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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sokunk életében egyszer csak eljön A 
Pillanat. Van, akinek gólya korában, van 
akinek jóval később, és vannak a kevés 
szerencsések, akiknek soha. Gondolom, 
már kitaláltátok, miről beszélek. Ponto-
san, a koliban mosásról! Sok intelmet 
kaptunk már, hogyan tanuljunk, spor-
toljunk, szervezzük a szabadidőnket 
(már ha lenne), itt az ideje, hogy végre 
valaki a mosásról is beszéljen. Én ugyan 
nagyjából csak egy éve vágtam bele, de 
amit megtudtam, megosztom veletek.

Amikor elindulunk a szobá-
ból, nézzük meg, melyik szinte-
ken van szabad mosógép/szárító a 
mosogep.sch.bme.hu-n. Ha tud-
juk, hogy könnyen idegbe jövünk, jobb 
nem kockáztatni, hogy az alatt a két 
perc alatt, amíg leérünk a kívánt szint-
re, valaki elfoglalja a mosógépet. Ezért 
a legjobb, ha telefonon folyamatosan 
követjük a foglaltságokat. Ha mégis arra 
kényszerülünk, hogy végig caplassunk 
az összes szinten, jegyezzük fel, hogy 
hol hány perc volt hátra, így – ha egy 
szabad gépet se találunk tudjuk, melyik 
szintre érdemes visszamenni.
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Köszönet a SPOT-nak a fotókért, valamint a freepik.com grafi kusai-

nak a felhasznált grafi kákért!

Sziasztok!
Ha te is sokat mosol egyszerre (mert 

bokros teendőid miatt havi egyszer 
érsz rá, nem azért, mert lusta vagy), 
és elég népszerű a mosási időpont 
(reggeli órákban csekély a lelkesedés, 
könnyebben találsz gépet, mint akár 
hajnal kettőkor), jó stratégia, ha nem 
a szintek közti őrült gép kereséssel töl-
tesz egy órát, hanem az első talált gép-
hez bequeue-olod a szennyest. Nem 
csak ekkor, hanem mindig érdemes a 
várható befejezési ideje előtt 5 perc-
celre ébresztőt állítani (feledékenyek-
nek szint számmal), hogy ne kelljen 
átélni a tiszta ruháink kihányatásának 
élményét.

És végül egy szomorú szó az eltűnt 
zoknikról, plédekről, pólókról vagy 
egyéb eltűnt ruhadarabról: lehet cetliz-
ni a mosógépet, de még sose tapasztal-
tam, hogy bármit visszahoztak volna. 
De arra legalább jók, hogy páran meg-
hatódva megfogadják: „legközelebb 
óvatosabban teszem ki más ruháját”. 
Vagy novellát inspirálnak.

Mosási bajoktól mentes boldog 
félévet mindenkinek!
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SCHÖNHERZ QPA

Interjú a Qpa főrendezőjével

VISSZA A KEZDETEKHEZ

HA ÉVKEZDÉS, AKKOR SCHÖNHERZ QPA. MINDENKI VÁRJA, HISZEN ILYENKOR KIERESZTHETI KICSIT A GŐZT 
ÉS KÖZÖSEN ÉLVEZHETI A VÁLTOZATOS PROGRAMOKAT, TALÁLHAT HOZZÁ KÖZEL ÁLLÓT A HÉT SORÁN. EGY 
ILYEN RENDEZVÉNY AZONBAN NEM VALÓSULHATNA MEG RENDEZŐGÁRDA NÉLKÜL, AKIK MINDENT MEG-
TETTEK AZÉRT, HOGY IDÉN IS ÉLVEZHETTÜK A QPÁT. VÉGVÁRI VILMOST (VILIKÉT), A 48. SCHÖNHERZ QPA 
FŐRENDEZŐJÉT KÉRDEZTEM ERRŐL A KÉT HÉTRŐL.

QPA ELŐTT

 – Mikor alakult a csapatotok? 
 – A 46. Qpára alakult a csapat, én az alapításkor 

nem is voltam még tag, csak később csatlakoztam. 
Meglepő volt pont ezért, hogy megválasztottak 
csapatkapitánynak. 

 – Milyen érzés volt megnyerni a Qpát? Mi ju-
tott először az eszedbe?

 – Felemelő érzés volt. Nagyon sok munkát 
fektettünk a Qpába és ennek meg is lett az ered-
ménye. Első gondolatom az volt, hogy érdemes-e 
főrendezőnek jelentkeznem majd. 

 – Szerintetek miért ti nyertétek 
meg? 

 – Szerintem azért, mert mi voltunk a 
legalkalmasabbak a rendezésre és ne-
künk volt a legtöbb pontunk. 

 – Mi az idei feeling és miért ezt vá-
lasztottátok?

 – Ülőbika vs Csodaszarvas (ÜCS) azaz 
ősmagyaros és indiános lesz az idei qpa 
feeling. Azért ezt választottuk, mert ilyen 
jellegű rendezvény még nem nagyon volt, 
valamint a többi lehetőség közül ebben 
láttunk több fantáziát.

 – Van-e valami újítás vagy olyan 
program, amit teljesen újragondolta-
tok? 

 – A Qpahét struktúrája lett megvál-
toztatva főként. Ennek több oka is volt, 
többek között az, hogy a Casanova bál 
idén nem lesz megtartva. Minden évben 
kritikus pont a bál, inkább úgy döntöt-
tünk, hogy nem fogjuk megtartani, és in-
kább nagyobb hangsúlyt fektetünk idén 
a SKEBU-ra. Így színvonalas előadókat 
tudtunk hívni, valamint az A38-on tudtuk 
tartani a bulit. 

Emellett több új programmal készültünk, ilyen 
például a Kolis B.A.SZ. (Buli a szinteken - a szerk.) 
és az újragondolt Szakmai Nap. Az Airsoft már volt 
régebben is a programok között, úgy gondoltuk 
érdemes visszahozni.

 – Mi a legnagyobb félelmed a Qpahéttel 
kapcsolatban? 

 – A Megnyitótól, a Mátrixtól, illetve a Vidéki 
naptól tartok kicsit. Nem félek nagyon egyik prog-
ramtól sem, de úgy érzem, ezeknél kell majd a leg-
több energiát befektetnem, hogy jól működjenek.

 – Mit vársz a legjobban, és mi a kedvenc 
programod?

 – Legjobban az újításokat várom, kíváncsi 
vagyok, hogy hogyan fognak elsülni. Progra-
mok közül talán legjobban az Eredményhir-
detést várom, mert utána megpihenhetek. 

 – Milyen érzésekkel vágsz neki a hétnek?
 – Bizakodóan, várom, hogy a Nevtúra sikereit 

tovább tudjuk-e vinni a hét folyamán.

QPA UTÁN

 – Hogy telt az elmúlt egy hét? Milyen érzé-
sek vannak most benned?

 – Nagyon kemény volt ez az egy hét, a Nevtú-
rán még mosolyogtunk, teli voltunk energiával. A 
hét vége felé már annyira fáradtak voltunk, hogy 
azzal is fel tudtuk idegesíteni egymást ha leve-
gőt vettünk. Ennek ellenére próbáltunk kitartani, 
hiszen már láttuk a végét. Azóta már kitakarítot-
tunk mindent, az elpakolással is végeztünk, szóval 
lassan lesz időnk kipihenni magunkat. Bevallom 
őszintén, most olyan, mintha kicsit üres lenne az 
életem, hiányzik a pörgés, de azért pihenni se lesz 
rossz. 

 – Melyik program tetszett neked a legjob-
ban? 

 – Annak idején én megígértem, hogy igyekszek 
minden programon ott lenni, nyilván a sors nem 
ezt dobta, de ahol tudtam ott voltam.  A Városi 
nap volt a kedvencem, mozgó állomásként vettem 

részt rajta. Azért tetszett ez a legjobban, mert itt a 
feladat az volt, hogy a qpázók és én is meséltünk 
kicsit az élményeinkről, így jobban átéreztük az 
egész Qpa hangulatot. Jó volt hallani a csapatok 
történeteit, jókat beszélgettünk akár egy-egy sör 
mellett is.

 – Történt-e valami vicces vagy érdekes szto-
ri? Mi volt a legváratlanabb élmény, ami ért 
téged?

 – Mindenre számítottunk a hét során a szom-
bati nap kivételével. A Hajtás és az eredményhir-
detés között ugyanis a kollégiumba külsősként 
nem lehetett bejönni a két program között. Mivel 
esett az eső, elég rossz volt, hogy 10 óráig a külsős 
qpázók kint fagyoskodtak. 
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SCHÖNHERZ QPA

ÍGY
QPÁZTATOK

TI

VÉGET ÉRT A 48. ÜLŐBIKA 
VS CSODASZARVAS 

SCHÖNHERZ QPA. IDÉN IS 
SOK ÉLMÉNNYEL GAZDA-

GODTUNK, SOK-SOK PONT 
ÉS TERMÉSZETESEN JÓ PÁR 

KUPA IS KIOSZTÁSRA KERÜLT. 
LÁSSUK, MELYEK IS EZEK, ÉS 

IDÉN MELY CSAPATOK VIHET-
TÉK EL ŐKET.

SCHÖNHERZ
VÁNDORKUPA

Alapítás éve: 1972
Űrtartalom: 1,1 liter
A Schönherz Vándorkupa a 

legnagyobb elismerés, amit qpá-
zó csapat valaha elérhet. Űrtartal-

ma 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 meg. A Qpán legtöbb pontot 
elért csapat jutalma jó pár liter bor és 
a következő évi rendezés felelőssége. 
A győztes csapat csapatkapitányának 
megtisztelő feladata, hogy az átvétel 
után elfogyassza a kupa teljes – álta-
lában bor- – tartalmát, természetesen 

megállás nélkül. A kupa különlegessége, 
hogy alapítása óta csak egyszer sikerült 

első éves csapatnak elnyernie (1972). Az idei 
évben a Lábosch csapaté lett a megtisztel-

tetés, hogy átvegye ezt, és a jövő évben 
megrendezze nekünk a XLIX. Schön-

herz Qpát.

 – Volt-e olyan program, ami nem úgy sült 
el, ahogy szerettétek volna? Esetleg olyan, ami 
még annál is jobb lett, mint ahogy elképzelté-
tek?

 – Az Airsofttól nem sokat vártam, de a részt-
vevők sok pozitív visszajelzést adtak, nagyon él-
vezték, így meglepően jól sikerült programnak 
mondhatjuk. Volt néhány program, aminél viszont 
jobbra számítottunk, de szerencsére az idősebbek 
elmondása szerint még így is átlagosnak mond-
hatóak voltak, így ezek a programok is nehézség 
nélkül lementek.

 – Bevezettetek egy új qpát, mesélj erről kér-
lek egy kicsit. Mi ez, és miért ezt vezettétek be?

 – Az ÖQpát hoztuk be, ebben a motivációnk az 
volt, hogy a mai világban már nem sokan foglal-
koznak a bolygónkkal, így szerettük volna, hogy 
legalább a Qpa alatt fi gyeljenek oda az emberek a 
környezetükre, és kicsit tegyék tisztábbá a világot. 
Reméltük, hogy ha már egy hétig foglalkoznak ez-
zel az emberek, akkor a későbbiekben is eszükbe 
fog jutni jobban óvni a bolygót. 

Minden programon szelektív kukákat raktunk 
ki, valamint voltak kifejezetten ÖQpához kapcso-
lódó programok és állomások, mint például a Ge-
rillakertészkedés. 

Nem tudjuk, hogy ennek köszönhető-e vagy 
csak az idei qpázók alapból is nagyon ökotuda-
tosak, de a programok, főleg a Nevezőtúra után 
egészen kevés szemét maradt. 

 – Mi az a gondolat amit megosztanál a kö-
vetkező rendező csapattal?

 – Ne csak megrendezzék, hanem próbálják 
meg élvezni is a programokat. A Qpa arról szól, 
hogy mindenki élvezze, nem arról, hogy beleha-
lunk a munkába. Merjenek segítséget kérni tőlünk 
is, valamint a köröktől is, hiszen mindenki szívesen 
segít a rendezőknek.

 – Ha három szóban kellene az elmúlt 2 hetet 
jellemezned mi lenne ez a három szó?

Csapat, jó hangulat, Qpa.

Végvári Vilmos válaszai alapján, 
Haraszti Kámea

SPOT 
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SCHÖNHERZ QPA

ELSCHÖNHERZ KUPA
Alapítás éve: 1973
Űrtartalom: 0,7 liter
Kezdetben nem volt arra példa, hogy elsős 

évfolyam csapata nyerte volna a Schönherz 
Vándorkupát, ezért megalapították az Elschönherz 
Kupát, hogy az újonnan érkezetteknek is megle-
gyen a maguk jutalma a kéthetes, kreditet nem 
sajnáló harc végén. Az eredeti kupa kicsinyített 
mása, és a Vándorkupához hasonlóan évről évre 
az aktuális győzteshez kerül megőrzésre. Nyerte-
se a legtöbb pontot elérő gólyacsapat, amely az 
idei évben a Bá$CHtya, a kék gólyacsapat volt.

CASANOVA KUPA
Alapítás éve: 1972
A kupa alakjában fallikus szimbólum dominál, 

melynek magassága 19,5 cm, kerülete 23,5 cm, de 
keménységben nem kritizálható. A forma két nem 
elhanyagolható elemének átmérői 5,1 és 4,8 cm, a 

bal oldali a méretesebb. A súlyát tekintve 854 g 
üreges gyönyör, mely 0,42 l fehér 

nedűvel töltetik meg 
m i n d e n 

aktuális csapatkapitányok, hanem az előző évben 
a Qkát elnyert csapat tagjai szavazzák meg. Tar-
talma mindig valamilyen különleges ital, melyet 
az eddigi őrzője kever ki a szerencsés nyertesnek. 
Sajnos az évek folyamán volt példa arra, hogy em-
beri fogyasztásra nem alkalmas ital került a Qká-
ba, de szerencsére ez nem vált hagyománnyá. A 
Qkát idén a F csapat vehette át elődjétől.

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 küzdenek, mivel a Vándorkupát 
csak BME VIK-es csapat birtokolhatja. Ez tehát a 
külsős csapatok közül a legmagasabb pontszámot 
elérő csapat nyereménye. Vannak visszatérő ven-
dégeink is, mint a Vegyészkar, az Óbudai Egyetem, 
vagy a Semmelweis Egyetem hallgatói. A legtöbb 
pontot szerzett külsős csapat idén a Laborpatká-
nyok csapat volt.

