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One of the world’s biggest manufacturers of building materials has mandated 
AdNovum to replace their existing pen-and-paper-based logistics process with 
a state-of-the-art web application. When I joined the development team, 
I knew nothing about the cement business. Since then I’ve already learned 
a lot, and I’m proud of how our solution manages such complex processes.

Zsófia Pintér, Business Analyst

moves 25 million tons of cement My software

per year.

adnovum.hu/jobs
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Köszöntő
Sziasztok!

Hogyha úgy gondoljátok, hogy az őszi félév legnagyobb 
kihívása a Schönherz Qpa, akkor még biztos nem próbál-
tatok meg előtte Impulzust készíteni úgy, hogy a progra-
mokra már kézhez kaphassák az olvasók. (Jó, úgy hallot-
tam, hogy azért főrendezőnek is elég kemény lenni.)

Mivel idén előbb tartják a rendezvényt, nekünk is egy 
héttel kevesebb időnk volt, hogy elkészítsük nektek a szá-
munkat, de ennek ellenére mindent megtettünk, hogy az 
idő és a nehézségek ne legyenek olyan tényezők, ami miatt 
bármilyen olyan tartalom kimaradhat az Imulzusból, ami 
kapcsolódik a hatodik hét hangulatához. Itt pedig most 
nem egyszerűen a Fit & Fat-re gondolok, hanem arra a 
hangulatra, ami a Qpa alatt mindenkit elér: az aktív kö-
zösségi tevékenységek és a szórakozás felüdülése.

A hagyományos Qpa oldalak mellett ezért megpróbál-
tunk a szerkesztőséggel is erre a kollégiumi bulis hangu-
latra koncentrálni: készültünk nektek könyvajánlóval, 
egy kicsit hosszabb játékismertetővel a szokásosnál, és az 
újság végén lévő Milyen mérnök vagy? tesztünkkel meg-
próbáljuk egyszerre felidézni a régi Impulzusok random-
ságát (azért volt régen néhány igen érdekes szám, hogyha 
érdekel, az Utolsó Villamosból mindig találhattok párat a 
szerkesztőségben) és mindannyiunk kedvenc bulvárlapjait. 
Rott Richárd új cikkjében pedig az impulzus.com/blog-on 
olvasható történetei után ismét igen különös nézőpontból 
próbálja bemutatni a kollégiumot. Sőt, még az e havi cég-
interjúnkat is a kollégium szemszögéből építettük fel - két 
régi Schönherzes diákkal beszélgettünk arról, hogy milyen 
az életük és munkájuk az egyetem után, és mi az, ami meg-
maradt nekik innen, az épület falai közül.

Reméljük, hogy a tartalmunk minden Qpázót és szóra-
kozni vágyót kielégít majd addig, amíg meg nem érkezünk 
következő számunkkal a félév vége felé: abban pedig már 
az őszi ZH időszak után, a vizsgák felé közeledve megpró-
báljuk az egyetem egy sokkal komolyabb oldalát is meg-
mutatni nektek.

Tóth Ádám 
toth.adam@impulzus.bme.hu
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1972 októberében ünnepelte tízéves fenn-
állását a Schönherz Zoltán Kollégium, mint 
a Műegyetem saját diákotthona. Az egész hetet 
kitöltő ünnepségsorozat megkoronázásaként az 
akkori évfolyamszervezetek közül a III. E+M egy 
játékos vetélkedőt szervezett az utolsó nap dél-
utánjára és estéjére. A vetélkedőn olyan 
feladatok elé állították a többi egye-
temista évfolyamot, mint lexiká-
lis villámkérdések, kresz-teszt, 
interjúkészítés, zenei, kulturális 
és sportversenyek. E vetélkedő 
központja a budai vári díszterem 
volt, mely leginkább sokadéves 
kollégáknak lehet ismerős mint Gó-
lyabál helyszín (azóta már máshol 
kell tartani a bált). Nem gondolná az 
ember, hogy egy délután alatt valami 
emlékezeteset sikerül szervezni a mű-
kedvelő egyetemistáknak, azonban az 
első emlékezetes feladatbeadásra nem 
kellett sokat várni: az egyik kisfeladat-
ra, mely arról szólt, hogy minél több 
érvényes orvosi igazolást kell leadni, az 
egyik csapat pár perc múlva beadott kö-
zel ezer kitöltetlen orvosi igazolást és egy 
érvényes orvosi pecsétnyomót. A vetélke-
dő, melynek győztes csapatát kezdetektől 
fogva vándorkupával és a jövő évi hasonló 
esemény szervezésével szándékoztak hono-
rálni, mára legendává lett, és nem csak a vil-
lamosmérnöki kar számára: így indult az első 
Schönherz Kupa.

Az alapító okirat alaprendel-
kezései ma is érvényesek: aki 
kupát rendez, nem vehet 
részt a vetélkedőben, azon-
ban egy csapat véglegesen 
megtarthatja magának a 
díszesen megmunkált, nagy 
presztízsű serleget, ha há-
romszor megnyeri e rangos 
eseményt. Mindez a gya-
korlatban csak akkor volt 

lehetséges az évfolyam-csapatok idejében, ha 
valaki rögtön elsőévesen kupát nyert – és erre 
először és utoljára a legelső évben volt lehető-
ség, amikor a gólyák I. E+M csapata nyerte el 
a rendezés jogát. Bár manapság akármilyen 

összetételű egyetemista csapatok indulhat-
nak, a kuparendezés embert pró-

báló szervezési feladatai annyira 
leszívják a rendezőket, hogy 

láthatóan nem kell félteni a 
Kupa (illetve a kilencvenes 
évek óta kvázi hivatalosan 

is Qpa névre hallgató hét) 
fennmaradását. 
A nagyszabású hagyományok-

hoz az idők során számos adalék 
került: kiegészítő díjak garmadá-
ja kerül kiosztásra a vigasztalódó 
csapatok között – manapság az is 
megtörténhet, hogy egy elsőéves 
csapat, mely elnyeri a harmadik 
helyet, ugyanannyi mennyiségű 

(mennyiségi) bort képes szétlocsol-
ni magára, mint a Qpanyertesek –, 
ráadásul az eredeti serleg kicsinyített 

verziójával, az Elschönherz Kupával.
A szervezők mindig is figyeltek a 

külső imázs építésére – már a legelső 
Schönherz Kupa is szenvedett a hölgy-
hiánytól annyira, hogy képesek legyenek 
Casanova kupát alapítani azon csapat 

számára, amely a legtöbb lányt hívja el a 
Casanova buliba.

A kiosztott díjak között éppúgy 
található „örök második” 

helyezettnek szóló, mint 
teljesen indokolatlanul, 
szimpátia alapon kiosztott 
vándorkuka. Jelenleg az 
1,1 liter űrtartalmú fődíj 
mellett kilenc serleg várja 
új gazdáit, melyekről bő-
vebben olvashatsz követ-
kező cikkünkben.

Qpa történelem
Ebben a cikkben próbáltuk nektek összeszedni, 

hogy milyen díjakért is érdemes leginkább küz-

deni a Schönherz Qpán  Azért csak próbáltuk, 

mert sajnos az évek folyamán a tudás egy része 

„az idő homályába veszett”  Amennyiben van 

olyan információ, amellyel nem értetek egyet, 

jelezzétek felénk, hogy később tudjuk javítani! 

Olvassátok ti is, és legyetek arra büszkék, amit a 

Villanykar elért alig több mint negyven év alatt! 

Ez a történelmünk, és erre érdemes emlékezni 

Források: VIKWiki, SPOT
Köszönet illeti Kiss Balázst (42. SCH QPA Főrendező), 

Horváth Dánielt (SPOT) és a volt QPA rendezőket.

A Qpa díjai Schönherz Vándorkupa

Alapítás éve: 1972
Űrtartalom: 1,1 liter

A Schönherz Vándorkupa a legnagyobb elismerés, 
amit kupázó csapat valaha elérhetett. Űrtartalma 1,1 
liter, ami 193,89 db húszas által kitöltött térfogatnak 
felel meg. Tömege 1331 g, ami megközelítőleg 194 db 
húszas által nyomott értékkel egyezik. A Qpán legtöbb 
pontot elért csapat jutalma jó pár liter bor és a követ-
kező évi rendezés felelőssége. Különlegessége, hogy 
alapítása óta csak egyszer sikerült első éves csapatnak 
elnyernie (1972), továbbá a győztes csapat csapatkapi-
tányának megtisztelő feladata, hogy az átvétel után elfo-
gyaszthatja a kupa teljes tartalmát, ami általában vörös-
bor. Természetesen ezt megállás nélkül kell megtennie.

Az elmúlt tíz év nyertesei:
•	2015 VLC
•	2014 Big Fluffy Bears
•	2013 Uzcsáp One
•	2012 Mellékhatásch
•	2011 Buksi, Apa kiszökött!
•	2010 LopóSCHoKK
•	2009 taVIKacsa
•	2008 Schimán
•	2007 AzÉ ez Már mindennek a Teteje
•	2006 hiPPPi
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Casanova Kupa

Alapítás éve: 1972

Súlya 1042 g, alakjában fallikus szimbólum domi-
nál, melynek hossza 8 cm, de keménységben nem kri-
tizálható. A forma két nem elhanyagolható elemének 
átmérői 4,5 és 2,5 cm, a bal oldali a kevésbé méretes. 
Győztese az a csapat, mely a legtöbb hölgyet invitál-
ja meg a Casanova bálba. Célja a karunkon lévő lá-
nyarány szomorú tényének elfeledtetése legalább egy 
éjszakára.

Buliszervíz – ha csaj kell, őket hívd:
•	2015 Kalaschnyikov
•	2014 KIN Allstars
•	2013 Uzcsáp One
•	2012 KIN Allstars
•	2011 Soft Bambi Sex
•	2010 Faintosch
•	2009 Quppa
•	2008 Quppa
•	2007 Quppa
•	2006 AzÉ ez Már mindennek a Teteje

Fairplay Kupa

Alapítás éve: 1972

Mint ahogy a legtöbb sportban, így a Qpán 
is az egyik legfontosabb a fairplay és a vetély-
társainkkal szembeni tisztelet. Így a kezdetektől 
fogva minden évben, a csapatkapitányok és a 
szervezők szavazatai alapján kiosztják ezt a ku-
pát, ami a versenyben való sportszerűségért járó 
elismerést jelenti.

Az elmúlt tíz év nyertesei:
•	2015 Buksi, Apa kiszökött!
•	2014 Soft Bambi Sex
•	2013 Schrandom
•	2012 Vogonok
•	2011 UZCSÁP 5
•	2010 Buksi, Apa kiszökött!
•	2009 Buksi, Apa kiszökött!
•	2008 Gonosz Ikertestvérek
•	2007 Schimán
•	2006 hiPPPi

Elschönherz Kupa

Alapítás éve: 1973
Űrtartalom: 0,7 liter

1972 óta nem volt arra példa, hogy az elsős évfolyam 
egyik csapata nyerte volna a Schönherz Vándorkupát, 
ezért megalapították az Elschönherz Kupát, hogy az újon-
nan érkezetteknek is meglegyen a maguk jutalma a kéthe-
tes, kreditet nem sajnáló harc végén. Az eredeti kupa kicsi-
nyített mása, és a Vándorkupához hasonlóan évről évre az 
aktuális győzteshez kerül megőrzésre. Nyertese a legtöbb 
pontot elérő gólyacsapat.

Az Elschők:
•	2015 CorvinuSCH
•	2014 Schörb!nó
•	2013 Maghasadásch
•	2012 áthalloTT NYögés
•	2011 Qvik
•	2010 SCHWAR7ENEGRO
•	2009 LopóSCHoKK
•	2008 TepschiMax
•	2007 Schizzo
•	2006 taVIKacsa

9
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Schönherz Qka

Alapítás éve: 1993
Űrtartalom: ~3 liter

A Fairplay Kupához hasonlóan szintén egy szimpátiadíj, 
de ennek a győztesét nem az aktuális csapatkapitányok, 
hanem az előző évben a Qkát elnyert csapat tagjai sza-
vazzák meg. Tartalma mindig valamilyen különleges ital, 
melyet az eddigi őrzője kever ki a szerencsés nyertesnek. 
Sajnos az évek folyamán volt példa, hogy emberi fogyasz-
tásra nem alkalmas ital került a Qkába, de szerencsére ez 
nem vált hagyománnyá.

