljebb
kerülve azonban alább hagy
lelkesedése: elesett bajtársakat
lát fémasztalokon fekve, egyes
szerveikformaiinban úsznak. Arcán
mély gyásszal belenéz a kamerába:
- Ezt a város legbrutálisabb
bennszülöttei tették: a Mödikusok.
Nézzenek ide, látják ezeket
a
vágásokat
a
testeken?
Szikenyomok.
Egyértelműen
rájuk utalnak. Remélem, nem
találkozom össze velük... (Ide ki
kell majd tenni egy 18-as karikát súgja az operatőrnek, s gyorsan ki
is oldalog, vissza az utcára.) Ekkor
veszi észre, hogy sínek haladnak
az út közepén.
- Most megpróbálom követni a
sínpárt - magyarázza. - A sínek
felhevülését elkerülendő, az itt
őshonos fajok néha vízzel locsolják
le őket. Ha szerencsém van, ma is
így volt ez - ezzel hasra veti magát,
és nyalogatni kezdi a sínt. Nincs
szerencséje, a reggeli fellocsolás
elmaradt; de legalább a nyelvéről
leégetett egy rétegnyi hámot.
- Előbb-utóbb muszáj lesz vízhez

jutnom, különben menthetetlenül
kiszáradok. Márpedig én nem
akarok
olyan
sorsa
jutni,
mint előbb látott fajtársaim!
Hősünk kitartóan továbbmenetel
a
városban,
mígnem
egy
parkba ér, tele szobrokkal és
totemoszlopokkal. Itt már úgy
érzi, szüksége van machettájára,
így
zoknijából
előhúzza,
s
azzal vág magának ösvényt.
Hamarosan vízcsobogást hall.
-Shhh, hallgassák csak! Itt valahol
víznek kell lennie... - a kamera
pedig az alig észrevehető, 5
méteres
vízsugarakat
fölfelé
lövellő szökőkút felé irányul,
messze a távolban, a sétálóutca
végén.
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kezdene arra, sokat tapasztalt
hősünk azonban visszafogja őket
- Ez veszélyes terep, óvatosan
kell megközelítenünk!- suttogja
- A kutat egyes esetekben a már
említett Mödikusok látogatják,
rituális táncukat eljárva benne. Ez
amolyan szertartás számukra, mely
elengedhetetlen emberré válásuk
során,
általában
harmadéves
koruk környékén. A legjobb, ha
óvatosan közelítjük meg, s előbb a
fák árnyékából körbeszimatolunk.
Ha nem érzünk veszélyt, a
lehető leggyorsabban kitörünk!
Egy perc múlva Bear derékig a
kútban állva küzd a kiszáradás
ellen, mellkasára rásimul fehér
inge. Itt jön el az a pillanat, ahol
a reklámszünetek által elveszített
nézettséget
ellensúlyozandó
lerántja magáról felsőjét, női nézők
ezreinekörömére. Végül a habokból
előtörve visszarohan stábjához.
- Huhh, ez veszélyes akció volt.
Szerencsére senki nem látott
meg! - Mondja, s mellizmait
megpattogtatva lerázza magáról a
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vizet. - Most már azonban tovább
kell indulnunk. A hőség egyre
elviselhetetlenebb!
Kis pihenő után valóban újra
útra kel, hogy közelebb érjen
céljához. Délnyugat felé veszi az
irányt, mígnem házak és fasorok
között elhaladva egy hatalmas
és impozáns üvegépülethez ér.
- Ez itt a TIK. Mindenféle
népcsoport jár ide, különböző
okokból: egyesek azért, hogy
szellemi érésüket
elősegítsék
az itt fellelhető segédeszközök
által, mások azért, mert jó a kávé,
megint mások azért, mert jó a
társaság, sokan pedig azért, mert
jó a légkondi, s ezáltal a) hűvös
van, b) egyes hímek élvezhetik
a nőstények hiányos ruházata
nyújtotta
látványt.
Túlélésem
szempontjából
azonban
a
legfontosabb talán az alagsori WC,
ami mindig üres és persze ingyen
van. Mégiscsak kényelmesebb,
mint a szabadban megoldani
az ilyen jellegű problémákat!
Alig egy perc múlva emberünk
megkönnyebbült
mosollyal az
arcán tér vissza a kamerák
elé. Kelet felé indul, s kis idő
múlván arcára ráncok gyűlnek.

I

- Lassan élelem után kell néznem.
Nagyon fontos, hogy sok fehérjéhez
jussunk, és az energiaveszteséget
pótoljuk. Ha nincs más, bizony az
itt élő rovarokat kell elfogyasztani.
Ahogy ezt kimondja, sokkal
nagyobb vadat
pillant
meg.
Szemei elé tárul a Budi Büfé.
- Igen nagy szerencse, hogy
ez
az
utunkba
akadt!
Itt
kiadós
energiapótlásra
van
lehetőség, ha megküzdünk érte!
Egy igen véres és több áldozatot
is követelő harc után Bear
végül egy termetes wimpivel
'tér
vissza,
s
a
kamerák
. kereszttüzében szája elé veszi.
- Nos, igen, ő lenne az. Ne
ijedjünk meg a nevétől, higgyék
el, igen tápláló, s ilyen helyzetben
nem nagyon van lehetőségünk
i válogatni! - Ezzel pedig egyben a
szájába gyömöszöli ízletes fogását,
és másodpercek alatt végez is vele.
Útját
szája
köré
száradt
10
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vérfoltokkal gazdagodva folytatja
tovább
a
rekkenő
délutáni
hőségben, ő azonban zokszó
nélkül tűri, és kitartóan közeledik
célja felé. Egyszerre azonban
váratlan
veszély
állja
útját.
- Gyerünk fiúk, fecezékbe! suttogja stábjának, akik erre
fejvesztve bal felé rohannak,
mialatt hősünk futás közben
magyaráz: - Ez itt a Mödikusok
Dékáni Hivatala! Veszélyes terep,
ha nem vigyázunk, könnyen a
TO-s nénibe botlunk! Jobb kitérni
az útjából! - S rohan tovább,
egyenesen át egy sorompón. Mikor
végre biztonságban érzi magát,
másodpercekig látványosan fújtat
és a kimerült stábtagokat nyugtatja.
Lassan
azonban
ráeszmél,
mekkora hibát vétett: a <linikakertbe
menekült
embereivel
együtt.
- Most nagyon fontos, hogy
megőrizzük hidegvérünket! Ez
itt a Klinikakert. NaD, mint nap
Mödikusokszázai fordulnak itt meg,
szóval nagy veszélyten vagyunk!
Legjobb, ha mindenre felkészülünk!
S ezzel óvatos felfecyverkezésbe
kezd. A parkban található padot
lécekre szedi s farzsebébe gyűri.
A Kisoki laborjában értékes
zsákmányra lel: ecy pipettával
és pikrinsavval gazdagodik. A
parkban tövestül kihúz a földből
egy tuját, legvégül pedig a Biológia
Intézet épületéről leszereli a
kilincset. Mindezeket készenlétben
tartva lopódzik lépésről lépésre át
az egyre sötétedő Klinikakerten.
Hosszas és óvatos, lopakodása
végül egy dómhoz vezeti ki.
- Ez itt a város dómja. - mutatja
az infrakamerának az épületet. Igen fiatal építmény, még 100 éves
sincsen, neoromár stílusban...
- kezdené el ismertetőjét, amikor
hangoskodás zavarja meg a
tér másik oldaláról. Arra nézve
kisebb tömeget pillant meg, s
gyorsan behúzódik az árkádok
alá embereivel együtt. Lapulva
figyelik, ahogy a hangoskodók
áthaladnak
a
Dóm
előtt.
Ők azok. A
Mödikusok.
(Minden kamera őket vegye! súgja) Tömegben közlekednek,
hangosak, fékezhetetlenek, ke-