VÉGSCHÖNHERZ
Alapítás éve: 2017
Két éve alapította a két korábbi főrendező, 

amivel az volt a cél, hogy legyen egy „kupa”, amivel 
motiválni tudják az idősebb csapatokat a qpázás 
folytatására. Minden VIK-es alapítású csapat el-
nyerheti, aki vagy volt Qpa rendező csapat, vagy 

esztendőben. Idén a kupát nem pusztán a legtöbb 
lányt meghívó csapat kaphatta, mint a korábbi 
években, ugyanis a rendezők új programmal ked-
veskedtek a résztvevőknek Casanova Kupa néven, 
mely eredményei beleszámítottak a a pontozás-
ba. Idén a Bá$CHtya csapat élvezhette a legtöbb 
hölgy társaságát, és persze nyerhette el ezzel a 
Casanova Kupát.

FAIRPLAY KUPA
Alapítás éve: 1972
Mint ahogy a legtöbb sportban, így a Qpán is az 

egyik legfontosabb a fairplay és a vetélytársaink-
kal szembeni tisztelet. Így a kezdetektől fogva min-
den évben – a csapatkapitányok és a szervezők 
szavazatai alapján – kiosztják ezt a kupát, ami a 
versenyben való sportszerűségért járó elismerést 
jelenti. Idén a Soft Bambi Sex Koalíció csapatot 
érte ez a megtiszteltetés.

SCHÖRHERZ KUPA
Űrtartalom: 0,5 liter
A Qpa egyik legismertebb versenyszámának, a 

tízes sörváltónak a nyertes csapata kapja. Az ed-
digi kari rekord, amely alatt egy tíz emberből álló 
sörváltó csapat tagjai elfogyasztották a maguk fél 
liter kikevert, meleg sörét, 23,9 másodperc. A csa-
patonkénti tíz leggyorsabb sörivó ember kiállítása 
nagy hagyomány a Qpán, és amellett, hogy a legy-
gyorsabb csapatot díjazzuk, az egyénileg leggyor-
sabban sört fogyasztó személynek is kijár minden 
qpázó tisztelete. Idén a Uzcsáphatásch csapatnak 
– akik az UZCSÁP és a Mellékhatásch csapatok leg-
jobb ivóiból álltak össze – sikerült leggyorsabban 
elfogyasztani az előírt sörmennyiséget.

SCHÖNHERZ QKA
Alapítás éve: 1993
Űrtartalom: ~3 liter
A Fairplay Kupához hasonlóan szintén egy 

szimpátia-díj, de ennek a győztesét nem az 

legalább az ötödik Qpáját kezdi meg abban az 
évben. Fontos kritérium, hogy erre a kupára pá-
lyázni kell, és aki pályázik, vállalja azt, hogy abban 
az évben más kupát nem nyerhet el. Formáját te-
kintve nem más, mint egy rendkívül elegáns séta-
bot, melyet mostantól egy évig a Option 1 csapat 
birtokolhat.

ÖKUPA
Alapítás éve: 2019
Mint már sokszor máskor, idén is bevezettek 

egy új qpát. Ebben az évben az ÖQpát alapította 
meg az Off osch csapata, amivel a környezettu-
datosságra próbálták felhívni a fi gyelmet. A kü-
lönböző feladatok megoldása közben a csapatok 
kicsit elgondolkodhattak a jövőn, a különböző 
környezettudatos módszereken valamint még 
kertészkedtek is kicsit. A legzöldebb csapat idén a 
Lábosch csapat volt.
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 – Tátrásch Zsupmuty: Jelenleg ketten vagyunk 
csapatkapitányok, közösen vállaltuk be, hogy 
mindkettőnknek könnyebb legyen. Néha nehéz 
ennyi embert motiválni és mindent időben meg-
csinálni, de megéri.

 – F: Sokszor volt már szerencsém több embert 
irányítani egyszerre, igaz itt kicsit nagyobb a lét-
szám. Szerencsére a csapat elég talpraesett, és 
megoldják a kisebb problémákat egyedül is. 

 – Mit vártok a QPA-tól? Van olyan esemény 
amit a leginkább vártok? 

 – Bá$CHtya: Élményekért jöttünk és azért, hogy 
jobban megismerjük egymást. Szerencsére ezt 
már most megkaptuk. A programok közül a Haj-
tást várjuk a legjobban.

 – eSCéHá: A fő elvárás az én részemről az volt, 
hogy jól érezzük magunkat, és összehozza a kö-
zösséget. A hajtást és a vidéki napot várom én a 
leginkább, de mindegyik program nagyon jónak 
tűnik.

 – Tátrásch Zsupmuty: Szeretnénk, ha a csapat-
ból kialakulna egy szoros társaság, akik a későb-
biekben is mindent meg tudnak majd oldani kö-
zösen. 

 – F: A Gumibogyóra és a Hajtásra vagyunk a 
legkíváncsibbak. 

 – Milyen volt számotokra a Nevezőtúra?
 – Bá$CHtya: Nagyon élvezetes volt, de fárasztó.
 – eSCéHá: Mindenki nagyon élvezte, remekül 

szórakoztunk.
 – Tátrásch Zsupmuty: Nem volt teljesen zökke-

nőmentes, de attól még nagyon élveztük.
 – F: Viszonylag családias légkörben mentünk 

végig, így is élveztük minden pillanatát, természe-
tesen csak miután megtaláltuk a túra útvonalát.

 – Előfeladatokkal hogy haladtok? Volt-e már 
valami különlegesebb beadásotok?

 – Bá$CHtya: Szinte mindegyik előfeladatra van 
egy külön dedikált csapat, aki foglalkozik vele, így 
egészen jól haladunk. A legkülönlegesebb beadá-
sunk az volt, ahol egy rendezőről ultrahangos ké-
pet adtunk be („Hozzatok minél régebbi képet egy 
rendezőről” – a szerk.). 

 – eSCéHá: Mindenki azt csinálja, amihez kedve 
van. Van, hogy csapatban dolgozunk egy-egy fel-
adaton, de ha valamelyikhez nincsen ötletünk, ak-
kor azt nem erőltetjük.

ÍGY QPÁZTOK TI - 
GÓLYA EDITION
A GYAKORLOTTABB QPÁZÓK NÉHA MÁR RUTINBÓL OLDJÁK MEG AZ ELÉJÜK KERÜLŐ FELADATOKAT, VAGY 
LEGALÁBB NAGYRÉSZT TUDJÁK, HOGY MIRE IS KELL SZÁMÍTANI EBBEN A KÉT HÉTBEN. KÍVÁNCSIAK VOLTUNK 
HOGY MŰKÖDNEK AZOK A CSAPATOK, AKIK ELSŐKÉNT QPÁZNAK, ÉS MÉG NEM TALÁLKOZTAK SOHA EHHEZ 
FOGHATÓ RENDEZVÉNNYEL. FELKERESTÜK HÁT NÉHÁNY GÓLYACSAPAT CSAPATKAPITÁNYÁT, HOGY MESÉLJE-
NEK, HOGYAN IS ZAJLANAK MOSTANÁBAN A NAPJAIK, ÉS MIT GONDOLNAK A QPÁRÓL.

 – Mi a csapat neve és miért ezt választottá-
tok? 

 – Bá$CHtya: Az ötletek közül ebben volt Sch, így 
ezt szavazta meg a csapat.

 – eSCéHá: Elkezdtünk csapatneveken ötletelni, 
és mindegyiknél hozzátette valaki, hogy legyen 
SCH-val. Ebből jött az ötlet, hogy legyen a csapat-
név “SCH-val”, aztán pedig jött az ötlet, hogy legyen 
fonetikusan. Végül az utóbbi nyerte a szavazást. 

 – Tátrásch Zsupmuty: Tulajdonképpen két név-
ből született a név: a Tátratea adta meg az ihletet, 
valamint a román Zsupmuty játék.

 – F: A „press F to pay respects” meme-ből jött 
az ötlet, ami végül elnyerte mindenki tetszését.

 – Miért vállaltad el, hogy csapatkapitány 
leszel? Megnehezíti a mindennapjaid, hogy 
csapatkapitány vagy? Nem fura ennyi embert 
„irányítani"?

 – Bá$CHtya: Úgy éreztem van bennem annyi 
energia, hogy végigcsináljam a Qpát. Határozottan 
megnehezíti a dolgokat az, hogy keveset alszom, 
így kicsit nehezebb a  tanulás is, de szerintem 
megéri és sokat segítenek a csapattársaim is.

 – eSCéHá: Remek lehetőségnek gondoltam a 
csapatkapitányi szerepet arra, hogy része lehes-
sek a közösségnek, és minél több embert ismerjek 
meg. Keveset alszok én is, de a remek élmények 
és a sok szuper csapattárs miatt nem gond. Picit 
fura az irányítás, de szerencsére vannak, akik se-
gítenek. 
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 – Tátrásch Zsupmuty: Sikerült az összes felada-
tot teljesíteni, néhányhoz nagyon kreatív megol-
dásokat találtunk ki. Eddig a legjobb az volt, ami-
kor a csapat nagy része fotózkodott Gyurcsány 
Ferenccel. 

 – F: A csapat folyamatosan dolgozik a feladato-
kon, mindenki kiveszi a részét belőle.

 – Meg szeretnétek nyerni az Elschönherz 
qpát? Van-e valami más qpa, amit szívesen el-
vinnétek?

 – Bá$CHtya: Természetesen meg szeretnénk 
nyerni az Elschönherz qpát, de igyekszünk a többi-
re is lecsapni például a Casanova, az ÖQpa is szó-
ba jöhet, legrosszabb esetben pedig a Schönherz 
Kuka.

 – eSCéHá: Ki ne szeretne nyerni? Természete-
sen szeretnénk nyerni, de sokkal fontosabb ne-
künk, hogy élvezzük a programokat.

 – Tátrásch Zsupmuty: Hát természetesen meg 
szeretnénk nyerni, de a szórakozás is fontos, ha 
csak arra megy ki hogy nyerjünk, akkor nem fo-
gunk sokat szórakozni. 

 – F: A Qpa a cél, de az Elschönherz is megteszi.

 – Milyen a csapatotok lelkesedése? Minden-
ki élvezi, és pozitívan áll a Qpához?  

 – Bá$CHtya: Változatos, vannak akik nagyon lel-
kesen odarakják magukat, de vannak passzívabb 
emberek is.

 – eSCéHá: Sokan vagyunk a csapatban, általá-
ban egy kisebb csoport az, aki a főbb dolgokkal 
foglalkozik. Mindenki azon vesz részt amin sze-
retne, eddig szerintem ez a rendszer jól működik, 
mert élvezi mindenki.

 – Tátrásch Zsupmuty: Sokan vagyunk, nehéz 
mindenkit bevonni és lelkesíteni. A csapat kisebb 
része aktív csak, de ők mindent beleraknak, és csi-
nálják a feladatokat.

 – F: A csapat nagy része élvezi a programokat, 
és lelkes, de persze mindig vannak olyanok, akik 
találnak kifogásokat, hogy éppen miért nem érnek 
rá.

Az elsőéves qpacsapatok
csapatkapitányainak válaszai alapján,

Haraszti Kámea
SPOT 

akkor a PhD óta eltelt időszak tudományos ered-
ményeit összegző disszertációt kell benyújtania. A 
tudományos érték mellett azonban a jelölt pub-
likációs tevékenységét (publikációk rangossága, 
független hivatkozások száma, stb. együttesen 
tudománymetrikák) és szakmai közéleti tevékeny-
séget (konferenciaszervezés, folyóirat szerkesztő-
bizottsági tagság, részvétel szakmai egyesületek 
munkájában, stb.) is értékelik.   

A következő szint már az akadémiai tagság. Erre 
azonban nem lehet jelentkezni, az akadémikusok 
jelölik az általuk alkalmasnak gondolt nagydokto-
rokat. Az Akadémia Közgyűlésének akadémikus 
tagjai közülük választanak háromévente a megü-
resedett helyekre (ez a „magasabb dimenziókba tá-
vozás” jogilag is helytálló, bár kevésbé romantikus 

SZAKMA

Interjú Imre Sándorral

Z80  GSM  PROFESSZOR

A HIT TANSZÉKVEZETŐJÉT, IMRE SÁNDORT NEMRÉG VÁLASZTOTTÁK MEG AZ MTA LEVELEZŐ TAGJÁVÁ TUDO-
MÁNYOS MUNKÁJA ELISMERÉSEKÉNT. BESZÉLTÜNK AZ EMBERREL, AKI A TÖRTÉNELEM IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉSTŐL 
ELJUTOTT A KVANTUM INFORMATIKÁIG.

 – Mit jelent az MTA levelező tagság?
 – Magyarországon a diploma megszerzése 

után az első tudományos fokozat a PhD, amit 
az egyetem ad ki. Talán nem érdektelen, hogy a 
PhD jelentése "Philosophiæ Doctor”, azaz a fi lo-
zófi a tanítója. Ez műszaki területeken meglepő 
lehet, de középkori egyetemeken tanultak és 
tudtak görögül, így értették az eredeti jelentését: 
fi lo-szófi a = bölcsesség szeretete.  A PhD-t  kö-
vetően van lehetőség az MTA doktora (közkeletű 
nevén: „nagydoktori”) cím elnyerésére, amit egysé-
gesen a Magyar Tudományos Akadémia ad,  tipi-
kusan a PhD után jó néhány évvel, meglehetősen 
szigorú bírálati folyamat eredményeképpen. Ez a 
legmagasabb tudományos cím, amire jelentkezni 
lehet.  Ha az ember nagydoktor szeretne lenni, 

Imre Sándor
HIT tanszékvezető, MTA levelező tag
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kommunikációs számítástechnika ágazaton, majd 
az akkori Híradástechnikai, most Hálózati Rend-
szerek és Szolgáltatások Tanszéken maradtam 
doktorandusznak. Először vezetékes optikai háló-
zatokkal foglalkoztam, de a ‘90-es évek első felé-
ben megjelent egy olyan hálózat, amely ma már 
a mindennapok részévé vált, ez volt a GSM. Itt a 
tanszéken az akkori Westel támogatásával nagyon 
komoly kutatói, fejlesztői, és oktató tevékenység 
indult meg. Én ebbe az „aranyláz időszakba” csöp-
pentem bele szerencsés módon épp a kezdetek-
kor – Pap László professzor, akkori tanszékveze-
tőnk invitálására. Idővel rám hárult a Mobil Labor, 
majd tanszékünk vezetése is.  A fő szakterületem 
alapvetően a mobil és vezeték nélküli távközlés, 
de jó húsz évvel ezelőtt akadt egy olyan rádióvé-
teli probléma, aminek a kiszámolása nagyon bo-
nyolultnak bizonyult. Akkoriban olvastam az Élet 
és Tudományban egy cikket arról, hogy ha majd 
egyszer lesznek kvantumszámítógépek, akkor 
azok milyen hatékonyan fognak tudni kezelni ilyen 
problémákat. Ekkor fordult az érdeklődésem a 
kvantum informatika és kommunikáció felé. ‘99-
ben szereztem PhD fokozatot klasszikus vezetékes 
hálózatokból, 2007-ben lettem nagydoktor klasz-
szikus mobil hálózatokból és a hatékonyságukat 
növelő kvantumos algoritmusokból, és idén ért az 
a megtiszteltetés, hogy az akadémikusok levelező 
taggá választottak a kvantum hálózatos eredmé-
nyeim alapján. Ebből is látszik, hogy sok minden 
változik az emberben és az ember körül, ha hosz-
szú utazáson veszünk részt .