Az elmúlt tíz év nyertesei:
•	2015 MaghasadáSCH
•	2014 Schokadik RAM-Szesz
•	2013 SchöRétes
•	2012 Uzcsáp 5.1
•	2011 Pöttyös Lambda
•	2010 Rücsök Tücsök
•	2009 #IngyenRibanC
•	2008 Hello Nyufóka
•	2007 SCHiZzO
•	2006 Schírásók

Gumicum Kupa

Alapítás éve: 1992

Vannak olyanok, akik sajnos többször is csak a dobogó 
második legmagasabb fokára állhatnak fel. Így volt ezzel a 
Gumicum csapata, akik 1992-ben harmadjára nyerték el a 
Qpán a második helyet. Ekkor alapították meg a Gumicum 
Kupát, melyet az a csapat nyer el, aki egymás után legalább 
kétszer második helyezést ér el a versenyen. És mi is a jutal-
ma eme kupa nyertesének? Elsősorban megkapják a jogot 
és a feladatot, hogy új kupát alapítsanak, továbbá arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy kilencvenkilenc liter bor, eset-
leg kilencvenkilenc kevert boldog tulajdonosaivá válnak. 
A legutóbb ezt az #IngyenRibanC csapata nyerte el, az ak-
kori szervezők a leamortizált replikával jutalmazták őket.

Hát ez Gumicum:
•	2012 #IngyenRibanC
•	1992 Gumicum

Bőrönd 

A Qpa legszínesebb egyéniségének járó díj egy valódi 
bőrönd, amelybe minden tulajdonosa valamilyen rá vagy 
a csapatára jellemző tárgyat helyez el. Nem kerül kiosztás-
ra minden évben, ellenben ha mégis, mindig az aktuális 
tulajdonos nyújtja át annak a személynek, akit szerinte a 
leginkább megillet. Tartalmának megtekintésére csak a dí-
jazottak jogosultak.

Egy mindenkiért, mindenki egyért:
•	2013 Dzsimbo
•	2010 Dönci
•	2007 Bottem
•	2004 Vakond
•	2002 Tihamér
•	2000 801-es szoba
•	1999 Fofi

Epszilon Kupa

Alapítás éve: 1979

Vannak olyanok, akik szívvel-lélekkel küzdenek, de saj-
nos még őket is képesek megverni. Ez a kupa a második 
helyet elérő csapat díja, amennyiben az első és máso-
dik helyezett közötti pontkülönbség nem haladja meg a 
2,5 %-ot. Aki elnyeri, annak jutalma akár az egy hektoliter 
bort is meghaladhatja.

Nyertesek az elmúlt tíz évben:
•	2010 #IngyenRibanC
•	2008 TaVIKacsa
•	2005 hiPPPi

Schörherz Kupa

Űrtartalom: 0,5 liter

A Qpa egyik legismertebb versenyszámának, a tízes sörvál-
tónak a nyertes csapata kapja. Az eddigi kari rekord, amely 
alatt egy tíz emberből álló sörváltó csapat tagjai elfogyasz-
tották a maguk fél liter, kikevert, meleg sörét, 23,9 másod-
perc. A csapatonkénti tíz leggyorsabb sörivó ember kiállítása 
nagy hagyomány a Qpán, és amellett, hogy a leggyorsabb 
csapatot díjazzuk, az egyénileg leggyorsabban sört fogyasztó 
személynek is kijár minden qpázó tisztelete.

Az elmúlt tíz év nyertesei:
•	2015 Gonosz Ikertestvérek
•	2014 Gonosz Ikertestvérek
•	2013 Gonosz Ikertestvérek
•	2012 Gonosz Ikertestvérek
•	2011 Gonosz Ikertestvérek
•	2010 Gonosz Ikertestvérek
•	2009 Gonosz Ikertestvérek
•	2008 Qsch
•	2007 Qsch
•	2006 Qsch

10 11



XLIV./2.

13

2003: 32. Detektív Qpa
Detektív történet dobta fel a 32. Qpát, melyet még az 

aktuális események is alakítottak, és ha már nyomozás, 
akkor természetesen Sherlock Holmes se maradhat ki be-
lőle, mint az előbb említett sztori főhőse, elmaradhatatlan 
társával, az elbeszélővel, John Watsonnal.

2004: 33. Hawaii Qpa
Elmegy az ember nyaralni, homok, buli, haverok, ha 

pedig a helyi őslakosok esetleg bezavarnak, még mindig 
meg lehet győzni őket, hogy te is közéjük tartozol. Vagy 
nem. De utólag az ilyen apró problémákra már senki sem 
emlékszik, ahogy sok minden más kiesik a végére. Pánikra  
viszont semmi ok, ez csupán a Qpa egyik mellékhatása.

2005: 34. Fekete-fehér Qpa
A világ persze nem így működik, de a kínai akciófilmek 

és a Schönherz Qpa sosem teljesen ezen a létsíkon léteztek. 
Tehát az örök harc és jin-jang jegyében ebben az évben a  
fekete-fehér „színesítette” a feelinget.

2006: 35. XIX. századi Qpa
XIX. század, elkerülhetetlen viktoriánus beütéssel, szépia 

árnyalattal és hőlégballonnal, hogy a gótikus betűtípust ne 
is említsük. A 35. Qpa visszautazott az időben, az egyik 
legelképesztőbb korszakba. Mert tényleg, melyik másik 
szárnyalhatná túl? A fantasy középkort leszámítva, persze.

2007: 36. Kincskereső Qpa
Kisködmön nélkül. A fődíj a kincses sziget térképe volt, 

előtte azonban bőven akadt még gyűjtögetnivaló: lányokat 
a Casanova Bálra, vagy épp nyugdíjast a feladathoz. Eset-
leg üzemanyagot, hogy bírja az ember a végéig.

2008: 37. Gangster Qpa
A jó gengszter ismérve, hogy ha esetleg úgy tűnne, bukni 

fogják a sörváltót, még időben lelövi az ellenfelét. Mert 
bár a törvény másik oldalán is létezhetnek szabályok, azok 
nem feltétlenül a fair versenyt írják elő. A feeling-videók 
esetében pedig lehet tippelni, mi szól a háttérben…

Mindenesetre itt is akadt egy hulla. Vajon ennyi szemta-
nú után őt hova áshatták el?

2009: 38. Jómunkásember Qpa
A 38. Qpa kabalája szintén egy jó munkásember volt, 

és talán ezen a héten a sisak hiánycikké válhatott – de 
legalábbis biztos sikerült divatot teremteniük, még ha 
csak egy kis időre is. A SCHoszkár díjak is a feelinget 
tükrözték: franciakulcs, csavarhúzó, kerékkulcs. 

2010: 39. Szikla & Zsömle Qpa
Mely eredetileg magyarosnak indult, majd spontán 

ihlet sugallatára átváltott Rock & Roll és hatvanas 
évekbe. Persze azért továbbra is magyarosan kivitelezve. 
Újra felelevenített programok, szintén korhű nevekkel 
– például Vörös Csillag Születik – és némi módosítás-
sal. Zsömlével.

Qpa-feeling közel sem olyan régóta létezik, mint amennyire következtetni lehetne a kultuszából vagy 
a kamu-feelingekből: a hagyomány csupán egy huszonegyedik századi újításnak számít valójában  
Ebben a 16 évben pedig a vadnyugattól Hawaii-ig az egész világot és minden kort kitüntettek már a 
rendezők a figyelmükkel  Mivel azonban nem valószínű, hogy lenne köztünk valaki, aki ezeket mind 
megélte, íme egy rövid összefoglaló a legutóbbi évek feelingjeiből:

13 + 1 feeling

Mint az már megszokott, ha rendezünk valamit, 
mindig kell valaki, aki átlátja az egészet és ko-
ordinálja a többieket  Ő a főrendező  A Qpának 
is mindig van egy, és ez a tábla az ő jussa kerek 
egy egész évre, ami így öröklődik főrendezőről 
főrendezőre:

Külschönherz Kupa

Alapítás éve: 2007
Űrtartalom: Ez egy bazi nagy kulcs.

A Qpa olyan híres-neves rendezvény, hogy nemcsak a 
Villanykarról, hanem más karokról és több budapesti 
egyetemről is érkeznek csapatok, akik ezért a díjért küzde-
nek, mivel a Vándorkupát csak BME-VIK-es csapat birto-
kolhatja. Ez tehát a külsős csapatok közül a legmagasabb 
pontszámot elérő csapat nyereménye. Vannak visszatérő 
vendégeink is, mint a Vegyészkar vagy az Óbudai, esetleg 
Semmelweis Egyetem hallgatói.

Nyertesek a kezdetektől:
•	2015 Laborpatkányok
•	2014 Laborpatkányok
•	2013 Laborpatkányok
•	2012 Laborpatkányok
•	2011 Laborpatkányok
•	2010 Tripla
•	2009 VOMITO
•	2008 Soft Bambi Sex
•	2007 VOMITO
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2011: 40. Vadnyugati Qpa
És ha már volt eddig minden, a westernhangulatot se 

szabad kifelejteni. A 40. Qpa pont ezt pótolta. Cowboy-
kalapok, tanári sörcsap, és a SCHoszkár is új nevet kapott 
átmenetileg: Aranykaktusz néven futhatott ebben az évben.

2012: 41. Káosz & Plüsstraktor Qpa
A posztapokalipszis hangulatához sajnos a Pusztu-

lat nem igazán passzolt, így a Káoszhoz társulhatott a 
Plüsstraktor – mert az cuki és amúgy is alliterál az előd-
jével. A kamufeeling ebben az évben igazi meglepetéssel 
szolgált: kiderült róla, hogy nem is kamu.

2013: 42. Good Old Days Qpa
A feelinget leginkább a Qpa kezdete előtti oldal mutat-

ta be a legjobban, amit talán csak tömören, címszavak-
ban lehetne igazán visszaadni: pixel, ősidőkből szabadult 
HTML-szabvány, táncoló banánok és Mario. Meg csili-vi-
li kurzorkövető mütyürök és midi.

2014: Mesés Schönherz Qpa
Ha a 2013-as Qpa az internet „őskorába” kalauzolt el 

minket, igen erős retró vonulattal, akkor az ez évi feeling 
a gyerekkorba. Ez tetten érhető volt a Mátrix produkciók 
majd mindegyikében, ahogy egymást érték az ismerős me-
seelemek, különböző mennyiségben. Mégis, a Qpa egyik 
legfeltűnőbb része egy előfeladat megvalósítása lett: majd-
nem ötszáz BUBI bicikli kötött ki hajnalra a Schönherz 
előtt, ami még a hírekbe is bekerült.

 

2015: Made in Schönherz Qpa
Igazán keleti hangulata átitatott mindent, a QpaWeb 

fejlécén lévő cseresznyevirágoktól, felkelő naptól és Fu-
ji-hegytől kezdve az olyan átkeresztelt programokig, mint 
a Tokiói hajsza, a Zen Ökle, esetleg a Buliwood’s Got 
Talent (talán Bollywoodra utalva, talán nem).

 2016: Fit&Fat Schönherz Qpa
Kezdetnek ott a QpaWeb fejlécének csodálatos kont-

rasztja, majd ezt követi a rendezők többségének „fényké-
pe” – a feeling pontosan annak tűnik, ami a neve. Ennek 
fényében talán nem teljesen véletlen a programok között 
felbukkanó Pokol konyhája, vagy a videó vetítés esemé-
nyének Arany Bálna elnevezése. Az Arany Málnára asszo-
ciálna mindenki, mi? Nem. Biztos, hogy a bálna a lényeg.

Mesi

Megnyitó
A Qpa-hét nyitásaként általában valami meghökkentő 

vagy legalábbis kevésbé szokványos eseménnyel igyekeznek 
a qpázó tömeget az aktuális feelingre, illetve a Qpa-hétre 
hangolni a rendezők. Ilyen volt például a 41. Káosz & 
Plüsstraktor Qpán, hogy a főrendező a Vándorkupa egy 
replikáját törte ripityára a színpadon. A 42. Good Old 
Days Qpán pedig egy tűzijátékkal kedveskedtek a rende-
zők a Rákóczi-híd töltésén összegyűlt tömegnek.

Mátrix
Az elmúlt néhány évben szokás, hogy a megnyitó eleve a 

Rákóczi-hídnál van, ahova általában Schönherz Mátrixot 
nézni gyűl össze a qpázók hada. Közvetlenül a megnyitó 
után kezdődik az Óriáskijelző beizzítása, amin a qpacsapa-
tok és a rendezvény szponzorai által készített animációkat 
vetítik le a rendezők az ország méltán legnagyobb „épü-
letkijelzőjén”.

