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Gólya Start Nap - 2016. szeptember 4. vasárnap 

Kedves elsőéves 
hallgatók! 

Ezúton szeretnénk figyelmedbe ajánlani az SZTE ÁOK HÖK által szervezett Gólya Start 

napot! A program célja, hogy segítséget nyújtsunk számotokra az évkezdéshez, valamint ekkor 

kerül sor az Ünnepélyes Eskütételre i s . (ez utóbbin kötelező részt venni). A program keretein 

belül, megismertetjük veletek Szeged legfontosabb helyeit, az előadások és gyakorlatok 

helyszíneit. Számos jó tanáccsal látunk el, ami megkönnyíti a boldogulást az egyetemen. 

Javasoljuk, hogy mindenképpen vegyél részt a programon, mert fontos információk 
fognak 

elhangozni! 

Helyszín: 

SZTE ÁOK Nagyoktatási épület „Nagyoki" - 6720 Szeged, Dóm tér 13. 

Tervezett program: 

8.30 - Gyülekező a Nagyoktatási épület földszinti aulájában 

9.00 - Három kari (SZTE ÁOK - GYTK - FOK) közös előadások: 

Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület 

Pulzus Spiritus hallgató lap 

9.30 - SZTE ÁOK bemutatkozó előadások: 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzat 

Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete 

10.30 - Csoportok fotózása a Dóm téren 

11.00-12.00 Csoportok körbevezetése a Klinikakertben, oktatási épületek bemutatása 

13.30 - Gyülekező az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtt 

14.00 - Ünnepélyes eskütétel az elsőéves orvostanhallgatók és fogorvostanhallgatók számára 

Helyszín: SZTE József Attila tanulmányi és Információs Központ 

6722 Szeged, Ady tér 10. - Kongresszusi terem 

Megjelenés alkalomhoz illő öltözékben! 

19.00 - Csoportos kulturális körutazás, ismerkedés Szeged vendéglátó ipari egységeivel 

22.00 - Zártkörű SZOTE Gólya buli a JATE Klubban 

mailto:office.hok@med.u-szegcd.hu
http://www.szteaokhok.hu
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Üdvözöllek és gratulálok sikeres felvételidhez! 

Nem érdekes, hogy hogyan jutottál be - elsőre vagy 
sokadjára, esetleg az utolsó pillanatban döntöttél a 
kiválasztott kar mellett - hidd el itt nagyon jó helyed 
lesz. A közösség, a hivatástudat összekovácsol és 
meglátod majd, hogy szerencsére nem csak a tanulás 
éltet itt mindenkit, hanem a felhőtlen szórakozás és 
bulizás is. 

A SZOTE hivatalos lapját tartod a kezedben, tessék 
szeretgetni, szigorúan tilos legyet lecsapni vele vagy 
gyújtásnak használni (sok más dologra se használd, 
de inkább nem adok több ötletet). Félévente 3 szá-
munk jelenik meg, hogy interjúk révén megismerhesd 
tanáraid és diáktársaid, szórakoztatunk elmebeteg 
vagy elvont sztorikkal, esetleg tippet adunk a tanu-
láshoz, avagy hogy helyette milyen sorozatot érde-
mes nézned. 

Ha unatkozol vagy vágysz egy kis szórakozásra 
bátran olvass minket és akár aktívan is a csapa 
tunk része lehetsz, ha beküldőd egy-egy munkád, de 
teljeskörííen is a szerkesztőség tagjává, a mi kis csa-
ládunk részévé válhatsz. Jó gólyatáborozást kívánok 
és sikerekben gazdag további éveket! 

Szabó Vanda 

Pulzus-Spiritus főszerkesztő 
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ÁOK HŐK köszöntő 
Kedves Elsőéves Hallgatók! 

Először is engedjétek meg, hogy gratuláljak sikeres 
felvételitekhez az ország egyik vezető egyetemére, 
mely siker visszaigazolta számotokra a hetek, hóna-
pok áldozatos munkájának eredményességét. 
Az Altalános Orvostudományi Kar Hallgatói Ön-
kormányzatának nevében köszöntelek Titeket ezen a 
Karon, melyre nem kis feladat bekerülni. A sikeres 
érettségit követően megpihenni azonban csak rövid 
ideig van lehetőségetek, hiszen hamarosan kezdetét 
veszi a második lépcsőfok az orvossá válás útján. A 
tudomány minden szépsége mellett tudnotok kell, 
hogy az úton számos akadály teszi majd próbá 
határozásotokat, igyekezzetek erőt meríteni a 
pillanatokban abból a tényből, hogy a világ egyik leg 
szebb hivatását választottátok magatokénak. Továb 
bá töltsön el mindannyiótokat büszkeséggel a tudat, 
hogy Szent- Györgyi Albert munkássága során ezen 
az egyetemen tudta izolálni a C-vitamint, melyért 
1937-ben Nobel-díjat vehetett át. Ő az egyetlen ma-
gyar tudós, aki magyarországi munkásságáért kapta 
meg ezt az elismerést. 

Szeptembertől egy új élet vár Rátok, az egyetemista 
élet. Ez az újdonsült szabadság komoly felelősség-
tudattal is kell, hogy társuljon. Szeged hallgatóbarát 
városként számos lehetőséget nyújt majd számotokra 
szabadidőtök hasznos eltöltéséhez. A szórakozáshoz 
és a kikapcsolódáshoz a Hallgatói Önkormányzatok 
és a Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület által 
közösen szervezett programokkal járulunk hozzá. 

I 

V 

\ 

Szeged, 2016. július 

Baráti üdvözlettel: 
Papp Viola 
ÁOK HÖK elnök 

IV 

^ONTOSABB DÁTUMOK: | 

I 

^beiratkozási időszak: 2016. augusztus 29 - szeptember 4. 

évesekfogadalomtétele\ 2016. szeptember 4. 

^szorgalmi időszak: 2016. szeptember 5 - december 11. 

^Vizsgaidőszak: 2016. december 12 - december 23. és 

^ 0 1 7 . január 2 - január 29. 

^LItóvizsga időszak: 2017. január 30 - február 5. 

| l ó tanács: beiratkozásra vigyetek iratokat és lehetőleg NEK adatlapot - ez a 
diákigazolvány-igényléshez kell, kormányablaknál lehet szerezni. (Igen van aki ^ 

sak jelenlétével és széles mosolyával megy beiratkozni, ami sajna nem elég...) ^ 

1 
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FOK HOK köszöntő 
Kedves Gólyák! 

Legelőször szeretnék gratulálni nektek a sikeres fel-
vételitekhez és egyúttal köszöntök mindenkit a Sze-
gedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán. 
Azt bizton állíthatom, hogy életetek legszebb, legka-
landosabb 5 éve előtt álltok. Ezt az augusztusi Gólya-
tábor is bizonyítja majd számotokra, ahol új kapcso-
latokra, barátokra, élményekre tehettek szert és kis 
ízelítőt kaptok a SZOTE-s életből. 
A Fogorvostudományi Kar 2007 - ben vált önállóvá, 
ekkor vált szét az Általános Orvostudományi Kartól, 
így már 8 éve a 12 SZTE Kar egyike vagyunk. Na-
gyon szép szakmát választottatok, amelyhez azonban 
néha göröngyös és megterhelő út vezet, de higgyétek 
el, a tanulás és a kitartás meghozza majd a gyümöl-
csét, minden csepp erőfeszítés megéri. A tanulás és az 
előadások tömkelege mellett a Hallgatói Önkormány-
zatunk az ÁOK-val és GYTK-val közösen működő 
Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesülettel közösen 
gondoskodik az állandó programokról, amelyek kere-
tében jobban megismerhetitek hallgatótársaitokat és 
Szegedet is. 

A HÖK szintén 2007-ben kezdte meg önálló tevé-
kenységét, saját testülettel. Mostanra sikerült egy 
stabil és erős csapatot felépítenünk. Fő feladatunk, 
mint minden kari HÖK - nek a hallgatók képviselete, 
segítése, kari bulik megszervezése. Abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy ezek mellett nekünk 
van egy plusz tevékenységünk, a fogászati szűrés, így 
a jövőbeli szakmánkat már diákkorunkban is tudjuk 
gyakorolni. Tanulmányaink során olyan hagyomá-
nyos programokon veszünk részt, amelyek nélkül 
nem lenne FOK a FOK. Ilyen a „Fogászavató", ahol 
a gólyákat felavatjuk, a „Fogász felező", ahol a har-
madéveseinket ünnepeljük, hogy már túl vannak a ta-
nulmányaik felén, az MFHE találkozó, ami Magyar 
Fogorvostanhallgatók Egyesületének találkozója, az 
International Dental Students Meeting, ahol ápoljuk 
a külföldi és magyar kapcsolatokat és végül, de nem 
utolsó sorban a „Fogászbúcsú". Itt búcsúztatjuk el az 
ötödéveseket. Persze a SZOTE-s rendezvényeken is 
szép számban részt veszünk. 

Üléseinket heti gyakorisággal tartjuk, ahová bárki 
csatlakozhat. Szeretettel várunk mindenkit, akit érde-
kel a programok szervezése, a hallgatói élet felpezs-
dítése, a hallgató társainak képviselete és persze egy 

jó csapathoz való tartozás. Sikeres egyetemi éveket és 
kellemes időtöltést kívánok a Gólyatáborban. 

Csöke Márton 
FOK HÖK elnök 

o=p„ 
H Ó V /=N 
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GYTK HÖK köszöntő 

| Kollégiumi férőhelyed, helyi közieke- | 
| dési bérleted és a szociális ösztöndíjad | 
| mind Moduloban igényelhető. Figyeld az | 
| sztehap.hu oldalt, a pályázathirdetéskor | 
| részletes leírást találsz mindenről. Egye- | 
| temen nem fognak mindent az orrod alá | 
| dörgölni, aminek csak tudsz járj utána! | 

A bizottságok között van Olyan, ami tanulmányi 
ügyekkel, van, ami hallgatókat érintő egyéb ügyekkel 
foglalkozik és van olyan is, aniinek a rendezvények 
C6 

Tordai Henrietta 
GYTK HÖK elnök 

szervezése a fő profilja. Ehhez nagy részben hozzájá-
rul a három kar közös szervezésében működő Szent-
Györgyi Albert Hallgatói Egyesület. (SZAHE) 

A SZAHE és a kari HÖK-ök rendezvényszervezői 
minden hétre igyekeznek legalább egy SZOTE-s 
programot szervezni. Vannak nagyobb programjaink, 
mint a Gólyatábor, a külön Nektek szóló Gólya Start-
nap, ami mindig az iskolakezdést megelőző vasárnap 
van. Ekkor bemutatjuk nektek Szegedet és nyújtunk 
egy kis segítséget az első hetekre, hogy könnyebben 
boldoguljatok. Emellett októberben van a Gólyabog-
rács, majd a Szent-Györgyi Albert Hallgatói Napok, 
a SZOTE Gólyabál és még hosszan tudnám sorolni a 
fontosabb rendezvényeinket. 

