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Mint azt láthatjátok, a lap több ú j ításon

ment keresztü l . Ezeket most sorra

vesszük. Az első az ú j meg jelenés,

azon belü l ped ig az ú j borító és

színvi lág , ami az évszakoknak

megfelelően fog vál tozn i . Télen kék,

tavasszal zöld , nyáron sárga, ősszel

ped ig pi ros lesz a lap színvi lága. Ezen

felü l ú j betű típust i s bevezettünk, ez

mondhatn i szebb, jobban olvasható,

min t a korábbi dől t stíl us. További

ú j ítás, hogy kivettük a Hírek szekciót,

ugyan is az elmú l t hónapok azt

mutatták, hogy nagyon kevés ú jdonság

jelen ik meg hónapról hónapra, ezért

értelmetlen vol t, hogy bennmarad jon .

A másik ku lcsfontosságú vál tozás,

hogy a lap neve megvál tozott, havilap

helyett most már magazin olvasható a

borítón .

Végü l ped ig lássuk, hogy mi t

tartogatunk januárban az oldalainkon .

Fel i dézzük, mi történ t 201 2-ben a

szimu látorkiegészítők terén , majd

u tána egy nagyon érdekes írás

következik a MÁV Samu becenevű

motorvonatáról , ami t követnek a BVE-

s kiegészítők. E lőször az 57-58-as

vonal ra kalauzolunk el benneteket,

majd vál tunk, és a PZMA metróvonal ra

térünk rá. Végü l ped ig elővesszük a

Mafia játékhoz készü l t I karus modot,

ami gyakorlati l ag Budapest 1 980-as

évekbel i hasonmása.

"SD"
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Eme cikk egy kis összefoglaló az elmúlt
évről. Havi bontásba szedtük és bemutatjuk
a 201 2-es év legjelentősebb újdonságait,
híreit.

Január
Megjelent OMSI-hoz az első Ikarus 260-as,
aminek a hangja ugyan még a gyári Man
SD202-é volt, de a lényeg, hogy megjelent az a
busz, amit mindenki várt már az OMSI
színrelépése óta.
Bezárt, majd végül is ezidáig mégis fennmaradt
a HTSC oldala. A szerkesztők úgy gondolták,
ideje leál lítani a gépezetet. Többek közt itt volt
elérhető mindig a legújabb Alföld hálózat és
innen származnak az ActHu csomagok is.

Február
Elkészült az OpenBVE 1 .4-es verziója, amiben
megvalósult az úgynevezett tartalomkezelő,
ami a kiegészítők könnyebb telepítését volt
hivatott segíteni.

Május
Egy újabb nagyszerű pályahálózatot kaptunk
MSTS-hez, ez pedig az 1 -es vonal, Budapest-
Győr-Hegyeshalom között.
Leállt az OpenBVE fejlesztése, a weboldalt a
domain lejártával bezárták. Néhány nappal ezt
megelőzően megszűnt a program hivatalos
fóruma is. Az addigi fő fej lesztő, Michelle,
bejelentette, hogy nem fejleszti tovább a
programot. A közösség a BVE Worldwide
fórumon gyűlt össze, hogy megvitassa, hogyan
tovább.

Június
Több Ikarus is napvilágot látott OMSI-hoz és
kiderült, hogy a legelső busz konvertálásánál
elrontottak valamit, ugyanis kb. 80%-a a mérete
a busznak a többihez képest, ergó kisebb, így
nem a valós vezetési élményt adta vissza
addig.

Odakyufan átvette az OpenBVE fejlesztését és
új honlapot is készített a programnak a
http: //odakyufan.zxq.net/openbve címen. A
hónap végén megjelent az OpenBVE jelenleg
is aktuál is, 1 .4.2-es változata.
Augusztus
Megjelent a BVE 5.2-es változata.

Szeptember
Megjelent a BVE 5.3-as változata.

Október
Megjelent az OpenRails 0.8-as változata, ami
az MSTS-t váltaná fel a szebb grafikájával és
stabilabb futásával, na meg az újonnan
bekerülő tényleges online vezetéssel.
Utóbbinak érdekessége, hogy amennyiben
megvan a gépen a más vezetők álal használt
járművek sokasága, akkor tényleg az fog
velünk szembejönni menet közben.

