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Fiatalok, akik saját nézőpontjukból mutatják 
meg Neked a világot fényképeiken, videóikon, 

hanganyakaikon és írásaikon keresztül.

KIK VAGYUNK?

KUJUNDZSITY MÁRK
Kujundzsity Márk a 360° ONLINE egyik alapítója, és a videós csapat oszlopos tagja. Kreatív 
ötleteivel színt visz a stáb munkájába. Egyetemi tanulmányai mellett is aktívan kiveszi a részét a 
feladatokból.

MAD CREW
Magyar cover dance csapat vagyunk. 2019 óta működünk, azóta sokszor változtunk, léptünk fel, 
fejlődtünk. Követhettek minket instán és YouTube-on.

SIPOS IVETT
Sipos Ivett vagyok, a Szegedi Deák Ferenc gimi végzős diákja. Szabadidőmben javarészt 
olvasgatok vagy fotózok. Szeretek utazgatni és új dolgokat kipróbálni. Gyakran írok újságcikkeket 
és segítek másoknak is, ugyanis az iDeák jelenlegi főszerkesztője vagyok.

KUJUNDZSITY OLIVÉR

TORNYAI BOTOND

Tornyai Botond vagyok. Jelenlegi célom, hogy a jövőben újságíró legyek. Emellett zenéléssel 
foglalkozom és szabadidőmben nagy hódolója vagyok a videojátékiparnak.

ALMÁSI FANNI
Fanni vagyok, 22 éves, az ELTE média alapszakos hallgatója... de mivel ez senkit sem 
érdekel, inkább átfogalmazom: Fanni vagyok, kávéfüggő, zeneőrült, két kutyus (a továbbiakban: 
tündérbogár) büszke anyja, hobbiújságíró.

FODOR DÖME
A Deák Ferenc Gimnázium végzős tanulója vagyok, média tagozatos, továbbá az iskolaújságba 
írok cikkeket, fotózok és készítek hanganyagokat az iskolarádió számára. Szabadidőmben 
szeretek bűvészkedni, videojátékokkal játszani, illetve egy együttesben gitározok.

VAS GERGŐ

Vas Gergő média tagozaton végezte középiskolai tanulmányait, és 2020. óta ír cikkeket a 360° 
ONLINE oldalára utazás és technika témákban.

LUKÁCS MÁRTON
Lukács Márton vagyok, jelen pillanatban a Szegedi Tudományegyetem matematika-fizika szakos 
hallgatója. A 360° ONLINE alkalmi írója és riportere. Film, zene, irodalom, képregény, meg úgy 
többnyire minden kedvelő.

Kujundzsity Olivér már általános iskolában is készített videókat barátaival - emiatt is döntött úgy, 
hogy média tagozaton tanul tovább, és csatlakozik Stábunkhoz.
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Bár a korona vírus tombolása miatt bevezetett korlátozások 
nehézkessé tették az évünk indítását, lelkesedésünk 
töretlen maradt és megállíthatatlanul dolgoztunk különféle 
projekteken, melyeket évközben meg is valósítottunk

Az elmúlt egy évben szerencsénk volt megjelenni 
megannyi rendezvényen és gyakorlati tudásunkat 
fejleszteni, mind filmezés, fotózás, mind szövegírás 
terén. Az egyes eseményekről készült anyagok gyorsan 
elkészültek a nagyszerű csapatnak és a jól megtervezett 
előkészületeknek hála. Megtekinthettük a Szegedi 
Szabadtéri rendezvénysorozat előadásait, valamint a 
kulisszák mögé is betekinthettünk, mint például a Scapin 
furfangjai esetében. A Szegedi Ifjúsági Napokon is részt 
vehettünk a Civil Falu segítőiként, ahol megtapasztaltuk, 
hogyan kell nem várt eseményekre reagálni, ezentúl 
rengeteg kihívást áthidalva mégis jól érezni magunkat.
A rendezvények mellett sok érdekes témát fel is 
dolgoztunk a π érdekeségeitől kezdve egészen az 
urban exploration témájának kidolgozásáig. YouTube 
csatornánkat rendszeresen bővítettük izgalmasabbnál 
izgalmasabb tartalommal. A tartalom bővítés a kreativitás 
teljes szabadjára engedésével járt, mely boldog és vicces 
pillanatokat teremtett a csapatunknak.

Az elkövetkező évekre is vannak terveink, melyek még 
ambiciózusabbak az eddig megvalósítottaknál. 

Érdeklődve várjuk, hogy mit hoz a következő év, és alig 
várjuk, hogy belekezdhessünk.