Hirtelen rengeteg információt kaptok, próbál min-
denki tanácsot adni az előttetek álló kemény és moz-
galmas évekhez. Az én első tanácsom Nektek, hogy 
élvezzétek ki ezt a pár napot, szerezzetek maradandó 
élményeket, barátokat, a többivel ráértek később is. 
Ha bármi kérdésetek lenne, forduljatok hozzánk bát-
ran. 
A GYTK HÖK testülete nevében kívánok Nektek fe-
lejthetetlen pillanatokat és jó szórakozást! 

Kedves Gólyák! 

Először is szeretnék gratulálni a sikeres felvételihez, 
mellyel egy hatalmas család tagjaivá váltatok. 
Tordai Henrietta vagyok, a Gyógyszerésztudományi 
Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke. Vissza-
tekintve erre a pár évre, amióta én itt tanulok, kije-
lenthetem, hogy a legjobb várost és egyetemet vá-
lasztottátok az elkövetkezendő időszakra. A képzés 
színvonala és elismertsége mind az orvos, fogorvos 
és gyógyszerész karon kiemelkedő és az itt megszer-
zett diploma nemzetközileg nagy megbecsülésnek ör-
vend. Arról pedig mi, a HÖK gondoskodunk, hogy a 
szürke hétköznapok ne legyenek olyan szürkék és mi-
nél zökkenőmentesebbek legyenek tanulmányaitok. 
A Hallgatói Önkormányzat nagyon sokféle felada-
tot lát el, és próbál ott segíteni, ahol csak tud. Az 
ötfős testület minden tagja saját bizottságot vezet. 
A két alelnöki pozíciót Szaplonczai Zsanett és Ma-
gyar Fanni tölti be. A HÖK iroda vezetéséért és a 
kultúrbizottságért Bukovszki András és Oláh Márk 
felelősek. Hatalmas köszönet illeti Hoffmann Annát, 
elődömet, akitől rengeteg jó tanácsot, útmutatást kap 
a csapat a mai napig, és akihez bármikor bizalommal 
fordulhatunk. 
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Kedves Elsőévesek! 

Első körben én is szeretném megragadni a lehetősé-
get, hogy gratuláljak a sikeres felvételihez! Tudom, 
hogy kemény munka vezetett ehhez az eredményhez, 
így hát nem alaptalan a gólyatáborban való megün-
neplése, amely remélem életre szóló élményként fog 
beivódni az emlékezetetekbe. 

Tavasszal megmozgatjuk közösen izmainkat (de fő-
leg hangszálainkat) az „év eseményén", a Medikus 
Kupán, ahol a négy egészségügyi egyetem (SZOTE, 
SOTE, DOTE, POTE) csapatai mérkőznek meg kü-
lönböző sportágakban. Az évet pedig hagyományo-
san jótékonykodással zárjuk a Villamosfutás nevezetű 
rendezvénnyel, melynek köszönhetően több százezer 
forintnyi adományokkal tudjuk segíteni a dél-alföldi 
régió alapítványinak munkáját. 

a e " ' • ^ ' J P M W 
SZOTE kártva/SZAHF tagság előnyei: 

• Rendezvényeinken való részvétel (Pl. SZAHE diák-
napok ősszel/tavasszal) 

A fergeteges szorakozas közben csupán nehany per-
cig rabolva a figyelmeteket, röviden összefoglalnám 
a Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület (azaz 
SZAHE) tevékenységét, mely a SZOTE-s hallgatói 
élet fontos szereplője. 

Az egyesület alapvető célja a volt SZOTE karok 
(ÁOK, FOK, GYTK, ETSZK) közötti összetartás 
fenntartása, elsődlegesen kulturális, sport és különbö-
ző szabadidős rendezvények szervezése által. Egye-
sületünk tagjainak SZOTE Kártyát biztosít, melynek 
birtokában kedvezményesen vehetnek részt vala-
mennyi eseményen, valamint vehetik igénybe egyéb 
szolgáltatásainkat. 

A Hallgatói Önkormányzatokkal együttműködve 
igyekszünk minél több színt hozni a (nagyon sok) ta-
nulással terhes szürke hétköznapokba. Különös nagy 
gonddal odafigyelve rátok, hogy az otthontól való 
eltávolodás, az új közösségbe való beilleszkedés a 
lehető leggördülékenyebben mehessen. Ennek érde-
kében várunk Titeket szeptemberben egy közös nagy 
bográcsozásra (Gólyabogrács), majd később az őszi 
SZAHE diáknapok zárásaként a Gólyabál nevezetű 
igen nívós eseményre, melyről büszkén állíthatjuk, 
hogy egyetemünk egyik legnagyobb báljává nőtte ki 
magát. 

• Ingyenes belépés a kari bulikba csütörtökönként 

• Névre szóló, kari címerrel ellátott orvosi köpeny il-
letve kari pólók, pulóverek kedvezményes vásárlási 
lehetősége 

Elérhetőségeink: 

h : \ 
• Székhely: 6720 Szeged, Apáthy István utca 4. (kol-
légium földszintjén) 

• E-mail: szahe@szahe.hu 

• FB.: www.facebook.com/SZAHE (lájkolj minket a 
legfrissebb hírekért és lehetőségekért!) 

Remélem, minél több rendezvényen találkozunk 
majd veletek! 

\ I 
Addig is további jó szórakozást kívánva, 

Kránitz Zsolt 
Szent-Györgyi Albert Hallgatói Egyesület elnök 

NH2 

mailto:szahe@szahe.hu
http://www.facebook.com/SZAHE
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Egészségfejlesztő, egészségnevelő programjaink sok-
rétűek. Az SZTE ÁOK Magatartástudományi Intéze-
tével és az SZTE ÁOK Népegészségtan Intézetével 
együttműködve felkészült orvostanhallgatóink tarta-
nak szexuális felvilágosító, alkohol, dohányzás-, és 
drogellenes, valamint tumor prevenciós előadásokat 
általános és középiskolákban évente körülbelül 150 
alkalommal. Elsősegélynyújtást oktatunk számos 
Dél-alföldi régióban lévő középiskolában, valamint 
rendezvényeinken. A decemberi AIDS Világnapon is 
szervezünk programokat, valamint hagyományterem-

• Tevékenyen részt venni mind szélesebb körű nem-
zetközi együttműködés kialakításában. 

• Támogatni, ösztönözni az orvostanhallgatók nyelv-
tudását, és lehetőséget biztosítani a nyelv gyakorlá-
sára, hangsúlyozottan szakmai témákban, hazai és 
nemzetközi fórumokon. 

• Lehetőséget biztosítani elméleti és kutatómunkával 
foglalkozó hallgatók tudományos tapasztalatcseréjé-
re, hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

• Igényt kialakítani a felnövekvő orvos generációban 
magasabb színvonalú, hazai és nemzetközi ismerete-
ket szintetizáló egészségügyi ellátás iránt. 

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy magyar mediku-
sok külföldön, külföldi hallgatók pedig hazánkban 
tölthessék szakmai gyakorlatukat, kutatásaikat. Hall-
gatóink részt vehetnek négyhetes cseregyakorlato-
kon, tudományos csereprogramon, az Európai Unió 
által létrehozott ERASMUS programban, illetve a 
„Medizinstudenten ohne Grenzen" elnevezésű oszt-
rák cseregyakorlat programban és az IFMSA csere-
gyakorlatain keresztül. Lehetőség nyílik arra, hogy 
Szegedről évente mintegy 100 medikus a világ mint-
egy 50 országában szerezzen szakmai tapasztalatot, 
fejlessze nyelvtudását. A hozzánk érkező medikusok 
szállásának és étkeztetésének biztosítása szintén az 
egyesületünk feladatai közé tartozik. 

A Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége (MOSZ, 
korábban MOE) elsősorban a magyar medikusok 
érdekében, 1983-ban alapított, közhasznú, társadal-
mi szervezet. Az új Civil Törvénynek megfelelve a 
Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete (SZOE) teljes 
jogú tagja a Magyar Orvostanhallgatók Szövetségé-
nek (MOSZ, angolul: Hungarian Medical Students' 
International Relations Committee - HuMSIRC) és 
az Orvostanhallgató Egyesületek Nemzetközi Szö-
vetségének (IFMSA), mely a világ legnagyobb hall-
gatói-szakmai szervezete. 

• Hozzájárulni széleskörű, modern szemléletű, már 
a pályájuk kezdetén értékes hazai és nemzetközi ta-
pasztalatokkal rendelkező orvosok képzéséhez, a ma-
gyar egészségügy színvonalának emelése érdekében. 

• Szoros kapcsolatot kiépíteni az elmélet és a gyakor-
lat között, különös tekintettel az alapellátás és a meg-
előzés területén. 

• Kapcsolatot tartani más szakmai és nem szakmai di-
ákszervezetekkel hazánkban és az egész világon. 

• Az egészségközpontú, az egészséges életmódot a 
középpontba állító életszemléletet elterjeszteni, a be-
tegségeket megelőzni. 

• Szociális és egészségügyi okból hátrányos helyzetű 
emberek felzárkózásának elősegítése. 

Egyesületünk célja, fő tevékenységei: 

I l i i 
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tő céllal Füstmentes- és 
Diabetes Napokat is 
rendezünk fiataloknak. 
2006-ban indult prog-
ramunk a Teddy Maci 
Kórház, mely a legki-
sebbekhez szól. Játékos 
formában, szórakozta-
tó módon próbálja az 
egészséges életmódot, 

illetve az orvosi tevékenységet megismertetni az 
óvodásokkal. Minden évben megrendezzük a Teddy 
Maci Napot is. Mediwell csapatunk pedig az orvos-
tanhallgatók mentális egészségét hivatott megóvni és 
fenntartani. 

Nagyon várjuk az elsőéves hallgatóinkat is, hogy 
mihamarabb csatlakozzanak programjainkhoz. Rész-
letesen hallhattok Egyesületünk szervezeti felépítésé-
ről, működéséről, az egészségnevelői rendszerbe való 
bekapcsolódás alapfeltételeiről és a cseregyakorlatok 
részleteiről a szeptember hónapban megrendezésre 
kerülő SZOEsten. 

