


XLI./4.

3

Szurkolj a Go-Kart, Go-Bosch csapatoknak
és tölts egy napot velünk a Hungaroringen

Jelentkezz most, hogy ott lehess a Bosch napon a Hungaroringen!
2014. május 10-én egy nagyszabású rendezvényre várjuk a műszaki 
felsőoktatásban tanulókat és végzetteket egyaránt Magyarország
Forma 1-es pályájára. Csak a kreativitásodra és technikai tudásodra
van szükség és garantáltan jól fogod magad érezni. 
A Go-kart, Go-Bosch projektben versenyző egyetemekről szurkolóbu-
szokat indítunk, illetve ingyenes járatok indulnak egész nap Budapestről 
a Műcsarnok mellől.
Regisztráció: gokart.bosch.hu
Bővebb információ: gokart.bosch.hu
Jelentkezési határidő: 2014. április 27.

Go-kart, Go-Bosch!

A címlapon:

Szeles Nikolett
évfolyam: 2013

szak: mérnök informatikus

szakirányú érdeklődés:
rendszerfejlesztés

hobbi:
rajz, olvasás, sorozatok

címlapfotó: Gál Efraim

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Hallgatói Képviseletének lapja.

XLI. évfolyam 4. (449.) szám
Megjelenik 1600 példányban.

Hivatalos lapzárta: 2014. március 28.
ISSN 1418–0529 (Nyomtatott)

ISSN 1588–0745 (Online)

Cím: Impulzus szerkesztőség, Schönherz Zoltán Kollégium,
1117 Budapest, Irinyi J. utca 42. 919-es szoba

e-mail: impulzus@impulzus.com
web: http://impulzus.com
http://issuu.com/impulzus

http://fb.com/impulzus
http://twitter.com/impulzus

Felelős kiadó: Horváth Éva , a HK elnöke
Felelős szerkesztő (EHK): Daku Dávid

Főszerkesztő: Gócza Gergő

Felelős szerkesztő: Simon Dóra 

Korrektorok: Bálint Bianka , Berecz Vivien ,

Knoll Judit , Matisz Kamilla 

Tördelőszerkesztők: Gócza Gergő, Kiss Tímea Brigitta ,
Lilik Ádám, Simon Csaba, Tóth Ádám

Olvasószerkesztők: mindenki
Rajzok: Csizmazia Krisztián,

illetve korábbi grafi kusaink munkái
Fotók: Gál Efraim, Hosszu Balázs

Írták és szerkesztették:
Egyed-Izsák Katalin , Géczy Attila,

Gócza Gergő, Hodován István,
Kaszás Valér, Kovács Bálint,

Mészáros Zsófi a , Pecze Gábor,
Szabó Emese , Szepes Nóra ,

Szűcs Tamás, Takács Gergely Ferenc

Köszönettel tartozunk:
Szeles Nikolett

Bálint Ferenc (Simonyi Károly Szakkollégium),
Kultúr Reszort, Somogyi Gábor (Bor Baráti Kör),

Szponzor Csoport

Sokszorosítás: Corvin Style Kft. (2214 Pánd, Kossuth Lajos utca 9.)

Szerkesztőségi gyűlés
minden hétfőn 19.00 órától. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az írások tartalmával a szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet! 

im
presszum

Kedves Naplóm!
Az újság elejére írt köszöntőimet alig-alig olvassák el az 

olvasók, így úgy döntöttem, hogy ezentúl veled kommuni-
kálok. A villanykari hallgatók kevesebb, mint egyharmadát 
tudjuk ellátni saját példánnyal, ez konkrétan a közel 5000 
hallgatóból jelent durván 1500 potenciális olvasót. Az előző 
újságban lévő köszöntőm elolvasói közt kisorsoltam egy to-
kajit, mindegyikük óriási esélyekkel indult, hiszen összesen 
13 olvasó jelezte e-mailben, hogy jelentkezik a borért. Végül 
az egyikük meg is nyerte, a közelgő Simonyi Konferenciáról 
ő már biztosan egy nyereménnyel távozik. Ennek a pont 
eggyel több, mint egy tucat olvasónak is örül az ember, így 
hát most utoljára még írok egy köszöntőt.

Köszöntő
Kedves Olvasó!

A kezedben tartott újsághoz jó szórakozást kívánok!
Pozitív, illetve esetleges negatív véleményedet szeretettel 

várjuk postafi ókunkba, kérlek oszd meg velünk, hogy még 
jobb lehessen az újság! Köszönjük, hogy olvasóink közt 
tudhatunk!

Góc, goc@impulzus.com
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 – Minek a hatására választotta ezt a pályát? 
 – Gépipari technikumba jártam gépgyártástechnológia 

szakra. Még mechanikus vezérlést tanultunk szerkeszteni, 
de már hallottunk a numerikus vezérlésről (NC) is. Telefon 
relékből próbáltunk vezérlést csinálni laborokon. Aztán rájöt-
tünk, hogy lehet aritmetikai egységet is készíteni. Akkor még 
nem döntöttem, hogy a gépészmérnöki, a villamosmérnöki 
vagy a természettudományi (matematika) karon folytatom, 
végül a villamos karon kötöttem ki. Ott először hardware-rel 
foglalkoztam. Jöttek a mikroprocesszorok, azokat progra-
mozni kellett. Meg is érkeztünk az informatikához. Már hall-
gató koromban is vezettem gyakorlatot, labort. Így adódott 
a lehetőség a tanításra. Úgy alakult, hogy az IIT elődjének, a 
Folyamatszabályozási Tanszéknek a munkatársa lettem. Ké-
sőbb, a ’90-es években bejártam informatikus órákra is, mert 
én villamosmérnök képzésben vettem részt. Úgy gondoltam, 
hogy balkézről kijárom az informatikát is. Néhány év alatt 
minden félévben 1-2 tárgyra bejárogattam az alapképzésen.

 – Mi motiválta Önt? Esetleg a szakmai vagy az anyagi 
siker szerepet játszott a választása során?

 – Engem egyszerűen érdekelnek dolgok. Persze, ha 
nincs pénz mögötte, akkor egy idő után az ember nem 
csinálja. De leginkább az motivál, hogy érdekel. 

 – Melyik tárgyat tanulta legszívesebben? Volt olyan 
tárgy, ahol bukdácsolt?

 – A Villamosságtant szerettem a legjobban. Ez volt a 
Jelek és rendszereknek az őse. Fodor György professzor re-
mek előadásokat tartott. A másik kedvencem a fizika volt, 
Füzessy Zoltán professzor úr előadásában. Igazából szíve-
sen tanultam mindent. Nálunk más volt a helyzet, mert 
egy pótzárthelyi már halálközeli élménynek számított. 
Csak egy pótzárthelyim volt: Politikai gazdaságtanból. 
Vizsgát nem buktam, és kettesem is talán csak egyszer volt.

 – Mesélne az angol pályafutásáról?
 – A kilencvenes évek második felében összesen közel 

egy évet töltöttem Angliában a Brighton-i egyetemen és 

a londoni Westminster egyetemen. A cél az volt, hogy 
kidolgozzunk közösen egy mesterképzést. Ez elsősorban 
a párhuzamos rendszerekről szólt volna. Megcsináltuk a 
tárgyakat, elkészítettük az egész kurzust, két évet, féléven-
ként négy tárggyal. Azt akartuk elérni, hogy a hallgatók 
bármelyik egyetemen el tudják végezni ugyanazokat a tár-
gyakat. A projekt alatt volt még pénz, de amint vége lett, 
már nem kaptunk támogatást, így nem sikerült megoldani 
a hallgatók utaztatását. Ez idő alatt betekintést nyertem 
különböző egyetemek oktatásába. Önálló tárgyat nem vit-
tem, de előadásokat tartottam.

 – Mit tart a legkomolyabb szoftveres projektnek, 
amiben részt vett? Milyen projektjei vannak most?

 – Az első legkomolyabb az a moszkvai olimpián az at-
létikai versenyek adatgyűjtése, ezek megjelenítése, vala-
mint az eredményjelző tábla vezérlése volt. A második a 

Budapest-Hegyeshalom vasútvonal energetikai távvezérlő 
rendszerének a kidolgozása. A harmadik pedig egy innsbruc-
ki kaszinó mennyezetén kb. 21 ezer égő vezérlése. Jelenleg 
egy berendezések minőségellenőrzésével foglalkozó cégnek 
készítünk az IEC 61508 szabvány alapján szoftver minő-
ségének ellenőrzésére alkalmas eljárást. Másik aktuális pro-
jektemben a rendőrség Robotzsaru programrendszerének 
továbbfejlesztése történik. Egy Delphi-s megoldást váltanak 
ki Java technológiával és a rendszert újabb funkciókkal bőví-
tik. Ebben minőségbiztosító és tanácsadó szerepet játszunk.

 – Ön foglalkozott funkcionális nyelvekkel? A Szoft-
vertechnológiában miért nem kapnak szerepet?

 – A funkcionális nyelvek és a modellezés kapcsolatáról még 
cikkünk is jelent meg. Hogyan lehet egy Erlang program mo-
delljét felépíteni, és ezen transzformációkat végrehajtani azért, 
hogy bizonyos módosításokat lehessen rajta végezni sziszte-
matikus úton. Amíg specifikálok egy programot, addig nem 
nagyon látszik, hogy funkcionálisan kellene programoznom, 
vagy imperatív módon. A Szoftvertechnológiában az imple-
mentációval amúgy nem foglalkoztunk. Tudomásom szerint 
a Deklaratív programozás c. tárgy nem kötelező. Szerintem 
érdemes tanulni. Erlangot használnak például az Ericssonban 
telefonközpontok programozásához.

 – Mi volt a legnagyobb szoftverfejlesztési hiba, amit 
elkövetett?

 – A klasszikus hibát követtem el: egy szoftverbe bele-
módosítottam. Amúgy a program jól működött, de voltak 
szépséghibái. A módosítás eredményeként sikerült rende-
sen elrontani a programot. Szerencsére semmilyen tragé-
dia nem történt, csak volt egy perc kapkodás.

 – Milyen tárgyakat tanít most? Mióta tanítja ezeket a 
tárgyakat, és történtek-e változások?

 – Alapképzésen Szoftvertechnológiát és a Szoftver labo-
ratórium 4-et tanítom, szakirányon pedig az Objektumo-
rientált szoftvertervezésben és az ehhez tartozó laborban 
veszek részt. Masteren is vannak tárgyak, amelyekben 
tartok előadásokat. Ilyen az Objektumorientált fejlesztés 
illetve a Metamodellek a szoftverfejlesztésben. A tárgyak 
tartalmát és a számonkérés módját, formáját kari szakmai 
bizottságok hagyják jóvá. A bizottság tagjai között vannak 
hallgatói képviselők is. Az oktató csak javaslatot tesz. A 
Szoftvertechnológia oktatásában az informatika szak elin-
dulása óta részt veszek. Minden nagyobb változtatás bi-
zottsági jóváhagyással történt.

 – Miért csak fontos módszertanokat tanulunk? Illet-
ve miért nem demonstrálják laboron keresztül az elmé-
letben tanultakat?

 – Mind a RUP, mind az agilis módszertanokról egy-egy 
előadás volt. A RUP use-case vezérelt, architektúra centri-
kus, iteratív és inkrementális. Az agilis módszertanok erősen 
iteratívak, use-caseből származtatják le az egyes iterációkhoz 
tartozó sprinteket. Mint azt az előadásomban is bemutat-
tam, az agilis módszertan tekinthető a RUP egyfajta válto-
zatának. A laborral kapcsolatosan kérném, hogy készítsenek 
egy vázlatot, mondjuk a Szoftlab3 feladatdefinícióknak 
mintájára. Én ugyanis nem nagyon tudom elképzelni, hogy 
egy agilis laborfeladat hogy nézne ki. Hogyan kell felkészül-
ni, mit kell elkészíteni és milyen eredményeket kapunk?

 – Miért angolok a diák, amikor magyarul tartja az 
előadást? A vizsga számonkérése magyar nyelven tör-
ténik, de a hozzáférhető anyagok angol nyelvűek, és ez 
okozhat fogalmi zavarokat.

 – Minden szakmának van egy nyelvezete, amelyhez 
tartozik egy értelmezés. A szakma kifejezéseinek, az azok-
ból alkotott mondatoknak megvan a szakmai jelentése. A 
szakma tudása azt jelenti, hogy az illető ismeri ezt a nyel-
vet, és a kifejezések jelentése a fejében van. A szóról szó-
ra fordítás nem a jelentésből indul ki. Teljesen mindegy, 
hogy milyen nyelven íródott a szöveg, mert a jelentést kell 
tudni. Egyébként, ha valaki ír egy e-mailt vizsga előtt, ak-
kor a vizsgán kaphat angol vizsgasort. Többen nem tudják, 
de ebből a tárgyból a nyelvet leszámítva teljesen megegye-
zik az angol, a német és a magyar kurzus.

Idén új rendszer szerint ti kérdeztek a tanároktól. Több tucat kérdés érkezett dr. László Zoltánhoz tőle-
tek. Bátran olvass tovább, ha érdekel, hogy mi alapján választják ki a szoftlab4 csapatokat, mit gondol 
az oktatásról, milyen projektekben vett részt vagy, hogy szereti-e a sört!

Van-e éLet aZ UML után?
Interjú László Zoltánnal
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 – Miért állítják össze ilyen nehézre a vizsgát? Miért 
fontos a vizsgabeugrókban a legapróbb részletek szá-
monkérése? A mínusz pontokat miért vezették be?

 – Már nagyon sok hallgatói megkeresésre válaszul 
kértem, hogy csináljanak egy minta vizsgát, vagy 
nehézségmérőt. Állítsanak elő egy vizsgasort, amely-
re úgy gondolják, hogy megfelelő. Szeretném ezt lát-
ni. A mínusz pontra a válasz pedig nagyon egyszerű. 
Ha nincs mínusz pont, és mindent bejelöl a vizsgázó, 
akkor – mivel a megjelöltek között van a jó válasz is 
– megkapja a max pontot. Ne a valszámot és a játé-
kelméletet nézzük! Itt nem egyenlőek az esélyek. Aki 
tud, annak számára nincs kockázat. Ez vizsga, ahol a 
tudásról kell számot adni, nem pedig lottó, ahol a sze-
rencsére várunk.

 – Mi a véleménye az Önökről terjedő rémhírekről, 
vagy arról, hogy félnek Önöktől az emberek?

 – Ma a rémhírek elsődlegesen az interneten, listákon 
terjednek. Például valaki beír, hogy olyasmit kérünk 
számon, amit le sem adtunk. Ezzel elindult egy rémhír, 
amivel nem fogok vitatkozni, még akkor sem, ha eset-
leg eljut hozzám. Nagyon örülök, hogy vannak hallga-
tók, akik megvédenek. A példában említett eset kap-
csán valaki megírja a listára, hogy az anyagot leadtam, 
a videón itt és itt megtalálható. Fogalmam sincs, hogy 
mitől félnek egyesek. Szerintem a félelem a bizonyta-
lansággal függhet össze. Lehet, hogy tévedek, de mi 
rettentő kiszámíthatóak vagyunk, mindig az történik, 
amit megígérünk. Remélem, nem tettem semmi olyat, 
ami bárkiben félelmet kelthet. Akinek ezzel ellentétes 
tapasztalata lenne, az keresse meg a HK-t és tárgyal-
junk a dologról.

 – Volt-e valaha olyan hallgatója, aki nagyon ne-
hezen viselte az újabb kudarcot, esetleg megpróbált 
jogosan vagy nem jogosan bosszút állni? Kapott már 
fenyegetést?

 – Engem személyesen soha nem fenyegettek meg. 
Viszont volt egy külföldi hallgató, aki nagyon rosszul 
tűrte a sikertelenséget. Fizikából történt meg, hogy 
nem sikerült a dolgozata. A kolléga úgy gondolta, hogy 
az a legbiztosabb, ha nincs dokumentum, ezért neki-
állt megenni a dolgozatot. Ezt a tanár úr nem nézte jó 
szemmel, megpróbálta visszaszerezni a corpus delictit. 
Fogócskázás lett a vége. Ez a kolléga eljutott hozzánk 
is, és nálunk sem volt kitűnő tanuló. Egy programot 

kellett készítenie. A program menüjében a menüpon-
tok szövege az volt, hogy „Az én tanárom hülye. Az én 
tanárom egy idióta.”. A többit nem részletezném, de kis 
fantáziával kitalálható. Fegyelmit indítottunk. A végén 
– úgy emlékszem, hogy – eltanácsolták.

 – Mi alapján választja ki azokat, akik Önhöz kerül-
nek Szoftlab 4-en? Befolyásolja az, ha emlékszik az 
adott csapat egy vagy több tagjára?

 – A csapatok kiválogatása úgy történik, hogy megje-
löljük azokat a csapatokat, akikről feltételezzük az ed-
digi tapasztalataink alapján, hogy problémák lehetnek. 
Ezekben a csapatokban főként olyanok vannak, akik 
már nem először hallgatják a tárgyat, illetve Szoftechből 
sokszor vizsgáztak. Sajnos, az ilyen csapatokkal gyak-
rabban fordulnak elő problémák, ezért azokat inkább az 
idősebb tanárok konzultálják. A fiatal oktatóknak, dok-
toranduszoknak nem szívesen adunk várhatóan prob-
lémás csapatokat. A többieket random módon osztjuk 
ki. Alapvetően nem számít, ha ismer valakit az oktató 
az adott csapatból.

 – Ön szerint az egyetem elég alapot nyújt a pályakez-
déshez, vagy szükséges önállóan is foglalkozni a szak-
mával?

 – Az egyetem csak egy keret, útmutatást ad az ér-
deklődő emberek számára. Tanulni a hallgatónak kell, 
hisz ő azért jött ide, mert bizonyos dolgokat tudni 
akar. Az egyetem csak irányt mutat, mellé rengeteg 
tanulás szükséges.