- Kujundzsity Márk

ESEMÉNYEK, FORGATÁSOK, TAPASZTALÁSOK
AZ ELMÚLT ÉV A STÁB SZEMÉVEL
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Napjainkban egyre népszerűbb az urbex, 
az elhagyatott helyek turisztikai célú 
látogatása. A kifejezés két angol szó (urban 
& exploration) összevonásából keletkezett. 
Aki szereti az elmúlás hangulatát, annak 
nagyon jó kikapcsolódási lehetőség. Ám 
ennek a hobbinak is megvannak a maga 
szabályai és nehézségei.

A városi felfedezősdi nem új dolog, 
jelenlegi formájának több évtizedes múltja 
van. Az sem kizárt, hogy a régi idők embere 
is szívesen járt omladozó épületekbe. 
Gondoljunk a kincsvadászokra. Mielőtt 
mindenkiből előbukkan Indiana Jones 
érdemes mélyebben megvizsgálni a 
dolgot. Ugyanis pont itt van jelentős 
különbség a modern urbexesek és a 
kincsekre vágyó kalandorok között. A városi 
felfedezés világában is létezik önálló etikai 
kódex. Gyakorlatilag ezeket a helyeket 
múzeumként kezelik az etikus urbexesek. 
Semmit nem visznek el, nem rongálnak 
meg az amúgy is romos és veszélyes 
helyeken. Fotókat, videókat készítenek 
csupán, melyeket legtöbbször interneten 
tesznek közzé. A betörést a kódex mellett 
a törvény is tiltja.

Ezzel el is érkeztünk a jogi hátteréhez. 
Idegen területre betörni bűncselekmény, 
nem csak Magyarországon. A Büntető 

Törvénykönyv szerint a betörésen, 
lopáson (XXXVI. fejezet 370. §) kívül jogi 
következményként birtokháborítást vagy 
magánlaksértést (XXI. fejezet 221. §) is 
elkövethet, aki engedély nélkül tartózkodik 
egy lezárt területen. Vannak olyan szürke 
zónák, melyek esetében nehezen lenne 
bizonyítható a jogsértés. Sok esetben 
enyhe szabálysértésnek minősülhet. 
Azonban kár kockáztatni.
A jogi biztonságon kívül a testi épség 
megőrzése miatt is célszerű kommunikálni 
a tulajdonossal vagy megbízottjával.

Az elhagyatott, romos helyek nem 
biztonságosak. A látható veszélyen kívül 
láthatatlan egészségkárosító anyagok is 
lehetnek a területen. Tehát nemcsak a 
fejére eshet az embernek valami, be is 
szakadhat egy födém, és mérgező anyagok 
vagy maradványaik is lehetnek a túrázó 
közelében. Célszerű, ha nem egyedül 
indul az ember felfedező útra. Baj esetén 
így van a közelben segítség. Kerülni kell a 
felesleges vagánykodást, elég veszélyes 
egy romos terület felelőtlen magatartás 
nélkül is. Megkértünk egy gyakorlott 
urbexest, akit @martin_xplo néven találtok 
meg az interneten, meséljen erről a 
tevékenységről. 

- Kujundzsity Olivér

UTAZÁS

URBEX – A VÁROSI FELFEDEZŐK VILÁGA
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Ha már jó idő, akkor nem maradhat ki 
egy jó kis kirándulás sem. Mi, a MAD 
CREW csapat úgy döntöttünk, hogy 
meglátogatjuk a Szegedi Vadasparkot. 
Szebbnél szebb és aranyosabb állatot 
láttunk, illetve volt alkalmunk simogatni 
és megetetni is őket. Persze csak azokat, 
akiket lehetett. 

Voltak állatok akik nem igazán szerették, 
ha rivaldafénybe kerülhettek, így róluk 
sajnos nem tudtunk anyagot készíteni. 
De akadtak állatok, akikről lehetett néhány 
képet csinálni, vagy ha túl mozgékony volt, 
akkor videót. 

Természetesen nem szeretnénk minden 
élményt elmesélni ebben a kis szövegben. 
Inkább nézzétek meg az általunk 
kreált videóból, milyen élményekkel 
gazdagodtunk, és miket láttunk és 
tapasztaltunk meg a saját szemünkkel.

- Mad Crew

KULTÚRA
MAD CREW A VADASPARKBAN
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Bizonyára nektek sem újdonság, hogy az 
új generáció nem indult túl fényesen. A 
Microsoft egy exkluzív címet sem tudott 
kihozni launch-ra és az Xbox Series S-el 
kezdte el hátráltatni a technológiai fejlődést 
míg a Sony nem számolt előre a PS-t 
körülvevő hypera és szokatlanul sok hibával 
rendelkező gépet dobott a piacra, amely 
bakiknak egy részét már helyretették, de 
az olyan alapvető dolgokat, mint például, 
hogy a kontroller ne kezdjen el driftelni 
még mindig nem sikerült megoldani. 
Mindenesetre mostmár kezd rendeződni 
a helyzet, mert az Xbox már a polcokon 
is kapható, míg a PS5 fokozatosan kezdi 
utolérni magát. Ami viszont tényleg 
egyre inkább érzékelhető, hogy vége az 
uborkaszezonnak és ez meg is látszik az 
exkluzív címek számán mindkét oldalon, 
de most csak az Insomniac platformeréről 
fogok írni a Ratchet & Clank: Rift Apart-ról.