SKEBU
A Schönherz Kupa Előtti BUli arra való, hogy az előfel-

adatos héten összegyűjtött „tudást” elfelejtsük, és azután 
ismét hasonló jellegű, de jóval nagyobb mennyiségű, qpáz-
hoz köthető indokolatlansággal feltöltsük. Itt lehet pajtiz-
ni a többi csapattal, hogy végül egymás vállán nevetve-sír-
va örüljünk, hogy újra itt a várva várt Schönherz Qpa.

Kocsmafutás
Ez az a program, amit kifejezetten arra találtak ki, hogy 

néhány alkoholista qpázó máját olyan szinten megizzasz-
szák, hogy a SKUBU-ig eszébe se jusson szeszhez nyúlni. 
Az a tucat qpázó, akinek lehetősége nyílik körbefutni a vá-
ros néhány kiválasztott kocsmáját, igen sokféle szeszes ital-
lal próbálhat barátságot kötni ezen az eseményen. Hogy 
biztos ne legyen semmi baj, a kiválasztottakat néhány baj-
társa elkíséri, és adott esetben, amikor már tényleg szüksé-
ges, hazakíséri, hogy kipihenhesse a megmérettetést.

Sportnap
Igaz, nagyjából egy fél hónapja megrendezték az Egye-

temi Sportnapot is, de azon nem volt még olyan pont-
verseny, mint amilyen a Qpa sajátja. Itt folytatódik a küz-
delem, ezúttal tényleg sportszerűen. Általában a MAFC 
sportpályái adnak helyet ennek a rendezvénynek, ahol a 
résztvevő csapatok megmérettethetik magukat. 

Minden Qpán előfordulnak változások: az egyes rendezőcsapatok újragondolnak, vagy elhagynak 

korábbi programokat, esetleg valamilyen feladattal új hagyományt teremtenek, de a legtöbb program 

alapjában megmarad, és ezek vissza-visszaköszönnek minden Qpán  Cikkünkben az ilyen eseménye-

ket mutatjuk be, a saját meglátásainkkal tűzdelve 

Hagyományok a Qpa héten
Néhány rendszeres programról röviden
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Szakmai Nap
Régen ez volt az a program, ahol kifejezetten a qpázók 

agyát próbálták megizzasztani a szervezők. Mára inkább 
a szponzorok bemutatkozó programjává vált, azonban a 
rendezők évről-évre igyekeznek új életet lehelni bele, hogy 
újra arról szóljon, amiről régen. Megjelenni biztosan érde-
mes, hiszen a szakma is erőssége kell, hogy legyen egy jó 
qpázónak, így az újabbnál újabb feladatokon kívül sok-sok 
ponttal is gazdagodhatnak itt a csapatok.

Arany Bálna
A Qpavideó vetítés évről évre új nevet kap: volt már 

SchOszkár, SchóTime, tavaly Buliwood’s Got Talent, idén 
pedig Arany Bálna néven kerül megrendezésre. Ezen a 
programon a legjobb qpavideókat díjazzák különböző ka-
tegóriákban, és mindet levetítik, a qpázók nagy örömére. 
Tavaly az esemény helyszínéül a Lurdy rendezvényházban 
található mozi szolgált, ami az ott megjelentek szerint 
kifejezetten jó ötlet volt. Talán idén is valami hasonlóval 
szolgálnak majd a rendezők.

Tököslegény
Rengeteg sztori forog közszájon erről a programról. A 

csapatok kiállítják a „legtökösebb” emberüket, akiket a 
rendezők összegyűjtenek, majd elviszik őket valahova, és 
otthagyják őket. A résztvevők pizsamába öltözve, pok-
róccal a nyakukban és plüssállattal a hónuk alatt vesznek 
részt a megmérettetésen, melynek lényege, hogy először 
kitalálják, hol vannak, majd minél gyorsabban visszajus-
sanak a bázisra, a Schönherzbe. Nyilvánvalóan semmilyen 
segédeszközt nem használhatnak a macin, a pokrócon, a 
pizsamán és a kezükbe nyomott szíverősítő kerítésszagga-
tón kívül. A nyertes a leggyorsabb résztvevő, legalábbis a 
pontversenyben. Igazság szerint a legnagyobb nyertesek 
inkább azok, akik a legkalandosabb úton jutnak vissza a 

Házba, hiszen ez egy életre szóló élmény, amit később éve-
kig mesélhetnek a frissen qpázóknak újra és újra.

Hunger Games
Ez egy olyan egyenes kieséses vadászat, ahol a qpázók 

csak az ösztöneikre hallgathatnak, és általában egymás el-
len van mindenki. Kicsit hasonló a hangulata, mint amit 
az Éhezők Viadala is felelevenített (bár régen még annak 
eredetijéről, a Battle Royalról volt elnevezve az esemény). 
Viszont nem kell megijedni, nem esik bántódása senkinek. 

Bosch-udvar/Bosch-nap
Hosszú-hosszú évek óta a Qpa főtámogatója a Bosch, aki 

a többi támogatóval ellentétben nem szerepel a Szakmai 
Nap programon, hanem egy saját „napot” kap, melyet 
teljesen saját költségen szervez meg. Ilyenkor nem meg-
lepő az ingyen póló, ingyen üdítő vagy az ingyen kaja, és 
a külső pénzforrás miatt sokkal drágább és különlegesebb 
programok is előfordulnak, mint a Qpa többi részén. Az 
esemény végén a Bosch egy kupát is kioszt, illetve néhány 
óriáspezsgőt, amivel a nyertesek gyakorolhatják a Forma-1 
dobogósaitól megszokott pezsgővel fürdetésnek nevezett 
jó szokást.

Casanova Bál
A karunkon tapasztalható hölgyhiány ihlette ezt a 

nagyszabású bulit még a kezdetekkor, 1972-ben. Az ak-
kori résztvevők feladatnak tűzték ki, hogy a csapatok 

versenyszerűen osszanak meghívókat a többi karon, illetve 
egyetemen, ahol több a lány, mint nálunk. A győztes itt is 
egy pótkupával gazdagodik, melyről korábban már olvas-
hattál a Qpa díjai között (egészen pontosan a 8. oldalon). 
A legutóbbi Qpán, a qpagyőztes Kalaschnyikovnak sike-
rült a legtöbb lányt eljuttatnia a rendezvényre.

Városi nap
Ez az a nap, amikor a qpázók ellepik Budapestet, hogy 

megtaláljanak egy csomó olyan helyet, amelynek csak egy 
különleges részletét közölték a szervezők, de ugyanezen a 
napon kell nőt keresni és bőröndöt hajkurászni is. Mind-
egyik hajtóvadászat és felderítő hadjárat különleges izgal-
makat takar, szerencsére az egyetemen nálunk ilyenkor 
dékáni szünet van, így mindenki részt vehet az eseményen.

Tanári sörcsap
Kedvenc tanáraink csapolják a sört a qpázók számára, 

sokkal oldottabb a hangulat, mint az egyetemi találkozáso-
kon (előadás), szívesen beszélgetnek is, jó csapos módjára.

Sörváltó
A Qpához köthető az „igyunk minél gyorsabban húgy-

meleg sört”-esemény, ahol versenyt űznek a résztvevők a 
kikeveréssel, a sörmelegítéssel, s végül az időre torkukon 
való leöntéssel. A Qpa-hét során több alkalommal, egyéni-
ben és csoportosan is megmérettethetik magukat a gyors-
ivók. A rekorderek gyorsabban isznak meg egy korsóval, 
mint amennyi idő alatt egy kiborított korsó sör a földre ér.

Csibefutam
Legalábbis idén ezen a néven fut a korábban Futamnak, 

illetve Gumibogyónak is nevezett verseny, ahol néhány fej-
törő, illetve rejtvény megoldásával jutnak el a résztvevők a 
szervezők által kijelölt célba. Az út során az egyes megol-
dások van, hogy egyáltalán nem a cél felé visznek, viszont 
minden megoldás egy újabb rejtvény, és csak mindet meg-
fejtve derül ki, mi is a cél.

Vidéki nap
Ezen a napon a Qpa-hét fáradalmait egy sokkal nyugod-

tabb, „vidéki” környezetben töltik el a qpázók. A program 
lényege, hogy mindenki felkészüljön a másnapra.

Hajtás
Ez az a program, melyet nem lehet szavakkal leírni. Egy 

nap, amikor minden résztvevő megbolondul, és egyik 
őrült feladat követi a másikat. Általában itt gyűjthetik a 
csapatok a legtöbb pontot, de ez évről évre változhat.

SKUBU
A Schönherz Kupa Utáni BUli az eredményhirdetés után 

a Qpa lezárására szolgáló közös részegedés, ahol az elért 
eredményeket, elnyert kupákat, megszerzett élményeket és 
barátságokat ünnepelhetik a résztvevők.



 Avagy interjú Martinkovics Krisztiánnal (Müzlivel), az idei Schönherz Qpa főrendezőjével, melyben 
mesél a csapatról, a csapat nevének eredetéről, illetve pár szót a rendezés körülményeiről 

 – Meséljetek a csapatról! Hogy alakult meg és mikor? Hány Qpán voltatok már túl együtt?
 – A csapatot 2014-ben alapítottuk azzal a céllal, hogy összerakjunk egy olyan közösséget a 2013-as tanévben 

kezdett évfolyam volt gólyacsapataiból, amivel esetleg a következő évben komoly helyezést tudunk elérni. Mind 
az 5 színből toboroztunk tagokat, így egy kb. 120 főre rúgó csapattal álltunk neki annak a Qpának, aminek 
egy 3. helyezés és egy Sportosch Kupa lett az eredménye. Ezt követően eldöntöttük, hogy ha Qpát 
akarunk nyerni, kezdenünk kell valamit a kezelhetetlenül nagy létszámmal és a csapat egységével.  
 

 – Van-e jellemző vonása a csapatotoknak?
 – Amit itt ki tudnék emelni, azok a csapatvideóink, illetve az indulók, amikbe sok időt és kre-

ativitást szoktunk fektetni. Hozzáállás terén pedig azt valljuk, hogy egy baráti társaság vagyunk, 
és ebbe minden tagunkat egyaránt bevonjuk. Nincs annál jobb csapat, mint amikor mindenki 
a magba tartozik.

 – Meséljetek a feelingről!
 – Februárban tartottunk egy tábort, ahol többek között az volt a fő célunk, hogy eldöntsük a 

feelinget. Alapvetően azt éreztük, hogy változtatnunk kell az előző évekhez képest, hogy se ne ha-
sonlítson az előző évekre, se ne legyen valami általános, amik úgy általában feelinglehetőségként 
felmerülnének (pl. egy kalózos vagy egy ókori). Egy nagyjából öt órás gyűlés után állapodtunk meg, 
hogy a Fit&Fat az, amiben a legtöbb lehetőséget látjuk, ez az a merészebb irány, amit a csapattal 
képviselni akarunk. Aztán ahogy teltek a hetek, rájöttünk, hogy erre mennyi mindent rá lehet még 
építeni, a külső visszajelzések is pozitívak voltak, így egyre magabiztosabbak voltunk a döntésünket 
illetően, és bátran építettünk rá.

 – Mennyi időt vesz el a rendezés?
 – Ha jól osztja be a rendezőcsapat az idejét, időben nekiáll a feladatoknak, és jól elosztja a teen-

dőket, akkor is több ezer munkaóra kell bele, viszont nem úgy érződik, hogy a Qpa elveszi ezt az 
időt, hanem élvezetesen lehet rendezni. Ha viszont ezek nem történnek meg, akkor az idő nagy 
része arra menne el, hogy legyen Qpa, nem pedig arra, hogy jó legyen.

 – Szeretnétek két év múlva újra rendezni?
 – Nem. Voltak azok az idők, amikor ez még belefért, de ma már egyáltalán nem látok esélyt arra, 

hogy legyen csapat, ami kétszer akarna rendezni. Akkor tudna ez megtörténni, ha egy volt ren-
dezőgárda összeolvadna egy fiatalabb csapattal, de egy rendezés annyira közel hozza egymáshoz a 
társaságot, hogy nem hinném, hogy ilyesmi felmerülne. Mi biztos, hogy VLC maradunk ezután is.

 – Honnan jött a csapatnév?
 – Amikor alakultunk, nem igazán haladtunk a csapatnév területén, aztán egyszer csak az egyik 

volt csapattagunk feldobta, hogy legyünk Vely Letaldált Capat, rövidítésnek jó lesz a VLC, és már 
meg is van a design, jó lesz? Jó lett. Aztán tavaly felvetettük, hogy mi lenne, ha minden évben más 
lenne a rövidítés feloldása. Így lettünk 2015-ben Véged Lesz Cumi, az előző főrendezőnek kedves-
kedve ezzel, idén pedig a Végén Lelépünk Ciprusra úgy érzem, mindent elmond.