 – Milyennek látja az oktatás helyzetét? 
 – Szerintem az oktatással borzasztó nagy bajok van-

nak. Ezek a problémák évtizedekkel ezelőtt kezdőd-
tek. Ráadásul nem a megoldás felé haladunk, hanem 
rosszabbodik a helyzet. Egyre kevésbé látszódnak a 
megoldások. Ugyanakkor felhívnám a figyelmét a VIK 
hallgatóinak, hogy nézzék meg a felvételik népszerűségi 
rangsorait: informatikában a legjobbak között vagyunk. 
Olyanról sem sokszor hallani, hogy egy nálunk végzett 
informatikusnak komoly elhelyezkedési problémája lett 
volna. Az összes gond ellenére nálunk még egészen elfo-
gadható a helyzet. A kiegyensúlyozott és árnyalt tárgya-
lás nagyon nehéz. Itt nem boldogulunk a ma szokásos 
leegyszerűsítéssel. A kifejtéshez idő kell. Ha a hallga-
tóságot valóban érdekli a véleményem, érdemes lenne 
visszatérni külön erre a témára.

 – Mi volt a legviccesebb dolog, mely egyetemi karri-
erje során történt?

 – Egy külföldi hallgató sokadszor próbálta meg a 
Szoftlab 4-et teljesíteni. Április tájékán – már érett az 
újabb elégtelen – beállított és nagyon szomorúan el-
mondta, hogy neki meghalt a papája, és nincs anyagi 
támogatása, de szeretne az országban maradni. Tanácsot 
kért. Ajánlottam, hogy próbáljon meg a dékáni hivatallal 
beszélni, és javasoltam egy menekültügyi szervezetet. A 
kollégát nem is láttam a félévben többet. Szeptemberben 
összefutottam a külföldi képzésért felelős dékánhelyettes-
sel. Széles mosollyal üdvözölt, majd közölte velem, hogy 
képzeljem, beszélt a hallgató halott papájával telefonon. 
Pár nap múlva a kolléga megjelent, és jelezte, hogy ő 
megint felvenné a tárgyat. Egyáltalán nem zavarta, hogy 
lebukott egy ilyen hazugságon.

 – Mi volt a legfurcsább dolog, amit egy diáktól kapott?
 – Nem szoktam kapni, és félnék is kapni diáktól. Elő-

fordult, hogy hoztak volna, de én elhárítottam. Szeret-
ném elkerülni még a látszatát is annak, hogy befolyásol-
ható vagyok. Három esetre emlékszem, amikor végzett 
hallgatótól kaptam ajándékot a záróvizsga után. Kaptam 
egy papírvágó kést „LZ” gravírozással. Egy másik végző-
stől kaptam egy CD-t. Egy külföldi hallgató adott egy 
üveg konyakot, amit végül továbbajándékoztam.

 – Szereti a sört? Szokott sütni, főzni? Mi a kedvenc 
étele, édessége, itala?

 – Nagy örömmel megyek a Qpára csapolni, meg-
tiszteltetésnek tekintem. Amúgy nem kedvelem az 

alkoholos italokat. Nem vagyok absztinens, a nyári 
hőségben szívesen megiszom egy pohár sört vagy egy 
fröccsöt. A sütéshez és a főzéshez egyáltalán nem értek. 
Italban az enyhén szénsavas vizet szeretem. Nem va-
gyok válogatós, mindent szívesen fogyasztok. Szeretem 
a tengeri csemegéket, de nagyon boldog vagyok zöld-
bab főzelékkel és pirított hagymával is. Sajnos, abban a 
korban vagyok, amikor már csak az nem árt, amit nem 
eszek meg. Nagyon figyelnem kell az étkezésre.

 – Mesélne a lányairól?
 – Kettő lányom van. A nagyobbik nálunk végzett in-

formatikát ötéves képzésen. SAP tanácsadóként helyez-
kedett el. A kisebbik szintén a BME-n szerzett diplomát, 
az építészmérnöki karon. Ő később elvégezte a zenemű-
vészeti egyetemet Linzben. Jazzénekesként és zenetanár-
ként dolgozik. Jelenleg mindketten külföldön élnek.

 – Hova utazna el szívesen?
 – Szeretnék eljutni Törökországba, Izraelbe, és Szí-

riába. Szeretem a történelmet. Nagyon érdekel a kö-
zépkor, azon belül a keresztes háborúk kora. A Szent-
földre, illetve az útba eső Kis-Ázsiai részre nem volt 
szerencsém eljutni.

 – Végezetül szeretnénk megkérdezni, ki az az Izidor?
 – Ő teljes mértékben Goldschmidt Balázs agyszülemé-

nye. Valamelyik évfolyam még a családfáját is megrajzolta.

Nóri
fotó: Hosszu Balázs 
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Az érdeklődő hallgatóknak részletesen meg 
kell ismerkedniük a felvett témájukkal. A 
téma jellegére és a vizsgálatok milyensé-
gére nincs semmiféle kötött előírás, csak 
az, hogy mutasson túl a kötelezően oktatott 
tananyagon. A dolgozatok magyar vagy an-
gol nyelven készíthetőek el. A munkához 
maximum 4 társszerző, illetve 3 konzulens 
segítségét lehet igénybe venni.

    A TDK munka eredményeinek bemu-
tatására a BME minden évben – rendszerint 
november első felében – TDK Konferenciát ren-
dez, amelyen a részvétel feltétele a végzett munkát 
összefoglaló dolgozat beadása, és egy szóbeli előadás meg-
tartása. A konferencián a helyezetteket oklevéllel és pénz-
jutalommal díjazzák. A kari jutalmazáson felül a Hallgatói 
Képviselet külön honorálja őket. A későbbiekben a dolgo-
zat témáját a hallgató fel tudja használni a szakdolgozatá-
ban, és az önálló laborjai során is. A TDK-ra úgy is lehet 
tekinteni, mint egy felkészítés, ami segít az önálló munka 
bemutatására egy nagyobb közönség előtt.

     A legsikeresebb dolgozatokkal az országos TDK-ra is 
lehet nevezni, amely kétévente kerül megrendezésre.

Aki TDK-ra szeretne jelentkezni, az keresse fel a szá-
mára szimpatikus tárgy oktatóját, vagy informálódhat a 
http://tdk.bme.hu-n.

Néhány adat a 2013-as villanykari TDK-ról:
Szekciók

Elektronikus eszközök és technológiák
Energetika és irányítástechnika
Hálózattervezés
Hardver és beágyazott rendszerek
Intelligens és információs rendszerek
Jel- és képfeldolgozás
Mobil alkalmazások
Modellezés és szimuláció

Szoftver

Témák
Beágyazott rendszerek, Elektronikai 

eszközök és energetika, Hálózattervezés, szimuláció és 
teljesítményvizsgálat, Információs rendszerek, Intelligens 
rendszerek, Irányítástechnika, Jelfeldolgozás, Mobil alkal-
mazások, Modellezés és szimuláció, Szoftver

Helyezés szerint
I. (23 dolgozat), II. (13 dolgozat), III. (25 dolgozat)
Jutalom (27 dolgozat)

Takács Gergely Ferenc

A Tudományos DiákKör, röviden TDK, kezdetben a felsőoktatási intézményekben egy-egy vezető ok-
tató köré gyűlt hallgatók tudományos kutatói munkáját jelentette. Mára már „körről” nincs szó, de a 
hallgatóknak az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlatán túlmutató, tudományos igényű munkájának 
bemutatása a cél. A munka témáját az oktató határozza meg, amelyről tanszéki hirdetményeken vagy 
a weblapon keresztül lehet tájékozódni.

Tudományos Diákköri Konferencia 
Robonaut 2014

Az idei évben is meg-
rendezésre került a 
RobonAUT, amely a 
tanszék „Robotirányítás rendszertechnikája” című tantár-
gyához kapcsolódik a legszorosabban. A versenyen junior és 
senior csapatok is indultak. A senior csapatok korábban már 
vettek részt az eseményen, így a tapasztaltságuk miatt külön 
rangsor alapján értékelték őket. Minden csapat kapott egy 
távirányítós játékautót, amelyből egy önműködő robotot 
kellett készíteniük. Ebben az évben a gyorsasági pályán a se-
bességét, az akadálypályán pedig a rátermettségét tesztelték 
az autóknak. A legjobb csapatoknak a végén egymás ellen 
kellett versenyezniük, egy két nyomvonalú pályán.

Miért fontos a verseny?
Dr. Tevesz Gábor, a BME Villamosmérnöki és Infor-

matikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszékének egyetemi docense: 

„Amit itt megtanulnak az az, hogy alkotni kell, folyama-
tosan küzdeni azért, hogy ez az alkotás sikerüljön. Szükséges 
alkalmazkodniuk a valósághoz, és nem csak papíron, elmé-
letben tudni az anyagot, hanem alkalmazni is tudni azt. Én 
úgy érzem, hogy egy mérnök életében ez a legfontosabb, ettől 
lesznek hallgatóink jó fejlesztőmérnökök.” 

http://robonaut.aut.bme.hu/

Challenge24
A Nemzetközi 24 órás Prog-

ramozó Verseny, más néven 
Challenge24, minden évben 
Budapesten, április utolsó 
hétvégéjén vagy május első 
hétvégéjén kerül megrende-
zésre. Háromfős csapatoknak 
bonyolult programozási fel-
adatokat kell megoldaniuk 24 óra 
alatt. A Challenge24 egyike azon kevés versenyeknek, ahol 
a résztvevők szabadon választhatják meg az eszközeiket, a 
platformokat és programozási nyelveket a megoldáshoz.

A csapatokon belül tagokra vonatkozó korlátozás nin-
csen, bármely országból, bármely korosztály regisztrál-
hat. A csapatoknak jó kommunikációs képességekkel kell 
rendelkezniük, hogy rövid idő alatt képesek legyenek egy 

kódot készíteni, ezáltal felvéve a versenyt a kihívással. Mi-
vel nagy a megterhelés a megmérettetés alatt, jó állóképes-
ségre és kitartásra van szükségük.

 A legtöbb feladat problémamegoldó képességet, matema-
tikai ismereteket és mérnöki szemléletmódot követel meg.

http://ch24.org/

CrySyS Lab
Ismét megrendezésre került a CrySyS Sec Challenge ha-

cker verseny, melyet műegyetemistáknak szervez a BME 
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékén működő 
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium, rövi-
den CrySyS Lab. A Security Challange egy tanulmányi 
verseny, ahol a hallgatóknak egyénileg kell az adatbizton-
sággal kapcsolatos feladatokat, kihívásokat megoldaniuk. 
A résztvevőket értékelik, és a legjobbak egy toplistára ke-
rülnek, melynek helyezettjei nemcsak díjakban remény-
kedhetnek, de erkölcsi megbecsülésben is.

További információkat az oldalukhoz tartozó blogon ol-
vashattok.

https://www.crysys.hu/

Magyarok a Marson
Minden évben megrendezésre kerül a „Magyarok a 

Marson” nevű verseny, amely a magyar robotépítés egyik 
jelentős rendezvénye. Tavaly a csapatoknak egy kisméretű 
kétkerekű robotot kellett építeniük, mely képes akár auto-
nóm mozogni Mars City utcáin. Az igazi kihívás az instabil 
kétkerekű mechanika irányítása volt, illetve a megvalósításra 
rendelkezésre álló rövid 3 hónap. Idén egy olyan légpárnás 
robotot kell készíteniük a résztvevőknek, melyet kézmoz-
dulatokkal lehet irányítani. Az érzékelők az ujjhegytől a 
csuklóig helyezkedhetnek el, melyek az információt a robo-
tokhoz közvetítik. A robotnak összetett mozdulatokat kell 
végrehajtania, hogy képes legyen a pályán elhelyezett külön-
böző méretű céltárgyakra az apró dobókockákat eljuttatni. 

2014. 02. 05-én a díjalap 400.000 Ft:
• ChipCad               100.000 Ft
• Székely Anna Krisztina      25.000 Ft
• Beck Tamás               10.000 Ft
• Zsembery Péter                10.000 Ft
http://www.magyarokamarson.hu/

Takács Gergely Ferenc

Versenyek a villanykar háza táján
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Az előző télen lezajlott diáktüntetések után a Hallgatói 
Hálózat tagjai az egyik előadásom szünetében hirdették a 
céljaikat, és felkínálták a lehetőséget a csatlakozásra. Külö-
nösebb sikert nem értek el, sőt ők maguk is megjegyezték, 
a leendő mérnökök nem aggódnak különösebben az okta-
tási reformok miatt, mert biztosak abban, hogy szükség van 
rájuk. Végül a diákok felvonulása megakadályozta, hogy 
hozzányúljanak a felsőoktatáshoz, legalábbis a 2014-es vá-
lasztásokig eltolódtak a változtatási kísérletek. Korábban 
már egy másik kormány is próbálkozott az oktatási rendszer 
átalakításával, melynek fő jelképe a tandíj volt. Végül ezt a 
törekvést egy népszavazás akadályozta meg. Azok, akik a kö-
vetkező időszakban az ország vezetésére pályáznak, egy kér-
désben közös álláspontra helyezkednek: a reform szükséges. 
Ezzel egyetértenek a hallgatók, és a szakmai képviseletek is, 
de abban nem, hogy merre kellene lépni.

Még középiskolába jártam, amikor egy eléggé propa-
gandaszagú előadás keretében felhívták rá a fi gyelmemet, 
hogy a választásokat megelőző időszakban az időseknek 
és középkorúaknak címzik az ígéreteiket, mivel a fi atalok 
között viszonylag kevesen érdeklődnek a közügyek iránt. 
Ezért az oktatással kapcsolatos kérdések sosem kerülnek 

a kampány előterébe, retorikai szempontból sokkal 
hatásosabb, ha a nyugdíjról és minimálbérről fo-
lyik a párbeszéd. Ellenben, ha a szavazókorú diák-
ság élénkebben képviseltetné magát, akkor lehet, 

hogy a döntéshozók is nagyobb hangsúlyt fek-
tetnének az oktatási rendszer megfelelő mű-
ködtetésére. Ezt alátámasztják a tavalyi tün-
tetések is, miután legalább már elkezdődött 
a vita a felsőoktatás helyzetéről. Az oktatás-
sal kapcsolatos kérdésekben való haladást 
azonban nagyban akadályozza, hogy a részt-

vevő felek között a párbeszéd színvonala 
rendkívül alacsony, nagyon ritkán 
látni azt, hogy a praktikus tényekre 

alapozva készítenének terveket, ehelyett 
legtöbbször csak ideológiai szólamokat 

hallhatunk, mint „a poroszos oktatás”, „a nyugathoz való 
felzárkózás”, „a zöldegyetem”, és így tovább. 

Érdekes kérdés, hogy a jövőben mi történhet az egye-
temekkel, főiskolákkal. A döntések szinte mindig felülről 
érkeznek, így igyekeztem utánajárni, hogy a különféle 
felelős közszereplőknek mik az elképzeléseik, terveik. Azt 
tapasztaltam, hogy nem feltétlenül a vezetők véleménye, 
programjai az izgalmasak, hanem az, ahogy ezek reprezen-
tálják a teljes népesség hozzáállását az egyetemi életünk-
höz. Ezért az oktatással kapcsolatos irányzatok, elképzelé-
sek kerülnek itt nagyvonalú felvázolásra.

2010 óta a hivatalos álláspont, hogy cél a szakképzés 
megerősítése, a felsőoktatásban pedig a természettudo-
mányos és mérnökképzések támogatása. A kormányzat 
többször is utalt arra, hogy az állami oktatásban kínált 
diplomák felére a piacon nincs kereslet. A diplomás mun-
kanélküliség egy érdekes dolog. A hétköznapi tapasztalat 
az, hogy létezik, de a statisztikák ellentmondanak ennek. 
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy rendkívül kevés in-
formációhoz lehet hozzáférni az oktatással kapcsolatban, a 
nyilvánosság előtt nincs semmilyen átfogó szakmai jellegű 
dokumentum a témában. A helyzet zavarosságára, és az 
egységes álláspont hiányára bizonyíték, hogy a törvény-
hozás másik szárnya vissza kíván lépni az időben néhány 
évet. Néhány pontban összegyűjtve gyakorlati változáso-
kat említenek, ezek a keretszámok emelése, kedvezményes 
diákhitel, a röghöz kötés eltörlése, és a nyelvtanulás támo-
gatása. Fontosnak tartják a jövőre nézve a liberális érté-
kek érvényesülését, vagyis hogy az oktatásnak mindenki 
számára nyitottnak kell lennie, és kifejezik, hogy erősebb 
kapcsolatra van szükség a versenyszférával. Mindezt igye-
keznek alátámasztani egy oktatáspolitikai dokumentumra 
mutató linkkel, ami minden részletre kiterjedően elemzi 
az oktatási rendszert. Ebben a felmerülő problémákra 
igyekeznek válaszokat kínálni amellett, hogy leszögezik a 
további társadalmi vita szükségességét.

A főbb irányvonalak mellett vannak radikálisabb elkép-
zelések is. A lakosságban azok, akik egy hagyományokra 

Ez a cím valószínűleg nem a legfi gyelemreméltóbb a VIK kifejezetten apolitikus hallgatói körében. 
2012 decemberében, amikor felülről bejelentették a keretszámok csökkentését és a többi átalakítást 
az oktatásban, akkor egy némileg váratlan dolog történt. A diákokat képviselő szervezetek összefog-
tak és tüntetésbe kezdtek. Itthon viszonylag kevésszer történik meg olyan mértékű kiállás az emberek 
részéről, legyen szó bármilyen nemes ügyről, utoljára talán 2006 őszén vonult a tömeg az utcára.

Oktatás és közélet épülő, tudás- és értékalapú rendszert várnak, gyakran ér-
zik úgy, hogy a felsőoktatás nem az ő céljaikat szolgálja. 
A fő jelszavaik a nevelés az oktatás helyett, a tradíció, és a 
hivatás. A bolognai rendszert felülvizsgálnák, visszaállíta-
nák az osztatlan képzést több szakon is, megerősítenék a 
kapcsolatot a környező országokban levő magyar oktatási 
intézményekkel, és jelentős mértékben növelnék a K+F te-
vékenységek pénzügyi fi nanszírozását.