Kezdjük is azzal, hogy mi az a Ratchet 
& Clank. Igazából akinek nem ismerős 
a név a Playstation brand egyetlen 
olyan platformer játéka, amely túlélte a 
generációváltásokat és nem felejtődött 
el, mégha a részek száma vissza is 
szorult az elmúlt időszakban. Továbbá 
azt sem szabad elfelejteni, hogy a PS4 
generációban rebootolták a sorozatot 
és most annak a folytatását is kapjuk. 
Remélem a Sony felpörgeti majd a Ratchet 
& Clank epizódokat, vagy akár visszatér a 
Jack and Dexterhez is, mert a platformerek 
készítéséhez az Insomniac Games-el az 
élen még mindig értettek.
A történet nem követeli meg az előző 
részek ismeretét, bár jó sok easter eggből 

maradnak ki az új játékosok. Mindenesetre 
az alapfelállás az, hogy Clank Ratchetnek 
ad egy dimenziófegyvert, amit a gonosz 
Doctor Nafarius elrabol, és egy olyan 
dimenzióba teleportálja őket ahol mindig 
ő nyer. A cselekményt bonyolítja az, hogy 
a főhőseink a kalandjuk elején különválnak 
és egy másik Lombax is képbe kerül 
Rivett, aki szerintem az egyik legcukibb 
videojáték karakterré avanzsálta magát. A 
főhősöknek innentől kezdve pedig össze 
kell dolgozniuk, hogy visszaállítsák az 
univerzum rendjét. A történet igazából nem 
vállal sokat, de mégis nagyon ütősnek hat 
mégpedig kettő dolog miatt. Az egyik az, 
hogy fantasztikusan van megírva, azaz egy 
kellemetlen párbeszéddel sem találkoztam 
pedig nem is felnőtt korosztálynak találták 
ki a játékot, a másik pedig a program filmes 
eszközei amiket fantasztikusan kezeltek. 
A játék már első átvezető jelenetében ez 
meg is mutatkozik és kitart a végéig. A 
kamera mozgása, a zoomolások, a plánok, 
a montázsok, mind nagyon tudatosan 
kiválasztották holott nem is egy filmről 
beszélünk.

RATCHET & CLANK: RIFT APART KRITIKA

KULTÚRA / GAMER
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A pályáknál és az ellenfeleknél szintén 
hasonló a változatosság. Kalandunk során 
több bolygót is bejárhatunk, amik közül 
lesznek sandboxosabb megközelítésűek 
és teljesen srciptelt eseményhez 
igazodóak is és ezzel a felosztással pont 
megfelelően van adagolva az akció. Amit 
negatívumként tudnék felhozni, hogy 
a játékban megtalálható bossharcok 
gyakran ismétlődnek. Ami kár tekintve, 
hogy a köznapi ellenfelek palettája elég 
változatosra sikerült. 
Legutoljára beszéjünk picit a technikai 
oldalról. A Ratchet & Clank fantasztikusan 
néz ki. Mármint tényleg. Az effektek a 
részletek, a dimenziók közötti váltások 
külön figyelmet érdemelnek. A képi világ 
mellett pedig megjelent a PS5 nagy 
húzóereje a Duelsense kontroller is, ami a 
Ratchet & Clank nem teljesen használ ki, 
de sokkal jobb élményt nyújt. Egyszerűen 
a visszacsatolás a ravasszal nagyon jól 
működik és elér egy 4D hatást, amit 
ugyan tudatosan nem feltétlenül 
érzékelsz játék közben, de 
mégis segít berántani az 
élménybe.

Milyen lett az összhatás?
Fantasztikus és őszintén 
meg is lepett a Rift Apart, mert 
ha lett volna más játék PS5-re 
lehet ki sem próbáltam volna és 
mennyit vesztettem volna vele! 
Szerencsére nem így alakult és 
a platformerszéria újra megcsillanthatta 
fogait. Én várom a folytatást, és remélem 
átállnak inkább generációnkénti 2-3 
Ratchet játékra, mert ha ilyen minőségben 
hozták össze ezt az epizódot igazán 
folytatni kéne a jövőben. Cliffhengerrel 
zárult, szóval nem kizárt egy DLC vagy 
folytatás.