November
Két remek járművel gazdagodott az OpenBVE
nagy és csodálatos világa, előbbi az Alstom
metró, utóbbi pedig egy Mx/A típusú HÉV.
Mindkettő tel jesen megfelel a kor
követelményeinek, nem fogyasztanak sokat, és
mégis a végtelenségig terjed a járművek
részletessége. MSTS fronton két igazán remek
fűtőkocsit helyezhetünk Szergejünk mögé, míg
OMSI-ban újabb külföldi buszok kerültek a
nagyvilág szeme elé.

December
OMSI-ban a 1 83-as megkapta a V2-es
verziószámot és a 31 -es út nevű pálya is
elérhető lett, igaz a cikk írásakor, még nem a
tel jes szakasz járható, i l letve előfordulnak
hibák. Továbbá újabb Mercedes busz és újabb
AI járműcsomag az ehavi termés.

"SD"

Kép: egyensuly.blog.hu
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A fenti címből
már sejthető,
hogy egy ritka-
ságról lesz szó
ebben a cikkben,
mégpedig, nem
is akármiről, ha-
nem a MÁV
BVmot (bece-
nevén: Samu) nevű villamos motor-
vonatáról. Ritkaságát az adja, hogy
mindössze csak három egységet gyártottak
belőle, a néhai Ganz-gyárban, anno 1 994-
ben.

Jelen cikkünkben sorra vesszük a vil lamos
motorvonat legfőbb jel lemzőit, gyártásának
körülményeit, i l letve, hogy milyen szerepe van
a Samunak 201 2-ben.
Kezdjük is az elején!
Ez tulajdonképpen egy négy részes vil lamos
motorvonat, melyet az Intercity-forgalom
lebonyolítására szántak, ám a körülményes
szerkezeti felépítés és az ebből fakadó gyakori
meghibásodások végett még ugyanabban az
évben (1 994-ben) felfüggesztették a további
sorozatok gyártását. Visszatérve a gyártásának
okaira, a MÁV 1 990-ben kezdte el kiépíteni a

Budapestet a szomszédos országok főváro-
saival, i l letve a honi régiók nagyvárosaival
összekötő, nagysebességű (1 60-200 Km/h)
vasútvonalakat. Ám akadt egy probléma: A
Magyar Államvasutak akkori járműparkjának a
minősége nem tette lehetővé azt, hogy ezeken
a vonalakon közlekedhessenek, tulajdon-
képpen már elavultak voltak. Ennek fényében a
MÁV benyújtotta a megrendelését az akkoriban
még működő
Ganz-Hunslet
Rt-nek egy olyan
vil lamos motor-
vonat-sorozat le-
gyártására, a
mely megfelel az
elvárt normák-
nak. Mint azt
fentebb írtam, a Ganz legyártotta a
szerelvényeket, melyeken több olyan bravúros
megoldást is alkalmaztak, amelyek igen
jelentős mértékben elősegítették az európai
színvonalhoz való felzárkózást. Ezek voltak
többek között a felhasznált anyagok minősége,
az aktív és passzív utasbiztonság, a
környezetvédelmi megoldások, valamint a
különféle szolgáltatások.
Ez volt a Samu története. Most ismerkedjünk
meg vele egy kicsit jobban kívül-belül egyaránt!
Haladjunk belülről kifelé, a motorkocsi felől!
Maga a motorkocsi (BVmot) termes
elrendezésű, mely hatvan darab másod-
osztályú ülőhelyet foglal magában, kifejezetten
ergonomikusan kialakítva. A két közbenső kocsi
(Amxz és Bmxz) részben fülkés, részben
újszerűen tagolt elrendezéssel bír, mely első
osztályon 58, másodosztályon 64 ülőhellyel
rendelkezik. Az egység negyedik része pedig a
vezérlőkocsi (Bmxtz), a mely szintén termes
elrendezésű, itt 64 másodosztályú ülőhely
került kialakításra. És itt ugrik be a képbe az a
bizonyos szolgáltatás, melyet fentebb már
említettem, ugyanis ebben a vezérlőkocsiban
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helyet kapott egy telefonfülke is. Nagyban
növelte a jármű komfortját továbbá, hogy
mindegyik kocsi légkondicionáló berendezéssel
van ellátva, i l letve hogy minden ülés (még a
másodosztályúak is), mind-mind forma-
tervezettek. A padlózat rugalmas alátámasz-
tással és dupla zajszűréssel rendelkezik, mely
jelentős mértékben csökkenti a rázkódás és a
zajból adódó kényelmetlenségeket. A
vezetőállás önálló légkondicionáló rendszerrel
bír, valamint az ergonómiai szempontokat is
figyelembe véve, egy tel jesen letisztult formájú,

