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A	 februári	 számunkban	 ezúttal	 megint	 van	
egy	központi	téma,	ami	névszerint	az	OMSI.	Eb-
ből	kifolyólag,	most	a	cikkek	fele	foglalkozik	az	
előbb	 említett	 témával	 valamilyen	 formában.	
A	rengeteg	jó	témának	köszönhetően	igencsak	
nagy	 terjedelmű,	 54	 (!)	 oldalasra	 sikeredett	 a	
magazinunk.	Nézzük,	mit	is	tesz	ki	ez	az	oldal-
szám:
A	decemberi	megjelenésű	OMSI	2	 tesztjével	

indítunk,	és	habár	azt	ígértük,	hogy	extra,	8	ol-
dalas	cikkel	 jelentkezünk,	nem	tudtuk	 tartani,	
helyette	be	kell	érnetek	egy	10	oldalas	írással.	
Majd	az	OMSI	témát	folytatva	szembe	állítjuk	
a	két	első	addont	a	játékhoz,	az	FBW	549	és	az	
MB	Citarokat.
Azután	a	szokásos	Egzotikus	BVE,	és	Ez	most	

komoly?	sorozatunkat	olvashatjátok	el.
A	 témát	 a	Metropolis	 család	 követi,	 amiben	

jobban	benézünk	a	„motorháztető”	alá,	hogy	
pontosan	mit	jelent	a	Metropolis	szó.
Közút	kategóriában	ebben	a	hónapban	a	MAN	

NG272	a	kiszemelt,	nem	véletlenül:	ugyanis	ezt	
a	 buszt	 tudjuk	 alapértelmezetten	 vezetni	 az	
OMSI2-ben.	Hát	 ismerjük	meg	jobban	a	valódi	
járművet	is!
Utána	 elkezdünk	 egy	 kétrészes	 cikket,	 ami-

ben	 optomi	mesél	 a	 terepasztaláról,	 illetve	 a	
vasúthoz	kötődő	kapocsról,	ami	köztük	van.
Végül	ismét	OMSI	témájú	írással	zárjuk	a	feb-

ruárt,	ezúttal	Alterrrel	és	Wizarddal	készült	in-
terjút	olvashatjátok	el.	 SD

Bevezető

SIMWORLD MAGAZIN
Valós és virtuális közlekedési magazin.
Megjelenik minden hónapban.

Főszerkesztő: SD
Korrektor: C.K., Burkus
Újságírók: C. K., HLJ, SD
http://sd-ejc.info





H
ó

na
p

 f
o

tó
ja

 - 
H

ó
b

o
r 

M
át

é
(h

tt
p

s:
//

w
w

w
.f

a
ce

b
o

o
k

.c
o

m
/g

ro
u

p
s/

2
4

4
2

2
9

0
8

2
3

0
8

5
2

4
/)



S
zim

u
láto

r

Általánosan…
Első blikkre az OMSI2 nekem 
nagyon bejött. Persze a húzó-
név az a csuklós MAN busz, az 
kétségtelen, de emellett kap-
tunk motor javítást, új menüt, 
kibővített Spandau pályát, és 
még rakat olyan dolgot ami 

növeli a szimulációs élményt. 
Habár az kétségtelen, hogy a 
grafikához nem nyúltak sem-
mit se( vagy ha igen, akkor 
az jelentéktelen), az maradt 
ugyanaz, mint volt. Ezt dönt-
se el mindenki, kinek mennyi-
re felel meg a kinézete.

Én azt mondom, hogy a já-
ték önállóan teljesen elmegy, 
és ugyan vannak benne hibák, 
az OMSI 1-től elkülönítve tel-
jesen jó játék. Ám sajnos lé-
tezik már az OMSI 1, de ezt a 
gondolatot később bontom 
ki.

Decemberben	 megjelent	 az	 OMSI	 2,	 és	 habár	 lehet,	 hogy	 a	 januári	 szám-
ban	 vártátok	 a	 nyúzópróbát,	 úgy	 gondoltuk,	 hogy	 inkább	 várunk	 vele	 még	
egy	 hónapot,	 hogy	 több	 időnk	 legyen	 letesztelni,	 megnézni	 a	 szoftvert.	

Hát,	essünk	neki!

OMSI 2
KAPTUNK IS, MEG NEM IS

SimWolrd6
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OMSI 2

Teljesítmény
A játék motorja kellőképpen 
át lett írva ahhoz mérten, 
hogy a csuklós miatt ne fo-
gyasszon többet a játék. Ez 
dicséretes, mert a próba alatt 
tényleg ugyanannyi (sőt né-
hol több is) volt az fps szám, 
mint az első résznél.

Lássuk, mit is kér a kicsike 
tőlünk: Intel Core 2 Duo 2.6 
Ghz-es procit, 2 Gb RAM-ot, 

és minimum egy 512 MB-os 
GeForce 8800-at, vagy egy 
ATI Radeon HD 3870-et. Ezzel 
szemben az OMSI első része 
szintén ugyanennyit kért, de 
a videó kártyánál beérte a 
256-al is. Szóval sikerült töb-
bet belepréselni a játékba 
( csukló, nagyobb Spandau, 
több modell), ugyanannyi 
gépigénybe. Ez nem rossz, 
bár van hátránya is, amit szin-
tén majd csak később fogok 
bővebben említeni.

Pozitívum
A legfontosabb a csuklós 

busz. A játékban a MAN GN92-
es 3 ajtós toló csuklós buszt 
kapjuk meg, mellé a szóló vál-
tozatot, az NL 202-őt, és per-
sze az első rész kétszintes bu-
szait. Mellesleg ezeket ki sem 

próbáltam, mert minek, nem 
azon van most a hangsúly. 
A csuklóst eszméletlenül jól 
megcsinálták, kezdve a csuk-
ló animációjától, az ugyanis 
nem csupán fix modell, vagy 
fix kép, amit a játék szét- illet-
ve össze húz, hanem valóban 
kaptunk egy működő csuklót. 
Ez különben nem von le szinte 
semmit se a teljesítményből. 

7SimWorld



Élmény vezetni, komolyan. 
Az ajtónyitási lehetőségek 
ugyanazok, vagyis első ajtót 
szárnyanként tudjuk nyitni, a 
hátsó kettőre nincsen ráha-
tásunk. Gyorsulása, szerintem 
kicsit lassú, elég nehezen éri 
el akár az 50-et, de ha meg-
figyeljük a való életet, azért 
ott sem sűrűn száguldoznak 
csuklósokkal.

A szóló NL 202 az OMSI vi-
lágában eddig sem volt isme-
retlen, ugyanis már letölthető 
volt hozzá, ettől függetlenül 
Marcellék úgy gondolták, ők 
is megcsinálják a saját válto-
zatukat. Hát, jelentem, ennek 

a busznak a minősége sem 
marad el a csuklós mellett, 
semmire sem lehet panasz, jól 
megcsinálták, bár nekem újat 
nem adott a korábbi megje-
lent modellel szemben.

A Berlin-Spandau pedig új 
buszvonallal gazdagodott, 
immáron vezethetünk az 
5-ös buszvonalon is. Nagyon 
hangulatosra sikeredett, és 
itt hozzá kell tennem, hogy a 
játékban a dátumtól függően 
tudunk az adott viszonylato-
kon vezetni. Ezt úgy értem, ha 
beállítjuk a főmenüben, hogy 
1986, akkor tudunk menni 
az 5-ös, illetve 92-es, és 13N 
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viszonylatra, ha viszont 
beállítjuk, hogy 1994-ben 
legyünk, akkor ott meg a 
130-as, és 137-es vonalon 
fogunk tudni menni. Ez 
egyáltalán nem hülyeség, 
mert 1994-ben a 130-as 
vonal már átmegy a fal 
túloldalára, sőt fal sincs a 
pályában, míg 1986-ban 
ott virít a fal, és a 92-es 
sem megy még át. A két 
időpont között természe-
tesen van átmenet, így 
van, hogy az egyik évet 
kiválasztva az adott járat 
terelőútvonalon közleke-
dik, esetleg kihagy meg-
állókat, de a berlini fal 
lebomlása után az olyan 
buszvonal is van, aminek 
csak annyi a dolga, hogy 
az új rész, és a régi rész kö-
zött ingázik. A pálya ezen 
része véleményem szerint 
a legjobbra sikerült, és 
nem csak azért, mert vég-
re nem széles úton kell 
menni, hanem hangulatá-
ban is, teljesen más kort 
fest le. Szerintem ez egy 
elég jó újítás, ennek a pá-
lyának mindenféleképp, a 
kérdés az, hogy a leendő, 
és a mostani pályák fris-
sítéskor mennyire fogják 
ezt kihasználni?

Örvendetes újítás, ha 
menetrendet választunk 
ki, és bekapcsoljuk a tere-
lő nyilakat, akkor a gyári 
sárgák egy része eltűnik, 
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h e -
lyettük narancs 

színűek veszik át az eget, 
és azok mutatják, hogy ne-
künk merre kell menni. Em-
lékszünk az első részben a 
körforgalomra, a maga 10-

20 jelző nyilaira? Hát, ha me-
netrendben vezetünk, ennek 
vége, csak azok a nyilak van-
nak megjelenítve, amik tény-
legesen kellenek nekünk.

De emellett vannak új uta-
sok is, idős néni, és fiatal gye-
rek képében, amik jó újítások, 
de én minimum még 25 új 
ember-modellt tettem volna 
be a játékba.