- Tornyai Botond

Ezek az eszközök nem csak azért fontosak, 
mert az akciót előtérbe helyezi, hanem 
mint az előbb látott példánál bevon a 
történetbe. Összefüggéseket teremt és 
kiemeli az átlagos játékok közül. Hiába 
nem egy sokat mondó és mély történettel 
találkozunk, a játék mindent megtesz, 
hogy annak érződjön. Másik plusszpont, 
hogyha megcsinálunk bizonyos 
mellékküldetéseket a folytatást is már 
elkezdték építeni a készítők bizonyos lore 
darabkákkal, amik sosem hittem volna, 
hogy érdekelni fognak egy Ratchet & Clank 

játékban, de az Imsomniac rámcáfolt.

Fontos azt tudni a Ratchet & 
Clank új epizódjáról, hogy 

félig tech demonak 
készítették, mert 
rendesen kihasználja  
az új konzol adta 

leehetőségeket, ami 
nem csak abban nyilvánul 

meg, hogy teleportálhatunk 
csata közben, hanem 
egyéb logikai fejtörők 

megoldásában is. Van például egy-
két pálya, ahol egy kristályt megütve 2 
dimenzió között utazva kell eljutnunk 
a-ból b-be amit mondanom sem kell, 
hogy fenomenálisan néz ki. Ugyan a 
dimenziók közötti váltás már a Titanfall 
2-ben is jelen volt, de messze nem ilyen 
méretekben. Viszont technológia ide, vagy 
oda a Ratchet & Clank előnye még mindig 
a fegyverekben mutatkozik meg. Ugyanis 
most is egy rakatot kapunk belőlük. 
Vannak az átlagosabbak mint például a 
lézerpisztoly, a sugárágyú, és azok, amelyek 
tényleg a földhözrántják az állunkat mint 
például Fungi, a gomba, aki egy kis ideig 
megidézhető barátságot bot, vagy a kerti 
locsoló, ami pici időre stunnolni tudja 
ellenfelünket. És a legjobb, hogy ezekből 
még van bőven, csak kiemeltem két példát. 
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KÖNNYEN ELKÉSZÍTHETŐ ÉTELEK ÉS FRISSÍTŐK

GASZTRO

A Mad Crew tánccsoporttal a Szegedi 
Partfürdőn tartottunk egy csapatépítő 
napot, és úgy döntöttünk, hogy 
kikapcsolódásként és a ZÖLD LAKadémia 
projekthez kapcsolódást ünnepelve főzni 
fogunk közösen.

Szerettük volna megmutatni, hogy 
bizonyos ételeket akár a fiatalok is könnyen 
elkészíthetnek, nem igényel túl sok időt 
és energiát. Ha van a közeletekben ázsiai 
bolt, akkor néhány alapanyagot könnyebb 
beszerezni hozzá. Mindenkinek megvoltak 
a feladatai, beosztottuk ki mit csinál. Egyik 
fele felelt a zöldségek darabolásáért, a 
másik fele meg a főzésért. A terítést és az 
összeállítást együtt illetve mindenki a saját 
ízlése szerint csinálta meg.

Meg is mutatjuk nektek, hogy miket 
készítettünk.

SALÁTA
Könnyed, és tele van vitaminokkal.

Hozzávalók:
• saláta levél
• répa
• paradicsom
• uborka
• kukorica
• főtt tojás
• natúr joghurt
• salátaöntetek

Elkészítés:
• Először megmostuk az alapanyagokat, 

majd felszeleteltük.
• Pár darab tojást megfőztünk hozzá.
• Utána mindenki kedve szerint 

válogathatott, meg ízesítette. Volt, aki 
csak zöldségeket evett, de volt aki 
rakott rá mindent: natúr joghurtot, 
salátaöntetet, főtt tojást.

^
^

^
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LIMONÁDÉ

Hozzávalók:
• behűtött víz
• citromlé
• szörp (málna)
• narancs
• citrom
• citromfű

Elkészítés:
• A citromlevet és a szörpöt öntöttük a 

kancsóba elsőnek.
• Belekerültek a citrom- és 

narancsdarabok, valamint 
a citromfű is.

• Végül felöntöttük az előre lehűtött 
vízzel.

• Megkavartuk, és hagytuk állni.

Miután ezekkel elkészültünk, szépen 
megterítettünk, és jóízűen, jó hangulatban 
elfogyasztottuk az ételeinket illetve 
limonádénkat.

Láthattátok, hogy nem nehéz ezeket 
elkészíteni. Ha ki szeretnétek ti is próbálni, 
akkor bátran ajánljuk mindenkinek. Nagyon 
finomak és táplálóak.