 – Milyen irányt lát a HIT előtt?
 – Azt gondolom, hogy a kommunikáció és a 

távközlés egyidős az emberiséggel, sőt a beszéd 
kialakulása is közrejátszott abban, hogy az em-
berré válás során az intelligencia erősödött. Táv-
közlésre mindig is szükség lesz. Azt azonban látni 
kell, hogy nagyon erős konvergenciák működnek 
a világban, az informatika például ma már min-
denütt jelen van. Nagyon összetett és bonyolult 
rendszerek jönnek létre, ezekben a távközlésnek 
is komoly szerepe is megvan. A tanszékünkön ket-
tős cél lebeg a szemünk előtt: egyrészt távoli pon-
tokat összekötni és információt megbízhatóan és 
biztonságosan átvinni – ebben nagyon jónak kell 

lennünk –, másrészt otthonosan kell mozogjunk 
a határterületeken is, ahol a távközlést akárcsak 
modulként tudják hasznosítani a jövőben.

 – Hol találkozhatnak önnel a diákok?
 – Elsősorban a tanórák keretében. Főleg kvan-

tumos tárgyakat oktatok de besegítek mobilos 
tárgyakban is. A kvantumos világ iránt érdeklődő 
hallgatóknak van szabadon választható tárgyunk, 
a Bevezetés a kvantuminformatikába és kom-
munikációba – ez most már angolul is elindult 
ebben a félévben –, valamint minden ősszel fut 
a villamosmérnöki MSc természettudományos 
választható tárgyunk, a Kvantuminformatika és 
kommunikáció. Ezen túl rengeteg, több mint há-
romszáz hallgató végzett diplomatervezőként, 
szakdolgozóként a kezem alatt, száz fölött van a 
TDK-saim száma is. Nagyon kedvelem a közvetlen 
együttműködést, együtt gondolkodást a hallgatók-
kal témalabor, önlab keretében. Az órarendi elfog-
laltságokon túl a Simonyi Károly Szakkollégiumtól 
a Hírközlési és Informatikai Egyesület Távközlési 
Klubjain keresztül a Schönherz qpa tanszéki sör-
váltójával bezárólag nagyon sokfele megfordulok 
és örömmel teszek eleget az invitálásoknak. Ha 
valaki biztosra akar menni, akkor többnyire az 
IB121-es szobámban talál meg.

 – Milyen változást hozhat a világba a szakte-
rületének fejlődése?

 – A szakterületem alatt két irányról beszélünk, 
az egyik a mobil és vezeték nélküli távközlés. Azt 
gondolom, komoly szerepe lehet abban, hogy 
kényelmesebben, de egyben környezetbarátab-
ban élhessünk. Rengeteg szakmai, üzleti utazás 
megspórolható lenne, ha megfelelő minőségű 
kommunikációval ki tudnánk váltani a hálóza-
tokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy a mai, egyre 
jobban elterjedő hálózatokon mindennek lesz 
IP címe (akár több is), azaz a jövőben sokkal in-
kább a gépeink fognak egymással kommunikálni 
és üdítő színfolt lesz egy-egy emberi beszélgetés 
továbbítása. A kvantumos világ két szálon fut. 
Az egyik a kommunikáció és titkosítás. Ennek 
komoly szerepe lehet abban, hogy a jövőben 
is megbízható és biztonságos kommunikációs 
csatornákat tudjunk kialakítani. A nagy kérdés 

megfogalmazása). Ez egyben azt is jelenti, hogy az 
akadémikusok zártkörű társaságot alkotnak ab-
ban az értelemben, hogy számuk felülről korlátos 
(#akadémikus ≤ 365).

Megválasztása esetén az ember először levele-
ző tag lesz, és csak újabb színvonalas tudományos 
teljesítményt követően kerülhet sor a rendes tag-
gá választásra. Ettől még természetesen a levelező 
tagok is rendes emberek :) . A teljességhez hozzá-
tartozik, hogy a külföldön élő magyar származású, 
vagy  más nemzetiségű tudósok az Akadémia kül-
ső, illetve tiszteleti tagjai lehetnek.

Gyakorlatilag az 
ember tudományos 
munkásságát ismerik 
el azzal, hogy akadé-
mikus lesz, de lega-
lább ilyen fontos, hogy 
akadémikusnak lenni 
egyfajta szolgálat is. 
Az ember ezzel azt is 
vállalja, hogy a magyar 
tudományos életért, 
közéletért és ered-
ményekért a további-
akban is hathatósan 
tenni fog.

 – Mik a tudomány-
metrikák?

 – Ha valaki tudo-
mányos címre pályá-
zik, akkor a rátermett-
ségét nemcsak a hozzáértő bírálók ítélik meg, 
hanem hazai és nemzetközi publikációs fórumok 
(konferenciák, folyóiratok) független szerkesz-
tőbizottságai is. Ezekkel a publikációkkal a jelölt 
indirekt bizonyítja az eredményei helytállóságát. 
Tekintettel a sokféle publikációs lehetőségre és 
ezek eltérő színvonalára, az idők során kialakul-
tak többé-kevésbé alkalmas mértékek (metrikák), 
amelyekkel mérhetővé válik a teljesítmény. Ilyen 
mérték például a publikációk összesített száma, 
de a jelölt eredményeire más szakemberek által 
történő hivatkozások száma is. Az ún. impakt fak-
tor (IF) a folyóiratokhoz rendel az erősségükkel 
arányosított mérőszámot. Például a közismerten 

rangos Nature IF-e 40 fölött van, de egy PhD foko-
zatra aspirálót már egy 2 körüli impakt faktorú cik-
kért is alaposan megdicsérnek a VIK-es szakterü-
leteken. A legújabb trendek szerint a folyóiratokat 
szakterületenként rangsorolják és azt nézik, hogy 
az illetőnek hány cikke van mondjuk a rangsor fel-
ső 10%-ból. Mindenesetre a tudománymetria is 
egyfajta tudomány és folyamatos fejlődésen meg 
keresztül, hiszen bármilyen mérőszám nagyon 
sok tulajdonságot gyúr egybe és így információ-
vesztéssel jár (a kvantumos tárgyaimra járt/járó 
hallgatóknak: „A mérés nem unitér trafó!”).

 – Hogyan jutott el idáig?
 – Hosszú, türelmes és kitartó munkálkodás 

eredményeképpen . Nekem az a helyzeti előnyöm 
megvolt, hogy édesanyám, édesapám és keresz-
tapám is villamosmérnökök voltak, de nem volt 
rajtam semmiféle családi nyomás. Sokáig gon-
dolkodtam a történész-régész szakmán is, aztán 
édesapám a nyolcvanas években épített otthon 
egy Z80 processzor alapú gépet, és ez oly mér-
tékben elvarázsolt, hogy a történelem mai napig 
kedves hobbivá minősült át. Utána jött a Piarista 
gimnázium szakköreiben a számítógép progra-
mozás és a BME-n a villamosmérnökség, ezen 
belül a távközlés. 1993-ban szereztem diplomát 
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használja) már a középiskola és az általános iskola 
is sokat változott. Lényeges, hogy sokkal inkább 
testközelből kapják a hallgatók az információkat, 
illetve fontosnak tartom az interakciót is az órá-
kon. A tanítás-tanulás a tanár és diák közös erőfe-
szítése kell legyen, ami mindkettejük javára válik. 
Sokkal könnyebb szemléltető példákkal kiváltani 
az érdeklődést és a válaszreakciókat a hallgatók-
ból, mint a szűkebb anyaggal, de ezek mindig szer-
vesen kapcsolódnak az anyaghoz és erősítik, nem 
pedig helyette próbálnak szórakoztató időtöltést 
kínálni az órákon. A tananyagba becsempészett 
kitekintéseimmel pedig a hallgatókban szeretném 
erősíteni a vágyat a világ/természet szakmánkon 
túlmutató területeinek megismerése iránt. 

 – Miért fontos a sport az ember életében?
 – Elcsépeltnek hangzó, de örökérvényű  a régi 

görög mondás: „ép testben ép lélek”. Ma egyre in-
kább felgyorsult világban élünk, és nagyon sok 
pszichés-mentális probléma abból adódik, hogy 
az emberek tevékenysége nagyon beszűkül. Bizo-
nyos feladatok ellátására koncentrálnak, és nincs 
meg a lehetőségük arra, hogy kikapcsolódjanak. 
Nekem is – de azt gondolom másoknak is – a sport 
és a természetjárás egy ilyen lehetőség. Ekkor az 
ember félreteszi a mindennapi ügyes-bajos dolga-
it vagy azt a problémát, amin éppen gondolkodik. 
Ezt lehet akár egyedül, de én szeretek csapatspor-
tokat is játszani. Ki tudunk kapcsolódni, fel tudunk 
oldódni és nem utolsó sorban a sok ülőmunka 
mellett a testmozgás is a javunkra válik. Nekem a 
nagyapám nyolcvan éves korában is reggel-este 
tornázott, és amikor gyerek voltam, akkor vitt 
kerékpározni, kajakozni és úszni is. Így én olyan 
közegben nőhetem fel, ahol természetes volt, 
hogy az ember mindig mozog valamit. Ez idáig 
komolyabban a pingpongot, úszást, cselgáncsot, 
íjászatot és kosárlabdát űztem, de ebben is nyitott 
vagyok az újra .

Ha szabad, itt most összekötöm az Akadémi-
ával induló és sporttal, mozgással záruló beszél-
getésünket, hogy bezáruljon a kör. Az Akadémia 
nevét eredetileg a görög hősről Akadémoszról 
elnevezett olajfa-ligetről kapta, ahol Platón a ta-
nítványaival sétálgatva (és nem a padokban ülve) 
osztotta meg tudását és gondolatait a világ 

működéséről.  Bennem is erős a kísértés egy-egy 
napsütéses tavaszi délelőttön, hogy így tegyünk. A 
magunk teremtette technikai környezet ezt nem 
teszi lehetővé üzemszerűen, de ha szép az idő, az 
félévzáró utolsó tavaszi órámon kimegyünk a hall-
gatókkal a közeli Neumann János szoborhoz és ott 
a fűben letelepedve tesszük fel az i-re a pontot.  

 – Szeretne még megemlíteni valamit az új-
ságban?

 – Nagyon nagy szükség van mérnök hallgatók-
ra és mérnökökre a világban.  Sajnos a középis-
kolás korosztály érdeklődése már jó ideje másfele 
tolódik. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a 
mérnöki, szakmai problémamegoldó szemléle-
tet is át tudjuk adni a hallgatóknak, ami nemcsak 
a hivatásunk gyakorlása közben, de hétköznapi 
életben is nélkülözhetetlen. Azt szoktam monda-
ni a hallgatóimnak, hogy a mérnökök a kompro-
misszumteremtés művészei: egyensúlyt tudnak 
teremteni az univerzumban idő, bonyolultság, 
erőforrások, élmény és még sok minden között 
(pont mint a Jedi lovagok!).  Ezen szemlélet átadá-
sa nem könnyű feladat, de nagy örömmel látjuk 
az erre nyitott hallgatókat, reméljük lesznek szép 
számmal. Ami még kiemelten fontos az az, hogy a 
színvonalas képzés a mostani generáció számára 
biztosított, de ahhoz, hogy a gyerekeik és unokáik 
is hasonlóban vehessenek részt, szükség van jó 
képességű oktatókra is. Aki egy pici hajlandóságot 
érez arra, hogy kipróbálja magát a katedra másik 
oldalán, azt örömmel látják a VIK-es tanszékek de-
monstrátorként, és ki tudja idővel akár akadémi-
kus is lehet belőlük . 

Dr. Imre Sándor válaszai alapján,
Kiss Ádám

Schulcz Ferenc 

a kvantumszámítógépek eljövetelének dátuma. 
Abban a pillanatban, hogy komolyabb bitszámú 
kvantumprocesszorok lesznek tömegesen elérhe-
tőek, nagyon át fog alakulni a hétköznapi életünk, 
de nyilván a tudományos világ is. Az, hogy hogyan 
próbálunk megoldani mérnöki vagy tudományos 
feladatokat, az az elmúlt ezer-kétezer-háromezer 
évben sokat változott. Ma már egyre inkább a 
program- és szoftveralapú „kipróbálunk nagyon 
sok lehetőséget és úgy keressük meg a megoldást” 
működik. Ebben egy kvantumszámítógép lehet az 
igazi „nagy dobás”. 

 – A projektek közül részt vesz valamelyik-
ben?

 – Több projektben is tevékenykedem, de ezek 
közül kiemelném a magyar kvantumtechnológiai 
HunQuTech nevű összefogást, aminek a második 
évében, épp a félidőnél járunk. Alapvetően azt cé-
lozza, hogy Magyarország is felzárkózzon a nem-
zetközi élvonalhoz a kvantum-technológiákban. 
Ez szervesen kapcsolódik ahhoz, hogy az Európai 
Unió nagyon komoly összegekkel támogatja az 

európai szintű kvantumos kutatásokat. Alig pár 
hete írta alá Magyarország, hogy csatlakozik az 
Európai Kvantumkommunikációs Infrastruktúrá-
hoz. Az ezt formáló európai bizottságban magyar 
szakértőként próbálom egyengetni az előttünk 
álló utat.

 – Az órái hétköznapi hasonlatokban gazda-
gok, és logikusan épülnek fel. Ön szerint a tör-
ténelmet is így kellene oktatni?

