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TEREMTSEN

ÉLETET!

Will Wright és csapata elvileg 2006 őszére fejezi be a munkát a Spore című programmal. A
játékos célja a törzsfejlődés megerőszakolása, avagy mi lett volna a világgal, ha Isten
felelősségérzet nélkül teremtene lényeket. Teremtsen a kacsacsőrű emlősnek barátokat!
A Sims alkotója egy új programon dolgozik, aminek segítségével végre valóban Istennek
érezheti magát a játékos - írta meg a BBC. A Spore (spóra) lehetőséget ad arra, hogy befolyásoljuk
az evolúciót, alakítsuk a fajok fejlődését. A készítő, Will Wright az E3-on mutatta be először a
játékot, megjelenésére 2006 őszéig kell várnunk.

A világ arca
A programozó minden játéka a fejlődésre épített, az 1989-es SimCity ugyanúgy, mint a 2000-es
Sims, vagy a tavalyi Sims2. Most még tovább ment Wright, és egy olyan program készítésébe
kezdett, amiben a játékosok nem csak a karakterek, hanem az egész világ arculatát
meghatározhatják.
A játék úgy indul, mint egy régi, 2D-s játék. Az amőbák világában kezdődik a történet. A cél,
hogy felnőjenek és fejlődjenek az egymás utáni generációk, a játékosok pedig meghatározhatják a
teremtmények felépítését. Wright szerint mindegyik generációval játszanunk kell majd, de ennek az
a célja, hogy a végén egy olyan világot hozzunk létre, ami minden igényünket kielégíti. A
programozó szerint a fiúk félelmetes szörnyeket növesztenek majd, de véletlenszerűen is
létrehozhatunk vicces dolgokat. Wright elmondta, hogy a szoftver analizálja a teremtmények
külsejét, amiből aztán lelkivilágot generál nekik.
Miközben Wright demonstrált, teremtett egy háromlábú szerencsétlent, és biztosított mindenkit
arról, hogy a szoftver majd kiszámolja, hogyan mászik egy ilyen. A programozó egy őszinte
pillanatában elismerte, hogy ez a legnehezebb az egészben, nehéz megírni a megfelelő kódot.
Wright szerint csak a játékos fantáziája szab határt a végeredménynek. A játék zárulhat úgy,
hogy a tőrzsfejlődés csúcsa, Kirk kapitány felszáll a Star Trekre és elutazik klingonokat gyilkolni,
de az sem elképzelhetetlen hogy a végén intelligens cipők vagy seregélyek kaparintják meg a
hatalmat. Az online rendszeren keresztül a játékosok aztán megoszthatják egymással a
végeredményeket, hogy világközi csatát vívva kiderüljön, kinek sikerült a legundorítóbb élőlényt
létrehoznia.

KEDDEN

ELDŐLHET A

FERENCVÁROS

SORSA

Fradi volt, Fradi lesz - legalábbis Furulyás János szerint. A zöld-fehér egyesület elnöke ugyanis
az évi rendes közgyűlés után elmondta, kedden minden bizonnyal bejelenti, kivel köt végleges
szerződést a stadion melletti területek átadásáról. Ez az üzlet - amely tavaly március óta húzódik hosszú időre anyagi biztonságot hozhatna a Ferencvárosnál.
A Ferencvárosi Torna Club évi rendes közgyűlésén Furulyás János azt közölte a küldöttekkel,
hogy kedden végleges szerződést kell kötnie a Vagyonkezelő Igazgatósággal az Üllői úti stadion
melletti területek átadásáról, mert a befektetőjelölt május 31-ig adott erre határidőt.

