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H I R D E T É S

Mágikus lények mérték össze tudásukat Kolozsváron 

Fergeteges hangulatban zajlott szombaton a KMDSZ által szervezett 
téli majális. A kincses városi Törökvágásba mintegy 450 egyetemista 
ment ki zászlóval, saját építésű szekerekkel, sokan a csapat kabalája-
ként mágikus lénynek öltöztek, és tánctehetségüket megmutatva kép-
viselték csapatukat az utolsó játékban. A győztes csapat a Wesithek 
lett, második helyezett a Szűretlen, harmadik pedig a Szeszkimók. 

 » FOTÓ: FACEBOOK/KMDSZ DIÁKNAPOK

A KUKACS MOBILOS JÁTÉK A FIATALABB KOROSZTÁLYNAK SZÓL, DE FELNŐTTEKNEK IS SZÓRAKOZTATÓ LEHET

Tanulni virtuális medvekergetés közben

Szelektív hulladékgyűjtés-
re, környezettudatosságra 
oktató játék prototípusát 
fejlesztette ki egy csíkszere-
dai csapat digitális ötlet- és 
prototípusversenyen. A 
Kukacsnak elnevezett játék 
vázlata olyan jól sikerült, 
hogy szeretnék továbbfej-
leszteni.

 » BARABÁS HAJNAL

F utó- és ugrójátékok képezik 
a Kukacs mobilos játék pro-
totípusának alapját, ame-

lyet egy csíkszeredai fejlesztők-
ből álló csapat hozott létre tavaly 

novemberben. Kállai Emánuel, a 
KialaCool-B nevű csapat vezető-
je érdeklődésünkre elmondta, 
a közösség számára hasznos té-
mát szerettek volna mobiltelefo-
nos applikációjukhoz kapcsolni, 
ezért esett a választásuk a kör-
nyezetvédelemre, azon belül is a 
szelektív hulladékgyűjtésre. Így 
született meg Kukacs, a székely 
bácsi, akinek különböző akadá-
lyokat kell átugrania – miközben 
kergeti egy medve –, és például 
olyan kvízkérdésekre kell vála-
szolnia, hogy milyen színű tá-
rolóba kell eldobni a műanyag-
hulladékot. Helyes válasz esetén 
a medve már nem kergeti Kuka-
csot. Mint a csapatkapitány ma-
gyarázta, minden szinten más-
más témában lehet fejleszteni 

a karaktert, és ezzel egy időben 
hasznos tudással gazdagodhat 
a játékos. Célcsoportjuk ugyan-
is főként a fi atalabb korosztály, 
melynek tagjai szívesen játsza-
nak mobiltelefonon, de akár fel-
nőtteknek is szórakoztató lehet. 
„Ez a játék nemcsak szórakoztat-
na, hanem tanítana is” – jegyez-
te meg Kállai.

A prototípus annyira jól si-
került, hogy úgy döntöttek, to-
vábbfejlesztik. „Elképzeléseink 
vannak, azonban szükségünk 

lesz támogatókra, beruházók-
ra, hiszen ingyenes játékot sze-
retnénk készíteni” – mondta 
a fejlesztő. Hozzátette, a játék 
révén Székelyföldet is szeretnék 
népszerűsíteni, ezért a pályák 
hátterét ismert székelyföldi tá-
jak képeznék, mint az Egyeskő, 
a Szent Anna-tó. Arra is látnak 
lehetőséget, hogy angol nyelven 
is kiadják, így nemcsak magyar 
anyanyelvűeknek, de nemzet-
közi szinten is hasznos appliká-
ciónak bizonyulhat a környezet-
tudatosságra nevelő játék.

A csíkszeredai fejlesztőcsapat 
tagjai: Kállai Emánuel csapat-
kapitány, Kurkó Alajos Alfonz, 
Székely Zolta, Zsidó Enikő fej-
lesztők, valamint Csont Zsom-
bor dizájner.

 » Minden szinten 
más-más témában 
fejleszthető a karakter, 
így hasznos tudással 
gazdagodhat a játékos.

Medvefuttában. A Kukacs játékban akadályokon kell átugrani, valamint különböző szinteket teljesíteni a székely bácsi karakterével

A Jokeré a legtöbb 
Oscar-jelölés

A Joker, Az ír, az 1917 és a Volt 
egyszer egy... Hollywood 

kapták a legtöbb jelölést a 92. 
alkalommal átadandó Oscar-dí-
jakra. A Jokert 11 kategóriában, 
míg a fent említett többi alkotást 
egyenként 10 kategóriában je-
lölték az amerikai fi lmakadémia 
tagjai a legrangosabbnak számí-
tó fi lmdíjra. Egyenként hat jelö-
lést kapott a Kisasszonyok, a Jojo 
Nyuszi, a Házassági történet és 
az Élősködők. Az Akik maradtak 
című magyar fi lmet végül nem 
jelölték díjra a legjobb idegen 
nyelvű fi lmek kategóriájában. A 
legjobb fi lm díjára kilenc alkotást 
jelölt az amerikai fi lmakadémia, 
így a Joker, Az ír, az 1917, a Volt 
egyszer egy... Hollywood, a Ford v 
Ferrari, a Paraziták, Jojo Nyuszi, 
a Kisasszonyok, a Házassági tör-
ténet közül kerül ki az év legjobb 
fi lmje a február 9-én Los Ange-
lesben szervezendő díjátadón. 
A legjobb színész kategóriában 
Adam Driver, Antonio Banderas, 
Joaquin Phoenix, Jonathan Pryce 
és Leonardo DiCaprio esélyesek 
a díjra, a legjobb színésznő kate-
góriában pedig Charlize Theron, 
Cynthia Erivo, Renée Zellweger, 
Saoirse Ronan és Scarlett Jo-
hansson versenyeznek. A legjobb 
férfi  mellékszereplő versenyében 
Al Pacino, Anthony Hopkins, 
Brad Pitt, Joe Pesci, Tom Hanks 
közül dől el, hogy ki kapja az 
aranyszobrot, míg a legjobb női 
mellékszereplő Florence Pugh, 
Kathy Bates, Laura Dern, Margot 
Robbie, Scarlett Johansson ötö-
séből kerül ki. A legjobb rendező 
Oscar-díjára Bong Joon Ho, Martin 
Scorsese, Quentin Tarantino, Sam 
Mendes és Todd Phillips esélye-
sek, míg a legjobb animációs fi lm 
díjára az Így neveld a sárkányodat 
3, a Keresem a testem, a Klaus, a 
Hiányzó lánccszem és a Toy Story 
– Játékháború negyedik része 
esélyes. (Tamás Attila)