gyetlenek. Itt velünk szemben
van a SZOTE, oda tartanak.
Mindez arra utal, hogy ma bizony
csütörtök van... Ideje jobban
visszahúzódnunk. - Ekkor már
azonban késő. A bennszülöttek
kiszúrták őket, s gyanús üvegekkel
és bizonytalan léptekkel igyekeznek
eléjük. Bear visszavonulásra inti
embereit, de azok a sötétben
nehezen mozognak, az otthoni
terepen lévő Mödikusok pedig
egyre
közelebb
kerülnek.

Nincs
más
választásunk,
meneküljetek! - Kiáltja hősünk,
és fegyverei után nyúl. Kezébe
akad a fémkilincs, ezt a fenyegető
Mödikusok
felé
hajítja,
a
pikrinsavat pedig utána dobja.
Az eredmény heves robbanás
(micsoda szerencse, hogy Bear m
a kémiához is ért!), a pillanatnyi
káoszt
kihasználva
pedig
embereivel együtt hanyatt-homlok
menekülni kezd, megkerülve a
bennszülöttek zavart csoportját.
Mellettük elrohanva feléjük hajítja
a tuját, padlóra küldve ezzel
hármat közülük, s tovább rohan,
C
el a Dóm mellett, ki a sötét utcára,
maga mögött stábtagjai zihálását
hallva. Ekkor arcába csap a
párás szellő, s ő biztatva kiáltja:
- A folyó a közelben van,
érzem a párát az arcomon!
Farzsebéből előkapja a lécre szerelt
padot, maga elé dobja, ráugrik,
a pipettát síbotként használva
hajtja magát a Tisza felé. Minden
izmát megfeszíti, homlokára az
erőlködés és végkimerülés ráncai J
gyűlnek. Már hátra sem néz,
csak a folyó lebeg szemei előtt,
s száguld, egyenest bele a vízbe,
melynek közepén a helikopter
már vár rá. Átverekszi magát az
örvénylő és gyilkos állatokkal teli
i
folyón, mígnem a járműhöz érve mi
felkapaszkodik rá, és stábtagjait
maga mögött hagyja, hogy azok
akár életük árán is, de a legjobb M
perspektívából felvehessék az
ő hősi távozását Magyarország
legrettegettebb tájáról, Szegedről,
a Napfény Városából.
Bear Grylls ismét túlélte.

Költséqhatékonv éttermek Szegeden
Sokadika
gázszámla,
ujjaival, és
kíméletlen
viszont

előbb utóbb minden egyetemista életében bekövetkezik. Mindegy, hogy a téli
vagy a csúszó ösztöndíj miatt, sokadika előbb-utóbb becsönget az ajtón nikotinos
vékony kötött sapkában, malterszagú overalljában emlékeztet minket a tápláléklánc
törvényeire. A pénzhiány persze az étrendünk minőségének romlását is okozhatja,
ezt megakadályozhatjuk a szegedi minimáléttermek igen gyakori látogatásával,
íme pár étkezde ebből a kategóriából a teljesség igénye nélkül:

Móra poharazó és kisvendéglő:
A Faragó utcában délvidéken fellelhető rejtett kalóriaműhely, egy kis kocsma:
alagsorában helyezkedik el. A lépcsőn való lemászás után egy szent helyre!
tévedünk, mely a Zsír és Hús Istenének szolgálatában áll. Miután a paprikás zsírgőzti
megszokta a szemünk, észrevehetjük milyen barátságos hangulatot is á r a s z t ^
magából a kockás terítő és a sózott erőspaprika-befőtt látványa, aztán az áldozatig
oltárhoz lépve, a helyi étlapot kezdhetjük el aprólékosan mustrálni. Csalódni nemfl
lehet: a pacalpörkölthagymásrojtélyosszékelykáposzta klasszikus marketingfogás,H
mely egyetemisták tucatjait vonzza oda, kiegészül még a 105 Ft-os Traubi soda ésj I
a változatos menük költséghatékonyságával. A chef specialitása a Titoktál -habár**-*
átlag feletti árral rendelkezik-, a legnagyobb gourmandok szívét is megtámasztja
alulról. Az Itallapot megtekinteni tilos, mert az azonnal az Est kezdetét vonhatja!
maga után. Átlagos költség: 650 Ft.
Diáktanya:
A Happy woman ave. eredésénél, a Gate of Heroes után, csupán egy reklámtáblára krétával felpingált felirat
mutatja az utat eme belvárosi étkezde bejáratához, melynek heti rendszerességű felkeresése bizonyítottan
sokadika eltolódását idézi elő. Házias ételek garmadája helyeztetik a betérő vendég orra elé, ezáltal az ezekből
ehetőnek számítóak kiválasztása is egyszerűbbé válik. Habár a helyes étrend összeállításához minden
körülmény adott, mégis igen ritkán (valamiféle ismeretlen faktorok kölcsönhatásának eredményeképpen) a
választott étel íze az alternatív kategóriába sorolható (tehát mocsok). Ezért is ajánlott a konzervatív hozzáállás,
avagy a már bevált ételek gyakoribb fogyasztása. Amennyiben a forint/kalória arányt nézzük, a Milánói Borda
rendelése melegen ajánlott. Átlagos költség: 600 Ft.
Boci tejivó:
Az első- és másodéves egyetemisták egyik legkedveltebb helye, a város
origójában nyújt segítséget még a legádázabb sokadika ellen is. Az
igen olcsó és nagy adaggal rendelkező menük titka, mint minden neves
étteremben, itt is az alapanyagokban rejlik. Tészta, tejföl, sajt, túró, tej
sonka tojás, lekvár, cukor, összes lehetséges egybesütött variációját
fellelhetjük. Az étterem sajátos belső designja és az igen olcsó, igen
nagy menük kombinációja után már senkit nem érdekel az íz. Átlagos
költség: 500Ft.
C s i g a Pékség:
Közvetlen a vasútállomás mellett, találhatjuk az ismert pékséget, mely a vizsgaidőszakbeli gyors gyomorsavlekötés egyik kiválló helyszíne. Már a bejáratnál egy széles kelttészta tenger tárul elénk, amiben egy hosszabb
merülés során sajátos élővilágra bukkanhatunk. Csibemájas bukták, mélységi kakaós és pizzás csigák,
hatalmas felületen elterülő burekzátonyok világában úszva, kedvező áron telíthetjük túl magunkat, a belvárosba
visszaívelő hosszú zarándokút viszont néha megrövidítheti az utóízt.Átlagos költség: 500Ft
MaAtin
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N e m , t u d o k f ő z n rh
i Egy. Csak az nem tud főzni,
aki nem evett még elég sok
szendvicset, állott párizsit szikkadt
^ kenyérrel és nem csömörlött még
; meg a folytonos tegnapelőtti ételek
zabálásától. Egy bé. Az sem tud
p főzni, aki nem akar, lusta, vagy
m nem elég éhes. Az ilyen emberek
| . előtt két út áll: folyton ugyanazt a
, hideg szutykot eszik és lassan
. kiszelektálja őket az éhhalál, 5
vagy tovább olvassák ezt. Egy
• cé. A sznobok sem tudnak
, főzni, mert csak osztrigában és
, bambuszrügyolajban hajlandóak
gondolkodni,
számukra
az
egyszerű rántotta, vagy pörkölt
rangon aluli. Úgy kell nekik.

ital és az alkoholmentes sör, mert az
ilyesmik az első képzeletbeli lépést
képviselik a guminő irányába. A sor
végét az oxigénszegény levegő,
majd az élet light zárja.
-A csiga, kígyó, évek óta mélyhűtött
tengeri
billentyűk
és
más
agyonajnározott
ocsmányságok.
Akkor már inkább egy BigMac.
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H

W

H
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Kettő. A „nem vagyok elég éhes"
időben nem konstans állapot.
Három. A táplálkozásra és
energiafedezésre még alkalmas,
éppen hogy megehető dolgok
(amelyek elfogyasztásába csak
50 % eséllyel pusztul bele egy
gyakorlott kóbor kutya) még nagy
jóindulat árán sem sorolhatók az
„étel" kategóriába.
Négy. Ha valaki főzni akar, tudnia
kell, hogy mi az, amit jó ízlésű "
ember ételnek tart és mi az,
amit nem. Mindennél fontosabb
a kontraszelekció, tehát nem
étel: a tejnek titulált gammasteril
titán-dioxidos folyadékba tunkolt
puffasztott, liofilizált, rehidratált,
majd reexszikkált, agyongyötört
szintetikus
gabonaszármazék,
amiben annyi energia sincs, mint a
dobozában.
-a rántott kelkáposztalevél és társai:
sárgarépa, saláta, tönkölybúza,
hajdinakása
saját
zsírjukban,
általában véve a zöldségek
önmagukban, különös tekintettel a
búza- szója- és zabcsírára. Végül
is nem vagyunk állatok, hogy
legeljünk.Ha már itt tartunk, nem,
a humanoidok számára a fény sem
étel.-A „light" vagy
szegény" szavak
bármelyikét magán viselő szemét.
-Akoffeinmenteskávé, cukormentes
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Csak náluk Lö BigMak...
-Aranyszabály:
akárhogy
becézzük,
köpüljük,
kuvarjuk,
otóljuk, főzzük, sütjük vagy pároljuk
és flambírozzuk, és akármilyen
cifra névvel illetjük, a tök mindig
tök marad. És jobb helyei azt a
disznók elé vetik és még ők is
utoljára hagyják.
Öt. Saját magunk és ízlelőbimbóink
kényeztetése érdekében ajánlatos
bizonyos vezérelvekhez tartanunk
magunkat. Ilyenek:
1.
a jó étel nem készül
el magától, időt, energiát, és
szeretetet igényel az elkészítése.
Ezek a legfontosabb alapanyagok,
ha bármelyik hiányzik, rendeljünk