célorientált ve-
zetőál lás lett kia-
lakítva.
Ennyit belülről!
Most nézzük
meg a kis
„Samunkat”
kívülről is! Ami
legelőször sze-
met szúr az

embernek, az a két hatalmas „ki jelző” elül és
hátul. Ezek a szélvédők kiváló rálátást
nyújtanak a vezetőállásról a belátandó
pályaszakaszra. A kocsiszekrényt oldalról
nézve kimondottan szép, tel jesen burkoltalváz
jel lemzi, mely csak a forgóvázaknál szakad
meg. Jel legzetes színe már messziről
fel ismerhetővé teszi, a szürke alapon nyugvó
citron-kék-narancs kombó.
A rajta lévő InterCity-fel iratból sejthető, hogy a
motorvonatot Budapest és az ország
nagyvárosai közötti gyors összeköttetésű
motorvonatként alkalmazzák. Ejtsünk erről is
pár szót: A Samuk eleinte (és a legtöbbet) a
Budapest-Szeged viszonylaton közlekedtek IC-
forgalomban, majd ezután nyaranta Keszthelyig
közlekedtették. 2007 Decemberétől a
Budapest-Miskolc vonalon találkozhattunk
velük a legtöbbet, majd a 201 0. Decemberi
menetrendváltás óta Kör IC-ként közlekedik a
Nyugati és a Keleti pályaudvar között, naponta
kétszer. (IC 567 és IC 653). Végül
megemlíteném, hogy a cikk nem ad tel jesen
átfogó képet a Samuról, de a legfontosabb
szerkezeti-mechanikai adatait egy táblázatban
tüntetem fel.

Összefoglalva: A Samu tehát egy kiváló
vi l lamos motorvonat, mely nagy előrelépést
jelentett a MÁV-nak, mind technikailag, mind a
kényelem, mind a szolgáltatások területén.
Ezért lett ez az én kedvenc vonatom!

Zooláj

Samu, a MÁV fehér hollója
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Forrás, képek: wikipedia.org,
vonatosszeall itas.hu, sg.hu, rai lclub.hu,
Fazia



Ez a cikk a
Pré-zli által
készített 57-
es és 58-as
villamosvo-
nalakról fog
szólni.

Lássuk elő-
ször az alap-

vető információkat a pályákról. A pályák BVE2-
re vannak még csak optimalizálva,
remélhetőleg a közeljövőben kompatbil itássá
válnak OpenBVE-vel is. Az 57-es vil lamos 2,67
km hosszú és egy T5C5-tel járhatjuk be a tel jes
pályát. Az 58-as vil lamos már hosszabb
útvonal, 4,25 km. Ezen a vonalon TW6000-sel
róhatjuk a köröket.

Az 57-esben van éjszakai verzió is, az 58-
asnak az érdekessége, hogy 4 féle route fál j
található hozzá, ami lehetővé teszi a különböző
vágányokról való indulást és érkezést. A pályák
egy kellemes hangulatú fiktív városkában
húzódnak végig. Van benne ipari és üzleti
negyed, stadion, valamint buszcentrum.

Egy lelkes pályaépítő gondolt egy merészet:
egyesíti a két pályát. A pályaegyesítő neve
Bakta, pré-zl i engedélyével létrehozta az 55-ös
vonalat, itt már a tel jes szakaszon vezethetünk.

Pré-zl i körülbelül 6 évvel ezelőtt látott neki az
első pályának, az 57-es vonal megépítésének.
Zoli , azaz Pré-zl i mielőtt nekilátott a pályák
építésének elmondása alapján IST által
ismerkedett meg a BVE világával. Pré-zl i az
akkoriban létező összes vonalat – legyen szó
nagyvasútról, metróról vagy vil lamosról –
többször végigutazta. Aztán később
fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy
mi lenne, ha elkezdene ő is alkotni. De ehhez

ismeretre és tanulásra volt szükség.

