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Köszöntő
„Mert kérdezni, rákérdezni, sőt kételkedni a legritkább eset-

ben jelent tudatlanságot, inkább azt, hogy a kérdező számta-
lan helyről várja a válaszokat. A lenézett, a meggyanúsított 
kérdőjelet ezért én a legdemokratikusabb írásjelnek tartom. 
Aki kérdez, számít mások részvételére, bízik bennük, olyany-
nyira, hogy még a segítségüket is igényli. Aki kérdez, összefo-
gásra buzdít, tanácskozásra [...]”

Csoóri Sándor: Nomád napló

Először is, egy bemutatkozással tartozom nektek. Tóth 
Ádám vagyok, harmadéves informatikus, az Impulzus  új, 
immáron 32. főszerkesztője. Másodszor, ígéretekkel tarto-
zok nektek (bár a választási időszaknak már vége).

Biztos vagyok benne, hogy köztetek is, az elsőévesek közt 
akiknek még vannak ismerősei a gimis osztályokban biz-
tosan, de akár az érdeklődőbb végzősök körében is vannak 
olyanok, akik minden évben elolvassák az érettségi kérdé-
seket. Idén az irodalom érettségiben a fenti idézetet olvas-
hattuk, és ez alapján kellett a mellett vagy ellen érvelni, 
hogy a kérdezés jó vagy rossz?

Megkíméllek titeket attól, hogy ezt most három ol-
dalban kifejtsem, egyrészről azért, mert megdönteném a 
leggyorsabban karóba húzott Impulzus körvezető rekord-
ját, másrészről azért, mert nehéz összeszedni rá a három 
irodalmi művet példának. Azt azonban le kell szögeznem, 
hogy biztos a kérdések fontossága mellett érvelnék. Ahogy 
az idézet is írja, egy jó kérdésnek építő ereje van: amikor 
valamit megkérdőjelezünk, az nem arra szolgál, hogy szid-
juk, mintha csak kijelentő mondatban tennénk az egészet. 
Egy kérdés magában hordozza azt, hogy javítani akarunk 
rajta, nyitottak vagyunk a válaszra és az új javaslatokra és 
közösséget akarunk teremteni azokkal, akik hajlandóak el-
gondolkozni velünk együtt a feltevésen.

A célunk az Impulzusban az, hogy mi is ehhez hasonló 
kérdéseket tegyünk fel: ebben a számban olvashatjátok is 
ennek elkezdését. Kérdéseket teszünk fel például a negye-
dik félévvel kapcsolatban azért, hogy ezek megválaszolásra 
kerüljenek. És ígérjük, jövőre még több kérdést teszünk 
fel, amivel az a célunk, hogy beszélgetéseket kezdeményez-
zünk - veletek, akiket érdekelnek a válaszok, és tanáraitok-
kal, akiknek segítségüket ígényeljük ezek megtalálásához.

Harmadszor pedig, még tartozom nektek az ígéretek 
megtartásával.

Tóth Ádám
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<Cikkcím> NEKO ATSUME

Mesi

2016/04/26

További cikkjeink:
<Cikk>Aki találkozott már macskával, akár úgy, hogy neki magának van egy, akár 

úgy, hogy öt percen keresztül az útszélen guggolva próbálta magához csalni, 
mert „annyira édes”, tisztában van vele, mennyire sajátos kis lelkivilággal 
rendelkeznek. Jönnek, ha kaja van nálad, vagy néha akár spontán is.  De az 
ritka, nagyon ritka.

A Neko Atsume (angolosabb nevén Kitty Collector) játékban ez elő se for-
dul. A magyar címe lehetne akár Macskás néni Szimulátor, mert végtére is, 
attól még, hogy a játék a maga egyszerűségével a lehető legpontosabb képet 
nyújtja a kóbormacskák viselkedéséről, gyűjtögetésről szó sincs, hacsak nem 
vesszük a végtelen cicajáték megvásárlását.

De pontosan mit is lehet csinálni ebben a játékban?

Első lépés: kiteszed a kaját. Második lépés: kiteszed a játékokat, amiket 
összevásároltál. Harmadik lépés: kilépsz a játékból (nem vicc!). Negyedik és 
végül utolsó lépés: néha visszamész. Az elején érdemes öt-tíz perces szüne-
tekkel ránézni. A macskák pedig – csodák csodájára – megjelennek! Le kell 
szögezni, hogy jobb, ha nem lesed, hogy másznak be a kerítésen, mert akkor 
csalódni fogsz. Ezek kóbormacskák, nem házi kedvencek, és szégyenlősek, 
mint a fene. De ha ügyes vagy, akkor akár a ritka cicákat is elkaphatod. A 
rare catek a Neko Atsume elképesztően szembeötlő easter eggjei is lehetné-
nek akár – de bármi is jelenlétük célja, a sokkhatást mindenesetre elérik, 
amikor a sok átlagos, heverésző, kalimpáló, napozó és játszó cica között 

Neko Atsume - A japán 
macskás néni szimulátor

megjelenik Bob the Cat a hegymászószerelésével, vagy Billy the Kitten, vad-
nyugati stílusban.

Ez szép és jó, de mi a lényege? Megtanulhatod belőle, hogy a macskák 
abszolút szabad lények, és még egy játék erejéig se gyűjtheted be őket – 
jönnek és mennek, amikor kedvük tartja (lásd: amikor van kaja, minél 
drágább, annál jobb), lefényképezheted, ahogy az egy jó macskás nénihez 
illik, és albumokba rendezgetheted a különböző fotó-szerzeményeidet. 
Kis gyűjtögetés után még az udvar is bővíthető. Végtelen(ül korlátolt?) 
lehetőség, sok aranyos cica és a macskás néni életérzés. Ráadásként még 
ha mobilon keresztül nem fejtheti ki minden jótékony hatását, mondjuk 
a macskadorombolás, azért rengetek cica boldog ismerőse lehet az ember.

Még véletlenül se a gazdája. Legyen akármi is a játék neve.
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Élet a halál után - 
Lélekhullám könyvajánló

„Nem tudták mit cselekszenek. Félek az lesz az emberiség sírkövére írva.”

-Michael Crichton 

Mikor mondhatjuk azt egy emberről, hogy halott? Meghatározható má-
sodpercre pontosan a halálának pillanata? Egyáltalán, mi van a halál után? 
Ha már itt tartunk: milyen lehet halhatatlannak lenni?

Nem találkoztam még emberrel, aki nem gondolkodott volna el legalább 
egy kicsit ezeken a kérdéseken. A válaszokat máig nem tudjuk: az emberiség 
születése óta csak találgatások mennek. Tulajdonképpen a legtöbb vallás is 
valahol ezen alapszik: a földi élet alatt véghez vitt cselekedeteinkől függő-
en, más és más dolog történhet velünk halálunk pillanata után. Halálunk 
pillanata…  Mikor halunk meg pontosan? Erre konkrét választ az orvostu-
domány se tud nekünk adni. Csak egy jó közelítést. „A szakértők a holttest 
hőmérséklete, a hullamerevség alapján próbálnak következtetni a halál időpont-
jára.” -  írják a http://www.webbeteg.hu weboldalon. Mit tehet az, aki nem 
éri be ennyivel? Kutasson, mérjen, és fedezzen fel!

Itt kezdődik el a történetünk is, Robert J. Sawyer 1995-ben íródott, Lé-
lekhullám (The Terminal Experiment) című regénye. Peter Hobson egy 
kiskori traumája óta megszállottan próbálja kideríteni, hogy mi az a pon-
tos időpont, amikor kimondhatjuk egy emberről, hogy eltávozott az élők 
sorából. Kísérletei során feltehetőleg meg is találja rá a választ, azonban 
felfedez mást is, amire nem számított. Valószínűleg mindenki hallott olyan 
legendákról, miszerint a halál beálltakor az emberi test 21 grammot veszít 
a tömegéből. Sokféle spekuláció létezik ennek a magyarázatára, a könyv ezt 
egy „lélekhullámnak” nevezett jelenséggel magyarázza. Ekkor viszont újabb 
kérdések merülnek fel. Hova távozik pontosan ez az energia? Mi történik 
vele? Tényleg létezik az embernek egy halhatatlan része, amely a testtől füg-
getlenül örökké képes élni? Egyáltalán, hogyan állhat neki az ember mind-
ezt kutatni? 

Peter és egyik legjobb barátja úgy próbálják kideríteni a fenti kérdések-
re a választ, hogy a főhős tudatáról teljes másolatot készítenek három pél-
dányban, és némi módosítás után számítógépen keresztül figyelik tovább 
őket, azon keresztül kommunikálnak is velük. Az egyik példányban azokat 
az idegszálakat kapcsolják ki, amelyek a haláltól való félelmet okozzák. A 
másikban azokat, amelyek mindenféle földi szükségletekért felelősek, mint 
például táplálkozás, alvás, szexuális vágyak, stb. A harmadik csak biztonsági 
másolat, benne nem módosítottak semmit. Egy darabig minden rendben is 
megy, azonban most jelentkezzen az, aki azt hitte, semmi csavar nem lesz 
benne! Na ugye, hogy senki.

Peter élete ugyanis egyáltalán nem boldog és idilli. Megvannak a saját 
problémái, magánéleti szinten is. Ez persze a másolatokra is kihatással van. 
Nemsokára olyan gyilkosság-sorozat kezdődik el, amellyel egyértelműen 
összefüggésbe hozhatóak a másolatok is, ezt az író már a fülszövegben se ta-
gadja le előttünk. De ha tényleg a másolatok tették, akkor vajon melyikük? 
Vagy többen is felelősek érte? Egyáltalán, hogyan? De legfőképpen, miért?

Noha az egyik kedvenc könyvemmé vált a Lélekhullám, azt el kell ismer-
nem, hogy a könyv erőssége nem feltétlenül a történetben rejlik. Személy 
szerint magával a főhőssel nehezen tudtam azonosulni, hiába tartom maga-
mat egyébként egy meglehetősen empatikus személynek. Cselekmény szin-
ten fordulatos, néhol még nem is kiszámítható (amiért plusz pont Sawyer-
nek!), de érződik, hogy nem  erre helyezte  az író a hangsúlyt. Mégis teljes 
mértékig magával ragadott a könyv: rengeteg kérdést felvet, gondolkodásra 
késztet. Némely kérdést az író maga is megválaszol, némelyeket nyitva hagy 
nekünk, de mindkettő egyaránt jó vitaindító. Noha a könyvet már lassan 
21 éve megírták, a kérdések, amiket felvet, nagyjából ma is aktuálisak még, 
az viszont meglehetősen érződik rajta, hogy annó ’95-ben lévő jövőképet 
tárják elénk, így ne lepődjünk meg, ha pár gigabyte fog hatalmas adatmeny-
nyiségnek számítani a karaktereink számára. 

Mindenképp ajánlom ezt a könyvet (elsősorban eredeti nyelven) bárkinek, 
aki szeret ilyen jellegű kérdéseken elgondolkodni, illetve a krimi és a sci-fi 
világa egyaránt közel áll hozzá.

ÉLET A HALÁL UTÁN

Niki

2016/05/02

További cikkjeink:
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Popzene

Valér

2016/05/10

További cikkjeink:

Popzenei ajánló
Claire Boucher 1988-as születésű vancouver-i zenész. Előadói nevén Grimes, 

2010-ben adta ki az első stúdióalbumát Geidi Primes címmel. A lemez címe 
Frank Herbert Dűnéjére való utalás. Közhely, de nehéz megmondani, hogy 
mi is volt a zene, annyi biztos, hogy a Dűne földöntúli hangulatához illett. 
A törzsi kántálásra emlékeztető énekek, az akusztikus hangszerek keveredése 
az elektronikus dobbanásokkal, az elnyújtott atmoszférikus hangulat, mind 
valami furcsa fantáziavilág termékei voltak. Az élvezetre viszont nem lehetett 
panasz, ha valakiben megvolt a hajlandóság, akkor mélyre lehetett merülni 
ebben a rendezett káoszban, mert bár a dalokban volt valami félelmetesen 
furcsa, de ha átadta magát a hallgató a zenének, akkor egy különleges idillben 
találta magát. A második albuma, a Halfaxa ugyanerről szólt, talán játéko-
sabb volt, dallamosabb és több zaj keveredett benne. Az igazi népszerűséget a 
Visions című lemez hozta meg Grimes-nak, főleg két számnak köszönhetően: 
ezek egyike volt a Genesis, ami az előző albumok kaotikusan kavargó hangja-
iból valóban valami formálodó és születő popzenét jelentett, a másik pedig az 
Oblivion, ami az elhagyatottság melenkóliájának szimfóniája.

Három év várakozás után jelent meg az új album, az Art Angels. Érdekes 
volt figyelni, hogy amikor promózta az albumot, akkor az interjúiban milyen 
szemléletváltozáson esett át Claire Boucher személyisége. Régen zavartabbnak 
tűnt, mint az a zenész zseni, aki nehezen kontrollálja a publikus perszónáját, 
de az alkotás folyamatába teljesen bele tud feledkezni. Az önállóságra, az in-
dividualizmusra, az önkifejezésre való hajlam megmaradt, de eközben arra 
is az igény, hogy valami nagyobb ívű készítsen. Nem mondom, hogy az új 
album sokkal felnőttebbnek tűnik, de annyi eltérés van az előzőekhez képest, 
mint amikor egy korai húszas éveiben lévő személy az egyik útkeresésből egy 
másikba esik. Így jelent meg Grimes zenéjében egyre erősebben két gondolat. 
Az egyik a feminizmus. A másik pedig a popzene iránti rajongás, végre akart 
valamit készíteni, ami hasonlít a kedvenceire, mint például Mariah Carey da-
laira. Egy biztos, nem lett olyan.

Valahogy viszont közelebb került az egész zene egy valós személy értetlen 
vívódásához. Egy olyan nőéhez, aki próbálja megérteni mi történik körü-
lötte. Az albumról kiadott első demo a RELiTi volt. „When we were young, 
we used to live so close to it // And we were scared that you were beautiful // And 
when I peered over the edge and seen death, if we are always the same...” Az 
Art Angels sokkal inkább szól arról, hogy ki az, akinek „escapist” vágyálmai 
vannak, mint ezekről a fantazmagórikus álmokról. A zene is felszabadul-
tabb, szóval egyenesebben hat az érzékekre. Mégis a legsemmitmondóbb 
számok azok, amik valamilyen egyszerű popideált közvetítenének, például 
a Flesh without Blood. „Live as yourself // You claw, you fight, you lose // Got 
a doll that looks just like you // Remember when we used to say // «I love you» 
almost every day // I saw a light in you //Going out as I closed our window // 
You never liked me anyway...” A közvetlen dalszöveg, a közvetlen dallamok, 

viszont pontosan anélkül az eltúlzott, egyszerű grandiozitás nélkül, amitől 
az igazán intenzív popzene jó lesz. Grimes itt sokkal inkább hat valakinek, 
aki professzionális kivitelezéssel imitálja a popzenét, mint aki popzenét csi-
nál, ahogy bevallása szerint tenné. Viszont az albumnak vannak továbbra is 
feledhetetlen pillanatai, főleg a második felén. Például a videójátékokhoz 
illő bináris prüttyögéssel induló, majd feminista fehangokkal bíró World 
Princess II-ben, ami sokkal őszintébben hat dühösnek, mint egy öntudatra 
ébredt nő, aki végre mer rendelkezni azzal, ami a birtokában van. A rit-
ka pillanatok egyike, amikor az furcsa lepelbe burkolt gondolatok sokkal 
hihetőbben csengenek, mint amikor ugyanaz beszél egyenesen egyszerű 
vágyakról. De ugyanilyen indulatos a szintén izgalmas Janelle Monáe-val 
közösen készített Venus Fly, ahol egymásnak válaszolva, erőteljes basszusok-
kal megterhelten énekelnek a nőket kísértő szemekről, valamint a sajátos 
punk esztétikájukról, ahogy azt tesznek magukkal, amit akarnak. „Why you 
looking at me again? // What if I pulled my teeth? // Cut my hair underneath 
my chin // Wrap my curls all around the world // Throw my pearls all across the 
floor // Feeling my beat like a sniper girl // (Cause I want it more)”

A cikk folytatását keresd a blogon
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 – Körülbelül mikor, milyen okok vezettek arra az el-
határozásra, hogy új tantervre van szükség?