- Mad Crew

SÜLT KIMCHIS RIZS 
TÜKÖRTOJÁSSAL

Hozzávalók:
• hagyma
• gomba
• virsli
• szójaszósz
• édes chili szósz
• paprika paszta
• kimchi
• olaj
• rizs (fehér és barna rizs)
• fűszerek( só, bors, majoranna, bazsalikom, 

oregánó, vegeta, pirospaprika)
• tojás

Elkészítés:
• A hagymát és a gombát felvágtuk és 

megpucoltuk.
• Utána kifőztünk két különböző rizst 

(egy barnát és egy fehéret), majd 
félretettük egy tálba

• Ezt követően megpirítottuk a hagymát 
és a gombát, majd hozzáadtuk a 
kimchit és a fűszereket, a szójaszószt, 
az édes chiliszószt, a paprika pasztát 
és a végén a virslit, ezután jól 
összekevertük.

• Amikor készen voltunk, a zöldséges-
virslis szószunkat is összekevertük 
még egyszer a rizzsel, és kiszedtünk 
kis tányérokba annyi adagot, amennyit 
gondolunk magunknak.

• Majd a tetejére még csináltunk 
tükörtojásokat.
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SURFACE SOUNDS – ÚJ KALEO ALBUM

KULTÚRA / ZENE

Április 23-án jelent meg a Kaleo új 
albuma, a Surface Sounds. Az izlandi 
együttes – aminek olyan slágerek 
köthetőek a nevéhez, mint a Grammy-jelölt 
No Good vagy a 375 millió megtekintéssel 
büszkélkedhető Way Down We Go –tavaly 
januárban töltött fel két vadiúj dalt a 
YouTube-ra I Want More és Break my Baby 
címmel. A rajongók rögtön új korongot 
sejtettek a háttérben, amit később csak 
fokozott két újabb megjelenés, a Backbone 
és az AC/DC-riffek hangulatát idéző Alter 
Ego.

A kaleo hawaii nyelven hangot jelent, 
ami tökéletesen jellemzi az együttest: 
még a legátlagosabb, legunalmasabb 
hangszerelésű számokat is élmény 
hallgatni JJ Julius Son kivételes vokálja 
miatt. De el lehet-e adni egy lemezt egy 
jó hangú frontemberrel? A Kaleo esetében 
igen. Az énekes-gitáros erőteljes, karcos 
hangja ugyanis még a felejthetőbb (lásd: 
My Fair Lady vagy az albumkezdő Brother 

Run Fast) számoknál is libabőrt okoz.
A lemez egyenletesen van felépítve, a 
lassabb és a dögösebb számok jól váltják 
egymást – ez mindenképpen pluszpont 
az előző albumhoz, az A/B-hez képest, 
ami hihetetlenül erősen kezdődött, de 
borzasztóan ellaposodott a végére. 

A lemez legüdébb színfoltja talán a 
HeyGringo című dal, amit a szájharmonika 
és a könnyen tapsolható refrén miatt 
mindig jó élmény meghallgatni. Az előbb 
említett dal mellett másik személyes 
kedvencem a Skinny, ami igen eredeti 
módon dolgozza fel a közösségi média 
által is egyre jobban elfajult önelfogadás-
önkép témáját. A szókimondó, nyers 
szövegen kívül az élő felvételre is érdemes 
vetni egy pillantást, az együttes ugyanis 
szereti az extrém fellépéseket. Az előző 
album megjelenésének apropójából 
játszottak már jéghegy tetején, most pedig 
egy vulkánkitörés közben adta elő az előbb 
említett számot az énekes.

A lemez egyetlen fájó pontja a lezárás: 
a majdnem hatperces, egyre fokozódó I 
Walk on Watert utolsó előtti dalnak berakni 
egy óriási kihagyott lehetőség, Az utána 
következő Into my Mother’s Arms csak 
lóg a levegőben, és a hallgatóként nem 
értjük, miért lassultunk be A Tökéletes 
Végszó után.

A Surface Sounds-ot a megjelenés után 
pár héttel is élmény meghallgatni, így 
mindenkinek ajánlom, aki nyitott a blues 
rockra.

- Almási Fanni
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JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR
ÚJRA SZEGEDEN

IVETT A DEÁKBÓL ONLINE OLASZ 
FORDÍTÓ VERSENYT NYERT

Idén 35 év után újra visszatér az ország 
legnagyobb szabadtéri színházába a 
Jézus Krisztus Szupersztár. A musical 
történelemben Andrew Lloyd Webber 
rockoperája fordulópontnak számít, 
ugyanis itt fogalmazódott meg, hogy 
a modern könnyűzene eszközeivel 
is tökéletes hangzást lehet adni az 
Újtestamentum történeteinek.
Magyarországon először 1986-ban 
mutatták be a szegedi Dóm tér színpadán a 
musicalt. Ez az előadás egy mérföldkőnek 
számított a Szegedi Szabadtéri Játékok 
életében, ugyanis ezt követően a Dóm 

téri nagyszínpad vált a musicaljátszás 
meghatározó helyszínévé.  A Jézus Krisztus 
Szupersztár idei szereplőválogatása 
kissé eltér az előző évektől, ugyanis 
Jézus szerepét Feke Pál, Pilátusét Sasvári 
Sándor fogja magára ölteni. Emellett 
Serbán Attila Júdásként, Gallusz Nikolett 
Mária Magdolnaként és Nagy Sándor 
Heródesként lép fel a darabban. 
Az előadás két hétvégén, összesen 5 
alkalommal lesz megtekinthető.

