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Kedves Olvasó!
Gyakran látom az ismerőseim körében, hogy 

a Facebookon élik az életüket. Képeket tesznek 
fel, melyek nem biztos, hogy a nagyközönségre 
tartoznak, percenként váltogatják, hogy épp kivel 
élnek párkapcsolatban és akár illuminált állapo-
tukról készült fotókat posztolnak.

Tudom, hogy nem egyszerű megtalálni az a-
rany középutat, de valahol mégiscsak elkeserítő, 
hogy férjek és feleségek a közösségi oldalakon 
kommunikálnak egymással - holott adott esetben 
csak egy fal választja el őket otthon egymástól.  
A munkahelyeken is gyakori probléma, hogy  
a tényleges 8 órából vajon mennyit dolgoznak  
a munkavállalók és mennyi időt töltenek a „fé-
szen”. Amerikában például nem fizet a biztosító, 
ha valaki a nyaralása közben posztol magáról ké-
pet és közben betörnek a lakásába. Tudom, hogy 
nagyon csábító mindenünket megosztani virtuális 
ismerőseinkkel, de törekedjünk itt az ideális meg-
találására.

Göndör Gábor
 főszerkesztő
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Mielőtt belevágnánk, hogy 
miket tervezünk a közel jövő-
ben megvalósítani, tekintsük 
át, hogy mi is történt az Önkor-
mányzat életében az elmúlt 3 
hónapban.

A megválasztásunk után vált 
aktuálissá az NFTV hatására  
a Szenátus és a Kari Tanács 
összetételének a módosítása.  
A Szenátusban, ami az Egye-
tem legfőbb döntéshozó szerve, 
egy olyan változás következett 
be, hogy az Egyetem két leg-
nagyobb kara, a BTK és a TTK 
eggyel több helyet, és ezzel sza-
vazatot kapott, mint a többi Kar.

A Kari Tanács esetében ná-
lunk továbbra is megmaradt  
a 15 fős összetétel , melyből  a 
„hallgatói frakció” annyiban 
változott, hogy 5 főről 4+1 fős 
összetételre alakult át. A +1 
fő egy doktorandusz. Ennek 
oka, hogy az új felsőoktatá-
si törvény életre hívott egy, 
a hallgatói önkormányzattól 
független önkormányzatot,  
a Doktorandusz Önkormány-
zatot. Így a doktoranduszok kép-
viselete mostantól nem tartozik  

a Hallgatói Önkormányzat ha-
táskörébe. 

A Kari bizottságok és azok 
összetétele is nemrégiben megújí-
tásra került. Ezekben a további-
akban is a megszokott arányban 
fogjuk képviselni  az érdekeiteket.

A médiából és különböző 
hírcsatornákon keresztül ér-
tesülhettetek, hogy az elmúlt 
időszak igen sok nehézséget 
hozott a felsőoktatás számá-
ra, amelyek érintik a leendő és  
a jelenlegi hallgatóinkat, illetve 
az oktatókat és magát az Egye-
temet is. Ezek a problémák saj-
nos nem kerültek megoldásra, 
és a továbbiakban is elég nagy 
a bizonytalanság, hogy mi lesz  
a felsőoktatással.

Így pár szóban talán ezek 
lettek volna azok a főbb motívu-
mok, amiket érdemesnek tartot-
tam kiemelni a sok-sok egyéb 
más mellett.

Ami pedig a jövőben várha-
tó, az nagyrészt az egyes további 
cikkekben olvasható, így inkább 
csak címszavakban említeném 
meg, hogy mi lesz. A Neptun-
nal kapcsolatos problémák, és 

észrevételek további összegyűj-
tése és továbbítása a megfelelő 
helyre; a tantervi hálók felül-
vizsgálata; az osztatlan tanár-
képzés kidolgozásában és elin-
dításában való közreműködés; 
a külföldi cserediákok fogadása 
és nekik való segítségnyújtás;  
a mentor- és animátor rendszer 
koncepciójának és képzésének 
felülvizsgálata és továbbfejlesz-
tése; a hallgatói önkormányzat 
arculatának és megjelenési fe-
lületeinek modernizálása, és 
természetesen, ha sikeresen ab-
szolváljuk a rendezvényes köz-
beszerzési eljárást, akkor lesznek 
rendezvényeink is. 

Tehát, mint láthatjátok, elég 
sok kisebb-nagyobb projek-
tünk van, melyeket szeretnénk 
megvalósítani annak érdeké-
ben, hogy minél több és jobb le-
hetőségetek legyen az egyetemi 
éveitek alatt.

Amennyiben bármilyen 
problémátok, esetleg ötletetek, 
észrevételetek lenne, hogy miket 
lenne jó megvalósítani, esetleg 
szeretnétek részt venni ezekben 
a projektekben, akkor írjatok 
bátran az elnok@ikhok.elte.hu 
e-mail címre.