 – Körülbelül 5 éve, 2011-ben fogalmazódott meg az 
akkori Hallgatói Képviseletben és a Kari Vezetésben a 
közös munka során, hogy az akkor futó képzéseket felül 
kell vizsgálni. Amiatt volt erre szükség, mert a két ciklusú 
képzés bevezetése kicsit kapkodva történt, a rövid hatá-
ridő miatt, és így gyakorlatilag az 5 éves képzést vágták 
és osztották ketté. Így tulajdonképpen a Mérnökinfor-
matikus szaknak ez volt az első felülvizsgálata a beveze-
tése óta. Épp emiatt helyeztük erre a szakra a fókuszt. 
(Villamosmérnöki szakon sokkal kevesebb változtatásra 
volt szükség, mivel az sokkal kiforrottabb programmal 
rendelkezik).

 – A tanterv kialakításával kapcsolatban volt valami-
lyen felmérés vagy megkérdeztek jelenlegi vagy frissen 
végzett hallgatókat is?

Az akkori hallgatóknak volt lehetőségük kifejteni véle-
ményüket az akkori képzéssel és azzal kapcsolatban, hogy 
mit változtatnának azon. Ezt megtehették papír alapon, 
valamint a reformmal foglalkozó bizottságnak személyesen 
is lehetett javaslatokat tenni. Ezenkívül a Hallgatói Képvi-
selet weboldalán mindig kikértük a hallgatók véleményét 
az aktuális kérdésekben.

 – Milyen elvek mentén alkották meg az új tantervet? 
 – A tanterv módosítás egyik fő célja a kontakt óra-

szám csökkentés volt, valamint hogy hosszabb ideig 

Az Impulzus és a BME VIK Hallgatói Képviselete közös projektje keretében egy kérdőívet készítettünk, 

amely segítségével kérdéseket, véleményeket gyűjtöttünk a BME VIK mérnökinfó új tanrendjének ne-

gyedik félévéről és annak nehézségeiről  A hallgatók kérdései, véleménye alapján interjú készült a 

Hallgatói Képviselet oktatási referensével, Beluzsár Ádámmal  A cikk első harmadában az új tanterv-

vel kapcsolatos válaszai olvashatóak, majd a kérdőív rövid kiértékelése található, végezetül pedig a 

lehetséges változtatások témakörében kaptunk válaszokat a HK-tól valamint a Számítógépes grafika 

előadóját és tárgyfelelősét, dr  Szirmay-Kalos Lászlót és az Adatbázisok laboratórium tárgyfelelősét, 

dr  Gajdos Sándort  A kérdőív részletesebb kiértékelése hamarosan elérhető lesz a blogon 

„Ha ezt túlélem, halhatatlan vagyok…” 
– Ismeretlen hallgató a negyedik félévről.

specializálódhassanak az emberek. Sajnos, az előbbi célt 
a tapasztalatok alapján nem sikerült elérni, az utóbbiról 
pedig még meg kell várnunk a visszajelzéseket.

Az új tanrend megalkotásában figyelmet fordítottak arra, 
hogy a tárgyak elméleti része mellett a gyakorlat is minél 
inkább megjelenjen, többek között ezért is lettek a labo-
rok beosztva a számukra megfelelő tantárgyhoz, hogy egy 
egységet képezzenek.

Nagy problémát jelent még, hogy nagyon inhomogén a 
hallgatók bejövő tudása, ezért törölték el az első félévből 
a keresztféléveket. Helyette pedig létrehoztak egy olyan 
felzárkóztató képzést, melyet - reményeik szerint - ha a 
hallgató elvégez, akkor a következő évben már könnyedén 
veszi az akadályokat és onnantól kezdve már egyenesen 
tud haladni a képzésben.

 – A tanterv elfogadásakor felmerült, hogy bizonyos 
félévek jelentősen nagyobb problémát okozhatnak? Ha 
igen, milyen megfontolásból döntöttek a tanterv elfo-
gadása mellett?

 – Felmerült, többek között mi is jeleztük a kar felé, hogy 
a negyedik félévben szerintünk a terheltség jelentősen 
meghaladja a korábbi félévekét, valamint, hogy olyan tár-
gyak kerültek egy félévbe, melyek külön-külön is rendkí-
vül nehezek az átlagos hallgatónak.

Létre is jött egy munkacsoport, melyben résztvettek 
mind az oktatók, mind a hallgatók. Ez a csoport tett is 
több javaslatot (kredit és tárgy átcsoportosítást) a félév 
átszervezésével kapcsolatban: növeljék a Szoftver Projekt 
Laboratórium és az Adatbázisok Laboratórium kreditjeit, 
valamint kerüljön át a Számítógépes grafika a 3. félévre, a 
Szoftver Projekt Laboratórium pedig 5. félévbe, helyükre 
pedig az Üzleti jog és a Rendszerelmélet kerüljön. Azon-
ban ezt a Mérnök Informatikus Szakbizottság nem tartotta 
megalapozottnak és nem történtek változások, hiába pró-
bálkoztunk többször is a véleményük megváltoztatásával.

 – A tanterv megalkotásakor milyen alapon döntöttek 
a kreditértékek felülbírálásán valamint azon, hogy egy 
tárgy vizsgás vagy félévközis legyen?

 – A tárgykövetelményekről az oktatók döntenek. Szak-
bizottsági üléseken és reformos munkacsoport megbeszé-
lésen egyeztették, hogy az egyes félévek terhelése egyenle-
tesen legyen elosztva. A tárgyak kreditértékénél igyekeztek 
a valós terheléssel összhangba hozni. Egy félévben a TVSZ 
szerint csak 4 vizsgát lehet a mintatantervbe félévenként 
ütemezni, így fordulhatott elő például, hogy a tárgyak új-
raütemezése miatt több, mint négy vizsgás tárgy került a 
4. félévbe és ezt azzal oldották fel, hogy a Számítógépes 
grafika tárgyat félévközissé változtatták. 
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Az új és régi képzés mintatanterveinek összehasonlítása.
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A kérdőívre adott válaszok kiértékelése alapján az alábbiakban interjúszerűen összegzése legna-

 gyobb problémák olvashatóak  A részletes, minden tantárgyra kiterjedő összefoglalása hamarosan a

 blogon lesz olvasható   A kérdőívet alig egy hét alatt több, mint 150 hallgató töltötte ki  A kitöltők fele

mintatanterv szerint halad, nem vettek fel jelentősen több kreditet a tantervben szereplőtől, ennek

ellenére 80 % érzi ezt a félévet jóval nehezebbnek a korábbiaknál, ahogy ez a diagramokból is látszik 

 – Melyik tantárgy okozza a legnagyobb nehézséget? 
Miért? Hogyan lehetne ezen segíteni?

 – Egyértelműen a grafika a legnehezebb. (A kitöl-
tők több, mint 60 százaléka jelölte a félév legnehezebb 
tárgyának.) Sokan javasolták, hogy jobb lenne, ha újra 
vizsgás lenne a tárgy, nem pedig ZH-s. Rengetegen hiá-
nyolják a tárgyból az új sablonhoz – a 2015/2016 tava-
szi félévétől kezdve OpenGL 3.0 verziójú – a segédletet 
vagy a tárgyból a gyakorlatot / labort, a gyakorlati fel-
készítést. A tárggyal kapcsolatban a hallgatók véleménye 
megoszlik: a kitöltők egyik fele inkább szakirányra vagy 
MSc-re való tárgynak tartja, a másik fele érdekesnek és 
hasznosnak, de nehéznek. A házi feladatokat nehéznek, 
de a pontozást korrektnek tartják – bár néhányan jobban 
örülnének, ha skálázhatóbb lenne. (Sajnos, sokan nem 
tudnak a többi leadandó mellett kellő időt szánni rá.)

 – Melyik tárgy jelent még a hallgatók számára nagy 
problémát?

 – Az Adatbázisok laboratórium tárgyat annak ellené-
re, hogy a kitöltők majdnem 30 százaléka nem tudta 
felvenni, a hallgatók jelentős része jelölte nehéznek (a 
tárgyat felvevő hallgatók több, mint fele jelölte legne-
hezebb vagy második legnehezebb tárgynak a félévben). 

A hallgatók hasznosnak és érdekesnek tartják a tárgyat, 
sőt sokan egyetértenek Gajdos Sándor félév elején el-
hangzott mondatával, amely szerint „Ez a félév leg-
hasznosabb tárgya.”, de a kettő kreditet nem tartják 
arányosnak a befektetett munka tekintetében. Sokan 
15-20 vagy akár 30 órát is rászánnak egy laborra, a ja-
vítást szigorúnak tartják. Habár a segédlet hasznos, de 
nem feltétlenül nyújt elég tudásanyagot a laborfeladatok 
megoldásához, minden labornál különböző, számuk-
ra teljesen új technológiákkal találkoznak a hallgatók. 
Többen hiányolják az oktatói segítséggel kiegészített el-
méleti tudásanyag megszerzésének lehetőségét. Viszont 
a tárggyal kapcsolatos levelező listát különösen hasznos, 
követendő példának tartják. 

 – Mi okozza a félévben a legnagyobb nehézséget?
 – Rengeteg tárgyból van a félévben leadandó, amely 

otthoni munkát igényel: Adatbázisok laboratórium, 
Szoftvertechnikák, Operációs rendszerek, Számítógépes 
grafika és Szoftver Projekt laboratórium. Ezek nagyon 
könnyen összecsúszhatnak egy hétre, ami már egyértel-
műen sok, nem lehet a tárgyakra megfelelően készülni. 
Ezen felül a vasárnapi leadási határidők mellett a hétfői 
ZH időpontok sem segítenek sokat. A Kommunikációs 
hálózatok 2 valamint az Operációs rendszerek laboralkal-
mait lehetett volna egyeztetni.

 – Ha lehetőséged lenne módosítani a tanterven, mi-
lyen módosításokat eszközölnél?

 – Adatbázisok laboratóriumot, Számítógépes grafikát 
és Szoftver projekt laboratórium tárgyakat különböző 
félévbe kellene áthelyezni. Ezeket a tárgyakat ki lehet-
ne cserélni akár kötelezően választható vagy szabadon 
választható tárgyakkal vagy akár más mintatantervi tár-
gyakkal (Mesterséges Intelligencia, Kódolástechnika, IT 
eszközök technológiája, Rendszermodellezés, Üzleti jog, 
Mikro- és makroökonómia). Érdemes lenne felülvizs-
gálni a tantárgyak kreditszámát, főleg a Szoftver projekt 
laboratórium és az Adatbázisok laboratórium esetén nem 
reális a kettő kredit a befektetett munkával.

A kérdőív eredményei alapján a lehetséges változtatásokkal, a tanterv javításával kapcsolatos 

kérdéseket is Beluzsár Ádám válaszolta meg 

 – Van egyáltalán lehetőség módosítani a tanterven?
 – Mindent meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy 

a jelenlegi problémákat megoldjuk, ehhez mindenkép-
pen szükségünk volt erre a kérdőívre is, hiszen így már 
van egy jelentős hallgatói tömeg, akiknek a véleményére 
hivatkozhatunk. Tervezünk ez ügyben egyeztetni az ok-
tatási dékánhelyettessel, valamint a szakbizottság elé is 
szeretnénk bevinni az ügyet megtárgyalásra. 

 – Körülbelül mennyi időn belül lehetne a módosí-
tásokat végrehajtani? Akár a jelenleg 2. féléves hall-
gatók helyzetén is lehet ezzel könnyíteni vagy csak 
felmenő rendszerben van erre lehetőség? 

 – Rendelkezésünkre áll egy nyár szerencsére, ezért re-
méljük, hogy már a most 2. féléves hallgatóknak nem 
kell ugyanezekkel a problémákkal megküzdeni, de ter-
mészetesen ezeknek a folyamatoknak akár több hónapos 
átfutási idejük is lehet.

 – A kérdőív alapján a hallgatóknak több tantárgy-
ból is igényük lenne a több kontakt órára, segítségre 
annak ellenére, hogy az új tanterv kialakításakor a en-
nek csökkentése is cél volt. Szerinted érdemes lenne 
növelni a kontakt óraszámot?

 – Visszautalnék az első kérdésre adott válaszhoz, misze-
rint ez volt a Mérnök informatikus képzés első felülvizs-
gálata és még szükséges lehet akár több felülvizsgálat is. 
Így előfordulhat, hogy bizonyos tárgyakból növelni, má-
sokból pedig csökkenteni kellene a kontakt óraszámon.

 – Milyen módosításokat lehetne a tanterven eszkö-
zölni? Lehetne szerinted tárgyakat megcserélni a fél-
évek között? Lenne lehetőség a kreditek elosztásának 
módosítására vagy akár bizonyos tárgyakból az óra-
szám növelésére, gyakorlatok bevezetésére?

 – Korábban említettem, hogy a 4. félévvel kapcsolat-
ban milyen változtatási javaslatokat tettünk a Szakbizott-
ságnak, hasonló módosításokat szeretnénk elérni, hiszen 
alapvetően abban látjuk a problémát, hogy több rendkí-
vül nehéz tárgy került egy féléven belülre.

A gyakorlatok bevezetését és a kredit változásokat pedig 
fogjuk ajánlani a tárgyfelelősnek és a Szakbizottságot is 
megpróbáljuk meggyőzni arról, hogy szükség van ezekre 
a módosításokra.

 – A kérdőív alapján a hallgatókban felmerült az 
igény, hogy a Számítógépes grafika tárgyból legyen 
gyakorlat, laboratórium vagy kisebb, gyakorló, a nagy 
házi feladatokra felkészítő feladatok. Ezen felül Adat-
bázisok laboratórium tárgyból a kiadott segédanya-
gon túl tanári segítséggel elméleti anyag átadására 
előadás keretében is lenne igény.  Mit gondolsz, lenne 
lehetőség ezeket vagy ehhez hasonló változtatásokat 
kivitelezni (akár fakultatív) formában?

 – Kezdeményezni mindenképpen érdemes, mivel a 
kérdőív alapján a hallgatóságnak erre nagy igénye lenne, 
ezért reméljük, hogy az oktatók sem fognak szembemen-
ni az ötlettel és ezzel jelentősen tudunk javítani a tan-
anyag befogadhatóságán.
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 – Szirmay-Kalos László Tanár Úr, mi az Ön vélemé-
nye arról a felvetésről, igényről, hogy a Számítógépes 
grafika tantárgyból legyen gyakorlat, laboratórium 
vagy kisebb, a nagy házi feladatokra felkészítő felada-
tok?  

 – Az elmélet és annak alkalmazása egy-egy feladatra, 
akár implementációs szintre süllyedve is, elhangzik az 
előadáson, ahol ahhoz is iránymutatást kapnak a hall-
gatók, hogy hogyan induljanak el a feladat megoldá-
sának nem is annyira rögös útján. Tehát az előadások 
meghallgatása után, a korábban tanultak felhasználásával 
(pl. C++ programozás, alapvető vektor, mátrix művele-
tek, deriválás, középiskolás fizika, amelyek készségszintű 
használata egy másodéves informatikustól elvárható) a 
feladatok önállóan teljesíthetők és teljesítendők.

A házi feladatoknak egyébként az a célja, hogy a hallga-
tók az előadáson elhangzottakat a saját fejükben elrendez-
zék és összekapcsolják azokkal az ismeretekkel, amelyek 
már ott vannak. Ez egy egyéni folyamat, mert minden 
ember feje más. Ennek során meg kell adni a hibázás le-
hetőségét és a felfedezés élményét. Hibázás és felfedezés 
nélkül nem lehet megtanulni semmit. Kétségkívül nem a 
legkönnyebb út, de a könnyű utat, mint a vezetett gya-
korlatok, értelmetlen választani, mert azon nem jutunk el 
a valódi tudáshoz. Megjegyzem, hogy hibázás/felfedezés 
vezet oda, hogy a hallgató saját magát tesztelve többször 
végigiteráljon az anyagon és tényleg megértse annak üze-
netét. Ha ennek során elakad, kérdezhet tőlem is, és a 
grafika házi doktortól (Dr. GH) is. Ráadásul az értéke-
lés sem úgy történik, hogy csak a tökéletest fogadjuk el. 

Azt pontozzuk, hogy a hallgató láthatólag mennyit gyöt-
rődött, és ezáltal fejlődött az elkészítés során.