Mások érezhetően szembehelyezkednek az előzőekben 
ismertetett alapgondolatokkal. A szemléletük jóval gya-
korlatiasabb, és bár a végcéljuk ugyanaz, vagyis a minőségi 
tudás átadása, minden másban ellentétes álláspontra he-
lyezkednek. Érvekkel foglalkoznak, de nem igazán vesz-
nek tudomást az elvi megfontolásokról. Bár egy alaposan 
elemzett helyzetképben fel lehet sorolni a nehézségeket, 
nehéz e pontok között fi gyelembe venni azt, hogy az em-
berek a harsány és egyszerű jelszavak miatt nem hajlan-
dóak felismerni a valódi problémákat. Ezek a gondok az 
alábbiak: a diákok tájékozatlansága a felsőoktatással kap-
csolatos döntéseik meghozása során, gyakran kénytelenek 
mást tanulni, mint ami szándékukban áll, túlságosan éles 
a választóvonal a költségtérítéses és az államilag fi nanszí-
rozott hallgatók között. A közoktatásból kikerült tanulók 
egyenetlen tudásszinttel bírnak, így sokaknak lehetősége 
sincs egy egyetemen érvényesülni. A legsúlyosabb azonban 
az az állítás, hogy az intézmények merev és rugalmatlan 
formában működnek, képzési rendszerük elavult, aminek 
már következménye, hogy a hallgatók hátránnyal kerülnek 
ki a munkaerőpiacra. Hátráltató tényező, hogy az iskolák 
nincsenek eléggé kapcsolatban a gazdasági szereplőkkel, 
nemzetközi téren pedig egyáltalán nem jegyzik őket. Ezek 
valóban létező problémák, de ki az, aki foglalkozik a meg-
oldásukkal, miközben a röghöz kötésről szóló vita a leg-
hangosabb az oktatással kapcsolatban?

Bár a közéleti kérdések túlságosan is áthatják a min-
dennapjainkat, de az oktatásról való döntés, hogy kinek 
adunk lehetőséget a terveinek megvalósítására, szerintem 
sokkal inkább szakmai jellegű kérdés, melybe jelentős be-
leszólásunk van. Egy sikeres reform pedig időszerű lenne. 
A 2008-ban kezdődő gazdasági válság után sokan látják 
úgy, hogy az egész világgazdaságnak keresztül kellene 
mennie egy jelentős átalakuláson. Ennek egyik szószólója 
a cambridge-i közgazdász Ha-Joon Chang, aki egy Ma-
gyarországon is megjelent könyvében írta (23 dolog, amit 
nem mondtak el a kapitalizmusról), hogy tévedés lenne, 
hogy az oktatásnak szorosan köze van a gazdasági terme-
lékenységhez, inkább azért fontos, hogy minél teljesebb és 

szabadabb életet tudjunk élni. Az elmé-
lete szerint azért fontos a felsőoktatás, 
mert aki keresztüljut rajta, az bizonyítja, 
hogy többre képes, mint aki nem. Ada-
tokkal alátámasztja, hogy egy sikeres 
gazdaság nem feltétlen függ a beis-
kolázási aránytól. Eltekintve attól, 
hogy ez az állítás mennyire állja 
meg a helyét, kissé félelmetes-
nek tűnik. Míg itthon azon vi-
tatkozunk, hogy az oktatásunkat 
egy visszafelé tett előrelépéssel 
vagy egy nyugati stílusú átalakítás-
sal tegyük versenyképesebbé, addig 
máshol már teljesen más dimenzi-
ókban gondolkodnak.

Ezt támasztja alá egy másik cikk 
is az amerikai TIME magazinból. A 
gazdaság vezetői gyakran sérelmezik, 
valahányszor lassul a munkahelyek szá-
mának növekedése, érezhetően felbo-
rul az iskolai képzésekről kikerült 
diákok aránya. Emiatt nyilatkozik az 
újság szerkesztője pozitívan az olyan 
iskolákról, melyek új módszerekkel kísérleteznek. Egy 
chicago-i példát említ, ahol szoros kapcsolatot ápolnak az 
IBM-mel és más vezető vállalatokkal. Szerződést kötöttek, 
hogy közösen dolgozhassanak ki olyan tanmenetet, ame-
lyik alapján a diákok az üzleti élethez legjobban illő tudást 
szerezhetik meg. Így már középiskolai szinten biztosíthat-
ják a fi atalok a jövőjüket, hiszen külön mentori program is 
működik az intézményben, és aki elvégzi, garantáltan kap 
egy állást az IBM-nél. 

Ezek után felmerül a kérdés, ha más gazdaságokban 
sikeres szimbiózisba lép a vállalati szektor és az oktatás, 
akkor legalább nem az a felsőoktatás útja, hogy a gyakor-
lati szakmai problémákra készítsen fel minket? Egyáltalán 
mikor beszéltünk utoljára arról, hogy minek kell történnie 
az előadókban és a gyakorlatokon a jó oktatáshoz? A hall-
gatók többsége érez valamilyen kényelmetlenséget, ha az 
oktatás, így általánosságban, szóba kerül. Nehéz megfogni, 
hogy ez pontosan mivel kapcsolatos, de valószínűsítem, 
hogy az nem sokakat nyugtatna meg, ha holnap bejelen-
tenék, hogy új ideológiai irányt vesz az oktatáspolitikánk, 
hiszen azt az elmúlt években már többször is megtette.

Valér
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 – Mikor találkoztál először a Hallgatói Képviselet 
munkájával?

 – Szakos Éva: 2 évvel ezelőtt, a Gólyahét alkalmával.
 – Bíró Alexandra: Még gólyaként a gólyatáborban, majd 

azon a bizonyos tankörin, amikor egyikük bejött és mesélt.
 – Mucsi Márton: Az első szociális pályázat leadásakor, 

személyesen pedig a kollégiumi beköltözéskor.
 – Görbe Richárd: Két évvel ezelőtt, még gólya korom-

ban, amikor először adtam le szociális pályázatot.
 – Pecze Gábor: Két évvel ezelőtt a kollégiumi beköltözés 

során, ezt követően pedig a szociális pályázatom bírálásakor.

 – Mikor kezdtél el valamilyen munkacsoport üléseire 
járni? Mikor segédkeztél a HK munkájában először?

 – SZ.É.: Gólyaszerdán csatlakoztam a HK munkájához, 
és a Pályázati Munkacsoportban kezdtem el tevékenyked-
ni. Rögtön, az első ülések után kaptam a Sportösztöndíj 
bírálásának és plakátjának megtervezésének feladatát. 

 – B.A.: A harmadik félévemben kezdtem el lejárni a 
munkacsoportülésekre, főként a Juttatási Bizottság (JB) 
és a Tanulmányi Munkacsoport (TMCS) gyűléseit láto-
gatom. Tavaly nyáron kezdtem el a munkába is besegíteni, 
szociális pályázatok bírálásával.

 – M.M.: A tavaszi félév során kezdtem a TMCS és a 
JB üléseit látogatni. Az előbbiben nemrég vállaltam az 
első feladatomat.

 – G.R.: Szeptemberben csatlakoztam be a munkacso-
portok munkájába. Az első feladatom nekem is pályázat-
bírálás volt.

 – P.G.: Szeptemberben kezdtem el a JB üléseire járni, 
majd tavasszal csatlakoztam a TMCS-hez, de párszor már 
a másik két csoport üléseit is meglátogattam.

 – Miért maradtál?
 – SZ.É.: Hasznosnak éreztem a Képviselet tevékenysé-

gét, és, hogy tehetek valamit a hallgatókért. Ezenfelül jó 
érzéssel töltött el, hogy egy kör része lehetek.

 – B.A.: Kíváncsi voltam, hogy minek pontosan mi áll a 
hátterében, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi rendszer, és 
emellett a csapatot is nagyon megkedveltem.

 – M.M.: Mindig is érdekelt a HK munkája, így nem 
volt kérdés, hogy maradjak-e. Megtetszett az üléseken fo-
lyó munka, a tagok felelős és célorientált gondolkodása és 
együttműködése.

 – G.R.: Azért, mert nagyon jól érzem magam a többiek 
között és, mert így tudok segíteni másoknak is.

 – P.G.: Mindig is szerettem segíteni a körülöttem élőknek, 
és egyre jobban éreztem magam a többiek társaságában.

 – Miért jó HK-snak lenni?
 – SZ.É.: Szabadon találhatok ki projekteket, amelyek  

– ha kivitelezhetőnek bizonyulnak – a megvalósításában 
még segítséget is kapok. Továbbá, sokoldalú a HK és a 
benne tevékenykedő emberek is.

 – B.A.: Számomra jó érzés, ha tudom a miérteket, és 
ha hallom, hogy valaki tájékozatlanul rossz információt ad 
tovább, akkor magabiztosan ki tudom javítani, főleg ha a 
HK megítélésében szerepet játszó kérdések ezek.

Mint minden évben, ezen a tavaszon is elérkezett a tisztújító választás a Hallgatói Képviselet berkein 
belül. Szerkesztőségünk felkereste azokat a jelölteket, akik most indultak először mandátumért, hogy 
pár kérdés segítségével bemutathassuk a HK-ban végzett eddigi munkájukat, céljaikat és terveiket. 

Újoncként a HK jelöltek listáján  – M.M.: Fiatalos csapat, pörgős, jó hangulatú közös 
munka, sok új ismerős, és nem utolsó sorban hasznos ta-
pasztalat az élet minden területén.

 – G.R.: HK-snak lenni jó buli, ahogy segítséget nyúj-
tani is.

 – P.G.: Számtalan új feladatkört ismerhetek meg, ame-
lyek segítenek abban, hogy több készségemet is fejleszthes-
sem, ezáltal pedig még jobb ember lehessek.

 – Mi motivál, miért csinálod?
 – SZ.É.: Élvezem a pályázati feladatokat, mindig lehet 

valami újat tanulni. Az itt végzett munkáim során én is 
haladok előrébb a személyes fejlődésem terén.

 – B.A.: Seniorként minél több, főleg a gólyákat érintő 
kérdésre válaszolhatok, aktív közélőként pedig széles kör-
ben értesülök a hallgatókat érintő problémákról, amiket 
HK-sként módomban áll orvosolni.

 – M.M.: A HK-tól rengetegszer kaptam segítséget, és 
szeretném ezt továbbadni. Emellett nagyon sokat tanulok 
a képviselet tagjaitól.

 – Mit szeretnél elérni HK-sként?
 – SZ.É.: Azt, hogy a HK olyan legyen, mint egy látha-

tatlan szellem, aki mindenhol ott van, és a hallgatók érde-
keit szem előtt tartva segít.

 – B.A.: A TMCS-ben a jövőben sokkal több, és egy-
re komolyabb feladatot szeretnék elvállalni, és emellett 
igyekszem majd a többi terület munkájával is megis-
merkedni, segíteni őket, a JB-ben pedig közreműködni 
a pályázások egyszerűbbé tételében, hogy ne riassza el a 
pályázókat a rendszer bonyolultsága, mindezt úgy, hogy 
csak a valóban rászoruló hallgatók kaphassanak támoga-
tást. Mindezek mellett örülnék, ha kicsit pozitív irányba 
módosulna a hallgatók általános véleménye HK-ról, hi-
szen mi sem különbözünk tőlük.

 – M.M.: HK-sként szeretném, ha a hallgatók és a képvise-
let közti kölcsönös együttműködés hatékonyabb lenne, ehhez 
a közeljövőben mandátumos tagként, később pedig valame-
lyik munkacsoport vezetőjeként szeretnék hozzájárulni.

 – G.R.: Világbékét szeretnék!
 – P.G.: A Villanykaron eltöltött 2 évem alatt azt tapasz-

taltam, hogy a hallgatók nagyon könnyen meg tudnak 
csúszni tanulmányaikkal. Ennek a problémának a meg-
oldását egy jól szervezett konzultációs rendszer kidolgo-
zásában látom, amely irányában már megkezdtük az első 
lépéseket. Ezenkívül szeretném az elkövetkező időszakban 
még közelebb hozni a képviseletet a hallgatókhoz.

 – Meddig tervezel HK-zni?
 – SZ.É.: Egy évig mindenféleképpen. Az, hogy ezután 

mi lesz, egyelőre a jövő zenéje.
 – B.A.: A következő egy évben biztos, aztán majd meg-

látom, mennyire sikerült összeegyeztetni a tanulmányi és 
egyéb elfoglaltságaimmal.

 – M.M.: Egyetemi tanulmányaim végéig, illetve amíg 
egyéb teendőim engedik.

 – G.R.: Konkrét időhöz nem kötném a HK-ban végzett 
munkáimat, addig maradnék, amíg élvezem.

 – P.G.: Ez egy nagyon jó kérdés. Konkrét időt nem fo-
galmaztam meg, ugyanis addig szeretnék tevékenykedni, 
amíg meglátásaimmal, lelkesedésemmel előrébb tudom 
juttatni a Hallgatói Képviselet munkáját.

 – Mi volt az eddigi munkád során a legrosszabb, leg-
fárasztóbb?  És a legjobb?

 – SZ.É.: Eddig még egyik feladat sem fárasztott le iga-
zán. A legjobbaknak a bírálásokat és az üléseket találtam.

 – B.A.: Mindenki nagyon segítőkész és kedves volt, bi-
zalommal tudtam hozzájuk fordulni bármilyen kérdésben, 
és megvigasztaltak, ha a szociális pályázatok személyes be-
mutatáskor valaki túl türelmetlen volt.

 – M.M.: Rossz tapasztalatról nem tudok beszámolni, a leg-
jobb pedig az első ülés, amelyen részt vettem, nagyon sok új 
dologba nyerhettem betekintést.

 – G.R.: Idáig soha nem volt rossz, fárasztónak a szocbí-
rálást találtam, a legjobb pedig a társaság.

 – P.G.: Rossznak semmit sem éreztem, fárasztónak talán 
a szociális pályázatok bírálását találtam. Legjobbnak a kö-
zös munkákat, programokat tapasztaltam.

 – Milyen élményekkel gazdagodtál a HK-nál eddig 
eltöltött idő alatt?

 – SZ.É.: Egy nagyon jó társaságot ismertem meg, akik 
folyamatosan viszik egymást előre céljaik elérésében.

 – B.A.: Tetszettek az újoncoknak szervezett különböző 
felkészítő programok. Volt köztük egyszerű előadás, beszél-
getés, de a kedvencem egy kreatív feladat volt, miszerint 
építsünk egy sörszállításra alkalmas vízi járművet egy táv-
irányítható kisautóból. Ami a legmeglepőbb, hogy sikerült.

 – M.M.: Új emberekkel ismerkedtem meg, új kihívá-
sokkal szembesültem.

 – G.R.: Sok kellemes emléket sikerült szereznem, ezek 
közül a legjobb talán a társaság volt.

dzsí

Szakos ÉvaBíró Alexandra Mucsi MártonGörbe Richárd Pecze Gábor
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 – Kívülállóként szemlélve is jól látható, hogy az ipar 
és az AUT kapcsolata kiemelkedően erős. Ennek a kö-
zös munkának a zászlóshajója a Nokiával való kapcso-
lat. Hogyan kezdődött ez a történet?

 – Ez volt az első munkahelyem a doktoranduszságom 
után, ahol különféle megbízásokon dolgoztam. Akkor 
határoztam el, hogy fel fogok építeni itt egy világot. A 
Bokros-csomag idejében kerültem ide, amikor arról szólt 
minden, hogy milyen szegény az egyetem. Én untam ezt a 
sírást. Akkor kezdtünk el gondolkodni, hogy lehet, egyedül 
kell valamit csinálnunk. Minden támogatást megkaptam 
a főnökömtől, és egy olyan környezetbe kerültem, ahol 
megindulhatott az építkezés. Ez többszintű volt, az iparból 
befelé hoztam a projekteket, az embereket pedig rávettem, 
hogy maradjanak ezeken dolgozni. Bár a lobbink ereje ki-
csi volt, és nem voltunk elkényeztetve pályázatokkal, de az 
ipari vállalatoktól rengeteg munkát kaptunk. Akkor indult 
be itthon a Microsoft, a Nokia, az Oracle, a Sun. Ekkoriban 
kezdtünk együtt a csoportommal is, ez pár diák volt, akiket 
később felvettem doktorandusznak. Én úgy hívom őket, 
hogy „az aranycsapat.” A sikerünk titka abban rejlik, hogy 

egy jó kapcsolatot alakítottunk ki, megnéztük, mit tudunk 
közösen alkotni. Sok helyen ingyen kezdtük a projekteket, 
ha nem váltunk be, akkor kész, de ha igen, akkor fizettek. 
Mai napig ez a módszer működik.

A Nokia akkor mondta, hogy igazán jó a kapcsolatunk, 
amikor létrejött a kutatóközpontjuk Budapesten. 1998 óta 
dolgozunk együtt. Volt, amikor kettévált a cég az NSN-re 
és Nokiára, ekkor mindkettejükkel dolgoztunk. Nekünk 
ez duplikálást jelentett, de meg kell érteni, hogy a No-
kiának négy fő ága van. Az egyik a mobil, amit eladott a 
Microsoftnak, ez minden ami device, kütyü. Ott van a há-
lózati rész, ez a korábbi NSN. Aztán a Navteq, a térképes 
ágazat, a negyedik pedig a patentek, vagyis a szabadalmak. 

 – A Microsoftnak akkor továbbra is fizetnie kell a 
készülékeikben használt szabadalmakért a finn cégnek?

 – Mindenképpen. A Microsoft két évig használhatja a 
Nokia márkanevet, ez már a megállapodásuk része, és a No-
kia ezalatt nem gyárthat eszközt. Utána majd meglátjuk. 
Ami minket érint, az a nagyon sok közös eredményünk és 
szabadalmunk az elmúlt 16 évből. A Microsofttal is 1996 

óta van kapcsolatunk, tehát nekünk ebből a szempontból 
olyan a változás, mint amikor a Nokia a Symbianról Win-
dowsra ment át. Elővarázsoltuk a .NET-es csapatot és ők 
vitték tovább a Windows Phone-t, így az átállás nálunk 
egy döntésbe került, és egy telefonhívásba.