Hogy miért lett vi l lamosvonal és nem valami
más? Nos erre egyszerű választ kaptunk
Zolitól : „Egy nagyvasúti vonal hosszú, sok tíz
ki lométer, én meg lusta vagyok, és gyorsan
szeretnék valami játszható eredményt
felmutatni (elsősorban saját magamnak). Így
hát maradt a vil lamos. Pláne hogy már létezett
is vezethető T5C5, tehát a jármű is adott volt
(viszont gyártani kel lett egy T5C5 objektumot
is, amit akkoriban meg is csináltam)”.

A
viszonylatsz
ámozás sem
lehetett Zo-
l inak kérdés:
57-58
számcsoport
ban (buda-
pesti 56, 59,
61 ) szintén
szépilonai Tátrák járnak, mint a 1 8-ason,
amellyel iskolás koromban minden nap
utaztam, egész pontosan 1 992 és 1 995 között.

Közben már elindulunk a kihúzóból. A kihúzó is
igen fontos része egy pályának, hiszen itt
fordulnak meg a vil lamosok. A kihúzóban ha
szétnézünk mindenfelé nagyfeszültségű
kábeleket látunk és ezek tartóoszlopait. Szabad
jelzés van a lámpán, semmi nem tart már
minket vissza attól, hogy elindul junk az utunkra.

Első megálló a Vil lanytelep. Egy műhelyt látunk
balról közvetlen a pálya mellett. Kicsit tovább
haladva egy épületegység éppen most épül,
jobbról egy gázvezeték. Igazi ipari negyedből
haladunk befelé a városba.

Újabb váltókörzet és újabb megálló következik.
A megállót elhagyva a pályát keresztezi egy

BVE 57-58-as villamosvonal
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BVE 57-58-as vil lamosvonal
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nagyvasúti vonal. Ezzel elhagyjuk az ipari
zónát. A pálya mellett balra van egy felhajtó,
ami az autópályára viszi az autósokat. Aztán
kezdetét veszi egy alagút. Lám, kis idő után
megjelenik a fény az alagút végén, beérünk a
város szívébe.

Mint minden pályánál vannak olyan részek,
amik simán mennek, vannak szakaszok,
amelyek viszont fejtörést okoznak. Ez alól az
57-es és 58-as vil lamos sem volt kivétel. Zol i el
is meséli nekünk mik voltak ezek a gondok: „A
sok fejtörés miatt nem is fejeztem be (a
végállomás után elkezdtem egy ismét felszínre
jutó részt tervezni, útburkolatba beágyazott
sínpályával, de „városképet” építeni már
végképp lusta voltam). Ami nehézségre
emlékszem, az elsősorban mértani: a pálya

első szaka-
szában á-
tmegyünk
egy kisebb,
szűk alagú-
ton. Nos az
abba beve-
zető pálya
nem merő-
legesen me-
tszi azt a

töltés-szerűséget, ami alatt áthalad a vil lamos,
s ebből kifolyólag a töltés és az alagútszáj
összeil lesztése elég trehány fércmunka volt.

Bár nem vagyok haragban a mértannal és a
trigonometri-ával (például nagyon jól jön,
amikor az ember áramszedő objektumot
készít), a „tájrendezés” során gyakran
alkalmaztam empirikus tapogatózást (azaz ha
ezt a vertexet ennyivel elmozdítom jobbra –
balra – föl – le – előre-hátra, akkor jó lesz? Még
nem? És így? Ajaj! Na jó, akkor így? Na így
még mindig nem jó, de a vezérál lásról már úgy
néz ki, mintha jó lenne, úgyhogy így marad és
kész).

Aztán további nehézséget okozott, hogy az
akkori számítógépem (egy Compaq laptop
Celeron chippel) nem volt szuperszónikus, és
ha túl sok túl komplex objektumot pakoltam be,

akkor be-
szaggatott,
ezért saját
magam sem
élveztem iga-
zán a pályát.
Ez akkor üt-
között ki, mi-
kor a stadion
előtti nagy
lejtőtől balra
lévő vasúti
töltésre fel-
pakoltam az egyébként gyönyörűen
megmunkált V43 meg BhV objektumokat. Na
az hazavágott. I l letve talán még érdemes azt is
megemlíteni, hogy ennek a pályának az
építése során jöttem rá, hogy nem szabad túl
aprólékos, szemcsés textúrákat használni
(például útfelületnek), mert attól kel lemetlenül
remeg a kép.