Új AI járművek is vannak, eb-
ből is kevesebb, de legalább 
vannak. A minőségük ugyan-
olyan, mint az első részben 
megjelenő autókkal, így az 
is inkább emeli az élményt. 
Van tűzoltó autó is (vagy mi) 
ami ugyan szirénázik, de a pi-
ros lámpánál ő is megáll. Jó 

gondolat, hisz a Börzsöny-
Fiktívben is volt, ám techni-
kailag nem lett jól megoldva. 
Én készségesen félreálltam, 
hogy elmenjen, erre a többi 
AI semmibe veszi, és látható-
an a tűzoltó sem töri magát, 
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h o g y 
odaérjen ahol 

a baj van. De ez már a 
negatív oldal, így inkább ott 

is folytatom.

Negatívum
Sajnos a játék sajog a hibák-

tól. A cikk elején azt írtam, 
hogy saját magában önálóan 
teljesen korrekt játék, még a 
kisebb hibák ellenére is. Ám a 
legnagyobb hibája, hogy van 
egy első része is. Az első rész-
hez pedig az elmúlt években 
rengeteg kiegészítőt alkot-
tak, és azok most vagy egyál-
talán, vagy hibásan indulnak 
el a második részben. Hogy ez 

I m r e 
volt jó, azt 

én se tudom, pe-
dig a készítők állították, 

hogy lefelé kompatibilis lesz 
a játék, ennek ellenére, ne-
kem egy pályát sem sikerült 
teljesen jól elindítani a 2-ben. 
Ezt én azért tartom vérlází-
tónak, mert a játék 10000 fo-
rintba kerül, és amúgy ennyit 
nem ér meg. De erről később. 
Ezt elvileg orvosolták egy 
patch-el, gyakorlatilag nem. 
Az tény, hogy volt amit javí-
tottak, és volt amit nem, ezt 
még nem, amikor ezt a cikket 
épp írom.

A másik szarvas hiba, hogy 
a játék instabil. Tudom, előbb 
azt írtam, hogy a teljesítmény 
nem romlott, és ez így is van. 
Ám számítani kell arra, hogy 
a szimuláció alatt minimum 
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k é t s z e r 
fog olyan 

szinten le-
fagyni 2-3 eset-

leg 10 mp-re, 
hogy onnan nem 

mondja meg sen-
ki, hogy valaha is visz-

szatér a játék. Mellesleg 
amúgy visszajön, mégis 
én úgy gondolom, hogy 
ilyen hibának nincs helye 
se 2013-ban, se 2014-ben. 
Főleg, úgy hogy az OMSI 1 
azért ritkán fagyott ki, és 
akkor is voltak annak elő-
re látható jelei. Itt viszont 
nincsen, fut a szimuláció 
20-30 FPS-el, az ég vilá-
gon semmi gond, és egy-
szer csak megakad a kép, 
és elkezd homokórázni. A 
fórumokat olvasva, nem 
csak engem tisztelt meg 
ezzel a játék.

Ez a kettő a fő probléma, 
a többi már szinte nem is 
fontos. De azért én meg-
említem. Egyik látványos 
hiba a sok közül, hogy a 2. 
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ajtónál az NL202-ben és a 
GN92-ben, a leszálló utas 
türelmetlen, ezért beleáll 
az ajtóba, úgy hogy azon 
félig kilóg. Hogy ez miért 
nem tünt fel senkinek, az 
rejtély, de ezt tényleg 3 
sor átírásával lehet orvo-
solni, ez azért nem olyan 
nagy baj, inkább csak bosz-
szantó.

Aztán ott van még a 
„Loading tiles…” és a „Pa-
nel1” szöveg, amik azért 
szép számmal fel szoktak 
tűnni. Tudni kell, hogy az 
OMSI2 nem az egész pá-
lyát tölti be, hanem csak 
bizonyos részét, annak 
megfelelően ami a beállí-
tásokban szerepel. Ezért 
aztán ha a pályán ugrá-
lunk, vagy a buszt tesszük 
le új helyre, ez a Loading 
tiles felirat mindig fel fog 
ugrani, mert ez alatt töl-
ti be a pálya azon részét. 
A Panel1 feliratot nem 
tudtam értelmezni, egész 
egyszerűen megjelenik, és 
ki kell várni, amíg el nem 
tűnik.

Negatívum még, hogy a 
pályában már utólag nem 
tudunk dátumot módo-
sítani. Ez érthető, mert a 
dátumoknak megfelelően 
tölti be a hozzá rendelt 
módosított pályát. Nyíl-
ván ezt utólag a játék nem 
tudja visszavenni.

A következő hiba a fülké-
ben a balra-jobbra lötyö-
gés, amit nem tudok hova 
tenni, ugyanis egyrészt az 
első részben nincs ilyen, 
másrészt én több vezetőt 
megfigyeltem a napok-
ban, egyik sem lötyögött 
az ülésében balra-jobbra. 
Meg lehet ugyan szokni, 
de nincs értelme ennek a 
lötyögésnek.
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To v á b -
bi hibák, 

hogy (amit a 
patch már javí-

tott) a csukló utáni 
utasok némán tűrik, 

hogy milyen kegyetle-
nül vezetik, és csak azok 

kárognak, akik elöl ülnek. De 
ha menetrendet választunk, 
és beérünk a végállomásra, 
akkor a végén a megjelenő 
ablakban konstatálhatjuk a 
nagy fehér semmit, mert a 
program nem írja ki a megál-

lókat az időpontokkal együtt, 
mint az elsőnél. Így végül is 
rejtély, hogy hol késtünk, hol 
értünk korábban oda. Ki tud-
ja, talán jobb is így, nem?

Beszéljünk még egy kicsit 
az utasokról. Az dicséretes, 
hogy 2 új modell került a sze-
rény gyűjteménybe, de az 
már kevésbé, hogy még min-
dig nem tanultak meg öltöz-
ködni. Vagyis télen is pólóba 
próbál felszállni a szerencsét-
lenje, és ismét számon kéri 
rajtam, hogy miért van hi-
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deg a buszban. Ezt az öl-
tözködés problémát már a 
TML Studiosnak is sikerült 
megoldania a CBS2-ben, 
meg a City Bus Simulator 
München-ben is. Azt nem 
várom el tőlük, hogy az 
előbb említett 2 játékhoz 
hasonlóan a buszban be-
szélgessenek, legyen alap-
zajuk, meg csomagjuk, de 
azt azért igen, hogy ha tél 
van, nagykabátban szállja-
nak fel.

Elszámolás
Akkor foglaljuk össze. Van 
egy második részünk, ami-
ben van csuklós busz, amire 
mindenki várt, amióta kijött 
az első rész. Nem kér töb-
bet az OMSI2, az 1-nél, ám 
mégis kötelező jelleggel 
mindig kifagy, ami bosszan-
tó.

A cikk elején azzal kezd-
tem, hogy direkt vártam 1 
hónapot, és csak januárban 
kezdtem neki a cikk írásnak, 
hátha a patch javítani fogja 
ezeket a hibákat, és így jobb 
fényben tudom feltüntetni 
a játékot, és esetleg ked-
vet is tudok hozzá csinálni, 
hogy vegye meg mindenki, 
de nem így lett.

Kétségtelenül a legna-
gyobb negatív dolog, hogy 
lefelé nem kompatibilis, és 
egyetlen egy pályát sem le-
het csak úgy elindítani ben-
ne. (Persze most már érkez-
nek a pályákhoz a patch-ek, 
amik ezt hivatottak javítani, 
de ez rengeteg időbe telik 
még…)

Én azt mondom, hogy 
amint kijön egy olyan javí-
tás, amiben ezt is orvosol-
ják, és nem kell kompro-
misszumokat kötni, akkor 
az feltétlenül vegye meg, 
de most még semmiképp, 

mert 10 ezer forintot egyál-
talán nem ér meg.

Kaptunk is, meg nem is. 
Van csuklós busz, ami jó, de 
nem indul el rajta szinte az 
összes pálya, így nincs hol 
kipróbálni a Spandaun kí-
vül.

SD
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Így hát gondoltam egyet, 
szembe állítottam a két jó-
szágot, és úgy gondoltam, 
írok róluk egy cikket. Először 
kezdjük a rangidőssel, vagyis 
az FBW-vel, aztán nekiesünk a 
Citaro-nak is.

Kitaposatlan úton
Tény, hogy az első addon 

busznak nem volt könnyű 
dolga, sőt semelyiknek sincs, 
amennyiben a készítője tisz-
tességes munkát akar végez-
ni. Azt kell, hogy mondjam, 
hogy az emlékek idővel meg-
szépülnek, és nem volt ez 
másképp ezzel a busszal sem. 

Amikor beültem a vezetőülés-
be, és körbe néztem, konkré-
tan az az érzésem volt, mint-
ha egy darab farönkre ültem 
volna le. Pedig emlékszem, 
hogy mikor megjelent, annyi-
ra odáig voltam, meg vissza, 
és nem csak azért, mert egy-
szintes volt, hanem azért is, 
mert végre volt benne csön-
gő, illetve harmadik ajtó.

De nézzük a konkrétumo-
kat. A modellről elmondható, 
hogy nincs annyira kidolgozva, 
érezhető rajta a kezdetleges-
ség. Ez leginkább az ajtókon, 
ablakokon látszik, azok ívei 
ugyanis 4-5 rövid egyenesből 

állnak. Pontosabban, minden 
íve a busznak jól láthatóan 
egyenesekből épül fel, ami 
elég zavaró. Sajnos az ajtókat 
a semmi mozgatja, merthogy 
hajtókarnak se híre, se ham-
va. A fülke szűk, túl elöl van 
a kamera, alig látni valamit a 
műszerfalból. Textúrák tekin-
tetében is igazából közepes a 
dolog, mert mindenhol ren-
desen meg van csinálva, ám 
semmi extra. A hangokról sem 
tudok elmondani olyan sok 
jót, mert habár a motorhang 
új, számos egyéb hang az alap 
buszokból lehet ismerős. Az 
újdonsült motorhang jó pró-

Egyik	nap	bevillant	egy	nagyon	régi	OMSI-s	addon	busz,	az	FBW549-es.	Mégpe-
dig	azért	villant	be,	mert	az	OMSI	megjelenése	után	ez	volt	az	első	teljesen	elké-
szült	busz.	Most,	az	OMSI	2	megjelenésén	vagyunk	túl,	és	a	stafétabot	ezúttal	a	

Mercedes	Citaro-k	kezébe	került.