Kiss Ádám
elnök

ELTE IK HÖK 
elnok@ikhok.elte.hu

Ahogyan az előző számban már olvashattátok, novem-
ber óta a Hallgatói Önkormányzatnak új küldöttei, és 
vezetése van. Számos új ötlettel és elképzeléssel vágtunk 
neki az elkövetkező időszaknak,de mivel nekünk is volt 
vizsgaidőszakunk, ezért a munka most fog csak igazán 
elkezdődni.

AKTuáLIS

MI TöRTénT MoSTAnábAn?

Új tanév, új lehetőségekkel
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Persze mint minden kezdet, 
ennek a félévnek az eleje is ne-
héz. Az előző félév közepén be-
vezetésre került új tanulmányi 
rendszerünk, a Neptun. Mond-
hatjuk azt, hogy a várakozások-
nak megfelelően, hason-
lóan néhai ETR-ünkhöz 
ennek a rendszernek is 
vannak gondjai a be-
indulással, ez a kezdet 
szintén nehéz. Ám ag-
godalomra semmi ok, 
hiszen ha a régi is meg-
javult, akkor ez is meg 
fog. Tudom, sokatoknak 
okoz nehéz perceket mostaná-
ban, hogy a rangsorolásos pon-
tok rosszul vannak kiszámolva, 
a tárgyfelvétel nem sikerül,  
az előfeltételek rosszul szerepel-
nek a táblázatban, a megszer-
zett kreditek száma nem igazán 
tükrözi a valóságot, vagy, hogy 
egy-egy funkciót nem találtok 
még a rendszerben (és gondo-
lom, még tudnátok sorolni), de 
remélem, azt Ti is látjátok, hogy 
ezek a problémák folyamatosan 
javításra kerülnek. Ezen kívül – 
még ha egyelőre nem is tökéle-

tesen -, de mindegyik ETR-ben 
használt funkciónk átvételre 
került. Ugyanúgy megkaptuk 
a tárgyfelvételi folyamatunkat 
és az Oktatói Munka Hallgatói 
Véleményezését. Sőt, kaptunk 

jobbat is, például a gyűjtőszám-
lát, vagy a személyre szabható 
fejlécet. Remélhetőleg lassan 
órarendünk, és kurzusfelvételi 
alternatíváink is lesznek.

Azt is megértem, ha úgy ér-
zitek, ez a váltás felesleges volt. 
Nyilván sokatok fejében szán-
káznak a gondolatok arról, mi-
ért is volt erre az egészre szük-
ség. Az biztos, hogy az előzetes 
ígéretek többsége nem teljesült, 
persze csak egyelőre, és rosz-
szabbkor talán nem is szakad-
hatott volna ránk ez az egész.  

Sok ígéretet hallottunk, és ren-
geteg hibát kaptunk cserébe, vi-
szont legalább azt is kijelenthet-
jük, hogy most nem az a helyzet 
van, amikor minden amiatt 
történik, hogy valaki sok pénzt 
kaszáljon rajta.

Azért megvizsgálhatjuk a dol-
gok jó oldalát is. Az egyetem ke-
vesebb pénzt költ az új tanulmá-
nyi rendszerre, így a lehetséges 
felsőbb megvonások talán nem 

fogják negatívan érinte-
ni a karokat és a hallga-
tói önkormányzatokat.  
Ha pedig a rendszer ki-
forr, akkor egy messze-
menően jó felületünk 
lesz, tökéletesen műkö-
dő és hasznos funkci-
ókkal. Gondoljunk bele 
abba is, hogy nekünk 

azért kicsit nehezebb helyze-
tünk van abból a szempontból, 
hogy mi a váltásban is benne 
voltunk. Pozitív a negatívban, 
hogy a következő év gólyái már 
jobb esélyekkel indulnak, hiszen 
nem átszokniuk kell, hanem 
csak meg kell szokniuk az ad-
digra remélhetőleg jól használ-
ható Neptunt.

Kelemen Zsófia
Tanulmányi Bizottság elnök

ELTE IK HÖK
tb@ikhok.elte.hu

2013. Most, hogy mindannyian sikeresen túléltük  
a maják által szerencsére rosszul megjósolt világvégét, 
teletömtük a hasunkat karácsonykor, kijózanodtunk  
a szilveszteri hepaj után és sikeresen teljesítettük a vizs-
gaidőszakot, újult erővel vethetjük bele magunkat a kö-
vetkező félévbe.

AKTuáLIS

nEpTun – háboRgáS éS váRAKoZáS A jobbRA

Megvalósult (rém)álmok?
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Már több mint 4000 magyar 
hallgató és oktató vehet részt 
évente a holland filozófus, Desi-
derius Erasmusról elnevezett 
programban. Az 1987-es alapí-
tás óta több mint 2millió diák 
vett már rész a pályázat keretein 
belül részképzésben, vagy szak-
mai gyakorlatban. Mára, már 
több mint 4000 fogadóintéz-
mény és 33 ország tagja a prog-
ramnak.