Az elmondottak szerint a kötelező vagy fakultatív 
gyakorlatok, közös házi feladat megoldó konzultációk 
feleslegesek, károsak és bizonyítottan értelmetlenek (ki-
próbáltuk, nem működött). Rosszak, mert megfosztják a 
hallgatókat a felfedezés és megértés örömétől, a problé-
mamegoldás és hibakeresés gyakorlásától, és olyan útra 
terelik őket, amikor a házi feladat egy készen kapott meg-
oldás mechanikus „leprogramozásává” züllik, vagy még 
rosszabb esetben copy-paste műveletté. Ráadásul több-
szörösen becsapja a hallgatókat, akik miután formálisan 
megcsinálták a házi feladatot, abban az illúzióban ringat-
ják magukat, hogy ezzel megtanulták az ehhez szükséges 
dolgokat és egy hasonló feladatot akár önállóan is meg 
tudnának oldani. Nem tudnák, mert ahhoz meg kellett 
volna próbálni.

A több, kisebb, akár szorgalmi feladatnak szerintem 
lenne értelme, de azt is kipróbáltuk, és az sem működött, 
mert a hallgatók, mint bárki más, a task-okat prioritásos 
és nem time-sharing ütemezés szerint szeretik feldolgoz-
ni. Ez tény, amit megváltoztatni nem lehet, ezért tudo-
másul kell vennünk.

Értem én a hallgatók azon igényét, hogy kevesebb 
energiabefektetéssel jussanak célba, a világon mindent 
ez az alapelv vezérel (amit egyébként az animációban fel 
is használnak, lásd a Pixar Luxo nevű „címerállata”). Én 
nem akarom becsapni a hallgatókat. A felvetésük a ke-
vesebb energiabefektetést valóban garantálja, csakhogy 
nem vezet oda, ahol a tudást osztják.

Az előző felvetéssel kapcsolatban megkérdeztük az érintett tantárgyak tárgyfelelőseit  

Jóval nehezebb a korábbi féléveknél.

Kicsit nehezebb a korábbi féléveknél,
de hozható.

Körülbelül azonos nehézségű,
mint a korábbi félévek.

Volt már nehezebb is.

Ez az eddigi legkönnyebb félév.

Mennyire nehéz a félév?

 – Gajdos Sándor Tanár Úr, mi az Ön véleménye 
arról a felvetésről, igényről, hogy az Adatbázisok la-
boratórium tantárgyból a kiadott segédanyagon túl 
tanári segítséggel elméleti anyag átadására, előadások 
legyenek?

 – Az ilyen kérdéseknél azt érdemes először megvizsgál-
ni, hogy mi a cél. Az én ismereteim szerint a VIK-en 
mérnökként dolgozni képes informatikusokat szeretnénk 
képezni. Ehhez – többek között – az kell, hogy a kikerü-
lő hallgatóink önálló alkotó munkára legyenek képesek 
korszerű technológiák felhasználásával. Az előbbi szük-
séges feltétele, hogy stabil elméleti alapokkal rendelkez-
zenek, akinek ugyanis káosz van a fejében, az döntés- és 
alkotásképtelen – vagy ha mégis alkot, az nem fog jól 
működni. Azon tudáselemekhez, amelyek véleményünk 
szerint ebbe a kategóriába tartoznak, előadássorozatokat, 
iteratív elemeket tartalmazó oktatást, valamint komoly 
számonkérést rendel hozzá a Kar. Így próbáljuk biztosí-
tani, hogy ezek tartósan megmaradjanak a hallgatók fe-
jében, ezekre akár sok év múlva is lehessen támaszkodni. 
A (korszerű) technológiák ismerete és felhasználásának 
képessége a képzés másik markáns oldala. Egy jó (in-
formatikus) mérnöknek ezekből minél többet érdemes 
valamilyen szinten ismernie: elsősorban azon a szinten, 
hogy mire lehet hatékonyan felhasználni, az alkalmazá-
sának mik a feltételei, milyen ráfordításigényű, stb. Eze-
ket az ismereteket-tapasztalatokat akkor a legkönnyebb 
megszerezni, ha valaki ki is próbálja őket, alkot valami 
kis működőt a segítségükkel. A technológiák azonban 
jönnek-mennek, klasszikus informatikus mérnökként 
mindenkinek arra kell számítania, hogy folyamatosan 
újabb-és-újabb technológiákkal kell megismerkednie. 
Ezért fontos ennek a képességnek a kialakítása is: a kor-
szerű technológiai ismeretek önálló megszerzése, amely 
során a már megismertekre és a stabil elméleti tudás-
ra lehet támaszkodni. Mivel a technológia viszonylag 
gyorsan változik, ezek megszerzése során nincs értelme 
– sem gazdasági, sem pedagógiai okokból – ugyanazo-
kat a módszereket használni, mint a szakmai elméleti 
alaptudás átadása során. Ne tévesszük össze az informa-
tikai fejlesztőt/programozót az informatikus mérnökkel. 
Ahhoz, hogy valaki programot fejlesszen, nem érdemes 
sok évig egyetemre járnia. Kiváló fejlesztők vannak akár 
diploma nélkül is a piacon. Számos értelmes gimnazista 
egyedül megtanul programozni. Kifejezetten kódolást ta-
nítani egyetemi szinten pénzkidobás mind az országnak, 

mind az illető családjának. A kódolás az a képesség, 
amire egy informatikus mérnöknek ugyan szüksége van 
ahhoz, hogy biztosabb lehessen az elképzelései megvaló-
síthatóságában, de nem ez a végcél. Még akkor sem, ha 
a hallgatóink jelentős része kódolóként/fejlesztőként fog 
dolgozni, nem pedig kizárólag klasszikus mérnökként, 
aki a részletek megvalósítását kiosztja a beosztott fejlesz-
tőknek.

Az Adatbázisok c. elméleti tárgy és az Adatbázisok la-
boratórium oktatásának kialakítása ezekkel az elvekkel 
és célokkal összhangban van. Eltekintve tőlük termé-
szetesen sokmindent lehetne másképpen csinálni: akár 
előadásokat is lehetne tartani abból, hogy hogyan kell 
használni egyes Java utasításokat amikor perzisztens 
adatkezelést akarunk megvalósítani, vagy egy feléves tan-
tárgy keretében lehetne oktatni kizárólag az SQL nyelvet 
– mint ahogyan pl. a programozó matematikusoknak te-
szik vagy erről szóló terjengős programozói tanfolyamok 
keretében próbálják olyanok fejébe is beleverni a haszná-
latát, akik előtte nem tanultak sem a relációs algebráról, 
sem a relációs kalkulusokról, nem hallottak a fizikai adat-
kezelés jelentőségéről/kihívásairól, sem a lekérdezések 
optimalizálásáról, és a relációs adatbázisokról csak annyi 
az elképzelésük, hogy táblázatokban vannak az adatok. 
Ne feledjük, hogy amit „elméleti” előadásban el lehetne 
mondani az egyes laboratóriumi foglalkozások előtt, az le 
van írva a hallgatói segédletekben. Sok év és sok ezer hall-
gató tapasztalata alapján nyugodtan kijelenthető, hogy 
az Adatbázisok laboratórium feladatai ezek segítségével 
megoldhatók a tantárgy jelenlegi keretei között, és ha 
ennél sokkal többet próbálnánk készen átadni a hallga-
tóknak – megfosztva őket attól is, hogy számos dolgot 
maguk fedezzenek fel és/vagy próbáljanak ki –, akkor az 
ilyen oktatásnak az outputja már más lenne.

A teljes körű, minden tantárgyra kiterjedő statisztika 
valamint a kérdőívre adott válaszok közül a legviccesebbek 

hamarosan elérhetőek lesznek az Impulzus Blogon. Ha 
érdekel, kövesd figyelemmel a blogot (blog.impulzus.com) 

vagy kedveld az Impulzus Facebook oldalát, hogy értesítést 
kaphass a legújabb blogos tartalmakról.
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Kirándulás achievementekkel

Persze a Geocaching nem tud az emberek 
feje felett lebegő kérdőjellel szolgálni, de a 
játék alapötlete mégis hasonló. A lényege, 
hogy a világ minden pontján különböző mé-
retű „kincsesládák” vannak elrejtve, melyeket 
GPS koordináták alapján lehet megkeresni 
és regisztrálni. Csak Magyarországon több, mint 3000 
láda vár megtalálásra, ebből Budapesten és Pest megyé-
ben összesen 700-at helyeztek el. 

A játék nem titkolt célja az, hogy az embereket megmoz-
gassa és új helyekkel ismertesse meg. Ládát bárki elhelyezhet 
(egy minimális számú megtalálás után), így mindenki meg 
tudja velük jelölni a számára kedves és érdekes látnivalókat, 
hogy azután a többi játékos a megadott koordinátákat kö-
vetve szintén eljuthasson oda. A GPS-ünk ezáltal elvezet-
het minket olyan helyekre, mint a Budai vár, a Városliget, 
a Margit-sziget vagy Normafa, de én elsősorban nem ezért 
tartom érdekesnek. A szépsége pont az, hogy mivel bárki 
elhelyezhet ládát, ezért sokkal kevésbé ismert helyekre is 
eljuthatsz, akár Budapest belvárosának elrejtett templomai-
hoz, akár a Pilis legszebb csúcsaihoz vagy túraútvonalaihoz. 
Ha szeretnél valahova kirándulni, a Geocaching mindig tud 
adni hozzá egy olyan helyet, amit megér meglátogatni.

A játék persze amellett, hogy remek túraútvonalakon visz 
végig és szép tájakat mutat meg, komoly kulturális jelentő-
séggel is bír: minden megkereshető ládához tartozik leírás 
is, amit érdemes elolvasni - legtöbbször egy kis történelmi 
ismertetőt írnak a helyről, de gyakran van benne személyes 
történet, vagy egyszerűen egy környéken lévő látnivalóra 
való hivatkozás, esetleg egy jó kávézó vagy pékség címe. 
Ezzel még egy egyszerű belvárosi séta is érdekessé tehető 
egy olyan helyen, amit százszor végigjártunk már.

A megkereshető ládák különböző típusai is változatossá te-
szik a szórakozást: a hagyományos odamész-megkeresed-ki-
nyitod elképzelést gyakran felválthatja az, hogy valamilyen 
fejtörőt kell megoldanod a megtaláláshoz. A legtöbb láda 

pedig úgynevezett multiládaként működik: 
ezek általában úgy néznek ki, hogy a megtalálás 
regisztrálásához szükséges jelszó több darabban 
van szétszórva egy területen (pl. műemlékeken 
olvasható szövegek megadott betűi), láda pedig 
az utolsó jelszódarabbal az utolsó állomáson 

van (ilyeneket gyakran hosszabb túraútvonalak mentén 
szoktak elhelyezni, az út közbeni szebb pihenőket jelölve 
meg vele). Gyakran még azzal is megbonyolítják, hogy a 
következő állomás koordinátái csak az előző állomáson van-
nak leírva, elrejtve, így amikor elindulsz, még nem is tudha-
tod, hogy hova fogsz megérkezni. Léteznek virtuális ládák, 
melyekhez fizikai láda nem tartozik, csak valahol el van 
rejtve a jelszó (ilyenek leggyakrabban városokban szoktak 
elhelyezni, forgalmas helyeken, ahol nehéz az eldugásuk), 
de itt egészen érdekesekkel is találkozhatunk: egy budapesti 
láda célja például egy megadott helyről fotót készíteni a Par-
lamentről úgy, hogy az nincs felállványozva - mi a kihívás, 
ha nem ez? Ezek mellett vannak egzotikusabb ládák, például 
az utazóládák, amiknek mindig van valamilyen megadott 
témája, és amikor megtalálod, magaddal viheted és te rejt-
heted el a következő állomásra. Ilyen ládák közül van, ami 
Magyarország várait járja körbe, de van olyan is (talán a leg-
érdekesebb, amit eddig láttam), amit mindig egy nagyon 

Ahogy egyre tavasziasabb lesz az idő, úgy lesz egyre kevésbé elnéző velünk szemben a társadalom, 
ha egy teljes napunkat egy besötétített szobában töltjük, valamilyen RPG kitalált világát járva  So-
kunkat talán már a barátnője is olyan nehéz döntéshelyzetbe hozta, mint hogy „nem szeretnél végre 
csinálni valamit az itthon ülésen kívül?”, amire természetesen őszintén felelni öngyilkosság lenne, így 
muszáj bevállalnunk, hogy kimozdulunk  De mi van, ha úgy is le tudnánk ezt tudni, hogy amit csiná-
lunk, az megszólalásig hasonlítson ahhoz, amit a képernyő előtt csinálnánk - azaz questeket teljesítve 
bolyongunk a világban?

szemetes természeti helyre kell elhelyezni – a következő 
megtaláló pedig azzal, hogy elindul érte, vállalja a terület 
megtisztítását is, mielőtt továbbvinné a ládát.

A játékhoz természetesen remek közösség is tartozik, 
akik az egészet működtetik. Ők végzik az ellopott/meg-
rongált ládák cseréjét, de gyakran közös ládakereséses 
eseményeket is tartanak, ahol egy kitűzött útvonalon ha-
ladva felkutatják a környék rejtéseit minden érdeklődővel 
együtt. A játék természetesen nem csak Magyarországon 
folyik: nálunk is vannak regisztrálva különböző, környező 
országokban elrejtett ládák, de a nemzetközi oldal segítsé-
gével az egész világon kereshettek kincsesládákat. Én ma-
gam viszont a magyar oldalt tudom ajánlani: egyrészről 
a legtöbb magyarországi láda nincs regisztrálva a nemzet-
közi oldalon, így nem teljes a játék, másrészről a magyar 

mobilalkalmazásnak is több előnye van. Bár a kinézet te-
kintetében a nemzetközi lekörözi, de offline is működik, 
és ellentétben a másikkal, ahol nagyjából a ládák negyedét 
látod előfizetés nélkül, a magyar teljesen ingyenes. 

Mégis miért szeretném veletek leginkább megismertetni 
a Geocachinget? Azért, mert nagyon jó szórakozás. Biztos 
vagyok benne, hogy bárkit, aki járt már valamilyen fantasy 
világban, lázba hoz az a gondolat, hogy elrejtett ládákat 
keressen, amolyan igazi GPS-es kincskeresős módon - akár 
egy városnéző túra során szeretné ezt megtenni, akár az 
erdőt járva. Tökéletes lehetőséget biztosít arra is, hogy a 
barátokkal elüssétek az időt, de higgyétek el, randi alka-
lomnak is kiváló valamelyik budapesti rejtést felkeresni.

Talán a legszebb dolog az egészben pedig az, hogy meg-
ismered a környékedet, elkalandozol olyan helyekre, amik 
pár száz méterre vannak a napi útvonaladtól, amerre a su-
liba mész, de amúgy sose járnál arra, és megismerheted a 
környéket a leírások alapján úgy, ahogy még egy idegen-
vezető se tudná elmondani: más emberek szemszögéből.

És persze mindig ott van az a jóleső érzés is, amikor reg-
gel bemész az I-be, tudod, hogy az ott lévő emberek nagy 
része nem tud az épület oldalában elrejtett kincsesládáról, 
és az a te titkod lehet.

Tóth Ádám

Érdekes ládák a BME közelében

Infopark: Bizony, még az I épület oldalában is van egy 
jól elrejtett láda, még ha csak gyógyszeresdoboz méretű 
is. A láda multiládaként működik, 4 darabból áll, ebből 
az első három pont körbevezeti az érdeklődőket az In-
fopark területén, miközben a jelszórészletekért kutat, az 
utolsó pedig az elrejtett ládára mutat.

Feneketlen-tó: A tó mellett is található egy egyszerű, 
egypontos láda, ami hagyományos módon egy odúba lett 
elrejtve. Tökéletes alkalom egy kis parkban ejtőzéssel egy-
bekötött ládakereséshez!

Gellért-hegy: A túrázni vágyóknak se kell messzire men-
nie, a Gellért-hegy környékén nem egy láda van elrejtve, 
valamint számos multiláda kezdőpontja is itt található.

56-os emlékhelyek: Egy nagyszerű emlékláda kezdete 
található a K épület melletti 56-os emlékműnél. Innen 
indulva sorrendben lehet végigjárni az állomásokat, ame-
lyek a forradalmi tömeg útvonalán fekszenek, mindenhol 
jelszórészleteket találva és a történelmi eseményeket ol-
vasva közben a ládaleírásból.