"T-T" r ír
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pizzát.
2.
az ételek többségét figyelni,
dédelgetni, kormányozni kell.
3.
épp
ezért
ostobaság
szakácskönyvből
(Mindenki
receptjei,
Egyszerű
receptek,
Elképesztően egyszerű ételek,
Receptek teljesen hülyéknek és |
mások) főzni és az órát figyelni
ahelyett, hogy az ételre figyelnénk |
érzéssel és józan parasztésszel.
Hiába ír a recept fél órát a hús
puhulásáig közepes hőfokon,
ha húsz perc alatt már fekete,
és annyira puha, hogy az már
kemény. Tehát még tíz perc...
4. a „Végtelenül egyszerű i
receptek pancsereknek" azzal
kezdik, hogy mire való a kés,
honnan jön a tej meg a hús, és
megtanítanak ötvenféleképpen
lágy tojást készíteni á'la Grupátyié
és esetleg kenyérszeleteken
felszolgált
vajat
ministrálni
zsönt'lopukette módra, de főzni
nem.
5. A főzés nem munka. A
főzés költészet. Nem lehet csak
úgy odakenni,
összecsapni.
Ihlet, fantázia, az alapanyagok'
és tulajdonságaik
minimális
ismerete, és máris alkottunk
valami
f-hantasztikusatt.
Fantasztikus
nem
egyenlő
őrületesen bonyolult.
6.
A valamire való
étek'
hagymás zsírral kezdődik. Aki mást
mond, az gyaur. Gyaur kutya.
7.
Senki sem tudhat mindent, j
ergo senki sem tudhat mindent
főzni.
8.
Mindenki azt tudja a
legjobban főzni, amit ő maga is j
szeret.
9.
Gyenge
minőségű
alapanyagból ne várjunk csodát.
10.
Nincs olyan egyszerű étel,
amit kellő kitartással ne lehetne |
valahogy elrontani.
11.
A mennyiség és a minőség i
nem számít, csak sok, meg jő j
legyen! J

Például itt van sokak kedvence,
a
lecsó.
Bonyolult
ételnek
nevezni barokkos túlzás, semmi
ördöngösség.
Lássuk, hogy lehet elrontani:
Behajintom a paprikát meg a
paradicsomot a lábosba oszt'
hadd főjön, addig teszek-veszek,
'végül is ez csak egy lecsó. Na,
ezt az eresztést nem tesszük ki az
ablakba, mert olyan az íze, mint ha
valaki egyszer már megette volna.
Az odakozmált és a félig nyers
darabok random váltakoznak, se
íze, se bűze. Na jó, az esetleg van.
Hiba: úgy hozzáállni, hogy ez
„csak" ilyen meg olyan étel, jól
van az úgyis. Hát nincs jól, lásd a
mellékelt példát.
És most hogyan alkossuk meg
életünk lecsóját?
Válasszunk
szép,
kívánatos
zöldséget, ami majd' kicsattan
1
az
egészségtől,
és
szinte
beleharapnánk.
Mossuk
meg,
éles késsel szeleteljük fel. Nem
lényeg,
mekkorára, csak
kb
egyforma legyen. Egy szép fej
hagymát apróra vágva pároljunk
meg némi zsiradékon ( olaj, zsír,
lassú tűzön olvasztott szalonna).
"* Ha kezd sárgulni, beleöntjük
a zöldséget, átforgatjuk, hogy
minden
jól
összekeveredjen,
\ megsózzuk,
és némi
borsot
•őriünk rá. Megcsodáljuk, már
most milyen gusztusos. Lassú
tűzön
rotyogtatjuk,
megmegkavarva. Mivel levéve a fedőt
túl savanykásnak, egyneműnek,
szinte unalmasnak találjuk az
illatát, hirtelen ötlettől vezérelve
beleaprítunk némi fokhagymát. Már
alakul! A következő fedőlevételkor
már nyálfakasztó illat kúszik az
orrunkba, és ihletet adva pöccinti
meg a szaglóbunkónkat. Úgy
gondoljuk, egy kis őrölt kömény meg
pirospaprika nem árthat. Gyorsan
egy kis szerecsendiót is kaparunk
bele, reszelő híján késsel. Az illat...
káprázatos! Annyira nekihevülünk
a gyártási folyamatnak, hogy nem
is tesszük többé vissza a fedőt,
csak keverünk, kavarunk...és...

És hirtelen az az ötletünk
támad,
hogy
levesszük
a
tűzről, habzó szájjal rávetjük
magunkat és az egészet felfaljuk
mint valami mocskos
állat!!!
Ez
aaaz!
Namégeztafalatkát
kitunkolominnen...
És hirtelen az az ötletünk támad,
hogy ezt még jobban fel lehetne
dobni valamivel! Találunk is a
hűtőben valami kolbászféleséget,
amit bele is aprítunk sebtiben!
így már megadtuk belé a bélést,
a kolbász íze összeölelkezik a
fűszeres lecsóéval, hát ez aztán ott
van. Épp saját vállunkat veregetjük,
amikor szól a telefon, hogy négy
haver tíz percen belül megérkezik,
azt Ígérik hamarosan mindenki
éhes lesz.... Egyik út: mindenki
eszik a lecsóból, de mindenki éhes
marad. Másik út: bunkó módon
eltesszük az ételt, hogy ne kelljen
senkinek adni belőle. De mivel
azt nem vettük számításba: a
konyhában olyan illat van, hogy
még az ecetmuslicák is a fejüket
verik a falba és átkozzák az
evolúciót, amiért ők évmilliókig
rothadt gyümölcsön éltek, csak a
harmadik út marad. Szétnézünk,
mi van még otthon. Semmi,
csak egy pár szem krumpli. Ez
azért valami, az meg már nem
semmi! Gyorsan megpucoljuk,
felszeljük, és sós vízben félpuhára
főzzük (villa könnyen belemegy,
de nem esik szét), lecsurgatjuk,
beleforgatjuk a lecsóba, rásózunk,
összerottyantjuk 1-2 babérlevéllel
a főzőlével kissé felöntve, kész is
lenne a paprikás krumpli, ha lenne
akkora lábosunk.
De sajnos csak egy tepsit találunk
otthon,
ami
nem
feltétlenül
baj: beleszórjuk a krumplit, ott
összeforgatjuk a lecsóval, és
majorannát szórunk rá, majd
alufóliával lefedve tíz-húsz percig,
aztán a nélkül addig sütjük, amíg
csak sűrű szaft marad a tepsiben,
illetve a ráöntött tejföl már nem
folyékony, a rászórt sajt pedig
szépen megpirult.
De sajnos csak egy tepsit
találunk otthon, ami tele van friss,
felszeletelt oldalassal! Szinte még
meleg. Egy darab egy nem épp