A két elsőszülött
FBW549 &  MB CITARO
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A két elsőszülött

bálkozás akart lenni, de egy 
50-es tempónál zavaróan visí-
tó. Ezek után nekem 2 kérdé-
sem van: 1, miért nincs hangja 
a kéziféknek, 2 hol van a se-
bességváltó gombsor? Mert 
ezzel a kettővel sehol sem ta-
lálkoztam az egész buszban. 
Ugyan, persze billentyűzeten 
sebességbe lehet tenni, de 
úgy gondolom illik valahova 
betenni egy gombsort is.

Félreértés ne essék, nem 
lehúzni akarom a buszt, csu-
pán felsorolom a hiányossá-

gait. Viszont ahogy azt idáig 
is hangsúlyoztam, ez volt az 
első addon-busz, és valljuk 
be őszintén, vannak azért et-
től sokkal rosszabbul sikerült 
„elsők” is a szimulátorok kö-
rében. Azért gondoljunk csak 
bele, van 3 ajtó, amit egyen-
ként tudunk nyitni/zárni, van 
fűtés, fényszóró, utastérlám-
pa, „kijelző” (tábla), csöngő, 
tükrök, ablaktörlő, ablakmo-
só, és az utasok is rendesen 
viselkednek odabent. Nem 
ülnek se az ülés mellé, se ki 

a tetőre. Tehát végül is min-
dent tud, amit az alap MAN 
buszok.

Így annak ellenére, hogy 
tökéletes nem lett a járgány, 
úgy gondolom ez el sem vár-
ható, hibái nincsenek, legfel-
jebb hiányosságai.

Második etap
Most azonban térjünk rá a 

Citaro-ra. A 2-ik rész megjele-
nése előtt már megjelentek a 
szóló változatok 2-3 ajtós for-
mában, illetve midiben Cito 
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néven. Ez a kettő elsőre sem 
sikerült rosszul, sőt mondhat-
juk, hogy kiválóan! Majd az 
OMSI 2 megjelenése után né-
hány nappal a Citaro G is nap-
világot látott. Mind a modell, 
mind annak hangjai jól sike-
rültek, utóbbiban van egy kis 
ismétlés, ha nagyon fülelünk. 
A textúrák a szokásosak, sem-
mi panaszunk nem lehet rá. 
Különben a csuklós kiadása-
kor a másik kettő szóló válto-
zat is kapott egy frissítést, így 
például belekerült az is, hogy 
gombnyomásra tudjuk változ-
tatni azt, hogy automatikusan 
visszazáródjanak-e az ajtók, 
vagy sem. Az első verzióban 
ezt nem tudtuk változtatni, 
mindkettőre külön buszt kel-
lett betölteni. Ez az automa-
ta zárási funkció különben 
nagymértékben megkönnyíti 
a dolgozást a busszal, hisz a 
megállókban csupán az első 
ajtóra kell figyelnünk, a többit 
a rendszerre bízzuk, hasonló-
an a kétszintes MAN-okhoz. 
Egyedül ilyenkor az ajtófék 
okozhat problémát, mert haj-
lamos kinyitni az ajtókat, ha 
aktiváljuk azt. Máskor meg 
nem nyitja ki. OMSI 2-ben 
mindegyik modellt élmény 
vezetni, a tükrökben min-
dent korrekten visszalátunk, 
menetdinamikája szuper, a 
hűtés-fűtés megfelelő, ami 
az utasoknak nagyon fontos. 
Érdekesség, hogy a csukló-
soknál kicsit mintha kaszálna 
a hátulja, ami azért érdekes, 
mert toló csuklós buszról be-
szélünk.

Nyilván feltűnt, hogy töb-
bes számban beszélek a 
Citarokról. Nos, nem csak 
azért, mert van egy Cito, egy 
Citaro, és egy Citaro G, ha-
nem azért, mert a szólóból 
egyből kézhez kaptunk egy 2, 
és 3 ajtós kivitelt is. Ugyanez 
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igaz a csuklósra is, van 3, illet-
ve 4 ajtós csuklós is. Nekem 
kissé kiábrándító volt, hogy 
amikor a kevesebb ajtószá-
mú busszal megyek, az utolsó 
gombbal mégiscsak ki tudom 
nyitni a nem létező utolsó aj-
tót. Mert ha animáció nincs is, 
de hang akkor is lejátszódik, 
sőt, ha nyitvahagyom, akkor 
az ajtófék miatt elindulni se 
tudok, hiába oldom. Szóval 
ez egy szarvashiba. Ezt az egy 
hibát leszámítva tényleg egy 
szuper jó busz. Érdekesség 
továbbá, hogy a sebességbe 
tétel itt teli féknél jöhet csak 
szóba, ha ezt kihagyjuk, nem 
tudjuk sebességbe rakni.

A hangokról még nem be-
széltünk túl sokat ez idáig. 
Azokra sincs panasz, tiszta 
mindegyik hang, recsegés-
nek, vagy beleordításnak he-
lye itt nincs, kérem szépen 
ezek egytől egyik minőségi 
hangok. Szöges ellentéte az 
FBW-nek. Nekem személy 
szerint legjobban az ajtó-
hangok, és a fékhangok tet-
szenek. Azokért oda vagyok, 
nem tudom miért, egyszerű-
en bejön. 

A Citoval már más a hely-
zet. Lévén, hogy midi kivite-
lű, eléggé kicsire sikeredett, 
ráadásul a B tengely mögött 
véget is ér a karosszéria, ami 
miatt a motor a B tengely fe-
lett helyezkedik el. Hogy ez 
mennyire szerencsés, azt nem 
tudom, szerintem eléggé szű-
kösre sikeredett ez a jármű, 
bár meg kell hagyni, hogy 
annak ellenére, hogy többé 
kevésbé ugyanazokból az al-
katrészekből áll össze, mint 
a társai, sikerült mégis egy 
teljesen új buszt alkotni. A 
modellről itt is elmondhatjuk, 
hogy elképesztően szép, a 
részletek kellőképpen ki van-
nak dolgozva, ez így tökéletes. 
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A hangokkal már nem olyan jó 
a helyzet, ugyanis magasabb 
fordulatszámnál ez is nagyon 
visítósra sikeredett. Bár az is 
igaz, hogy nem arra tervez-
ték, hogy 50-nél többel men-
jen. A busz fordulékonysága 
viszont megkérdőjelezhetet-
len, egyedül ahhoz kell hoz-
zászokni, hogy nem annyira 
széles, és nem olyan hosszú, 
mint egy átlag Citaro, éppen 
ezért kanyarodásnál nem kell 
annyira túlhúzni az elejét.

Az addon egyetlen hibája a 
felfüggesztés teljes hiánya. 
Én nem tudom miért, de a jár-
műnek semmilyen rugózása 
nincsen, éppen ezért eléggé 
fapados. Ez azért fura, mert a 
nagybuszoknak van rugózása, 
nem hiszem hogy a Citonak 
annyira eltérő lenne, hogy 
azt a készítője nem tudta 
lescriptelni.

Összesítés
Remélem sikerült jól bemu-
tatni, hogy igazából milyen 
sok különbség van a legelső, 
és a sokadik, de ugyancsak 
első addon buszok között. És 
ha hihetünk a neten keringő 
képeknek, hamarosan csuk-
lósok tömkelege fogja várni 
az OMSI-zókat, és ha egyik 
másik különleges is lesz, arról 
egészen biztosan mi is beszá-
molunk.
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Csatlakozz a szerkesztőséghez!
 

Ha elmúltál 15 éves, és oda vagy a közösségi közlekedésért, 

illetve a szimulátorokért, akkor ne habozz,  

és írj mailt az sdzrt22[kukac]gmail[pont]com címre! 

A részletek jelentkezés után.

Figyelem!
A magazint lelkes amatőrök írják, fejlesztik szabadidejükben, ezért a leendő új kollégák-
nak sem tudunk fizetést, vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatást adni, mivel az egész 
szerkesztőség ingyenesen, pusztán hobbiból működik!
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Elsősorban	azokat	az	olasz	pályákat	mutatom	be,	amelyek	még	a	
BVE	valamelyik	változatához	készültek,	de	mivel	kedveltek	voltak,	
openBVE-en	 is	 játszhatóak	 lettek.	 Utoljára	 hagyok	 egy	 olyan	 vi-
szonylag	újonnan	bemutatott	olasz	pályát,	ami	a	pályaépítők	köré-
ben	lehet	az	egyik	etalon.	Számos	ilyen	pályát	szeretnék	látni.	
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Egzotikus BVE 2: Olaszország

Biela – Oropa villamos 
vonal.

A villamos vonalat 1911-
ben adták át, két kilo-
méteres szakaszról van 
szó, aminek emelkedése 
800 méter. A pálya Észak-
Olaszországban található 
Biela és Oropa várost köti 
össze. Maga a pálya va-
lós megközelítőleg 14 km 
hosszú, de a játékban csak 
két kilométert mehetünk.

A vonal normál nyomtá-
vú, egy vágányos. A villa-
mosnak turisztikai és val-
lásos jelentőségű szerepe 
volt. A második világhábo-
rú alatt megsérült a pálya. 
1958-as végleges bezárást 
követően az érintett tele-
pülések elnéptelenedtek.