Farkas Dóra 
SZOE elnök 

Országos Beteg(ség)ellátó Központ 
- Jó napot kívánok, látom most nyílt itt egy új hely a 
klinikakertben. Megérdeklődném, hogy ez micsoda. 
- Szép napot! Ez az első magyar egészségügyi 
gyorsétteremlánc. 
- Akkor miért nem láttam máshol is ezt az éttermet? 
- Mert ez az első és eddig az egyetlen. De gyorsan 
növekszünk. 
- Ezt honnan tudja? 
- Uram! Látta már a statisztikákat? 
- Nem találtam sehol a cégükre vonatkozó adatokat. 
Sehol, ahol a versenyszektort listázzák. 
- Hát ez a baj! Ne ott keresse, de csak ne is a ven-
déglátásnál! A mi eredményeinket a TEA adattárban 
találja meg! 
- Ha szabad megkérdeznem egyáltalán mit adnak itt? 
- A legkülönbözőbb betegségek közül válogathat! 
Akut vagy krónikus, súlyos vagy semmi komoly, 
esetleg halállal végződő - arra amúgy nagyon jó 
menüink vannak... 
- És maguk ebből megélnek?! 
- Természetesen. Esetleg ajánlhatok valamit? 
- Rendben... Elvégre azért jöttem ide. 
- Eredetileg miért került be a kórházba? 
- Cukorbeteg vagyok, és most állítják be az inzulin 
adagomat. 
- Értem-értem. Ebben az esetben a kis diabetes me-
nüt ajánlom, kevés inzulinnal, sok hálapénzzel. 
- Az nem lesz túl drága? Esetleg tud olcsóbbat mon-
dani? 
- Igen, de akkor a csomag mellé Annácska nővér 
helyett Olga fogja ellátni. 
- Róla mit kell tudni? 
- O egy ukrán vendégnővér, a forradalom idején 
dolgozott. 0 látta el a foglyokat. 

- Es érti a dolgát? 
- Biztos is! A foglyok kitálaltak mindent! Jó lesz 
vele? I 
- Nem is tudom... Inkább más menüt szeretnék. Mi 
a választék? 
- Ajánlhatom a legnépszerűbb menünket? Magyar 
krónikus menüt? Minden 10 honfitársból 3 ezt 
ajánlja. Atherosclerosis, COPD, carcinoma. Minden-
ki megtalálja a neki tetszőt ebben a csomagban. És 
ha valami nem tetszik, akkor akármelyik betegséget 
kicserélhet egy, a saját kategóriájába esővel. 
- Esetleg valami gyorsabb nincs? 
- Azzal is tudok szolgálni. Itt is van egy gyorslefo-
lyású menünk, nagy thrombussal, nagy strokekal, kis 
ischeamiával. Adhatom? 
- Hogy kéne fogyasztani? 
- Lehetőleg egyedül, egy faluban. 
- Nem szeretek egyedül enni, szeretnék a fiammal. 
Esetleg neki mit tud ajánlani? 
- Tudok gyermek diabetest ajánlani, happy meal 
menüvel, amiben az ajándék egy inzulin pen és egy 
amputációs kupon. A térdig ingyenes amputációra 
jogosít fel, aztán 10 centiméterenként 5000 forint. 
- Esetleg tudna a gyereknek Valami könnyebbet 
adni? 
- Nem probléma, adhatok Kolbász lightot. Minden 
tíz centiméterére jut egy statíri'. 
- Esetleg valami más nepi-lehetne a gyereknek? Tud-
ja, neki annyi ideje van. Valami krónikusabb nincs, 
valami fájdalmasabb? 
- Természetesen! Van aorta rupturánk is. Az kielégíti 
minden kívánságát, úgy gondolom. N 
- Ez tetszik, de esetleg máshogyan csomagolva 
nincs? ho 0 H N ^ N 

Th2 
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- Tudjuk adni Marfan csomagban, de az csak a szü-
lészeten elérhető, illetve van az úgynevezett érdugó 
menünk, ami végső soron ezt is tudja. Az érdugó 
menü rántott húsos lángost takar, olajmártásban, 
disznózsírral megkenve, és ajándék 3 deciliter folyé-
kony hurkazsírt adunk mellé. 
- Esetleg valamit az aprólékból nem csinálnak? 
- Mármint? Amiket az elhunytakból kapunk? 
Hmm... Ezt nem tőlem tudja, de amennyiben na-
gyon akarja, akkor esetleg szerezhetek magának egy 
kis csomagot. Nagyon pikáns. Fülzsíros térdkalács, 
hajhagymával és bokaretekkel. 
- Ezt nem kérem. Úgy döntöttem, hogy én kérnék 
egy magyar krónikus menüt, illetve a gyereknek egy 
happy meal diabatest. 
- Csodálatos! Máris adom. Az annyi lesz, mint fél év 
elfekvő idő a belgyógyászaton. TAJ pontokat gyűjti? 
TAJ kártyája Önnél van? 
- Mik ezek a TAJ pontok? 
- Miután az elektromos rendszert nem tudtuk semmi-
re se használni, így kialakítottuk ezt a rendszert. 
- Hogyhogy nem tudták mire használni a rendszert? 
- Hát tudja... Vannak a históriák miszerint egy férfi 
kilencszer szült és társai. Természetesen az elektro-
nikai rendszer szerint. 
- És az új rendszer mit takar? 

- Az új rendszerben minden megbetegedés után aján-
dék úgynevezett TAJ pontokat írunk jóvá, amiket 
majd beválthat. Például 10 TAJ pontért kap tőlünk 
egy inzlulinos pen újratöltést. Vagy 50 TAJ pontért 
ingyen CT-ben részesül. 10000 TAJ pont után szív 
transzplantáción esik át. 
- És ha nekem nem kell például a szív transzplantá-
ció? 
- Akkor is megkapja, nincs apelláta. Minden be-
tegség egy meghatározott mennyiségű TAJ pontot 
ér, előnyben vannak a minél krónikusabb és minél 
inkább népbetegségek. Tömegben az erő! 
- Sajnálom, nem hoztam el a TAJ kártyámat. 
- Kár érte. Pedig ilyen nyereményekért igazán meg-
éri gyűjtögetni. 
- Hozzák már a rendelésem? 

Igen, itt is van. 
Köszönöm... Ez a két izmos fiatalember mit akar 

itt?! Engedjenek el! Hova hisznek? Mit jelentsen 
ez?! ] \ 
- Tényleg! Uram! Elfelejtettem! Ezen a héten 
pszichiátriai napok vannak! Minden beteg ingyen 
gumiszobát kap! 

Chaffee 

HO ~! 

Mikor elvették az autódat. Mikor eltörött a játékod. 
Mikor anya szoknyájába bújtál maszatosan a rémek elől. 

Mikor kiborítottad a tejet, mikor eltörted a kedvenc bögrédet. 
Mikor nem kaptad meg a színes szörnyeket. 

Mikor hazahoztad az első egyesed, az első intődet. 
Mikor az első barátnőd kinevetett. 

Mikor az ágyon ültél egymagad 
s hallgattad saját szuszogásod odaképzelve a másét. 
Mikor véget ért a könyved, a filmed, az egyetemed, 

mikor késett a csajod menzesze, 
mikor megcsalt, elhagyott, megalázott. 

Mikor meghalt. 
Mikor magadra maradtál. 

Mikor megbántad, hogy kimondtad az igent, 
Mikor egy macihoz simulsz estére. 

Mikor elmondtad, hogy meleg vagy. 
Mikor apád elküldött. Megint ellökött. 

Mikor úgy szeretnél ordítani, 
A világot ronggyá tépni, 

Üvölteni, üvölteni, 
Toporzékolni, bőgni, zokogni, 

Csöndben, némán, hangtalanul sírni, 
De fiú vagy. 

„NH2 Mazsola 
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SZOTB Gólyatábor 2076 
Tervezett Program 

Balatonakali - augusztus 7-77 
Helyszín: Balatonakaii, Dörgicsei út 29. 

4L 

óház tér), helyszíni 

augusztus 7. (vasárnap) 

6.30 Találkozó - Szeged Nagyállo 
regisztráció 

7.20 Vonat indulása " , 
_—> úr"^^ 

11.05 Vonat indulása Budapest Déli-pályaudvarról 

13.22 Érkezés a táborba regisztráció, csapatbeosztás, szállás elfoglalása 

15.30 Gyülekező, főgólyák bemutatkozása 

16.00 Elő feladatok csapatonként, ismerkedős est, közben bográcsban főzés 

21.00 Ismerkedős buli hajnalig \ I l 
\ 1 / 

augusztus 8. (hétfő) 

8.00 Ébresztő 

8.30 1-3. csapat reggeli 
I \ I 

9.00 4-5. csapat reggeli 

9.30 Bemutatkozó előadások. 
- Hallgatói Önkormányzat bizottságai, külön előadás a kollégiumi jelentkezés-

ről, szociális támogatás igénylésről 

- SZOE bemutatkozás 

- Pulzus bemutatkozás 

11.00 Vetélkedő elő feladatok csapatonként 

12.00 1-3. csapat ebéd 
ho r o 

12.30 4-5. csapat ebéd 

/ 

0-P_ 
HÓ / = N 

HŰ OH 
ll 

N.S...N 

NH2 

Th4 
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13.00 Vetélkedő elő feladatok csapatonként 

15.00 Gólyavetélkedő 

18.00 1-3. csapat vacsora 

18.30 4-5. csapat vacsora 

20.00 Műtős buli 

22.00 A lemezjátszóknál dj. Gesbin 

augusztus 9. (kedd) 

8.00 Ébresztő 
1 

8.30 1-3. csapat reggeli 

9.00 4-5. csapat reggeli 

10.00 Szponzor cégbemutató 

11.00 Kari vezetők, dékáni bemutatkozás 

12.30 1-3. csapat ebéd 

13.00 4-5. csapat ebéd 

14.00 Indulás a badacsonyi bortúrára (Heavy Tours - kb. 1 órás gyalogtúra) 

15.00 Indulás a badacsonyi bortúrára (Pihi Tours - vonattal) 

16.00 Badacsony - borospince látogatás, vacsora: hidegcsomag 

21.00 Esti buli / 

í 
V 

/ 

y 

augusztus 10 (szerd 

8.00 Ébresztő 

8.30 1-3. csapat reggeli 

9.00 4-5. csapat reggeli 
N N O 

10.00 Sportvetélkedő a HOOK Sporteszközök felhasználásával 
J OH 

12.00"l-3. csapat ebéd 

12.30 4-f / csapat ebéd 
0=P 

13.00 Strandolás, vízi vetélkedő strandröplabda és strandfoci bajnokság 
HÖ Ö H 

I II 

Th5 
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16:30 SZTE EHÖK Roadshow tájékoztató, bajnokságok folytatása 

18.30 1-3. csapat vacsora 

19.00 4-5. csapat vacsora 

20.00 Összesített pontverseny eredményhirdetés, ajándékok kisorsolása 

21:00 Záróparty DJ Gesbin 

0 

H Ó ? o=K 
H Ó 

augusztus 11 (csütörtök) 

9.00 táborzárás, tábor elhagyása 

Stabil oldalfekvés - Vigyázzátok v ^ ^ í ü w u x v * ) v u A n v g n u u t y i i v j H H V i V i i V U 

Házi feladat: tábor végére már esés közben is fel tudd venni a pózt 
(egyetemista life hack) 
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OKőllégista QKrónikák egp veterán tollából 
Avagy: okok, amiért amint átlépted a Jancsó küszöbét, elgondolkozol, hogy az életre szóló ta-
pasztalatok között említsd az önéletrajzodban 

Remélem, a cím nem riasztott el senkit, hiszen 
nem negatív színezettel írtam, sőt. De ezt mindjárt 
meglátjátok Ti is. Egészen hosszú és színes tör-
ténelme van a költözéseimnek, lakótársaimnak, a 
zuhanyfúlkék sajátságos varázsának és bioszférá-
jának, valamint a mindig figyelő nevelőnőknek és 
portásoknak. (Nyugalom, a nevelők az egyetemi 
kolikban ritka állatfajnak számítanak - tehát nin-
csenek. Őrző-védő portások viszont igen, ráadásul 
olykor egészen magas zajtolerancia-szinttel, ami-
ért nem lehetünk elég hálásak.) Ezért megbízható 
forrásként számíthattok rám. De nem is fecsérlem 
tovább a szót, inkább elmesélem, mik a pro- és 
kontráik a Semmelweis úti óriási családnak. 