Évközben több csapatépülést tartottunk, és elkezdtük komolyan összeszedni az aktív tagokat, így a 
2015-ös Qpának már egy 50 fős összetartó társasággal álltunk neki, és ennek - mint láthatjátok - meg is 
lett az eredménye. Ez lesz a harmadik közös “qpázásunk”, és még jópárat tervezünk ezután.
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Végén Lelépünk Ciprusra

Az interjút Tóth Nikolett készítette Martinkovics Krisztián válaszai alapján.



 – Mikor voltatok schönherzesek?
 – Kalmár: Én 1999-ben kezdtem az egyetemet, és egé-

szen 2007-ig jártam oda. Az első évben (budapesti lakos-
ként) még nem voltam schönherzes, 2000 körül kezdtem 
el aktívabban bejárni. Később, a viszonylag aktív közösségi 
életemnek köszönhetően jöttem rá, hogy jobb, hasznosabb 
lenne mindenki számára, ha ott laknék – így hát beköl-
töztem.

 – Zsolt: Én a 2002-es évfolyammal kerültem be. Igazá-
ból egy évet laktam a Schönherzben. Péter már ott volt az 
én gólyatáboromban, elég emlékezetes volt, miatta kellett 
fekvőtámaszokat csinálnom. Ez eléggé megmaradt. 

 – Kalmár: Nyilvánvalóan én már nem emlékszem annyira 
részletesen Zsolt táborára, de rengeteg gólyatábort rendez-
tem annak idején, így pontosan tudom, mire gondolhat.

 – Tehát mondhatjuk, hogy a gólyatáborban ismer-
kedtetek meg?

 – Kalmár: Igen, ott ismerkedtünk meg, de az egyetemi 
időszak alatt olyan sok dolog nem kapcsolt össze minket. 
Zsolt inkább a szakmai irányba ment, nem?

 – Zsolt: Igen, én teljesen szakmai irányba mentem.
 – Kalmár: Én pedig a közösségen belül is inkább a Lo-

vagrenddel, utánpótlással és hasonlókkal foglalkoztam.

 – Milyen körökben tevékenykedtetek?
 – Zsolt: Én gyorsan el tudom mondani, a KSZK-ban 

voltam egyedül. Anno úgy kerültem be oda, hogy éjsza-
kákon át kockultunk együtt szobatársammal, és feltörtük 
a Wadont, a Schönherz webszerverét. Ezután lementem a 
következő KSZK gyűlésre, és mondták, hogy ha már úgy-
is bent vagyok rendszergazdaként, javítsam ki ezt a hibát. 
Azután pedig meg is maradtam ebben a státuszban, így 
kerültem be végül a körbe.

 – Kalmár: Nálam a seniorgárdával indult ez a történet 
másodévben. Utána elég sok körbe bekerültem, a Kórustól 
kezdve a Szakestig, amit egyébként valamikor akkoriban 
még mi indítottunk útjára. Ez egy nagyon aktív időszak 
volt az életemben... Sok más körben is tag voltam, de most 

gondolkodnom kellene, hogy mindent felsoroljak. Talán 
érdemes kiemelni, hogy egy ideig HK-ztam, mert ezt kö-
vetelte meg a akkor a haza. Ezzel párhuzamosan lettem 
a Lovagrendben nagymester, ahol két évig viselhettem az 
ezzel járó kardot. Majd nevtanárként  az utánpótlással fog-
lalkoztam, de nem elsős nevtanár voltam, hanem az SSSL 
és a KB utánpótlásért feleltem. Erre még két éven át jelen-
tős időt fordítottam, aztán szépen lassan csökkentettem a 
szerepemet,  amikor már tényleg kezdtem kiöregedni be-
lőle. Sokat segített, hogy akkoriban, 2007-ben költözött 
az egész kollégium a PPP miatt: ez egy jó alkalomnak tűnt 
arra, hogy könnyebb legyen érzelmileg elválni ettől az igen 
aktív életmódtól. Talán amit még meg lehet említeni, az az 
Új Vár Klub, ahova 2014-15 környékén kerültem be. Az 
tűnt még izgalmas kihívásnak, hogy a Lovagrend és az Új 
Vár Klub közötti, akkoriban érzékelhető feszültséget fel-
oldjuk, és ebbe egy kicsit én is belemásztam, amit nagyon 
élveztem. Nyilván munkában gazdag dolog volt az Új Vár 
Klubban dolgozni, de mindenképp emlékezetes.

 – Tudtatok / tudtok valamit hasznosítani a Schön-
herzben szerzett tapasztalatokból?

 – Zsolt: Az első munkám abból született, amit az előbb 
meséltem, hogy feltörtem a Schönherz webszerverét. (Ez 
borzasztóan egyszerű volt sajnos.) Az első állásom úgy kap-
tam meg konkrétan, hogy amikor az interjú közben meg-
említettem, hogy így kerültem a körbe, azt mondták: “Állj, 
fel vagy véve!”. Ennyi kellett. Innen indult el a karrierem. 
A következő munkámat már kollégiumi kapcsolatoknak 
köszönhetően kaptam. Emlékszem, épp a klubszobában 
ültem, amikor megtaláltak P. Tóth Andrisék. Előtte nem is 
nagyon beszéltünk, de mégis megkérdeztek, nincs-e ked-
vem velük, a Lanten webhostingnál dolgozni. 

 – Kalmár: Nálam is nagyon sok köze volt a Schönher-
znek mindehhez, sőt, az egész Webtown onnan indult el. 
Már amikor bekerültem az egyetemre, akkor megpróbál-
koztam saját munkákkal. Bekerülésem után pár évvel kap-
tunk egy projektet, ami a felvételi rendszer, az e-jelentke-
zés elkészítéséről szólt. Akkor ez könnyen megvalósítható 

Kalmár Péterrel (Webtown - ügyvezető) és Balogh Zsolttal (Liferay - ügyvezető) beszélgettünk, akik 

valaha a Schönherz közösségi életét színesítették, ma pedig az iparban elhelyezkedett mérnökök  

Válaszaikból megtudhatjuk, hogy kezdték a kolis életet, milyen pozitív hatásai voltak ennek a későbbi 

munkavállalásukra, továbbá kifejtik véleményüket az egyetem és a munka összehangolhatóságáról is 

Hova jutottunk a Schönherzből? feladatnak tűnt, azt gondoltunk egy másik sráccal, hogy mi 
ezt könnyedén megoldjuk, nem lesz vele gond – aztán nyil-
ván menet közben jöttünk rá, hogy egy kicsit komplexebb 
ez a problémakör. Próbáltam a Schönherzben találni embe-
reket, akik tudtak ebben segíteni, és igazából ennek mentén 
jött egyre több feladat is. A ma sokat emlegetett munka-
erőhiánnyal nem volt probléma, hiszen rengeteg embert 
ismertünk, inkább az volt a kérdés, tudunk-e elég munkát 
szerezni. Azután meg már egyik megbízás hozta a másikat, 
így gond nélkül beindult az üzlet is belőle. A legelején a 
kollégiumi szobában végeztünk el feladatokat, aztán a Mó-
riczon egy kis, 40 négyzetméteres lakást béreltünk, ahol a 
Lantennel közösen dolgoztunk - ahol Zsolti is dolgozott -, 
majd később így, együtt költöztünk át egy másik irodába 
a Lónyay utcába. A vicces az, hogy ezeknek semmi közük 
ahhoz, hogy később szakmailag összehozott minket a sors.

 – Mesélnétek a cégekről, ahol dolgoztok? Mivel fog-
lalkoznak, milyen projektjeitek vannak?

 – Zsolt: Ezzel mindig bajban vagyok, mert eléggé nehe-
zen megfogható a történet. Én a Liferaynél dolgozok, ami 
egy Amerikából induló multinacionális cég. Azzal foglal-
kozunk, hogy olyan szoftvert adunk az ügyfeleink kezébe, 
amivel digitális élményt tudnak nyújtani a saját ügyfeleik 
számára. Ez igazából általában egy portálrendszerre és az 
ehhez szükséges különböző integrációs pontokra épülő 
projektet jelent.

Magyarországon már 2010 óta vagyunk jelen, tehát már 
több, mint hat éves a cégünk. Öt fővel kezdtük, most már 
55-en vagyunk. Folyamatosan fejlődünk, és bár innen fő-
leg csak regionális terméktámogatást nyújtunk, mostanra 
már van egy fejlesztői csapatunk is. Mi vagyunk a felelő-
sek a szoftverek nemzetközi kiadásáért, egyébként pedig 
az összes javítócsomag innen, Magyarországról indul ki. 
Tehát ennek a nemzetközi cégnek - ami egyébként 17 or-
szágban van jelen, és már több, mint 700 fős - egy eléggé 
fontos irodája vagyunk.

 – Kalmár: A Webtown a mostani formájában 2005 vé-
gén, 2006 elején indult el. Körülbelül öt évig főleg PHP 
alapú fejlesztéseket végeztünk, 2010 környékén kezdett 
elindulni nálunk a Java, és kezdtünk keresni egy olyan 
platformot, ami az egész webes világban jó megoldásnak 
tűnik. Sok-sok lehetőség átnézése után akadtunk rá a 
Liferay-re. A google-ben keresgélve bukkantam hirtelen rá 
egy ismerős arcra - Zsoltra, aki egy aktív Liferay-es közös-
ség tagja volt. Akkor indult a magyarországi Liferay, és mi 
gyorsan leszerződtünk partnernek, miközben próbáltuk 

az első munkákat megtalálni. Valahogy így indult ez az 
együttműködés. Mára gyakorlatilag azt lehet mondani, 
hogy a Webtown húzóágazata a Liferay értékesítések és a 
kapcsolódó fejlesztések. Ebben az együttműködésben ők 
a gyártó, akik terméktámogatással foglalkoznak (support, 
javítócsomagok, új fejlesztések, stb.), a mi részünk az érté-
kesítés és a bevezetés: mi megyünk el az ügyfelek igényeit 
felmérni és értékesíteni a rendszert. Ezután egy bevezetési 
projekt szokott következni, ami fél, egy, vagy akár több 
évig is eltarthat. 

A Liferaynek végtelen referenciája van, többségében 
nemzetközik. A magyarországi referenciáik közül érde-
mes kiemelni néhány Webtown ügyfelet, a bankok közül 
a Raiffeisent, a K&H-t és az Uniqat, valamint pénzügyi 
területen még az NN biztosító használja a terméket. Ezen 
felül energetikában is jelentős a termék jelenléte, egyik ki-
emelt ügyfelünk például a MAVIR Zrt. Ők régóta nagyon 
elégedett Liferay felhasználók.

Visszatérve a Webtownra, mi alapvetően PHP-val és 
webfejlesztéssel indultunk, és gyakorlatilag PHP és Java 
alapú rendszerek fejlesztésével foglalkozunk most is. 45-50 
fő körül mozgunk, és leginkább magyarországi ügyfelek-
nek dolgozunk, bár nagyon komoly célunk, hogy kül-
földre is nyissunk. Az egyik legnagyobb értékünk a magas 
szakmai színvonal és a jó közösségi élet a cégen belül. 
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 – Frissdiplomásokat is szoktatok foglalkoztatni? 
Schönherzből kikerülők kerülhetnek hozzátok mint 
munkerő?

 – Kalmár: Nagyon is. Tapasztalataink szerint azok a 
frissdiplomások,  akik minimális szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek, nagyon jó alapot jelentenek. Szerintem 
akinek már van minimális tapasztalata, azzal sokkal job-
ban lehet dolgozni, mint azokkal az emberekkel, akik a 
piacról jönnek és úgy gondolják, hogy ők már nagyon 
tapasztaltak, és egyébként van valahonnan egy rossz be-
idegződésük, ahol akár magas szintű szakmai munkát vé-
geztek. Általában fontos és nagyon jellemző a Liferaynél, 
a Webtownnál és a hasonló cégeknél is, hogy magasabb 
szakmai hozzáértés kell a munkához.

Ami fontos, hogy nálunk azért nehéz embert találni, 
mert magas a szakmai szint, amihez próbáljuk mérni az 
elvárásokat. Nem az a fontos, hogy ki mennyire tapasztalt. 
Ha van egy jó alapja, a soft skilljei jók (jól tud csapat-
ban dolgozni, jók a képességei, látszik, hogy szeret és akar 
tanulni és csinálni akarja), az egy sokkal nagyobb érték, 
mintha lenne plusz egy év tapasztalata. Zsolt, ez szerintem 
nálatok is így van.