Ezt aztán már a PZMA metróvonal építése
során kamatoztattam, ahol a beton- és egyéb
hasonló felületek textúrái 2x2, 4x4 vagy
maximum 8x8-as felbontásúak, s a
végeredmény mégsem csúnyább vagy
valószerűtlenebb, sőt!”

Folytassuk közben utunkat. Előttünk egy kihúzó
és kitérő. A kihúzóban az 58-as vil lamos
várakozik, hogy mehessen útjára. Lámpát
látunk, szerencsére szabad jelzést mutat, így
mehetünk is tovább.

Baloldalt szintén nagyvasút halad. Talán az
egyik fejpályaudvarra tart a vonat. Lejtő után
elérünk a Hajópark megállóhoz. Modern és a
régebben
épült iro-
daépületek
játéka tárul
elénk.

Kicsit to-
vább ha-
ladva egy
sportköz-
pont fogad



BVE 57-58-as vil lamosvonal

minket. Jobbról látunk egy tenisz klubot, utána
egy uszodát. Balról meg a BVE sportpályákat
látjuk. I tt aztán zajl ik az élet. Különböző
meccsek zajlottak már itt jó hangulat-ban,
érdemes betérni ide. Jó szurkolói csapat,
kel lemes légkör fogadja az ide látogatókat.

Zoli szerencsére nem csak nehézségekbe
ütközött a pályaépítés során, hanem voltak
olyan részek, amikkel nagyon szeretett
dolgozni. Mik is voltak ezek?

„Nagyon szerettem haladni, hirtelen 1 00, 200
méterrel előrébb ugrani, és rohamlépésben
„betelepíteni” az új részt. Szintén élvezetes volt
egyes objektumok megépítése, mint például az
építkezés, a benzinkút, a pláza, a stadion vagy
a végállomás fölött lévő buszpályaudvar.
Szokás szerint a kezdetnél voltam a
legalaposabb, leggondosabb.

A kezdeti kihúzó után balra található alacsony,
forgalmi épülettel sokat pepecseltem például.
Mentem textúrát fényképezni, stb. Még egy
graffitit is beszerkesztettem valahova. Na
annak az eredeti je ma is látható, Brüsszelben
egy félreeső keresztutcában (egész konkrétan
a Rue Boduognat nevűben). De utána már nem
igazán dolgoztam ki mindent nagyon alaposan,
inkább hangulatokat próbáltam megragadni és
kifejezni, és szerintem ez egész korrektül
sikerült. Amihez nem volt kedvem, az viszont,
ismét, a centizés: hogyan lehet beil leszteni
objektumokat ívekbe, lejtőkbe, emelkedőkbe
úgy, hogy ne legyenek csúnya hézagok, stb.”

A pályán továbbhaladva már majdnem elérjük

útunk célját. A buszpályaudvartól tovább-
haladva igazi izgalmakban lehet részünk.
Lassújel, kitérők és várakozó vil lamosok. Az
izgalmak után egy nyugodt, kanyargós
szakaszon haladhatunk tovább a Ganz tér felé.

Pár métert haladva karbantartó csapat végzi a
munkáját, felsővezeték csere van. Ezek is egy
idő után cserére szorulnak, szintén fontos
részét képezik a forgalomnak. Aztán egy
tehervil lamos fogad minket, majd megérkezünk
lassacskán a végállomásra. I tt egy TW6000-es
várja, hogy megkapja az engedélyt az
indulásra. És ezzel útunk végetért.

Zol i tel jesen a véletlenre bízta a pálya építését.
„Abszolút szertelenül történt minden, ahogy
éppen kedvem tartotta. Szerintem kb. 2 hónap
lehetett az 57-es elkészítése. Aztán Desiro1 6
pár nap alatt hozzácsapott még pár föld alatti
megállót, és az lett az 58-as.”

HLJ
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PZMA

Aki már évek óta

aktívan BVE-zik, annak

ez a 4 betű egy

metróvonalat idéz elő,

aki pedig nem foglal-

kozik a szimulátorral,

annak pedig egy

elrontott puma szót

idéz elő. De nem pu-

máról lesz szó, hanem

egy nagyon jó és szép

fiktív metróvonalról, a

PZMA-ról.