Ismerkedésem a kollégista élettel 14 évesen kezdő-
dött, ami a gimnáziumban eltöltött 5 év során alakult 
szerelemmé. Ezt formálta tovább a Jancsó családdá. 
Talán egy kicsit elfogult vagyok, hiszen kolisnak len-
ni egy olyan életforma, ami egyáltalán nem való min-
denkinek. Akadnak, akik a közösségi élmények he-
lyett szociofóbiával gazdagodnak, és/vagy végtelenül 
erős immunrendszerrel. Az utóbbiban mindenesetre 
biztos vagyok. Ezért fontos, hogy jól átgondoljátok a 
beköltözést, és merjetek ismerkedni, segítséget kérni. 
Olvassatok tovább, bemutatom nektek a pecót: 

Aki úgy dönt, hogy beadja a jelentkezését, annak 
mindenképpen számolnia kell néhány dologgal. 
Nem szeretném, ha rózsaszín buborékokból épített 
illúziókkal érkeznétek, hiszen ha ez az egészen im-
pozáns légvár összeomlik, az senkinek sem használ. 
Tudnotok kell például, hogy egy kollégium általában 
nem hotel! Ez alól a Jancsó természetesen kivétel. 
4 szintjével felhőkarcoló magasságokba emelkedve 
hódítja meg a légteret. Emeletein az összkomfor-
tos, örök báfátságokat teremtő, RTG-nel rendelkező 
négyágyas szófiák mellett a VIP igényeket kielégítő 
kétágyas nászutas-lakosztályokkal rendelkezik, vala-
mint elszórva néhány egyágyas odúval a magányos 
farkasoknak. Folyosónként nem túl tágas, de meleg 
és (igencsak mély) barátságokat teremtő zuhanyzók 
állnak a kedyes vendégek szolgálatára. Itt fontos 
megemlíteném a spa részleget, ami magába foglal-
ja a későn érkezők számára a gőzfürdőt, a beépített 
szaunát és a hál'Istennelc soha kí'íiem fogyó meleg 
vizet (valamint elejtett rúhadárabokat, különleges 
Th7 

alkalmakkor kalaposgombákat). Ha már mindenki 
megcsömörlött a testi kényeztetésektől, akkor ideje 
látogatást tenni a mikrobiológia laborba konyhába. A 
konyha igazi közösségi tér. Vizsgaidőszakban például 
mindenki délben éhezik meg, és szeretné egyszerre 
használni a tűzhelyet, sütőt, mikrohullámú sütőt, pul-
tot, vagy a mosogatót. Vagy mindet egyszerre, eseten-
ként személyes jelenlét nélkül, edényképviselet által. 
Ebben az óriási nyüzsgésben akár extra élelemhez is 
juthattok, rosszabb esetben elveszíthetitek azt is, ami-
vel elindultatok a szobátokból. De eiz egészen ritka, 
hiszen mindenki igyekszik segíteni a másiknak - hol 
kávéval, étellel, kávéval, kávéval, tejjel, kávéval, 
vizsgapánikkal, rémtörténetekkel a bizottságokról, 
kávéval, és bátorító buksisimogatással. 

Mint veterán kollégista (több, mint 7 évig szolgáltam) 
elmondhatom, hogy ha újrakezdhetném, ugyanígy 
választanék a kollégista élet, és kifejezetten a Jancsó 
mellett. Fantasztikus embereket ismertem meg, és a 
szokatlanul hard level (CH3CH2-OH included) elle-
nére is örök emlékekkel gazdagodtam. Úgy vélem, 
egy ilyen élmény mindenki számára „kötelező" egy 
teljes élethez, legyen abszolút pozitív, vagy elsőre ne-
gatívnak tűnő is a végkifejlete. Utólag mindenképp 
óriási mosollyal fogtok visszagondolni az itt töltött 
időkre, erre a nyakamat tudnám tenni, és mindig lesz 
mit mesélnetek és eltitkolnotok. Várunk Titeket sze-
retettel! 

Üdvözlettel, 

Holly Hazel 

lélekben örökké Jancsós 
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KOLLÉGISTÁNAK LENNI JÓ, 
KOLLÉGA ITT MINDEN LAKÓ. 

Mondanám, hogy immár tősgyökeres apáthysként élem egyetemi hétköznapjaim. Hellyel-köz-
zel passzol is a dolog, csupán annyi sántít, hogy eddigi tapasztalati beszámolóm még csak rövid 
elsős létemet öleli fel. 
A mögöttem levő elmúlt első év távlatából összegzem ni majd nektek, hogy jó helyen vagytok. Készüljetek, 
tehát a mi Apáthy atyánkról elnevezett épülettömböt, hogy megtanultok majd főzni, legalább egy zacskós 
intézményt, kollégiumot. . . a m i kis csodás világunkat levest - konyha van, már csak egy kis bátorság kell 
a Dóm tér 4. alatt. hozzá és mehet is a hétvégi sütögetés. 

A tetőtéri üvegkalitkának csúfolt kondiban hozhatjá-
tok magatokat formába a nyárra és a társalgóban lesz 
alkalmatok a szint többi lakójával az aktuális sport-
eseményt követni. Az elmúlt évben az is megszerette 
a focit nálunk, aki ^lőtte rá se hederített. Szintenként 
mindenki együtt szurkolt a válogatottnak. Igen, a kol-
légista egy külön faj, aki pizsamában ugrik le a közeli 
kisboltba tejért, amikor főzés közben épp elfogyott, 
aki hajnali hatkor, az első óra előtt nem sokkal ér még 
csak vissza a tegnap estéről, aki, minden évben meg-
küzd az Apáthy lépcsőjével, akitől a hely elnyeri han-
gulatát. Reméljük, Te is a ^ c s a l á d u n k tagja leszel 
szeptembertől és téged is vérbeli kollégistává tudunk 
majd nevelni. 

o 
0=A0 
HO T 

0=P. 
HÓ 

Krisztián 

Bizony ám Dóm tér, egyenesen a városközpontból 
érkezik az üdvözlet, jobb helyen nem is lehetne. 
Minden egy köpésre van (szó szerint). A Vitrin nevű 
„közösségi" hely födémjére képzettebb csulázók akár 
át is küldhetnek egy adaggal, ugyanis a megnevezett 
társasági gyülekező a kollégium ajtajával szemben 
helyezkedik el, az út túloldalán. A kollégium az élet 
középpontjában fekszik, ám ezt nem is részletezem 
tovább, mert mit is ér a legjobb környezet a jó társa-
ság nélkül. 

Hangzatos, emelkedett szavakkal is dicsérhetném, 
hogy mi egy nagy család vagyunk, egy összetartó 
közösség, a mi kis háromágyas kibucainknak lakói, 
ehelyett inkább bemutatom mitől lesz igazán az eljö-
vendő egyetemi életetek meghatározó pillanata, hogy 
apáthysok lesztek. A rövid pillanatok, a feledhetetlen 
esték, a buli utáni nehéz ébredések, a lépcső előtti vic-
ces beszélgetések és még sok más fogja bebizonyíta-
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A Semmelweis Kollégium 
Ah, üdvözöllek! Épp időben érkeztél! Hadd hívjalak meg egy fantasztikus utazásra egy olyan 
helyre, amit ember még szinte sosem látott. Fedezzünk fel fura és rejtélyes lényeket, egyenesen 
a saját odújukban! Tarts velem Te is a Gyógyszerész lesre! 

De mi is az a gyógyszerész? Fejlett példányokkal 
már gyakran találkozhattál, ők könnyen felismerhe-
tők pusztán arról, hogy a gyógyszertárban vannak, és 
nem sorolhatók a gyógyszer, a betegtájékoztató vagy 
a vérnyomásmérő kategóriába. Vigyázzunk azonban: 
a homeopátiás készítmények és a vizeskancsó is itt ta-
lálható, mégsem tartozik sem az előbbi kategóriákba, 
sem a gyógyszerészek rendjébe (ráadásul e két kép-
ződmény lényegét tekintve igen hasonló). De hagyjuk 
is a rendszertant! A mi figyelmünket ugyanis a még 
fejlődő példányok kötik le, amelyek gyógyszertár-
ban csak ritkán, akkor is leginkább fájdalomcsillapító 
után kutatva fordulnak meg fejlődésük első (lárva) 
szakaszában. Megtalálhatóak azonban egy másik, 
szem elől kissé eldugott helyen, Szeged szívében, a 
Semmelweis kollégiumban, méghozzá méretes te-
nyészetekben. Kimondható tehát, hogy amilyen élő-
lényt e helyen látunk (és nem portás vagy takarító) az 
a gyógyszerész. Vannak ugyan elszórt, magányosan 
tenyésző, diaszpórában, már-már remetelétben vege-
táló egyedek is, albérleteknek nevezett üregekben, de 
ha tehetik, ők is be-betársulnak a szemis fajtársaik-
hoz, információszerzés vagy érthetetlen ünnepi rítu-
sok erejéig. De ne szaladjunk ennyire előre. 