 – Zsolt: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Annyival egészí-
teném ki, hogy nagyon fontos még a problémamegoldó 
képesség. Nélkülözhetetlen, hogy ha valaki talál egy prob-
lémát, akkor azt meg tudja oldani, képes legyen megtalálni 

a megoldást. Ez egy nagyon lényeges soft skill, sokkal fon-
tosabb, mint a szakmai tapasztalat. 

 – Kalmár: Egyébként mi is együtt működtünk például 
a Schönherz Bázissal, onnan is vettünk fel több embert. 

 – Gyakornokokat foglalkoztattok vagy csak főállású 
alkalmazottakat?

 – Zsolt: Foglalkoztatunk gyakornokokat, de ez attól 
függ, az egyetem hogy áll hozzá. Legutóbb az AISEC-kel 
működtünk együtt. Tunéziából és Brazíliából is voltak 
kollégáink, akik nagyon jól teljesítettek. Az egyik tunéziai 
kolléga most jött vissza teljes munkaidős alkalmazottnak. 

 – Kalmár: Nálunk azért speciális a kérdés, mert ugyan 
volt már példa arra, hogy egy gyakornot később teljes 
munkaidős alkalmazottként felvettünk, de nem jellemző. 
Ennek legfőbb oka, hogy van egy komolyabb betanítási 
fázis. Ha valaki csak egy nyárra csatlakozik, akkor az a 
baj, hogy eltart két hónapig, amíg megtanulja, mit csinál-
jon. Nekünk ez nagy befektetés, főleg, hogy az is fontos 
számunkra, hogy emellett még az illető beilleszkedjen a 
csapatba, megértse azt, mivel foglalkozunk. Rászánjuk az 
időt, mert akkor lesz mindenki számára sikeres az együtt-
működés. Ma már nemcsak az a kérdés, hogy mit várunk 
el egy alkalmazottól, hanem az is, neki milyen elvárásai 
vannak, ő milyen céghez szeretne menni, hiszen számtalan 
lehetőségből lehet választani. 

 – Zsolt: Mi foglalkoztatunk olyanokat is, akik még az 
egyetemen vannak – most például van egy alkalmazottunk, 
aki nálunk írta a szakdolgozatát, és teljesen össze tudta 
egyeztetni a két feladatát. Rengeteg munkakör van, nagyon 
sokféle témával foglalkozunk, emiatt tudunk olyat is találni, 
ahol nem kell rendszeresen meetingekre járni. Kisebb cso-
portba rakjuk be például, ez általában egy működőképes 
megoldás. De az tényleg fontos, hogy a betanulás viszonylag 
hosszú, emiatt nem szeretjük a gyakornoki programot, vi-
szont alkalmazottként nagyon szívesen látunk hallgatókat is. 

 – Kalmár: Ilyen nálunk is van, ha valaki még nem vé-
gezte el az egyetemet, de jön dolgozni, azt szívesen látjuk. 
Viszont legalább heti 30-35 órát kell vállaljon, sajnos 15-
20 óra nagyon  kevés ehhez a típusú munkához, amit mi 
csinálunk.

 – Mi a helyes egyensúly az egyetemi tanulás és az 
egyetem alatti munka között? Érdemes dolgozni egye-
tem alatt?

 – Kalmár: Ez a kérdés mindig fel szokott merülni. Visz-
szajárok különböző rendezvényekre beszélgetni, és szinte 
sose fordul elő, hogy nem kérdezik meg. Nekem az a meg-
látásom, hogy az elején mindenképpen sokat kell tanulni 
hogy az ember fel tudja mérni, hogyan tudja teljesíteni az 
egyetemet, utána érdemes elkezdeni dolgozni. Szerintem 
nem érdemes abba az irányba elmenni, hogy kis, kiegé-
szítő munkákkal töltse az ember az idejét: lehet találni 
szakmai munkát, mert elég nagy a piaci igény. Amikor el 
akarunk helyezkedni, akkor nagyon sokat számít, ha van 
már valamilyen alap, amire lehet építeni. A piacon nagyon 
nagy a kereslet, ezt lehet hallani is mindenhol, és attól sen-
kinek nem kell félnie, hogy ha elvégzi az egyetemet, nem 
fog munkát találni. Ez a veszély nem áll fenn. 

 – Zsolt: Ami ugyanilyen fontos szerintem, az a kollégi-
umi élet. Ha valaki szakmailag szeretne fejlődni, annak a 
Schönherzben egy év is nagyon sokat adhat – az én ese-
temben legalábbis ez volt a helyzet. Azt azért nem mon-
dom, hogy többet adott, mint az egyetem, de sokat járult 
hozzá a mai tudásomhoz. Abban is szerencsém volt, nem 
is tudom, hogy hogyan történhetett, hogy nagyon jó szo-
batársaim voltak (75%-ban, a maradék 25% folyamatosan 
cserélődött). A gólyáknak is mindig mondom, hogy ne al-
bérletbe menjenek, hanem kollégiumba, mert ott rengete-
get lehet egymástól tanulni. 

 – Kalmár: Beszélgetni szoktunk róla, hogy mit ad a kol-
légium és mit ad az egyetem az élethez. Fontos dolog a 
szakmai rész, de akad egy másik oldal is.

Kis országban élünk, jellemző Magyarországra az, hogy 
az ember folyamatosan, akarva-akaratlanul is mindenhol 
ismerősökbe botlik. Az az igazság, hogy a szakma krémje 
azért még mindig a Schönherz és környékén gyűlik össze. 
Nagyon nagy kapcsolati háló alakul ki, amikor az ember 
aktív  kollégista.  Én úgy voltam vele anno, hogy csak azért 
csináltam ezt az egészet, mert nagyon szerettem, és nem 
azért, mert az volt bennem, hogy itt majd milyen isme-
rettségi kört fogok kiépíteni. Nálam valójában később, az 
üzleti életben is nagyon fontossá váltak a kollégiumban 
összeszedett kapcsolatok. Olyan emberekkel lehetett ta-
lálkozni és együtt dolgozni, üzleti kapcsolatokat építeni, 
akiket egyébként már a kollégium környékéről ismertem, 
vagy ők ismertek a kollégium környékéről mást, aki ismert 
valaki mást és így tovább... Ez az egyik, ami nagyon fon-
tos. A másik pedig az, hogy nagyon jó, ha olyan emberek 
környezetében tudsz dolgozni, akikkel egyébként már van 
egy közös múlt és tapasztalat. Volt egy kollégiumi nevelő-
tanár, Jeges, aki mindig azt mondta: “az egyetem a szükséges 
rossz ahhoz, hogy kollégista lehess”. 

 – Ki tudnátok emelni egy tantárgyat, ami kifejezet-
ten hasznosnak bizonyult? 

 – Zsolt: Számomra az Algoritmusok elmélete (a jelenlegi 
képzésben Algoritmuselmélet - a szerk.) volt az: volt egy 
algoritmus az órán (persze több is, de most ez jut eszembe 
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példaként), amit a valós életben is hasznosítottam. Abból 
vizsgáztam és pont meglett, így amikor egy 40 percig futó 
kóddal találtam magam szembe, szintén eszembe jutott ez 
a módszer, és nagyjából tíz perc kódolással lerövidítettem 
3 másodpercre a futási idejét. A kódrészletet pedig már a 
fejlesztés alatt is több ezerszer kellett futtatni, így rengeteg 
időt tudtunk vele spórolni.

 – Tehát volt értelme az egyetem elvégzésének?
 – Kalmár: Szerintem a legnagyobb előnye az egyetem 

elvégzésének az, hogy ott megtanulsz egy másféle gon-
dolkodásmódot, azt a fajta hozzáállást, hogy problémákat 
hogyan tudsz megoldani. Rákényszerít arra, hogy tudd, ha 
valamit meg kell csinálnod, hogyan keresd meg a hozzá 
tartozó módszert, hogy tanulj meg valamit gyorsan, hogy 
érts meg valamit a lehető legkevesebb idő alatt. Ez a legna-
gyobb hozzáadott érték. Az életben, ha valamilyen problé-
mát meg kell oldani, akkor már úgyis ott van az internet, 
egy csomó információ, aminek utána tudsz nézni. Az a 
lényeges, hogy ebből mennyire gyorsan tudsz dolgozni és 
megérteni, hogy miről van szó. 

Én viszonylag gyorsan kikerültem a fejlesztői csapatból, 
és menedzsment irányába mentem el. Ebből a szempont-
ból kevesebb olyan dolog maradt, amit egyértelműen 
hasznosítani tudtam, de az biztos, hogy ezt a fajta gondol-
kodásmódot az egyetemnek köszönhettem. Menet közben 
sem merült fel bennem egyszer sem, miért ne érné meg 
elvégezni, és utólag is azt mondom, hogy ez így volt jó és 
helyes, még ha nem is volt túl gyors. A legjobbak az egye-
temi évek, ki kell élvezni. Minél inkább szakmai munkát 
végez az ember, annál nagyobb értéke van szerintem az 
egyetemen felszedett tudásnak. 

 – Mit nyújt a Schönherz az embereknek? Mit nyúj-
tott nektek?

 – Kalmár: Azok számára, akik nem a Schönherzben lak-
nak, mert budapestiek vagy albérletesek, nagyon érdemes 
aktívan bemenni és bent keresni a lehetőségeket, mert a kol-
légium legalább annyit tud adni, mint az egyetem. Ameny-
nyit te adsz a kollégiumnak, annak többszörösét kapod 
vissza más formában. Nekem az a tapasztalatom, hogy bár 
az elején nem jártam be a koliba, miután elkezdtem, sok-
kal könnyebb lett az egyetem. Volt kivel tanulni, és sokkal 
több embert ismertem meg, így ha valaki valamiben jó volt, 
sokkal hamarabb tudott válaszolni a kérdéseimre. Közösen 
tudtunk tanulni, örülni egy sikeres vizsgának, vagy éppen 
szomorkodni, ha nem úgy jött össze, ahogy szerettük volna. 

Nem könnyű megtenni az első lépést Budapestiként a 
kollgéium felé, de az egész Lovagrend, gólyatábor és gólya-
hét pont arról szól, hogy próbálják beintegrálni az frissen 
felvetteket, amikor még új a csapat. Gyere ide-oda, és 
megismerkedhetsz a többiekkel! Felmerül a kérdés, hogy 
hogyan menjek be ilyenkor, kit keressek? Meg kell találni 
azokat az embereket, akikkel jóban vagy órán, össze lehet 
haverkodni, be lehet hozzájuk menni tanulni, bulizni, ott 
lehet aludni náluk, hasonlók. 

Én több olyan embert ismerek, akivel összehozott az élet 
az üzlet kapcsán az egyetem után és nem egy olyan em-
ber volt, aki azzal jött, hogy „Tudod, mi volt a legnagyobb 
hibám? Az, hogy nem jártam a Schönherzbe.” Ezt mindig 
próbáljuk elmondani gólyatáborban és hasonló helyeken 
is, hogy ki kell használni minden lehetőséget. Az ember 
egyszer egyetemista.

 – Zsolt: Én a Schönherz után kikerültem TTNY-be és ott 
is viszonylag izgalmas szakmai élet folyt. Ezzel azt szeretném 
kiemelni, hogy érdemes kihasználni mindenütt a lehetősé-
geket. Benne voltam a TTNY egyik körében, ahol hálóza-
tot építettünk, de a Schönherzbe is folyton visszajártam a 
KSZK-ba. A kettő tökéletesen működött párhuzamosan. 

 – Kalmár: Szerintem nagy előnye még a Schönherznek, 
hogy felkészít az életre. Legalábbis nekem nagyon sokat se-
gített az, hogy rengeteg dolgot ki tudtam próbálni kicsiben, 
házon belül: például egy kis csoport vezetőjeként felmászni 
a ranglétrán, amit utána az életben már sokkal nagyobb ál-
dozatokkal lehet csak megtanulni. Az emberek visszajelzése-
it, a velük való együttműködést, a csapatmunkát nagyon jól 
meg lehet tanulni a Schönherzben. Amikor a való életben 
az ember középvezető vagy vezető pozícióba kerül egy idő 
után, sokkal jobban tudja ezt a dolgot kezelni, sokkal sike-
resebb lesz, mert a Schönherzben már megtapasztalhatta és 
megtanulhatta. Egy kis csapatban történő munkára ugyan-
úgy igaz ez, mint amikor körvezető az ember, és tudja jól, 
milyen kiállni harminc ember elé és elmondani, hogy „Idén 
azt fogjuk csinálni, hogy…”. Az is nagyon igaz a Schönher-
zre, hogy nagyon pontos mása a valós életvitelnek. Gon-
dolok itt a konfliktusokra, hogy hogyan oldok meg, hogy 
intézek el dolgokat. Zárásul arra bíztatok mindenkit, hogy 
használja ki az egyetemi éveket, bízom benne, ez a pár gon-
dolat egy kis bíztatás ad mindenkinek. Ha pedig munkáról 
lesz szó, keressetek minket bátran akár a Liferay-nél, akár 
a Webtownnál. Mindig akadnak izgalmas nyitott pozíciók. 