A pálya virtuálisan 2011-
ben éledt újjá Luca Revello 
jóvoltából. A vonalon át-
lagban 15-20 kilométeres 
sebességgel mehetünk. 
Viszonylag kevés az egye-
nes szakasz ám annál több 
az ívelt rész.

FGC - Ferrovia Genova-
Casella.
3 útvonal fájl közül választ-
hatunk: az első személy-
vonat, amely minden állo-
máson és megállóhelyen 
megáll. A másdik route 
fájlban már két helyen 
nem áll meg a vonatunk, 
és más vágányra érke-
zünk, mint az előző variá-
cióban. A harmadik utolsó 
route viszont egy gyors-
vonat, csak Cappuccioban 
áll meg. E pálya 9 és fél 
kilométer hosszú alapve-
tően BVE2-höz készült, 
de szintén openBVE-vel 
is használható. A pályán 
6 állomáson megyünk ke-
resztül, sajnos a teljes vo-

OLASZORSZÁG
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nalnak csak ezen szakasza 
készült el. 1000 millimé-
teres nyomtávú a pálya és 
maga a vonalvezetés való-
sághűen tükrözi az erede-
ti útvonalat. A pálya közel 
200 textúra felhasználásá-
val épült meg.

A kiinduló állomásunk 
Genova, 3 vágányos. A 
váltókörzet miatt csak 20 
kilométerrel haladhatunk 
majd a váltókörzetet el-
hagyva 30 kilométerre 
gyorsíthatunk fel. Aho-
gyan az előző pályára is 
az ívek voltak a jellemzők 
e pályán is az ívek domi-
nálnak jobban. Emeletes 
házak társaságában elér-
jük az első kitérő rend-
szerű állomásunkat San 
Pantaleo-t. Itt a vasúttár-
saság embere fogad min-
ket, pontosabban a vona-
tot.

San Pantaleoni kitérőt 
elhagyva közel 1 kilomé-
ter után egy alagúttal 
találkozunk, majd megér-
kezünk San Antoninba. Itt 
nem sok érdekesség van, 
ezért megvárjuk, míg fel 
és leszállnak az utasok és 
már megyünk is tovább. A 
számtalan ívet legyőzve 
jutunk el egy újabb kité-
rő rendszerű állomáshoz 
azaz Cappuccioba. 

Következő állomás el-
jutásához meg kell dol-
goztatni a járművünket 
ugyanis emelkedőn kapta-
tunk fel. Egy rövidke sza-
kaszon nem kell majd any-
nyira túráztatni a vonatot 
kis szusszanás ez a jármű-
vünknek. A vonatunk több 
híd és számos alagúton 
megy keresztül. A szakasz 
nehézségeit legyőzve 
megérkezünk Trensasco 
megállóba. Ez az utolsó-
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előtti állomásunk.
Egy alagúton keresztül men-

ve megérkezünk Campiba. Itt 
is kitérő rendszerű állomás 
fogad minket.

F.E.V.F - Ferrovia della Val 
di Fiemme (Ora-Predazzo)
Talán a játékosok között ez a 
legismertebb pálya. A vonal 
valós pályáról lett mintáz-

va. A pályát Roberto Benini 
építette eredetileg BVE4-re. 
15kilométeres és 1000 milli-
méteres a nyomtávú a pálya 
és az állomások között egy 
vágány van végig.

A szakasz 1937-től műkö-
dött 1963-ig. A pálya jellegén 
érződik a BVE-es korszak, de 
az egyik leganimációdúsabb 
pályáról van szó. Két route 

fájl közül választhatunk.  
Az állomások eloszlása vi-
szonylag egyenletes, ugyanis 
körülbelül 3és fél kilométe-
renként követik egymást az 
állomások, a megállási pon-
tot egy piros zászló jelzi.

A mozdony, amit vezetünk, 
szinte önmagáért beszél: 
működik az áramszedő, a ke-
rekek forognak és az ajtók is 

S
zi

m
u

lá
to

r

Egzotikus BVE 2: Olaszország

25SimWorld



nyitódnak. Minden műszer 
mér, az irányváltó és fékkar is 
animált, valamint a menetfo-
kozat váltó is mozog; menet-
fokozat váltó megjelenése 
hasonlít a hajók kormányke-
rekéhez.

A kiinduló állomás Cavalese. 
Az állomáson 4 vágány van és 
munkában lévő mozdonyokat 
is látunk. Az utunk kanyargós 

viszonylag enyhe emelkedő-
vel. Az egyik route fájlban 
egy vihar kellős közepébe ke-
rülünk, és ha jó megfigyelők 
vagyunk, akkor láthatjuk még 
a villámokat is. A másik útvo-
nal időjárási eseménytől men-
tes. Átlagban 40 kilométeres 
sebességgel tudunk haladni 
ahol ettől eltérő, ott az en-
gedélyezett sebességet táb-

la jelzi a pálya jobb, vagy bal 
oldalán. Ez attól függ, hogy 
honnan lehet jobban, gyor-
sabban meglátni.

Egy kellemes hangú kis pa-
tak felett áthaladva megér-
kezünk Masi di Cavalese-be. 
Minden állomáson egy férfi 
hang mondja be az állomás 
nevét, ami még inkább növe-
li a játékélményt. Az állomá-
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son egy fafeldolgozó üzemet 
látunk és hallunk működés 
közben. Az utunk nem lesz túl 
eseménydús, de sok kanya-
ron átvágtatva megérkezünk 
Lago állomásra. Itt három 
vágányt és egy ránk várako-
zó ellenvonatot találunk a 
másik oldalon egy teher sze-
relvényt. A következő megál-
lónk Panchia nevű település, 

sok érdekesség itt sincsen.
Panchiat elhagyva egy há-

romvágányos állomásra azaz 
Ziano di Fiemme-re érünk. 
Az állmáson a váltók miatt 
20 kilométerre kell lassíta-
nunk. Nem kell megijedni a 
velünk szemben lévő vonat-
tól, ugyanis a váltó megfele-
lő műszaki állapotban van és 
olyan vágányra terel minket 

amin nem várakozik vonat.  
Az állomásról elindulva te-
lepülés nyomait véljük fel-
fedezni. Roda megállónál a 
templom harangja töri meg a 
csendet.

Hosszabb útvonalon érjük 
el végcélunkat: Predazzot. 
Predazzoig azonban már 
más a táj mint amit eddig 
megszoktunk. Jobb oldalon 
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majdnem az út feléig egy 
erdősor kísér el minket 
aztán egy töltésen me-
gyünk keresztül. A töltést 
keresztezi egy út majd ki-
csit változatossá válik a 
környezet. Egy hídon kell 
még átmennünk a patak 
felett és már célegyenes-
ben is vagyunk. A házak 
között feltűnik egy foci-
pálya és egy teniszpálya 
is.  Predazzonak 5 vágánya 
van számos kiszolgálóegy-
séggel és egy hangulatos 
kertrésszel.

Santhià és Biella vasút-
vonal
E vasútvonal szintén va-
lós pályáról lett mintázva. 
2002-ben kezdődött el az 
építése és már korábban 
említett Luca Revello épí-
tette. A pálya felépítése 
és megjelenése már sok-
kal részletesebb mint a 
korábban taglalt pályák 
valamelyike is. Talán nem 
túlzok ha azt mondom, 
hogy a BVE időkből fenn-
maradt pályák közül e há-
lózat van a legszebben és 
legjobban kidolgozva.

Az, hogy a kiinduló állo-
máson felsővezeték háló-
zat van, ne tévesszen meg 
senkit se, mi ugyanis dízel 
vonattal fogunk szágulda-
ni. Az útvonal 27 kilomé-
ter hosszú és kicsivel több, 
mint 20 perc alatt érjük el 
végállomásunkat. A pá-
lya eredetileg BVE4-re 
lett tervezve, de később 
openBVE-re is elérhető-
vé vált. Az openBVE-es 
változatban 4 útvonal fájl 
található két gyors- és két 
személyvonat.

A gyorsvonatok reggeli 
időben indulnak, útköz-
ben nincs megállójuk. Az 
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egyik gyorsvonati variációnál 
esik az eső, sajnos openBVE-
ben csak statikusak az eső 
cseppek, mivel animáció nem 
lett rá írva. A másik két útvo-
nal személyvonat. A minden-
hol megálló vonatokat dél-
után 1 óra körül vezethetjük. 
Két alapértelmezett jármű-
vünk van: Aln663 és Aln773.

A pályára jellemző az olasz 
tájegység, működnek a jelzők 
és számos objektum díszíti a 
pályát; némelyike felelhető 
az ezidőtájt épült magyar pá-
lyákban is. A 4 útvonal közös 
tulajdonsága, hogy nem áll-
nak meg a vonatok Brianco 
állomáson.

Santhià állomás több vágá-
nyos és villamosított. A vára-
kozási idő letelte után elin-

dulunk utunkra. A vágányok 
közötti kapcsolatokat leküzd-
ve hosszú útra indulunk, bő 
11 kilométert kell vezetnünk 
a következő állomásig. A két 
állomás közötti táj azonban 
nem unalmas, hanem válto-
zatos és talán segít, hogy ne 
tűnjön oly hosszúnak az út. 
Hidak, felüljárók, kukoricaföl-
dek és számos bokor és fasor 
között érjük el Salussola állo-
mást.

Ez az állomás három vágány-
nyal rendelkezik ezzel kel- 
lemes hangulatot adva az állo- 
másnak. Vergnasco állomás 
felé tartva utunk hangula-
tos tájon megy keresztül. 
Salussola állomásról kiérve 
egy völgyhídon megyünk ke- 
resztül. Számos híd alatt átme- 
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gyünk, a tájegység most 
is változatos. Vergnasco 
állomása két vágánnyal 
rendelkezik. Ezen szaka-
szon nagy változatosság 
jellemző, ugyanis városré-
szekkel, erdősséggel, fás 
és bokros valamint ipari 
telepekkel is találkozunk.