Először is tekintsük át a boly helyét és felépítését! A 
Semmelweis kollégium, mint már említettem, Sze-
ged közepében fekszik, már ha nem ragaszkodunk 

a mértanos „közép" definícióhoz. De mivel a „Sze-
ged közepétől kicsit lejjebb, de mégsem annyira... 
nem nem, visszább...még kicsit jobbra" igen hülyén 
hangzana, maradjunk a pontatlan változatnál. A boly 
elhelyezkedése azért is különösen praktikus, mert a 
gyógyszerészösvények végeit képező, és egyben a 
két leggyakrabban látogatott hely, a Kar és a JATE 
Klub egyaránt 5 perc alatt elérhető. Ráadásul a távo-
labbi célpontok megközelítéséhez ezek a csodálatos 
lények megtanulták használni és kihasználni a bolytól 
rendszerint három percre futkározó vad villamosokat, 
sőt, a koli elé szoktatott, szelídebb trolit is. De, ha 
valamely fajtársuk megsérül, a koli elhelyezkedése 
akkor is felkínálja a megoldást, hisz éppen az Új Kli-
nika szomszédságában terül el. És ha ez még mindig 
nem támasztotta volna alá a Gyógyszerészek zseni-
ális helyválasztását, meg kell még említenem, hogy 
mindkét orvosfészek megközelíthető 5 perc alatt, ez-
zel lehetőséget adva az evolúciónak új, hibrid lények 
létrehozására, a fajok közti tudás és etanolcserére 
egyaránt. 

Ha a boly mélyére tekintünk, kisebb meglepetések 
érhetnek minket. Persze nem a három szintről, a szin-
tenkénti nemekre osztott tisztálkodó kamrákról, vagy 
a szintén szintenként előforduló élelem elkészítésére 
szolgáló, felszerelt helyiségekről beszélek. Ezek a ha-
sonló lényeknél szinte szokásosak. Talán még a négy 

egyed társulásából alkotott csapat, az ún. 
szoba sem lep meg senkit, annak tárolóival 
és élelemhűtőivel. 
Ami már újdonság lehet a felkészült sze-
meknek is, az a két, nyáron hűthető kamra, 
ahova ezen lények legalább félévente egy-
szer tömegesen bezarándokolnak, az élet 
fájdalmairól körülbelül másfél hónapig, cso-
portosan megemlékezve (de mindezt csönd-
ben tűrve). Ezen létesítmények szakszerű 
megnevezése a „tanuló". Bár a szertartás 
lényege nem ismert, vélhetően vallási ere-
detű, mivel egyre-másra áldozatot követel, 
és mindent beborít az érthetetlen ábrákkal és 
szavakkal teli papír. 

De az érdekességek sorának még közel sincs 
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szintfőzéstől, a külső szemlélődőnek is szórakoztató 
játékokon át, egészen a csordában történő megindulá-

A magyar űrhajózás története 
L r i 

1987-et írunk. Egy ködös őszi reggelen a nyomda raktárának ajtaja kitárult egy jelentékte-
lennek tűnő babakék IFA teherautó előtt. A rakomány a Formuláé Normales hatodik kiadása 
volt, mely új fejezetet volt hivatott nyitni a magyar recepturai gyógyszerkészítésben.Uj volt, 
merész, áttekinthető, emellett remekül mutatott a polcon. Megjelenésével azonban lezárásra 
került egy másik, mélyen titkolt fejezet, amelynek nyomai fellelhetőek a sorok között. A teljes 
képhez vissza kell lépnünk még két évet az időben... 
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vége: a kimerítő szertartások közt a boly biztosít kom-
munikációs hálózatot a világgal („internet" és „tv" 
formájában is), mindkettőhöz használható berendezé-
seket (egy gépterem és egy plazma tv), de a fizikum 
fejlesztése céljából külön üregrendszert szenteltek a 
pingpongasztal, a konditerem vagy éppen a csocsó 
nevű játék űzéséhez használt eszközök tárolására. 
Eme üregrendszer végében található meg az a nagy 
terem is, ahol időről időre társas ünnepélyeket ren-
deznek eme lények, ahol aztán bizarr násztáncukkal 
csábíthatják el az ellenkező nemet, vagy éppen a már 
említett, törzsi italukat, az alkoholt fogyaszthatják. A 
kollégium briliáns felépítését mutatja az is, hogy az 
alsó részre instant élelemforrást építettek be SZOTE 
Ételbár néven. A kollégium tehát ezen csodálatos te-
remtmények generációkra visszanyúló ékköve. | 

De eme tudatos lények ki is használják ezt. Az itt 
zajló különböző közösségi eseményeknek se szeri, 
se száma. Kezdve az egész szint táplálására kitalált 

sig egy-egy etilforrás felderítésére, mindnek megvan 
a helye a kis törzs életében. De a hétköznapokban is 
hasznát vehetik egymás közelségének: a sok egyed 
között az információ gyorsan terjed, mely módon 
lehet a fajra fenyegetést jelentő Vizsgáztatók egye-
deivel való találkozásokat ép bőrrel megúszni, vagy 
épp az éhhaláltól menthetik meg egymást pár falat 
lecsóval. 

Érdemes tehát betekinteni, sőt, ha lehet, részét ké-
pezni a Semmelweis kollégium és a gyógyszerészek 
mindennapjainak. Aki teheti továbbá, támogassa ezen 
lények fennmaradását akár étel, akár ITAL adomá-
nyozásával. 

Tartsanak velem legközelebb is, „A jogász: evolúciós 
zsákutca, vagy vicc?" című epizódban is. A mielőbbi 
viszont látásra./" ' 

— - . \ Bandy 

-A 

1. 
- Dezső, kérlek, gyere az irodámba! Itt van Mikovics 
elvtárs a hivataltól, szeretne helyzetjelentést kapni a 
projektről! 

- Jézusisten... ööö... Azonnal ott vagyok! 

A megtörött, beesett szemű, esetlen figura, akinek ve-
rejtékmirigyei épp ebben a pillanatban törtek ki Ve-
zúv módjára, míg ő lóhalálában kapott az ölébe egy 
halom gyűrött, kávéfoltos aktát, nem volt más, mint 
Wittberger Dezső, csoportvezető. Normális esetben 
Wittberger elvtárs készségesen és udvariasan bemu-
tatkozott volna az érdeklődőnek, még akár mesélt 
is volna az általa koordinált kutatásról, amit közös 
megegyezés alapján fedőtörténetéül kapott, azonban 
ebben a pillanatban meglehetősen lekötötte gondola-
taijavát a szándék, hogy ne bukjon fel minden terep-
tárgyban rohanás közben. Mindeközben tudata fenn-
maradó része az életéért imádkozott. 

- Elnézést, bocsánat, már itt is vagyok... Mikovics 
elvtárs... 

- Jó napot, Wittberger elvtárs.y 

- Szervusz Dezső, foglalj helyet. És vegyél be egy 
Cordarone-t, szörnyen nézel ki. 

- Megleszek. Látni kívánt, Mikovics elvtárs? 

- Igen. Szeretném, ha beszámolna a program jelenlegi 
állapotáról. 

- A program, hogyne... Ez a mappa... a francba... bo-
csánat, majd én felveszem. Szóval ez a mappa tar-
talmazza a legfrissebb eloiratot, kérem, tekintse meg. 

ICARUS-PROGRAM, ELSŐ TERV (HARMADIK RE-
VÍZIÓ) 
Extractum strychni siccum - 0(15 g 
Extractum aloés siccum - 3,00 g o 

TO i o 
Phenolphtaleinum - 4,50 g ^ 
Extractum belladonnae siccum - 0)30 g OH N- N 

T h l O 
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Liquiritiae rhizoma et radix pulvis - 3,00 g 
30 db pilulára 

- És ez feljuttatja az embert az űrbe? 

- Természetesen... számításaink szerint valószínű, 
hogy... hogy mindenképpen, igen. 
- El tudná nekem magyarázni? Sajnos nem tudok gö-
rögül. 
- Ez latin. 
- Dezső... 

- Jaj, ne haragudjon! Szóval ezzel az előirattal a cé-
lunk a költséges szovjet berendezéseket kikerülve 
az emberi test saját erőforrásainak kihasználása volt 
a Föld körüli pálya elérése szándékával. Egy rakétát 
modelleztünk, amit itt lát, az egy méregerős hashajtó, 
minden komponenst körültekintően válogattunk meg. 
Az ebvészmag-kivonat egy hirtelen erős bélmozgást 
eredményez, ami a gravitáció legyőzéséhez szüksé-
ges. Az aloé-kivonat tartósabb hatású, a rakéta má-
sodik fokozataként funkcionál. A fenolftalein pedig, 
mivel a bélből felszívódik, majd az epével újra ki-
választódik, rendkívül hosszú hatást képes kifejteni, 
amellyel végül elérhető a légkörből való kilépés. Az 
édesgyökér-por pedig a hordozó. 

- Te, Dezső, bocs, hogy így közbeszólok, de mi a 
francnak tesztek bele nadragulya-kivonatot? Az ép-
pen csökkenti a bélmozgást, nem fog keresztbe tenni 
az egésznek? 

- Ja, nem, az azért van benne, hogy az ebvészmagtól 
ne álljon merevgörcsbe a kozmonauta hasa. Ha úgy 
tetszik, pályastabilizáló. 

- Nagyszerű, Wittberger elvtárs, köszönöm a tájékoz-
tatást, akkor ezzel tartani tudják a huszonhatodikai 
határidőt? 

- Abszolút, Mikovics. elvtárs, majd továbbítjuk önök 
felé a jegyzőkönyvet. 

ZÁRÓJELENTÉS: ICARUS-PROGRAM, ELSŐ 
TESZT, 1985.03.26. 
Az időjárás kifogástalan a drávaszabolcsi telep fölött, 
az egybegyűlt bizottság egyöntetűen megszavazza az 
indítást. Kozmonautának Kovács Béla elvtárs vállal-
kozott. Tizenhárom óra harmincöt perckor Wittberger 
elvtárs és kutatócsoportja megérkezik a helyszínre. 
Wittberger elvtárs megbotlik saját cipőfűzőjében és 
arcra esik, ám szerencsére a minta sértetlen marad. 
Ezután Kovács elvtárshoz kerül, aki azt haladékta-
lanul bevételezi? fizenöt perc negyvenhárom másod-
perc múlva KSi>ácz elvtájs jelzi, hogy készen áll az 
indításra. 

Eredmény: noha Kovács elvtárs százötven százalék-
kal túlteljesíti a pályára álláshoz kiszámított szék-
letmennyiséget, annak távozása összesen húsz perc 
tizennyolc másodpercet vesz igénybe és részletekben 
történik, így Kovács elvtárs a földön marad, majd 
eszméletét veszti. A kutatócsoport megállapítja, hogy 
a hevesebb és koncentráltabb hatásra törekvés az 
alany életét veszélyeztetheti, így a bizottság lefújja a 
kísérletet. 

Megjegyzés: Kovács elvtárs magához térte után elé-
gedetten nyilatkozik kínzó szorulásának elmúltáról. 
Klein Ágoston bizottsági alelnök javasolja a készít-
mény gyógyszerként történő alkalmazását. 

H ö O H KU ,N 

J2. 
-Szervusz, Dezső. 

- Szervusz. Jó napot, Mikovics elvtárs. 

- Jó napot. 
- Mikovics elvtárs szeretné megtekinteni az új 
előiratot. / 

- Persze, persze... hogyne. Tessék parancsolni. 