finom szerszámokkal, rituálisan
lemészárolt állat húsából! Ekkora
ajándékot! Bolognai, ha van tészta,
meg húsdaráló! Mexikói, ha van
bab, meg húsdaráló! Hortobágyi,
ha van sós palacsinta! No meg
húsdaráló.
Valahogy
olyan
darálhatnékunk támad. Agyunkba
fészkeli magát a gondolat, hogy
végül is milyen jó lenne darálni egy
kicsit. Csak forgatni elmélyülten
a kurblit, réveteg szemekkel, felfelvihogva... és átszellemülten, I
önfeledten,
vég
nélkül
és |
kíméletlenül: darálni. Hiszen a *
daráló a konyhai eszközök között 4
olyan, mint a tuba a hangszerek
között: annyira ormótlan és brutális,
hogy az már szép! (respect Moki)
Őö, hol is tartottunk? Ja igen.
Egyik sincs, (de holnap veszünk
egy húsdarálót.) Akkor viszont
kiklopfolni, megsózni, fokhagyma,
bors, kakukkfű és-vagy oregano,
hagymát alá, tepsibe be, lecsót
rá,
fóliával
le,(egy
kiskanál
kristálycukortól nem lesz édes,
viszont omlós, szaftos és puha)
kb. fél óra, utána még elpároljuk a
levét, megforgatjuk, köretnek m e g

ott a főtt krumpli. Amit még esetleg
gyorsan átforgatunk egy kis forró
vajon petrezselyemzölddel meg
hagymával. Hoppá hoppá! Várjunk
csak egy pillanatot! Ha jobban |
meggondoljuk - és még egy kis
sárgarépa meg petrezselyem is
van itthon - semmi sem gátolhat
meg bennünket abban, hogy olyan,
de olyan...
Hú, akkor inkább ne tegyük bele
a kolbászt, csak majorannát meg
még köményt, meg még azt a
kis petrezselyemzöldet... jöhet a
felkockázott hús, ha már félig puha,
bele a burgonya...meg a zöldség...
még víz... só, paprika derekasan,
erős is! Egy leheletnyi piros arany,
egy kósza húsleveskocka, kis
vegeta...
Mi is lett a hagymás zsírból? Csak j
az, hogy ilyen jó gulyást már rég
ettünk...
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AZ ÉLET
- AVAGY A GIMNÁZIUMBÓL AZ EGYETEMBE I SZAKMA
Forma
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
1

Tanulás-felelés
g. Előző órán megtanulom,
hátha kihívnak felelni
E. Előző éjszaka nem alszom,
mert másnap szóban demózok
Órák
g. 45 percig beszélt a
semmiről, még-hogy
tanuljam meg jövő hétre
E. 210 percig beszélt
mindenről, és ez is benne
lesz a ma esti demóban
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.

Adag
h, g. Érettségire bioszból 3
f könyvet kellett megtanulni,
L ezek összesen 630 oldalt
| tettek ki. Egy hét elég volt rá
I E. A holnapi anatdemóra 400
K oldalt kell benyalni. Sebaj
I szigorlatra 7000-re duzzad.
I Könyv
I g. A múltkor 2 nap alatt
I kiolvastam egyet

E. Ezt egyáltalán nem lehet
végigolvasni sem, nemhogy
megtanulni 2 nap alatt
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
g. Memóriám olyan, mint
egy könyvtár. Minden a
helyén, könnyen elérhető,
egyre csak duzzad
E. Memóriám mint a Balaton.
Nagy, de sekély, könnyű beutazni
az egészet, és egyre fogy
A stréber
g. Az első padban
jobban lát a tanár
E. Az első padból jobban
látom a diákat
Lógós
g. A hátsó padban nem látja a
tanár, hogy mit ügyködöm
E. A tanár még életében nem látott

nagyon zombi vagyok
E. A harmadik alvás nélküli
nap már nyűgös, ilyenkor
leugrom egy sörre
Siker
g. Hurrá! A dolgozatom
csillagos ötös lett, és hetven
pont a hatvanötből!
E. Hurrá! Biztosan jól tudtam
válaszolni három kérdésre
is a kilencvenből...
Pánik
g. Ne ijedj meg, ez
csak egy kisegyes
E. Hogyhogy az átlagom
nulla egész három?
Jegyek
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.

Testnevelés
g. Sietek, 5 percem van átöltözni
E. Nem sietek, ötödévben
ráérek megcsinálni

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

Kollégium
g. Délután háromra kell
visszaérni, ha lehet, nem piásan
E. Hajnali háromkor hazamászván
a portás kér a piádból

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

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

A smasszer
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

Kialvatlanság
g. Hajnali kettő után már

Rossz tanár
g. Utálom

g. Belevesztem a
szemeid csillogásába
E. Szerintem meg kéne
műteni a retinádat
Kapcsolatok
g. Iwiwen van 370 ismerősöm
E. Iwiwen szerzem a
vizsgatippeket
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

E. Félek tőle
Jó tanár
g. Szeretem
E. Tisztelem és félek tőle
Nagyon rossz tanár
g. Na, őt gyűlölöm
E. Ő gyűlöl engem
MATERIÁLIS
Kötelességek
g. Vidd le a kutyát, mosogass,
porszívózz, törődj a tesóddal
E. Tanulj, Tanulj, Dögölj
bele a tanulásba!!!
Rend
g. Anyu megint rendet
rakott a szobámban
1
E. Jé, a földön fetrengő
pizzásdobozok végre
elérték a plafont
Kaja
g. A legjobb étel a Földön
Anyukám főztje
E. A legjobb barátom a gyorskaja,
amit a földön találtam
Részegség
g. Na, most már ideje
hazaindulnom
E. Istenem, csak jussak
haza valahogy

Részegeskedés
g. Képzeld, a múltkor berúgtunk
E. Képzeld, a múltkor
nem rúgtunk be
Feles
g. Három cent mézédes
füttyentőst kérek
E. Még két házi-portorikói
jégervodkát kéreöö....
Kísérő
g. Fél liter anyatej
E. whiskey-konyak-beher
Nagyon ittasan
g. Részegen ki visz majd haza?
E. Agyadban a robotpilóta
kényszerleszállást hajt végre
az ágyadba,ködben
Távolság
g. Messze lakom a sulitól,
így busszal járok, vagy
kocsival visznek
E. Messze lakom a kocsmától, így
megvárom a reggeli villamosokat
Tudatmódosítók
g, Megvetem, mert az
törvénytelen és ronda dolog
E. Melyik receptorodat szeretnéd
szétlőni? Felírom receptre