 – A cipész maradjon a kaptafájánál, de megy-
győződésem, hogy a történészeket is így kellene 
oktatni. Úgy vélem, nagyon igaz az a mondás, 
hogy minden hasonlat sántít, de sose teszik hozzá, 
hogy hasonlatokkal lehet igazán közel hozni em-
berekhez akár elvont fogalmakat, vagy bonyolult 
problémákat is. Ezért törekszem arra, hogy min-
dig színesítsem a szigorúan vett szakmai anya-
got. Meglátásom szerint szükség van erre, pláne 
a mai Z-generációnak.  Ahhoz képest, amikor én 
egyetemre jártam (sokkal skolasztikusabb, fel-
írjuk a táblára a képletet, a hallgató fi gyel, haza-
megy, megérti, és utána ezt valamilyen módon 
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Interjú Micskei Zoltánnal

2019 SZEPTEMBER 24-ÉN EGY PÁR ÓRÁS RENDEZVÉNNYEL ÜNNEPELTE A 25. ÉVFORDULÓJÁT A HIBATŰRŐ 
RENDSZEREK KUTATÓCSOPORT (FAULT TOLERANT SYSTEMS RESEARCH GROUP – FTSRG) A MÉRÉSTECHNIKA 
ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉKRŐL (MIT). MICSKEI ZOLTÁN, A KUTATÓCSOPORT ÚJ VEZETŐJE, EGY 
INTERJÚ KERETÉBEN MESÉL A CSOPORT TÖRTÉNETÉRŐL, SZAKMAI TERÜLETEIRŐL, A CSOPORT HALLGATÓIRÓL 
ÉS EREDMÉNYEIRŐL, VALAMINT A TANSZÉK KÖZÖSSÉGI ÉLETÉRŐL, MELYNEK KIHAGYHATATLAN RÉSZE AZ ELŐ-
REJELZETT ÉLETTARTAMÁT ÖTSZÖRÖSEN TÚLÉLŐ KÁVÉFŐZŐ, AMI TDK-IDŐSZAKBAN TALÁN A HALLGATÓKNÁL 
IS JOBBAN LE VAN TERHELVE. A KUTATÓCSOPORT ELÉRHETŐ FACEBOOKON IS (FB.COM/FTSRG).

 – Mikor és ki alapította az FTSRG-t? Mivel 
foglalkoztatok kezdetben, és hogyan válto-
zott ez az évek során? 

 – A csoportot 1994-ben alapította Dr. Pataricza 
András professzor. A csoport kezdetben hardver 
tervezéssel és teszteléssel foglalkozott, később ez 
kibővült a hibatűrő rendszerek tervezésével, elle-
nőrzésével és elemzésével. Egy visszatérő motí-
vum a munkánkban, hogy egyre szofi sztikáltabb, 
szisztematikusabb megközelítéssel állunk hozzá 
ezekhez a problémákhoz, hogy a helyes működés 
mellett rendelkezésre állást és egyéb garanciákat 
is biztosíthassunk. Ezek az alapvető kutatási te-
rületeink, és ez a vetület jelent meg az oktatási 
portfóliónkban is, beépült az általunk gondozott 
tárgyakba, specializációkba.

 – Mesélnél bővebben a felsorolt főbb irá-
nyokról?

 – Főleg kritikus alkalmazásokkal foglalkozunk, 
tehát olyan területekkel, ahol nagy következmé-
nye vagy ára van a hibáknak, és ezért megéri ala-
posabban gondolkozni az elején: már a tervezés 
során megéri időt és energiát szánni arra, hogy 
kicsit komplexebb módszereket alkalmazzunk. 
Egy új repülőgépnek a teljes engedélyeztetési 
folyamata akár tíz évig is tarthat, míg elér odáig, 
hogy megépíthető legyen, megépítése után pedig 
30-40 évig repül. Ilyen helyzetekben kritikus, hogy 
a rendszereknek a tervezése, az ellenőrzése és 
bármilyen korai analízise jól és helyesen működ-
jön. Mi tehát ezzel a három összefüggő területtel 
foglalkozunk: tervezés, ellenőrzés és analízis. 

Rendszertervezésnél próbáljuk olyan mérnöki 
eszközökkel és módszerekkel segíteni a tervező-
mérnököket, hogy azt könnyen tudják kezelni ak-
kor is, ha többféle környezetből érkeztek, külön-
böző követelményrendszerekkel. Ellenőrzésnél 
olyan módszereket próbálunk kialakítani, hogy 
már a korai fázisban is tudjuk egy algoritmus he-
lyességét biztosítani. Analízisnél többek között 
azzal foglalkozunk, hogy a kezdeti mérések ada-
taiból hogyan tudunk minél több, a tervezésbe 
visszacsatolható adatot kinyerni. Az analízissel 
manapság már az is nagy probléma, hogy hihe-
tetlen mennyiségű adatunk van, ezt le kell egy-
szerűsíteni és érthetővé tenni, hogy a tervező-
mérnököket segítsük.

HIBATŰRŐ KÁVÉFŐZŐ
FTSRG25 

Az elmúlt 25 év során nagyon sok módszerrel, 
eszközzel és technológiával álltunk elő ezeken a 
területeken. Ami nagyon érdekes így visszatekint-
ve, hogy azok az eszközök, amik ma már nagyon 
fejlettek és kezelhetők, 25 évvel ezelőtt milyen 
kezdetlegesek voltak. Például egy elosztott mo-
dell tárolására ma már csak letöltünk egy prog-
ramot, míg ugyanez a probléma 25 évvel ezelőtt 
PhD téma volt.

 – A terület természetéből eredően egy-egy 
projekt hosszabb ideig tart, tehát ha együtt-
működés alakul ki, az is valószínűleg hosz-
szabb távú lesz. Vannak ilyen hosszabb ideje 
tartó kapcsolatotok cégekkel, esetleg más 
egyetemekkel, kutatóintézetekkel? Ezekről 
tudnál beszélni egy kicsit?

 – Az együttműködéseinkben két fő irány van: 
az akadémiai kooperációk és a nagyvállalati kap-
csolatok.

Az akadémiai kapcsolatainkra jó példa a Fi-
renzei Egyetemmel való együttműködésünk, 
mely már majdnem 20 éve tart. Több projektben 
is működtünk együtt, mert látszott, hogy az ér-
deklődési területük közel van a miénkhez és jól 
kiegészítik egymást. Aztán amit például a ‘90-es 
évek végén elkezdtünk, azt tovább fi nomítjuk, és 
ebből sok újabb ötlet keletkezik, amit egy PhD 
hallgató témának választ, vagy egy TDK-ba be-
építünk, esetleg egy általunk készített eszközben 

megvizsgálunk, majd ezeknek a tapasztalatait 
megosztjuk egymással. Ilyen visszatérő kooperá-
cióink vannak több külföldi egyetemmel és kuta-
tóintézettel is.

A másik oldala a kapcsolatainknak a nagyválla-
latok: vannak olyan kapcsolataink, amik többéves 
projektekkel járnak. Például az IBM-mel egy adott 
fázisban 10-15 évig működtünk együtt, nem min-
dig ugyanabban a témában, de folyamatosan, 
ebből aztán kialakultak emberi, partneri kapcso-
latok, így tudták, hogy mi a mi érdeklődési körünk 
és miben tudunk segíteni, így lehetett hosszabb 
távon tervezni. A céges kapcsolataink egyrészt 
a nálunk végzett hallgatókon alapszanak, akik 
most az adott cégnél dolgoznak, másrészt ők is 
szeretnék a cégeiket fejleszteni, és látják, hogy az 
egyetemi kutatócsoportok ebben jó partnerek le-
hetnek. Az együttműködés pontos kerete nyilván 
mindig más: van, amikor közös kutatási projekt-
ben dolgozunk együtt, néha célzott ipari megren-
delésre, fejlesztésre van szükség, és van, amikor 
közös cikket írunk PhD konzultációkban. PhD-s 
cikk írás és kutatás tipikusan olyan cégeknél tör-
ténik, ahol megvan a szabadság arra, hogy hosz-
szabb távú ötletekkel foglalkozzanak. Nem csak 
egy két-három hónap múlva piacra kerülő ter-
mékkel, hanem például az egy-két évvel későbbi 
új üzleti vonal felépítésével is – az ilyenekben egy 
egyetem szerintem kiváló partner.

Micskei Zoltán
A kutatócsoport vezetője, MIT18 19
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 – Ezek az együttműködések hogy kezdőd-
nek? Honnan tudnak rólatok a cégek?

 – Ez szerencsére megint csak sokrétű. Nagyon 
fontosak itt is a nálunk végzett hallgatók, akik 
ezeknél a cégeknél dolgoznak, így tudnak rólunk 
és arról, hogy mivel foglalkozunk. A kutatócsopor-
ton belül pedig igyekszünk figyelni arra, hogy ipari 
rendezvényeken és konferenciákon megjelenjünk 
mind Magyarországon belül és kívül is. 

Nagyon fontos források voltak az utóbbi 
időkben az EU-s projektek. Az elmúlt 25 évben 
körülbelül 20 projektben voltunk jelen, ahol 5-6 
partnertől akár 50-60 is jelen lehet. Így kerültünk 
kapcsolatba például a BMW, az Airbus és az Audi 
német és francia központjaival. Ezután többször 
meg is látogattuk a partnereinket: én is így voltam 
kint például Olaszországban egy autonóm targon-
cákat gyártó cégnél, valamint Münchenben a Sie-
mensnél. Egy hároméves projektben például úgy 
kezdődik az együttműködés, hogy meghallgatjuk 
a problémájukat, beszélgetünk velük és elmond-
juk, hogy mi mit tudunk csinálni a problémájuk 
megoldásának érdekében, majd a második évben 
visszamegyünk és megmutatjuk, hogy mit csinál-
tunk, és ezt hogyan lehet az ő területükön hasz-
nálni. Így ki tud alakulni egy szakmai kapcsolati 
háló, amin keresztül meg tudnak keresni minket 
akár személy szerint, akár kutatócsoportként.

Sok fronton kell figyelni, hogy az ember a saját 

kutatását, fejlesztését terjeszthesse. Törekszünk 
arra is, hogy egyre több eszközünk nyílt forrás-
kóddal megjelenjen. Ezek megtalálhatóak GitHub 
repository-nkban (github.com/FTSRG). Ezek 
kapcsán is keresnek meg minket, tavasszal példá-
ul az egyik doktoranduszunkat kihívták Olaszor-
szágba, hogy mutassa be az eszközét.

 – Te mióta vagy tagja a kutatócsoportnak?
 – Még az ötéves képzés során a kutatócsoport 

által gondozott informatikai infrastruktúra terve-
zés specializáción voltam. 2004-ben TDK-ztam, és 
ott alakult ki egy olyan téma, ami megfogott. Ek-
kor hosszasan elgondolkoztam, hogy megálljak-e 
a diplománál, vagy menjek tovább PhD-ra, de vé-
gül úgy éreztem, hogy adhat a PhD olyan dolgot, 
amit ki szeretnék próbálni. Ekkor részt vettem a 
hároméves PhD képzésen, és annyira megtetszett 
mind az oktatás, mind a kutatási rész, hogy ma-
radtam. Azóta szépen lassan alakult a szakmai 
profilom, egyre több projektbe kapcsolódtam be. 
A kerekasztal-beszélgetés során is feljött, hogy mi-
lyen érzés, amikor egy ilyen projekten csupa olyan 
professzor vesz körül, akiknek a nevét már cikkek-
ben láttad, és valami okosat kell mondani köztük. 
Időközben elkezdtem projekteket vezetni, három 
évvel ezelőtt pedig én is fogadtam PhD hallgatót, 
ami nagy lépés volt. Idén pedig átvettem a kuta-
tócsoport vezetését, ami egy szintén izgalmas ki-
hívás, hogy hogyan lehet egy viszonylag nagynak 
számító kutatócsoport munkáját összehangolni, 

segíteni abban, hogy az itt lévő szakmai irányok 
minél hasznosabbak legyenek, az itt lévő emberek 
jól érezzék magukat, haladjanak a kutatási témá-
jukkal, és mindenki számára megtaláljuk azt a sze-
letét ennek a nagyon összetett akadémiai életnek, 
amiben ő igazán ki tud teljesedni. Vannak, akik 
az oktatást szeretik, van, aki az egyéni mentorá-
lást – van, akit alig tudok lebeszélni arról, hogy a 
10. hallgató után már egy 11. hallgatót ne vállaljon 
el –, van, aki a cikkek írását élvezi és abban találja 
meg azt, ami neki nagyon jól megy, és vannak akik 
a szervezési dolgokat élvezik nagyon, cégekhez 
kijárást és a többit. Szerintem jó, változatos csa-
patunk van, mindenkinek más az erőssége, és így 
nagyon széles portfóliót le tudunk fedni.

 – Ha már szóba jöttek a hallgatók és a mun-
kájuk: van valami amit velük kapcsolatban ki 
szeretnél emelni?

 – Pont most, ahogy készültünk a 25. évfordu-
lónkra, elkezdtük összegyűjteni, hogy hány PhD 
védésünk, TDK és OTDK dolgozatunk és helyezé-
sünk volt. Nagyon jól szerepelt a kutatócsoport 
kari és országos szinten is, melynek a fő tényező-
je szerintem az, hogy sikerült megtalálni azokat a 
hallgatókat, akik tényleg szeretnének valamilyen 
plusz dologgal foglalkozni, és mi is belerakjuk a 
szükséges energiát, mert a kutatócsoportban min-
denki szeret valami új dolgot kitalálni és segíteni 
ebben a hallgatóknak. Amire nagyon büszkék va-
gyunk, az a rendkívül sok TDK dolgozat. A lényeg 
nem is igazán a helyezés, hanem hogy rendkívül 
sokan mernek kihívásokat vállalni, egy pluszt, ami 
kimozgatja őket a megszokott keretükből. Nagyon 
jó azt a fejlődést is látni, ahogy egy hallgató elindul 
egy BSc témalaborral, azt előadja, ekkor még nem 
igazán tudja mit kell tenni, de a diploma/szakdol-
gozat végére már igen. Múltkor beszéltem egy 
májusban végzett hallgatómmal, és mesélte, hogy 
milyen jó érzés volt, amikor a diploma védés előtt 
a diplomamunkája mellé rakta az első beszámoló-
ját, és észrevette, hogy mennyit fejlődött, ezért is 
volt érdemes MSc-re jönnie. Ezt a haladást nagyon 
jó látni a hallgatókban.