Az interjút Egyed-Izsák Katalin készítette  
Kalmár Péter és Balogh Zsolt válaszai alapján. 

Ahogy körbesétálunk a 
folyosón, Hérosz István 
törzsőrmester, a kísérőnk, 
komótosan ballag mellet-
tünk egy Bosch fúrógépet 
ötletszerűen túráztatva bal 
kezében. Állítása szerint az 
intézetben katonás rend és 
fegyelem uralkodik, min-
den reggel 8 órakor ütve-
fúró hangjára ébresztik a 
rabokat. Az egyik cellába 
benyitva Hérosz elmond-
ja, hogy minden zárkában 
van egy főnök, ebben például az, akit a rabok egymás 
között csak Jay Zay-nek neveznek. A múltkor egy újonc 
került ide és Jay Zay, a “zárkamenő” azonnal bekóstolta. 

Hérosz őrmester tovább mesél az egymáshoz különösen 
kegyetlen rabokról: egyikük például keménynek hiszi ma-
gát, mindenkivel kötekedik, amíg egyszer majd egy felnőtt 
férfi meg nem kívánja, addig lesz csak nagy az arca. Amúgy 
azért került be, mert brushless villanymotorokból már 
szinte ipari léptékben lopta ki a rezet.

Zoltán a „Tibiék” néven elhíresült társasággal bandázik… 
ők uralják az Udvart. A Tibiről az a hír járja, hogy érdemes 
elkerülni, mert rövidlátó és nem ismeri fel, kit kellene le-
szúrnia a fogkeféből faragott tőrrel. Gyilkos szándékának 
és vérszomjának különös ismertetőjele, hogy  ha valakit 
kinézett magának, akkor közvetlen közelről hunyorogni 
kezd. A bandán belül a csak „Maci Laci” néven elhíresült 
László felel a lelki terrorért, az áldozatok megfélemlítéséért 
és folyamatos sakkban tartásáért. Többen találhattak már 
letépett plüssmackó fejet az ágyukban, mielőtt Tibor rájuk 
hunyorított… “Aki idáig jut, annak nem jósolok nagy jö-
vőt idebent” - nyomatékosítja állításait Hérosz. V. Tibort 
és társait sorozatosan elkövetett trafólopásért kettő félév 
Info2-re ítélték.

K. László volt régen az udvari banda legkegyetlenebb 
tagja, de kiszállt. Ez rajta kívül még senkinek sem sikerült. 

Bandatagság nélkül keve-
sen élnek itt túl hosszútá-
von, de neki sikerült. Egy 
igazi terminátor. Jelenleg 
a legjobb magaviseletű 
rabunk, bibliaszakkört is 
vezet. Ő sosem zaklatott 
még egyetlen újoncot 
sem, mivel a keresztény 
erkölcsök szerint az ilyes-
mi halálos bűn, így akit 
rajtakap, ő maga szúrja le, 
egy kanállal. Kérdésünkre, 
hogy miért pont kanállal 

öl, Hérosz elmondta: a régi berögződések híve.
Egy másik konkurens banda munkamódszere sem külö-

nösebben humánus. Az egyik újoncot leöntötték vízzel és 
megfogatták vele a kibelezett villanykapcsolót. A bandát a 
rabok egymás között csak Simonyi Károly Szakkollégium-
ként emlegetik, valószínűleg különös módszereik miatt. 
A banda egyik tagja rendszeresen balhézik a folyosókon, 
üvöltözésével próbálja érvényesíteni dominanciáját. A 
közelmúltban egy Siemens PLC-t kellett a szeméből ki-
operálni miután az egyik várúr (a legtekintélyesebb, legke-
gyetlenebb elítélteket hívják így) az üvöltözést nem tűrve 
fejbedobta a cipóba sütve becsempészett áramkörrel.

Az intézményben néha tartanak találóan csak “Mad 
World”-nek nevezett ücsörgős bulikat is, amin a legjobb 
magaviseletű rabok vehetnek részt. Ekkor általában White 
Tie a rezidens DJ.

A büntetési tételek itt két passzív félév és tíz félév terek 
között változnak.

Hérosz szerint az idilli életet azért nagy ritkán megtöri 
egy-egy incidens. Példaként azt hozza fel, amikor néhány 
évvel ezelőtt egy kiköltözés során az egyik rab fellökött öt 
seniort (a helyi szlengben így hívják az őröket), akik közül 
hárman életüket vesztették.

Poorman

Mai cikkünkben annak járunk utána, hogy telnek az unalmas, szó szerint szürke hétköznapok a Schön-
herz Zoltán Büntetés Végrahajtási Intézetben  

Életképek a Schönherz Zoltán 
Börtön és Fegyház mindennapjaiból

A rácsok mögött csupán az erő és a karvastagság számít.
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Ezek a történetek és feladatok olyan szürreálisak, hogy 
bármelyik Qpán találkozhatnánk velük: senki se lepődne 
meg, ha a VIK-es hallgatók ilyen és ehhez hasonló felad-
ványok megoldásával töltenék az idejüket. Ezek azonban 
nem a mi munkáink, hanem minden példa valóban létező, 
és bárki számára elérhető „számítógépes játékokból” való: 
ezek az ARG-k, azaz Alternate Reality Game-ek.

Az ARG-k lehetnek olyanok, mint a filmekben lévő 
összeesküvések, mint a kincskeresés vagy, mint egy bű-
nöző lángelme világra törő terveinek megakadályozása: ez 
mindig magától a játéktól függ. Amit általánosságban el-
mondhatunk róluk, az az, hogy a játékosoknak különböző 
feladatokat kell megoldaniuk, és nyomról nyomra halad-
va eljutniuk a végkifejletig, Ehhez pedig rengeteg ember 
együttműködése szükséges, hisz a feladatok gyakran mély 
szakmai tudást, együttműködést vagy más intuíciót igé-
nyelnek - ezt talán majd legjobban a példákból lehet látni.

Leggyakrabban számítógépes játékként szoktak rájuk hi-
vatkozni, de ez csak részben igaz, mivel az ARG-k legfőbb 
ismertetője az, hogy a lehető legtöbb médiumot próbálják 
használni: míg a játékosok jellemzően Redditen és Discor-
don kommunikálnak egymással, sokszor pedig különböző 
weboldalakon is találnak elrejtett nyomokat, a játék nagy 
része offline zajlik. Gyakori, hogy a továbbhaladáshoz egy 
hangfájlban elrejtett, csak spektogrammal megtalálható 
kép szükséges, vagy az, hogy egy tárgy, amit meg kell a 
játékosoknak szerezniük, egy véletlenszerű amerikai erdő 
közepén van elásva.

Mi is tehát ezek alapján az ARG? Akár úgy is tekint-
hetünk rá, mint a játékok „királyára”, vagy egy hatalmas 
Schönherz Qpára: egy olyan rejtvény, ami az egész világon 
játszódik, és megfejtésén egyszerre akár több millióan dol-
goznak, gyakran hónapokon keresztül.

A műfaj első képviselői már az 1990-es években meg-
jelentek: ekkor még többnyire filmekhez vagy más alko-
tásokhoz szolgáltak promóként. A korai időkben például 

mindannyiunk kedvenc írójának, Douglas Adamsnak a 
Starship Titanic nevű számítógépes játékához is készült 
egy ARG elemekre építkező, interaktív, Monthy Python 
stílusú honlap. Az első igazán komoly feladványt pedig a 
The Beast állította a játékosok elé: ez a játék a 2001-ben 
megjelent A.I. című filmnek volt egy különös fajta rek-
lámja. A trailhead, azaz a bevonó elem ebben a játékban 
a film plakátján szereplő egyik készítő neve volt. Jeanine 
Salla ugyanis „Sentient Machine Therapist” munkakörben 
volt feltűntetve a listán, ami nem jellemzően olyan dolog, 
amire számítanánk egy stáblistán. Aki pedig rákeresett a 
nevére, az tudtán kívül már bele is került egy bonyolult, 
sorozatos ember- és mesterséges intelligencia-gyilkossági 
ügybe...

Miért olyan jók ezek a játékok? Talán azért, mert a körü-
löttünk lévő világot alakítják át: szemben a hagyományos 
játékainkkal, nem a számítógépen belül kreálnak egy új 
univerzumot, hanem a meglévőt egészítik ki. Innen ered a 
nevük is: Alternate Reality Games. Olyannak láthatjuk a 
világot, amilyennek csak akarjuk - egy ilyen játék keretein 
belül találkozhatunk tortába sütött mobiltelefonnal, kap-
hatunk az életünket fenyegető hívásokat, vagy adhatnak 
nekünk értelmetlen feladatokat, azért, hogy megkapjuk a 
következő nyomot. Ez, és a közösségi élmény, hogy a vilá-
gon még sok százezer játékossal együtt valós időben bonta-
kozik ki előttetek a történet, magával ragadó elegyet alkot.

Azért, hogy pontosabban megérthessétek, hogyan kell 
elképzelni egy ARG játékot, milyen feladatokat kell benne 
megoldani, és miért lehet érdekes, három példát szeret-
nénk nektek bemutatni, amik mind valóban létező játé-
kok voltak - egyikük még most is tart.

Tóth Ádám
Folytatás a következő oldalakon!

 Egy elrejtett pendrive-ot találsz egy rock koncert közben a mosdóban, rajta a zenekar új számával    

   és egy földalatti szervezet titkos honlapjának címével  Egy mozifilm plakátjának hátterében észre-

veszed a feliratot: „Evan Chant meggyilkolták!”  Végül már azon kapod magad, hogy egy csapatban 

dolgozol, aminek több, mint 200 telefonhívást kell a megfelelő időpontokban indítani a világ minden 

részén elhelyezett publikus telefonokról egy titokzatos számra 

A játékok Schönherz Qpája
Alternate Reality Games

1. A sztori alapvetően egy vak tiné-
dzser lányról szól, Caitlinről, aki egy 
nagyon ritka veleszületett betegségnek 
köszönhetően nem lát. Egy nap érke-
zik hozzá egy levél, melyben elmondják 
neki, hogy talán van rá lehetőség, hogy 
életében először láthasson. Össz-vissz 
annyit kell bevállalnia, hogy kísérleti 
nyúl lesz. Eleinte kételkedve bár, de vé-
gül elfogadja az ajánlatot, azonban ahe-
lyett, hogy azt kezdte volna el látni, amit 
mi, egészséges emberek is látunk, az in-
ternet struktúrája tárult a szeme elé.

2. Mindeközben Kínában járvány tör 
ki, amit az ottani kommunista kormány 
a saját maga drasztikus eszközeivel kí-
vánt elintézni. Majd miközben sikere-
sen elhitetnek valami hazugságot a nép-
pel, hogy ne tudódjon ki a járvány, minden kapcsolatot 
elvágnak a külföldi országokkal.

3.  A történet egy harmadik szálon is fut: valahol a világ-
ban ugyanis sikeresen megtanítottak jelnyelven kommuni-
kálni egy csimpánz-bonobó keveréket.

4. A negyedik szálunk a történetben egészen megfog-
hatatlannak tűnik elsőre. Se helyszínt nem rendel hozzá 
az író, se személyt, mintha valaki a háttérben, egyedül a 
sötétségben létezne. Mintha valaki most ébredne tudatára.

Négy, egymástól merőben eltérő szál, amiről eleinte el-
képzelésünk sincs, hogy mégis hogyan fognak összekap-
csolódni. Olvasás közben néha azt is megkérdőjeleztem, 
vajon össze fognak-e kapcsolódni egyáltalán. A helyzet az, 
hogy igen. Ehhez ugyan meg kell várni az első kötet végét, 
és még nem is minden szál ér itt össze, csak némelyik, a 
többire várnunk kell a könyvsorozat végéig. 