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
g. Akkor van pénzem csokira,
ha adnak a szüleim
E. Kevés pénzem van, de azt
biztos nem fogom ételre költeni
Meló
g. Kéthetente füvet
nyírok 1000-ért
E. Napi 6 órát dolgozok
egyetem mellett 500-ért
Segíteni másokon
g. Lemásolhatod a házimat
E. Nesze, itt van 300 sörre
Hajléktalan
g. Most nincs nálam
semmi, bocsánat
E. Bocsánat, nincs egy
húszasa? Egyetemista vagyok
HO/,,
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Védelem
g. Anyu és Apu megvéd,
ha bántanak
E. Mindig van nálam koton
o

°

Játék
" g. Váltok még aprót pár menetre
•:• E. Lenyomok még egy pályát
'k a következő 30 tétel előtt
Buli
s g. Azért járok diszkóba, mert...
L E. Azért lakom
1
szórakozóhelyen, mert...
Házibuli
** g. Nagyon jó parti. Remélem
I • még sokáig nem megyünk haza
i E. Baromi jó parre. Hol is
» vagyunk? Ja, nálam?!
Szív és Fej
' g. Nem mindig hallgatok a
fejemre, ha a szívem mást mond
E. Szüleimet borért fejem le,
majd szívószállal vedelem be
SPIRITUÁLIS
Évek
g. De gyorsan elrepültek
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

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
Párkapcsolat
g. Igaz, kicsit elhanyagoltam
a sulit a csajom miatt
E. Nem tudok eleget törődni a
pasimmal a sok demó miatt
Kefe
g. N a g y o n szeretek kefélni

;

Elhivatottság
g. Érettségi Tűzön-Vízen át
E. Gyógyítanék földön,
vízen, levegőben

E. A kefélés nagyon szeret engem
Harmónia
g. Az életem rendben vari,
mégsem szeretem igazán
E. Az életem egy nagy
összevisszaság, és imádom!

Az emberi élet
g. Mindig még drágább
, E. Kettőt már megmentettél

Illem
g. Kérem, légyszíves, bocsánat
E. Meghajolás, székkihúzás,
kézcsók, tiszteletem

Lelki Fejlődés
g. Kisgyermekből lassú
: felnőtté válás
E. Egyre jobban előjön az
elvesztett kisgyermek
A Társadalom
• g. Elvárásainak akarok megfelelni
I E. Sosem fog megfelelni
I az elvárásaimnak
I
I
I
I

Embercsoport
g. Harmincan voltunk, ebből
tizenkilenc jó fejnek tartott,
héttel rosszban voltunk,
16$
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Hét Főbűn
g. Harag, Fösvénység, Irigység
E. Kevélység, Restség,
Torkosság, Bujaság
Hét törpe
g. Szende, Hapci, Morgó, Kuka
E. Szundi, Tudor, Vidor
Sakk
g. Gyalog, bástya, futó, huszár
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E. Királynő, Király
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
Cél
g. Tanulni, hogy később
boldog légy
E. Boldognak lenni, hogy
később tudj tanulni
Kudarc
g. Félek tőle, elszomorít,
napokig elfelejtek nevetni
E. Szeretem, mert erősít,
megtanít nevetni önmagamon
Kaland
g. Meztelenül fürödni
a szökőkútban
E. Vizsga utáni tivornyán alkalmi
ruhában beleesni a szökőkútba
Gondolatok helyett
g. Érzelmek
E. Ösztön
Lélek
g. Megélő, elemző,
feldolgozó, romboló
E. Kicsapongó, létrehozó,
csodálkozó, pusztító
Mi lesz?
g. A jövő nemigen izgat, a
jelenben próbálok élni
E. A jövőm itt van a jelenben, ha
elbukom, összedől az egész
Doktorok
g. Elképzelhetetlen, szinte isteni
hatalmú védelmezői az emberi
életnek és egészségnek
E. Leendő kollégáim
Leel

SZ.O.T.E. MMORPG
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Kijelenthetjük, hogy sikeresen teszteltük az év szenzációjának számító SZ.O.T.E. szerepjátékot.
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 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:
Agrafika egyenesen megdöbbentő,
hála
az
OMG7.0
grafikus
motornak, a fényhatások teljesen
m
valóságosak, a színek élesek
• i * és 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 hiányosságokat
is felfedeztünk, ami végső soron
J 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
^ T 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
' r e s t i hányások nyoma is látszik,
persze mindig máshol. A ruhák,
W felszerelések, tárgyak, élőlények
W | mind egytől egyig hibátlanok,
H l teljesen
valósághű
kinézettel
I rendelkeznek, nem beszélve a
W teljes interaktivitásról. Bárkihez
W 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, miközbenlapozunk. 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. 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.

is helyet kap, ennek tükrében
karakterünk a megfelelő XP
elérésével
végtelenül
képzett
lehet (ilyen például a magasabb
szinteken elérhető doctor of
philosophy
presztízs
osztály,
vagy a már rögtön az első pályán
kiérdemelhető

•p
• -

'Akkor térjünk át a piszkos
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 sokésjóminőségűTÁP
- o t vegyünk. Végeredményben a
játék külsője 10/10, kijelenthetjük,
hogy tökéletes.
Játékmenet:
Alapvetően nem lehet kifogásunk
a játékmenettel, viszont néha
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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 - ek birtoklásával
léphet pályát. E nélkü szintén
túl könnyű lenne a játék, hiszen
mindenki
végigmasírozna
a
pályákon
különösebb
kihívás
nélkül.
NA de lássuk végre, hociy 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, a<araterő,
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 rem kell
vesződnünk
a
választással,
ráadásul számos presztízs osztály

vodka

marauder

osztály). A fejlesztés alappillére a
SKILL, azaz képesség és a FEATS,
azaz szakértelmek 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
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 ,
- J K