ICARUS-PROGRAM, MÁSODIK TERV (ÖTÖDIK 
REVÍZIÓ) 
Strychninium nitricum - 0,02 g 
Ephedrinium chloratum - 0,50 g 
Coffeinum -1,00 g 
Massa pilulae - quantum satis 
20 db pilulára 

- Már megint pilula, Dezső? 

- Csak, hogy ne keltsünk gyanút. 
- Gyanút? Dezső, alig készítenek már pilulát, bor-
zasztó elavult! Szerinted nem rohadt feltűnő? 

- Épp ez az, hogy annyira elavult, hogy mindenki to-
jik rá magasról. Senkit nem fog érdekelni! 

- Elvtársak, kérem, szüntessék be a civakodást! Az 
H i l l 
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időm drága, a szakmai kérdéseket megvitatják más-
kor. 
- Elnézést. 

- Bocsánat. 
- Felőlem akár azt is átbeszélhetik utána, hogy merre 
fésülik a szőrt az alfelükön. 
A hivatal türelmetlen, én 
nemkülönben. Eredménye-
ket szeretnénk látni, elvtár-
sak! 

- Igyekszünk, Mikovics elv-
társ. Megteszünk minden tő-
lünk telhetőt. 
- Nem sokra megyünk az 
igyekezetükkel, ha felesle-
ges dolgokra pazarolják az 
energiájukat. Most pedig 
meséljen. 

- Pe... persze, Mikovics elvtárs. Tehát... Lacikám, kér-
hetnék tőled egy pohár vizet? Köszönöm. Tehát ezzel 
az előirattal az emberi izomzat erejét kívánjuk kiak-
názni. A sztichnin-nitrát izomösszehúzó hatása mel-
lett stimulálja a központi idegrendszert is. Az efedrin 
az adrenalin hatását mimikáivá fogja felszabadítani 
a szervezet energiatartalékait, a koffeint pedig a ká-
véból már ismerheti. Ez a kombináció gyors, erőtel-
jes izommunkát fog eredményezni, és egy egyszerű 
ugrással remélhetőleg elrugaszkodhat a kozmonauta 
egészen a légkör határa fölé. 

- Csak remélhetőleg? 

- Mindenképpen!!! Kételyek nélkül! „Remélhetőleg", 
hova is gondoltam? 
- így már jobban hangzik. Rendben. Elvtársak, köszö-
nöm, hogy rám szánták az idejüket, várjuk a jelentést. 
Szép napot önöknek! 

- Viszontlátásra! 

- Viszontlátásra! 
- Még hogy stresszmentes munka... Igazad van, tény-
leg szednem kéne azt a gyógyszert, mielőtt szívroha-
mot kapok ettől a projekttől. 

- Dezső? 

- Mondd. 

- „Hogy a görcs rángasson fel odáig?" Ez a nagy ha-
diterv? Most komolyan? 
- Miért, te tudsz jobbat? 

ZÁRÓJELENTÉS: ICARUS-PROGRAM, MÁSODIK 
TESZT, 1985.07.29. 
Az időjárás enyhén felhős a drávaszabolcsi telep 

környékén , ám a meteorológusok szerint nem aka-
dályozza az indítást. A bizottság tizenkét óra húsz 
perckor egyöntetűen megszavazza a kísérlet kezdé-
sét, majd Wittberger elvtárs kutatócsoportja is meg-
érkezik a mintával. Wittberger elvtárs haja az enyhe 
szél ellenére is tartós marad. Kovács elvtárs a minta 

bevételezése után öt perc 
harminc másodperc múlva 
izgatottság jeleit mutatja, 
majd a telepen köröket fut-
va próbaugrásokat végez. 
Tizenkét óra harminckét 
perckor Kovács elvtárs vá-
ratlanul, bejelentés nélkül 
Balatonboglárra siet, ahol 
három óra alatt felépít egy 
ifjúsági üdülőt. 

Eredmény: mivel légkörből 
kilépés nem történt, a kísérletet a bizottság sikerte-
lennek nyilvánította. 
Megjegyzés: Klein Ágoston bizottsági alelnök megál-
lapítja, hogy a Kovács elvtárson tapasztalt fokozott 
teljesítőképesség a szocializmust építő Magyar Nép-
köztársaság javára válhat, így a készítmény gyógy-
szerként történő alkalmazását javasolja. 
3. 
- Jó napot, elvtársak, kérem, foglaljanak helyet. 

- Jó napot, Mikovics elvtárs. 

- Tiszteletem, Mikovics elvtárs. 
- Bizonyára sejtik, miért hívtuk be önöket a hivatal-
ba. Az űrprogram... hogy is mondjam... nem halad 
valami fényesen. Legszívesebben úgy fejezném ki 
magam, hogy Kovács Béla elvtárs is szebb kupacot 
hagyott maga alatt az első kísérlet után, mint amit ma-
guk müveinek. De lássák, milyen jóindulatú vagyok, 
ezt inkább ki sem mondom. 
- Hát, most már... 
- Ne szemtelenkedjen, Paulik, ha jót akar magának. 
Van egy kis félreeső telkünk Recsken, '53 óta nem la-
kik ott senki, de ha ennyire szeretné, nagyon szívesen 
körbevezetjük magát, aztán majd nézelődhet ott élete 
végéig. És, hogy ne legyen magányos, társaságnak 
esetleg megkapja ezt a szívbajos, kétbalkezes kol-
légáját itt ni. Wittberger! JFigyel arra, amit mondok, 
vagy ennyire leköti a haldoklás? 

- Fi... figyelek, Mikovics elvtárs. 

- Helyes. Nem azért fizetjük magukat, hogy szeren-
csétlenkedjenek. Ha inkompetenciát akartunk volna, 
akkor egyenest Ceau$escuhoz fordulunk. Értve va-
gyok? Maguk a nagykoponyák, akkor mit lébecol-
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nak? Hallgatom! 

- Bocsásson meg, Mikovics elvtárs! Könyörgöm, mi 
mindent... 

- Dezső, kérlek. Te nem tehetsz róla, te jól tetted a 
dolgodat. Hadd beszéljem meg én vele, oké? 

- Jó... jó, rendben. 
- Mikovics elvtárs, őszintén sajnáljuk, hogy nem si-
került a kívánalmaiknak eleget tennünk, de inkom-
petenciáról szó sincs. Ezek az emberek a belüket is 
kidolgozták, számtalan álmatlan éjszakát töltöttek az 
előiratok revízióival. Sajnos ezzel a költségvetéssel 
és ilyen követelményekkel csak ennyit tudtunk elér-
ni, ennél nagyobb erőfeszítés már a delikvens halálát 
okozná. Sajnálom, de a kísérletek alapján rakéta nél-
kül lehetetlen élő embert az űrbe juttatni. 

- Nézzen a szemembe. Maga szerint mit gondol majd 
rólunk Nyugat? Mutogatnak majd ránk röhögve, 
hogy „nézd azt a kis csóri országot, ahogy ül a földön, 
mikor mindenki repül!" Nem, mi világszínvonalú or-
szág vagyunk, erősek, büszkék, leleményesek. A ma-
gyar ember felfedezni fog, érti? A Sok hűhó semmiért 
talán működött Shakespeare-nek, de én nem leszek 
hajlandó kidobott pénzt és felesleges munkát bemu-
tatni a hivatalnak. Mondja meg őszintén, ezekkel a 
katyvaszokkal hova juthat el az ember? 

- Kórházba. Akár a túlvilágra is, ha nagyon nem vi-
gyáz. 
- Túlvilág! Tessék! Keverjenek ki valamit, ami meg-
nyitja az ember előtt az asztrális síkot! 

- Na de Mikovics elvtárs, a tudomány jelenlegi állása 
szerint... 

- A tudomány elbukott az elvárásaink előtt, Paulik 
elvtárs! Maga a tudós, hát nem érti, hogy a határokat 
feszegetni kell? A feladatot kiadtam, eredményt aka-
rok látni péntekre! Távozhatnak. 

ICARUS PROGRAM, HARMADIK TERV (TIZEN-
NEGYEDIK REVÍZIÓ) 
Acidum aceticum concentratum -1,0 g 
Methylium salicylicum - 3,0 g „ N 
Camphora - 3,0 g 
Chloroförmium - 33,0 g 

OH 
Aetherum - 80,0 g 

S OH 
Alcohöíúm 96%-80,0 g 

o 
- Na jól van, Laci, ez a végső változat. Ennél fen-
tebb már csak a morfinszármazékok vannak, arra meg 
azonnal felfigyelnének. 
- Igen, igen, de... Jesszus, ez nagyon erős lesz. 

HO ÓH T' 
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- Nyugi, a kámfor, a metil-szalicilát és a tömény ecet-
sav kellően szagossá teszi ahhoz, hogy ne tudjon egy-
szerre sokat belélegezni. A többi meg kiüti, és meglát-
juk, mi lesz. Jobbat nem tudok, csak legyen már vége 
ennek a rémálomnak! 

ZÁRÓJELENTÉS: ICARUS-PROGRAM, HARMA-
DIKTESZT, 1985.08.02 
A kísérlet jellegére való tekintettel a bizottság a 
Hivatal pihenőszobájában gyűlik össze munkaidő 
után, tizenhat óra húsz perckor. Alanynak egy eny-
hén csapzott Mikovics elvtárs jelentkezett, a kísérle-
tet Paulik elvtárs vezeti. Tizenhat óra huszonhárom 
perckor Wittberger elvtárs megjelenik egy méretes 
barna üveggel, amely irtózatos szagot áraszt, töb-
ben fuldokolni kezdenek. Klein Ágoston bizottsági 
elnök cigarettára kíván gyújtani, ám Paulik elvtárs 
., negyújtsrámertrobbanb***" kiáltás kíséretében egy 
italos tálcával kiüti azt a kezéből. Tizenhat óra har-
minc perckor Mikovics elvtárs mélyen beleszippant a 
mintát tartalmazó üvegbe, majd huszonkét másodperc 
múlva eszméletét veszti. Tizenhat óra negyvennyolc 
perckor magához tér, a bizottság előtt zaklatottan 
beszámol az általa tapasztaltakról: állítása szerint 
„sápadt ördögök, lovas juhászok, hang nélkül visító 
miniszoknyás testnevelőtanárok és fej nélküli prosti-
tuáltak " képei tűntekföl előtte. Klein elvtárs nyugtató 
szavakkal próbálja enyhíteni Mikovics elvtárs zakla-
tott állapotát, azonban ő egy „de hát mindig ezeket 
látom!"felkiáltással Klein elvtárshoz hajítja a minta 
üvegét, amely a térdén darabokra törik. Mikovics elv-
társ nyomdafestéket nem tűrő szavakat kiáltva kiro-
han a teremből. 

- Jézusom, Ágoston! Megsérültél? 