 – Pontosan hol tart most a Microsoft és a Nokia viszonya?
 – Annyi történt most, hogy Kína és India lehet, megvé-

tózza az egyesülést. Amerikában és Európában viszont már 
teljesen lenyelték a céget. Örülnek, nem örülnek, nem tu-
dom. India és Kína vétóját nem tartom annyira komoly-
nak, csak idő kérdése, ez a tranzakció be fog következni. 
Én most nem értek egyet azzal, hogy ez annyira a XXI. szá-
zad legjobb üzlete. Nokia-hívő voltam. Abból a szempont-
ból sajnálom, hogy a Nokia egy európai kultúrájú cég, dol-
gozom velük a kezdettől fogva, és tudom, milyen értékkel 
bírnak. Aki megnézi, hogy milyen fejlesztések folynak ott, 
az még jobban meggyőződhet róla, hogy nagyon értékes az 
a tudás, ami ott van. Ez már az érzelmi része.

A készülékeket a Microsoft úgy pozicionálja, hogy a to-
pot Windows Phone-on adja, és 100 euro alatti tartomány 
lesz az új X széria. Én már nem vagyok biztos abban, hogy 
meg fog állni az Android a Nokián belül. Egyelőre az a 
policy, amit a cég kommunikál, hogy a kisebb kategóri-
ájú, olcsóbb device-okra jobban muzsikál az Android, de 
a nagy bizniszt a Lumiákra hegyezik ki. Hogy ez mit fog 
hozni, nem tudom, de senki se furcsállja, hogy a Micro-
softnál ott van az X. Az új CEO (Satya Nadella) nemrég 
jelentette be, hogy iPaden is menni fog az Office. Innentől 
kezdve engem nem lepett meg, mert az X is egy lépéssel 
ebbe az irányba tartott. Lehet, hogy egy policy csere zajlik 
a Microsoftnál.

 – Milyenek voltak a személyes benyomások a Nokia 
X-ről a tanszéken? Az első értékelések említették hátrá-
nyait, mint például a lassúságát?

 – Az XL-re nem igaz, hogy lassú. A kisebb X-re talán, de 
az XL nagyon reszponzív, a több memória miatt. Tehát ne 
várjunk csodákat, tudjuk a lassúság az okát.

 – Olvasni lehetett róla, hogy az X-et a teljesítménye 
miatt a fejlődő országokra pozicionálták?

 – Már nem vagyok ebben biztos. Az alacsonyabb ár-
szegmens nem biztos, hogy csak a fejlődő országokban 
lesz. Jól jöhet más rétegnek is az olcsóság. Nekem meg- 
győződésem, hogy ha folytatódik az X, akkor lesznek jobb 
készülékek is a felsőbb kategóriákban. A Nokia egyelőre 

cáfolja ezt. Ők inkább azt akarják, azt a népszerűséget, azt 
a sok alkalmazást, amit az Android store biztosít. Inkább a 
kétmillió alkalmazás vonzó, ami a három operációs rend-
szeren ott van, hogy ezek elérhetőek legyenek az összes 
Microsoft platformon.

 – Voltak olyan feltételezések is, hogy az X-szel akar-
ják csábítani az Android vevőket a Windows Phone-ra? 
Mint egy átvezető készülék.

 – Nem. Emögött egy dolog van, ami szerintem késve 
van. Nagyon sok volt a Nokia-hívő. Én azt mondtam, hogy 
én leszek az utolsó, aki leadja a kezéből, és lehet, hogy nem 
is adom le. Voltak olyan emberek az én baráti körömben 
is, akik amellett, hogy Nokia-hívők, utálták a Windowst. 
Nekik válasz lehet az X platform. Az Android kezeli az 
alkalmazásokat, de a csempék adják a Windows feelinget. 
A csempe szerintem nem rossz megközelítés. Főleg most, 
hogy jön a Windows Blue. Ugyanaz a core API asztalok-
ra, tabletekre, telefonokra. Most jelentették ezt be április 
2-án, a Microsoft fejlesztői konferenciáján, a lényeg, hogy 
a tabletek és a telefonok egy hasonló core programkódot 
kapnak, tehát a kód több helyen tud futni. Ez egy nagy 
siker lesz abból a szempontból, hogy a kompatibilitás job-
ban biztosítva van, mint például egy Androidon.

 – Az Android hátránya, hogy még mindig egy kissé 
instabilnak bélyegzik sokan?

 – Ha instabilnak nem is nevezném, de több verziója van, 
és ez problémaforrás lehet. Itt a fiúk kezelik ezt a világot. 
Ami jó, hogy az X-re áttenni egy androidos alkalmazást 
egy perc, a múltkori fejlesztői klub is erről szólt. A Nokia 
hozta a pizzát, és sokan voltak a hallgatók is, a fejlesztők is.

 – Voltak a korábbi Nokia okostelefonok, még az első 
generáció. Valahol ott kezdődött a Nokia hanyatlása, 
ami a mostani eladáshoz vezetett?

 – Ez már hamarabb kezdődött a Symbiannál. A Nokia fő 
problémája az elkényelmesedés volt, több európai cég is így 
járt. Ilyen penetráció mellett mit fejlesszenek? Ültek, tele 
voltak szabadalmakkal, ezek hozták a pénzt, és nem volt 
verseny. Az első igazi súrlódás akkor kezdődött, amikor az 
Apple előrukkolt az iPhone-nal. Mindenki tudja, hogy a 
7700-as a Nokia első touch készüléke, ez 2000-ben volt. 
Nekem megvan az a device, nem került kereskedelmi for-
galomba végül, egy köríves készülék. Nem használtam, de 
mindig otthon tartom tanulmányozás céljából. Egy ceruzá-
val és kézzel is lehet írni rá. Mégis úgy érezték a készülékkel 

Charaf Hassannal a BME AAIT, vagyis ahogy mindenki ismeri, az AUT professzorával beszélgettünk 
áprilisban. A hallgatók láthatták az I épület előtt a Nokia X Porting Buszát, ahogy olvashattak a törté-
netről, ahogy a Microsoft megszerezte magának a Nokia készülékgyártó részlegét. A Nokia és az AUT 
kapcsolata lassan már több évtizedre nyúlik vissza, ezért ez volt az egyik témánk. A kétrészes interjú 
első felében szó lesz a MobilAUT konferenciáról, míg a következő számban az AUT szerepéről érdek-
lődünk az egyetemi oktatásban.

„A Nokia egy birodalom”
Interjú Charaf Hassannal
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 – Kérlek, mesélj magadról!
 – Bálint Fecó vagyok, ősrégi szakkolis, és ősrégi VIK-

es. Legalább három éve itt tevékenykedem. Voltam már 
körvezető, most az oktatás csoportnak vagyok a vezetője, 
illetve konferencia főszervező lettem októberben.

 – Mi motivált téged arra, hogy főrendező legyél? 
Hogy zajlik a kiválasztás?

 – Ez egy hatalmas próba, és rengeteget lehet tanulni be-
lőle. Én szeretek folyamatosan pörögni, mert muszáj vala-
mit csinálnom. Szeretek itt lenni, szeretem a közösséget, 
és szeretek tenni-venni. A Szakkoliban kipróbálhatom ma-
gam tét nélkül. Amit eltervezek, ahhoz vannak emberek, 
akik segítenek, és megcsinálhatom mindenféle következ-
mény nélkül. A konferencia az egyik legnagyobb rendez-
vénye a VIK-nek. Egy ilyet főrendezni hatalmas vezetői ta-
pasztalat. Amikor pályáztam, akkor sem gondoltam volna, 
hogy ekkora lesz, de már akkor is hatalmasnak gondoltam. 
Másrészt szerettem volna egy olyan konferenciát csinálni, 
amire azt mondják az emberek, hogy „hú ez tök jó volt”, 
s erre jövőre is mindenképpen eljönnének. Szeretném a 
Simonyi nevét öregíteni. Októberben volt a pályázatkiírás. 
Abban a hónapban el is dőlt, hogy engem megszavaztak. 

 – Hogy zajlik le a szervezés? Mi alapján válogatjátok 
a csapat tagjait?

 – Kevesen vagyunk, így minden segítségnek örülünk. 
Mielőtt jelentkezik valaki a főrendezői posztra, már gyűjti 
a személyeket, akik segíteni fognak neki. El kell kezdeni az 
egyes pozíciókra kinevezni az embereket. Az első pár hó-
napban, vagyis az év végéig, ötletelés zajlik az előadókkal 
kapcsolatban. Meg is lehet keresni őket minél korábban, 
hogy ráérjenek. Az igazi szervezés újévkor kezdődik. A PR 
és marketing munka ekkor indul.

 – Szerveztél már ko-
rábban is?

 – Többször is részt vet-
tem a konferencia szerve-
zésében. Mivel SDS-es voltam, így a honlapért feleltünk. 
Tavaly pedig helyszíni felelősként tevékenykedtem. A 
konferencia főrendezője a konferencia napján már csak az 
előadókkal foglalkozik, a helyszíni felelős pedig az akkor 
felmerülő problémákat hárítja el. Egy-két vészeset mindig 
van. 

 – Mondanál pár szót a konferencia történetéről?
 – A Szakkoli indulásával együtt indult a konferencia is. 

Akkor javarészt Simonyisok adtak elő, talán 1-2 külsős 
előadót hívtunk meg. Az elején meet up jellegű dolog volt. 
Ez az idő során szépen kinőtte magát, hiszen most lesz a 
tizenegyedik alkalom, és közel több száz embert várunk. 

 – Miért újítottátok meg a honlapot?
 – Elég régi design volt már, és most a „megújulunk” címszó 

alatt felújítottuk a honlapot. Tavalyi projekt volt a klubszoba 
és az iroda felújításával együtt. A honlap is tavalyi projekt lett 
volna, de elcsúsztunk az idővel. Ráfért már egy újítás, kon-
cepcióváltás. Minden körnek szeretnénk kialakítani egy-egy 
szakmai blogot. Másik célunk pedig, hogy fontosabb hírekkel 
szeretnénk feltölteni a honlapot. Nemcsak a kollégiummal 
kapcsolatban, hanem más szakkollégiumokkal kapcsolatos 
hírekkel is. Valamint lesz egy tudásbázis is, tutorialokkal.

 – Mi alapján válogatjátok ki az előadókat? Vannak, 
akiket visszahívtok, vagy ajánlanak nektek?

 – Igyekszünk mindig aktuális témákat választani. Fi-
gyeljük a médiát, próbáljuk előre megjósolniaz áprilisban 
aktuális témákat. Visszahívni nem szoktunk, esetleg a 
támogatók tartanak többször előadást. Vannak a támoga-
tóktól érkező előadók, illetve általunk válogatott és hívott 
előadók. Lényeg, hogy olyan aktuális témákat válasszunk, 
melyek érdeklik az embereket. Szeretnénk minél színesebb 

Gondolkodtál már rajta, hogy miként válogatják az előadókat?
Milyen módon történik a konferencia szervezése? Hogy ki a főrendező? 

Kulisszatitkok a Simonyi 
konferenciáról

kapcsolatban, hogy nem. Ezek a rossz döntések, ezek vezet-
tek mostanáig. Az elkényelmesedés meg a rossz döntések. A 
Nokia szakmai szellemisége egyébként verhetetlen, a Nokia 
egy birodalom. Én jártam a nyaralójukban Finnországban, 
fönt az északi pólusnál, és tudom, mit jelent a Nokia. Ami-
kor a Symbian kezdett bizonytalanná válni, volt egy linuxos 
kezdeményezés is, a MeeGO, ami szintén nem jött be. El-
kezdődött egy kapkodás. Itt látszik, mint amikor a végén 
már vesztésre áll a csapat, pedig sima meccsük lett volna, 
de kezdenek kapkodni, és jó döntés már nincsen. Nem is-
tenítek senkit az életben, de ezek a fi úk sokat tudtak volna, 
viszont most ugyanazt folytathatják Microsoft színekben.

 – A tanszéken hogyan indult el a MobilAUT rendez-
vénysorozat?

 – Minden hónapban van egy fejlesztői klub, ahova meg-
hívjuk az ipari szakembereket. Itt elmondjuk, mi hogyan 
gondoljuk ezt a szakmát, és úgy néz ki, ezt értékelik is. 
Szeretjük ezt a fejlesztőközösséget, és egyben ez a legjobb 
szakmai hirdetés is. Az egyetemnek bevált ez a klub. Főleg 
az informatikában, szerintem alapfeladat, hogy csináljunk 
ilyen szakmai közösségeket. Igenis jöjjenek a cégek, és mu-
tassák meg magukat, alakuljon ez a fejlesztői párbeszéd, ez 
a szakmai vita az ipar és az egyetem között.

Ezután volt egyfajta nagy bumm. Csináltunk egy a Mo-
bilAUT-hoz hasonló rendezvényt két évvel ezelőtt három-
száz-háromszázhúsz főre. Akkor a Windows Phone-ra fóku-
száltunk, de egysíkú volt. Most a következő volt a víziónk: 
először egy szakmai bemutatkozás a cégek részéről, miben 
jók, utána minden platform gazdája elmondta, hogyan látja 
a jövőt. Majd jöttek az egzotikus SmartTV-k és a multip-
latformos megközelítések. A MobilAUT kapásból felkerült 
az internetre, bárki letölthette. Sokaktól kaptunk levelet, 
hogy használhatják-e. Egészséggel! Ha csak azt nézem, hogy 
hány mailt kaptunk vissza cégvezetőktől, hallgatóktól, ak-
kor nagyon megérte. Bár pénzbe került a terem, a garázs, 
a kávészünet, a hostessek, egy tanszéknek, akiknek ekkora 
a hírneve az iparban, ha nem tud ennyit rátenni erre, akkor 
megette a fene. Fontosak a soft skillek. Hogy őszinte legyek, 
nekem felülmúlta a várakozásaimat a MobilAUT.

 – Eközben Barcelonában is volt egy párhuzamos ren-
dezvény, a Mobile World Congress?

 – Igen, és szándékosan volt akkor. Persze így elvesztettük 
azokat, akik Barcelonában voltak, de az volt a cél, hogy itthon 
is legyen egy szakmai rendezvény. Ahogy utaltam rá, mond-
juk meg, merre megy ez a szakma, mi hogy képzeljük el, és a 

különböző platformokon, egymás mellett mennyire hasonló 
a módszertan, amit a háttérben használunk. Ezt akartuk ki-
hangsúlyozni, és mindenki más példával mutatta be ezt. Az 
üzenet nem az AUT-ról szólt, itt a szakma volt a cél. 

 – Végül mekkora volt a sikere a MobilAUT-nak?
 – Én arra gondoltam, hogy 450 ember fog regisztrálni és 

eljön 350, és kényelmesen mehetünk végig. Mégis hétfőn 
le kellett állítani a regisztrációt 530 főnél. Voltak olyanok, 
akik csak a bevezetőre, a víziónkra voltak kíváncsiak, a 
cégvezetők, de a fejlesztők inkább a core anyagra jöttek el. 
Így kényelmesen lehetett elférni, egyébként bajban lettem 
volna. Kétszáznyolc cég volt itt, kissé szomorú, hogy a töb-
bi tanszékről nagyon kevesen képviseltették magukat. Ami 
jól esett, hogy itt volt a Duna televízió, megnézték mit 
csinálunk, és most jönnek minden laborunkról külön részt 
forgatni. Több helyről is érkezett visszajelzés, a Computer 
World-ben és a HWSW-n is jelent meg cikk. Sok helyen 
megjelent a szakfolyóiratokban, hogy gyertek ide, megéri, 
és valóban este nyolcig itt ültek az emberek.  Külön grafi -
kus foglalkozott emiatt az AUT-tal, és így lett a végleges 
arculatunk is. A mostani a szín homogenizál az egyetem-
mel, ez is a brandépítés kulcseleme. Ezt mi tanultuk az 
ipartól, sajnos enélkül a modern világban nem lehet élni.

Emellett egymás mellett itt volt a Samsung, a Nokia, a 
Microsoft, és így tovább. Mi nem idegenkedünk senkitől, 
ugyanolyan fontos a Windows, amilyen fontos az And-
roid. Az iOS-nek Magyarországon kissé alábbhagyott a 
népszerűsége, de a kapcsolódó tárgyon ott is van negyven 
ember, és dolgoznak rajta a fi úk.

 – Van még az országban ilyen jellegű mobilos rendez-
vény, ami konkurencia lehetne?

 – Vannak, de ezek inkább a cégekről szólnak, minden-
ki bemutathatja a marketingrészlegét. Szakmai fejlesztői 
nincs. Mi azt tervezzük, hogy minden évben, ha nem más-
nak, de legalább a hallgatóink számára csináljunk egy ilyen 
szakmai napot. Én örülnék, ha más tanszékek is előrukkol-
nának valamilyen rendezvénnyel, mert ilyet még kevesen 
tudnak a VIK-en felmutatni. 

Az interjú második része, ami a tanszék jelenéről, múlt-
járól, és az új tantervről fog szólni, a következő számban 
lesz olvasható.

Valér
fotó: Hosszu Balázs
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előadásokat, egyéniségeket felsorakoztatni. Próbálunk 
nagyobb cégektől hívni embereket, akik ismertebbek, és 
ezáltal jobban érdekli az embereket.

 – Milyen arányban vannak a szakkolis és a külsős 
előadók?

 – Idén három Simonyis előadó lesz. Jönni fog egy 
tavalyi előadó, Horváth Gergely a KSZK-ból. A Lego 
körből érkezik a Góczán Bence. Varga Balázs pedig egy 
ex Kir-Dev vezető. Tavaly hosszabbak voltak a Simonyis 
előadások, most viszont minden előadás egységesen 25 
perces lesz.

 – Kiemelnél pár előadót az idei előadók közül?
 – Az egyik a Distinction nevű cég, akik mobil appokat 

fejlesztenek, például a CocktailFlow alkalmazást. Az övék 
szerintem nagyon érdekes előadás lesz. User experience és 
fejlesztés témában fognak előadni. Jönni fog Hollandiából 
egy előadó, aki a Firefox OS egyik vezető fejlesztője. Mic-
rosofttól lesz egy Kinect előadás, valamint a LogMeIn is 
tart majdegyet a Xively-ről.

 – Milyen arányban lesznek a magyar és az angol előa-
dások? Lesznek más nyelven is előadások?

 – Volt már rá példa, hogy volt külön angol terem. Saj-
nos ez idén nem így lesz. Terveink szerint csak egy angol 
előadásra kerül sor, a holland előadó által. 