Harminckettesek tere: Nem messze a 4-6-os megálló-
jától egy igen hangulatos belvárosi sétára lehet indulni, 
mely során mindig az aktuális állomáson olvashatjuk le 
a következő pont koordinátáját, így járva be a környéket, 
amíg meg nem találjuk a végső elrejtett ládát.
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„Mi fog történni, ha egy kutatási tevékenységeket is 
tartalmazó témát választok önlab témának: mit kell 
csinálnom, hogyan kezdek hozzá?”

Ez is ugyanolyan téma, mint a többi: kiválasztod, hogy 
mi érdekelne, egyeztetsz egy találkozót a konzulenssel és 
beszélgettek róla. Ott derül ki, hogy mit jelent a feladat, 
konkrétan mi lenne a te részed, ez alapján tudod eldönte-
ni, hogy mennyire tudod majd beleélni magad, mennyire 
jelent kihívást, motivációt számodra a terület.

„Ezt úgy kell elképzelnem, hogy szorgalmi időszak-
ban cikkeket kell olvasnom, amíg eszembe nem jut va-
lami használható? Mert én nem az elméleti dolgokkal 
akarok foglalkozni az egyetemen.”

A kutatás nem azt jelenti, hogy száraz elmélet az egész, 
és nincs kézzel fogható, működő eredmény. Mi a kutatás 
alkalmazott irányait részesítjük előnyben, tehát amikor 
a végén valami tényleg működik. A kutatás-fejlesztési 
feladatok abban különböznek a tisztán fejlesztési felada-
toktól, hogy előre nem tudjuk pontosan, hogyan is lehet 
majd megoldani. Ha egy hatalmas partnernyilvántartó 
rendszert kell készíteni, az igen szép mérnöki feladat, de 
a követelmények egyértelműek, a technológia adott hoz-
zá. Azon nem kell kísérletezni, hogyan lehetne kigyűjteni 
a beszállítók neveit. Ellenben ha egy olyan játékot szeret-
nél készíteni, ami fejre rakható EEG és pulzusmérő segít-
ségével hangolja a saját nehézségét úgy, hogy a játékos se 
ne legyen frusztrált, se ne unatkozzon, akkor ehhez szá-
mos dolgot ki kell tapasztalni, ki kell mérni. Szükséges 
kidolgozni algoritmusokat, azokat leellenőrizni, mérni, 
majd alkalmazni a feladat megoldásában. Ha készen van, 
senki sem fogja azt mondani, hogy ennek semmi értelme 
és „száraz kutatás”.

 „Hogy tudnék bármi újat kitalálni, mikor ezeken a 
témákon már rengeteg nálam okosabb kutató is dol-
gozott?”

A kutatási feladatok nagy részében nem az a cél, hogy 
egy teljesen új elméletet dolgozz ki. Ha például egy videó 
kamera képén kell az autókat megszámolni, ahhoz van-
nak nagyon jó kiindulási pontok, hogy hogyan érdemes 
elkezdeni. De aztán jönnek a kis, apró részletek, egyedi 
körülmények és kihívások, melyek miatt a bevált módsze-
rek alkalmazása egyedi, testre szabott lesz. Néhány részle-
tet, algoritmus komponenst átdolgozunk, kimérjük, és így 
alkalmazzuk. Persze mondhatják mások, hogy ez meg már 
megoldott. De valahogy az ilyen rendszerek promó videó-
in nem szokott zuhogni az eső, nem cikázik egy motoros 
a dugóban, nem fordul meg valaki szabálytalanul, és a ka-
mera is jó magasról látja a forgalmat, hogy kevés takarás 
legyen. Mi van, ha a megrendelőd viszont bármilyen idő-
járás mellett pontos eredményt akar? Akkor kiderül, hogy 
a mozgó objektum követés már nem mindig jó (mivel a 
megálló autó nem mozog), a szuper kontúr kereső mód-
szer megtalálja a vizes aszfalton tükröződő autó részleteket 

Akár épp szakirányválasztás előtt állsz, akár már meghoztad a döntést, és valamilyen témát keresel 
magadnak a következő féléves témalaborodra, önálló laborodra, szakdolgozatodra vagy diplomater-
vedre, biztos, hogy jártál már a különböző specializációk honlapján témákat nézegetni  Bogarásztál 
már hosszú listákat, elmélkedve azon, hogy igazából mi is érdekel téged? Ilyenkor általában a leg-
többen azt alkalmazzuk, hogy gyorsan ki is húzzuk, mi az, amivel biztos nem fogunk foglalkozni - „túl 
unalmas”, „nem fogok Javaban programozni”, „ez a tanár buktatott meg vizsgán”  Gyakran hasonló 
kategóriákba szoktak esni a kutatáshoz kapcsolódó témák is - pedig a különböző tanszékek rengeteg 
ilyen témát kínálnak, akár valamilyen tárgyunkkal kapcsolatban akarunk foglalkozni velük, akár csak 
érdeklődésből  Az alábbiakban olvashatjátok Csorba Kristóffal, az AUT tanszék Önálló Laboratórium 
tárgyának tárgyfelelősével készített interjút, melyben megpróbáljuk körbejárni azokat az indokokat, 
amik a legtöbbeket elrettenthetik a egyetemen történő kutatástól 

Kutatás az egyetemen is, ködös időben pedig az index lámpa villogása egy 2 mé-
ter sugarú villogást okoz az autó mellett. Neked van rá 
ötleted, hogy hogyan lehetne ezeket a kihívásokat kezelni? 

Ahogy egyre több feladatra használunk informatikai 
megoldásokat, gyorsan teremnek az új megoldandó fel-
adatok is. Számos speciális eset van, amivel még nagyon 
kevesen foglalkoztak. Különösen igaz ez az interdiszcip-
lináris területeken. Például geológusok és geofizikusok 
szeretnének egy csomó, nagyon vékony márvány szeletből 
(vékonycsiszolatból) szemcseméret hisztogramot és egyéb 
statisztikákat, amiből ők a kőzet eredetére és fejlődési kö-
rülményeire tudnak következtetni. Rendben, a kontúr ke-
resés már megoldott. Na de akkor is, ha a szemcsék tele 
vannak párhuzamos vonalakkal (az ún. ikerkristályosodás 
miatt), amik nem szemcsehatárok, de ugyanakkor a kon-
túrkereső algoritmusok azokon is fennakadnak? Akkor 
bizony már nem is olyan egyszerű a feladvány. Főleg, ha a 
szemcsehatárokban számos szakadás is található a kelleté-
nél alacsonyabb kontraszt miatt. Ez is egy kutatás-fejlesz-
tési feladat, és ha sikerül megoldani, a geológusok nagyon 
boldogok lesznek, mert rengeteg dologgal tudnak majd 
foglalkozni, amit most el sem kezdenek, mert kézzel vé-
gigrajzolgatni a határvonalakat borzalmasan unalmas és 
időigényes. Bevezetésként van kedved írni egy függvényt, 
ami egy poligonról megmondja, hogy van-e két közel pár-
huzamos, hosszú oldala?

Ha pedig szívesen készíthetnél egy kvadrokoptert, amin 
van egy-két kamera, egy lézerszkenner, egy GPS és gyorsu-
lásérzékelő (rakjunk rá még valamit?), akkor össze tudnál 
rakni egy rendszert, ami magától készít a tanszéki folyosóról 
egy 3D Studioba importálható, textúrázott térképet, mi-
előtt a drón akkumulátora lemerül? (Vagy építenél hozzá 
egy utána guruló töltőállomást, amire le tud szállni?) Ez sem 
az a tipikus Next-Next-Finish Engineering feladat. Cserébe 

dolgozik rajta 10-15 hallgató, és közben számos kutatás-fej-
lesztési feladattal is találkoznak, amit megoldanak, tanulnak 
belőle, és így szakmai ismereteiket, tapasztalataikat bővítik. 
És akkor még nem próbáltuk meg két autonóm drón között 
optimálisan szétosztani a feladatot. Neked lenne rá ötleted?

„Én egyszerűen túl buta vagyok ilyenhez. Sose fog-
lalkoztam ilyennel eddig. Biztos, hogy most se men-
ne, és ha egyszer elakadok, akkor onnan úgyse jutok 
tovább... Nem éri meg, hogy egy fél évet kockáztassak 
emiatt.”

Az, hogy soha nem foglalkoztál még ilyesmivel, nem egy 
meglepő dolog. A többiek sem, akik veled együtt kezdik el 
a témát. Nem is elvárás, hiszen most jött el az idő, hogy az 
alapképzés után elkezdd egyre komolyabb feladatok meg-
oldására használni azt, amit tanultál. Senki nem várja el, 
hogy tudd, hogyan kell összehasonlítani a hurkokat két 
aláírásban hitelesítési céllal, hiszen ez nem része a minta-
tantervnek. A kérdés az, hogy van-e motivációd, elszántsá-
god, kitartásod kidolgozni és megvalósítani egy módszert, 
és kísérletezni vele. És mi történik, ha elakadsz? Ezért van 
a konzulensed, és ezért tevékenykedsz csapatban. Persze 
bármennyire is igyekszünk elkerülni, a kutatásban bizony 
vannak zsákutcák. Nem lehet mindig mindent elsőre 
eltalálni. De egyrészt ez adja a szépségének egy jelentős 
részét, másrészt ötletünk mindig van következő lépésre. 
Tisztában vagyunk vele, hogy ez benne van a pakliban. 
És természetesen ha kitartóan dolgozol az önlab témádon, 
és mégis kiderül, hogy bizony ez zsákutca lett, akkor emi-
att nem fogsz rosszabb jegyet kapni, abban biztos lehetsz. 
Semmiképpen nem lesz kidobott félév sem, mert akár si-
került megoldani a feladatot, akár csak részben sikerült, 
attól még rengeteg dolgot megtanulsz vele.
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„A többiek hasznos dolgokat csinálnak önlabon: 
weblapokat és mobil appokat. Mégis mi előnyöm lenne 
nekem a kutatásból?”

Gondolom, a fentiekből már kezd látszani, hogy a kutatási 
tevékenységeket is kínáló téma keretében is működő dolgo-
kat készítünk: weblapokat, appokat, stb. Csak éppen olyan 
feladatokra összpontosítunk, amik a mögöttük meghúzódó 
elmélet szempontjából gyakran összetettek. Ilyenek példá-
ul az általunk fejlesztett forgalommonitorozó rendszerek, a 
grafikus felületen összeállított modell alapján forráskódot 
generáló modell transzformációs rendszer, vagy olyan App, 
ami folyamatosan követi az autók működési paramétereit 
és szól, ha az autó fogyasztása több, mint a hasonló autóké 
ugyanezen az útszakaszon és ugyanebben a sebességben.

A kutatás egy kicsit mélyebb gondolkodásra, összetettebb 
kihívások megoldására készít fel. Például tegyük fel, hogy 
a forgalomszámláló rendszer megtalált egy csomó autót, 
és kézzel is megjelöltük, hogy a videón mikor merre megy 
valami. De persze nem képkocka pontosan, ugyanakkor je-
löltük meg a megjelenést és eltűnést, mint ahogy a program 
észrevette. Hogyan lehet összevetni, hogy melyeket találta 
meg helyesen a program, ha egy időben több autó is lehet 
a képen? Erre sok megoldás van, lehet bütykölni saját algo-
ritmust, írni változatos összehasonlító függvényeket. De ha 
valaki rájön, hogy itt valójában egy páros gráfban keresünk 
maximális súlyú párosítást (a páros gráf egyik fele a program 
kimenete, a másik a helyes megoldás, a súlyozott élek pedig 
az átfedések), akkor kiderül, hogy erre bizony már tanul-
tunk optimális algoritmust. Egy bizonyos komplexitás felett 
már nem lehet előrébb jutni matematikai eszköztár nélkül. 
Neked van kedved gyakorolni, hogyan lehet felismerni egy 
feladat mögött megbúvó matematikai problémát? Ha meg-
találod, könnyen lehet, hogy már tanultál rá megoldást is!

„A barátaim a témájukkal sokszor el is tudnak helyez-
kedni rögtön szakmai gyakorlaton, de én milyen helyre 
tudnék menni?”

Egy kutatás-fejlesztési témát választva is ugyanúgy meg 
fogsz tanulni aktuális technológiákat, ugyanúgy kell majd 
hardvert, szoftvert tervezni, programozni. Neked is szük-
séged lesz egy WPF-es vagy JavaFX-es felhasználói felület-
re, neked is lesz hatalmas adathalmazod egy relációs vagy 
NoSQL adatbázisban, neked is kell REST API, vagy ép-
pen egy saját illesztő áramkör a mikrovezérlő mellé… Az, 
hogy kutatósabb feladatok megoldására használod a tanul-
takat, egyáltalán nem jelenti azt, hogy hátrányban lennél a 
többiekkel szemben. Főleg ha olyan céget választasz, ahol 
kutatás-fejlesztés is van. Mert ilyenből is létezik rengeteg. 
Attól, hogy nem az van a zászlójukon, „mi kutatunk”, ha-
nem „innovatív megoldások”, még könnyen lehet, hogy a 
háttérben olyan kérdéseket kell megoldaniuk, ami kuta-
tás néven is könnyedén megállná a helyét. (Anno amikor 
egy barátommal együtt TDK-ztunk, a dolgozatunk címe 
„Speciális útkereső algoritmusok és alkalmazásaik modern 
játékprogramokban” volt. Pár héttel a TDK után felhívott 
minket egy játékfejlesztő cég, hogy lenne-e kedvünk be-
szélgetni egy kicsit…)

Végül, de nem utolsó sorban kutató munkakörben, az 
akadémiai szférában is nagyon jól el lehet ám helyezkedni 
és kutatási projekteken dolgozni. A „miért éri meg dok-
torandusznak jelentkezni” kérdésre talán majd máskor 
térjünk ki, mert igen nagy téma, de egy nagyon fontos 
dolgot azért kiemelnék: mi azon az úton is működő al-
kalmazásokra törekszünk, ipari partnerekkel dolgozunk 
együtt, megbecsült eredménye és megfelelő anyagi támo-
gatottsága van a kutatási projekteknek.

„Mivel tudom lemérni, hogy alkalmas vagyok-e 
ilyenre? Hol találhatok segítséget, ha érdeklődök ilyen 
irányban?”

A válasz erre nagyon egyszerű: ha találsz egy témát, ami 
felkelti érdeklődésed, beszélj a konzulensével! És nyugod-
tan mondd meg neki, ha nem tudod eldönteni, hogy tet-
szene-e a kutatási téma. Kérdezd meg, konkrétan mi lenne 
a feladatod! És ha mégsem lelkesedsz iránta, nyugodtan 
mondd meg azt is. Az önlabnak az a célja, hogy elmélyülj 
valamiben, amivel szívesen foglalkoznál. Ezért a „sorry, ez 
a téma nekem nagyon nem jönne be” egy teljesen elfo-
gadható érv. Ha pedig belevágsz, és később derül ki, hogy 
mégsem tetszik, nem omlik össze az euklideszi vektortér, 
ha a szakdolgozatra másik témát választasz. A képzés cél-
ja, melyben az önlab/szakdolgozat/diploma élen jár, hogy 
felkeltse a tudásvágyad, az alkotás izgalmát. Igazi lényét 
akkor éri el, ha megtalálod azt a területet, amit igazán szí-
vesen csinálsz. Ennek kulcsa, hogy olyat válassz, ami fel-
kelti érdeklődésed, és ami kihívást jelent.

Az, hogy valakinek a kutatást is magukba foglaló témák 
jönnek be, vagy inkább a fejlesztési feladatok, emberfüg-
gő. Mindkét fajta nagyon szép mérnöki munka, és renge-
teget lehet velük tanulni. Befejezésül azt javaslom, hogy 
olyan témát válasszatok, amin szívesen dolgoztok, és vár-
hatóan sok újdonságot, tapasztalatot ad nektek. Akár ku-
tatós, akár nem kutatós, célozzatok meg egy olyan szintet 
(az egyetemen és utána az iparban is), amihez tényleg in-
dokolt egy mérnöki diploma, és nem biorobotként fogtok 
dolgozni valamin, amihez egy fél éves OKJ képzés is elég 
lett volna.