A másik, amire nagyon büszkék vagyunk az az, 
hogy nagyon sok hallgatónk nemzetközi szinten 

is megállja a versenyt. Most gyűjtögettük az em-
bereket az alumni csoportunkba, és jó látni, hogy 
vannak a Google-nél, Facebook-nál, Londonban és 
Svájcban is. Vannak hallgatóink a CERN-ben, on-
nan hívott fel nemrég az egyik főnök, hogy tudok-e 
még ilyen ügyes magyar srácokat küldeni, mert 
felvennék őket szakmai gyakorlatra. Így tényleg 
mondhatjuk a hallgatóknak, hogy ezzel a tudással 
a valóságban, Európában is megállják a helyüket. 
Pataricza Andrásnak is vannak hasonló történetei, 
voltak amikor a hallgatói visszahívták a különböző 
kutatóintézetekből tíz év után, hogy amit nálunk 
tanultak, azt érdemben tudták használni – ez 
egy nagyon pozitív visszajelzés. Nagyon jó látni  
a hallgatóinkat saját cégalapítás közben, vagy 
nagy technológiai központok vezető pozíciójában, 
vagy egy külföldi kutatóintézeten, egyetemen.  
Az FTSRG25 erre is pont alkalmas volt, hogy ilyen 
adatokat összegyűjtsünk, egy kicsit mi is elcsodál-
koztunk a végén, amikor a számokat megláttuk.
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 – Sokat beszéltünk a FTSRG tudományos ré-
széről, bemutatnád a közösségi oldalát is?

 – Az FTSRG25 egyik szünetében kivetítettünk 
néhány fényképet az elmúlt 20 évből – mikor 
ezeket válogattam, egy kicsit a végefelé már fi -
gyelnem kellett, hogy nehogy túl sok legyen a 
csocsózós, kalandparkos és a különböző münche-
ni és egyéb sörözőben készült képek. Amikor én 
kezdtem doktoranduszként 5 EU-s projekt futott 
párhuzamosan, ezért egész Európát beutaztuk 
mindenféle projekt megbeszélésen, ami nagyon 
nagy élmény volt. Voltunk Dél-Franciaországban, 
Olaszországban, Angliában, néhányan a közeljö-
vőben Brazíliába mennek majd. Próbálunk arra 
is fi gyelni, hogy legyenek rendszeres csapatépítő 
események is. Érdekes látni, hogy a 25-év alatt 
több generáció úgymond felnőtt, van olyan ré-
sze a csoportnak, akiket még én sem láttam, és 
vannak hallgatói csoportok, akik együtt kezdték 
a PhD-t, együtt örülnek, sírnak és segítenek, hogy 
mindenki átlendüljön a saját kihívásain. Szerintem 
fontos, hogy legyen egy csapat, és szerencsére 
mindig van is egy 20-25 fős hallgatói populáció, 
akik folyamatosan pörögnek – egy részük MSc 
után elmegy az iparba, és később partnerként jön 
vissza, de minden évben csatlakozik hozzánk né-
hány ember PhD hallgatóként is. Jó látni, hogy az, 
aki pár éve friss újoncként az első önlab beszámo-
lóját tartotta, az most PhD hallgató, majd a követ-
kező önálló labor beszámolón a kezdő hallgatókat 
tanítgatja, mutatva, hogy hol követett el ő is hibát 
régebben, és hogy ma inkább hogyan csinálná. A 
folyamatos változás, amiben az egyetem van, sze-
rintem tökéletes közeget teremt ehhez. Most pont 
egy generációváltásban vagyunk, velük beszélget-
tünk, hogy milyen kutatási irányba menjünk to-
vább, vagy milyen tárgyak azok, amelyeket most 
már akár tárgyfelelősként is vinnének.

Közösségi élményről még nagy poén az admi-
nisztráció kávéfőzője, ami egy kulcs része a kö-
zösségi életnek. A kávéfőző, melyet 20 000 kávéra 
hitelesítettek, rendelkezik egy számlálóval: idén 
lépte át a 100 000-et. Ilyenkor TDK időszakban na-
gyon igénybe van véve. Két éve átrendeztük ezt a 
helyiségünket, ami addig csak konyha volt, hogy 

le tudjunk ülni beszélgetni. Addig pozícionáltuk az 
egészet, amíg egy nagy táblát fel tudtunk rakni a 
falra. Így amikor az emberek bejönnek ebédelni 
vagy beszélgetni, oda tudnak állni, tudják használ-
ni, ötleteket tudnak felírni rá. Estére mindig tele 
van a tábla sztochasztikus analízistől kezdve a 
blockchainig mindennel. A hallgatóink is rajzolnak 
rá, és jött is visszajelzés, hogy milyen jó, hogy van 
ilyen tábla az étkezőben. Az egész úgy van kitalál-
va, hogy akár a BSc-s hallgatóink is be tudnak ülni 
lerakni a cuccaikat két óra között. Van ezen kívül a 
szinten egy körtárgyalónk is, mely úgy van kialakít-
va, hogy az egyik fal végig írható, tehát itt ha bárki 
beszélget, és eszébe jut egy ötlet, akkor van lehe-
tőség arra, hogy ide felírja, megossza másokkal. 
Benézve néha úgy tűnhet, hogy nem dolgoznak, 
de olyan ötleteik lesznek felírva, amiből aztán pár 
hónap múlva cikk, TDK dolgozat, projekt javaslat 
vagy üzleti partner projektje lesz. Szerintem kell 
ilyen légkör ahhoz, hogy az ember nyugodtan tud-
jon ötletelni, beszélgetni bárkivel.

 – Hol, milyen formában kereshetik meg a 
csoportot a hallgatók?

 – Egyrészt próbálunk mindenféle eseményen 
megjelenni, például szakirány bemutató, nyílt 
napok. Másrészt nyugodtan kereshetnek min-
ket, a weboldalon (ftsrg.mit.bme.hu) fent van 

az elérhetőségün, akár e-mailben is kereshetnek 
minket. Próbálunk ezen kívül sok tankörvezetőt 
adni, hogy megismerjük a fi atalabb generációt. 
Helyileg mi az I épület B szárnyának 4. emeletén 
vagyunk, akár oda is szívesen fogadunk hallga-
tókat, megnézhetik az ötleteinket, a falakon lévő 
posztereket, de szoktuk javasolni a korábbi TDK 
és diplomadolgozatokat is elolvasásra, ekkor egy 
jó profi l kialakulhat rólunk. Lehet keresni engem 
is személyesen. Vörös András kollégámat sokan 
ismerik, őt is érdemes keresni, ő jelenleg a tan-
körvezetői koordinátor, így vele viszonylag sokan 
kerülhetnek kapcsolatba. Azt szoktuk mondani, 
hogy olyan hallgatókat várunk, akik azért jöttek 
egyetemre, hogy valami plusz dolgot tanuljanak 
– ez nagyon sokrétű lehet, akár a tudományos vi-
lággal akarnak foglalkozni, akár az MSc-n túlmu-
tató eszközt készíteni. Tehát olyan hallgatókkal 
nagyon szeretünk foglalkozni, akik valami pluszt 
szeretnének csinálni, cégekkel, külföldiekkel 
együtt dolgozni, és nem olyan munkát, amihez 
az informatika igazából nem kell, hanem olyat, 
amihez tényleg kell használni az itt lévő tudást, 
gondolkozni kell, és a kreativitás is kell.

 – Van bármi záró gondolat azon hallgatók 
számára, akiknek az FTSRG felkeltette az ér-
deklődését a cikket olvasva?

 – Az FTSRG kutatócsoport azért működik, és 
azért ilyen sikeres, mert nagyon jó hallgatókkal 
dolgozunk együtt – jó alatt nem feltétlenül csak 
azt értem, hogy nagyon jó a tanulmányi átlaga, 
hanem azt, hogy szeret, küzd, akar, van benne 
érdeklődés és ambíció, valami érdekes dologgal 
akar foglalkozni. Az ilyen hallgatókat várjuk. Kis 
számú hallgatóval szeretünk foglalkozni, hogy le-
gyen mindenkire időnk. Ha ír nekünk, vagy bejön, 
hogy valami eszébe jutott és szeretné csinálni, 
akkor mi is nagyon szívesen belefektetünk ener-
giát, akár hétvégén, nyáron vagy télen, nappal 
vagy éjszaka. Egyszer volt olyan, hogy egyetemi 
záráskor bezártak egy hallgatót a laborba a kon-
zulenssel együtt, mert még itt dolgoztak hajnalig 
TDK leadás előtt, úgy kellett kimenteni őket. Az 
ilyen érdeklődő hallgatókat nagyon szívesen fo-
gadjuk.

Micskei Zoltán válaszai alapján,
Kertész Gergő

SPOT és Tóth Nikolett  
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Kütyüpályázat 2019

IMMÁRON 10. ÉVE KERÜL MEGRENDEZÉSRE A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉKÉN (BME-MIT) A KÜTYÜPÁLYÁZAT FANTÁZIANÉVEN 
FUTÓ HALLGATÓI VERSENY. A PÁLYÁZATOT A SCHNELL LÁSZLÓ MŰSZER- ÉS MÉRÉSTECHNIKA ALAPÍTVÁNY 
KEZDEMÉNYEZÉSE HÍVTA ÉLETRE. A PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL AZ ALAPÍTVÁNY INNOVÁCIÓS ÉS KONSTRUKTŐRI 
DÍJAIT NYERHETIK EL A TEHETSÉGES HALLGATÓK. AZ IDEI DÍJAZÁST A VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
AZONOS MÉRTÉKBEN TÁMOGATTA.

A pályázat játékos neve inkább a fi gyelemfel-
keltés célját szolgálja, illetve utal az egész pályázat 
barátságos hangulatára, valójában komoly mér-
nöki tervezés és munka áll a pályázatra jelentkező 
hallgatók mögött.

Valószínűleg a szakmában dolgozó villamos-
mérnökök között is sokan vagyunk olyanok, 
akik a kezdeti szárnypróbálgatásokat saját épí-
tésű eszközökön – kütyükön– keresztül tettük 
meg. Tudjuk, hogy az ilyen eszközök építése 
nem csak egyszerű szabadidős tevékenység, 
hanem alapjaiban hozzájárul a mérnökké válás 
folyamatához, a felmerülő elméleti és gyakorla-
ti problémákon keresztül hasznos tapasztalatot 

szerezhetnek a kezdő mérnök hallgatók. Az Ala-
pítvány elkötelezett a tehetséges hallgatók tá-
mogatásában, illetve a mérnökképzés színvona-
lának fejlesztésében, és ezen irányelvét többek 
között a Kütyüpályázat által a gyakorlatban is 
érvényesíti. 

A pályázatra a BME Villamosmérnöki és Infor-
matikai Karának (BME-VIK) bármely villamosmér-
nök vagy informatikus hallgatója jelentkezhet sa-
ját építésű elektromos vagy elektromechanikus 
eszközével. A pályázaton csakis működő eszközzel 
lehet jelentkezni, legyen az egy próbapanelen ösz-
szerakott prototípus, vagy már szinte termékké 
vált munka. 

SZAKMA

A pályaműveket egy öt tagú szakmai zsűri ér-
tékeli, illetve közönségszavazást is szervezünk. Az 
értékelési szempontok közül a legfontosabbak az 
innováció, a megvalósítás minősége és igényessé-
ge, illetve a feladat komplexitása.

Az idei verseny 2019. május 3-án került meg-
rendezésre a BME Informatikai épületében. A pá-
lyázatra 10 hallgató jelentkezett. A pályaművek 
között a játékosnak tűnő eszközöktől kezdve a 
gyakorlati felhasználáshoz már közel álló szerke-
zetek széles skálájával találkozhattunk. Szerencsé-
re a zsűrinek idén is nehéz dolga volt az értékelés 
során.

A pályázat keretein belül a Schnell László 
Műszer és Méréstechnika Alapítvány a BME-VIK 
támogatásával 100 000  és 150 000 Ft közötti ér-
tékű jutalmakat osztott ki. Az Alapítvány nevében 
a díjakat dr. Kerese István kuratóriumi elnök, a 
BME-VIK nevében Prof. Bíró József dékánhelyettes 
adta át.

A díjazottak a következők:
1. Vagner Jázon: Karóra tenisz-pontozás 

nyilvántartásához
2. Thuróczy Bertalan: Okos kesztyű
3. Konyári András: Minimoog model D 

analóg szintetizátor
Ezennel is gratulálunk a helyezetteknek, illetve 

nem kevésbé minden résztvevő hallgatónak!  
Amennyiben a pályázat felkeltette az  érdek-

lődésedet, jövőre is várunk szeretettel  verseny-
zőként, a közönség tagjaként, szurkolóként vagy 
akár támogatóként. Bátorítjuk a lelkes hallgatókat, 
hogy bármikor keressék meg a BME-MIT munka-
társait, ha szeretnének szakmai segítséget saját 
ötleteik megvalósításához. Bízunk benne, hogy a 
2020-as évben is sok érdekes pályaművet csodál-
hatunk majd meg a bemutatón!

A pályázatról bővebben a következő honlapo-
kon olvashatnak az érdeklődők: 

mit.bme.hu/kutyupalyazat
mit.bme.hu/palyazatok_nyertesek
Email: sla-titkar@mit.bme.hu

BME MIT
BME MIT 

Vagner Jázon: Karóra tenisz-pontozás nyilvántartásához 

Thuróczy Bertalan: Okos kesztyű

Konyári András: Minimoog model D analóg szintetizátor

10 ÉVE AZ ALKOTNI VÁGYÓ 
MÉRNÖKHALLGATÓK 
SZOLGÁLATÁBAN
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Interjú Tóth Márkkal és Czermann Mártonnal

EGYETEMEK ÖSSZEFOGÁSA 
A PARKÉRT

BÁTRAN KIJELENTHETJÜK, HOGY A MÁR TÖBB, MINT KÉT ÉVE FUTÓ PARK PROJEKT CÉLEGYENESBE ÉRT. EZ A 
PROJEKT KEZDETBEN PÁR KOLLÉGISTA KEZDEMÉNYEZÉSE VOLT, MELYBEN A SCHÖNHERZ KOLLÉGIUM MELLET-
TI ELHANYAGOLT PARKOT SZERETTÉK VOLNA RENDBE TENNI, MODERNIZÁLNI, ÉLHETŐBBÉ TENNI. IDŐKÖZBEN 
AZONBAN A PROJEKT KINŐTTE MAGÁT ANNYIRA, HOGY EGY MÁSIK EGYETEM HALLGATÓIT IS BEVONTÁK A TER-
VEZÉSBE. KÖZÜLÜK TÓTH MÁRK, A SZENT ISTVÁN EGYETEM TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KARÁNAK 
EGY JELENLEG HARMADÉVES HALLGATÓJA VOLT AZ, AKI A LEGJOBBAN BELEFOLYT A MUNKÁLATOKBA – SZER-
KESZTŐSÉGÜNK ŐT ÉS A PROJEKT VEZETŐJÉT, CZERMANN MÁRTONT KERESTE MEG AZZAL KAPCSOLATBAN, 
HOGYAN ÁLL MOST JELENLEG A PROJEKT, ÉS KIT IS TISZTELHETÜNK MÁRK SZEMÉLYÉBEN.