 – Idén is lesz online stream?
 – Igen, a BSS segítségével, melyek később is elérhetőek lesznek.

 – Az nektek mennyire fájó pont, hogy rengeteg em-
ber csak a tollért regisztrál?

 – Annak már örülünk, hogy valaki regisztrál és eljön a 
tollért. Hisz már tudja, hogy van konferencia, és visszajöhet 
jövőre is. Ha pedig van ideje, és vannak számára érdekes 
előadások, akár még be is ülhet rájuk. Ha pedig idén nem, 
akkor találhat jövőre is érdekes témát. Egyébként pedig a re-
gisztrált emberek a nyereményjátékba is bekerülnek, viszont 
a sorolás a konferencia végén lesz, és a nyereményt csak 
helyben lehet átvenni. Az idei fődíj egy PlayStation 4 lesz.

Nóri

A program segítséget nyújt abban, hogy a középiskolás, pályaválasztás előtt álló 
fi atal lányok (9-11. évfolyam) megtalálják a számukra legalkalmasabb, legvonzóbb 
pályát. Az akció célja, hogy megmutassa, a kutatás-fejlesztésben, a mérnöki pályán és 
az informatika területén is lehet nőként érvényesülni. A programokon való részvétel 
elősegíti, hogy a lányok megerősítsék önbizalmukat és képességeikbe vetett hitüket, 

valamint azt, hogy reális képet kapjanak a munka világáról. Ezen a napon 
lehetőség nyílik személyesen kérdéseket feltenni a kijelölt mentorotoknak, 

ezáltal belekóstolni kicsit az egyetemi életbe.
Az esemény idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre. 
A programra jelentkező lányokat és tanáraikat a Kar az Informatika 

épületben várja 2014. április 24-én 9.00-ra az IB 026-os teremben. Itt 
csoportokra lesznek bontva, a csoportok mindegyike több helyszínt lá-

togat majd meg, ahol az alábbi tanszékek munkájával ismerkedhetnek 
meg:

AAIT, EET, ETT, TMIT, VET, Polimertechnika Tanszék
További érdekes cikkek a villanykar és a lányok viszonyáról a 

http://lanyoknapja.vik.bme.hu/ oldalon olvashatók.

Kata 

A „Lányok Napja” akció fő célja a pályaválasztás előtt álló lányok ér-
deklődésének felkeltése a mérnöki, informatikai és egyéb, jövőorien-
tált szakmák iránt. Nemzetközi szinten is gond, hogy kevés lány vá-
lasztja az informatika területet, a VIK-en ez a szám pedig csak alig 8 %. 

Lányok napja a VIK-en
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De mi is a Bubi? 
Az európai nagyvárosokból már ismert közbringa-rend-

szer Budapesten MOL Bubi néven fut majd, előreláthatólag 
már áprilistól. A bicikliket egységes arculatú, jól felismer-
hető tárolókból lehet majd elvinni, majd használat után 
bármelyik másik tárolóban leadni. A MOL Bubi nem egy 
kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egy új 
formája, amely egyesíti az egyéni közlekedés szabadságát a 
kötött pályás közlekedés megbízhatóságával.

Hol találunk ilyen gyűjtőállomásokat?
• Első ütemben 75 helyszínen 1100 kerékpárt lehet majd 

használni. A pesti oldalon a Nagykörúton és a Városligeten 
belül, Budán pedig Vízivárosban, valamint a dél-budai egye-
temi negyedben és a Margitszigeten. 

• A rendszer részét képezik olyan fontos csomópontok, mint a 
Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér. A későbbiekben 
bekapcsolódik a hálózatba többek között Zugló és Óbuda is.

• Mivel az egyes állomások közötti távolság 300-500 mé-
ter, így maximum 5 perc gyaloglással elérhető lesz a legkö-
zelebbi gyűjtőállomás.

Hogyan lehet igénybe venni a kerékpárokat?
• A kerékpárokat kétféle módon lehet igénybe venni. Az 

egyik: személyes regisztrációval és egyszeri díj befi zetésével. 
Így azonosítják be a bringát használót, ez olyan, mint egy 
bérlet a többi közösségi közlekedési eszközön. A másik lehe-
tőség a bankkártyával történő regisztráció és fi zetés a termi-
nálnál – ekkor kauciót is kell fi zetni.

• A használat 30 percig mindkét felhasználói csoport szá-
mára díjmentes lesz, azt követően a díja meredeken emel-
kedik. Pár órát meghaladó időre már nem éri meg igénybe 
venni, ezzel segítik a rendszer kihasználtságát, hogy akinek 
szüksége van rá, találjon a tárolókban bringát.

Hogyan lehet majd felvenni és letenni a kerékpárokat?
• A MOL Bubi pontok, vagyis a gyűjtőállomások a 

regisztrációkor kapott elektronikus kártyával vagy bank-
kártyával és a kapott, személyes kód megadásával fognak 
működni, a kerékpár ezután rögtön használható. A kerék-
pár visszatételekor a dokkoló állás automatikusan rögzíti a 
kerékpárt, a visszaadáskor további teendő nincs.

Mi található még egy ilyen gyűjtőállomáson?
• A gyűjtőállomások nem csupán dokkoló állásokból 

állnak: informatikai terminállal és biztonsági kamerával is 
felszerelik őket.

• Az egyes állomásokon lévő bringákról, vagyis az aktuá-
lis telítettségi helyzetről a MOL Bubi majdani weboldalán 
és mobilalkalmazásokon keresztül online, valós idejű in-
formációt lehet majd szerezni.

• Non-stop telefonos diszpécserszolgálat áll majd a rend-
szer használóinak rendelkezésére.

Milyen eszközök segítik továbbá a kerékpárosok köz-
lekedését?

Megvalósítás alatt áll a Belső városrész komplex kerékpáros-
barát fejlesztése címmel egy olyan intézkedéssorozat, mely-
nek nyomán a budapestiek nem csak bárki által használha-
tó kerékpárokat, hanem jól kerékpározható úthálózatot is 
kapnak. Megfelelő forgalomtechnikai eszközökkel ugyanis 
elérhető, hogy az autókkal közös pályán haladó kerékpáro-
sok közlekedése is gyors, biztonságos és kényelmes legyen.

A XI. kerületi gyűjtőállomások:
• Szent Gellért tér: a kerékpárút és az alsó rakparti lép-

csőfeljáró mellett, az elektromos kapcsolószekrényektől az 
egyetem felé

• Műegyetem rakpart: K épület előtt, főbejárattal szem-
ben, a kerékpárút melletti zöld sávban

• Gárdonyi tér: a Bercsényi utcában a Bertalan Lajos 
utca sarkánál, a Gárdonyi tér felőli oldalon, a járdán

• Petőfi  híd – Budai hídfő: déli oldalon a járdán, az 
aluljáró lépcsők között

• Allee: Kőrösy József utcában, a Váli utca felöli végén 
(Allee hátsó bejárat közelében) a sétálóutcában

• Budafoki út, Schönherz Zoltán Kollégium: Irinyi Jó-
zsef utca – Budafoki út sarok (Schönherz kollégium előtt)

• Móricz Zsigmond körtér: új rendezési terv szerint, 
Szent Imre szobor mögött, a járda és a szobor között

• Pázmány Péter sétány – ELTE: Pázmány Péter sétányon, 
a két főépület között, a kerékpárút melletti zöld sávban

Kata
fotó: Gál Efraim

Zöld, gurul és a Ház előtt is megáll
Avagy a Schönherz előtt is megjelent a Bubi
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Mit rejt a BCG rövidítés?
A Boston Consulting Group (BCG) egy globális menedzsment tanácsadó cég, a világ ve-
zető üzleti stratégiai tanácsadója. Ügyfeleink magán, állami és non-pro� t vállalatok, akik-
nek a világ bármely pontján segítünk feltárni a legértékesebb lehetőségeket, megoldani a 
legsúlyosabb problémákat és átalakítani a vállalkozásukat. Egyénre szabott megközelítést 
alkalmazunk, melynek során a vállalatok és piacok dinamikájának mélyreható ismeretét 
ötvözzük az ügyféllel való szoros együttműködéssel az ügyfél szervezetének minden szint-
jén. Ügyfeleink ennek köszönhetően fenntartható versenyelőnyre tesznek szert, hozzáér-
tőbb szervezeteket építenek ki és maradandó eredményeket érnek el. Az 1963-ban alapí-
tott BCG magántársaság, amely 43 országban van jelen 78 irodával.

Interjúnkban Müller Viktorral beszélgetünk, aki karunk volt hallgatója és immáron több éve 
a BCG tag ja.

 – Milyen tulajdonságokra, képességekre van szükséged a 
munkád során? 

 – Strukturált gondolkodás, logika, kommunikációs kész-
ség írásban és szóban. A képességek mellett fontos még, 
hogy érdekeljenek a komplex problémák, akard a problé-
mák valódi okát megérteni.

 – Mit nyújt számodra a BCG a munkád során? 
 – Én rengeteget tanultam a cégnél. Kezdetben a problé-

mák strukturálásáról, majd a felsővezetőkkel való munkáról, 
az elmúlt egy évben pedig főleg magáról a vezetésről, a ne-
héz döntésekről.

 – Mit nyújthat egy újoncnak a cég? 
 – Mindenkinek mást, de tanulni – főleg mérnökként – 

rengeteget lehet. Mindez felgyorsíthatja az egyéni fejlődést, 
karriert. Kollégánk volt például a MOL vezérigazgató he-
lyettese, a magyar Vodafone stratégiai igazgatója, de még a 
grammy díjas John Legend is. 

 – Hogyan látod magad öt év múlva? 
 – Sikeresen elvégeztem az egyetemet. Szeretnék itthon 

lenni a BCG-nél. Szeretném, ha barátnőm a feleségem lenne, 
legalább útban lenne a gyerek, de még lenne sportkocsim is.

 – Mondanál pár szót magadról?
 – Én 2009-ben végeztem a karon mint mérnök infor-

matikus. Tanulmányaim alatt a müncheni műszakin és a 
Columbus State University-n (USA, Georgia) tanultam 
ösztöndíjjal. A BME-n kollégistaként leginkább az SSSL 
munkájában vettem részt, mint tanulmányi felelős. 2009-
ben az IBM zürichi kutató laborjában dolgoztam és innen 
jelentkeztem a BCG-hez. A következő lépés, hogy a tanul-
mányaimat kiegészítsem üzleti, vezetői képzéssel (MBA). 
Szerencsére felvettek a Harvardra, így múlt év ősztől itt ta-
nulhatok két évig. 

 – Hogyan kerültél kapcsolatba a tanácsadással?
 – Másod- vagy harmadéves lehettem, amikor a kollégi-

umban előadást tartott két tanácsadó cég. Nagyon tetszett, 
hogy jelentős problémákon lehet dolgozni, illetve a szigorú-
an vett műszaki témákon túl a feladatok emberi aspektusa-
ival is kell foglalkozni. Ezért elkezdett érdekelni ez a pálya, 
így kerestem a lehetőségeket, hogy erre menjek tovább.

 – Ha publikus, akkor elárulod mivel foglalkoztál/foglal-
kozol jelenleg? 

 – Sokfelé és sok mindennel. Segítettem két bank összeol-
vasztásában Isztambulban, valamint egy telekommunikáci-
ós cég új, nemzetközi üzletágának megszervezésében Abu 
Dhabiban. Természetesen itthon is dolgoztam. 

A meetup még nem annyira a köztudat része – noha ren-
geteg ilyenre került már sor a közelmúltban különböző, leg-
főképp informatikai témákban  –, hivatalos defi níció nem 
igazán van rá, inkább körvonalazni tudjuk miről is van szó: 
egy adott témában érdekelt emberek találkoznak, hogy tanul-
janak , tegyenek ,és  megosszanak egymással valamit. Nagyon 
jó arra, hogy a közös érdeklődésű emberek találkozzanak, 
ismerkedjenek,  mindemellett pedig szakmailag fejlődjenek.

Nem csak műszaki területre korlátozódik az egész meetup 
„kultusz”. Ha csak a http://www.meetup.com-on végiggör-
getünk, találhatunk Node.js, PHP, vagy például Big Data 
meetup groupot rögtön itt Budapesten, de vannak esküvő-
fotósok, „bor-búvárok”, illetve „kötés és barátkozás” csoport 
is. Szóval téma és közös pont gyakorlatilag lehet akármi, a 
lényeg maga a találkozó és az ott történő tudástranszfer.

Esetünkben itt a Schönherz Meetup, aminek nincs ki-
alakult csoportja (hacsak nem mondjuk azt, hogy maga a 
villanykar a közösség), hanem volt egy kijelölt tematika, 
néhány abban kompetens személy meghívót kapott, és egy 
nagy találkozón a résztvevők kialakíthattak magukban egy 
képet az egész témakörről, a meghívottak előadásain ke-
resztül. Az első Meetup tárgyköre az Internet of Th ings 
volt, erről bővebben azonban hadd meséljenek a résztve-
vők, megkerestük néhányukat.

„Szerintem a rendezvény nagyon jól sikerült. Az előadások 
érdekesek voltak. Lehetőségünk volt beletekinteni jelenleg is fej-
lesztés alatt álló projektekbe, amik egy olyan lehetséges jövőképet 
vetítettek elénk, ahol az elektronikus eszközök a még a jelenle-
ginél is jobban az ember mindennapi életének részévé válnak.

Az egyik bemutató arról szólt, hogy már létezik olyan kis 
hajlítható szenzor, ami ruhába ültethető, és képes monitoroz-
ni az emberi szervezet működését a nap 24 órájában. Egy 
másik előadás a mindennapi életünk részévé váló eszközöknek 
egy picit árnyaltabb oldalát mutatta be: a biztonságkritikai 

oldalát. Kihangsúlyozta, hogy az okos otthon megjelenésével 
jelentősen megnő majd a szerepe a biztonságot nyújtó funk-
cióknak is. Például, senki se nézze webkamerán keresztül a 
nagymamát, miközben ő a netet böngészi.

A borkóstoló is hangulatos volt a programok után, illetve a 
fellépő stand-upos is jól át tudta vezetni a témákat különböző 
poénok segítségével.”

Bauman-Nagy István „Steve”

„Az első Schönherz Meetup meglepetés volt számomra, mert 
nem teljesen tudtam, hogy mire is számítsak. Voltam már ko-
rábban is ilyen rendezvényeken, de mivel ezek a találkozók 
igen különbözőek is lehetnek egymástól, így izgalommal vár-
tam a Schönherzes változatot.

Szerintem nagyon alaposan átgondolt, és jól szervezett esemény-
nek sikeredett. Tetszett, hogy a szakmai témákat könnyedebb hang-
vételű stand-up comedy konferanszié követte, így mindig volt idő, 
hogy az egyébként tömör szakmai előadások után felfrissüljünk.

A prezentációk érdekesek voltak, nem tudnám azt mondani, 
hogy mély szakmai kérdésekkel foglalkoztak, sokkal inkább, 
hogy az egyébként rövid előadásblokkokban valami érdekességre 
hívták fel a fi gyelmünket. A dolgok internete témakörben hall-
hattunk többek között arról, hogy a jövő növénytermesztésébe 
hogyan fognak az okos eszközök becsatlakozni, de érdekes fel-
használási területeit is megismerhettük az Arduino eszközöknek.

Az esemény végén egy igen színvonalas borkóstolón vehet-
tünk részt, mely szép lezárása volt az előadásoknak, és lehető-
séget adott, hogy beszélgessünk, ismerkedjünk a jelenlévőkkel. 
Ez tulajdonképpen a Meetupok lényege, a networking.

Szerintem nagyon jó kezdeményezés, hogy a Schönherz 
ilyen rendezvényeknek ad otthont, hiszen az ország legjobb 
műszaki egyetemének hallgatói a saját kollégiumukban talál-
kozhatnak kurrens fejlesztések híreivel, és kapnak lehetőséget 
a kapcsolatépítésre.”

Oláh Ákos

Mi a meetup? Miről szólt a Schönherz Meetup?  Lesz-e még? 
Ezekre és további kérdésekre igyekszünk választ adni az alábbi cikkben. Az esemény kapcsán pedig 
segítségünkre volt néhány résztvevő és egy szervező is, akik megosztják velünk véleményüket. Tehát, 
miről is van szó?

Találkozóra fel!
Ilyen volt az első Schönherz MeetUp
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Megkerestük az egyik ötletadót és egyben szervezőt is: 
Domján Zsolt válaszolt néhány kérdésünkre.

 – Miképpen merült fel a Meetup ötlete?
 – Szokásos Schönherzes mintatörténet. Jött egy jó ötlet 

tavaly nyáron, hogy be kellene hozni a meetupok világát a 
kollégiumi közéletbe. Továbbgondoltuk többen, támoga-
tókat kerestünk és megvalósítottuk.

 – Kik szervezték? Kik segítettek?
 – Már az elején úgy álltunk neki, hogy a lehető legtöbb 

körtvonjuk be a szervezésbe és legyen a rendezvény egy 
sikeres, több öntevékeny kör közös együttműködése. A 
központi szervezést a Szponzor Csoport tagjai látták el, 
emellett kaptunk sok segítséget a KB-tól, a szakkollégium 
számos csoportjától, voltak rendezőink a Clubceptionből, 
illetve az Alumnit is bevontunk. A szakmai hiányosságun-
kat – ami egy meetup szervezését illeti –, pedig a Kürt 
Akadémia segítségével pótoltuk, akik már a szervezés első 
konkrét lépéseinél bekapcsolódtak a munkába.

 – Mi volt a cél?
 – Szerettünk volna egy ütős találkozót összehozni a 

Schönherzben, ami bár szakmai tartalommal bír, de mégis 
laza és fi atalos hangulatú. Emellett cél volt megtölteni az 
FNT-t úgy résztvevőkkel, hogy ezúttal nem a Mad Wor-
ld ,hanem izgalmas, a világot átformáló szakmai kérdések 
dübörögnek.

 – „Internet of Th ings” volt a fő téma, kitől ered, mi-
ért ez lett?

 – Összeültünk sörözni néhány alumnis volt Schönher-
zessel, összeszedtünk számos témát, ami trend ma a tech-
nika világában, és végül erre esett a választás.