Sandigliano egy vá-
gánnyal rendelkező kis-
állomás. Sandigliano és 
Candelo között rövidebb 
a táv. Szintén több autóút-
vonalat érintünk és tele-
pülésrészleteket is látunk. 
Candelo három vágánnyal 
rendelkezik, ez az utolsó 
előtti állomás. Candelo-t 
elhagyva, miután elfogy-
tak mellőlünk a vágányok, 
nemsokára a baloldalon 
feltűnik egy vasúti kap-
csolattal rendelkező ipa-
ri park. Több ipari léte-
sítménnyel találkozunk. 
A végállomásra ívben for-
dulunk rá és mielőtt beér-
nénk a végállomásra jobb 
oldalon felfedezhetünk 
egy gurító dombot. Biella 
számos vágány és bonyo-
lult vágánykapcsolat ott-
hona. Ezen az állomáson 
egy buszterminált is lá-
tunk. Több várakozó vo-
nattal is találkozunk.

Összegzésképpen el-
mondható, hogy a régeb-
ben rendelkezésre álló 
technika és tudás vala-
mint a szimulátor képes-
ségét figyelembe véve, a 
pályákból a legjobb lett 
kihozva számos kutató-
munka alapján. Mára már 
bizonyára más építési 
szempontok lennének ala- 
pul véve, de odáig már 
nem jutottak el ezek a pá-
lyák, hogy felújítsák őket. 
Az ok, alighanem időhiány, 
esetleg a kedvtelenség.
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Egzotikus BVE 2: Olaszország

Genova Brignole – Recco 
vonal
A befejezésképpen bemuta-
tok egy olyan pályát ami nem 
kis kijelentéssel élve a világ 
legismertebb pályái közé tar-
tozik. Meg is van rá az ok. Ha 
létezne rangsor akkor a minő-
ség és a kidolgozottság miatt 
biztosan előkelő helyen sze-
repelne. Követendő példák 
egyike a kompromisszumban 
és a játékélményben egy-
aránt.

Nem más pályáról van szó 
mint a Genova Brignole – 
Recco vonal. A pálya két rész-
letben jelent meg. Először 
2010-ben egy 8.1 kilométeres 
szakasszal és idén 2013 feb-
ruárjában a hátramaradt sza-
kasz lett kiadva. Az így kibő-

vült útvonal 18 kilométerre 
duzzadt.

Számos kidolgozott objek-
tum növeli a játékélményt 
mintha egy új openBVE-es 
világba csöppennénk. In-
terneten a legismertebb 
videomegosztó portálon ta-
láltam egy valós vonalról fel-
vett videót és szinte teljes 
egészében rá lehet ismerni 
a játékbeli útvonalról a valós 
útvonalra. Tudom minden-
kinek ajánlani, hogy keresse 
meg és nézze meg ezt a vide-
ót. 

A vonal kétvágányú, villa-
mosított. A pálya jellege em-
lékeztet a Budapest – Velence 
útvonalra ezért elmondható, 
hogy e pálya az olasz megfe-
lelője a mienknek. Az útvonal 

állomásai között találunk két 
vagy több vágányos állomá-
sokat. Az állomások száma 
11, jó tempóban mehetünk. 
Az eddig elkészült útvonalak 
igen változatosak lettek. Hol 
ködben kell menni, hol reg-
gel, hol kevesebb állomáson 
kell megállni. Egész útvonalra 
jellemző a változatosság. Eu-
rópai viszonylatban nagyon 
kevés a szép pálya. 

HLJ
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Loading…
Betöltéskor egy elég egysze-
rű töltőkép röhög a képünk-
be, ezzel nincs is baj, nem 
is kell több. Betöltés után 
egyből egy irodában találjuk 
magunkat, FPS nézetben. Itt 
ki tudjuk választani az idő-
pontot, a napot, és a menet-
rendet. Kilépve az irodából 
megtudjuk, hogy az iroda a 
kocsiszínben van, erre a leg-

jobb következtetés, hogy ott 
sorakoznak a jelenleg pihenő 
járművek. Bár hozzá kell ten-
nem, mint vasútfan, hogy pá-
lyaszám egyiken sincs…

A vonatok mellett sétálva 
egy Start feliratos ajtón kell 
kimenni, ekkor újabb betöltő 
kép fogad minket. A követke-
ző pedig, hogy bent ülünk a 
fülkében, és gyors instrukci-
ókat ad a játék, mit mivel tu-
dunk kapcsolni.

A	februári	rovatunk	soron	következője	a	Schwebebahn	Simulator	2013.	
Magyarul,	Függővasút	szimulátor.	Hát	igen…	Ígéretesnek	tűnt	a	név,	de	ami	mö-

götte	volt,	abban	nem	volt	viszont	semmi	ígéret.	Na	lássuk	a	medvét!
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Innentől pedig a megszo-
kott „módi”. Állomásról ál-
lomásra menni, jelzőkre fi-
gyelni, utasokat felvenni, és 
kész. Még önmagában ezzel 
sincsen ekkora baj. De, ha ezt 
mondom, akkor mivel van, 
nem igaz?

Megvalósítás
Hát, kérem szépen a megva-
lósítással van baj, de akko-
ra, hogy a Föld hozzá képest 
mákszem. Ezt ki gondolta ott 
komolyan a tervezők közül, 
hogy ez így jó lesz? Nincs egy 
cseppnyi szépérzékük?

Menjünk sorjában. Az egész 
grafika úgy ronda, ahogy van. 
Amikor a fülkében ülünk, be-

töltés után, már eleve feltű-
nik, hogy néha magától „re-
zeg” a kontroller, illetve, hogy 
a fülkében lévő textúrák sem 
ütik meg azt a szintet, ami 
egy szimulátornál elvárha-
tó, főleg, hogy ráírják, hogy 
2013! Tovább rontja az össz-
képet miután elindultunk a 
szembe ugró 2013-as grafika. 
Gondolok itt a városra. Van 
4-5 házobjektum, amire van 
1-1 textúra, amik a véglete-
kig le vannak tökéletesítve. 
Tükrözve van balra, jobbra, 
fel le, az a szerencsétlen fotó, 
ennek a végeredménye egy 
valóságtalanul tökéletes ház. 
És ráadásul mindegyik ház 
ilyen. A pályán ezek váltogat-
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ják egymást. Borzalmas. A kö-
vetkező az utcakép. Emberek 
az utcán nincsenek, csak az ál-
lomáson. Autók csak néhány 
száguldozik, de azzal se va-
gyunk beljebb, mert egyrészt 
azok lemodellezése, baromi 
kezdetleges, másrészt ahogy 
közlekednek az is. Ki látott 
autót 90° kanyarodni? És ak-
kor még folytassuk kicsit a 
sort. Mióta lógnak bele a tar-
tóoszlopok a úttestbe? Mióta 
nincs egy darab közlekedési 
lámpa, vagy tábla az utcákon? 
Szörnyen neveletlenül sze-
rencsétlen a játék.

Ha beérkezek egy állomás-
ra kint eláll a hó/eső. Ha on-
nan kiindulok megint rákezd. 

Szürkén fénylik a vonat olda-
la. És ez „csak” annyi, ameny-
nyit észrevettem. A végére 
hagytam a legjobbat, bizo-
nyos időközönként magától 
kifagy, és mond csütörtököt a 
szoftver.

Vezetés
A vezetés rendkívül bonyo-
lult: Nyomd végig 1-9-ig a 
gombokat, majd a „fel” nyilat, 
és már mehetsz is a W gomb-
bal. S-el meg megállhatsz, 
ha sikerül. Lehet, hogy ez a 
valóságban is így van, nem 
tudom, éppen ezért ezt nem 
rovóm fel a játék tekintélyes 
méretű számlájára. De mi van 
a fékkel? Most komolyan, el-
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Ez most komoly? 2: Schwebebahn Simulator
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indulok, megyek, nyílt pályán 
5 méter alatt meg tudok áll-
ni, minimális fékezéssel, de 
ahogy beérek az állomásra, 
vészfékezhetek is, elcsúszok. 
Csak a jobb oldali karral van 
parányi lehetőségem arra, 
hogy megálljak. Azt ugyan-
is magam felé húzva ha jól 
időzitek, meg tudok állni az 
állomás végén. Na, de könyör-
göm, ez mégis melyiknek nem 
tűnt fel az alkotógárdában, 
hogy irányíthatatlan?

És akkor a hangokról ne is 
beszéljünk! De, inkább mégis. 
Szóval, a 2013 jelző nem illik 
egy olyan szimulátorra (se), 
ahol egy induló függővasút 
motorhangja játszódik le újra, 

és újra, függetlenül attól, 
hogy épp fékez-e, vagy mene-
tet ad-e az ember.

Jó hír, hogy legalább ajtót 
tudunk nyitni, és zárni akkor 
amikor mi akarunk. Menetren-
det elvileg tudunk választani, 
de utána sehol se lehet azt 
megnyitni, és a játék sem jel-
zi, hogy késésben vagyunk-e. 
Akkor meg minek?

AI forgalom van a függővas-
úton, de mindig csak az ellen-
kező oldalon. Vagyis, amerre 
mi megyünk, előttünk senki, 
és mögöttünk is a senki veszi 
fel az utasokat. Gáz.