Csorba Kristóf válaszai alapján
Tóth Ádám

 Te is szívesen kipróbálnád magad valamilyen 
kutatási projectben?
Ha érdekel valamelyik téma az itt említettek kö-
 zül, vagy szívesen néznél körül a kar tanszékeinek
kutatásai közt is, ajánljuk neked összefoglalón-
 kat az Impulzus Blogon. Ízelítőnek néhány cím a 
tanszékek kínálatából:

AUT - Quadrocopterek vezérlése, aláírás hitelesítés, 
márványcsiszolatok műszeres elemzése

EET -  Agy-gép interfészek fejlesztése, Távkamerás 
csővizsgáló eszköz,  IoT rendszer illesztése

ETT - Környezetbarát anyagok és technológiák,  
forrasztott kötések minősítése, vállalati alkalmazások 
integrációja, ón whisker jelenségek vizsgálata

HIT - Kiber-fizikai rendszerek biztonsága,  Kvantum 
titkosító fejlesztése,  Autonóm járművek a jövő intel-
ligens városaiban, 5G mobil hálózatoki technológiák

HVT - 5G systems, szoftverrádió, mikrohullámú 
áramkörök és radar berendezések, Radio over Fibre

IIT - Orvosi képrekonstrukció, Érintés nélküli és 
mobil technológiák, CIRCLE felhő infrastruktúra, 
Virtuális világok szimulációja és vizualizációja

MIT - Közel 20 vezető oktató szerteágazó K+F té-
máival várunk minden BSc-s és MSc-s érdeklődőt!

SZIT - DNS alapú kiszámítás, stabil párosítások, 
ko-lokációs probléma, processzor/gép ütemezés

TMIT - Sport analítika, a jövő Internetének ter-
vezése, a hangképzés vizsgálata, intelligens adattárház

VET - Villamosenergia-piac modellezés,  villamos 
autók hajtásának tervezése, eAutoTech, E+Grid 

A tanszékek elérhetőségeihez látogasd meg blo-
gunkat, ahol minden projectjükhöz megtalálha-
tod a megfelelő linket!

http://www.impulzus.com/blog/?p=1353
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 – Mesélj egy kicsit magatokról: hogyan kezdődött az 
egész munka, hogyan alakult meg a csapat?

 – Alapvetően 2014-ben kezdtünk el ezzel a projekttel 
foglalkozni. Ezt megelőzően volt egy kisebb munkánk is, 
aminek keretében négy gépész kollégával egy kombájn-
építő versenyen vettünk részt, ami nagyjából egy kilenc 
hónapos tervezési- és gyártási időszakot jelentett. Ezen a 
versenyen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy az egyetemi 
éveink alatt még egy nagy projektet szeretnénk vállalni. 
Erre a lehetőségre egy műsorban akadtunk rá az Eurospor-
ton, ahol egy monte-carlói versenyt közvetítették éppen. 
Ezután beleástuk magunkat a témába; rájöttünk, hogy 
nincs még olyan magyar csapat, aki valaha is részt vett vol-
na ezen a versenyen, sőt, egész Közép-Európából csak egy 
lengyel egyetem csapata indult, Így elkezdtük felépíteni a 
projektet: olyan hallgatókat kerestünk, akik értenek a ter-
vezéshez, hiszen mi gépészmérnökök vagyunk, ennélfogva 
a hajózás elég távol áll tőlünk. Felkerestük  a hajózással 
foglalkozó tanszék vezetőhelyettesét, dr. Simongáti Győző 
tanárurat, aki készségesen fogadott minket, és mind a mai 
napig mentorként segíti a csapatot. Kezdetnek ő ajánlott 
három hallgatót, akik azóta is velünk dolgoznak.

Innen indult a csapat: hárman vagyunk csapatvezetők, 
mi találtuk ki, hogyan építsük fel a projektet, majd elkezd-
tük összegyűjteni azokat a hallgatókat, akik hasonlókép-
pen motiváltak. Szépen lassan nőtt a létszámunk, annak 
függvényében, hogy éppen milyen feladatokat kellett 
megoldanunk. Jelen pillanatban huszonhatan dolgozunk 
a projekten, összesen öt karnak a hallgatói vesznek részt 
a tervezésben és gyártásban. Legnagyobb részük gépész-
mérnök hallgató, akadnak közöttük géptervező- és me-
chatronikai mérnökök is, de emellett van három 
villamosmérnök, négy gazdaságtudományi- és 
egy építős hallgatónk is.

 – Kerestek még tagokat, vagy ez már a végleges lét-
szám?

 – A mostani versenyünkre, ami június végén lesz, már 
nem. Viszont ezt az egész projektet úgy próbáltuk felépí-
teni, hogy hosszútávon megmaradjon az egyetemen, és 
később bárki be tudjon csatlakozni. Természetesen igyek-
szünk mindent dokumentálni, próbáljuk az utókornak 
minden tapasztalatunkat átadni, hogy ne kelljen megint 
a nulláról kezdeni a projektet, hanem legyen egy alap a 
következő generáció számára. Nagyon remélem, hogy ez 
sikerülni fog, és a projektünk tovább élhet.

A következő évekre már mindenképpen szeretnénk után-
pótlást. A villanykaros hallgatóink kevesen vannak, és elég 
sok a feladatuk, amik ráadásul nem is túl egyszerűek, így 
az ő hiányuk némi problémát jelent. Jó példa erre a nape-
lemes rendszer tervezése, illetve a későbbi fejlesztése, vagy 
a hajtásrendszer, a motor vezérlése és irányítása és a felületi 
rendszer, ami az egyes egységekkel kommunikál, beszerzi 
az adatokat, és kiküldi a szárazföldön lévő bázisnak. Ott 
van még az akkumulátor és annak a felügyeleti rendszere 
(Battery Management System); az elektronikás csapatunk 
jelenleg pont e szerint oszlik négy részre. Ezekből a legna-
gyobb munka az akkumulátorhoz kötődik, amin az egyik 
kollégánk épp teljesen egyedül dolgozik. Reménykedünk 
benne, hogy sikerrel jár, de ez csupán az első lépés ezen a 
szakaszon – a későbbiekben továbbfejleszthető.

A napelemes részben is rengeteg potenciál van, úgyhogy 
mindenképpen szükségünk lesz később is a villanykaros 
hallgatókra. Mindig mondom a 
csapattagoknak, 

Bár lehet, hogy még kevesen hallottatok róluk, de manapság a BME egyik leginnovatívabb kutatását 

a Solar Boat Team végzi  Egy kizárólag napelemmel hajtott csónakot építenek, hogy nyáron már két 

nemzetközi versenyen is megmérettethessék magukat az egyetem színeiben  A csapatról, a hajóról, a 

kutatásról Kun Leventével beszélgettünk, aki a Solar Boat Team egyik alapító tagja 

BME Solar Boat Team hogy egy ilyen projektben bármit meg lehet valósítani 
– mi, a vezetés pedig azon vagyunk, hogy hozzátegyük 
akár az anyagi támogatást, akár az eszközöket, akár az 
alapokat. A szponzorálásban jól állunk: mindent, amit 
megálmodtunk és meg szeretnénk csinálni, azt képesek 
vagyunk valóra váltani. Most arra összpontosítunk, hogy 
egy megbízható gépünk legyen, mivel ez az első hajónk. 
Az első tervezésnél még nem próbáltunk sok innovatív 
ötletet megvalósítani, hanem azon voltunk, hogy képesek 
legyünk végigcsinálni azt a két versenyt, amit megcéloz-
tunk. Az egyik megmérettetés Amszterdamban lesz, július 
2-án kezdődik, utána pedig nem sokkal később július 14-
én a monte-carlói verseny következik. 

 – Tudtok mesélni ezekről a versenyekről részleteseb-
ben? Milyen feladatokat kell végrehajtani?

 – Az amszterdami egy hosszútávú verseny, összesen öt 
állomása van: Amszterdamból indulunk és minden nap 
másik városba fogunk eljutni. A legnagyobb távolság, amit 
meg kell tenni, hatvan kilométer lesz, ami hajók tekinteté-
ben nem kevés, tekintve, hogy nagyjából 15-20 km/h se-
bességet tudunk elérni. Akik már régebb óta versenyeznek 
és tapasztaltabbak, azok akár 30-35 km/h sebességgel is 
haladhatnak, szóval a hatvan kilométeres táv jól meg fogja 
szórni a mezőnyt. Emellett a versenyszámban találhatók 
gyorsasági szakaszok is, amikor egy adott szakaszt kell mi-
nél rövidebb idő alatt megtenni. Továbbá akadnak olyan 
versenyszakaszok is, amikor egy kitűzött pályavonalon kell 
végigmenni, ami egy-két kilométer hosszú, de itt is na-
gyon sokat jelent az idő. Végül van a hosszútávú verseny, 
ahol egy bizonyos sebességre kell beállni: itt is van egy 
maximum időkorlát, ami alatt le kell hajózni ezt a távot. 
Ezt három óra körülire tippelném előre, amiből kiszámol-
ható, hogy a hajónak képesnek kell lennie egy minimális 
20 km/h sebességre ahhoz,  hogy beérjen a csapat.

A másik, a monte-carlói verseny pedig egy rövidebb távú, 
háromnapos verseny július 14-ei kezdettel, ami a Yacht 
Club de Monaco öblében kerül megrendezésre, úgyhogy 
elég patinás helyen leszünk. Itt is három versenyszám van. 
Az első egy szlalom verseny, amikor hat bólya van kitűzve 
a vízen, és azokat kell jobbról-balról megkerülni. Van egy 
one-on-one verseny, amikor egy csapat ellen versenyzünk: 
a két hajót egyszerre indítva meg kell kerülni egy 200 mé-
terre lévő bóját és vissza kell érni, és a végén pedig az nyer, 
aki előbb ér át a célvonalon. Az utolsó versenyszámban 
pedig egy tíz kilométeres távot kell megtenniük a csapa-
toknak. Itt általában nem a távolság a kihívás, hanem a 

nyílt víz: itt már elég szélsőséges körülmények érik a hajót, 
amikkel az öbölben lévő versenyek során nem szükséges 
számolni. Ilyenek például a fél-egy méteres hullámok, 
amik már-már képesek átcsapni a hajón, emiatt pedig na-
gyon nehéz ezt a versenyszámot teljesíteni.

Maguk a versenyek több kategóriából állnak, mi az open 
vagy top class kategóriában indulunk. Itt gyakorlatilag 
csak a geometriai méretekben van korlát, ami azt jelenti, 
hogy 8 x 2,4 méteren belül kell maradni a hajónak, vala-
mint a napelemek kapacitása 1750 watt-peak és az akku-
mulátorok teljesítménye 1500 wattóra lehet maximálisan. 
A pilótának minimum 80 kilogrammosnak kell lennie, 
valamint a hajó peremének 15 centiméterre ki kell lógnia 
a vízből. Természetesen ennél van egy részletesebb szabály-
zat is, amit be kell tartani, de ez a három fő kritérium, 
aminek meg kell felelni, mert akár egy megszegése esetén 
is kizárással büntetnek a bírák. 

 – Hogyan választjátok ki a pilótát, mi alapján?
 – A szabályzat előírja azt, hogy a pilótának rendelkez-

nie kell hajóvezetői engedéllyel, így eléggé korlátozottak a 
lehetőségeink: a csapatunkban jelenleg két embernek van 
meg az engedélye. Ezen felül fontos még az előbb emlí-
tett súlyminimum: ha ez nincs meg, akkor balansszal ki 
kell súlyozni a hajót, hogy nyolcvan kilogrammos legyen. 
Ezzel azt küszöbölik ki, hogy a pilóta súlyával próbáljunk 
meg előnyhöz jutni, mert a hajó érzékeny az egy-két kilós 
különbségekre is, akár a stabilitás vagy a vízbe süllyedés 
tekintetében is. A hajón a verseny során egyedül a pilóta 
fog tartózkodni.

 – Mit lehet tudni a hajóról?
 – Ez a jármű egy hydrofoil hajó lesz, ami - mint a ké-

peken is látható - egy egytestű hajó. Az elején található a 
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profil, ami egy bizonyos sebesség felett kiemeli a hajótestet 
a vízből, ezt hívjuk mi úgy, hogy “repülni” fogunk vele. 
A hajótest várhatóan 25-30 centiméterrel a víz felett fog 
mozogni. A meghajtás emellett teljesen elektromos, nagy-
jából tizenhárom négyzetméternyi napelemmel fogjuk az 
akkumulátorokat tölteni. Ezek voltak az egyik legdrágább 
alkatrészei a hajónak, de szerencsére ezt is sikerült gond 
nélkül megvásárolnunk.

 – Milyen támogatásokat kaptatok, szereztetek?
 – Elsősorban az egyetemet említeném, hiszen bár eleinte 

ez egy gépész indíttatású ötlet volt, egész hamar kinőtte 
magát egyetemi projektté. Először öntevékeny körré vál-
tunk, akkor használhattuk először a BME nevet. Ekkor 
az egyetem a nevezési díjjal támogatta a csapatunkat, ami 
2500 eurót jelent, ezért nagyon hálásak vagyunk.

A szponzorok szerzését már a legelejétől kezdve nagyon 
komolyan vettük: rögtön csináltunk egy Facebook oldalt, 
egy honlapot, egy blogot és egy Instagramot is, amiket a 
mai napig aktívan karbantartunk. Amikor megkeresünk 
egy szponzort, azzal tudunk neki ellenszolgáltatást nyújta-
ni, hogy a nevüket továbbvisszük más cégekhez, vagy akár 
ide, az egyetemi hallgatósághoz.

Két fő csoportra tudjuk bontani a támogatóinkat. Az 
egyikbe azok tartoznak, akik alapanyagokkal, eszközök-
kel, gyártással támogatnak minket, a másikba pedig akik 
gazdaságilag járulnak hozzá a munkánkhoz. Erre különfé-
le marketing terveket dolgoztunk ki, különféle szponzori 
csomagokat állítottunk össze. 

 – A versenyre az egész csapat ki fog majd utazni, ezt 
saját zsebből fizetitek vagy esetleg ezt is támogatja nek-
tek valaki?

 – Valószínűleg a csapat nem fogja tudni megengedni, 
hogy huszonhat embernek támogassa a kiutazását a ver-
senyre. A Volkswagen segíteni fog minket a szállításban, 
kapunk kilenc személyes autókat, de a csapattagoknak az 
út egy részét állnia kell. Megpróbáljuk az üzemenyagkölt-
séget valamennyire redukálni, és reménykedünk, hogy 

a versenyig sikerül még egy támogatót szereznünk. Az 
üzemanyag mellett az étkezés is egy nagyobb tételt jelent. 
Ezekkel azonban még nem foglalkoztunk túl nagy részle-
tességgel, mert minden energiánkat a hajóépítésre fordít-
juk: legyen az kész, és majd utána fájjon a fejünk, hogy 
hogyan is jutunk el Amszterdamba. 

 – Mit gondolsz, hány százalékig vagytok most kész 
a hajóval?

 – Gyakran felteszik nekünk ezt a kérdést. Erre csak azt 
tudom mondani, most vagyunk abban a pillanatban, ami-
kor minden egyes alkatrész beszerzés alatt van, tehát vagy 
már megrendeltük, vagy éppen rendelés, illetve gyártás 
alatt áll. Most, ha ránéznénk a hajóra, azt mondanám, 
hogy 20%. Viszont amint beérkeznek ezek az eszközök, 
azok már úgy vannak megtervezve, hogy ne kelljen farag-
ni, illesztgetni, csiszolni rajtuk, hanem csak betenni, bera-
gasztani, bepozicionálni őket, és egyből le tudjuk tesztelni. 
Ha bárki eljön a műhelyünkbe és ránéz a hajó mostani 
állapotára, megkérdezi, hogy készen leszünk-e, nem biz-
tos, hogy határozottan azt tudom mondani, igen. Viszont 
az elkövetkező két hétben fog megérkezni az alkatrészeink 
80%-a. Ha ezeket mind számításba vesszük, azt mondom, 
hogy a felénél járunk.

 – Tudnál számot mondani, hogy mennyi munkaóra 
van eddig ebben a hajóban? Az egyetemmel hogy lehet 
ezt összeegyeztetni, mennyi energiát kell belefektetni, 
hogy elkészüljetek?