 – Kérlek, mutasd be röviden mikre is kell gondolni 
ezen belül, első ránézésre elég tág témakörnek tűnik!

 – Így van! Ez egy összefoglaló elnevezés. Az IoT fogal-
mát sokan, sokféleképpen adták már meg általában an-
nak tulajdonságait felsorolva, mint például, hogy az IoT 
keretében a tárgyak kommunikálni képesek egymással és 
az emberekkel, illetve  érzékelik a környezetüket a körü-
löttük lévő szenzorok segítségével, és döntéseket hoznak. 
A Gartner szerint várhatóan 2020-ra több mint 25 mil-
liárd eszköz fog csatlakozni az internetre, ezt a trendet 
dolgozza fel a témakör.

 – Kik voltak a meg-
hívott résztvevők?

 – Igyekeztünk szé-
lesre nyitni a kapukat. 
Így VIK-es és Schön-
herzes hallgatókon 
kívül, több egyetemi 
oktató is eljött, illetve 
más egyetemek hall-
gatói is megjelentek. 
Ami külön öröm, 
hogy sikerült megszó-
lítani sok, már egyetemet bőven elvégzett különböző te-
rületeken dolgozó érdeklődőt is, ezt a tábort erősítették 
a Schönherz Alumni tagjai.

 – Hányan regisztráltak?
 – Több mint 150-en regisztráltak, amiből 120-an el is 

jöttek. Ez nagyon jó szám, ami az ilyen jellegű ingyenes 
eseményeket illeti, ezért büszke is vagyok a csapatra.

 – Lesz-e még máskor is? Várható egy újabb hagyo-
mány kialakulása?

 – Reményeink szerint félévente 1-2 esemény kerülhet 
megrendezésre, most azon dolgozunk, hogy ennek az 
anyagi hátterét is megteremtsük. Nem az a dedikált cél, 
hogy a rendezvényből magából hagyományt teremtsünk, 
hanem inkább magával az elképzeléssel. Legyen pezsgő 
szakmai élet a ház falain belül, ismerjük és vitassuk meg 
a legújabb hot topicokat, amik rövid és középtávon belül 
feje tetejére állíthatják a ma megszokott életünket.

 – Szerinted jól sikerült? A kitűzött cél(oka)t elértétek?
 – Maximálisan elégedett vagyok.

 – Hogy érezted magad a rendezvény alatt, illetve után?
 – Nagyon kellemesen. Jó volt látni, hogy a sok befek-

tetett munka hogy formálódik egésszé. Emellett külön 
öröm volt, hogy a résztvevők láthatóan nagyon jól érez-
ték magukat, amit a  stand-up comedy és az előadásokat 
követő borkóstoló csak tetézett.

 – Mit üzennél a következő Meetup szervezőinek?
 – Go forward!

Impulzus
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Azon a napon barátaim rugdostak ki az ágyból: “Spu-
ri kirándulni!”. A Schönherz nagy része még mindig a 
ZH-mentes időszak álmait aludta, mikor elindultunk. El-
battyogtuk a Móriczra, majd a 61-es villamossal elrobog-
tunk a “Városmajor” megállóig. Miért pont ide? Itt van a 
fogaskerekű egyik állomása, ami pont felvisz minket a Szé-
chenyi-hegyi Gyermekvasúthoz, ahonnan egy 15 perces 
séta után elérjük a Normafát. A hely csodálatos: egy nagy 
füves rét a hegy oldalában, ahonnan jó kilátás esik Buda-
pestre. Érdemes hozni pokrócot, ha jó az idő, öröm itt 
pihenni. Sportolásra is nagyon kiváló ez a terület, lejtésé-
ből adódóan inkább tollaslabda, frizbi és hasonló sportok 
részesülnek előnyben. A zöld területen található kettő ki-
alakított tűzrakóhely, ahol a haverokkal bármikor csaphat-
tok egy jó partyt, a szalonnasütéstől egészen a bográcso-
zásig. Megálltunk mi is egy kis pihenőre, ugyanis fentebb 
található egy vendéglátó, ahol feltöltöttük magunkat egy 
fi nom rétessel és egy pohár forró teával. A hely könnyen 
megközelíthető: 212-es buszról átszállva a 21/21A buszra 
fél órán belül ott vagyunk, de aki még sosem próbálta ki a 
fogaskerekűt, az egy új élménnyel fog gazdagodni.

Ha másnap éppen szofttechből, EMT-ből írnánk vizsgát/
ZH-t, vagy éppen le kell adni a digit2, grafi ka, jelek házit, 
akkor lehet érdemes ezt a rövid kiruccanást választani, de 
mivel mi csak az egyikből írtunk, ezért úgy döntöttünk, a 
János-hegynek vesszük az irányt, tartogat még látnivalót 
az utunk! El sem lehet téveszteni az irányt, körülbelül 15 
perc séta után már látjuk is a kilátót. Jó idő esetén innen 
beláthatod egész Pestet a Megyeri hídtól Csepelig, és még 
a hegy másik oldalán fekvő kisebb településeket is.

Innen visszafor-
dultunk, de nem 
ám ugyanazon az 
útvonalon: a kilátó 
mellett van a buda-
pesti Libegő állomása. Próbáltunk törpejárásban elmenni a 
jegypénztárhoz, hogy a 12 éves kor alattiaknak szánt ked-
vezményesebb jeggyel utazhassunk, de ha értelmi szintünk-
ről el is hitték, magasságunkkal nem sikerült meggyőznünk 
őket arról, hogy nem töltöttük be a tizenkettedik évünket. 
Ugyan nem sikerült a turpisság, de legalább nevetett egy 
jót a pénztáros. Ezután huppantunk rá az egyik sífelvonóra 
hasonlító ülésbe. Ezt mindenkinek ki kell próbálnia! Húsz 
perc. Alattunk a fák, felettünk a tiszta kék ég, előttünk pe-
dig a csodás panoráma. Ez persze felfele is egy élmény, de 
arra a hegyet látod, lefelé pedig Pestet sok méter magasból.

A végén kiugrunk az ülésből. A végállomásnál van egy kis 
étterem, ha addigra megéheztünk volna, és egyből mellette 
a 291-es busz megállója. Elérjük a Margit-híd budai hídfő-
jét. Onnan már könnyen hazajutottunk a 86-os busszal.

Zárásképp megemlíteném, ha van rá lehetőségetek, ez 
az út remek biciklivel is. Fogaskerekűig biciklivel, onnan 
viszont azzal felmehetünk. Járatonként elvileg nyolcat, de 
a gyakorlatban ennél sokkal többet is felengednek. Ott a 
libegőig ismét két keréken, majd szerencsénkre biciklinket 
ezzel is tudjuk szállítani. Innen az út haza ismét adott.

Kellemes időtöltést kívánunk azoknak, akik nekivágnak 
a kis kiruccanásnak!

Mészáros Zsófi a, Kovács Bálint,
Hodován István, Takács Gergely Ferenc

Itt a tavasz, és vele együtt a jó idő. Zöldbe borul a Gellért-hegy, a 
campuson sétálva virágzó fákkal találkozunk, és inkább töltenénk kint 
a szabadban az időnket, mint a nagy előadókban órákig ülve. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy egy kis könnyed túraajánlattal kedveskedünk 
nektek, amit mi is kipróbáltunk.

Mozdulj ki!

Április 25. és 27. között lesz a Tokaji Tavasz keretében meg-
rendezve a Nagy Tokaji Borárverés. Minden egyes tételből egy-
egy 136 literes hordónyi mennyiség áll rendelkezésre, az esszen-
ciák pedig még ennél is kisebb, 10 literes tételekben kerülnek 
kalapács alá. Néhány héttel ezelőtt ezeket az egyedi borokat 
kóstolhattuk meg a Váci utca egyik hotelébe szervezett reggeli 
keretében. Különleges érzés ezeket a borokat fogyasztani, mert 
minden egyes üvegből egyetlen korty is páratlanul gazdag text-
úrákat rejt magában. A bor sok tartalmat sűrít a vevője számára 
a tájtól kezdve, annak évszázados történetén keresztül a bor ké-
szítőjéig. Ez egy olyan világ, ami Magyarországon eddig még 
a borkultúrában jártasak között is kevés fi gyelmet kapott, de 
most egyre inkább kezd meghonosodni a szemlélet, hogy igenis 
foglalkozni kell a legkimagaslóbb minőségű termékekkel. 

Az árverési tételek a dűlősekre épülnek, vagyis olyan bo-
rokra, melyek egy meghatározott fekvésből származnak. 
Míg a birtokborokkal a cél a piacépítés, addig a dűlős téte-
leknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a vásárlók és terme-
lők együtt egy új típusú, minőségorientált borfogyasztási 
kultúrát honosítsanak meg.

Mészáros Gabriella, a Borbíráló Bizottság elnöke az ár-
verés kapcsán elmondta: a Tokaj-Hegyaljai borvidéket egy 
prémium kategóriára vágyó és igényes borfogyasztói kör elé 
kívánja tárni a Borlovagrend, akik ahhoz vannak szokva, 
hogy a világ más, komoly bortermelő vidékeiről megkap-
ják a legjobb borokat. Az a sor, amit az áprilisi borárveré-
sen végigkóstolhatnak majd a vendégek, mutatja, hogy 
Tokaj-Hegyalja nagyon jó úton halad ezen borvidékekhez 
való felzárkózásban. Bár említette, hogy hosszú évekig még 
határozatlan volt az irány, amit a pincészeteknek követniük 
kell, de ma már kezdenek magukra találni. A Borkollégium 
vezető tanára hangsúlyozta: az árverésre kerülő tételek még 
nem kész borok, még ekkor is fejlődnek a hordókban, de 
az „oroszlánkörmöket” már most ott lehet érezni bennük.

Könnyűnek tűnhet egy árverés, de egy teremnyi felajzott 
közönséget gyakran kihívás összehozni a termékkel. A múlt 
évi eseményen a vevők között egyaránt megjelentek üzlet-
emberek, kiváló éttermek és olyan vásárlói csoportok is, akik 
kimondottan borvásárlás miatt állnak össze, legyenek ők akár 

fanatikus idegenek. Bár a Nagy Tokaji Borárverés még csak 
pár éves, de a kiválóságát azzal is igyekeznek alátámasztani, 
hogy a körítés, a honlap, a szervezés olyan igényes legyen, 
mintha évszázados hagyományokat őrizne, akár Burgundia.

Végül Dusóczky Tamás, a Tokaji Borlovagrend nagymestere 
beszélt. Ő későn kezdett a borászathoz, harminc évig foglalko-
zott informatikával Svájcban. Végül úgy érezte, hogy vissza kell 
térnie szülei legendás hegyaljai birtokához, a Kővágó-dűlőhöz. 
Miután elkezdte a bortermelést, a siker nem maradt el, hazai és 
külföldi díjak sokaságát nyerte el. A sajtótájékoztatón a borvi-
dék történelmét ismertette, és a francia borlovagrendet hozta 
fel példának, melyet követ a magyar szervezet is.

A tokaji bor különleges. Ezt támasztja alá, hogy az euró-
pai királyok által választott borok listáján ez volt szinte az 
egyetlen állandó tétel, és Nagy Katalin cárnő is innen vitt 
Krímbe szőlővesszőket nemesíteni. „Vinum Regum Rex 
Vinorum.” Királyok bora, és borok királya.

Valér
fotó: Hosszu Balázs

Volt egy szemléletes pillanat a Tokaji Borlovagrend által szervezett kóstolón. A sajtótájékoztató után a 
Borbíráló Bizottság elnöke előzékenyen visszautasította, hogy ott megízlelje a kiállított italokat. Akkor 
arra gondoltam, van egy pont, amikor a borászat több lesz annál, minthogy nagyszerű és élvezetes 
borokat állítsanak elő. A tokaji aszú, megfelelően elkészítve lehet olyan, mint egy festmény. Egy üveg-
nyi árverésre bocsátható alkotás, ami a tokaji hegy esszenciáját kínálja.

A borlovagrend
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A gyorsétteremteszt során igyekeztem végighaladni a 
kínálaton a rántott gombától egészen a King Kong XXL 
menü mindent elsöprő erejéig. A Wikinger fő profi l-
ja a hamburger, hiába a sokféle tétel az étlapon. Az ár 
nem mindig baráti, de cserébe a szokványos hambur-
gereket is színvonalasan és laktatóan készítve kapjuk 
kézhez. Értem ez alatt a Klasszik burgert, ami ugyano-
lyan, mint mindenhol máshol, a csípős Tüzes Burgert, 
vagy a Sajtburgert. Ugyanebben az ársávban tehetjük 
le a voksunkat az izgalmasabban hangzó Gasztrónomi-
ai Orgazmus vagy az Ob-La-Di Burger mellett. A ve-
getáriánus Fitness a gyenge pont, kissé olyan, mintha 
azoknak találták volna ki, akik inkább ételeket szoktak 

fotózni ahelyett, hogy megennék őket. Szerintem sok-
kal racionálisabb döntés beruházni egy salátába. Ebből 
szintén elég széles a kínálat a minimalista zöldségmixtől 
egészen a garnélarákos Cézár salátáig.

A Wikingernek a hamburgerek mellett azért előnyére 
válik az említett sokoldalúsága. Többféle tészta, mint 
a Carbonara spagetti, a füstölt lazacos tészta, és ehhez 
desszertek, a csoki mousse-tól a tiramisuig. Kérhetünk 
csirkemellet sokféle módon, rántott sajtcsíkokat, vagy 
barbecue oldalast. Mindez ott készül el helyben, frissen a 
szemünk előtt, ami csak akkor lassítja zavaróan a kiszol-
gálást, ha éjfélkor vagy ebédidőben, esetleg a partikról 
hazafelé tartó tömeggel egyszerre kérjük ki a menünket. 

A Wikinger Bisztró, a Móricz Zsigmond körtér északi oldalán, az előző év 
őszére újult meg. Van, aki szerint régen jobb volt, már nincs meg a hangulata, 
ahogy északi harcosnak látszó szakácsok szeletelik a húst a hamburgerekbe. 
Másrészt kifejezetten izgalmas élményeket is szerezhetnek itt az érdeklődők. 
Vajon mi az igazság? Egy túl kellemesre dizájnolt hely lett a Wikinger, vagy 
még mindig a környék egyik legjobb gyorsétterme?

A Wiking, a King Kong, 
és a Hamburger

Milyen bort válasszak?
A Bor Baráti Kör több rendezvényén is felfedezhettétek már 

ezt a fajtát, leginkább KultúrNight-okon. Miért pont ezt a 
bort választjuk gyakran, s miért ajánljuk? A válasz egyszerű:

A Feind borok feltűnő, de nem hivalkodó, fi atalos és le-
tisztult címkékkel, valamint csavarzárral vonják magukra a 
potenciális vásárlók fi gyelmét. A pincészet több változatot is 
kínál a muskotályból, alább a félédes fajtáról lesz szó. A bala-
tonfőkajári családi pincészet rendületlenül növekszik, a né-
hány éve még csak 50-60 hektárnyi terület mára már a százat 
is meghaladja. Szerencsére a minőség a mennyiséggel karöltve 
fejlődik, ezért is népszerű választás a BBK-n belül, amikor 
félédes borok valamely képviselőjét szeretnénk fogyasztani.

Szép halvány arany szín, intenzív virágos illat. A kelle-
mes korty elég savval bír ahhoz, hogy a félédesnyi cukor 

ne vegye el a lendületét, csak az ízében játszik szerepet, 
ahol a gyümölcsök mellett egy kis virágméz is szerepet 
kap. Kezdő borkedvelők vagy a száraztól idegenkedő 
ízlésűeknek kiemelten ajánljuk, hölgyek nagy kedvence 
lehet. A nem túl kedvező kilátását a magyar tömegbor 
jövőjének az ilyen és ehhez hasonló borok tudnák újra 
reménytelivé varázsolni. Gyakorlatilag bárhol beszerez-
hető, az árak némiképp eltérnek, de a legtöbb helyen 
1000 forint körül megvásárolható. A termelő honlapján 
desszertekhez ajánlják, de az egyszerű beszélgetések re-
mek kísérőjeként is számon tartjuk. Nem nagyon tudjuk 
elképzelni, hogy aki leemeli a közért polcáról, az nagyon 
csalódna benne.

Somogyi Gábor (Bor Baráti Kör)

Borajánló
Feind Muscat Ottonel

A csúcsidő hátránya még, hogy ilyenkor néha érezhető-
en szétcsúszottabb a hamburger. Mintha egy földrengés 
rázta volna meg a rétegeket, de azért nem végzetesen. Az 
ár-érték arányhoz visszatérve kivetnivalót az ezer forint 
körüli hamburgereknél találtam. Ezek nem annyival na-
gyobbak, jobbak olcsóbb társaiknál, hogy megérje azt a 
plusz párszáz forintot rákölteni.

Ez utóbbi mondat azonban nem érvényes az igazi nagy 
dobásra a King Kong XXL nevű szörnyburgerre, mely 
méltó a nevére. Itt van a talán a legnagyobb szükség 
arra, hogy menüben vásároljuk meg a terméket, mert a 
korlátlan üdítő utántöltés lehetősége, ami ezzel együtt 
jár, nagyban hozzájárul az ebéd elfogyasztásához. A 
King Kong XXL olyan, mint a mozifi lmek között a nyá-
ri szörnyes blockbusterek. Az emberek élvezik minden 

falatját, de a grandiózus szendviccsel a legkülönfélébb 
hamburgerfogási pozitúrákban próbálnak megküzdeni. 
Vannak olyan fi lmek, amikor hiányérzetünk van, mert 
annyira élveztük, hogy még szívesen néznénk tovább. A 
King Kong XXL teljesebb élmény ennél, pont megfele-
lő lezárással. Amikor megettük, akkor biztosak vagyunk 
benne, hogy jóllaktunk vele. Vagy valamivel előbb, 
mint ahogy véget ért volna. Így érezhette magát a sző-
ke nő, akit elrabolt King Kong. Amikor New Yorkban 
végeztek a hatalmas bestiával, sajnálta, mert az szerette 
őt a maga faragatlan módján, de valahol tudta, hogy 
ennek a lénynek a tombolásából elég ennyi. A King 
Kong XXL burger legnagyobb előnye, hogy a vele való 
étkezésnek dramaturgiai íve van: nem biztos, minden 
ebédre erre vágyunk, de emlékezetes tud lenni.