 – Márk, hogy kerültél a projektbe?
 – Márk: Van az évfolyamunknak egy Facebook 

csoportja, valamivel több, mint egy éve ott talál-
tam rá egy posztra, ami szerint egy park tervezé-
séhez kerestek embereket, csoportokat. Végül úgy 
döntöttem, hogy jelentkezem rá, majd meglátom, 
hogy milyen lesz. Akkor még nem gondoltam vol-
na, hogy ez egy ekkora volumenű projekt.

 – Marci, miért döntöttetek úgy, hogy más 
egyetemről kerestek embereket, hogy tervez-
zék meg a parkot?

 – Marci: Többszöri nekifutással próbáltuk meg 
eredetileg saját magunk elkészíteni ezeket a ter-
veket. Azonban azt tapasztaltuk, hogy ez jóval 
több szakmai tudást igényel, mint amivel mi ren-
delkezünk. A projektünk egyik emberének van 
egy ismerőse a Szent István Egyetemről, illetve 
tőle tudtam meg azt is, hogy az egyetemen van 
egy komplett kar, ahol olyasmivel is foglalkoznak, 
amire nekünk szükségünk lenne. Úgy gondoltam, 
hogy ez egy nagyon jó lehetőség, talán megtetsz-
het majd egy hallgatónak ez a projekt, mint egy-
fajta szakmai kihívás, úgyhogy belevágtunk, és így 
jutottunk el többek között Márkhoz is, aki végül 
egyedül maradt a projekten a SZIE-ről. Rajta már 
az első beszélgetésnél is látszott, hogy komolyan 
gondolja, szeretné ezt végig vinni, és szívesen segí-
tene nekünk, látja benne a szakmai kihívást. Ennek 
az eredménye meg is született.

 – Márk, miért döntöttél úgy, hogy segítesz 
nekik? Miért döntöttél úgy, hogy részt veszel 
a projektben? 

 – Márk: Jó ötletnek tűnt. Igazából ilyenben az-
előtt nem volt még tapasztalatom, hogy egyálta-
lán hogy épül fel egy ilyen projekt elkészítése, úgy 
gondoltam, hogy ebből új, friss tapasztalatokat 
szerezhetek. Én egyeztethettem a „vevővel”, to-
vábbá az egyetemen tanult technikákat átültet-
hettem a valóságba is: élesben kipróbálhattam a 
programokat, a tervezést, a felmérést, a növényal-
kalmazási technikákat.

Tóth Márk
Harmadéves tájrendező és kertépítő mérnök 

hallgató, Park projekt tag

SZABADIDŐ

Czermann Márton
Ötödéves villamosmérnök hallgató, 
Park projekt vezető

 – Milyen volt az első benyomásod a 
csapatról?

 – Márk: A teljes csapatot még nem láttam, 
egyelőre csak három fi x fővel találkoztam, velük 
tartottam a kapcsolatot. Már voltak ötleteik, ami-
kor az első megbeszélésre jöttem, így könnyen el 
tudtunk indulni a folyamatban, gördülékenyen le-
hetett velük együtt dolgozni.

 – Kész terveket kaptál, vagy te magad is ki 
tudtad bontakoztatni a kreativitásod a terve-
zés során?

 – Márk: Teljes mértékben. Bár voltak ötleteik, 
hogy miket szeretnének a parkban viszontlátni, de 
hogy konkrétan hova, és miként, azokat teljesen 
én dönthettem el a saját belátásom szerint. Ebben 
szabad kezet kaptam.

 – Marci: Igazából kicsit ez is volt a cél tulajdon-
képpen, hogy megnézzük azt, hogy egy hozzáértő 
ember hogyan tudná elképzelni a parkban azokat 
az elemeket, amiket mi szeretnénk ott megvalósí-
tani. Én külön örülök neki, hogy ő is meglátta eb-
ben a lehetőséget, annak pedig főleg, hogy bele 
tudta tenni azt, ami a saját szellemi hozzájárulása 
a dologhoz.

 – Márk, miből áll 
egy ilyen tervnek 
az elkészítése?

 – Márk: Elsőként a 
területet kell felmérni, hogy mi 
az, ami jelenleg rendelkezésre 
áll: milyen növények vannak, 
mik vannak azon a terüle-
ten, hol helyezkednek el, 
fel kell mérni az utak és 
a tereptárgyak pontos 
helyzetét. Ezekhez igazod-
va lehet felrajzolni a kért 
elemeket pontos méretek-
kel földben való alapzattal, 
illetve a keresztmetszetek, hosz-
szmetszetek elkészítése tartozik még ide. Ha 
ezek is megvannak, akkor jön a látványterv, 
aminek segítségével a laikusabb szemek szá-
mára is jobban átlátható a dolog. Végső soron 
kell még egy műszaki leírást is készíteni, ami le-
írja, hogy mihez milyen anyagot kell használni, 
milyen növényeket kell ültetni bizonyos helyekre.

 – És nagyságrendileg mennyi idő egy ilyet 
elkészíteni?

 – Márk: Akár több hónap: ebben benne vannak 
a megbeszélések, közben a kérésre változtatások. 
Egy ilyen terv általában több hónapot igénybe 
vesz, mire a végleges verzió elkészül. 

 – Tudnál kicsit beszélni az elkészített terv-
ről? Miket terveztetek a parkba?

 – Márk: Amint már említettem, az első megbe-
szélésre konkrét ötletekkel jöttek a projekt em-
berei, ilyen volt például az edzős park, a fedett 
kiülők, a pergolák és a padok, illetve még egy teq-
ball pályát szerettek volna. Ezek, illetve különböző 
növények vannak még a tervben.
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 – Marci: Nagyjából nekünk is megvolt a fejünk-
ben, hogy amiket elképzeltünk a parkba, esetleg 
hogy azoknak hol lenne célszerű a helye, viszont 
nem tudtuk, hogy ez ott megvalósítható-e, illetve 
egyáltalán milyen formában, ha igen. És ebben 
például hatalmas segítségünkre volt Márk, aki ezt 
össze tudta rakni egy komplett terv formájában. 

 – Márk: Ilyen volt például az ivókút is, aminek 
a helye nagyban függött a park alatti csővezeték 
alaprajzától. 

Konkrétan a tervről: három pergola lett tervez-
ve L alakban. Az L sarkába egy többszemélyes hin-
taágy kerülne. Ezen kívül helyenként lennének nyi-
tott padok, ahol simán csak le lehet ülni. Elkészült 
az edzőspark része is a park egy sarkába. Mellette 
kapott helyet a teqball pálya. Még itt a pergolákkal 
szemben kaptak helyet ilyen egyszemélyes, félig 
ülő, félig fekvő helyek – valahogy úgy kell elképzel-
ni, mint egy napozóágyat. Itt tud esetleg magában 
is tanulni majd az ember a természet lágy ölén. A 
tervben van még két darab napelemes pad, ami-
vel vezetékesen vagy vezeték nélkül is lehet tele-
font tölteni. 

A pergolákat jelen esetben úgy terveztem, hogy 
csak két oldalt legyenek zártak, és azok az oldalak 
se teljesen, hanem a lécek között legyen némi tá-
volság: ettől kicsit szellősebb az egész, nem érzi az 
ember annyira bezárva magát tőle. Magát a tetőt 
olyan anyagból terveztem, ami átlátszó, felülről így 
jut be fény. 

 – A tervek végle-
gesítésén kívül mi-
lyen változások tör-
téntek a projektben 
tavasz óta?

 – Marci: Noha saj-
nos a tavaszi kertész-
kedés végül nem való-
sult meg – a Főkerttől 
most nem tudtunk tá-
mogatást kapni –, azt 
remélem, hogy majd 
az Ökupa keretein 
belül kicsit felvirágoz-
tatják a virágládákat a 
koli környékén. 

Amit viszont konkrétan sikerült elérnünk, az 
az, hogy a park gondozásba kerüljön. Tavasszal 
megkerestük a helyi zöldfelületi referenst a park 
rendbetételével kapcsolatban. Bejelentettem ne-
kik, hogy a park teljesen gondozatlan állapotban 
van: ezt jól mutatta többek között az is, hogy pár 
nagyobb ág, gally átlógott már a Schönherz terüle-
tére is, ami a nagyobb tranzit autók közlekedését 
megnehezítette a gazdasági bejáratnál. Továbbá 
tele volt szeméttel, levéllel, bokrok száradtak ki, 
tehát egy hatalmas átfogó gondozásra szorult az 
egész park. Az illető szólt is az illetékes csapatok-
nak, egy hónapra rá ki is jöttek, és az általunk kért 
karbantartási munkákat el is végezték: visszavág-
ták a növényeket, gondozták a gyepet is, az aljnö-
vényzetet kicsit ritkították, és az átlógó gallyakat is 
eltávolították. 

 – Ahogy korábban említettétek, a tervek 
maguk tehát egészen készen vannak már. Mi 
az, ami hátra van még a projektből ahhoz, 
hogy a tervek valósággá váljanak?

 – Marci: A terveket nemrégiben elvittük az 
Újbuda Prizmának, tőlük a gazdálkodásért fe-
lelős ügyvezető-helyettes személlyel, Deák 
Andrással ültünk le beszélgetni. Megmutattuk 
neki ezeket a terveket, és megkérdeztük tőlük, 
hogyan tudják elképzelni a felújítás megvalósí-
tását, kivitelezését, milyen esélyt lát rá egyálta-
lán, hogy egy ilyen kezdeményezés napvilágot 
lásson. Aki nem ismerné őket: az Újbuda Prizma 

az a cég, amely itt a 11. kerületben foglalkozik 
a parkok, közterületek, zöldterületek fejleszté-
sével, karbantartásával. Az ő véleményük azért 
is számít nagyon sokat, mert ha ők úgy látják, 
hogy a terv megvalósítható, és egy működőké-
pes koncepció, akkor – 100% önkormányzati tu-
lajdonú cégről lévén szó – zöld utat kaphatunk az 
Önkormányzatnál is alulról jövő kezdeményezés 
formájában.

Egyik oldalról ezt csináltuk, másik oldalról pe-
dig kezdeményeztünk egy találkozót a helyi ön-
kormányzati képviselővel, vele telefonon egyez-
tettünk. Az ötlet tetszett neki, meg is beszéltük, 
hogy egy előre egyeztetett napon ki fog jönni 
majd személyesen a parkhoz, hogy megnézze, 
hogyan is képzeltük el ezt az egészet. Ehhez szük-
ség lesz arra, hogy Márkkal együtt bemutassuk 
majd az önkormányzatnak a terveket. Hogyha itt 
is sikerrel járunk, akkor már csak a költségvetési 
tervet kell összerakni, és azzal végére is érünk a 
tervek kidolgozásának.

 – Tehát akkor nincs már sok hátra.
 – Marci: Ezt remélem én is. Valamint azt is, 

hogy ezek a beszélgetések mind sikerrel fognak 
majd lezajlani. Eddig még nem említettem, de 
értelemszerűen kell majd még beszélnünk a kör-
nyező lakossággal is. A következő időszakban sze-
retnék erre sort keríteni, és meggyőzni őket, hogy 
a tervek, amiket összeraktunk, azok nem csak a 
mi javunkat, hanem a környező lakosok érdekeit 
is szolgálja. 

 – Ezt a beszélgetést pontosan hogy képzel-
ted el? Milyen formában szeretnétek felmérni 
a környező lakosok véleményét? 

 – Marci: Elsősorban a szomszédos lakóközös-
ség vezetőivel tervezünk beszélni. Még ezelőtt 
szeretnék egy szórólapot eljuttatni a környék la-
kóihoz, amiben röviden bemutatjuk ezt a projek-
tet. Ezután szeretném meglátogatni a lakóközös-
ségek közgyűléseit, esetleg létrehozni valamilyen 
lakossági fórumot, hogy ott megvitathassuk a par-
kkal kapcsolatos terveket, és ők is elmondhassák 
a véleményüket, nekik is lehessen beleszólásuk. 

 – Milyen érzések vannak bennetek így a 
projekt vége felé közeledve? 

 – Márk: Én nagyon örülök, hogy részt vehettem 
benne, jó tapasztalatszerzési lehetőség volt ez a 
számomra, akár még a diplomamunkámban is fel 
tudom használni majd. Későbbi esetleges állások-
nál jó referencia lehet.

 – Marci: Nagyon örülök, hogy Márkkal együtt 
tudtunk dolgozni ezen a projekten. Végig na-
gyon precízen dolgozott, és sikerült egy fi atalos, 
modern park tervet összehoznia, amit sok szem-
pontból előnyösnek tartok. Úgy látom, hogy van 
mostmár a kezünkben egy ütőkártya, amivel ha-
marosan tényleg véghez tudjuk vinni a projektet.

Tóth Márk és Czermann Márton 
válaszai alapján,

Tóth Nikolett
Schulcz Ferenc 
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(nem csak) spec. étrendű embereknek!

(EGYSZERŰ) RECEPTEK

UNOD MÁR, HOGY A BOLTBAN LÉPKEDVE – BÁR MÁR KILOMÉTEREKRŐL  MEGMONDOD, MI VAN BENNE – A 
CÍMKÉKET ELOLVASVA NEM EHETSZ AZ EGYKORI KEDVENC ÉDESSÉGEDBŐL? MANAPSÁG MÁR BÁRHOVA IS 

NÉZÜNK MINDENHOL LÁTHATUNK VALAMI KÜLÖNLEGES VAGY ÉPPEN TÖK ÁTLAGOS ÉTELT SOK-SOK MÁR-
MÁR ISMERŐS CÍMKÉVEL. MÉGIS SOK MINDENT ÖSSZEKEVERNEK, FÉLRECÍMKÉZNEK, FÉLREINFORMÁL-
NAK MÉG A BOLTOKBAN IS. ÉPPEN EZÉRT SOKKAL JOBBAN JÁRSZ, HA OTTHON ELKÉSZÍTED MAGADNAK 

A SPECIÁLIS ÉTRENDEDBE BELEILLŐ FŐÉTELT, NASIT STB. EBBEN SZERETNÉNK A SEGÍTSÉGEDRE LENNI, 
MÉGPEDIG A SAJÁT, ÁLTALUNK KIPRÓBÁLT RECEPTEKKEL. TALÁLSZ KÖZTÜK OLYAT, AMI VEGETÁRI-

ÁNUS, AMI TEJMENTES, AMI GLUTÉNMENTES, VAGY ÉPPEN MINDENMENTES, SŐT MÉG PALEO IS, 
SZÓVAL NYUGODTAN ADHATSZ BELŐLE A DÍNÓDNAK IS.