 – Pontos óraszámot nem tudok mondani, 2014 szep-
tember-októberétől csináljuk aktívan. Mi hárman, akik 
ezt a projektet vezetjük, nagyon-nagyon sok munkaórát 
öltünk már bele. Minden nap vagy Skype-on kommuni-
kálunk a hajó ügyében, vagy személyesen találkozunk. Én 
biztos foglalkozok vele heti harminc-negyven órát. Szom-
baton, vasárnap is emailezünk, sokat kell tárgyalni cégek-
kel, de emellett a műhelyben is ott vagyunk nyolc-tizenkét 
órát. Kezdetben volt egy listánk, ami kilencszáz cégből 
állt. Abból megkerestünk körülbelül hatszázat ezalatt a 

másfél év alatt, ami végtelen sok energiát és időt igényelt, 
így tudtunk eljutni a végén ötven támogatóig. Látom is, 
hogy nagyon sok csapatnál pont ez a probléma: a marke-
tingbe nem biztos, hogy elég energiát fektetnek, és emiatt 
van az, hogy nincs alkatrészre, eszközökre pénz. Mi már a 
legeslegelején ezt tettük, ez volt a tervezés mellett a legfon-
tosabb, hisz hiába tervezünk, ha nem tudjuk legyártani.

Mennyi időnk van egyetem mellett? Én januárban végez-
tem, nekem most nincsenek óráim, minden szabadidőmet 
erre tudom áldozni, de ezzel azok is így vannak, akiknek 
mellette még tanulni is kell. Mennyi időt kell erre szánni? 
Amennyit nem sajnálsz.

 – Diplomamunkának ezeket a feladatokat be lehet 
számítani?

 – Nagyon is, én például ebből írtam a diplomámat. 
A hajó hajtásrendszerét terveztem, de emellett született 
a hajótest és a kormányrendszer megtervezéséből is egy-
egy szakdolgozat, utóbbiból pedig több projektmunka 
is. Szoktuk is buzdítani a csapattagokat, hogy nyugodtan 
vigyék be a tanszékre, beszéljék meg az oktatókkal, mert 
így nagyon érdekes feladatokat fognak a magukénak tudni 
akár szakdolgozatnak, TDK-nak vagy diplomamunkának.

 – Mik a hosszútávú célok? Megpróbáljátok környe-
zetvédelmi irányba elvinni a fejlesztést, netán céget 
akartok rá alapítani? Vagy megmaradtok az egyetem 
keretein belül további  kutatásokat folytatni?

 – Magát a projektet hosszútávra építettük fel, nagyon 
örülnénk neki, ha a következő évek hallgatóinak is exklu-
zív lehetőséget adna arra, hogy a saját fejlődésüket segítsék 
vele, és érdekes, nem mindennapi dolgokkal foglalkozza-
nak. Sok esetben olyan cégekhez jutunk el, ahova normál 
esetben nem tudnánk, már csak ebből nagyon sokat tu-
dunk tanulni. Amit az egyetemen megtanítanak, az egy jó 

alap, de kevés. A kompozit technológiánál is végtelen sok 
lehetőség van, nincs egy olyan jól bejáratott metódus, ami 
minden esetben igaz - ki kell tapasztalni, és ebből később 
nagyon sokat lehet tanulni. Kutatás terén az elektronika 
is nagyon sok lehetőséget rejt magában. A napenergia, 
akkumulátortechnika egy rohamosan fejlődő iparág, és 
nagyon-nagyon sok út van, amerre el lehet indulni. Én 
mostanában kezdtem el állásinterjúkra járni, és azt látom, 
hogy a munkáltatóknál is nagyon pozitív dolog, hogy 
olyan mérnököket vehetnek fel, akiknek már van konkrét 
tapasztalata, és nem csak a könyveket olvastak. 

Mi hárman, Urbán László, Nagy Péter és jómagam sose 
tudtunk megülni a fenekünkön, mindig kellett valami, 
amivel foglalkozhatunk. Személy szerint azt problémá-
nak tartjuk, hogy a képzés során nincs nagyon lehetőség 
műhelyfeladatok elvégzésére, mert annyi óra, zárthelyi 
és beadandó van, hogy így is nehéz ezeket beütemezni az 
órarendünkbe. Nekünk volt egy elképzelésünk, és ezt si-
keresen meg is valósítottuk. Letettünk egy biztos alapot, 
ami reméljük, hogy következő években a hallgatóknak egy 
nagyon jó lehetőség lehet, közvetlen felelősség nélkül tud-
nak gyakorolni és tudást szerezni, könnyebben akár, mint 
ahogy mi tettük. Ez volt a fő motiváló erő amellett, hogy 
nyilván saját magunk is nagyon szerettünk volna tanulni 
ebből és elkészülni, mire végzünk itt, az egyetemen. Ezért 
gondoljuk azt, hogy ez a projekt megmaradhat, és további 
kutatások alapja lehet az egyetemen.

Az pedig csak hab a tortán, a hogy Balatonon nagyon 
hosszú ideje nem lehet belső égésű motorral hajózni, és a 
napelemes technológia valamint az elektromos hajó iránt 
a kereslet az elmúlt években felívelt. Ezek mind olyan le-
hetőségek, amire később akár egy sikeres céget is alapoz-
hatunk majd, például ha sikerül kifejleszteni egy olyan 
terméket, ami sorozatgyártásra is alkalmas.

 – Elneveztétek már a hajót?
 – Már hosszú hetek óta azon agyalunk, hogyan nevez-

zük el. Az a szokás a hajózásban, hogy valamilyen női 
nevet adnak a hajónak. Mi még nem találtuk meg azt a 
nevet, ami igazán illik a miénkhez. Június 16-án lesz egy 
hajóbemutató eseményünk az egyetemen, a Q épületben, 
itt fogjuk gyakorlatilag felavatni és bemutatni a közönség-
nek, úgyhogy addig még ki kell találnunk valamit.

Kun Levente Alex válaszai alapján
Egyed-Izsák Katalin és Takács Gergely
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Négy nap alatt több mint kétszáz program kap helyet idén 
a Telekom VOLT Fesztivál tíz színpadán. A világsztárok 
zöme már ismert, jön - mások mellett - az Iron Maiden, a 
Slayer, Axwell and Ingrosso, Wiz Khalifa vagy éppen a The 
Prodigy. Sopron azonban pár napra a hazai produkciók és 
rajongóik Mekkájává is változik ilyenkor, hiszen évről-évre 
itt sorakozik fel a legtöbb magyar zenekar, előadó és DJ 
is.  “Az már régóta köztudott, hogy a Telekom VOLT Feszti-
vál világsztár kínálata nemcsak eklektikus, de minden évben 
tízezrek által várt nagy neveket vonultat fel. Legalább ennyire 
büszkék vagyunk arra is, hogy a VOLTon lép fel a legtöbb ma-
gyar produkció is” – vezette fel a mintegy száz zenekart és 
előadót bejelentő hírt Fülöp Zoltán, a VOLT főszervezője.

Az állandó fesztiválkedvencek kivétel nélkül, idén is je-
len lesznek a VOLTon, de mellettük sok fiatal csapat vált 
az évek során ugyancsak főszereplővé az egyik legnagyobb 
vidéki fesztiválunkon. “Sokat változott a headlinerek sora az 
elmúlt években a Telekom VOLT Fesztiválon. Ma már bérelt, 
főműsoridős helye van nálunk a Halott Pénznek és a Well-
hellonak is, éppen úgy, mint a Brainsnek, a Vad Fruttiknak, 
az Irie Maffiának vagy éppen az Intim Torna Illegálnak. 
Vannak persze állandó csillagok, akik sok éve, rendszeresen 
megtöltik a harmincezres küzdőteret, ilyen például a Tank-
csapda, vagy a Lovasi vezette Kiscsillag – ők természetesen 
idén is jelen lesznek. Az pedig külön öröm számunkra, hogy a 
Punnany Massif, amely idén mindössze négy fesztiválfellépést 
vállalt el, a VOLT-ra egy különleges produkcióval készül” – 
emelte ki Lobenwein Norbert, a fesztivál alapítója, aki azt 
is elmondta, jó érzéssel tapasztalják, hogy az elmúlt évek-
ben sok olyan magyar produkció tűnt fel, amely ma már 
több ezres tömeget vonz a színpadok elé.

Két nagyszínpad
A 2015-ös kezdeményezést követve, idén is két nagyszín-

pad fogadja a VOLT vendégeit. A Telekom Nagyszínpadon 
és az OTP Junior – Petőfi Rádió Nagyszínpadon egymást 
váltva lépnek fel a legfontosabb hazai csapatok is, akárcsak a 

harmadik, legnagyobb küzdőterű színpadon, a Janán.
Koncertet ad majd - többek között - a 30Y, a Cloud 9+, 

a Csík Zenekar, Fábián Juli és Zoohacker, a  Hiperkar-
ma, a Honeybeast, a Kaukázus, az Ivan and the Parazol, a 
Kowalsky meg a Vega, a Magna Cum Laude, a Magashe-
gyi Underground, a Moby Dick, az Ocho Macho, Odett, 
a Paddy and the Rats, Péterfy Bori and Love Band, a Soerii 
& Poolek, Szabó Balázs Bandája és a Supernem is.

Legendák, nagy öregek és mindenféle műfaj
Bár az idén 23 éves Telekom VOLT Fesztivál elsősorban 

a fiataloké, sok ezren várják évről-évre a “nagy öregek” em-
lékezetes koncertjeit is. 2016-ban színpadra lép az idén 70 
éves Nagy Feró vezette Beatrice, koncertet ad a Deák Bill 
Blues Band és az Európa Kiadó is. A VOLT egyik legsze-
rethetőbb helyszínén, a Borfaluban idén is igazán sokszínű 
koncertkínálat várja a nagyérdeműt. A naponta jelentkező, 
élő legendákat felvonultató sávban élő koncertet ad - mások 
mellett - az R-Go és a Bikini, de ugyanitt találkozhatunk a 
Budapest Bár csapatával is, Kis Grófo pedig – immáron ha-
gyományosan – most is délben lép színpadra, ugyanitt. Ter-
mészetesen nem maradhat el a színpadot minden este záró 
soproni DJ, Jokó fellépése sem. S szintén itt találkozhatunk 
majd a Cimbaliband-del, Müller Péter Sziámi Andfriends 
csapatával, a Dal-döntős Petruskával vagy éppen Pély Barna 
zenekarával, a B the First-tel és a Mrs Columboval is.

A kortárs művészeket tömörítő bandák közül - hagyo-
mányosan - idén is jelen lesz az ef. Zámbó Happy Dead 
Band és a Dr. Máriás vezette Tudósok, de az alkalmi tár-
sulatok legjobbjaként ismert Random Trip sorozat ugyan-
csak a Telekom VOLT vendége az idén.

A hip-hop magyar hívei is bőven találnak kedvükre valót 
az idei VOLTon. Jelen lesz többek között a Ganxsta Zolee 
és a Kartel, a Bëlga, Majka és Curtis, a Hősök, Deniz vagy 
éppen az Akkezdet Phiai.

Bővebb információk a fesztivál oldalán: 
http://www.volt.hu/

A legnagyobb nemzetközi fesztiválelismerést nemrég besöprő Telekom VOLT Fesztivál szervezői 

büszkék arra, hogy a változatos világsztár kínálat mellett Sopronban lép fel a legtöbb hazai produkció 

is, felvonultatva a műfajok széles tárházát  Közülük most százat soroltak fel a 2016-os felhozatalból  

Június 28-án indul a VOLT  

Sopronban lép fel a 
legtöbb magyar produkció
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Idén – a régi időket idézve – újra szerdától szerdáig tart a Sziget, azonban ugyanúgy Mínusz egy és 
Nulladik nappal felvezetve az öt teljes fesztiválnapot, mint az előző pár évben   Bár tavaly csúcsra 
járatták a hangulatot, idén a szervezők megpróbálják még magasabbra tenni a lécet  A nagy érdek-
lődésre számító eseményen még nagyobb hangsúlyt helyeznek a környezettudatosságra, a higié-
niára, a látványra és a szolgáltatások minőségére  Magyarország első számú turisztikai attrakcióján 
megerősített intézkedésekkel készülnek, hogy garantálhassák a világ minden tájáról idesereglő lá-
togatók biztonságát   Kezdés augusztus 10-én  A Sziget vadonat friss himnusza, a Be with you – Toldi 
Miklós és Odett szerzeménye 

A szervezők teltházra készülnek

„Három teltházas nappal, óriási érdeklő-
dés mellett zajlott a 2015-ös Sziget, 
ami végül látogatócsúcsot is hozott. 
Már az első napon teltházat jelentet-
tek a Sziget szervezői, akkor 80 ezer 
embert engedtek be, miután csak 
a Nagyszínpadon volt program. 
Aztán jött a pénteki rekord, ekkor 
már 90 ezer volt a teltház és szom-
baton is kikerült a „megtelt” tábla. 
„A hatalmas érdeklődés az eddigi tö-
rekvéseink visszaigazolása” – nyugtázta a 23. 
Szigetet Gerendai Károly főszervező.

Az elmúlt Szigeten tehát 441 ezer látogató gyűlt össze az 
egy hét alatt, s egyértelműen minden idők legjobb feszti-
válját élvezhettük – ez volt a közönség, a zenészek, a szak-
ma és a sajtó visszajelzése, s megkoronázása pedig, hogy 
a European Festival Awards idei díjátadóján – ahol már 
kétszer a legjobb nagyfesztivál díjat is elhozta a Sziget – 
idén a “Legjobb zenei felhozatal” elismerését is megkapta 

kedvenc fesztiválunk. “Ilyen előzmé-
nyek után nem könnyű még jobb 
fesztivált szervezni, de mi megpró-
báljuk” – mondta Gerendai Károly.

A főszervező elmondta, hogy az 
előzetes visszajelzések szerint ak-
kora az érdeklődés a Sziget iránt, 

hogy teltházra készülnek. “Az öt-
napos bérletek már hetekkel ezelőtt 

elfogytak, a hétnapos belépőknek 
pedig már majdnem a háromnegyede 

gazdára talált és még két hét van a május 
5-ei jegyárfordulóig, amikor számítunk még 

egy nagyobb “rohamra” – adott gyors összegzést Ge-
rendai. “Fontos megemlíteni, hogy már a fellépők be-
jelentése előtt nagyon jól fogytak a jegyek, tehát egyre 
inkább sikerül elérnünk azt, amit csak a legjelentősebb és 
legsikeresebb fesztiváloknál lehet tapasztalni a világban, 
hogy – bár természetesen fontos a zenei felhozatal – első-
sorban a feeling, a csak ezeken a rendezvényeken átélhető 

különleges hangulat számít, vagyis a látogatók jelentős 
része már a Szigetre akar jönni, és nem bizonyos kon-
certekre.” – mondja a Sziget-főnök. Az “egyedi feeling” 
már a kezdetektől fogva a Sziget védjegye volt, benne vál-
tozatos zenei felhozatallal, zenén túli programkavalkád-
dal, minőségi szolgáltatásokkal és egyedi látványvilággal, 
mostanra azonban ez a siker legfőbb garanciája is a hihe-
tetlen mennyiségű fesztivált kínáló világpiacon.

A látványvilággal kapcsolatban Gerendai elmondta, 
hogy az Art Of Freedom pályázatára idén kétszáznál is 
több pályamunka érkezett a világ minden pontjáról di-
zájnerektől, képzőművészektől, fényszobrászoktól vagy 
éppen lelkes „amatőröktől”, hogy legvadabb elképzelé-
seik a fesztivál idejére testet öltsenek. Hatalmas űrkomp, 
világító PET palack sárkány, óriás szobrok, különleges 
világítások, – idén is majd’ száz köz-
téri installációval találkozhatunk 
a Fesztiválköztársaság különböző 
szegleteiben, hiszen a Sziget a „vi-
zuális összevisszaságtól”, az apró 
rejtett vagy éppen monumentális 
szépségektől válik a mi szigetünké, 
ahol egy-egy koncert között szürre-
ális tájakra tévedhetünk, mesebeli 
felhőkön pihenhetünk, míg nappal 
némely művészeti alkotásnak mi is 
részesei lehetünk. 