Szóbeli megállapodás már van
"Bár már két hete megkötöttük a szóbeli megállapodást, eddig nem írtuk alá. Holnap délben
találkozom ismét a vagyonkezelő vezetőivel, ha nem írjuk alá a szerződést, annak végzetes
következményei lehetnek. Ugyanis a befektetővel csak akkor tudunk megállapodást kötni, ha május
31-ig rendeződik a stadion melletti területek sorsa" - mondta Furulyás a 100 százalék Fradi című
hetilapnak.
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Hozzátette, csütörtökön Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal (NSH) elnöke és a Parlament
sportbizottsága is megkapta a befektetővel kötött titoktartási szerződést. Furulyás szerint erre azért
volt szükség, mert az elmúlt időben rengeteg nehézséggel kellett megküzdeniük.

Korrupt politikusok
"Csak egy konkrétumot említenék a közelmúltból: egy ismert politikus azt tanácsolta az egyik
lehetséges befektetőnek, hogy ne most szerződjön velünk, hanem várjon egy fél évet, mert addig
elvérzik a Ferencváros és sokkal kedvezőbb feltételekkel juthat hozzá a tulajdonjoghoz. Sajnos ez a
politikus nem először próbált meg ártani nekünk. A befektető ezek után nekem annyit mondott,
hogy ilyen politikai légkörben alaposan át kell gondolni, milyen szerepet érdemes vállalni nemcsak
a Ferencvárosban, hanem más területen is" - mondta Furulyás a klub honlapján.

Töretlen bizalom Furulyás mellett
A közgyűlésen Dölle Zsolt, a tornaszakosztály vezetője napirend előtti felszólalásában
felvetette, hogy nem szerencsés, ha ugyanaz a személy áll az egyesület és az rt. élén. Furulyás János
bizalmatlansági szavazást kért maga ellen, de a küldöttek megerősítették posztján: 42 igen szavazat
mellett 8-an tartózkodtak.
Az elnök arról is beszélt, hogy nem kívánja sokáig párhuzamosan vezetni az rt.-t és a klubot.
„Ha meglesz a részvénytársaság új tulajdonosa, akkor természetesen átadom a helyem az rt.
élén, hiszen természetes, hogy a saját elképzelései szerint, a saját embereivel kíván együtt dolgozni.
Ha sikerül az rt. részvényeit értékesíteni és a pályahasználati jogot is el tudjuk adni, azzal nemcsak
a részvénytársaság, hanem a klub is jól járna, hiszen végleg külön lehetne választani a két szervezet
gazdálkodását. A klub nem tudja eltartani az rt.-t" - mondta Furulyás János.

SZAVAZZON!
Milyen jellegű számítógépes játékokat szeret (Húzza alá a megfelelőt!)?
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FORMÁZÁSI UTASÍTÁSOK
1. Mind a 4 margót állítsd át 2 cm-re!
2. A főcím legyen 22-es méretű, Tahoma betűtípusú, piros színű, félkövér, középre igazított,
kiskapitális és 2 pt-tal ritkított. A cím előtt és után is legyen 12 pt térköz. Ezt mentsd el
stílusként Cím1 néven!
3. Az alcím legyen 16-os méretű, Comic Sans MS betűtípusú, dőlt, kék színű, dupla vonallal
aláhúzott. Legyen balra igazított, de 1 cm-es bal oldali behúzással, és 6 pt térköz legyen a cím
előtt és után is. Ezt mentsd el stílusként Cím2 néven!
4. A címen kívül az összes bekezdés (kivéve a Szavazzon! részt) első sora legyen 0,5 cm-rel
behúzva és ügyelj az igazításra!
5. A Szavazzon! részt gépeld be, a „Név”-es rész elkészítéséhez a tabulátort 1 és 8 cm-hez rakd, az
Életkornál pedig 1 és 4 cm-nél vannak a tabulátorok. Ügyelj a kitöltésre!
6. A felhő alakú gondolatbuborékot az ábrafeliratok között találod a rajz eszköztáron!
7. A tartalomjegyzék készítésénél ne legyen külön cím, és legyen aláhúzva a tartalomjegyzék!
8. Ügyelj az oldalszegélyre, valamint az oldalszámozásra is! Az oldalszegélynél a bal és jobb
oldali belső margó 1,15 cm, az alsó és felső belső margó pedig 0,4 cm.