A személyes benyomásaimat vizsgálva nem találtam ki-
vetnivalót az étterem hangulatában: pontosan alkalmas 
arra, hogy kettő óra felé ott tartsunk üzleti ebédet a la-
borcsapatunkkal, és elméleti szinten megvitassuk, hogy 
mire is jó valójában az oszcilloszkóp. A Wikinger olyan 
gyorsétterem a XI. kerületben, ahol a kisebb bosszúságok 
sem túl szembetűnőek, ezért egy átlagos napon megéri itt 
költeni ebédre.

A Wikingert megtaláljátok az alábbi web-címen: 
http://wikinger.hu/

Valér
fotó: Gál Efraim
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Új schönherzes kör alakult. A nevük PainteSCH, Image 
Editing Black Magic Group. Az álhírekhez készült képeket 
tőlük kaptuk. Céljuk, hogy bebizonyítsák a szakmának: 
a Microsoft Paint is tudja mindazt, amit eddig csak egy 
Photoshoppal véltünk megalkothatónak.

Műholdas agyirányító berendezés a jó szolgálatában
Az Impulzus megtalálta a módot rá, hogy növelje olva-

sóinak számát. A szerkesztőségben még a héten elindítják 
a műholdjukat, mely a tartalmat egyenesen az emberek 
agyába fogja sugározni, így senki sem kerülheti el az újság-
ból származó hasznos információkat. Partnerük az ameri-
kai titkos ügynökségek közül több is, akik már korábban 
is terveztek agyirányító berendezéseket. Az Impulzus Agy-
hullámot egy Maszathoz hasonló szatellitről fogják sugá-
rozni. A szerkesztőség gondolkozott a Maszat2 néven, de 
ezt túl triviálisnak ítélve inkább a Moszat elnevezés mellett 
döntöttek.

Nokia a VIK-en!
A Nokia mobilos konferenciát tartott a Villamosmérnö-

ki Kar hallgatóinak. Az itteni bejelentések meglepőbbek 
voltak, mintha a Google ismerte volna el, hogy létezik az 
űrlift projektjük, és a schönherzes lift programozói fogják 
írni rá a vezérlőszoftvert assembly-ben. Már akkor sokan 
gyanút fogtak, amikor a terepjáróiról ismert KIA is meg-
jelent. A Nokia veszteségei miatt összeolvad az autógyártó 
céggel, és autófonokat fognak gyártani. Ezzel egy piaci rést 
próbálnak megcélozni: mivel rengeteg autó van az utakon, 
a beépített telefonok segítségével tudnak egymással kom-
munikálni, és így remélhetőleg kevesebb lesz a magányos 
gépjármű. A cég jövőbeni szlogenje: „Till yesterday it was 
no KIA. Now, it’s KIA.”

Nemzetközi felmérések legújabb eredményei, avagy 
statisztikai bűvészet

Gyakran hallhatjuk, hogy a nemzetközi felmérésekben 
az oktatási rendszerünk hagy némi kívánnivalót maga 
után, ezért mi számszerűleg utánajártunk, hogy a BME 
VIK a világ legnagyszerűbb egyetemének legnagyszerűbb 
kara. Szigorú matematikai levezetések alapján megkaptuk, 
hogy az egy hallgatóra jutó hallgatók száma nálunk is egy, 
mint mindenhol máshol, így e téren nem kell felzárkóz-
nunk sehová. Nagyon fontos szempont, hogy a VIK kari 

lapjában az egyik legmagasabb az álhírek száma, ezzel is 
elősegítve a vidám és pozitív hozzáállást a mindennapok 
kihívásaihoz. Rátérve az oktatási környezetre, a csokoládé 
automatákban a kínálat szintén nagyon magas színvonalú, 
Kinder Bueno szinte mindenhol kapható. A hallgatók kö-
zérzetének további javítása érdekében, a világon elsőként, 
az egyetem előtt található hatalmas medencét – melyre 
gyakran csak Dunaként hivatkoznak – megpróbálja elke-
ríteni a vezetés, és jakuzzit csinálni belőle, így a gyakor-
latokat nemsokára kellemesebb környezetben lehet majd 
tartani. A számok alapján ez akár kétszeresére is növelheti 
a diákok teljesítményét és átlagát.

HIV, Hallgatók Iránymutató Véleményezése
Ebben az évben töltötték ki először az OHV fordítottját a 

professzorok a tanulókról, a HIV-et. A vélemények kiérté-
kelése alapján, a tanárok véleménye egyértelműen az, hogy 
a diákok tehetségük ellenére mérhetetlenül szorgalmasak 
és szerények, és leginkább több szabadidőre lenne szüksé-
gük, hiszen a világnak már így is túl sok technológiai újí-
tást adnak kutatóéveik alatt. Egyetlenegy eltérő meglátást 
olvashatunk csak, miszerint az egyetem értelmetlen, egy 
kegyetlen tréfa, mely csak arra jó, hogy elpazarolja az élet 
legszebb éveit, és felesleges tudás megszerzésével kínozzon. 
Valódi hasznos ismereteket úgyis csak a munkahelyeken le-
het szerezni, de addigra már megölik a hallgatókban meg-
lévő reményt és odaadást, szürke, mechanikus robotokká 

(Ál)Híreink következnek
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téve ezzel 
őket. Ezt termé-
szetesen csak viccként értel-
mezhetjük, mint amikor valaki komoly és 
hasznos vélemény helyett azt írta az OHV-ra: „– Mi az 
algoritmus? – ??? – Amikor Bill Clinton szaxofonozik, és 
üti hozzá az ujjaival Al Gore a ritmust.”

Eltűnt az óriásszendvics az I büféjéből
Hihetetlen felháborodás kísérte az I büféjének előző 

évi bejelentését: a mindenki által kedvelt óriásszendvi-
csek eltűntek. Azóta a felháborodott diákok tüntetnek, 
és követelik a napi bagettjüket, benne a hal-, pulyka- és 
fasírtfalatokkal. Egy külön bizottság állt fel az izgalmas 
kérdés vizsgálatára, és több hónap után egy PhD-kutatás 
keretében publikálták az eredményeiket. Az alábbi megál-
lapításokat tették. Az I-ben minden reggel elkészülnek a 
szendvicsek, de utána rejtélyesen eltűnnek, és ebédre már 
senki sem tud vásárolni belőlük. Mi lehet ennek az oka? A 
válasz meglepő: a szendvicsek a délelőtt folyamán homok-
boszorkákká válnak, és elrepülnek.

Újabb háború a Schönherz életében
A Schönherz Zoltán Kollégium falai között kibékíthetet-

len ellentét ütötte fel a fejét. A kollégiumi felvételi során már 
most is külön hangsúlyt fektetnek rá, hogy egy Java és egy 
C programozó informatikus között minimum három szoba 
távolság legyen, de most a villamosmérnökök is fl ame war-
ba kezdtek. Egy előző heti e-mail borzolta fel a kedélyeket, 
ami a Mathematica szoftver oktatását hirdette. A Matlabfa-
natikus hallgatók ezt nehezen viselték, személyes támadás-
ként értékelték, míg a Mathematica fensőbbségében hívők 
ez utóbbit érezték megbotránkoztatónak. A helyzet annyira 

elmérgesedett, hogy matematikusok pró-
bálják kiszámítani, hogyan lehetne a leg-

távolabbra elhelyezni az egymással vitában 
álló lakókat. A kérdés csupán az, hogy melyik 

segédszoftvert használják ehhez.

Készül a Harry Potter folytatása, a Harry Pot-
ter és az Interpolációs Mátrix
Bár a könyvsorozat végén J.K. Rowling elvarrta 

a szálakat, idén januárban, miután Magyarországra 
érkezett, rájött, hogy van még nyolc elmesélni való tör-
ténete. Mivel Harry soha nem végzett egyetemet, csak a 
varázsló szakmunkása van meg a Roxfortból, beiratkozik a 
VIK-re. Már a felvételin is éppen csak átcsúszik, de a hom-
lokán lévő villám miatt sok pluszpontot szerez. Egy szeren-
csés fordulat következtében a Bűbájtant el tudja fogadtatni 
a Számításelmélet helyett, és ez még csak a kalandjainak a 
kezdete az írónő szerint.

Elképesztő leleplezés! A chemtrail nyomában!
Hosszas nyomozás után újabb fejlemény a chemtrailügy-

ben. Azon kevesek számára, akik még nem hallottak min-
den idők legigazabb összeesküvés-elméletéről, a chemtrail 
az, amikor a háttérhatalom repülőgépek kondenzcsíkjai 
segítségével alamuszi mérget permetez a világra, megaka-
dályozva ezzel a túlnépesedést. A CSI: Budapesti helyszí-
nelők című sorozat valóságban is létező laborjában meg-
állapították, hogy a központ, ahonnan a vegyi fegyvert 
vezérlik, a Ch épület alagsorában van. Erre bizonyíték: 
mindkettő nevében megjelenik a „ch”, valamint egyszer 
hátulról mentek be az épületbe a nyomozók, eltévedtek, és 
rejtélyes vegyszereket találtak. A Hallgatói Képviselet Ve-
gyi Fegyver Ellenőrzési és Toalett Higiéniai Osztálya még 
nem döntötte el, hogy nyilatkozatukban elítéljék-e a BME 
részvételét ebben a galád összeesküvésben, vagy gratulál-
janak, mert most az egyszer nem ellenünk konspirálnak, 
hanem a mi kezünkben van az irányítás.

Valér

Felhőbe költözik a BME!
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True Detective
Az HBO megalkotta minden idők egyik legnagyobb kriti-

kai sikerét, melynek a magyar címe A törvény nevében lett. A 
főszereplő két nyomozó, akiket a friss Oscar-díjas Matthew 
McConaughey és Woody Harrelson alakítanak. Az első ké-
pek egy rituális gyilkossággal indítanak, de ami utána követ-
kezik, az egyáltalán nem megszokott. A rejtély végigsodor 
magával, nem nélkülözi a természetfeletti elemeket sem, 

bár azt nem igazán tudjuk eldönteni, hogy a rejtélyes Sárga 
Fenség, aki valószínűleg a háttérből irányítja a szálakat, nem 
csak valamelyik szereplő képzeletének a terméke-e. Egyfajta 
különös és sötét hangulat már az első perctől jelen van, és 
amiről a sorozat szól, az akármilyen furcsán is hangzik, az a 
tudatmódosító szerek által megtámogatott kozmikus mére-
tű belső szenvedés.

A True Detective nem fél a házassági hűtlenség, a drog-
függőség, és a prostitúció témáját kiegészíteni egy kegyetlen 
történettel, és mindezzel bizonyítani, hogy van valami misz-
tikus igazság az élet mögött. A karaktereket jogosan tart-
hatjuk túlírtnak, ha bármikor belegondolunk, nem feltétlen 
érezzük őket átélhetőnek. Habár erre talán nincs is szük-
ség, mert a hipnotikus rendezés, és a filmkockákból sütő 
feszültség elhitet velünk szinte bármit. Sokan aggatták erre a 
sorozatra az egzisztencialista kifejezést, valamint hogy a lélek 
sötét bugyraiba merül, és bár ez kissé sznobnak hat, de igaz.

House of Cards
A hatalom egy nemi identitás nélküli perverzió. Önma-

gáért való szenvedély. Úgy, mint a politika. Főleg a po-
litika, még a pénznél is jobban. Ennek a sorozatnak, ha 
van üzenete, akkor ez az. A House of Cards egy könyvön 
alapuló brit minisorozat alapján készült amerikai politikai 
szatíra. Kissé emlékeztet A tetovált lányra. Ott is először 
a könyv készült el, majd abból egy sorozat-, és két filma-
daptáció. A tetovált lány szintén hangsúlyos közéleti szállal 
rendelkezett, de a House of Cards teljesen a politikusok 
világában játszódik. Az eredeti könyv szerzője Micheal 
Dobbs, aki valóban bennfentes a témában, hiszen Ang-
liában Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt volt 
tanácsadó, és a ’80-as évek végén kezdett regények írásába. 
A sorozat hőse Frank Underwood, aki mint egy kegyetlen 
kártyajátékban, megmássza a politikai ranglétrát. Shakes-
peare-i hős, kegyetlen, a gyilkosságtól sem riad vissza. A 
sorozat ereje abban áll, hogy Underwood folyamatosan 
kiszól a nézőhöz, és valóban olyan hatása van, mintha 
mesterfokú oktatást nyújtana manipulációból, hideg kö-
nyörtelenségből, és valami mániákus szenvedélyből, ami-
vel a legrejtettebb vágyainkat is megvalósíthatjuk. Például 
egy ország elnöki székének megszerzését. Az egyetlen, ami 
képes kizökkenteni a lendületes epizódok között, hogy a 
főhős milyen könnyen gázol át embertársain, szinte senki 
nem képes a politikát olyan magas fokon játszani, mint ő.

A sorozatok praktikusak. Egy beadandó és egy zárthelyi között könnyű lazítani egy epizód megnézé-
sével, és sokszor ezek az epizodikus tartalmak tényleg csak azért készülnek el, hogy egyszerű szórako-
zást nyújtsanak. Mi történik akkor, ha ennél valamivel többre vágyunk? A Breaking Bad abszurd dro-
gos drámája újra bebizonyította, hogy minőségi televíziózás már létezik egy ideje. Habár ez a széria 
tavaly véget ért, egyre több olyan alkotás van, amit megéri hétről-hétre követni.

Sorozatajánló

Girls
Egy másik HBO sorozat, amiben huszonéves lányok 

képtelenek kooperálni a saját életükkel. Hannah Hor-
vath írói karriert próbál kezdeni, de ehhez szüksége len-
ne szülei anyagi támogatására, amit már az első évad 
első perceiben megvonnak tőle, mondván, hogy ideje 
felelősségteljes életet kezdeni. Az alapszituáció banális, 
és erről szól rengeteg olyan más sorozat is, amelyek-
nek senki sem jegyzi meg a címét, mert annyira sem-
mitmondóak. A Girls nagy előnye viszont, hogy bár a 
humora gyakran fordul abszurdba, mégis emberközeli. 
Ez a sorozat tényleg emlékeztet arra, ami a felnőtti fe-
lelősségteljes élet előtt a bohém, kísérletező korszakot 
jellemzi. Másrészt, nagy előnye, hogy nem fél egy viccet 
elsütni egy abortuszklinikán, vagy a szexet közelről áb-
rázolni, még akkor sem, ha Hannah barátjának, Adam-
nak az ízlése kissé perverz és furcsa. A Girls azért is 
formabontó, mert Hannah teltalkatú, és nem tökéletes 
testű meztelenséget is ritkán látunk a sorozatokban. A 
Girls elmegy a határokig, de ott képes kiválóan kimért 
stílusérzékkel egyensúlyozni. Szól a mindennapokról, 
amikor senki sem tudja, hogy mit kellene kezdenie ma-
gával, és úgy vicces, mintha egy jó sztorit hallanánk egy 
kollégiumi lányszobából. Egy New York-i kollégiumé-
ból persze, nem a Schönherzre gondoltam.

Valér 

Arrow
A Smallvilleből már ismert milliárdos handsome guy, 

Oliver Queen, 2012 őszén saját sorozatot kapott Arrow (A 
zöld íjász) címmel,  és jelenleg ő tölti be a CW csatorna 
aktuális szuperhősének posztját. De mi is a történet?

Miután Oliver – halottnak nyilvánítása után – hazatér 
otthonába, Starling Citybe, mindenki szívélyesen fogadja 
őt – néhány kivételtől eltekintve...

Egyúttal viszont a városban megjelenik egy kapucnis 
igazságosztó, aki levadássza – íjjal s nyíllal – a számára nem 
tetsző, általában elég vaskos bankszámlával rendelkező sze-
mélyeket, ami a rendőrségnek, élükön Lance nyomozó-
nak, nincs igazán kedvére.

A szemfülesebbek már rájöhettek, hogy a legmodernebb 
cuccokkal felvértezett hősünk nem más, mint Oliver, aki 
apjának tett ígéretét valósítja meg a gyilkosságok révén.

A sorozat két szálon fut: Az egyik a már bemutatott je-
lenben történő hajtóvadászat Starling Cityben, és annak 
nyomornegyedében (A Glades). A másik szál öt évvel nyú-
lik vissza egy szigetre, ahol Oliver egy hajótörés után élt, 
és vált a Zöld íjásszá.

A sorozatban rengeteg az akció, fullos verda, PÉNZ, rá-
adásul Oliver húga, Thea (hint: Willa Holland) sem egy 
olyan lány, aki után nem fordulsz meg az utcán, tehát 
srácok, mindenképp érdemes rátapadni a képernyőre. De 
hogy a lányok se maradjanak ki a jóból, szerelem, csalódás, 
és Stephen Amell meghozza majd a kedveteket eme remek 
sorozathoz, úgyhogy hajrá!

Szücsi
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Talán a Kedves Olvasó már nem is emlékszik arra az 
évre (egészen pontosan 2001-re) amikor a Final Fantasy 
X megjelent a kettes számú Playstation zászlóshajójaként. 
Talán akkoriban a konzolok sem voltak még itthon ilyen 
elterjedtek, mint manapság, és hát a 2001-es „generáci-
óváltó” felhozatal átéléséhez látni kellett, át kellett élni a 
kilencvenes évek háromdés forradalmát is. A Final Fan-
tasy X annak idején a jövő japán szerepjátékainak jelölte 
ki az irányokat, a jövő grafi kájával volt felvértezve, és nem 
a jövőnek, hanem az akkori jelennek mutatott újat. Ennél 
fogva mennyire ironikus, hogy 2014-ben is egy tisztessé-
ges és jól játszható program képét mutatja, feltéve hogy 
ismét elmerülünk benne.