- Hát, Lacikám, voltam már jobban is. 

- Hogy érzed magad? 
- Szédülök az étertől, az orromat szétmarja az ecet, 
a májam tönkremegy a kloroformtól, üvegszilánkok 
állnak ki a lábamból, de legalább a reumám egész jól 
érzi magát. 

- Ezt hogy érted? 
- Nemtőm, ettől a lötyitől most nem fáj annyira. 

- Hívjunk mentőt? 

- Hagyd, Lacikám, élni fogok, csak egy elsősegély 
dobozt hozzál, ha megkérhetlek. 

- Klein elvtárs! Mi legyen a kísérlettel? 
- Tudja mit, Wittberger? írják be ezt is az új FoNo-ba, 
reumagyógyszernek, oszt jól van. 

KÉNSAV 
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Az a bizonyos első év 

Útmutató kisgólyáknak egy immáron 

nagy gólyától 
Először is engedjétek meg, hogy gratuláljak Nektek a sikeres felvételihez, és üdvözöljelek Ti-
teket a SZOTÉN, kisgólyák. (El sem tudjátok képzelni, mennyire jó ezt végre leírni úgy, hogy 
nem én vagyok a 'zöldfülű'. ) Emlékszem, mikor még gimnazista voltam, az összes egyetemista 
ismerősöm mindig azt mondta, hogy az érettségi semmi egy vizsgaidőszakhoz képest, én meg 
úgy voltam vele, hogy na de héé, ez sem könnyű, sőt, tuti csak túloznak. Aha, a saját bőrömön 
tapasztaltam, igazat mondtak. 

Na, de ennyit a megijesztgetésetekről. Tavaly még én 
is a ti cipőtökben jártam. Elsőévesként rengeteg jó 
tanácsot kaptam, hogy mit ne hagyjak ki, hogyan csi-
náljam, amit csinálok, hova menjek stb. és próbáltam 
a legtöbbet meg is fogadni. Hála ennek, fergeteges 
első két szemesztert tudhatok magam mögött, és mi-
vel én nagyon kedves ember vagyok, tollat ragadtam, 
hogy megosszam veletek is azt a pár információt, 
amitől olyan lesz itt, amilyennek lennie illik. 

1. Gólyatábor(OK) 

Kötelező jellegű, bár, ha ezt papír alapon olvassátok, 
valószínűleg már ott vagytok/voltatok, ami nagyon 
helyes. Sok embert lehet megismerni az évfolyamo-
tokról és a felsőbbévesek közül is, ami hasznos lesz 
később, ha kell egy jegyzet, vagy társaság a partyhoz. 
Ne féljetek ismerkedni, bátran mutatkozzatok be egy 
vadidegennek (állapottól függően akár többször is.) 
Ha a kari gólyatáborba pedig nem sikerült eljutnotok 
valami okból, akkor se csüggedjetek, mert ott van 
még az összegyetemi, ami ha másért nem, az ingyen 
sörért megéri és a kolis is, ami szintén fergeteges buli 
volt tavaly. Én albérletes révén fogtam magam és a 
már az előző táborokban megismert bentlakó baráta-
imhoz belógtam és nagyon jól tettem. 

2. Istennyila 

A SZOTE -szerintem - hivatalos itala. Én a gimis 
időkben hírét sem hallottam az isteni nedűnek, de az-
óta lelkes támogatója vagyok a fogyasztásának, mert 
nem csak finom, de a szomjat is oltja! 

3. SZOTÉS buli 

Ha nem is vagy egy partyállat, párra akkor is érde-
mes elmenni, mert általában nagyon remek hangulatú 
kis összejövetelek ezek. Egy standard csütörtökön az 
ilyen buli a Pulzus kávézóban kezdődik, ahol az előbb 
említett italból párat megkóstolsz és utána a JATE-
ban vagy a Retroban folytatódik, attól függ, hogy a 
kari kártyával melyikbe tudsz ingyen bemenni. (Mert 
minden csütörtökön SZOTÉs kártyával valahova in-
gyenes a belépés.) A társaságtól és egyéb folyékony 
körülményektől függően a buli véget érhet Tisza át-
úszással, a koliban, a koli előtt egy padon, vagy véget 
sem ér a péntek reggeli óráig. Van pár rendhagyó ren-
dezvény is, mint például a white coat party, amikor 
fehér köpenybe öltözik a kar apraja nagyja és így mu-
latnak. Általában itt szoktak a legtöbben lenni, mert 
messze földön híres és belógnak egyéb intézmények 
tanulói is. A műtős bulinál a Pulzusban kell kemény 
munkával megszerezni magadnak a műtős felszere-
lést, amivel később átvonulhatsz az egész Aradi téren 
mindenki csodálkozására. Ezen kívül még meg kell 
említeni a farsangot, retro bulit és halloweent, első-
sorban érdekes ez azoknak, akik szeretik csillogtatni 
sminkmesteri tudásukat és kreativitásukat. A legna-
gyobb rendezvénysorozat mégis a SZAHE héti sza-
badtéri őrület. 

4. Kollégium 

Tudom, sokan lesztek azok, akik majd nem lesznek 
bentlakók, tavaly még én is albérletben laktam, de 
rendszeres látogató voltam a kollégista barátoknál. 

h ö t>H 
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Mindig jó a hangulat és könnyen kapsz segítséget, ha 
bármi kell is. A szintbulik pedig méltán vannak meg-
rendezve. Ezen kívül persze ott az Apáthy rally, vagy 
a Jancsós disznóvágás, amire szintén érdemes bekuk-
kantani legalább egy órácskára. 

5. Budi büfé 

Az Aradi tér büszkesége, a buliból hazafelé induló 
éhező diákok megmentője, a méltán híres Budi büfé. 
Nevét egyébként arról kapta, hogy régen nyilvános 
mosdóként funkcionált az épület, mára azonban már 
büfé. Szerintem nincs olyan ismerősöm, akinek va-
lamelyik buliból hazafelé kóválygós estéjén nem 
született egy mókás Budi büfé sztori, úgyhogy csak 
ajánlani tudom. 

6. MEDIKUS KUPA 

KÖTELEZŐ JELLEGŰ. Elsőévesként belecsöp-
peni az egész nagy SZOTÉs életbe egy nagy dolog, 
de belecsöppenni a medikus életbe... az hatalmas. A 
buszút, a társaság, a hangulat, a versenyszellem, mind 
hihetetlenül magával ragadó. Persze itt is megismer-
hetsz új arcokat (és újból rájöhetsz, hogy a SZOTE 
a legjobb) és gazdagodhatsz pár új bölcsességgel, 
esetleg dalocskával, vagy szlogennel. Semmiképp se 
hagyd ki! 

7. Tanulókártyák és csoportos tanulás 

Hogy valami komolyabbról is szót ejtsek. Lehet, hogy 
magányos farkas vagy, de tanulás terén sokat segíthet 
az, ha páran összeültök, megbeszélitek, kikérdezitek 
egymást, mert számot kell adnod tudásodról, észreve-
szed mi az, amire azt hitted, hogy tudod, de mégsem 
és rendkívül vicces aranyköpések születnek. Ha még-
sem ez a te műfajod, csinálj pár tanulókártyát, ami, ha 
mégsem tetszik, hát legalább amíg írtad is tanultad és 
utána eladhatod a jegyzetbörzén. 

8. AMIT NE: UV hét pénteken szigorlatozni 
kémiából 

NOT FUN. NOT FUN AT ALL! 

Hirtelen felindulásból most mindössze ennyi jutott 
az eszembe, de persze még van ezer és ezer és ezer 
dolog, amitől jó lehet az első év. Nem tudom, ti hogy 
lesztek/ vagytok vele, nálam valami a helyére kattant, 
mikor idejöttem és az a 'végre megérkeztem' érzés 
fogott el, így egész biztosan tudom, hogy jól döntöt-
tem. Csináljátok azt, ami jól esik, de csak mértékkel 
persze, mert már nem engedhetitek meg, hogy nagyon 
elszaladjon veletek a ló és őszintén remélem nektek is 
olyan fergeteges lesz a gólyaév, mint amilyen nekem 
volt. 

+ 1 tanács 

Olvassátok a Pulzus-Spiritust rendszeresen. 

Remélem valamennyiőtökkel találkozok a nyílt na-
pon, vagy legalább valamikor az egyetem berkein 
belül, és abban is bízom, hogy párat közületek a szer-
kesztőségben is köszönthetünk majd. 

Csóközön: Bárium 
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Top 10+1 szegedi hely, ahová feltétlenül el kell 
látogatnod elsősként 

A Napfény városával kapcsolatos összes tudásod kimerül abban, hogy van valahol egy Dóm 
és szeptembertől ott leszel gólya? Esetleg már ismered a város minden szegletét, mégis kicsit 
bizonytalan vagy abban, hogy elsős egyetemistaként hová érdemes betérned? Bármelyik vég-
lethez tartozol is, az alábbi kis útikalauz igyekszik néhány hasznos tanáccsal szolgálni, hogy 
már az első hetektől tudd, merre érdemes elindulni. (A tanulmányokkal kapcsolatos helyek az 
ÁOK hallgatóira vonatkoznak, a többi karon ezek eltérnek!) 

1) Tanulmányi Osztály (Tisza Lajos körút 107. 1. 
emelet) 

Kezdjük rögtön a kötelező adminisztrációval. A TO 
titkárságán intézheted el a legfontosabb tanulmányi 
ügyeidet, legyen szó tárgyfelvétellel kapcsolatos 
problémával, esetleg kreditelfogadtatási kérelem-
mel. Fontos azonban leszögezni, hogy a látogatás 
előtt érdemes konzultálni felsőbb éves hallgatókkal, 
HÖK-ösökkel, illetve átnyálazni az úgynevezett „Ta-
nulmányi és vizsgaszabályzatot" (TVSZ), melyet 
megtaláltok az egyetemi honlapon. 

2) József Attila Tanulmányi és Információs Köz-
pont (Ady tér 10.) 

Röviden csak TIK. A szegedi egyetemisták leggya-
koribb megtalálási helye. A Gólya Start Napon itt fog 
zajlani a hivatalos eskütételed, lesznek óráid az épü-
letben található előadóban, ugyanitt található a Hall-
gatói Szolgáltató Iroda (HSZI), ahol a diákigazolvány, 
diákhitel vagy tanulóbérlet igénylésedet intézhe-
ted, valamint ez az épület ad otthont a Klebersberg 
Könyvtárnak is, ahol nem csak szakkönyveket köl-
csönözhetsz ki, hanem tanulásra is szolgál - a sors-
társakkal pedig a földszinten található kávézóban is 
találkozhattok. Hasznos tipp: az épületet az egyetem 
valamennyi karán tanuló diák használja, így nem a 
legbölcsebb döntés a kávészünetben megtárgyalni a 
„Medikusok vagyunk..." kezdetű dal bizonyos sorai-
nak mélyreható verselemzését. 