Lomtár
Szeretném leszögezni, hogy 

ezt SENKINEK sem ajánlom. 
Az ötlet irtó jó lett volna, sőt 
még mindig az is, hisz senki 
sem csinált egy JÓ függő-
vasút szimulátort, de a ki-
vitelezés pimaszul pocsék. 
Egyáltalán nem értem, miért 
szerepel a nevében a 2013, 
ha látványosan köp szembe 
minket a program, amikor ját-
szunk vele. Pozitívum talán 
csak 1 van: az árnyékokat jól 
oldották meg végül is, de a 
többit olyan szinten rontot-
ták el, hogy arra szavakat alig 
lehet találni.

SD

Ez most komoly? 2: Schwebebahn Simulator
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Metropolisok a világban

Metropolis.	manapság	egyre	többet	hallhatjuk	ezt	a	szót.	Már	csak	azért	is,	
mert	ebbe	a	családba	tartoznak	az	új	metróink	is.	Ebben	a	cikkben	tüzeteseb-
ben	belemegyünk,	mit	is	jelent	az	„Alstom	Metropolis”	szó	jelentése.	Fontos,	
hogy	nem	a	magyar	változatról	lesz	szó,	hanem	általában	a	Metropolisról.
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Metropolisok a világban

A Metropolis családot az 
Alstom 1997-ben jelen-

tette be, azóta léteznek, és 
persze tökéletesednek. Ez 
alatt az idő alatt 22 ország-
ban indultak el az Alstom ál-
tal tervezett vonatok.
Ezek az országok az alábbiak:

Santiago
Sao Paulo
Sanghaj

Nandzsing
Santo Domingo

Budapest
Buenos Aires

Varsó
Barcelona
Szingapúr

A recept a következő, ami-
ért ennyire nagy sikere van a 
családnak: Építsünk egy olyan 
alap konstrukciót, amire bár-
milyen megjelenést rá lehet 
húzni. Sőt az alap konstrukci-
ót bármivel ki lehet bővíteni, 
vagy épp abból megszüntetni 
egyes elemeket.

Manapság a gyártók egyre 
jobban követik ezt a straté-
giát, az előre megtervezett 

és legyártott típusok kora le-
járt. Ugyanis minden ország, 
és város közlekedése egyéni, 
mindenhol mások az igények, 
más az értékrend. Ugye, hogy 
nézett ki eddig egy ilyen jelle-
gű vásárlás? Kiírták a tendert, 
mindenki a saját járművével 
versenybe szállt, majd a vé-
gén az egyik legyárthatta a 
megrendelőnek a teljesen 
kész, előre megtervezett mo-
dellt. Most ez annyiban válto-
zott meg, ha Alstom a nyertes, 
hogy nem típusok közül kell 
választani a megrendelőnek, 
hanem személyre szabottan 
új külső és belsővel ellátott 
vonatot kap a pénzéért.

Lebutítva az Alstom-os sza-
kik megnézik az adott vá-
ros közlekedését, megnézik, 
hogy a megrendelő mennyit 
áldoz a célra, és abból össze-
dobnak egy a városra hangolt 
járművet. 

Ezután nézzük meg, hogy 
ténylegesen mit kínál az 

37SimWorld



Alstom Metropolisa:
Mint azt nemrég mondtam, 

moduláris felépítésű. Ez érvé-
nyes az egész vonatra. kezdve 
a szerelvény hosszúságától, 
ami minimum 3 kocsi lehet, 
maximum pedig 10, de a szé-
lesség, magasság, a széles 
nyomtáv, a klíma, a fékezés-
kor való visszatáplálás, a nyit-
ható ablak felületek, ajtó szé-
lesség, azok száma, legyen-e 
wifi, a motorok teljesítménye, 
egyszóval minden személyre 
szabható. Persze nyílván van-
nak olyan tételek is, amin sok 
mindent nem lehet választa-
ni, de az alap moduláris fel-
építés konkrétan ezt jelenti. 
Ez a személyre szabhatóság 
a vonatok megjelenésén elég 
jól meg is látszik.

Persze a technikai adatok 
mindegyik vonatnál hasonló-
ak, hisz az alapjuk ugyanaz. 
Fontos megjegyezni, hogy a 
Metropolis járművei újrahasz-

nosított anyagokból készül-
nek.

Ami a futóművet, és a biz-
tonságot illeti, az Alstom sze-
rint a metró csak annyira jó, 
mint a forgóváza. Ezen ész-
járást követve az évek alatt 
a forgóvázukat úgy fejlesz-
tették ki, hogy habár a felet-
te levő kocsiszekrény mindig 
más és más, a futómű ennek 
ellenére mindegyiknél maxi-
málisan jó futást, és biztonsá-
got nyújtson. Emellett maga 
a kocsiszekrény kialakítása 
is a hosszú évek alatt már a 
kezdetektől úgy fejlődött ki, 
hogy egy ütközés során meg-
védje a benne utazókat, bár 
metró lévén, ami zárt pályán 
halad az ütközés inkább szem-
ből, vagy hátulról érheti a vo-
natot. Ennek az Alstom ele-
get is tett, hiszen számtalan 
töréstesztet hajtottak végre, 
annak érdekében, hogy an-
nak ellenére, hogy a világban 

sokféleképpen néznek ki az ő 
általuk gyártott metrók, a biz-
tonságuk ugyanaz legyen.

SDV
a

sú
t

Metropolisok a világban

főszerk.: Az én véleményem sze-
rint a budapesti változatra keve-
sebbet költöttek az elvártnál, de 
ennek ellenére szerintem nem néz 
ki rosszul. Viszont az nem vitás, 
hogy ennek ellenére a biztonsá-
gossága a járműnek pontosan 
ugyanolyan, mint egy szingapúri, 
vagy egy kínai Metropo lisnak.

Forrás: alstom.com
Képek: catalunyaconstruye.com; alstom.
com; wikipedia.org; sairaeurope.com
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Tervezőasztal
A cikket kezdjük a számok-
kal, pontosabban a busz ada-
taival. 18 méteres hosszával 
egyáltalán nem tűnik ki a töb-
bi csuklóstól, de ugyanez igaz 
a 2.5 méteres szélességgel, és 
a 2.8 méteres magassággal is. 
A jármű teljesítmény 250 ló-
erő, a motor az utánfutóban 
van, tehát a busz tolócsuklós 
megoldású. Váltója ZF típusú 
automata. Összesen körül-
belül 160 embert tud szállí-
tani egyidőben. A busz teljes 
hosszban alacsonypadlós. 
Súlya 28 tonna. A gyártása 
1990-1992 között volt, a terv 
az volt, hogy az NL202 típusú 
szóló buszukból csináljanak 
egy csuklós kivitelt is.

Decemberben	 megjelent	 az	 OMSI2,	 aminek	 érdekessége	 az,	 hogy	 immáron	
csuklós	buszt	 is	 tudunk	vezetni	a	programban.	Nevezetesen	a	MAN	NG272	tí-
pusának	egyik	egyedét.	De	pontosan	milyen	is	ez	a	busz,	és	hogyan	jött	létre?	
Hogy	nagyobb	képet	kapjunk	a	virtuális	járgány	eredetijéről,	utánanéztünk,	és	

megosztjuk	veletek.

MAN NG272

Német Ikarus 435-ös
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Egyszer volt, hol nem volt…
Nyugat Berlinben a csukló-
sok útja nem indult könnyen. 
Évtizedekik azt az elvet val-
lották, hogy a volt politikai 
„szigetváros” helyi adottsá-
gai nem teszik lehetővé csuk-
lós buszok üzemeltetését 
ezért az emeletes busz volt 
az ideális közlekedési eszköz. 
Emellett a csuklósokat Ke-
let Berlinben gyártották. Na 

meg persze a gyár embereket 
jelent, az pedig munkahelye-
ket. Ez volt a legfontosabb 
érv, hogy a nyugatiak marad-
janak a jól bevált kétfedelű 
mellett.

Amikor 1989-ben lebontot-
ták a falat, és az emberek el-
kezdtek átszállingózni egyik 
oldalról a másikra, elkezdő-
dött kibontakozni az a gondo-
lat, hogy talán mégse lenne 

annyira rossz, ha a volt Nyu-
gat-Berlin területén csukló-
sok is közlekednének.

Ennek lett a következmé-
nye, hogy a MAN kettő darab 
tesztbuszt (2070-2071) kül-
dött Berlinbe, amit ott azon-
nal forgalomba állítottak az 
57-es vonalon. A két proto-
típus végül 1992-ben ment 
vissza a gyártóhoz. Szintén 
ebben az évben, január else-

jén olvadt egybe a kelet és 
nyugati közlekedési társaság. 
A tesztidő alatt a próbákat 
sikeresen vették a járművek, 
megszerették, mind a raj-
ta dolgozók, mind akik rajta 
utaztak.

GN92 az utakon!
A teszt időszak befejeztével 
a BVG 73 darab csuklósbuszt 

rendelt. Ennek persze csak 
töredéke volt MAN típusú (24 
dara). A rendelés elég színes-
re sikeredett, mert a MAN 
(GN92) mellett volt Neoplan 
(N4021 NF), és Mercedes-
Benz (O405 GN) típusú busz is 
a bevásárló listán.

Az első 14 GN92 elősször a 
Britz utcai garázsban lelt ott-
honra, míg a maradék az Indi-

ra Gandhi garázsba került. Ez 
1992 végén történt időben.

Érdekesség, hogy az Indi-
ra Gandhi-ba került buszok 
(2536-2543) voltak az elsők, 
amik Nyugaton készültek, de 
Keleten álltak forgalomba.

A buszok különlegessége az 
volt, hogy szakított az addigi 
hagyományos 1+1-es székel-
rendezéssel, helyette padsze-
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rű 2 férőhelyes plüsskárpitos 
üléseket tettek be.