A fesztivál sajtótájékoztatóján 
megtudtuk azt is, hogy lényegesen 
többet fordít idén a Sziget a kör-
nyezettudatos fesztiválozásra és a 

szemléletformáló kommunikációra. 
A szervezők a kezdetektől fontos-
nak tartják a fenntartható fesztivá-
lozást, idén hangsúlyosabb akciók-
kal és kommunikációval segítik a 
látogatók körében is népszerűsíteni 
a környezettudatosságot. Az újra-
hasznosítástól, a tudatos vásárlásig, 
a szelektív gyűjtéstől, a zöldenergia 
felhasználásig számos fontos terüle-
ten tudnak jó példákkal segíteni és 
aktív közreműködésre serkenteni 
egy ilyen rendezvény keretein belül. 
De ezentúl idén már kitiltják a ke-
reskedők kelléktárából a műanyag 
zacskókat, komposztálható és új-

rahasznosított eszközöket vezetnek be a büfék jelentős 
részében, a szemétgyűjtő edényzet mellett nagyszámú 
csikkgyűjtőt helyeznek el szerte a rendezvényen. Az új-
rahasznosítás gondolatához és a Szabadság Szigetének 
humanitárius szellemiségéhez kapcsolódik a szervezők 
tavaly indított kampánya, melynek sikere és a probléma 
megoldatlansága miatt idén ismét úgy döntöttek, kérik a 
fesztiválozókat, hogy az általuk már nem használt kem-
pingeszközöket, sátrakat, takarókat, matracokat gyűjtsék 
össze azoknak az Európába igyekvő menekülteknek, akik 
olykor kénytelenek a szabad ég alatt meghúzódni.

Minden fesztivál egyik Achilles sarka a higiénia. Ezért 
bár a Szigeten eddig is jobbnak számított a helyzet a 
konkurenseknél, most még tovább fejlesztik a WC 
és zuhany blokkokat, és a takarítók számát is növelik. 
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Nem csupán arra törekednek, hogy 
a nagyobb érdeklődést követve több 
legyen mindenből, de a belbecs és a 
külcsín, azaz a komfortfokozat nö-
velése és az esztétikus látvány is fon-
tos kritérium az idei fejlesztésekkel 
kapcsolatban. 

A Sziget vendéglátásának változa-
tossága ma már nem kérdés, kínála-
ta egyedülálló nemzetközi mércével 
mérve is, és híre van annak, hogy 
a minőségi vendéglátásra egyre na-
gyobb az igény és a törekvés. Így 
lehet az, hogy immár külföldről is 
érkeznek vendéglátósok, mint pél-
dául Szlovákia legjobb éttermének, 
a Fou Zoo-nak a fesztiválokra dedikált kitelepülése, a 
FoodStock. És persze lesz minden, mint eddig a hambur-
gertől, a pizzán át a legjobb és legizgalmasabb FoodTruck 
őrületekig, a magyar háztáji termékkülönlegességektől, a 
különböző nemzetek étkéig.

A Szigeten a KIOSK étterem látja vendégül a fesztivál 
fellépőit. Idén, ahogy a korábbi években is, igazi külön-
legeséggel készül Budapest egyik legnépszerűbb étterme. 
“Minden évben nagy öröm és nagy kihívás is fesztivá-
lon éttermet - profin - üzemeltetni. A menüink minden 
nemzetközi igényt kielégítenek, de nagy hangsúlyt fekte-
tünk a magyar konyha bemutatására, a hazai gasztronó-
mia hírnevének népszerűsítésre is”- mondta Orosz Gábor 
a KIOSK–ot vezető séf. „Egy átlagos Sziget napon közel 
600 ember igényét tartjuk szem előtt, naponta több mint 
150 kg húst és halat szolgálunk fel és több mint 150 kg 

zöldséget és gyümölcsöt használunk fel. A háttérben 60 
fős személyzet dolgozik azért, hogy a fellépők - a fesztivál 
élmény mellett - igazi gasztronómiai élményben is ré-
szesüljenek. A menü összeállítása mellett külön kihívást 
jelent a fellépők egyedi igényeink teljesítése pl.: organi-
kus ételek vagy akár friss homár, de odafigyelünk, hogy a 
folyamatosan változó menüben laktóz és glutén mentes 
ételek is legyenek.”

Megújítják a Sziget Fesztiválköztársaság irányítórend-
szerét is, hogy polgárai átláthatóbb, egyértelműbb és 
kezelhetőbb kommunikáció segítségével találjanak utat 
helyszínek kavalkádjában.

Újabban többször felmerülő kérdés, hogy hogyan tudja 
egy nagyfesztivál a fokozott biztonságot megteremteni. 
A főszervező elmondta, hogy a látogatók biztonságának 
garantálása eddig is az egyik legfontosabb kérdés volt, 

ezen a téren a szervezők eddigi erőfe-
szítései nemzetközi szinten is kima-
gaslóak. Ugyanakkor az új kihívások 
miatt itt is folyamatosan fejleszteni 
kell, de mindezt úgy, hogy a biz-
tonságérzetet növeljék, s közben a 
felhőtlenül szórakozni vágyókban 
félelmet ne keltsenek, így – bár a szi-
getlakókat őrző szolgálatok nagyobb 
állománnyal lesznek jelen – ez in-
kább csak a bejárat és környékénél 
lesz érzékelhető, belül továbbra is a 
láthatatlanságra törekszenek. A biz-
tonságot különböző technikai fej-
lesztésekkel is igyekeznek erősíteni. 

A leglátványosabb ezek közül a bejáratoknál felállított 
„check in” rendszer lesz, amely ugyanazon az elven mű-
ködik, mint a nem schengeni övezetben a határbelépés, 
vagy a reptéri becsekkolás. Azaz a jegybeváltáskor szemé-
lyi azonosítást is végeznek majd, és a karszalag sorszámát 
összekötik a felhasználó személyével. Innentől a bejárat-
nál felállított kamerás „beléptető” rendszer segítségével 
az illetékesek felismerik, ha nem a jogos felhasználó kí-
ván belépni a kiadott karszalaggal a rendezvényre.

A Sziget készpénzmentes fizetési szolgáltatását idén is 
- immáron a Sziget csoport tagjaként – a Festipay bizto-
sítja. A fesztiválozók idén számos új szolgáltatással talál-
kozhatnak majd a Hajógyári-szigeten. Az innovatív fej-
lesztések között több olyan megoldás is van, amely mind 

a hazai, mind pedig a nemzetközi pi-
acon is úttörő jellegű, ilyen például, 
hogy a Festipay alkalmazás már nem 
csupán segíti majd annak követését, 
hogy hol és mennyiért fogyasztottunk 
vagy hogy áll az aktuális egyenlegünk, 
hanem további kényelmi szolgáltatást 
biztosítva, – az alkalmazásban regiszt-
rált bankkártyánkkal - kényelmesen, 
sorban állás nélkül tölthetjük fel a 
fesztiválkártyánkat. Kifejezetten a 
Szigetfesztiválon, a világon elsőként 
debütál majd a virtuális fesztivál kár-
tya, amely teljes körű fizetési lehető-
séget kínál mobiltelefonon keresztül. 
A fesztiválozók igényeihez igazodva, 

valamint a gyors és zökkenőmentes készpénzmentes szol-
gáltatás biztosítása érdekében a Festipay további megle-
petéseket is kínál majd a Szigeten.

Fellépők: Marky Ramone, Skunk Anansie, Die Antwoord, 
Rihanna, Punnany Massif, Jake Bugg, Parov Stelar, Manu 
Chao, Muse, David Guetta, SIA, Hardwell, Sigur Rós, 
Noel Gallagher, Bastille, John Newman, Last Shadow 
Puppets, Bring Me The Horizon, SUM 41, Kaiser Chiefs, 
The Lumineers, Quimby, Years&Years, Parkway Drive, 
Bullet for My Valentine, Crystal Castles, Brains, Kodaline, 
és még sokan mások.

Bővebb információk a fesztivál oldalán: 
http://www.sziget.hu/
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játszanak a Balaton Sound Party Boat-ján. A hajó a 
programnapokon 14 órától már dübörögve várja a látoga-
tóit, 15 órakor fut ki, amikortól kezdetét veszi egy 4 órás 
féktelen party-utazás a nyílt vízen. 

A hajó 5 programnapját színesíti a Solomun által me-
nedzselt ‚Diynamic’ kiadótól: a hamburgi H.O.S.H. 
és a svájci Adriatique páros, a berlini Mobilee képvise-
letében Rodriguez Jr live act-je, a legendás Kruder & 
Dorfmesiter formáció egyik fele: Peter Kruder, a kölni 
Andhim duó és Agoria Párizsból.

A Badacsony Katamaránt vesszük birtokba és változ-
tatjuk erre az 5 napra bulihajóvá, amely első osztályú 
hangtechnikával, koktélbárral és chillezésre, megpihe-
nésre alkalmas területtel egyaránt el lesz látva. Érdemes 
gyorsan lecsapni a Boat Party jegyek egyikére, ugyanis 
mindegyik bulira szigorúan limitált darabszámban (300 
db naponta) kerülnek a jegyek értékesítésre. A hajó-
jegy tartalmazza a transzferbusz árát is, amely a siófoki 
BAHART kikötő és a Balaton Sound főbejárata között 
szállítja az utasokat oda-vissza. A Balaton Sound bérlet-
tel rendelkezők kedvezményes áron vásárolhatják meg a 
partihajóra érvényes belépőjegyeket, amelyek elérhetők 
valamennyi jegyelővételi ponton, ahol Sound bérlet és 
napijegy kapható, valamint online a balatonsound.hu-n 
keresztül.

További információk: 
http://sziget.hu/balatonsound/boatparty

Az eddig bejelentett, több mint 20 világsztárhoz most 
újabb 16 név csatlakozott. A rap/hip-hop vonalat erősíti a 
The Game és a dance-popos Madcon, akik Macklemore & 
Ryan Lewis, Tyga, Tyler The Creator és ASAP Ferg mellé 
csatlakoztak. Az elektronikus zenei élet legfrissebb és leg-
újabb tehetségei közül érkezik KSHMR, a Nervo, Alan 
Fitzpatrick, az Adriatique, a GTA, Matador, Alan 
Walker, a HVOB és Feder. Ők is impozáns névsorhoz 
sorakoztak fel, a legfiatalabbak közül ugyanis már bizto-
san velünk lesz Zamárdiban Martin Garrix, Robin Schulz, 
Oliver Heldens, a W&W, a Lost Frequencies, Borgore vagy 
épp Julian Jordan. Olyan klasszikus előadók is erősítik a 
housetechno vonalat, mint Martin Solveig, Dixon, Don 
Diablo, Adam Beyer és a Kraak&Smaak, velük együtt 
olyan nagy múltú sztárok lesznek láthatóak Zamárdiban, 
mint Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Sven 
Väth, Fritz Kalkbrenner, Hernan Cattaneo, Ferry Corsten 
(presents Gouryella), Paul Van Dyk, Booka Shade, Aly & 
Fila és Sub Focus. A külföldi fellépők mellett a hazai ked-
vencek sem maradnak ki a programból, biztosan fellép Za-
márdiban a Halott Pénz, a Punnany Massif, a Wellhello, az 
Irie Maffia és a Brains is. 

A zenei programokon túl a tizedik Sound megünneplé-
sére számtalan meglepetéssel készülnek a szervezők a fesz-
tiválnak otthont adó Zamárdi szabadstrandján és a Bala-
ton vizén. A korábbi években megszokott vizuális elemek, 
látványos dekorációk, sok ezer négyzetméternyi vízre épült 
stég, terasz és koktélbár mellett különféle új attrakciókkal, 
egyedi megmozdulásokkal és különféle játékokkal várják a 

Sound rajongóit egy közös ünneplésre.
A Balaton Sound szervezői az idei évtől új szolgáltatás-

sal kedveskednek azok számára, akik igazán különleges 
élményre vágynak. A nemzetközi house, tech-house és 
deep house szcéna élvonalába tartozó előadók július 6 
és 10 között, minden délután speciális daytime szetteket 

Az idén tizedik alkalommal jelentkező, megújuló Balaton Sound minden eddiginél változatosabb ze-

nei kínálattal készül a jubileumra  Az immár 5 teljes napon át tartó fesztivál programjának összeállítá-

sakor az elmúlt években érkezett visszajelzéseket is figyelembe vették a szervezők 

Ünnepre hív a Sound
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A következő külföldi névként, az EFOTT 2016-os pa-
lettájáról, a Rudimental érkezik a Velencei-tó partjára, így 
jóvoltából olyan slágerekre tombolhat a közönség, mint 
a Waiting All Night és a Feel The Love. A brit kollektíva a 
legnagyobb hazai kedvencek mellett lép majd az egyete-
misták fesztiváljának nagyszínpadára.

John Newman, Ella Eyre, Ed Sheeran – csak néhány név 
azon előadók közül, akik az utóbbi években közre-
működtek a Rudimental sikerdalaiban. A brit 
formáció 2012-ben robbant be a köztudat-
ba a Feel the Love című szerzeményükkel, 
azóta pedig üzembiztosan szállítják a 
jobbnál jobb dalokat. A négy srác fő-
ként drum’n’bass-ben utazik, de szer-
zeményeikkel nemcsak a műfaj kedve-
lőinek szívét hódították meg; az itthoni 
játszási listákat is bevették. Tavaly ősszel 
megjelent We The Generation című 
albumuk Lay It All On Me című száma 
azonnal a rajongók kedvence lett.

A srácok, ha idejük engedi, a fellépéseket követően szí-
vesen töltenek el egy-egy bulis estét, Magyarországot és 
italkínálatát pedig elmondásuk szerint nagyon megkedvel-
ték, így minden esély megvan rá, hogy az EFOTT-koncert 
után ők is a Velencei-tó partján csapatják majd a bulit.

– A legjobb terv mindig az, ha nincs terv. Mindannyian ba-
rátkozós srácok vagyunk, viszont nem sokan tudják, hogyan 
is nézünk ki valójában, ezért inkognitóban tudunk marad-
ni, így könnyebb elvegyülni – nyilatkozta a Rudimentalból 

Amir Amor az askmen.com-nak. – Általában a szervezők 
ajánlanak nekünk egy szimpatikus helyet, ahol elkezdhetjük 
az estét, ott találkozunk pár új baráttal, akikkel már együtt 
megyünk tovább.

A brit fenegyerekek mellett idén is a legnagyobb ha-
zai kedvencek pörgetik majd a hangulatot Velencén 
július 12-17. között. Egészen biztos, hogy felcsendül 

majd az EFOTT 40-en debütáló Gyere és Táncolj 
a Wellhellotól, lehet majd Ülni.Örülni.Megő-

rülni a Halott Pénz legújabb dalaira, de a 
húrok közé csapnak Lukács Laciék is, és 

természetesen a Majka&Curtis rajon-
gók sem maradnak rap-etlenül.

– Idei, minden eddiginél grandiózu-
sabb nagyszínpadunkra hazánk népszerű 
előadói és zenekarai extra produkciókkal is 
készülnek, így többet és mást is mutatnak, 
mint amit megszoktunk tőlük – árulta el 

Maszlavér Gábor, az EFOTT fesztiváligazga-
tója. – A korábbi évekhez képest még több zenei helyszínünk 
lesz, számos stílusirányzattal, ráadásul és közkívánatra még 
hosszabb nyitva tartással: reggel 8-ig lehet tombolni. A kíná-
latban arra törekszünk, hogy üzembiztosan megtalálja min-
denki a számára legmegfelelőbb bulihelyet.

A megduplázott területen szerveződő fesztivál idén is ki-
tart az egyetemistabarát árak mellett, úgy a belépő, mint a 
helyszíni fogyasztás tekintetében – tájékoztattak a szervezők.

Bővebb információk a fesztivál oldalán: 
http://www.efott.hu/

Úgy tűnik, elektronikus vonalon be-
keményít az EFOTT. A fesztiválon idén 
teljesen elkülönülnek majd a stílusok, a 
HOÖK sátorban például csak és kizárólag 
elektronikus zenét tolnak majd a hazai és 
nemzetközi kedvencek, akik közül többen 
most lépnek majd először fel hazánkban.

Ilyen például a már korábban bejelen-
tett Zomboy, vagyis Joshua Mellody, aki 
2011-es “Organ Donor” című debütáló 
száma óta sikert sikerre halmoz. A brit 
dj/producer hírnevét első amerikai tur-
néjával alapozta meg, amelyet követően 
egyedi hangzása vírusszerűen terjedt el a 
basszusimádók között. Egyik legnagyobb 
slágere, a Bad Intentions a szervezők szerint felcsendül 
majd idén nyáron az EFOTT-on.