Személyes véleményem szerint Sawyer ezen művének 
egyik legnagyobb hibája ez: baromi lassan indul be a tör-
ténet, nagyon sok szálon, nagyon sok körülményleírást 

alkalmaz, néhol túl sokat is. Eleinte szá-
momra az is zavaró volt, hogy a történet 
“megfoghatatlan szála” néhol inkább 
csak összezavart, sehogy nem tudtam 
belehelyezni a történetbe, tényleg olyan 
volt, mintha egy teljesen másik történe-
tet olvastam volna. Ellenben amire el-
kezdtek összeérni a szálak (az első könyv 
legvégére), onnantól már egy kicsit 
felpörög maga a történet is, és valóban 
egy nehezen letehető könyvsorozatot 
kapunk.

Ami ennek a könyvnek maximálisan 
erőssége, az az, amit Sawyer pár köny-
vének elolvasása után megszokhattunk: 
a kérdésfelvetés. A gondolkodásra bíz-
tatás. Megkérdőjeleztetni magunkban 
azokat is, melyekben eddig biztosan 

hittünk. Mi az a tudat? Mitől vagyok én én? Hogyan ala-
kul ki a tudat? Ezen felül akiket érdekelnek a tudományos 
érdekességek, rengeteg kiváló témafelvetést fog találni a 
könyvben: többek között a mesterséges intelligenciák, a 
hálózatok és a valószínűségszámítás világát egyaránt érinti 
Sawyer a könyvben.

Ami viszont egy számomra nagyon negatív oldala a 
könyvnek: a szereplők és maga a történet. Számomra a 
karakterek túlzottan egysíkúak voltak, ráadásul nagyon 
sokszor a leírás nem is illett a szereplők személyiségéhez. 
Ezen felül a saját történetük is helyenként eléggé irreális 
fordulatot vett véleményem szerint.

Mindezt leszámítva, továbbra is ajánlom bárkinek a 
könyvet. Egyrészt, mert az előzőleg említett dolgok olyas-
mik, amiket mindenkinek magának kell éreznie. Biztos 
vagyok abban, hogy bárki aki elolvassa, és túl tudja tenni 
magát a történet esetleges hibáin, el fogja gondolkodtatni 
ez a könyvsorozat.

Niki

Előző könyvajánlónkban egy olyan művet hoztunk, mely elsősorban a halál utáni lét kérdéseit feszege-

ti egy egészen fordulatos krimi köré építve  Ez alkalommal Sawyer egy olyan írását mutatjuk be, mely-

ben egy közel teljesen hétköznapi lány élete fordul fel teljesen, miközben az író a tudat kialakulásának 

kérdéseit tárja az olvasó elé: mindezt három köteten keresztül 

A tudat kialakulása
egy újabb ajánló Robert J. Sawyer művei közül
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Akik játszanak az Overwatch-csal, azok valószínűleg már 
hallottak a következő hős megjelenése körüli rejtélyről. A 
cikk írásakor még nem érkezett meg Sombra, ellenben a 
hozzá kapcsolódó ARG már hónapok óta tart.

Az egész történet júliusban kezdődött, amikor az előző 
karakter, Ana bejelentő videójában egyetlen frame erejéig 
megjelent egy hexadecimális kód. Ezt ASCII-be átírva és 
egy 23-as konstanssú XOR chiperrel dekódolva (Sombra 
a 23. hős lesz) spanyol nyelven megtalálták a következő 
üzenetet:

„She who has the information, has the power...”
És innentől a /r/gamedetectives redditerei számára a játék 

elkezdődött. A következő developer diary végén egy kép-
zavarnak látszó vonalkód-sorozatot lehetett látni, melyet 
binárisra visszafejtve egy QR kódot kaphatunk, ami a kö-
vetkező üzenetre mutat:

„Was that easy? Well, now that I have your attention, allow 
me to make things much more difficult.”

A játék pedig valóban innentől vált nehézzé. A Summer 
Games videójában érkező következő kódot, ami szintén 
csak egy képkocka erejéig tűnt fel a Tracer után húzott 
csíkban a futóversenyen való indulása után már nem is si-
került megfejteni. Az ehhez szükséges kulcs azóta se került 
elő - valószínűleg a Blizzard, miután a játékosok hosszú 
találgatás után kezdték megunni a rejtélyt, a kezébe vette 
az irányítást újabb nyomok bedobásával.

A kitartóbb gamedetectivek egyike a játék honlapján ta-
lálta meg a következő nyomot: a játék képei közül az egyik 
minden indok nélkül datamoshing áldozata lett - azaz egy 
titkos üzenet került a képbe kódolva, amit az eredetivel 
való összehasonlítás után hamar meg is fejtettek:

„Why are you looking at the sky? The answer isn’t over your 
heads, it’s behind you. Sometimes, you need to analyze your 
previous achievements.”

Ez az üzenet a redditereket elirányította az achievements 
oldalra, ahol egy új megszerzett teljesítmény is megjelent. 
A weblap HTML kódját megnézven újabb üzenetet talál-
tak ebben is:

„Damn, not bad. However, I’m getting bored. Let’s try 
something new in the same direction.”

Egy újabb dekódolás, honlap és datamoshed kép után 
a nyomozók egy különleges ASCII koponyával kerültek 
szembe, ami a mexikói kultúrkör egyik jelképe - ezzel meg-
erősítve Sombra származására vonatkozó feltételezéseinket:

                ,jB@@B@B@B@BBL.
             7G@B@B@BMMMMMB@B@B@Nr
         :kB@B@@@MMOMOMOMOMMMM@B@B@B1,
     :5@B@B@B@BBMMOMOMOMOMOMOMM@@@B@B@BBu.
  70@@@B@B@B@BXBBOMOMOMOMOMOMMBMPB@B@B@B@B@Nr
G@@@BJ iB@B@@  OBMOMOMOMOMOMOM@2  B@B@B. EB@B@S
@@BM@GJBU.  iSuB@OMOMOMOMOMOMM@OU1:  .kBLM@M@B@
B@MMB@B       7@BBMMOMOMOMOMOBB@:       B@BMM@B
@@@B@B         7@@@MMOMOMOMM@B@:         @@B@B@
@@OLB.          BNB@MMOMOMM@BEB          rBjM@B
@@  @           M  OBOMOMM@q  M          .@  @@
@@OvB           B:u@MMOMOMMBJiB          .BvM@B
@B@B@J         0@B@MMOMOMOMB@B@u         q@@@B@
B@MBB@v       G@@BMMMMMMMMMMMBB@5       F@BMM@B
@BBM@BPNi   LMEB@OMMMM@B@MMOMM@BZM7   rEqB@MBB@
B@@@BM  B@B@B  qBMOMB@B@B@BMOMBL  B@B@B  @B@B@M
J@@@@PB@B@B@B7G@OMBB.   ,@MMM@qLB@B@@@BqB@BBv
   iGB@,i0@M@B@MMO@E  :  M@OMM@@@B@Pii@@N:
      .   B@M@B@MMM@B@B@B@MMM@@@M@B
          @B@B.i@MBB@B@B@@BM@::B@B@
          B@@@ .B@B.:@B@ :B@B  @B@O
            :0 r@B@  B@@ .@B@: P:
                vMB :@B@ :BO7

 A történetet még sokáig lehet folytatni: a
 wiki.gamedetectives.net oldalon meg is találhatjátok, hol tart
 most a nyomozás. Nekünk viszont kiváló példát adott arra,
 hogy milyen kódolásos rejtvények lehetnek egy AGR-ben,
de ha valami interaktívabbra vágytok, akkor sem kell félne-
tek, a következő példánk már ilyen lesz. 

A legújabb - Sombra megjelenése
Az ILB trailheadje igen érdekes volt: néhány játékos 

ugyanis teljesen megmagyarázhatatlanul postán kapott 
egy-egy üveg mézet, amikről csak annyi derült ki, hogy 
az ilovebees.com oldallal állnak kapcsolatban. A kép ak-
kor kezdett összeállni, amikor az ezzel egy időben, 2005-
ben megjelenő Halo 2 első trailerjében egy pillanatra az 
xbox.com honlapcíme is erre a különös URL-re változott át.

Az ARG jelenléte ekkor már világos volt, de arra semmi-
lyen jel nem utalt, hogy hogyan kapcsolódik a Halo-hoz. 
Az ilovebees.com egy egyszerű méhfanatikusnak, Danának a 
honlapjának látszódott, ami egy hackertámadás során fura 
üzenetekkel és egy visszaszámlálóval lett telespammelve.

A HTML kódot kutatva azonban hamarosan kiderült, 
hogy nem egyszerű hackelésről van szó: valójában egy jövő-
beli űrhajó AI-a mentette át magát megsemmisülése előtt a 
webszerverre, ahol most az emlékeit próbálja összegyűjteni. 
A játékosok segítségét kérve több, mint 200 GPS koordi-
nátát hagyott hátra - mindegyik egy-egy publikus telefon-
fülkére mutatva, megjelölve az időpontot, amikor azok 
csöngeni fognak, és további nyomokat adnak a rejtvényhez.

A telefonfülkéket pedig mind felkeresték a játékosok a 
megadott időkben, amihez a több ezer játékos pontos 
együttműködése kellett a világ minden pontjáról: az egyik 

fülke például épp az akkor pusztító Frances hurrikán miatt 
kiürített területen volt, de egy játékos az ítéletidőben is, 
életét kockára téve várta a hívást.

Ahogy egyre többet visszaszerzett az emlékeiből, az AI már 
maga is hívásokkal zaklatta a játékban résztvevőket, látszó-
lag értelmetlen feladatokat adva nekik, és kérdezgetve őket 
a magánéletükről. Az összes telefon felvétele után azonban 
vissza tudott térni a saját idejébe - ezzel együtt azonban át-
adta a föld koordinátáit a Covenant szövetségnek, elindítva 
ezzel a Halo 2 eseményeit. A honlapon található óra pedig 
azóta is 2552-ig, az invázió kezdetéig számol vissza.

Az egyik legelső - I love bees

Ha ti is szeretnétek bekapcsolódni egy 
épp folyó ARG-be, talán a legjobb vá-

lasztás az Eye Sigil névre keresztelt 
nyomozás. Ennek a története még 

2014-re nyúlik vissza, amikor az első 
szemet elrejtették egy indie játékba. A 
minta azonban csak a harmadik játék-
ban történő megtalálása után vált vilá-

gossá, amikor a /r/gamedetectives redditen valaki végre 
összekapcsolta a képeket. A Crypt of the Necrodancer, 
Sokobond és The Magic Circle sigilje óta pedig már húsz 
egymástól teljesen független indie játékban is felbukkant 
ugyanaz a mintázat.

Az Eye Sigil mindenhol elrejtve - titkos pályán, menü 
eldugott helyén vagy easter eggként - jelenik meg, sokszor 
pedig egy újabb rejtvényt vagy ügyességi feladatot von maga 
után. A jutalom ezek megoldásaként pedig egy kör alakú ki-
rakó részei. Eddig azonban még mindig nem sikerült meg-
találni az összes darabot (bár nagyjából már elég van ahhoz, 

hogy a hiányzó részek is berajzolhatók legyenek a „térkép-
re”) - az pedig, hogy mit ábrázol, még nagyobb rejtély.

A gamedetectivek készítettek egy eszközt, ahol szabadon 
próbálkozhat bárki a kirakó összerakásával, a honlapjukon 
pedig megtalálható az összes játék, amiben eddig előkerült 
a jel. Ha te is becsatlakoznál a kutatásba, vagy csak nyomon 
követnéd, csak ajánlani tudjuk a wiki.gamedetectives.net 
oldalt és az /r/gamedetectives subredditet!

Egy jelenleg is tartó - Eye Sigil
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a) Be se járok előadásra

Otthonról nézem streamelt adáson keresztül
TANÁRI ASZTAL

ELSŐ PADOK

KÖZÉPSŐ RÉSZ

HÁTSÓ SZEKCIÓ

a)
b)
c)

d)

e)

1. Mikorról van a legrégebbi ökörsütéses pólód?
a) 1998. (-5p)
b) 2007. (0p)
c) 2014. (+1p)
d) 2016. (+3p)
e) A 3. hét már túl késő, hogy kimozduljak otthonról. 