A vonal 2008-ban készült,
márciustól augusztusig, és
minden, ami a pályában
található, kivéve a vezethető
járműveket a készítő, Pre-zl i
két keze műve. Akik két-
három éve csatlakoztak a
BVE világához nem tudják,
de akik őstagok, azok igen,
hogy a pályának külön
honlapja volt az extra.hu-n,
ami aztán megszűnt, amikor
megszüntették az ingyenes
tárhelyeket. Arra, hogy miért
éppen fiktív vonalat készített
Pre-zl i , csak annyit mondott
fél mosollyal az arcán, hogy
„mert lusta vagyok”. Aki
épített már valaha pályát,
vagy csak próbált, az jól
tudja, hogy mennyivel má-
sabb problémákkal jár egy

valós, mint egy kitalált pálya
megalkotása. A legelső
probléma például a terep
elrendezése, hogy az úgy
nézzen ki tényleg, ahogy a
valóságban, sokan már abba
beleőrülnek szinte, hogy
mennyi mindenre kell figyelni
és döntenek inkább egy fiktív
pálya alkotása mellett.

Pre-zl i elmondása szerint a
legbonyolultabb és a legjobb
rész a hurok végállomás
megépítése volt, arra ugyanis
nagyon figyelt, hogy habár a
játék nem képes önmagába
visszatérő vágányt készíteni,
mégis olyan érzésünk legyen,
mintha tényleg meg-
fordulnánk. Erre több Excel
táblát is készített, tele

számításokkal, hogy a lehető
legpontosabb legyen a hurok-
forduló. A végeredmény ma-
gáért beszél, ugyanis tényleg
mindenben megegyezik a
visszaút a hurokban, az

ívektől kezdve az emelke-
déseken át mindenben.

De nem csak ezért
különleges a kiegészítő,
hanem azért is, mert olyat

tudott még, amit 2008-ban
csak a budapesti metró-
vonalak. Mégpedig, hogy
oda-vissza járhatóként épült
a pálya, a szokásos egyik
vagy másik végállomásról
való indulásokon kívül.
Továbbá a visszaúton az

objektumok pontosan ugya-
nott helyezkednek el, mint az
odaúton, csak persze az
ellenkező oldalon, de azt is
fontos megjegyezni, hogy a
két irány között nincs
különbség.

Részletekben itt sincs hiány,
amennyire a program és az
akkori gépek bírták, egy
tel jesen jól futó pályát
kapunk, páratlan látvány-



PZMA

világgal. I lyenek például az
állomásokon levő tükrök, és
monitorok, amik mindenhol
az adott ál lomás képét
mutatják, de itt még nem
állunk meg, ugyanis minden
állomás egyedi, minde-
gyikben megvan a külön-
legesség, mindegyik tartogat
részleteket.

Mégis, Pre-zl i a legjobban az
egyszerű, de nagyszerű moz-
gólépcső objektumra büszke,
mondja szintén fél mosollyal
az arcán.

A pálya szokatlan módon
épült, hiszen mindkét vé-
gál lomása a föld alatt van és
csak a vonal közepén jönnek
fel a sínek a felszínre, akkor
is csak egy mélyedésben
vezet az útunk, ezért sokat
nem látunk a fiktív város-

kából. Természetesen az
olyan alapkövetelmények,
mint a forgalom és az utasok
jelen vannak, elég sok
szerelvény jön velünk
szembe, természetesen eze-

ket is a pálya építője
készítette el. A peronokon az
emberek változatosan he-
lyezkednek el, van, ahol
tolonganak és van ahol épp,
hogy csak lézengenek.

Route fáj lokból hét darabot
kapunk, hármat reggeli , fél
nyolcas indulással, feszített
ütemben (figyelem, csak
profiknak!), három déli

tizenkettő órásat, majd egy
éjfél it, utasok nélkül. Reggel,
i l letve délben lehetőségünk
van mindkét végállomásról
indulni külön-külön, i l letve
egybe is, míg az éjfél i
szolgálati járatos menetben
csak a hurokvégállomásig
mehetünk el, akkor ugyanis
aludni visszük vonatunkat.

Mindezzel együtt a vonal
remekül visszaadja a
budapesti hangulatot, még ha
talán nem is nálunk játszódik,
akkor is kel lően realisztikus a
pályán található ál lomások
megjelenése és a pálya
vonalvezetése.

Így én csak azt mondom
most a cikkem végén, hogy
megyek és vezetek egy
Kozma-Árpád reggeli feszített
menetrendű vonatot.