3) Nagyoktatási Épület (Dóm tér 13.) 

Minden hallgató Nagyokiként ismeri. Itt is számtalan 
előadást fogtok meghallgatni az évek során, valamint 
itt kerül majd megrendezésre a Gólya Start Nap, illet-
ve a SZOEst is, melyekre érdemes ellátogatni, hiszen 
a tanévkezdéssel kapcsolatos legfontosabb informáci-
ók, tájékoztatók hangzanak majd el. 

4) Boldogasszony sugárúti fénymásoló (Boldogasz-
szony sugárút 19.) 

A TIK könyvtára mellett a másik legfontosabb tu-
dástár minden medikus számára. Rengeteg hasznos 
jegyzetet találsz itt, melyet hozzád hasonló sorstársak 
készítettek korábban, és a tudásukat ily módon az utó-
korra hagyták. Vásárlás előtt érdemes azonban kör-
bekérdezni a felsőbb évesek közt, mivel a kevesebb 
néha valóban több. 

5) Medicina Könyvesbolt (Tisza Lajos körút 48.) 

Hacsak nem örököltél valamilyen ismerőstől/rokon-
tól szakkönyvet, szeptemberig NE kezdj el lázasan 
kutatni az összes fórumon, online webáruházban és 
NE vegyél meg mindent, aminek a címe alapján köze 
lehet az egészségügyhöz. A szemeszter megkezdése-
kor ugyanis minden államilag támogatott képzésben 
részt vevő tanuló - a szociális helyzettől függetlenül 
- 13 000 Ft jegyzettámogatásban részesül, mely kizá-
rólag ebben a könyvesboltban vásárolható le. Szintén 
érdemes szelektálni az ajánlott tankönyvek közül, de 
nagyon sok hasznos olvasmányt találtok itt. 

6) Paracelsus Humán Medicina Kft. (Tisza Lajos 
korútól.) 
Egy orvosi eszközöket árusító bolt a Medicinához 
közel. Itt beszerezhetitek az anatómia gyakorlathoz 
szükséges bonckészleteteket és kesztyűt. Spórolási 
tipp: egy egész doboz kesztyű év végéig majdnem 
biztosan elég, gyakorlat végén pedig mindig ellen-
őrizzétek a köpeny zsebét, mert ellenkező esetben az 
ottfelejtett csipesz is fogyóeszközzé válhat. 

V O H 

7) Kék Elefánt kávézó (Klauzál tér 5.) 
H O | ' 

Egy aprócska újhullámos kávézó a belvárosban, 
ahol beszerezhetitek napi koffein adagotok legalább 
egy részét. Nem tudod mi a különbség az olaszos 
és a világos pörkölésü kávé között? Érdekel, hogy 
a megszokott módhoz képest még^ hogyan lehet el-
készíteni kávét? Ezen a helyen minden kérdésedre 
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választ kaphatsz, a baráti hangulat és egy jó beszél-
getés garantált, miközben igazán új és különleges 
ízekkel ismerkedhetsz meg. Rendszeresen tartanak itt 
workshopokat, ahol kicsit jobban megismerkedhetsz 
a kávézás művészetével, és ha tetszik a hely, akár ká-
vékupont is kiválthatsz, így még kedvezményesebben 
juthatsz hozzá kedvenc italodhoz. 

8) Süti nem süti (Tisza Lajos körút 44) 

Hiányoznak a házi készítésű sütemények? Kipróbál-
nál egy megszokott receptet egy kis csavarral? Az 
édes vagy inkább a sós ízeket kedveled? Ha bárme-
lyik kérdésre igen a válasz, akkor látogass el ebbe a 
cukrászdába, ahol isteni finom sütiket találsz, a sze-
mélyzet pedig csupa vidám, lendületes fiatalból áll, 
így a finomságok mellé egy kedves mosolyt is kapsz 
útravalóként. 

is társul. 

10) SoupPort Levesbár (Szentháromság u. 15.) 

Akár rohanásban vagy két előadás közt, akár egy 
maratoni tanulás előtt/közben/helyett szeretnél egy 
jót enni, a TIK közelében található leveses mindig jó 
választás lehet. Minden nap változó levesválaszték és 
különböző grillszendvicsek közül választhatsz, me-
lyek nem csak finomak, hanem amennyiben a nagy 
szendvicset választod, garantáltan jól is fogsz lakni. 
Ha pedig a nap folyamán nem járnál a hely közelé-
ben, választhatsz házhozszállítást is. 

+1) Pulzus kávézó (Tisza Lajos körút 109.) 
Számos kari buli előtt itt kerül sor a közös alapo-
zásra, de a műtős bulik, farsang és sok más SZAHE 
által rendezett esemény helyszíne is ez. Napközben 

9) Cirmi Kézműves Gasztrokocsma (Tisza Lajos 
körút 76.) 

Ha számodra a hamburger nem jelent egyet a nagy 
gyorsétterem láncok által elképzelt étellel és szereted 
a finom kézműves söröket, akkor ez lesz az új törzs-
helyed. Helyben készült finomabbnál finomabb ham-
burgerek szerepelnek az étlapon, de kipróbálhatsz 
egy fajitát, vagy chimichangát is, biztosan nem fogsz 
csalódni. Mindezek mellé kedves kiszolgálás, igazán 
hangulatos belső tér, a hideg beálltáig pedig nyári kert 

kávézó, esténként inkább kocsma, ahol szinte csak 
szaktársakkal találkozhatsz. Nem utolsó sorban érde-
mes még megemlíteni, hogy kedd esténként gyakran 
fúthatsz össze az újság szerkesztőségének tagjaival, 
ha megtalálsz minket, nyugodtan csatlakozz, mindig 
örülünk az új arcoknak. 

Alprazolam 

Árkád Szeged 
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kemény, minta kő 
Hello, szevasz. Szeretnék bemutatkozni, de úgysem számít. Tudod jól, hogy ki vagyok, ismersz 
engem, legalábbis azt hiszed, hogy ismersz; minden nap találkozhatsz velem, én nem megyek 
el sehova. Jártál már a Semmelweis utcán? 

Szóval élünk-éldegélünk viszonylagos békében, im-
máron elfogadva a Semmelweis utcában. És hogy mi-
ért mondtam el mindezt? Csak hogy tudd, hogy attól 
még, hogy valami hülyén van odarakva, nem jelenti 
azt, hogy nem érez semmit, TOLERANCIÁT A BE-
TONKOCKÁKNAK. 

Kénsav 

Igen, pontosan, én vagyok az egyik rohadék beton-
kocka, és már hallom is, hogy morogsz rám. Nem 
mintha én tehetnék akármiről is, azt azért meg kell ér-
tened, hogy a világ nem kínál túl sok lehetőséget egy 
betonkockának. Tudom én, hogy eleinte nem igazán 
tudtak minket hova rakni, viszont ha jobban belegon-
dolunk, a betonkocka (vagy ahogy én jobban szere-
tem: pedesztriális térmodulátor) tereprendezése egy 
errefelé még feltérképezetlen üzemág szakértő sze-
mélyek nélkül, így hát nem is csoda, hogy voltak kez-
deti nehézségek. De őszintén kérdem: zavarlak még? 
Megszoktál már te is meg a nénik a női klinikából, 
és talán nem tűnik logikusnak vagy helyénvalónak a 
jelenlétünk, de tudod mit? Én nem fogom ezt meg-
kérdőjelezni. Nekem családom van, a francba is, el 
kell tartanom őket! Oké, figyelj, a következőkben arra 
kérlek, hogy próbálj picit nyitott lenni, szeretném, ha 
egy picit elképzelnéd, milyen az én cipőmben. (Lehe-
tőleg ne víz közelében - emlékszel a betoncipős Joe 
de Miróra?) 

Szóval jót tett a változás, és reméltem, hogy valami 
olyasmi része leszek, ami egy picit gyorsabban mo-
zog. Még nem tudtam, hogy errefelé aki kőből van, 
az csak a seggén ül - így lettem bérház. Akkoriban 
a Frédi és Béni univerzuma felháborítóan kívánatos 
fikciónak tűnt a számomra. Idővel aztán megbékél-
tem azzal, hogy stacionárius helyzetre ítéltettem, és 
mivel időnként azért le-lebontják a régi épületeket, 
gondoltam, mégis több mozgásban lesz részem, mint 
az elmúlt négymilliárd évben. És az időnkénti pusztu-
lás "is hasznomra vált: törmelékként ismerkedtem meg 
a feleségemmel, egybekelésünk után hamarosan szü-
letett is pár kavicsunk. Ezután tudtuk meg, hogy egy 
vasútállomás WC-jébe szántak minket. Már-már el-
fogadtuk a szégyenteljes élet képét, ám pont a végze-
tes nap előestéjén sikerült egy teherautón elszöknünk 
- és így érkeztünk Szegedre, ahol hosszas tanakodás 
után végül úgy döntöttek, hogy betonkocka lesz be-
lőlem. Az asszony meg a gyerekek a női klinika előt-
ti mozaikot alkotják. Szerintem igen szép ötlet volt, 
imádom a szimbolikát, bár állítólag nehezen kivehető 
az ábra, ugyanakkor nem a legrosszabb munka, amit 
egy hozzánk hasonló kőtömb kaphat. 

o 
^ ^ ^ Jl 
Y Y Y NH 

Egy kőfejtőben kezdődött szerény pályafutásom, egy 
rúd dinamitnak köszönhetően. Noha szép környék 
volt, de pár milliárd évet eltölteni a földkéreg része-
ként igen unalmas tud lenni, főleg, hogy már a késő 
eoarchaikumban orbitális mértékű dugóba kerültünk 
(ami egy gömb alakú pályán nem túl előnyös), és 
mikor már azt hittem, hogy kiérek az óceánhoz, pont 
egy torlódás közepén ragadva lettem hegységalkotó. 
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I\em bírsz Pulzus nélkül élni? 
Csatlakozz hozzánk! 

Szeretnél egy csapat 
részévé válni, akik nem 

ragadnak le a szürke 
hétköznapokban? 

Kreatív vagy és 
szeretsz új dolgokat 

kipróbálni? 

Néha úgy érzed 
túllépnél a 

racionalitáson? 

• IRAS 
• INTERJÚ KÉSZÍTÉS 
• RAJZOLÁS 
• OLVASÓSZERKESZTÉS 
• TÖRDELÉS 
• DESIGNER MUNKA 

NINCS TAPASZTALATOD? 
NE IJEDJ MEG, TANULD 

MEG NÁLUNK AZ 
ÚJSÁGÍRÁS ÉS 
SZERKESZTÉS 
FORTÉLYAIT! 

Elérhetőségek: Zaklass minket a 
gólyatáborban, írj facebookon vagy a 

pulzusspiritus@gmail.com e-mail címre. 
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