2000. utáni évek
Szolgálati idejük alatt mind-
össze egyetlen nagyobb 
baleset (2000 decembere) 
történt a típusssal, de akkor 
a szerencsétlent (2537) tel-
jesen fel is újították. A 2537-
es kocsi volt az első olyan fé-
nyezésű busz, amit már az új 
BVG színsémára festettek le. 
Addig ugyanis a hivatalos szí-
nűk az egyszínű homoksárga 
festés volt.

2001-ben rendeteg SD202-
est állítottak le, mégpedig 
azért mert eljárt felettük 
a kor, javítani sem volt már 
érdemes őket. A hiányt ter-
mészetesen újabb vásárlás-
sal oldották meg, ám ezút-
tal Hannoverből használtan 
vettek még további 16 darab 
MAN GN92-t. Ezek a járművek 
1993-1994 között készültek, 
és ebből kifolyólag nem ren-
delkeztek a BVG-nél 2001-ben 
használatos kiegészítőkkel. 
Ezért megvételükkor átépí-
tették őket, kaptak kijelzőt, 
jegykezelőt, egyszóval min-
den olyant, amit akkor a többi 
busz is birtokolt. Az átépítés-
ben azonban nem kapott he-
lyett az újrafényezés, így ezek 
a buszok eredeti festésükben 
álltak utasforgalomba.

Az átfestést csak évekkel 
később oldották meg. A 16 da-
rabos mini-flottát a garázsok 
között szétosztották, így ka-
pott a Spandau, Cicerostrabe, 
Britz, Müllerstrabe, és 
Lichtenberg is.

Szintén 2001-ben még to-
vábbi 6 darab GN92-t bérelt a 
közlekedési cég a drezdai vál-
lalattól.

Mint ahogy az SD 202-nél, 
később a GN92-nél is kez-
dett eljárni az idő, az állapo-
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tuk romlott, és azért lássuk 
be, hogy nem lehet örökké 
javítani semmit sem. Ennek 
ellenére, nem sikeredett tö-
megesen kivonni a forgalom-

ból, pedig 2003-at írtunk, és 
elviekben ekkor kellett vol-
na ennek megtörténnie. Ám 
nem ez lett, decemberben 
csupán 1 buszt állítottak le 

a sorozatból. Azt is a koráb-
ban használtan vásárol 16-os 
flottából.

2004-ben egy rendelés ke-
retein belül a MAN 35 darab 
alacsonypadlós buszt szállí-
tott le a BVG-nek, és ekkor, 
lett nagyobb számban lese-
lejtezve a GN92 a cégnél. Az 
új MAN típusa GN03 lett.

Ennek ellenére a követke-
ző években is rendszeresen 
hozzá tartozott a berlini ut-
caképhez a GN92. Ez 2009-
ig tartott, amikor az utolsó 
kettő buszt is kivonták a for-
galomból, és ezzel végleg le-
zárult Berlinben a GN92 kor-
szak. SD

Forrás: wikipedia.org, 
traditionsbus.de
Képek: wikipedia.org; bus-bild.de; 
kolzwer205.flog.pl; phototrans.eu; 
heavycherry.com; 
galeria.pestka.info
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Amikor valaki otthon lerak egy modellvasút dilikört, az még csak játék. Aztán 

idővel bekerül egy-két új mozdony, személykocsi, házak, autók, fák, hegyek, és 
innentől kezdve már az illetőt MODELLEZŐNEK nevezzük. Akik jártasak a mo-
dellvasút világában, minimum hírből ismerik optomi blogját, ahol megosztotta 
az egész pincéjét megtöltő terepasztala fejlődésének főbb pillanatait. Mi meg-
kerestük Őt, azzal a reménnyel, hogy válaszol néhány kérdésünkre, a hobbiját 

illetően. Jelentem, a válasza igen volt!

optomi vonatozik
1. RÉSZ
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Üdvözlünk a szerkesztőségben 
Tomi, én azt javaslom, hogy ak-
kor vágjunk is bele.

Mi indított el téged a vasútmo-
dellezés rögös, de szép útján?

A mozdony füstje természete-
sen gyerekkoromban, 5-6 éve- 
sen csapott meg. Szüleimmel 
Lágymányoson laktunk, a Fe-
neketlen-tó közelében, a Bar-
tók Béla út feletti híd, ahol 
a Keletiből Kelenföld felé és 
viszont közlekedő vonatok ha-
ladtak át Púpossal, NoHABbal, 

Szergejjel vontatva, ez a vonat- 
nézegetés külön program volt,  
időnként a Kelenföldi pálya- 
udvarra is átsétáltunk jóa-
tyámmal, akit velem együtt 
„babonáztak meg” a nagy va-
sak. 

  Mikor az akkor még egyálta-
lán nem felkapott Diósdon épí-
tettek szüleim hétvégi házat, 
akkor ott zarándokoltunk el a 
kb. egy kilométeres távolságra 
levő sínekhez vonatot nézni, a 
szürkületben a dübörgés és a 
messzeségből parázsló hom-

optomi vonatozik
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lokfények alapján találgattuk, 
milyen mozdony lesz a Buda-
fokról kigyorsító szerelvény 
élén (általában NoHABot vár-
tunk és Szergej jött) :).

Nem lehetett semmi, nekem 
totál átjött a kép, amit az 
imént lefestettél. És hogyan 
tovább?
  Fentiek egyenes következmé-
nyeként apám fél év alatt le-

gyártott egy TT-s terepasztalt 
három pályával, 5 db váltóval 
és otthon is elindultak a vona-
tok.  Ez a terepasztal két éven 
belül eladásra került a rokon-
ságon belül, viszont a konyhá-
ban elkezdett épülni a kettes 
számú terepasztal öt pályával, 
sok épülettel, központi pálya-
udvarral, 10 db váltóval. Ez az 
asztal is TT-s, oválpálya jellegű 
volt, de már nagyon nagyokat 
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lehetett rajta játszani. A Deák 
téri Hobby boltban is meg-
jelentek már magyar vonat-
kozású modellek, megfelelő 
sorbanállás után már birtokol-
hatott az ember magyar festé-
sű kocsikat, ha volt hozzá baj-
szos NoHABja, akkor magyar 
szerelvénye is lehetett, mert 
úgy rémlik, ez az egy mávos 
festésű gép volt a Piko és a 
BTTB kínálatába.

Igen, jól mondod, nekem egy 
rövid ideig volt ilyen Piko-s 
Nohabom, és a legnagyobb 
bajom az volt vele, hogy mi-
vel két motoros volt (forgó-
vázban volt a motor), nem 
dolgoztak össze, ezért nem 
tudott túl sok  kocsit elhúzni.
A korai évekről még annyi ug-
rik be, hogy viszonylag kevés 
volt az ún. elutazós családi 
nyaralás, összesen vagy négy 
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ilyenre emlékszem, az úticél 
Balatonszéplak vagy Balaton-
világos volt és autónk nem lé-
vén vonattal utaztunk, amit 
nagyon imádtam, a kitaxizást 
a műbőrszagú Ladával a Délibe 
és az azt követő vonatozást a 
fentebb említett éppen aktu-
ális Púpossal, Szergejjel vagy 
NoHABbal egyaránt.   
   Hoppá, a kisvasutazások 
majdnem lemaradtak! Termé- 
szetesen Úttörővasúttal (mai 
Gyermekvasút) kezdődött, a 
bűbájosan bumfordi Mk-49 
vontatta piros szerelvények-

kel, de a nyarankénti nagy-
mamás mátrafüredi kéthetes 
üdülések szerves része volt a 
Mátrafüredi Úttörővasút (mai 
Mátravasút) szinte naponkén-
ti használata… de unta is sze-
gény nagymutter  :) .
   Aztán jött a nagykamasz kor, 
a középiskola… a második apu 
által épített terepasztal is új 
gazdára talált és 2006-ig vasút 
témájában nincs semmi érde-
kes… igazából ez a téma nem 
is létezik, utána viszont…!
2006 tavasza egy ötéves kisfiú 
és egy hároméves kislány büsz-

ke apukájaként ért. Az évszám 
csak azért fontos, mert ekkor 
„csapott meg a mozdony füst-
je” másodszor. 
   Erősen gázolajszagú füstről 
kell beszélnünk, a Királyréti 
Kisvasúton dolgozó Mk-48 volt 
az elkövetője. Az apropó csalá-
di hétvégi kirándulás volt, el-
sőszülöttem nagy érdeklődést 
mutatott a síneken való utazás 
iránt, bennem felébredt az ed-
dig békésen szendergő vonat-
bolond, a család hölgytagjai 
meg viszonylag békésen tűrték 
a hirtelen támadt érdeklődést, 
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akkor még nem tudhatták, 
hová komolyodik a dolog. :) Ki-
rályréten sűrűn visszajáró ven-
dégek lettünk, Morgó gőzös 
füstjébe is beleszagoltunk, de 
viszonylag sűrűn előfordultunk 
a Gyermekvasúton és a Vasút-
történeti Parkban, illetve vas-
útmodell-kiállításokon is.
   Télen már el is kezdtem ját-
szani a terepasztalépítés gon-
dolatával, a következő év ta-
vaszán a fiatalember H0-ás 
Piko oválpályát kapott két ki-
térővel, startszettes kisgőzöst 
három kocsival szülinapi aján-
dékként én pedig fejben neki-
láttam a modellvasutas jövő 
megtervezésének
   A valósághűbb üzemmód 
érdekében az első pillanat-

tól digitális üzemmódban és 
hangdekóderes modellekben 
gondolkodtam, ebben különö-
sen megerősített, amikor ráta-
láltam a neten Martisz Gábor 
akkori fantasztikus, egész pad-
lást betöltő modellasztalára. 
Saját leendő asztalt fontolgat-
va ekkora asztalról természe-
tesen álmodni sem mertem, de 
azért a „dilikörnél” valamivel 
nagyobbra vágytam, meg egy 
alapos beszélgetésre egy elekt-
ronikai szakemberrel, akinek 
„kisujjában van” ez a technika 
és el is tudja magyarázni, hogy 
digitális üzemmódra tervezett 
asztal építésénél milyen meg-
határozó szempontok és krité-
riumok merülhetnek fel, illetve 
mennyire befolyásolhatja ez a 

közlekedtetni tevezett model-
lek kiválasztását… 
Így, teljes laikusként, rengeteg 
kérdéssel a fejemben jutot-
tam el csíkosháTTú Mester-
hez. A kis „konzílium” alapján 
arra jutottam, hogy a leendő 
mozdonydigitalizálásokat, 
kocsivilágítások elkövetését 
jobb, ha rábízom és teszem 
ezt a mai napig megelégedés-
sel, viszont a többi információ 
alapján már neki tudtam látni 
a leendő pálya megtervezésé-
nek.       
 Tomi, itt félbe kell hogy sza-
kítsalak, fantasztikus a törté-
neted éppen ezért 1 hónap 
múlva vissza térünk rád

SD
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Az eredeti interjú az  
omsi2.com oldalról szárma-
zik. A két interjú alany Alterr 
és Wizard, akik ha elsőre nem 
is ismerősek, azért elmond-
juk, hogy ők készítették az 
egyik Liaz buszt, az O520-
as, O530-as, és az O530G 
Citaro-t. Utóbbi a csuklós 3, 
illetve 4 ajtós változat.