"SD"
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Aki ismeri a Mafia
nevű játékot, tudja,
hogy ez nem éppen
egy közlekedésba-
rát program, sőt a
második részében
már az a legkeve-
sebb, ha vezetnünk

kell valahova. Mégis, páran úgy vélték, hogy
jó lenne ha, a Mafia-ban nem Lost Heaven-
ben tengetnénk életünket, hanem Budapes-
ten.

Az elképzelésből valóság lett, és azóta min-
den Mafia és közlekedés rajongó ismeri a
Mafia Ikarus módot.

Az alap játékról csak
két mondatban:
2002-ben jelent meg
a Gathering of De-
velopers gondozá-
sában. Stílusa
mászkálós, lövöldö-
zős, akció. Mint azt
a neve is sugall ja, a maffiának fogunk dolgozni,
így nem véletlen, hogy a játék a 1 8-as karikát is
megkapta, hiszen már az első részben is van-

nak durva gyilkosságok.

Szóval egy ilyen játékhoz készült el Budapest
fiktív mása, mert maga a város pontosan
ugyanolyan,
mint a gyári ver-
zió, csak min-
denhol
gondosan eltün-
tették a Lost
Heavenes tex-
túrákat, helyet-
tük bekerültek a
budapesti ház, út és tábla textúrák.

A mód telepítése leírás nélkül igen nehéz, azzal
viszont könnyű. Miután ez megvan, indíthatjuk
a játékot, viszont a módot csak szabad játék-
ban játszhatjuk, ugyanis ha a sztorira megyünk,
ott könnyen lehet, hogy esélytelen járművet ad
be a játék, mivel a mód ezen része időhiány

miatt nem készült
még el.

De visszatérve a
játékba, betöltés
után egyből buda-
pesti feeleing fog
el minket, ugyanis
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Mafia: Ikarus mod

az autóktól kezd-
ve a buszokon át
egészen a metró-
ig minden buda-
pesti életérzést ad
a játéknak. A
módban rengeteg
járművet kidolgoz-
tak, amennyire a

játék engedte, így megtalálhatjuk benne példá-
ul az 1 200-as Ladát, vagy a hírhedt
Wartburgokat, Skodak, de ott vannak még a
Trabantok, amikből több fajta is létezik, például
versenyekre készült kivitel is. De van még

Csajka, i l letve
elég sok
Ikarus busz is.
Többek között
55, 66, 620,
630, 556, 260.
Van kötött-
pálya is, így a
városban a jól
ismert Stuka,

i l letve 2300-as pályaszámú vil lamos is, de
metró fronton sem csak egy típus közül
választhatunk. Van Ev, Ev3, 81 -es, és vizipók is
bekerült. Emellett rengeteg teherautó, kukás,
és egyéb keverék járművek is helyet kaptak,
így a paletta széles, a kérdés, hogy mégis
melyikkel kezdjük? :-)
A készítők gondoltak a buszosokra is, így nekik
a játékban két buszvonal adatott meg, ahol
végigmehetnek a vonalra kiosztott járművekkel,
viszont sajnos csak egyszer. De nem csak a

járművek
azok, amik
nagyon jól
sikerültek,
hanem az
épületeket
beborító
textúrák is,
ugyanis
egytől
egyig magyar, mind a ház, mind a reklámok, de
még az egyszerű sörösüvegen lévő fel irat is.
Érdemes ezeket a részleteket is megfigyelni,
annál is inkább, hiszen még a lakásunkat is
átalakították, Tommy (a játékban irányítható
karakter), jelenleg egy
panelházban lakik, ahol
szintén a részletek, a
játéknak megfelelően
körülvesznek minket.
Egyszóval Neutral, és
Pinkshit remek munkát
végeztek, a kiegészítőhöz
képest az alap játék már-
már kicsit unalmasnak,
szürkének is tűnhet, de
persze nem csak a
közlekedésbarátoknak
érdemes kipróbálniuk, ha-
nem az akciós, lövöldözős
játékosoknak is. Csak
aztán nehogy a szívükhöz kapjanak a
közlekedésbarátok, ha átlövik egy Stuka
ablaküvegét egy fegyverrel!

”SD”

Hasznos hivatkozások:

Mafia Ikarus mód letöltése:
http: //www.realcarfacing.hu/ikarus%20mod/tenyleges_ikarus_mod.htm

Mafia Ikarus mód telepítése:
http: //mafiaportal.mindenkilapja.hu/html/1 8378657/render/mod-

telepitese

Képek: realcarfacing.hu
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