MÉZES-MUSTÁROS CSIRKE 
tej-, gluténmentes

Hozzávalók:
Mézes mustáros csirkeragu:
•        2 marék csirkemell nyesedék
•         1 ek méz
•         1,5 ek mustár

•         ízlés szerint só
•         1 csipet bors

•         2 gerezd fokhagyma
•         2 dl kb. növényi tej (jelen esetben zabtej)
Köret:
•         ½ bögre barna rizs
•         ½ bögre fehér rizs
•         ízlés szerint só

•         ízlés szerint bors
•         ízlés szerint kurkuma

•         2 bögre víz

Elkészítés:
1. Felkarikázzuk a fokhagymát, majd olajon megpirítjuk. Ezzel egyidőben a rizst olajon 
megpirítjuk.
2. A fokhagymához hozzáadjuk a két maréknyi csirkemell nyesedéket. Ízlés szerint meg-

szórjuk borssal és sóval.
3. A rizst megsózzuk, megszórjuk borssal és kurkumával. Ez utóbbi leginkább csak a 
színét adja. Ezután a vizet hozzáadva megfőzzük.
4. Amikor a csirke kifehéredik, hozzáadjuk a mustárt, a mézet és a növényi tejet.
5. Jó étvágyat!

SZABADIDŐ

SÜLT KARFIOLOS, LEN-
CSÉS CURRY 
vegán, glutén-mentes, fi nomí-
tott cukormentes

Hozzávalók:
A karfi ol:

• 1 fej karfi ol
• 1 ek olaj
• 1 tk hagyma por
• 1 tk fokhagyma por
• ½ tk étkezési pirospaprika
• ¼ tk só
• ¼ tk fekete bors

Curry:
• 1 ek olaj
• 1 fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 1 ek curry por
• ½ ek őrölt kurkuma
• 1 tk őrölt fűszerkömény
• 1 tk őrölt koriander
• 1 tk őrölt fahéj
• 1 tk só
• 1 konzerv (400 g) darabolt paradicsom
• 10 db koktélparadicsom félbe vágva
• 1 konzerv (400 ml) kókusztej
• 1 konzerv (250 g) főtt barna lencse
• 60 g friss spenót

Elkészítés:
1. Előmelegítjük a sütőt 210 °C-ra. A karfi olt ösz-

szekeverjük az olajjal és a fűszerekkel: a lényeg, 
hogy jól fedje be mindenütt. Kibélelünk egy 
megfelelő méretű tepsit alufóliával vagy sütőpa-
pírral, majd egyenletesen eloszlatjuk a fűszeres 
karfi olt a tepsin. 40-50 percig sütjük, vagy addig, 
ameddig aranybarna és ropogós nem lesz a 
karfi ol. A sütés felénél átforgatjuk őket.

2. Egy nagyobb edényben közepes lángon, ola-
jon megdinszteljük a hagymát. Szükség esetén 
adunk hozzá egy nagyon kevés vizet, hogy ne 
égjen meg, és ne ragadjon le. Ha megpuhult, 
hozzáadjuk a fokhagymát és a fűszereket, majd 
addig keverjük őket, amíg el nem kezdjük érezni 
a fűszerek illatát.

3. Hozzáadjuk a konzerv paradicsomot, valamint a 
feldarabolt koktélparadicsomokat is, majd ösz-
szekeverjük őket. Egyben pároljuk őket 5 percig.

4. Végül hozzáadjuk a kókusztejet, a lencsét, a spe-
nótot, a sült karfi olt is, majd jól elkeverjük őket, 
és hagyjuk átmelegedni. Nagyjából 5 percig főni 
hagyjuk.

5. Érdemes barna rízzsel, illetve a maradék friss 
spenóttal tálalni.

Forrás: shorturl.at/mtBCF
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BROWNIE GOLYÓK 
tej-, gluténmentes, vegán, paleo, keto

Hozzávalók:
• ¾-1 csésze zabliszt
• ½ csésze lágy mogyoróvaj
• Harmad csésze juharszirup/méz (vagy valami ragacsos édesítő)
• 1 ek vanília aroma
• ½ csésze sötét kakaópor
• ½ csésze vegán csokicsepp
• 1-2 ek növényi tej

Elkészítés:
1. A mogyoróvajat és a juharszirupot/mézet egy hőálló edénybe tesszük, összekeverjük, a mik-

róba tesszük 1 percre, amíg egybeolvad.
2. Hozzáadjuk a zablisztet, kakaóport és vanília aromát. Összegyúrjuk.
3. Ízlés szerint hozzáadjuk a csokicseppet. Ha túl száraz a massza, adjuk hozzá a növényi tejet.
4. Golyókat formázunk. Ha kész, 15 percre a fagyasztóba tesszük, hogy megkeményedjen.
5. Szobahőmérsékleten, jól záró edényben tároljuk!

Forrás: shorturl.at/anzT0

A VILÁG LEGEGYSZERŰBB PALACSINTÁJA 
vegetáriánus, hozzáadott cukor-, glutén-, dióféle-, tejmentes

Hozzávalók:
• 1 db banán
• 2 db tojás

Elkészítés:
1. Törjük össze a banánt és tegyük egy tálba. Törjük rá a megfelelő mennyi-

ségű tojást.
2. Botmixerrel keverjük össze.
3. Süssük ki palacsintasütőben.
4. Ízlés szerint tálaljuk! Jó étvágyat!

BOUNTY 
vegán, tej-, gluténmentes

Hozzávalók:
• 1 csésze olvasztott kókuszzsír
• ¼ csésze méz
• 2 csésze kókuszreszelék
• 1 tábla tejmentes csoki

Elkészítés:
1. A hozzávalókat (a csokin kívül) összekeverjük. A masszát egy tálcára nyomkodjuk.
2. 15 percre a fagyasztóba tesszük.
3. A csokit (szükség szerint kókuszzsírral) megolvasztjuk.
4. A fagyott masszát felszeleteljük. A szeleteket a csokiba mártjuk.
5. 15 percre újra a fagyasztóba tesszük.
6. Jó étvágyat!

Forrás: shorturl.at/agsyO

Niki, Virág
Tóth Nikolett, pixabay.com 
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HŐN ÁHÍTOTT UTOLSÓ 
NAPJAINK

1901. február 3-án csatlakoztam a Világvége 
Várók Egyesületéhez. Beavatásomat nem kísérte 
semmilyen fényes és fennkölt ceremónia, mint 
azt egy ilyen tekintélyes és nagy múltú társaság-
tól vártam, mindössze egy titoktartási szerződés 
szignózása és harminckilenc oldalnyi korábbi 
világvége összefoglalójának tüzetesebb tanulmá-
nyozása szükségeltetett ahhoz, hogy a tagjává 
váljak.

Előbbit azért írtam alá, hogy következmények 
nélkül ne okozhassak pánikot a tudatlan tömeg 
számára.

Utóbbi pedig…
– Most halt meg a Katolikus Apostoli Egyház 

Utolsó Apostola – közölte bocsánatkérően az 
elnök. – Kissé sietnünk kellett a tagfelvétellel, 
mivel hamarosan vége a világnak. Ha nem most 
történne napokon belül, sokkal részletesebben 
kértük volna az elmúlt évszázad világvégéit.

Lopva vetettem egy pillantást a súlyos lexiko-
nok sorára az elnök mögötti polcon. Minden szá-
zadra jutott egy, és nem Krisztus születése után 
kezdődött az első tartalma.

– Körülbelül mikorra várható a mostani 
világvége? – érdeklődtem.

– Ha ma nem következik be, akkor valószínűleg 
a temetés napján. Esetleg pontosan annyi nappal 
később a halál után, ahány évet a megboldogult 
Francis Valentine Woodhouse apostol élt. Még 
egyszer sajnálom, hogy ilyen rövid részvétel jutott 
az ön számára. Talán ha hamarabb érkezik, most 
minden más lenne…

Egyetértettem, hogy igazán sajnálatos, és nincs 
mit tenni. Udvariasan elbeszélgettünk a világvégék 
szokásos rossz időzítéséről, és arról, hogy mi lesz 
így az 1914-es Eljövetellel, ha már nem lesz hova 
eljönni. Az elnök megemlítette, mennyire nagy 
reményeket fűznek az elkövetkezendő pár nap-
hoz. Azután búcsúztam, és csatlakoztam a társal-
góban összegyűlt komor tömeghez, mely tósztot 
mondott Francis Valentine Woodhouse emlékére. 
Jó ember volt, és mindenekelőtt jó apostol, bár én 
személyesen nem ismertem. Ami azt illeti, más se.

Így múlt el 1901. február 3.
***

Az utolsó apostolt öt nappal később temették 
el. A világnak nem lett vége.

Se aznap, se kilencvenöt nappal később.
***

A Halley üstökös csóvájának gázfelhője 
mindannyiunkat meglepetésként ért. Pont ez 
a meglepetés és váratlanság volt az, amire 
szükségünk volt.

Ezt nem jósolta meg egy egyház sem, ellenben 
tudósok számították ki, hogy bolygónk valóban 
találkozni fog ezzel a gázfelhővel. Azt nem mond-
ták, hogy a gázfelhő mérgező, de nem is volt ilyes-
mire szükség – mind tudtuk.

– Uraim – szólt elnökünk a végzetes nap előtti 
estén, poharát magasba emelve. – Öröm volt önö-
ket ismerni. A világvégére!

– A világvégére! – visszhangoztuk mind.

Lopva vetettem egy pillantást a súlyos lexiko-
nok sorára az elnök mögötti polcon. Minden szá-
zadra jutott egy, és nem Krisztus születése után 
kezdődött az első tartalma.

– Körülbelül mikorra várható a mostani 
világvége? – érdeklődtem.

– Ha ma nem következik be, akkor valószínűleg 
a temetés napján. Esetleg pontosan annyi nappal 
később a halál után, ahány évet a megboldogult 
Francis Valentine Woodhouse apostol élt. Még 
egyszer sajnálom, hogy ilyen rövid részvétel jutott 
az ön számára. Talán ha hamarabb érkezik, most 
minden más lenne…

a meglepetés és váratlanság volt az, amire 
szükségünk volt.

Ezt nem jósolta meg egy egyház sem, ellenben 
tudósok számították ki, hogy bolygónk valóban 
találkozni fog ezzel a gázfelhővel. Azt nem mond-
ták, hogy a gázfelhő mérgező, de nem is volt ilyes-
mire szükség – mind tudtuk.

– Uraim – szólt elnökünk a végzetes nap előtti 
estén, poharát magasba emelve. – Öröm volt önö-
ket ismerni. A világvégére!

– A világvégére! – visszhangoztuk mind.

NOVELLA

– Talán most az egyszer össze 
is jön – morogta még az elnök, 
azzal felhajtotta a whiskeyjét.

***
Az üstökös volt a második világ-

végém, de nem az utolsó. 1954-re
 igencsak tapasztalt lettem a várako-
zásban, bár nyilvánvalóan nyomába sem 
értem a tapasztaltabb tagoknak.

– Özönvíz – legyintett az egyikük. – Manapság a 
fi atalok nem tudnak már semmi újat kitalálni. Ezt 
már kitalálták 1499-ben. Emlékszem, Johannes 
milyen csalódott volt, amikor huszonöt év múlva 
nem történt semmi.

– Johannes? – kérdeztem, mivel nem emlé-
keztem ilyen nevű tagra, márpedig nem voltunk 
sokan.

– Kilépett, még 1704-ben. Nagyot csalódott 
Nicolausban. De Nicolausban mindannyian 
csalódtunk. Azóta nem hallottam róla.

A világvégére várakozás egy hosszas és fárasz-
tó procedúra, mint azt megtapasztaltam. Van, aki 
elveszti a hitét közben, van, aki erős marad, de 
egyvalami nem változik: a végítélet ugyanúgy fog 
érinteni mindannyiunkat.

***
Az ezredfordulóhoz mindannyian nagy remé-

nyeket fűztünk, különösen új tagjaink, akik ’99 
első felében csatlakoztak hozzánk. A kilencvenes 
évek közepét jellemző pangást felváltotta a sűrű, 
minden évre jutó próféciák sora, és mind remény-
kedtünk és újraszámoltunk, amikor újra kellett, 
mert a Jupiter és a többi bolygók együttállásának 

negatív következmé-
nyei nem voltak elég 
jelentősek az emberiség 
szempontjából, esetleg 
csak egy rosszul értelme-
zett Nostradamus sor miatt 
rosszkor számított rá mindenki.

A 2000-es év nagy reményekkel kecse-
gtetett, főleg a tavalyi csalódás után. Sok volt az 
előjel, a számítógép, és minden, ami a Végítéletet 
ígérte a számunkra. Ellenben a rákövetkező évek-
re jelentősen megcsappant a számuk, így mind-
annyian bíztunk benne, hogy ezt a katasztrófát 
már nem kell megérnünk.

Semmi sem változott, azon kívül, hogy nagyon 
sok a boldog ember a szilveszter miatt.

***
Az öt éves szünetben mondott fel az elnökünk. 

Posztját az alelnök, Miss Riley vette át, aki bár 
csak évtizedes tapasztalatra tekintett vissza, fi a-
talos lendületével új színt hozott a lassan 
hanyatló, hagyományokba fulladó 
egyesületünkbe.

34 35



Miss Riley engem kért fel alelnöknek. Ezt a 
megtiszteltetést nem tudtam visszautasítani.

– Talán van még remény – sóhajtott egykori 
elnökünk, ahogy egy kartondobozba pakolta min-
den ingóságát. Mögötte a lexikonok sora azóta 
már egy újabb kötettel bővült. – Miss Riley igazán 
nagyszerű nő. Talán vele…

Nem folytatta, csak lemondóan sóhajtott, 
mint aki maga sem hiszi el igazán, amit mond. 
Mindannyiunkat megviselte az ezredfordulót kö-
vető változatlanság, de őt különösen.