Helló Alterr és Wizard. Elő-
ször csupán a rend kedvé-
ért, hogy vagytok, mivel 
töltitek a napjaitokat?
W.: Szervusz Nemorosus, kö-
szi a megkeresést! Jól érzem 
magam, az idő jó, és minden 
teljesen rendben van nálam. 
Veled mi a helyzet?
A.: Üdvözlöm a kedves OMSI 
közösséget, jól vagyok mint 
mindig.

Mi hozott titeket a tömeg-
közlekedés és a buszok vi-
lágába? Mióta kedvelitek a 
buszokat?
W.: Kiskorom óta szeretem a 
nagy autókat, buszokat, kami-
onokat, és a vonatokat. Ám az 
összes közül a buszok állnak a 
legközelebb hozzám.  Kisko-
romban buszvezető akartam 
lenni, és álmodoztam róla 
amíg megjelent az a Vbus, 
amihez  számos módosítást 
készítettem. Aztán elkészült 
a BusDriver, amit nem szeret-

tem. Később jött az OMSI, és 
íme itt is vagyunk.
A.: Én azt mondanám, hogy 
leginkább a villamosokat és 
a metrókat szeretem. Aztán 
egy nap úgy döntöttem, hogy 
elég volt ebből és inkább sze-
rencsét próbálok a buszokkal.

Mi a kedvenc buszotok?
W.:   Nem tudnék egyet meg-
nevezni, szeretem amelyiket 
szeretem . De legfőképpen 
a régi oroszokat szeretem. 

Meg is próbálom lemodellez-
ni azokat.
A.: Viccesnek tűnhet, de az én 
kedvencem a Mercedes-Benz 
Cito. Sok emlékem van róla, 
mivel még régen sok hónapot 
kint töltöttem Németország-
ban, és ott rengeteg ilyen tí-
pussal találkoztam.

Vannak olyan modelljei-
tek, amik a közösségben a 
„legjobbnak” számítanak. 
Milyen érzés az, hogy eny-

A	mostani	interjú	némileg	másabbra	sikeredett,	mint	az	összes	többi.	Mégpe-
dig	azért,	mert	nem	mi	írtuk,	csak	fordítottuk.	Ilyet	még	a	lap	hasábjain	nem	

csináltunk	ezidáig,	most	ennek	is	eljött	az	ideje.

Interjú
ALTERR & WIZARD



SimWolrd50 51SimWorld

Ki
te

ki
n

tő

Interjú: Alterr & Wizard

nyire elismerik a munkáto-
kat?
W.: Mindketten egészen egy-
szerűen mindent megcsiná-
lunk ami rajtunk múlik. Amit 
meg nem tudunk, azt nem. 
Remélem, hogy a munkánk 
nem közömbös számotokra.
A.: Boldoggátesz  amikor lá-
tom a neten azt a tömérdek 
fotót és videót amit az álta-
lunk készített kiegészítőkről 
töltenek fel az emberek.  Egy 
általam vagy a csapat által 
készített kiegészítő kiadása-
kor mindig nagyon ideges va-
gyok, mert mindig aggódom 
az esetleges bug-ok és hibák 
miatt.

Mi a véleményetek  a többi 
OMSI kiegészítőről?   Mi-
nőségi alkotások ezek?
W.: A legtöbb munka igazából 
nem üti meg azt a színvona-

lat, amiről beszélünk. Ettől 
függetlenül én tisztelem az 
ő munkájukat is. Azt szeret-
ném, ha a készítők folyamato-
san javítgatnák a munkáikat.

A.: Rengeteg jó kiegészítő van 
szerintem. Néhánynál eme-
lem is a kalapom rendesen. 

Mivel foglalkoztok srácok 
a való életben?
W.: Vezető vagyok, a saját 
autóm vezetője.  Amúgy pe-
dig 2D dizájner, , de nem ez a 
szakmám. A hétvégeken sze-
retek vodkát inni, illetve le-
menni vidékre motorozni.
A.: Én jelenleg idegen nyel-
veket tanulok egy egyetem 
en, emellett pedig próbálom 
megváltoztatni az országo-
mat.

Milyen szoftverrel dolgoz-
tok?
W.: Természetesen 3Ds Max! 
A legkirályabb 3D-s model-
lező program a világon. Min-
dent létre tudsz hozni benne, 
amit szeretnél. Textúrákhoz a 
Photoshop tud egész hasznos 
lenni. Ezekből én a régebbi-
eket használom, mert abban 
csak azok vannak benne amik-
re valóban szükségem van, 
ami meg felesleges az meg 
nincs.
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A.:Én is 3Ds Maxban készítem 
a modelleimet, a textúrákat 
meg szintén Ps-ben munká-
lom meg.

Melyik az a 3 legjobb add-
on az OMSI-hoz (mármint 
buszok), ami szerintetek a 
legjobb? (A tieitek kivéte-
lével.)
W.:A Mercedes O305, O405 
és a Solaris Urbino 15. A mo-
delljeink nem érik el ezt a 
szintet, ettől függetlenül na-
gyon szép modellek.
A.: Különösnek tűnhet, de a 
csapatunk által készített bu-

szokat vezetem gyakran, mi-
vel mindent tudok ezekről a 
modellekről. Remélem, nem 
voltam arrogáns. Mielőtt el-
kezdtem modellezni OMSI-
hoz, nagyon sokat vezettem 
az O405-ös Mercit amit Julian 
csinált.

Mi volt az első buszmodel-
led, amit készítettél? Nem 
baj, ha nem OMSI-hoz.
W.: Az első modellem egy 
Henschel HS 160 USL volt. 
Elég nehéz volt elkészíteni, 
de megtettem amit csak le-
hetett.

A.: Jó kérdés. Egy másik O520 
Cito volt. Vicces ha most rá-
nézek. Ki sem adtam, két évig 
csak tartogattam a PC-men.

Amikor a szkriptelésre 
vagy bárminek a megvál-
toztatására került a sor, 
hogyan néztetek utána 
amikor még nem volt an-
golul túl sok infó a neten? 
Szkriptelni izgalmas volt, 
vagy inkább baromira 
unalmas?
W.: Én orosz származású va-
gyok, meg szoktam érteni 
magamtól mindent. A próbál-
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Interjú: Alterr & Wizard
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kozások és a hibák segítettek 
megérteni a szkriptek komp-
likált működési mechanizmu-
sát. Szeretek szkriptelni, mert 
jó látni mi lesz belőle.

Milyen tippeket adnátok a 
többi modellezőknek?
W.: Én csupán egyetlen egyet, 
ami a legfontosabb.  Mindig 
csináld végig amit elkezdesz 
és csináld jól! Ha nem tudod, 
akkor tanulj és fejleszd a ké-
pességeidet!
A.: Persze, soha ne add fel! Ha 
valakinek nem tetszik a kiegé-
szítőd, várj 2 évet, és állj neki 
újból!  :)

Mi a busz készítés folyama-
ta elejétől a végéig? Men�-
n�i idő alatt lesz kész a re-
mekmű?
W.: Minden attól függ, hogy 
mennyire szeretnéd. Általá-
ban a modellezés 1-2 hónapot 
vesz igénybe. De mondom, 
csak attól függ, mennyire 
akarod elkészíteni a buszt.

Nagyon szépen köszönjük 
Alterrnek és Wizardnak, hogy 
megszólaltak.
Mit is tanultunk ma? Ahhoz, 
hogy jó kiegészítőt készíts fo-
lyamatosan próbálkozni kell. 
Ha látod magadon, hogy ko-

nyítasz valamit az egészhez, 
vagyis nem lett tragikusan 
rossz, akkor már csak a kitar-
tásodon múlik minden.
Persze a vodka mindig jól jön.

Fordításban segített: IST
SD
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Interjú: Alterr & Wizard

főszerk.: Egyetértek az 
interjú alanyokkal, és én 
is csupán ugyanazt tu-
dom elmondani, amit ők.
Ha megvan a kitartás, és 
az igény, hogy amibe be-
levágsz az valóban úgy 
nézzen ki, ahogy elkép-
zelted, akkor az csak raj-
tad múlik.
A jutalom pedig, hogy ha 
egyszer elkészülsz a „mű-
vel”, a gratulációk özöne, 
és az, hogy úgy jegyeznek 
meg a felhasználók, hogy 
te valóban minőségi dol-
gokat készítesz nekik.
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