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

concentration
rendelkező

és

improved

szakértelmekkel
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 bői
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 t

használva percek alatt rommá
zúzzák a védelmünket és ott állunk

*I

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 éjfaló, de magasan
képzett skilles vodka marauder
presztízsosztályú
karakterrel,
aki birtokolja a mastered
defense és az improved

mentái
absorb

poision
szakértelmeket.
A
támadások
sorra
leperegnek
róla, és még a könny is kiszökik a
szemünkből, ha karakterünk belép
a nehezen megszerezhető ultimate
brainstorm állapotba, hogy igéivel
rendet vágjon az ellenség sorai
között...
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A vizsgajegyek fizikája
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 II. világháborús bunkerben. Ezek szerint a németek (vagy Mussolini csapatai) valamit rejtegettek
ott, ezért a világhírű Oxford egyetemen rögtön hozzá is láttak a tekercsekben lévő adatok feldolgozásához. A régészek a
bunker helyzetéről az információtéppen aznap kapták, amikor Saddam Husseint életfogytiglanra ítélték. Vajon ez a véletlen
műve? Naivak vagyunk, ha ezt hisszük. Nem mellesleg: 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 eredetileg célja valószínűleg az volt,
hogy a gyógyítók létrehozzanak egy szövetséget, amelybe csak az léphet be, aki bebizonyítja, hogy hatásos módszerrel
dolgozik. Azonban a találkozó végére ennél messzebbre jutottak: egyes gyógyítók követelésére megegyeztek abban, hogy
a jövő orvosait osztályozni fogják valamiféleképpen. Az osztályozás módjáról viszont nem tudtak 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 kompromisszumos megoldást, 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 fizika tudását felhasználva. Az új rendszer érzékeltette egy orvos vizsgájának nehéz helyzetét.
Hihetetlen talán, de ő találta ki a mai számokat 1-5-ig. Hogy mi az összefüggés 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
axis
T"i-4ir»r»i/»rp/i iir nvii>
5: Mindenki álma az ötös. Bár - ahogy 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
Proximalis
több, mint kétszer annyit kell mondanunk, mint amennyit a
vizsgázó megkíván, tehát mission impossible...

Falx

sumF=o

4: Ennél a számnál már latba kell vennünk a súrlódásról
alkotott tudásunkat is. A vizsgáztaló a szám felső végén
FI=2'FS
Distalis
elhelyezkedő „sarokba" kapaszkodhat (sulcus) - igaz
csak egy kézzel -, viszont a hallcató csupán a négyes
alulsó végét húzhatja (szintén egy kézzel), ami ráadásul a húzóerővel 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

O,6*F2

Distalis

3: Ennél a számnál egy igen ritka mutáció jön létre. A
sejtek osztódásakor mitotikus nonciszjunkció következik be, így a többlet kromoszómával
együtt dupla annyi falx136-os gén jut a sejtekbe, és mivel ez a gén domináns a többivel
szemben, megakadályozza azok fejlődését. Emiatt proximalisan és distalisan is egy-egy
sarló áll egymással szemben, tehát a vizsgáztató és a vizsgázó ugyanolyan esélyekkel
indul.

proximalis

2: Mindenki kedvence. Szeged S2:áma. A nagy sóhajtás Proximalis
földi megjelenése. Fizikailag tekintve ugyanaz, mint az
ötös csak fordítva. A hallgató felén van a vízszintes tengely
p1=p2
egyenese, így mindkét kezével küzdhet, izzadhat az áhított
Falx Distalis
kettesért. így (szerencsés esetben!) két bevetett végtag
miatt feleannyit kell a hallgatónak kinyögnie, mint amiben 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, a pécsi és a debreceni általános orvostudományi karok
hallgatói között végeztek, a kettesre vizsgázottak csupán 10%-nál hangzik el az „ááá kár
hogy nem lett jobb jegyem" típusú mondat, míg más jegyeknél (beleértve persze az egyest
Distalis
is) ez jóval többször fordult elő.

F2=2*Fl :)

1: Ilyet nem kapsz az egyetemen.
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Július, felvettek. Hurrá. Ezt nektek
volt osztálytársak, akik nem
tanultok tovább, és ezt nektek volt
tanárok, akik nem hittek bennem.
Isten vagyok! Szeged. Napfény,
p^ Csajok. Bulik. Királyság. Tényleg
Isten vagyok!

m

Augusztus,
gólyatábor,
naná!
Vonatút, teljes emlékezetkiesés,
királyság! A tábor, a csajok, a
főgólyák, hát igyunk! SMS: Anya
minden ok. Rendesek és sokat
megtudtam már az egyetemről.
Majd holnap írok. Puszi. Rendesek,
hiszen percenként jönnek itatni, és
már a hivatalos sárga pintyőke dalt
is kívülről fújom. A csajok pedig
akármit megengednek. Mondom,
hogy Isten vagyok!
Szeptember, az első hónap.
Bulik! Ez az! A csoport király,
csak néhány gyökér van köztük,
de majd belejönnek, ha nem
akkor is kit érdekel. Az első hetet
kihagytam, a másodikra már be
kéne mennem. Fura, a tanárok
nem néznek rám jó szemmel,
pedig direkt lefeküdtem időben,
hogy beérjek a gyakomra. Lehet
fürödni kellett volna? Kit érdekel,
tegnap a SZOTE-ban ott volt az a
csaj, aki még gólyatáborban nem
engedett, de tegnap végre. Még
egy pipa. Istennek lenni jó!
L Október, az első demók. Azta,
holnap anatómiából felelünk, vagy
mi. De miből is? Azt tudom, hogy
\ csontokat vettünk, de mást is? Na
! jó, gyorsan megtanulom aztán
még délután inni is lesz időm,
hogy kiengedjem a feszültséget.
Isten leszek holnap!
November, a nihil. Lehet ki
kéne valahogy javítanom az
anat egyeseimet, de előtte még
kitombolom magam a SZOTE-ban,
úgyis mindjárt itt a vizsgaidőszak,
amikor nem bulizhatok. Hoppá,
kémiából egy hét múlva jön a
második demó? Na mindegy, arra
majd tanulok most két napot és az

V A G Y O K

már tényleg nem lesz egyes. Isten
vagyok, megcsinálom!
December, az első vizsgaidőszak.
Nem is értem miért fél mindenki
a vizsgaidőszaktól? A sok gyökér
már november óta tanul, nekem
pedig már az első héten sikerül
a bevo. Ennyit rólatok, csicskák.
Isten vagyok, és pont.