– Azért a 2012. decembert igazán megvárhatná 
velünk – említettem neki. – Biztos vagyok benne, 
hogy az lesz a fordulópont.

– De mihez? – kérdezett vissza sötéten egykori 
elnökünk, én pedig nem tudtam rá válaszolni.

***
Miss Riley elnöksége alatt lettem a Világ-

vége Várók Egyesületének alelnöke. Kevesen 
maradtak az én időmből. A legidősebb tagunk 
Mr. Swedenborg volt (nem az a Swedenborg, 
aki 1757-re ígérte a világ végének eljövetelét, de 
állítólag annak közeli rokona), de ő azon ritka 
személyek közé tartozott, akiknek hivatását nem 
ingatta meg sem az idő, sem a kudarc. Rajta kívül 
kevesen mondhatták el ezt magukról, és be kell 
vallanom, én nem tartoztam ezen kevesek közé. 
Kezdtem kételkedni.

Ekkor kért fel Miss Riley az alelnöki pozícióra.
– Nagyra tartom az ön tapasztalatát és elhiva-

tottságát – mondta. – Közeleg a világvége, és szük-
ségem van minden segítségre.

Bevallottam, hogy néha nem érzem úgy, 
mintha a világnak vége lehetne. Néha úgy tűnik, 
mintha örökké tartana.

Miss Riley elgondolkozva bámult rám.
– Egyszer minden véget ér – válaszolt végül. 

– Nekünk csak hinnünk kell abban, hogy tudjuk, 
mikor.

***
Egyszer, de nem 2012-ben.
– Tévedni emberi dolog. A maják is emberek 

voltak.
Miss Rileynak igaza volt.
– Újraszámolom – ígértem. – És megkérem 

még Mr. Swedenborgot is, hogy segítsen.

– Remek, két különböző eredmény két poten-
ciális világvégét jelent – hagyta jóvá. – Hamarosan 
lenyugodnak a kedélyek, és nekikezdhetünk az 
Egyesület legnagyobb projektjének.

Tudtam, miről beszél. Ez izgatott mindenkit. 
A köztes dátumok jelentéktelen várakozássá 
törpültek emellett. A korábbi csalódások szinte 
semminek tűntek emellett.

– Egyelőre a harmadik világháborúra 
koncentrálunk – folytatta –, de utána… 
utána kezdődhetnek az előzetes felkészülések.

Még van kétszáz évünk, és utána beköszönt-
hetne az emberiség leghosszabb világvégéje, ha 
nem halnánk meg mind 2016-ban.

– A biológiai fegyverek csúnya dolgok – 
mondtam, a pletykákra gondolva. Teljesen 
valóságosnak tűnt, hogy ezek fogják kiirtani az 
emberiséget.

– Képtelen találmány – értett egyet Miss Riley. – 
Képtelenség túlélni is egy ilyen csapást.

– Talán mind megértünk már igazából a 
pusztulásra – bölcselkedtem, mintha nem mind 
ezt vártuk volna évszázadok óta.

– Ebben nem kételkedem – biccentett 
Miss Riley. – Kétségtelen, hogy 2016 lesz az 
utolsó évünk. Remélhetőleg utána zökkenőmen-
tesen haladhatunk majd a felkészüléssel.

2240 fontos évnek ígérkezett. Mind nagyon 
nagy reményeket fűztünk hozzá…

Mesi

NOVELLA

ZOKNI TINDER
KOLI MÓDRA

– Már megint ez a szag!
– Igen, menj már arrébb, kibírhatatlan vagy!
– Azért kedvesebben is meg lehet mondani 

neki. Nézd –  próbált felém fordulni – , mi nem iga-
zán tudunk távolabb menni tőled, megtehetnéd 
nekünk azt a szövetességet, hogy lejjebb húzódsz.

– A bűzöddel tönkreteszed a magnólia illatunk!
– Hogy ti milyen gonoszak vagytok! Gyere –  hú-

zódott közelebb hozzám – , hagyjuk itt ezeket a 
poliészteragyúakat!

Figyelmesen felém nyújtotta a szárát, és mél-
tóságteljesen lejjebb vándoroltunk a szennyesz-
sákban.

– Kit neveztél te poliészteragyúnak?! –  kiáltott 
utánunk a fekete póló, akinek idekerülése óta be 
sem állt a nyaka arról, hogy ő 65% pamut.

– Menjetek csak! Egy szerelmes pár, mindig 
együtt lyukad! –  gúnyolódott a kopott, Ő kedvenc 
farmere.

– Még csak nem is rímel, te paraszt!
– Meg különben is, inkább együtt bűzölögnek!
– Tudjátok, ki volt igazán lyukas? –  szólt közbe 

ádázul a rénszarvasos alsógatya.
– Most fejezd be, ha megkérhetnélek –  próbált 

ismét tapintatos lenni a szennyeszsák egyetlen 
inge.

– Az igazi párja! –  rikácsolta csak azért is.
– Csak kompenzálni akarsz, mert téged nem Ő 

választott be közénk! Sose fogod túltenni magad, 
hogy te a Barátnő ízlése vagy, és nem állod meg a 
helyed köztünk! –  igyekeztem a leghiggadtabban 
visszavágni, ahogy egy ing tette volna. De a párom 
kockás képe már ott lebegett az emlékezetemben.

– Sőt, benned Ő se állja meg a helyét –  szúrt 
oda a régi, jól bevált boxer. Nevetés zizegett végig 
az egész zsákon, de utána mindenki elcsendese-
dett, mi is békésen feküdtünk a zsák legalján.

– Ha nem vagyok túl indiszkrét, megkérdez-
hetem, mi történt a pároddal? –  bátorítólag még 
egyszer csíkosan körém csavarodott, a szagunk 
összeolvadt.

***
Rossz időszak volt. Mint új alsónadrágok a 

műanyagzacskóban, olyan szorosan voltunk már, 
sokan a padlóra folytak, a zsák alján lévők cipő-
fűző vékonyságúra préselődtek. Már nagyon rég-
óta vártunk a Mosás eljövetelére. Nem mintha 
rugdalózó módjára hisztiznénk, hogy miért nincs 2 
Mosás egy hónapban, de azért ez már Tőle is sok 
volt. A párommal már háromszor is felkerültünk a 
zsák tetejére, majd újra vissza a Lábakra. Lassan 
már minket is zavart a szagunk, pedig ha valami 
igaz a zoknik nemzetségére, az a kiváló tűrőképes-
ség.

Végre eljött a nagy nap. Hatalmas lendülettel 
indultunk meg az ajtó felé, a nagy éljenzések köze-
pette páran a padlóra hullottak. Onnan könyörög-
tek, hogy ne hagyjuk őket hátra, de nem tehettünk 
semmit, nem voltunk buggyantottak, hogy mi is ki-
ugráljunk, hátha úgy feltűnik Neki, hogy milyen so-
kunkat hátra hagyott. Egyikünk se akarta kihagyni 
a Mosást.

Szerencsére a tizediken már foglalt volt a Mo-
sógép. A fi nnyásabbak ott szerették a Mosást 
átélni (főleg a pamutok fennhéjázó társasága), 
mondván, új Mosógép mindig jobban mos, de én 
szeretem a hagyományokat. Más szinteken talál-
kozhattam a Szárítás rituálén frissen átesett ru-
hákkal, mindig volt pár percünk elcsevegni.

A hetediken végül sikerült üres Mosógépet 
találni. Repültünk befelé, páran megint a padlón 
végezték, de hát járulékos veszteség. Őket már 
észrevette, és utánunk tömködte. Elkezdődött a 
Mosás Csodája. Mindenki visítozott, ujjongatott, 
vagy épp teljes fonalbedobással pancsolt. Életem 
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– Már megint ez a szag!
– Igen, menj már arrébb, kibírhatatlan vagy!
– Azért kedvesebben is meg lehet mondani 

neki. Nézd –  próbált felém fordulni – , mi nem iga-
zán tudunk távolabb menni tőled, megtehetnéd 
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– A bűzöddel tönkreteszed a magnólia illatunk!
– Hogy ti milyen gonoszak vagytok! Gyere –  hú-

A valósággal való egyezés nem a véletlen műve, 
ha kíváncsi vagy a további világvége részletekre 
nézd meg itt: vilagvegek.p8.hu
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egyik legjobb Mosása volt, de mint minden tiszta-
ságnak, egyszer ennek is véget kellett érnie. Aztán 
vártunk. És vártunk. De Ő nem jött.

Ekkor kezdtek el a többiek beszélgetni. A nagy 
izgatottságban oda se fi gyeltünk, hogy miről be-
szél Ő a Barátnővel. Pedig nagyon zaklatott volt. 
Valaki hallotta, hogy valami Zéháról van szó. Ahogy 
kimondta a szót, megborzongtunk. Nem szerettük 
a Zéhákat. A legtöbb esetben hosszú Mosás meg-
vonást és újra hordást jelentettek. Sőt az a fi nnyás 
ing még arra is felfi gyelt, hogy a Barátnővel is volt 
valami baj. Valami elvesztegetett órákról és tanu-
lásról volt szó.

Felszisszentünk, a legidősebb alsó bele is recs-
csent, gazdagítva ezzel éltes kora szakadáshelyeit. 

Kényes téma, amikor feljött, nem egyszer kaptunk 
kollektív büntetést, a zsákbarugás formájában. 
Nem láttuk jónak az esélyeinket. Hallottunk már 
rémtörténeteket ott felejtett ruhákról, de sose hit-
tük volna, hogy egyszer velünk is megtörténhet. 
Párom, a kockás szépség, mindent megtett, hogy 
jobb kedvre vidítson. De a szokásos bábozós szto-
rijai nem dobtak fel. Így csak szorosan egymásba 
csavarodtunk, és vártunk.

Végre jött valaki. De ez nem Ő volt, három aj-
tónyiról megismerem a Lábak hangját. Ez valaki 
más volt. Kinyitotta az ajtót, és elkezdett kiszórni 
minket.

– Elrabolnak! Segítség! –  kiáltotta a rénszarva-
sos alsó.

NOVELLA

– Ugyan, téged ki akarna?! –  tromfolta le a me-
tallicás póló.

A párommal a dobban lestük, ahogy a többiek 
egy része az oldalsó kosárba kerül, mások pedig a 
földre szóródnak.

– Csak az oldalsó kosarakat ne! –  suttogtam 
páromnak –  Az az első állomása az elhagyatásnak.

– Nem lesz semmi gond, csak kapaszkodj jól a 
kezébe, nehogy itt maradj!

A többi maradékkal együtt minket is felkarolt, 
de a párom beakadt egy atlétába. Egyik felemmel 
a kézbe kapaszkodtam, másikkal páromat húz-
tam. Kétségbeesetten szorítottam, az atléta is hó-
naljhoz kapott, igyekezett lecsavarodni a párom-
ról, de csak rosszabb lett a helyzet.

– Ki a tököm mos ennyit egyszerre? –  csattant 
fel a kéz tulajdonosa, és egy erős mozdulattal ki-
szabadította a párom az atléta alól. Az atléta visz-
szaesett a dobba félig kilógva, a párom viszont 
visszarepült az aljára. Én a többi felmarkolttal a 
felejtés első fázisába huppantam. A többi ruha 
folyamatosan érkezett, de a párom annyira hát-
ra esett, hogy az kegyetlen kéz nem vette észre. 
Behányta a saját ruháit, rá a páromra. Elkezdtem 
kiabálni, két ökörsütéses póló is segítségemre si-
etett, de csak annyit értek el, hogy egyikük a pad-
lóra zuhant.

Majd ha megjön Ő, észre fogja venni, hogy hi-
ányzik a párom, és minden rendben lesz. Próbál-
tam magam nyugtatni. De Ő csak nem akart jönni. 
A következő Mosás is lejárt, és jött a betolakodó. 
Kiszedte a ruháit. És köztük a páromat. És megin-
dult kifelé.

– Nem viheted el! Ő nem a tiéd! –  kiabáltam 
utána, de ő csak a belőlünk az alsó kosárba csöpö-
gő víz hangját hallotta.

Mire hajnalban eszébe jutottunk Neki, már ré-
gen késő volt. Abba se vagyok biztos, hogy min-
den más ruháját megtalálta, vagy felszedte a 
padlóról. Csak azt tudtam, hogy a párom nincs 
itt. Ki tudja melyik szobában van, milyen ala-
kokkal került össze. És ha egyszer rájön a másik 
kéz, hogy nem az övé, hova fogja tenni? Kidobja 
szegény egyetlenemet? Vagy visszahozza ide? 
Mikor fog neki leesni, hogy elrabolta?

Bevitt minket a szekrénybe, meg se nézte, meg-
van-e a párom, vagy bárki más hiányzik-e. Azóta 
nem sok örömömet lelem a Lábban. Pedig azóta 
is vagyok rajta, legtöbbet a csíkossal. A Szövöde 
tudja, az ő párjával mi történt, de sose mertem 
megkérdezni. De a csíkossal nem volt az igazi, 
éreztem, hogy nem illünk össze.

***
– Nehogy felvedd őket úgy! Hiszen az egyik csí-

kos, a másik kockás! Hogy fogsz kinézni a vizsgán? 
–  ripakodott a Barátnő. Igaza is volt. Kivételesen.

– Azt a kockásat akár ki is dobhatnád. Már mió-
ta nem láttam a párját, és mindjárt kiszakad a sar-
ka –  folytatta. És kivételesen megint igazat adtam 
neki. Mit is érek a párom nélkül? Jobb, ha kidob-
nak. A Bomláson túl majd újra találkozhatok vele.

– Ne hülyéskedj, tökéletesen összeillenek! –  ez-
zel a mozdulattal fel is vett minket. A Barátnő csak 
kiviharzott a szobából. –  De most komolyan, jól 
néztek ki együtt –  fordult felénk.

– Komolyan? –  kérdeztem félénken. Nem hit-
tem volna, hogy a páromon kívül bárkivel jól néz-
hetnék ki. Nem így neveltek minket, zoknikat.

– Én már egy ideje így gondolom… csak nem 
mertem mondani –  susogta félénken a csíkos.

– Talán –  motyogtam elgondolkodva, ahogy a 
sportcipőbe süllyedtünk.

Hosszú ideje most először élveztem a futást, és 
az izzadság szagát.

Jázmin
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