Ennél jobb alkalmat keresve se találhatnák az újrázáshoz, 
hiszen a Square Enix feljavított formában dobta piacra is-
mét a játékot, kizárólag PS3 és PS Vita platformokon. A 
konverzió frenetikusra sikeredett, hisz nem csak az ilyenkor 
szokásos felbontás-turbózáson esett át az eredeti kód, hanem 
a textúrák, modellek és eff ektusok jó részét is szintre hozták 
a japán fejlesztők. Döbbenetes átélni ismét azokat a pilla-
natokat, amelyek egy teljes játékkonzolhoz köthető emléká-
radatot indítanak meg bennünk, és még megdöbbentőbb, 
hogy az akkori színvonal ma is mennyire működőképes. A 
japán szerepjáték klasszikus elemei (körökre osztott harcok, 
rengeteg titok, hosszú és remekül megírt átvezetők) a leg-

jobb formájukat mutatják a tizedik Final Fantasy játék-
ban. A csatákhoz ész és 

megfontoltság (azaz 
minimális straté-
gia) kell, a törté-
net átéléséhez 

pedig némi 
érzelmi 

felkészültség és befogadó kész-
ség szükségeltetik. Az egyedüli 
komolyabb, szubjektívnek te-
kinthető negatívum magából 
a manga-esztétikából fakad. 
Talán az FFX (és a csomagban 
is megtalálható „popper” folyta-
tás) volt az első olyan cím a so-
rozatban, amely kicsit félreértel-
mezte a divatos stílusjegyeket, 
mind karakteralkotásban, mind pedig a művészeti design 
egyes elemeiben. Sajnos ezek a hatások a mai napig lavina-
ként hatnak a potenciálgödör alja felé guruló sorozatra.

De félre a kesergéssel! A technológiailag győztes PS3 ver-
zió minősége mellett a Vitás átiratnak sem kell szégyenkez-
nie. A remake újításai vastagon átjönnek a kézikonzolos 
port esetében is, a döbbenet-faktor pedig csak hatványo-
zódik, amikor eljut az agyunkig, hogy valójában egy hor-
dozható verzió húzott be minket (ismét) Spira fantasztikus 
világába. Amíg a nagygépes kiadás egy lemezen, addig a 
PSV verzió egy kártyán és egy letölthető kód formájában 
érkezik. Bár a Cross-buy funkcionalitás (azaz „egyik gép-
re megveszem a játékot és a másik verziót is megkapom”) 
most kimaradt, azért a különböző verziók között a men-
tett állásainkat áttölthetjük a hálózat segítségével. Az extra 
küldetések, felújított zenei sávok mellett a csomag értékét 
növeli, hogy valójában két olyan játékot is kapunk egy árá-
ért, amelyekből alsó hangon 40-50 óra tartalmas szórako-
zást sajtolhatunk ki, külön-külön természetesen.

A Final Fantasy X/X-2 HD Remaster akkor is a tavasz 
egyik legjobb ajánlata, ha az ember szervezete elsőre til-
takozik Tetsuya Nomura dizájnja ellen. Az FFX a széria 
történetének egyik legjobb darabja, korának hű lenyoma-
ta. Ha eddig nem ismerted a japán szerepjátékokat (nem 

csoda, mostanában nem túl sikeres zsánerről beszélünk), 
vagy a klasszikus SNES/PS1 epizódokhoz már 

nem fűlik a fogad, akkor itt a remek lehető-
ség, hogy belekukkants, miért is rajon-

ganak milliók a sorozatért.

mcmacko
Rovatunkat a

Cenega Hungary Kft.
támogatta!

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (PS3, PSV)

Clara Harrison úgy érezte, az émelyítő mosoly 
örökre az arcán ragad, és nincs az a pofon, 
ami képes lenne levakarni onnan. Pedig tény, 
hogy a fogva tartói igencsak igyekeztek kivitelezni ezt 
a műveletet. A nyelvét ismét végigfuttatta a fogain, nem 
lazult-e ki esetleg valamelyik, de azok szerencsére továbbra 
is tökéletes rendben sorakoztak, fehéren, hetek óta 
fogszabályzótól mentesen.

Az arca viszont lüktetett, és nem feltétlenül a cu-
kor-túladagolást idéző mosolytól. Pedig utóbbira 
egyelőre pont nem volt szükség, épp egyedül tar-
tózkodott a cellában, a falhoz láncolva. A csuklója nyersen 
lüktetett ott, ahol a fém kidörzsölte, összességében mégis 
a hasa zavarta. Az éhséget úgy tűnt, Clarával ellentétben, 
nem igazán lehet agyonverni.

A lány felsóhajtott. Ó, persze, izgalomra vágyott, Cal-
averában ki ne tenné ezt? Unalomváros nem a magafajtá-
nak való, de ez megbocsátható gyengeség. Vagy legalábbis 
az lehetett, Clara pedig hajlandó volt elismerni, hogy té-
vedett, amikor azt hangoztatta – ha csak gondolatban is –, 
hogy ideje történnie valaminek.

Valami szokatlannak.
Egy, a lépcsőházban körülbelül a negyedikről lezuhanó 

hulla pontosan kimerítette ezt a fogalmat.
Más, normális emberi lény hívta volna a rendőrséget, 

Clara a pszichológusával tudta igazolni, hogy nem tarto-
zott ebbe a viszonylag tág kategóriába, hát felrohant a lép-
csőn, hogy megnézze, mégis ki az, aki emberi holttesteket 
dobál le méteres mélységbe.

Ja, a zongora pedig körülbelül ekkor követte a testet, va-
lami irtózatos robajjal. Talán ennek is köszönhető, hogy 
nem hallotta, ahogy a bejáraton keresztül legalább fél tu-
cat jól megtermett izomagyú ront be, felmérik a terepet, 
majd elindulnak felfelé.

Időrendi sorrendben ekkor jött a zongora után a benzin, 
majd a félig üres kanna is, de Clara nem ért rá foglalkozni 
abban a pillanatban ilyen apróságokkal, mivel épp az ol-
dalát szorongatva igyekezett megmászni a harmadikat is.

Az már kissé látványosabb volt, amikor ötödikként egy 
égő csomó hullott alá.

*
Cukor. Cukor, cukor, tejpor, cukor. Még egy kis tejpor. 

Két kanál instant kávé.
Forró víz.

Jackson elégedetten szemlélte az ered-
ményt – az utóbbi napokban az egyetlen 

jó dolog, ami történhetett vele, az egy pohár 
ilyen lötty volt, amit mindenki kávénak hívott, 

pedig az íze távolról se hasonlított az eredeti 
italra. Jackson nem is volt hajlandó így hívni. A 

lötty ellenben remekül illett rá.
Tizenkétszer keverte meg, nyolc-

szor óramutató járásával megegyező 
irányban, majd fordítva. Három év alatt 

vált szertartásossá ez a mozdulatsor, majd 
az ezt követő három perc várakozás, amíg a 
folyadék iható hőmérsékletűre hűl le.
A férfi  felnyitotta a laptopját, és csatlakoztat-

ta az újonnan szerzett telefont. Ha minden igaz, 
ez végre véget vet a két napja tartó keresésnek, felesleges 
baleseteknek, és egyéb kellemetlenségeknek. Nincs több 
hídról leesés, pont rosszkor érkező villamos, zongoratolo-
gatás a negyediken...

Na, az különösen macerás volt, de ha egyszer a pasas nem 
volt hajlandó használható információkkal szolgálni... Jack-
son kortyolt egyet a löttyből. Igen, ez lehetett az oka, hogy 
megcsúszott a folyosón, és átbukfencezett a korláton. Meg 
a kilincs, amivel hátulról fejbe vágta.

Természetesen csak puszta jóindulatból. Az embereknek 
meg kell tanulniuk, hogy addig röhögjenek, amíg a szóra-
kozásuk tárgya nem Jackson.

Szórakozottan végigpörgette a nemrég elhunyt Harrytől 
– szegény, szegény Harry, aki csak úgy leesett arról az épü-
letről – örökölt adatokat. Valaki nagyon meg fogja bánni, 
hogy kikezdett vele, és elvitte Clarse-t...

Jackson szerencséjére Harry – béke poraira – közel se 
volt olyan profi , mint amilyennek látszani akart, mert ki 
az az ostoba, aki minden fontos információt a mobilján 
tart, és mindössze a PIN kódjával véd le?

C. H. Howards St. 47.
Jackson elégedetten hátradőlt, kortyolva még egyet az 

édes löttyből.
Ó, igen, nemsokára vége lesz.

*
Clarát a negyediken találták meg, ahogy a helyszínt 

szemrevételezi. Valahogy mindenki arra a logikus követ-
keztetésre jutott, hogy mivel senki más nem volt rajta kí-
vül az épületben, kijutni a földszinten kívül nem nagyon 

A fogoly
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lehetett máshol, ezért a lány az, aki miatt a munkatársuk 
egy égő zongora romjai alatt rekedt a földszinten.

Lényegtelen, hogy Clara sokkalta helytállóbb érvként 
hozta fel a zongora súlyát és a helyzet abszurditását.

És így, egy nappal később még mindig próbálták kiszed-
ni belőle, hova tűnt valami francos pendrive – Sablon City 
sablonmaffi  ájához méltóan sablonos, de sajnálatos módon 
annál fájdalmasabb módszerekkel.

– Fogalmam sincs, miről beszél.
Clara nem tudta volna megmondani, hányszor ismételte 

el ezt a mondatot, de a hozzá tartozó mosolyt még mindig 
képtelen volt levakarni az arcáról. Lehet, örökre ott ragadt. 
Akkor pedig nincs mese, műteni kell, átszabni a száját, az 
egész képét, csak hogy ne úgy nézzen ki, mint valami mű-
mosolyú pincércsaj egy hipszter-kávézóban...

A hasonlattól sírhatnékja támadt, de a szája ettől függet-
lenül továbbra is felfelé görbült.

Az ajtó ebben a pillanatban vágódott ki. Clara egy pillanatig azt 
hitte, visszajöttek, de az ajtóban csak egy bőrdzsekis fi ckó állt...

*
A lány haja csapzott volt, szőke, arcát zúzódások borítot-

ták, és összességében...

– Te nem Clarise vagy – állapította meg Jackson. A 
francba, tette hozzá magában, kiegészítve némileg szí-
nesebb kifejezésekkel is. Pedig majdnem, a két őr váltig 
állította, hogy egyetlen élőlényt őriznek ezen a helyen, 
de a férfi  kezdte kicsit bánni, hogy nem vallatta ki őket 
részletesebben, mielőtt sajnálatos módon mindkettő... el-
szenderült kissé.

– Nem – értett egyet a fogoly mosolyogva. – A nevem Clara.
Hallgattak. A csend kissé kellemetlenre nyúlt.
– Nincs kedved esetleg kiszabadítani? – kérdezte végül a 

lány, a lánc pedig megcsörrent, ahogy, mintegy ösztönzés-
ként megmozgatta a feje felé kényszerített csuklóit.

Jackson egy fél másodpercig mérlegelte a helyzetet. Egy 
fi atal, csinos, egyértelműen kétségbeejtő helyzetben lévő 
lány a segítségét kérte.

Nem igazán gondolkodott sokat.
– Nincs – jelentette ki, és jó erősen becsapta maga után 

az ajtót.
A francba, hol az az átkozott macska?!

Mesi

Tehát először a tévhit: a milánói makaróni általában nem 
darált hús felhasználásával készül, hanem például sonka, 
szalonna, vagy más csíkokra/kockákra vágott húsok – de 
jellemzően semmi köze a marhához –, illetve fontos alko-
tóeleme a gomba – amiből természetesen az olaszok sem 
a csiperkét használják, de itthon az a népszerű, olcsó és 
könnyen beszerezhető –, továbbá az alapfűszere a rozma-
ring és a kakukkfű. Ezzel szembemenve a bolognai darált – 
legfőképp marha – hússal készül, és alapfűszerei leginkább 
a bazsalikom és az oregánó.

Készítsünk tehát bolognai mártást, az alapanyagok 3 jól 
megtermett kollégistára az alábbiak:

500 g darált hús (ha lehet inkább marha, de jó a sertés 
vagy a pulyka is), 400 g spagetti (durum, a tojásos tészta 
fölösleges pénz kidobás, leginkább koleszterinre), 200 g 
császár vagy kolozsvári szalonna (na itt is jön a koleszterin, 
nem kell az a tojásos tészta), 2 szép szál sárgarépa, 2 közepes 

fej vöröshagyma, 3-4 hüvelykujjpercnyi gerezd fokhagyma, 
500 g paradicsompüré (tetra packos, mint a legtöbb gyü-
mölcslé), 140 g paradicsomsűrítmény (kicsi konzerv, hogy 
legyen valami, aminek szenvedni kell a kinyitásával), ba-
zsalikom, oregánó, só, bors, zsiradék (oliva olaj/libazsír/ka-
csazsír/sertészsír/étolaj, pénztárca vastagságnak megfelelően 
választva), nagy csipet kristálycukor, nagy csipet kakukkfű.

Ez így elsőre meghökkentő lehet: szalonna, sárgarépa, 
kristálycukor – hát mi lesz ebből, édeskocsonya?

Érdemes kivárni a végét. Kockákra vágott szalonnát pi-
rítunk, majd apróra vágott hagymaféléket is az edénybe 
helyezünk. Nem sokkal utána az apróra vágott vagy reszelt 
sárgarépa jön (legalábbis, ami megmenekült a ropogtatás 
elől), végül zárja a sort a husi. A szalonnát zsírjára pirítjuk, 
a hagymát üvegesre, a répát csak megmutatjuk nekik, a 
hús pedig akkor jó, ha kifehéredett. Fedő alatt hagyjuk a 
díszes társaságot egy picit, majd visszatérve meglocsoljuk 

Sokan valamiért keverik a milánói makarónival, illetve legtöbbször mindenféle paradicsomos húsos 
szószra is ezt a nevet aggatjuk. Először szabaduljunk meg a tévhitektől, utána készítsünk bolognai 
mártást, amivel például az következő étket is elkészíthetjük, ha meguntuk már az „instant” szószokat.

Bolognai spagetti

Hozzávalók:
• 200 g sajt

• 500 g darált hús
• 12 lap lasagne tészta

• 1 lasagne vagy bolognai poralap
• 5 dl víz

• egy kis só
• kicsi olaj
• kicsi vaj

• tepsi, serpenyő
Elkészítés: kb. 30-40 perc

Sütés: kb. 180 fokra előmelegített sütőben

Elkészítés:
Egy lábasban megfőzzük a tésztalapokat (a vizet egy kis 

sóval felforralunk, majd belerakjuk a lapokat).
Ha megfőttek, leszűrjük őket. Kis olajon a darált húst 

megpirítjuk, majd hozzáadjuk a vízzel felhígított bolognai 
poralapot. Összekeverjük a hússal, majd egy kicsit meg-
főzzük. Eközben előmelegítjük a sütőt. A tepsinket kiva-
jazzuk, majd 1 réteg tészta, 1 réteg szószos hús, négyszer is-
mételve, végül a tetejére sajtot reszelünk. A tepsit berakjuk 
a sütőbe, és addig sütjük, míg a sajt meg nem pirul rajta.

Takács Gergely Ferenc

Lasagne
Olcsón, gyorsan

őket paradicsommal, aztán teljes felületen be lehet teríte-
ni bazsalikommal (ne sajnáljuk, de azért harmadzacskó-
nál álljunk meg), utána mehet vissza az egészre a fedő. 
Most kell megvárni a rotyogást, melynek az a különleges 
ismérve, hogy paraszttá válik az étel, ugyanis irgalmatlanul 
elkezd köpködni. Ezért is kell a fedő, voltaképp védőpajzs-
ként funkcionál, hogy ne találjon szembeköpni minket a 
saját ételünk, no meg, hogy ne merészelje összemocskolni 
a szép tiszta konyhát (ugye?). Szóval, ha már paraszttá vált 
az étel, érdemes megkóstolni, hogy ugyan fi nom-e. Nem 
lesz az, hiszen még se sót, se borsot nem látott, így hát őket 
is csatlakoztassuk az edénybe kerekedett meetuphoz.

Újabb kóstolások árán eldönthetjük van-e benne elég ba-
zsalikom, illetve észlelhetjük, hogy kívánja az étel az oregá-
nót, továbbá a rengeteg paradicsom miatt esetleg savanykás 
utóízt érzünk. Az utóbbin az oregánó biztos nem segít, de 
azért hintsük be vele az edény tartalmát (körülbelül harma-
dannyi kell rá, mint a bazsalikomból), viszont itt jön el az 
elején már emlegetett nagy csipet cukor. Hát ez bizony kell 
bele, mert a paradicsom egy savanyú zöldség (vagy inkább 
gyümölcs?). Még egy rotty után igazából készen is van az 
étel. Még tésztát kell főzni, sajtot reszelni, illetve tányért 
mosogatni (vagy kiválasztani a legkevésbé koszosat és vállat-
rántva kukába söpörni az azon fellelhető szárazanyagokat).

Pénztárca sirató percek
Ha marhával dolgozunk ez az étel igencsak drága – talán 

nem véletlen alkalmazzuk gyakran a drága fokozásához a 
marha szót, tényleg marha drága –, így sokat spórolha-
tunk, ha sertéshússal dolgozunk. Ha van elegendő zsiradék 
és nincs nagy igény húsra, akkor adott esetben a szalonnát 
akár el is hagyhatjuk. Továbbá, akik nem barátkoztak meg 
a sárgarépával, azok természetesen ettől az alapanyagtól is 
megszabadulhatnak, viszont ilyenkor érdemes odafi gyelni, 
mert a répa magas cukortartalma miatt kellett csak (!) egy 
csipet cukor az ételbe. A sajton viszont a végletekig nem 
érdemes spórolni, olcsó sajt helyett egyszerűbb, ha nem 
teszünk az ételre semmit, manapság a használható sajt kö-
rülbelül másfél mátyás per kilónál kezdődik.

Összegzés
A milánói egyáltalán nem ugyanaz, mint a bolognai, a 

répa nagyon jól megfér a paradicsom mellett, „édes ételbe 
csipet só, sós ételbe csipet cukor”. Még mindig nem tud-
juk, hogy a paradicsom zöldség vagy gyümölcs. A hagyma, 
szalonna és sárgarépa összepirított és párolt elegyét sofrí-
tónak hívják.

Góc
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