- Sipos Ivett

Az online oktatás alatt sem nélkülözik 
a tanulmányi versenyeket. Sokan a 
cybertérben is megragadják a lehetőséget 
arra, hogy megmutassák a tudásukat 
különböző tanulmányi területeken. Erre 
találunk példát a Szegedi Deák Ferenc 
Gimnáziumban Sipos Ivett személyében, 
akivel nemrégiben lehetőségünk volt egy 
interjút készíteni az online stúdiónkban.
Ivett tovább erősítette önmaga és az 
iskolája hírnevét, ugyanis az online 

formában megrendezett olasz verseny 
fordító részén első, a szavaló versenyen 
pedig második helyet tudhat a magáénak.

A beszélgetésben mesélt a tapasztalatairól, 
a különbségekről online és offline verseny 
között, illetve arról is, hogy mennyire 
érdemes belevágni egy versenybe most, 
az online oktatás alatt.

- Fodor Döme

KULTÚRA / SZÍNHÁZ

SULINFO

Csatlakozz!
Szívesen osztanád meg rajzod, fényképed, írásod, videód? Szívesen csatlakoznál a 360° ONLINE médiastábjához, 
hogy forgatásokon vegyél részt, vagy hanganyagokat készíts? Írj nekünk, és felvesszük Veled a kapcsolatot!
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Sok a szabadidőd? A szobádban ülsz egész 
nap? Szeretsz barkácsolni? Vagy csak 
szeretnéd izgalmasabbá, hangulatosabbá 
tenni a szobádat? Ha a válaszod igen, 
akkor ez a cikk neked szól! Ha pedig 
azt szeretnéd, hogy a szobád hangulata 
alkalmazkodjon a tiédhez, ne pedig 
fordítva, akkor mindenképp tarts velem!  
Miről is van szó? Két szóban összefoglalva 
a mennyezeti hangulatvilágításról.

A technológia sajátosságai
A hangulatfény alapja, hogy úgy világítjuk 
meg a plafont, hogy magát a fényforrást 
elrejtjük. Ez a szemnek rendkívül kedvez, 
ugyanis csak indirekt fényeket látunk. A 
fényforrásunk egy színes LED szalag, és 
ezt leggyakrabban egy speciális díszlécbe 
vagy alumínium profilba helyezzük, de 
számos más megoldás is létezik.

Ha jól sejtem, neked is van olyan kütyüd, 
ami „világítós”. Legyen szó számítógép 
perifériáról, bluetooth hangszóróról 
vagy bármi egyéb party kellékről. A 
LED technológia fejlődésének és olcsó 
előállításának köszönhetően a gyártók 
előszeretettel dobják fel termékeiket 
különféle színekben pompázó 
megvilágítással. Így születik meg a 
fürdőszobaipar, az elektronika és a 
hangulatvilágítások szerelemgyermekeként 
a mozgásérzékelős wc csésze megvilágítás. 
Nem is gondolnád, mennyire népszerű 
ez a zenélő bilit megszégyenítő termék. 
Na de, ha ekkora LED őrület van, miért 

pont a szobánk maradjon ki belőle? Ha 
felkeltettem az érdeklődésed, és kedvet 
kaptál ehhez az igazán hasznos DIY 
projekthez, akkor gyere, és adok pár tippet, 
hogyan is vágj bele.

Amire szükséged lesz (alapcsomag):
• egy tekercs LED szalag
• tápegység
• vezérlő egység
• opcionális kiegészítők

Ha ezek mind megvannak, csak a 
kreativitásod szabhat határt.  

Tervezés
Először is az a legfontosabb, hogy kell egy 
tervet készíteni. Figyelembe kell venni a hely 
adottságait. Hány sarok van a szobában? 
Mekkora részen szeretnénk megvilágítani 
a plafont? Milyen a függönykarnis 
kialakítása? Ha kitaláltuk, hogy hol lesz 
felszerelve a hangulatvilágítás, akkor ki 
kell számoljuk, hogy összesen hány méter 
szalagra lesz szükségünk. Ebből kiderül, 
mekkora tápegységet érdemes használni. 
Vannak előre összeállított szettek, amik 
azért előnyösek, mert biztosan elég erős 
tápegység jár hozzá, és a megfelelő 
vezérlőegységet is tartalmazza. Ezután 
azt kell kiválasztanunk, hogyan rögzítsük 
a szalagot. Íme néhány megoldás:

Festhető hungarocell díszléc
Előnyök:

• szép

KREATÍV

ÉS LŐN VILÁGOSSÁG!
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• illeszkedik a szobád színéhez
• könnyen szabható

Hátrányok:
• sok a fényveszteség
• szükséged lesz akril festhető tömítőre
• a projekt financiális összesítésénél egy 

komolyabb tételként fog szerepelni

Alumínium profil
Előnyök:

• könnyen beszerezhető
• sok fényt ad
• olcsó

Hátrányok:
• figyelni kell, hogy egyenesen legyen 

felszerelve
• nem a legesztétikusabb
• nehezen szabható

Ha szépen megkötött a ragasztó 
(ragasztótól függően 12-24 óra), 
belehelyezhetjük a szalagot a profilba. 
Ezután már csak a vezérléséről és az 
energiaellátásáról kell gondoskodni. 
Vezérlő egységből is van választási 
lehetőség. A legkézenfekvőbb a 
távirányítós megoldás, mivel szinte 
mindegyik LED szalaghoz csomagolnak 
egyet. Ha te is az az ember vagy, aki sose 
találja a tévé távirányítót, akkor ez csak meg 
fogja nehezíteni az életed, ugyanis apró 
méretéből adódóan bárhol képes elbújni.

Ezen kívül létezik egy jobb megoldás, 
amivel bővítheted okosotthon palettád. 
Ma már meglepően olcsón hozzájuthatunk 
egy wifivel működő LED szalag vezérlőhöz. 
A hozzájuk járó ingyenes alkalmazásban 
kedvünk szerint testre lehet szabni bármely 
paraméterét. Fényerő, szín választás, 
időzíthető (pl.: 22:00-kor kapcsoljon ki), 
de még akár a telefonodon szóló zene 
ritmusát is képes lekövetni. Természetesen 
működik a legtöbb asszisztenssel (Alexa, 
Google Home, Siri, Bixby).
A technológia adott, olcsón elérhető, 
és minimális barkács érzékkel csodákat 
lehet tenni. Fel lehet használni ágy, polc, 
kanapé megvilágítására is. De csináltunk 
már belőle világító, gravírozott plexit is. 
Csak biztatni tudlak, hogy vágj bele, mert 
már egy kevés, jól elhelyezett LED is csodás 
hangulatot tud teremteni.

[vasgergő]
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Franco Supino svájci olasz író ifjúsági 
regénye – melynek magyar fordítása 
Urbán Éva munkája – egy disztopikus 
Svájcban, időszámításunk szerinti 2075 
környékén játszódik, és egy ebből a 
világból menekülni kívánó fiatal belső 
vívódását mutatja be, ahogyan választani 
próbál család és barátok, az értelmetlen 
lét és a boldogság lehetősége közül.

A regény igencsak in medias res nyit: 
az első fejezetben főszereplőnk, Tóbi, 
egy nagyjából középiskolás korú fiatal, 
bátyjával, Vilivel beszélget, aki arra 
akarja rávenni, hogy saját érdekében 
meneküljön el az országból. A műben 
sosincs közvetlenül kimondva, hogy mi 
okozhatta a jelen szituációt, ám az olvasó 
utalásokból és megjegyzésekből nagyjából 
rekonstruálni tudja a háttértörténetet.
Valamikor az elmúlt ötven évben, azaz 
feltehetően 2025 környékére a világon 
nagyon komollyá vált a vízhiány, így 
azon országoknak, amiknek bőséges 

édesvíz-forrásuk volt, annak exportjából 
is lehetőségük nyílt jelentős bevételre szert 
tenni. Svájc is ezen országok közé tartozott, 
a jelenleg sem szűkölködő ország még 
gazdagabbá vált, többnyire a vízexportra 
építve gazdaságát. Ekkor viszont svájci 
tudósok komoly felfedezést tettek: találtak 
egy anyagot, ami levegőbe juttatva 
katalizálja a felhőképződést, így számos, 
addig száraz ország, főleg Afrikában, 
hirtelen maga is könnyedén tudott vízhez 
jutni, olyannyira, hogy a sivatag is zöldbe 
borult.
A találmány hatására a svájci vízexport 
felvásárlói elapadtak, összeomlasztva 
ezáltal az ország gazdaságát és 
társadalmát. Az országot szomszédai 
majdnem felosztották, ám egy 
populista, nacionalista diktátor, bizonyos 
Nagyeszesi Alfréd hatalomra kerülése 
ezt megakadályozta. Ugyanakkor 
Nagyeszesi minden próbálkozása 
ellenére Svájc csupán árnyéka maradt 
egykori önmagának. Az öreg férfiak 
kocsmákban ülve isznak, és merengenek 
a régi szép időkön, a nők otthon vannak, 
a fiatalok pedig tömegével szöknek át 
a határon, az iskolát követő életfogytig 
tartó Nemzeti Gárdában történő katonai 
szolgálatot elkerülve, Olaszországon és 
Franciaországon át a Földközi-tenger másik 
oldalára, az ígéret földjére, Afrika gazdag 
országaiba, Algériába, Csádba, Kenyába, 
az országokba, amik, ironikus módon, 
pont a svájci találmánynak köszönhetően 
emelkedtek fel. A szűk pártelit éli 
majdnem tűrhető életét, amit hűségükért 
cserébe kapnak, a propaganda pedig 