Szintén először látogat Magyarországra a 
Tomorrowland-et is megjárt Willem Rebergen, azaz 
ismertebb nevén Headhunterz. A 2006-tól a zeneipar-
ban tevékenykedő dj hosszú ideig hardstyle-ban utazott, 
tavaly óta azonban széles palettán kísérletezget, és új 
irányok felé nyit. Ezt mutatja már Steve Aokival közös 
slágere a The Power of Now is. Érdekesség, hogy a zenész 

egy ideig szinkronszínészként tevékenykedett hazájában, 
és olyan karaktereknek kölcsönözte a hangját, mint Troy 
Bolton (Zack Efron) a High School Musical-ben és a 
Weasley ikrek a Harry Potterben.

A holland vonalat erősíti a Firebeatz is, akiket aligha 
kell bemutatni az elektronikus zene kedvelőinek. A duó 
Calvin Harris-szel, Tiësto-val és Martin Garrix-szel is 
dolgozott már együtt, és híresek arról, hogy soha nem 
csinálnak két ugyanolyan bulit, így különösen izgalmas, 

mivel készülnek az Efottozók számára. Nem 
kisebb érdeklődés övezi a Tsunamit jegyző 
Borgeous érkezését sem, aki a slágerlisták 
meghódítása után jön hazánkba egy igazán 
őrült bulira.

Végezetül nem feledkezhetünk meg a nagy ked-
venc Pendulumról sem, akik ezúttal Verse-vel 
és egy dj szettel készülnek az „diákbulira”.

A külföldi headliner-ek mellett többek kö-
zött olyan hazai zenészek képviselik majd 
a stílust, mint Andro, JumoDaddy, Pixa, 
Metzker Viki és Palotai.Tombolni pedig 
minden nap reggel 8-ig lehet, amire soha nem 
volt még példa az EFOTT történelmében!

Az EFOTT fesztivál szervezői bejelentették, hogy július 12-17  között a Velencei-tó partján az elektroni-
kus zene rajongóinak minden eddiginél erősebb kínálattal kedveznek  Az egyetemisták legnagyobb 
éves buliján zenél majd először Magyarországon a brit nagyágyú, Zomboy és a holland Headhunterz, 
de az EFOTT színpadára lép Borgeous (USA), a szintén holland Firebeatz, valamint a Pendulum & 
Verse (dj set) (AUS) is 

Elektro kánaán a tóparton
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A MOL Nagyon 
Balaton programso-
rozat keretében idén 
már negyedik alka-
lommal várja rajon-
gók tízezreit Zamár-
diban a STRAND 
– Nagyon Zene 
Fesztivál. A Petőfi 
Rádió és a VOLT Produkció közös eseményén augusztus 
utolsó napjaiban a már korábban bejelentett Hurts mel-
lett színpadra lép a világ egyik legenergikusabbnak tartott 
rockbandája, a Hollywood Undead, a holland szupersz-
tár, Caro Emerald, a Brit Awards egyik fődíjasa, Tom 
Odell és a világ egyik legizgalmasabb drum ’n’ bass pro-
dukciója, a brit Chase and Status. A teljes hazai élvonal 
keresztmetszetét bemutató nagy eseményre több csapat 
különleges programmal készül. „A jelenleg legnépszerűbb 
csapatok és előadók nagy örömmel vállalták a STRAND 
meghívását. A Halott Pénz és a Wellhello egy teljes napot 

kap a Nagyszínpa-
don, s arra vállalkoz-
tak, hogy ők állítják 
össze a programot és 
természetesen egész 
estés koncertet is ad-
nak. Legalább ekkora 
szenzáció a rajon-
gók számára, hogy 

az idén mindössze négy fesztiválfellépést vállaló Punnany 
Massif a STRAND-ra egy exkluzív programmal készül és 
a 25 éves Quimby is fellép Zamárdi szabadstrandján” – 
mondta el Lobenwein Norbert, a STRAND – Nagyon 
Zene Fesztivál főszervezője.

Bár a programon még dolgoznak a szervezők, az már 
biztos, hogy a hazai nagyágyúk közül a Tankcsapda, a 
Brains, az Irie Maffia, a Kiscsillag és a Szabó Balázs 
Bandája is fellép az idei STRAND-on. 

Fülöp Zoltántól, a STRAND-ot jegyző VOLT Produk-
ció vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy a NagySzín-Pad! 

tehetségmutató verseny idei elődöntősei 
már biztosan fellépnek a fesztiválon. Így 
a STRAND vendége lesz A DAL ver-
seny-győztes Fehérvári Gábor Alfréd 
mellett a Bagossy Brothers Company, 
a Bohemian Betyars, az Esti Kornél, 
a Fran Palermo, a Mongooz and the 
Magnet, Marge, a Passed, a Run Over 
Dogs, a Superstereo, a Szabó Benedek 
és a Galaxisok és a Zaporozsec, amely 
az utóbbi hetekben éppen egy Tom 
Odell feldolgozás-dallal vezette a Petőfi 
TOP 30-as listáját.

A STRAND – Nagyon Zene Fesztiválra 
kedvezményes jegyek május 16-ig kaphatók. 

Új nevekkel rukkolt elő a STRAND – Nagyon Zene Fesztivál: nemzetközi vonalon a Hurts mellé csat-
lakozott a Hollywood Undead, Tom Odell, Caro Emerald és a Chase and Status  Az eseményre több 
hazai produkció különleges koncerttel készül: a Wellhello és a Halott Pénz tagjai egy saját napot szer-
veznek, a Punnany Massif a négy idei fesztivál fellépése közé a STRANDotis beválasztotta, de az idén 
25 éves Quimby is koncertezik Zamárdiban  A STRAND - Nagyon Zene Fesztiválra május 16-ig kedvez-
ményes áron kaphatók jegyek 

Világsztárok és exkluzív magyar 
koncertek a STRAND Fesztiválon

HOLLYWOOD UNDEAD (US) Tavaly ünnepelte tíz 
éves fennállását a Los Angeles-i Hollywood Undead, akik 
a MySpace-re feltöltött első daluk óta már több millió le-
mezt adtak el világszerte. Zúzós metál riffek, szókimondó 
rap szövegek és pop-elemek, dallamos refrének és néhol 
brutális energiák keverednek zenéjükben, nem véletlen, 
hogy a hattagú, általában maszkokba bújó Hollywood 
Undead tavaly márciusban megjelent Day of the Dead 
című negyedik lemeze volt az egyik legjobban várt rockal-
bum az évben. J-Dog, Da Kurlzz, Funny Man, Johnny 3 
Tears, Charlie Scene és Danny őrült cirkuszát ezúttal Za-
márdiban láthatja a magyar közönség. 

TOM ODELL (UK) Hangja, tehetsége és zongoratudá-
sa különleges, dalai szenvedélyesek, romantikusak, vonze-
rejük ellenállhatatlan, akárcsak szerzőjüké. Nem kenyere 
a giccs vagy a túlzott pompa, nem mesterséges hangula-
tokkal játszik, egyszerűen magával ragadó 
és ízléses számokat ír, előadói képességei 
pedig több mint meggyőzőek, nem vélet-
lenül nyerte el a BRIT Awards-on a kriti-
kusok díját. A huszonöt éves énekes-zon-
gorista-dalszerző Tom Odell készülő új 
lemezének dalaival érkezik Zamárdiba a 
Strand Fesztiválra. 

CARO EMERALD (NL) Hazájának 
legnépszerűbb női előadója, Hollandia 
egyik első számú könnyűzenei exportcik-
ke, több rangos szakmai díjjal kitüntetett, 
és elképesztő eladási mutatókat produkáló 
énekesnő, a nu jazz királynője. Munkáit 

elsősorban a groovin’ jazz, a swing, a tan-
gó és az ötvenes évekre jellemző tánctéri 
jazz-zenék inspirálták, fülbemászó dalai 
a jazz világán túl is népszerűek. A most 
harmincnégy éves énekesnő karrierjében 
2010 számít az áttörés évének. Ekkor je-
lent meg első albuma, a Deleted Scenes 
form the Cutting Room Floor, amely 
harminc hétig (!) vezette a holland leme-
zeladási listát és hetvenhét hétig szerepelt 
a legjobb tíz között, mellyel Carónak 
sikerült felülmúlnia Michael Jackson 
Thrillerjének megdönthetetlen rekordját 
ezen a charton. 2010 legsikeresebb hol-
land albumának híre túlnyúlt az ország 

határain: Németországban és az Egyesült Királyságban 
például egyszeres, Lengyelországban pedig háromszoros 
platinalemez lett. 

CHASE & STATUS - DJ SET (UK) Évek óta kevés 
olyan izgalmas, hangos és sikeres drum’n’bass produk-
ció van Nagy-Britanniában, vagy épp a világban, mint 
a Chase & Status. Népes nemzetközi rajongótáborukat 
olyan világsztárok erősítik, mint Snoop Dogg, Pharell, 
Andy C, a Pendulum tagjai, vagy a két dubstep-legenda, 
N-Type és Skream. A magyar közönség előtt jól ismert, 
közrajongásnak örvendő és sikert sikerre halmozó elektro-
nikus zenész-producer páros, Will Kennard és Saul Milton 
a mindig kirobbanó energiájú Chase & Status-hangulatot 
egy őrületes DJ settel prezentálják a Strand.

Bővebb információk a fesztivál oldalán: 
www.strandfesztival.com
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Tizenhét vadonatúj fellépővel bővült a 
Szegedi Ifjúsági Napok kínálata: a beje-
lentett nevek között olyan világsztárok is 
szerepelnek, mint a német Milk & Sugar 
vagy a svéd Aaron Chupa. A hazai élvo-
nalból már biztosan Szegeden búcsúztatja 
a nyarat Pixa, Newik, Sterbinszky, Julia 
Carpenter és a Drop the Cheese is.

A SZIN idei kínálata eddig sem volt 
piskóta, a programban a tavalyi év slá-
gerét jegyző Jasmine Thompson, a ret-
ro-ikon 2 Unlimited és az abszolút kö-
zönségkedvenc Dubioza Kolektiv mellett 
többek között a Brains, a Halott Pénz, a Wellhello és a 
Quimby is helyet kapott. A vadonatúj fellépők közül  ki-
emelkedik a német Milk & Sugar, akikben a house és 
dance vonal egyik legtermékenyebb duóját tisztelhetjük: 
2003-as, „Love is in the Air” című debütáló slágerük óta 
31 kislemezzel, 7 saját albummal és 48 (!) mixlemezzel 
örvendeztették meg rajongóikat. Garantált őrületet ígér a 
svéd electro house és nu disco legenda Aaron Chupa, aki 
a tavalyi „I’m an Albatroz” című slágerével a svéd, a hol-
land, a német, az osztrák és a brit dance-listákon is elő-
kelő helyezést ért el. Rajtuk kívül Pixa, Julia Carpenter, 

Newik, a Badgirls, a Drop the Cheese, Sterbinszky, 
Metzker Viktória, Palotai, Lennard, Kustánczi Lia, Joer 
Jr, Walston, Zoohacker, Jumo Daddy és a Suck my Disco 
alkotja a 2016-os SZIN DJ-különítményét.

Érkezik emellett a Szegedi Tisza-partra generációjának 
nagy teghetsége, a ghánai származású, de londoni születé-
sű Kwabs, aki tavaly fantasztikus koncertet adott a Szige-
ten, így garantált, hogy a SZIN közönségét is elvarázsolja 
majd. A finoman melankolikus, neo-soul és „Synth&B” 
stílusban utazó Kwabs Walk című kislemeze az egész kon-
tinensen hatalmas sikert aratott, több országban, köztük 

nálunk is vezette a slágerlistákat. A jelenlegi 
angol pop/soul szcéna egyik legizgalmasabb 
előadóját a közönség és a kritika is egyaránt 
dicsőíti. Tavaly szeptemberben jelentkezett 
bemutatkozó nagylemezét ezúttal a SZINen 
mutatja be a hazai közönségnek.

A tavaly elindított „Te vagy a Főnök 
interaktív fesztivál beszavazó show”–ról a 
SZIN 2016 szervezői elárulták, hogy brutáli-
san sok szavazatot kaptak a hazai fesztiválze-
nekarok legjobbjai is. Az eddig sem szegényes 
hazai fellépők listájára immár felkerült a 30Y, 

A korábban bejelentett nemzetközi nevek - így  például Jasmin Thompson, a Dubioza Kolektiv, a 
Foreign Beggars vagy a 2Unlimited – mellé sorakozott a BBC Sound of 2015 listás Kwabs is  A ha-
zai sort pedig a 30Y, a Vad Fruttik, Paddy and the Rats, a Belga és a Honeybeast erősíti  A korábban 
Greener Festival díjas SZIN idén is a fentartthatóságot tűzte zászlajára, emellett elkészítették a világ 
legbulisabb fesztivál teleportáló gépét 

Fesztiválteleportálót fabrikáltak a 
SZINesek

a Vad Fruttik, az ír punk rock kocsmazenét játszó mis-
kolci zenekar, a Paddy and the Rats, a Belga, és a szegedi 
Honeybeast is.

A fesztivál az idén először – felkarolva a kör-
nyék tehetségeit – egy interaktív helyszínnel is 
bővül: a Hyde Park Színpadon bárki felléphet, 
aki szeretné megmutatni tudását a nagyközön-
ség előtt. A szervezők ígérete szerint az idei 
SZIN névsora még koránt sem teljes, hamarosan 
újabb fellépőkkel és kedvezményes SZTE-bér-
lettel örvendeztetik meg a fesztiválozókat.

Szeged mission
A SZIN szervezői megalkották a világ legbuli-

sabb fesztivál teleportáló gépét: a SZIN FÜLKE 
az ország bármely pontján felbukkanhat, és a fiatalok 
azonnal belekóstolhatnak Szeged SZINES fesztiválhangu-
latába. A SZIN FÜLKE küldetése - túl azon, hogy minél 
többen átéljék ezt a hangulatot – az, hogy kiSZINezze a 
tanulással és a robotolással túlcsordult szürke hétköznapo-
kat A SZIN FÜLKE ahol felbukkan, ott kedvezményes 
bérleteket, SZIN 2016 relikviákat is találhatnak a nyár 
végi fesztiválra készülők.

SZIN 2016, a fenntartható fesztivál
Gőzerővel készülnek a SZIN 2016 installációi, 

amelyeket csak és kizárólag újrafelhasznált anya-
gokból állítanak össze, zöld energiával működnek, 
és a szervezők elmondása szerint brutális hangula-
tot varázsolnak Szeged gyönyörű Tisza partjára! A 
Szegedi Ifjúsági Napok egyedüli magyar fesztivál-
ként a Greener Festival Awards-on is bezsebelt egy 
jutalmat, ami hatalmas megtiszteltetés, egyben 
felelősség is. SZIN 2016: „Küldetésünk, hogy a fel-
szabadult fesztiválozás közben, a jövő generációival 
megkedveltessük a zöld energiák hétköznapi felhasz-

nálását, megtanítsuk velük a környezettudatos élet fontossá-
gát nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is.”

Nagykövetek viszik a SZIN jóhírét
A bejelentett nevek mellett kiderült, hogy szegedi 

származású hírességek álltak a fesztivál mellé, egy-egy 
nagyobb ügy „nagyköveteként”. „A SZIN sosem volt egy 
átlagos fesztivál, a szórakoztatás mellett mindig is fontos 
volt számunkra az ökotudatos szemléletmód népszerűsítése, 
a fiatal tehetségek felkarolása és a sport” – mesélte Kolo-
nics Erika főszervező. „Úgy éreztük, ezen értékeket olyan, 

népszerű és hiteles fiatalokon keresztül tudjuk a leg-
inkább átadni, akik egytől egyig szegediek, országo-
san ismertek és méltóak arra, hogy a fesztiválozók 
példaképeivé váljanak” – tette hozzá.

Eszerint Szabados Ágnes, az RTL Kub népsze-
rű híradósa a nemzetközi Greener Festival díjas 
SZIN ökotudatos „nagykövete” lesz, a zenei vona-
lat Czutor Zoltán, a Nyers és a Belmondo front-
embere képviseli; míg a sportos program ok arca 
Vajda Attila olimpikonunk lesz.

Bővebb információk a fesztivál oldalán: 
www.szin.org
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