Január, az első pofára esés.
Nem értem miért kell másodjára
is megbuktatni anatból, igazán
rájöhetnének arra, hogy ha valaki
már másodjára megy, az biztos
tanul. Ez szemétség! Bezzeg a
Laci, ő már végzett is, pedig mindig
együtt buliztunk, még múlthéten
is! És neki meglett, nekem meg
nem. Mindegy, jövő héten úgyis
meglesz, és megünneplem. Csak
az a rohadt fizika és kémia ne
lenne. Nem baj, Isten vagyok!
Február, buli. Végre vége a
vizsgaidőszaknak, csak a kémia
ne maradt volna és az a rohadt
latin. De a felsőbb évesek azt
mondták ez nem gáz, csak az anat,
úgyhogy megnyugodtam, mert az
pont megvan és szerencsémre a
fizikát is sikerült utolsó pillanatban
behúzni. Hát nem vagyok Isten?
De!

demók. Az anatómia tanárom
ráadásul utál is, mivel minden
pénteken elalszok. De ha olyan
fáradt vagyok. Fogadni mernék,
hogy ő nem bulizott csütörtökön
reggel hatig, úgyhogy csak örüljön,
hogy bejöttem. Ne kérdezzen
semmit, mert maximum az előző
este halvány képeit tudnám
neki felsorolni. És azt a szőke
hajú cicababa porcikáit tudnám
lefesteni. Tényleg Isten vagyok!
Április, imádom. Demók ide vagy
oda, tavasz van, jó idő, süt a nap
és a lányok egyre kevesebb ruhát
vesznek fel. Esküszöm, Szegeden
sokkal szebbek a lányok, mint
máshol. Hát ki is megyünk
haverokkal kicsit nézegetni őket
a Kárászra, úgyis ott rohangálnak
keresztül kasul egésznap. Majd
ott megbeszéljük a kémiát, a Laci
majd segít. Isten vagyok!
Május,
a
második
pofára
esés. Május vége, és még csak a
pszicho vizsgám van meg. Nem
baj, itt van egész június, olyan
sok idő mindenre. Két hét anatra,
pár nap fizikára, és kémiára és
még előbb is el tudom kezdeni a
szünetem. Isten leszek, vagyok és
pont.
Június, azt hiszem elrontottam.
Az UV-héten vagyok és csak
könyörögni tudok, hogy fizikából
ne húzzanak meg, hogy legyen két
napom még a kémiát átnéznem.
Anatból majd kérek dékánit, elvileg
meg kell adniuk. Lehet a júniust
nem kellett volna megünnepelnem
előre a Lacival, aki persze már
végzett. Hogy csinálja? Ugyanott
van mindig ahol én, ugyanazt
csinálja, amit én. Nem értem.
Másodéves akarok lenni. Bármit
megteszek érte! Istenem, segíts!
HO,,.
SODO

Március, már megint demók.
Miért nem elég vizsgaidőszakban
tanulni? Miért kellenek ezek a
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Hajnali dél van, és tizedik nekifutásra már egyszerűbbnek tűnik felkelni, mint még egyszer megnyomni a szundi"
gombot. Nem jó ötlet. Az alkaromra valaki azt írta férfi kézírással, vastag fekete filccel,
hogy Aranka, a fejemben pedig egy egész ménesnyi vádló szaladgál fel-alá, és vadul
ütköznek a koponyámmal. Az ágy szélén ülve rámegyek a Facebookra, és remélem,
hogy nem találok ott semmi nagyon furcsát.
Néhány perccel később már csak arra tudok gondolni, hogy az okostelefonok igazán
lehetnének egy kicsit kevésbé okosak, de aztán inkább örülök, hogy nekem is van, és
egyesével elkezdem leszedni a nevemet minden fényképről, amin még éjjel megjelöltek
az Egyetemi napokon. Elég jó, hogy nem kell számolgatnom, mert az egész benne van a Maximalista csomagban j
A nyulat például nem is értem, honnan került oda, de már szétlike-olta a fél egyetem. Kriszti mindenesetre méc
nincs köztük, úgyhogy inkább felhívom Bálintot, hogy nincs-e kedve leszedni, megúsznék egy magyarázkodást.
Eltart egy darabig, mert Bálint erre a hívásra ébred, és még mindig annyira meg van borulva, hogy holt nyelveken^
beszél, de sikerül rábeszélni, hogy töltse vissza a képet nélkülem, csak a nyúllal. Tíz percbe is beletelik, de
mindegy, ez is ingyen van, mindketten a SZTE-s Vodafone Évfolyam Tarifán vagyunk.
Valami más biztos nem volt ingyen, mert zavarbaejtően sok pénzem hiányzik, úgyhogy elkezdem felhívogatni a"
többieket. Együtt mentünk, és előtte melegítettünk egy kört, ahogy Facebookon megszerveztük, eddig stimmelj
Nem volt hely, úgyhogy vadul telefonáltunk, kihez lehetne felmenni, végül az ötödik hely jött be, ez is megvan..
Nyomtam egy ipari körsms-t, hogy hol találkozzunk helyette, ez még mindig rendben van.
Innentől mindenkinek csíkosak az emlékei, de szerencsére, amikor odaértünk, megbeszéltük, hogy mindenki!
tolja Foursquare-en, éppen merre jár, hogy a zajban rátaláljunk egymásra, és ne kelljen folyton az SMS-eket
figyelgetni. Ennek köszönhetően annyiszor jelentkeztünk ki és be mindenhonnan, hogy a szegedi belvárosnak,
mi lettünk a polgármesterei. Én például a Dugonics térnek és az Zrínyi utcai nonstopnak is, különös érzés, dej
alapvetően büszke vagyok.
A két ismeretlen számra a híváslistában hajnali háromról már nem annyira, de majd ha stabilabb lesz az állapotom,!
visszahívom őket, hogy nem úgy gondoltam. Felmosom magam, hogy legalább a délutáni órákra beérjek, csak a
laptop van csont lemerülve, rommá fogom unni magam, gondolom. Aztán beugrik, hogy a mobil úgyis nálam van,*
ha más nem, alaposan elmerülök a Facebookban. Úgyis kéne szervezni valami bulit.
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