Inkább készülök a félév végi nagyházi beadásokra.(+10p)

2. Melyik a kedvenc sorozatod?
a) Szívek szállodája (-5p)
b) Big bang Theory (-5p)
c) IT Crowd (+5p)
d) Rick and Morty (+5p)

3. Mit iszol bulizáshoz?

4. Melyik függvény ír le téged a legjobban?
a)  

b) 

c)

d)

5. Van barátnőd/barátod?
a) Igen, több éve. (-15p)
b) Igen, de ő is a VIK-re jár. (-5p)
c) Volt már. (-8p)
d) Egyszer már köszöntünk egymásnak. (+1p)
e) Mi? (+5p)

7. Melyik a kedvenc modelled?
a) Aki a képen van. (-5p)
b) Az OSI-modell. (+2p)
c) A digit-házim verilog szimulációja

(a top modul a top modell). (+3p)
d) GeForce GTX 1080. (-3p)
e) Véges elem módszerrel modellezett elektromágneses 

tér. (+3p)

6. Hányszor buktál Grafikából/EMT-ből?
a) Épp csak elkezdtem az egyetemet.(0p)
b) Legalább kétszer. (-6p)
c) Bukni? (+5p)
d) A Grafika az ilyen webdesign-dolog? (-8p)
e) Az összeset. (-10p)

8. Minek a rövidítése a BME?
a) B@zmeg, Megint Egyes. (-5p)
b) Besz@rsz Mire Elvégzed. (+3p)
c) Budapesti Műszaki Egyetem. (0p)
d) Budapesti Művészeti Előkészítő. (-5p)
e) Villamosmérnöki és Informatikai Kar (+3p)

9. A mellékelt ábra alapján honnan nézed az előadást?

10. Tudsz főzni?
a) Mesterszakács vagyok. (-6p)
b) Van tepsim a koliban. (-3p)
c) A legutóbbi tűzriadó óta nem főzök. (0p)
d) Megvan a TTL Receptek című könyv. (+3p)

(-5p)

(-3p)

(0p)

(+6p)

(+10p)

(-5p)

(0p)

(+3p)

(+6p)

(+10p)

(+3p)

(-5p)

(-10p)

(+8p)
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11. Ha egyetlen tárgyat vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, mi volna az?
a) Laptop, töltő nélkül. (+2p)
b) Az Odüsszeia és A rejtelmes sziget egy lemerült e-bookon. (0p)
c) Az olyan, mint a járdasziget? (+3p)
d) De a Margit-szigetről vezet le híd. (+1p)
e) Precíziós csavarhúzó szett nélkül sehova! (+5p)

12. Mivel ezt a tesztet töltöd már jó ideje, bizonytalan vagy mérnöki tudásodban.
 Vesztettél 14 pontot!

14. A mellékelt ábra alapján milyen hosszú a szakállad?

a)

d)

b)

e)

c)

bor

rövid italok

házi pálinka

CSAK TEJET
ISZOM!!!

üditő
sör

b)

c)

d)

e)

a) Be se járok előadásra

Otthonról nézem streamelt adáson keresztül
TANÁRI ASZTAL

ELSŐ PADOK

KÖZÉPSŐ RÉSZ

HÁTSÓ SZEKCIÓ

a)
b)
c)

d)

e)

15. Milyen vastag a szemüveged?
a) Alig 1-2 mm. (-1p)
b) 5-6 mm. (+2p)
c) Ujjnyi vastag. (+3p)
d) Kontaklencsém van (-8p)
e) Nem hordok szemüveget. (-5p)

13. Ha egyetlen személyt vihetnél magaddal egy lakatlan szigetre, ki lenne az?
a) Emma Watson / Tom Hiddleston. (-8p)
b) A CS tanszékről 20-oldalú dobókockával véletlenszerűen kidobott kolléga. (+10p)
c) Veszely Gyula. (+10p)
d) Mindegy, úgyis szociális fóbiám van. (+8p)

16. Hogy számolod ki, hogy mennyi 2+2?
a) Összeadással. (-6p)
b) Szorzással. (-3p)
c) Deriválással. (0p)
d) Integrálással. (+5p)

17. Előadáson Agar.io-ztál már?
a) Igen. (-5p)
b) Nem. (0p)
c) Az Agar.io béna, saját játékot írtam helyette. (+3p)
d) A Sliter.io sokkal jobb. (-42p)

18. Hol és milyen gyakran mosol?
a) Általában pár naponta kimosom a cuccaim, ennyit

adok magamra. (-5p)
b) Hétvégén bedobom valamelyik mosógépbe. (-2p)
c) Kéthetente hazautazok, akkor anyukám minden ilyet

elintéz nekem. (+2p)
d) Mit csinálni? (+5p)

19. Hogy számoltad össze a teszten elért pontjaidat?
a) Itt, az Impulzus lapján. (+10p)
b) Fejben. (+5p)
c) Az órai jegyzet sarkában. (-5p)
d) Számológéppel. (-10p)
e) Matlab képfeldolgozási toolbox segítségével. (+8p)

Eredmények
-∞ - -11 pont: Szabadbölcsész-mérnök:

A nagymamádnak kell megmutatnia minden egyes alka-
lommal, hogyan kapcsold be a tévét. A méter és kilométer 
közötti átváltás még mindig problémákat okot, és akkor 
milliméter alá még nem is kellett süllyedned. Te vagy az, 
akit a jövőben fel fognak kérni, hogy tartsd a Mérnök le-
szek órát, mert egyértelműen csak ott tudod kamatoztatni 
a képességeidet. A te bináris számrendszeredben a 0 és 1 
mellett még a 2 is szerepel. Egy szóval, messze még a cél, 
de egy nap talán szintet léphetsz, és csak akkor formázod 
le a pendrive-odat, ha tényleg ez a célod.

20 - 49 pont: A középmezőny
Te vagy az, aki örök életedben a szürke homályba fogsz 

veszni. Semmi kiemelkedő nem vár rád a jövőben, nem 
váltod meg a világot, viszont a multi cégek csak rád vár-
nak. Ha valami olyasmi jön szembe veled programozás 
terén, amivel nem boldogulsz, nem esel kétségbe, hiszen 
ha nincs is fent StackOverflow-n, attól még képes vagy ön-
állóan kérdést feltenni Facebook csoportban. Az ivás sem 
a te világod, de a szürke hétköznapok elviseléséhez néha 
muszáj. Heti egyszer, ritkábban akár kétszer is kimozdulsz 
a kollégiumi szobád vagy albérleted homályából, de néha 
inkább mosol helyette. A BMEme posztokat egytől egyig 
mélyen átérzed.

100 - ∞ pont: Az übermérnök
Csak a két félév kötelező testnevelés miatt nem végeztél 

három félévvel korábban. Étrendedben már nem szerepel 
semmilyen szilárd vagy folyékony halmazállapotú, más 
emberek által ehetőnek minősített eledel, szükségleteidet 
fotoszintetizációval elégíted ki, mert az evés időpazarlás, 
ha kódolni is lehet helyette. Te már felülemelkedtél ilyen 
földhözragadt, emberi ostobaságokon. Rendszeresen zak-
latnak a NASA-tól, ha valamit nem tudnak megoldani. A 
CS tanszékeseknek rólad van emberméretű párnahuzatuk. 
Nem vagy kicsinyes, nem terheled a kerületre a villany-
számlád, ahogy azt egyes, magukat kiváló mérnöknek tar-
tó emberek teszik: te már rég megépítetted a saját fúziós 
reaktorod. Különben is, a nagyfeszültségű villanyhálózat 
lehet, kevés lett volna a PC-dhez.

-10 - 19 pont: Az elevickélő
Te már egy kicsit jobb vagy, fel tudod telepíteni a 

Windows-t a gépedre. Talán. Ha informatikusnak ké-
szülsz, csak olyan projektjeid lesznek, mint ami például 
a Neptun megszületéséhez vezetett. Igen, ezt a hozzád 
hasonló képességű mérnökök tervezték. Minden sitcomot 
megnézel, amit valaha készítettek, bár csak vizsgaidőszak-
ban, mert akkor van időd, és közben azon búslakodsz, mi-
ért nincs még barátnőd / barátod. Emiatt gyakrabban jársz 
el albérletből / koliból / otthonról, de ezzel ismét csak ma-
gad alatt vágod a fát, mivel még kevesebb időd marad arra, 
hogy amúgy is tetemes lemaradásodat valaha is behozd.

51 - 99 pont: Egy jó mérnök
Étrendedben már nem szerepel a zöldség és a gyümölcs, 

vagy ha mégis előfordul, az kizárólag pizza-feltét formá-
jában történhet meg. A májad rég tönkrement, most épp 
pihenteted, ami megmaradt belőle. Tetszett a Grafika / 
EMT, és ez egyetemi pályafutásodról mindent elmond. 
Megveted a Schönherzes közéletet, de azért az Impulzusba 
jelentkeznél. Ez a társadalomgyűlölet azon is meglátszik, 
hogy a szexuális utalásokat már el kell neked magyarázni. 
Téged már csak a monitor fénye barnít, a kimozdulás szo-
ba se jöhet. Minden CS tanszékes tanárról van embermé-
retű párnahuzatod, és 1,5 millió forintos villanyszámládat 
arányosan át tudod terhelni a fél kerületre, anélkül, hogy 
bajba kerülnél érte. A mérnöki kihívásokban találod meg 
magad, ezért azokkal szívesen foglalkozol. Kevés olyan 
probléma van a pályádon, amit nem tudnál megoldani.

A kérdőív értelmi szerzői: Szabó Emese és Sós Bence

(-5p)
(-2p)
(+2p)

(+5p)

(+10p)
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Az esemény, amelyet idén az október 8-ai hétvégén ren-
deznek meg, alapvetően két dologról fog szólni: animékről 
és játékokról. Talán nem lövök nagyon mellé, ha feltétele-
zem, hogy a VIK-esek nagy része életében legalább egyszer 
találkozott már ennek a két kategóriának valamelyik kép-
viselőjével, de azt is meg merem kockáztatni, hogy akár 
szereti is őket.

A Con nagy része persze a mangák és az animék körül 
forog. Legjellemzőbb ismertetőjegyei, a cosplayesek, min-
den évben meglepik Pest lakosságát. A Hungexpo területén 
pedig már olyan magas koncentrációban találkozhatunk a 
kedvenc anime-, sorozat- vagy sci-fi szereplőinknek öltözött 
rajongókkal, hogy már inkább a jelmez nélküliekre fogunk 
furcsán tekinteni. A hatalmas fegyver-replikák és mélyen 
dekoltált hölgyek mellett azonban még rengeteg program 
várja az érdeklődőket: a nagyszínpadon a cosplay versenyek 
után AMV (Anime Music Video) vetítések, táncversenyek, 
különböző előadások és persze koncertek várják a látoga-
tókat, míg a kisebb előadókban egész nap járhatunk úgy 
körbe, hogy soha nem kell ugyanarra beülnünk. Ezeken a 
helyeken van lehetőségünk karaokézni kedvenc animéink 
openingjeit és endingjeit, de ugyanilyen népsze-
rűek a DDR (Dance Dance Revolution) pa-
dok és a különböző japán társasjátékok. Ren-
geteg előadást tartanak a különböző magyar 

animés szervezetek, de 
ugyanígy szinte mindig 
van csillagkapus vagy sze-
repjátékos beszélgetés is. 
Mangák, táskák, párnák 
és egyéb kiegészítők vásár-
lására pedig egész nap van 
lehetőségünk (ráadásul a 
belépőjegy árának nagy 
része le is vásárolható), aki 
pedig szeretné, az kipró-
bálhatja a sushit, pockyt 
vagy más japán finomsá-
got is.

A PC Guru Show 2014 óta együtt várja a látogatókat 
a MondoConnal, így már tényleg senkinek sem kell pa-
naszkodnia, hogy nem találja meg a rendezvényen azt, ami 
érdekli: rengeteg konzolhoz lehet bármikor leülni játszani, 
kipróbálhatjuk az Oculus Riftet, de a minden évben meg-
rendezett versenyek (League of Legends, Starcraft) is sok 

látogatót vonz.
Tóth Ádám

Minden ősszel eljön az a hétvége, amikor a Pesten Hallottam csoport megtelik furábbnál furább em-

berek képeivel, akik épp a hatalmas kaszájukat próbálják feltuszkolni a metróra katonai egyenruhá-

ban, macskafarokkal és rózsaszín hajjal  Az új tagok az ilyenen mindig megbotránkoznak, az öreg ró-

kák viszont egyszerűen csak legyintenek: „A hétvégén MondoCon van!” 

MondoCon - cosplayerek és otakuk

A rendezvény honlapja és a képek forrása:
www.mondocon.hu

Fotósok: Gabriel és Dave

AdNovum is the IT partner of TWINT, the digital wallet for Switzerland. 
TWINT is the first mobile payment system accepted by the two largest Swiss 
retailers and well on its way to become Switzerland's standard in mobile 
payment. As team leader of the backend team, I place great importance on 
the team spirit. We motivate and learn from each other every day!

Roger Kehrer, Senior Software Engineer

is the standard for mobile transactions My software

in Switzerland.

adnovum.hu/jobs
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