KULTÚRA / OLVASÁS
LÉPJ LE INNEN, ÖCSI! – AVAGY EGY FIATAL SVÁJCI 
VÍVÓDÁSA EGY FORDÍTOTT MENEKÜLTVÁLSÁGBAN
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A rövid fejezetek igen egyedi ritmust adnak 
a műnek, az olvasóra egyrészt valamiféle 
sürgető hatást gyakorolva, másrészt 
viszont, főleg a magyar nyelvű kiadás nagy 
betűméretével (és helyenként kissé nem 
túl szerencsés szerkesztésével, elnagyolt 
tördelésével) együtt, első ránézésre 
gyerekkönyves hatást nyújtva. A könyv 
magyar kiadásának végében az eredeti 
kiadó weboldalának nyomán találhatóak a 
műhöz tartozó kérdések és egy rövid interjú 
a szerzővel. A kérdések, mint például „3. Hol 
lehet a történetben az odaát?” többnyire 
olyanok, amiket az olvasó valószínűleg 
magának is feltesz, így kissé tankönyv-
hangulatot ad a könyvnek. Ha az ember 
lapoz még párat, eljut az eredeti kiadó, 
a da bux bemutatójához, ahol megtudja, 
hogy ez a tankönyvszerűség talán nem is 
olyan véletlen, hiszen a céljuk, hogy nem 
egyszerű témákról, egyszerű nyelvezetű, 
rövid könyveket adjanak ki, hogy ezáltal 
ösztönözzék a svájci fiatalokat olvasásra 
és arra, hogy ezekről a nehezebben 
emészthető témákról gondolkozzanak. 
Ehhez még egy kissé hozzátesz, hogy 
a da bux weboldala van hivatkozásként 
megadva a könyv kérdéseihez és az 
interjúhoz, ahol az olvasó egy szabályos 
dolgozattal találja szemben magát.
Összesítve, ajánlani tudom a könyvet 
elolvasásra, ha az ember keze ügyébe 
kerül, és van fél-egy órája, amikor nem 
tudja, mit csinálhatna, ha nem idegesíti 
túlzottan, hogy helyenként egy-egy sorban 
nincs szóköz, de van több szó, akkor egy 
érdekes könyvvel többet olvasott, és 
lesz min elgondolkoznia a következő pár 
olyan órában, amikor nincs mit csinálnia. 
Ifjúsági regény besorolása nem javaslom, 
hogy elriassza az olvasástól az idősebb 
generációkat sem, ugyanis a kérdések, 
amiket a könyv fejteget, mindannyiunkat 
érintenek.

- Lukács Márton

épphogy elég embert tart Nagyeszesi 
oldalán. Folyamatos terrorakcióktól kell 
tartani, hiszen nyugatsvájci és délsvájci 
szakadárok próbálják elérni saját területeik 
beolvasztását Francia- és Olaszországba.
Ebben a szituációban találja magátTóbi, 
aki hosszú ideje tervezgeti a szökést, 
hogy elkerülje a szolgálatot a Nemzeti 
Gárdában. Apja alkoholista, anyja próbálja 
összetartani a házat és a családot, bátyja, 
Vili pedig csempésznek állt, miután 
dezertált a Nemzeti Gárdából, és most 
drogokat, embert, mindent, amiért fizetnek 
neki, hoz-visz a határon, és ezáltal svájci 
viszonylatban egészen jó életet élhet.
A regény nem túl hosszú időt, legfeljebb 
egy hetet, inkább két-három napot dolgoz 
fel. Kiderül, hogy Tóbi, és barátja, Simi, 
hosszú ideje terveznek megszökni. Ennek 
végső előkészületeit láthatjuk, ahogyan 
egymással találkozgatva beszélik meg, 
hogy mit hogyan fognak csinálni, kinek 
milyen rokonainál tudnak majd megállni 
és milyen szép jövő vár majd rájuk. Közben 
Tóbi belső vívódását is láthatjuk, mivel úgy 
érzi, döntenie kell: vagy otthon marad, 
hogy a családjával legyen, vagy megy, 
hogy legyen esélye, nem is csak egy jobb 
életre, de egyáltalán egy életre.



KOCKA SZABÁLY