Mik a lehetőségek egy in-
formatikushallgató számára?

A hallgatók 3-10 hónapot 
tölthetnek az általuk választott 
európai intézményben, ahol 
nem fizetnek tandíjat és tartóz-
kodásuk ideje alatt is megkap-
ják rendszeres ösztöndíjukat.  
A külföldi tanulmányaikkal, 
vagy szakmai gyakorlatukkal 
kiváltják tanulmányaik egy ré-
szét, ami mellet, maximum 5 
hónapra, pénzbeli ösztöndíjban 
is részesülnek.

Mik a feltételei egy ERAS-
MUS ösztöndíjnak?

A pályázat benyújtásának 
feltétele 2 lezárt félév az In-

formatikai Karon. A győztes 
pályázóknak a tanulmánya-
ikhoz szorosan kötődő, meg-
határozott számú kurzust kell 
elvégezniük a kint tartózkodás 
alatt, melyekkel kiválthatnak 
tantervükben lévő tárgya-
kat, valamint a PhD hallgatók  
a képzési tervükben meghatáro-
zott kutatási tevékenységet telje-
síthetnek.

A pályázat menete:
A pályázati adatlapot a NEP-

TUN ERASMUS menüpontjá-
ban ki kell tölteni, majd a vég-
legesen kitöltött pályázati lapot  
a szükséges mellékletekkel 
együtt kinyomtatva le kell adni.

Én is szeretnék kiutazni, de 
hogy kezdjek neki a pályáza-
tom megírásának?

Először is el kell dönteni, 
hogy szakmai gyakorlatra, vagy 
részképzésre szeretnél-e menni. 
Részképzés esetén a Kar 48 part-

neregyeteme közül választhatsz, 
melyek közül 31 fogad informa-
tikus hallgatókat és 17 térképé-
szeket. A teljes lista megtalálható  
a kar ERASMUS honlapján, vala-
mint a NEPTUN-ban csak a kép-
zési szintednek megfelelő célin-
tézményeket tudod megjelölni. 
Szakmai gyakorlat esetén java-
solhatsz olyan intézményt, ahol 
szeretnéd teljesíteni a szakmai 
gyakorlatodat. Ha eldöntötted 
hova szeretnél pályázni, akkor  
a pályázat leadása előtt egyez-
tess a kari koordinátorral és  
a kapcsolatért felelős tanszéki 
koordinátort, akik elérhetősé-
geit szintén a kar ERASMUS 
honlapján találod meg. Ők se-
gítenek a tanulmányaidhoz leg-
jobban illő intézmény kiválasz-
tásában és a tanulmányi terved 
elkészítésében.

Ha kedvet kaptatok a pályá-
zat benyújtásához, vagy esetleg 
még nem vagytok biztosak ben-
ne, hogy szeretnétek, gyertek el 
az ERASMUS7-re Február 11-
én délután 4 órakor az északi 
épület 0.81-es termébe, ahol 
nagyon sok információhoz jut-
hattok a pályázattal kapcsolat-
ban. Mindeközben nyugodtan 
forduljatok kérdéseitekkel hoz-
zám, vagy az ELTE Informatikai 
Kar – Tudományos és Nemzet-
közi Kapcsolatok csoportjához.

Zák András
Külügyi Bizottság elnök

ELTE IK HÖK
kb@ikhok.elte.hu

AKTuáLIS

Idén is pályázható a jól ismert ERASMUS ösztöndíj az In-
formatikai Karon, amely lehetőséget biztosít, hogy a Kar 
hallgatói egy külföldi egyetemen tanuljanak, vagy elvé-
gezzék szakmai gyakorlatukat. De biztos, hogy mindenki 
sokat tud erről a lehetőségről?

ERASMuS öSZTönDÍj

Tanulj külföldön
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Az első, amivel találkozhat-
tok a Társas- és szerepjáték hét-
vége. Péntek déltől a Déli Aréna 
egy hatalmas játéktérré változik, 
ahol bőséges társasjáték kíná-
latunkból válogathattok. Szom-
baton pedig a szerepjátszásé  
a főszerep. Az eseményt min-
den hónapban megszervezzük, 
a következő féléves időpontok: 
február 15-16., március 8-9., áp-
rilis 12-13., illetve május 17-18. 
Minden alkalom különböző 
tematika mentén zajlik, amely 
keretében extra programokkal, 
ajándéksorsolással, jó társaság-
gal, és nem utolsó sorban kiváló 
hangulattal várunk Benneteket.

Amennyiben nyitottak vagy-
tok a szakmai programokkal 
kapcsolatban, és szeretnétek 
magatokba szívni a tudást az 
előadásokon kívül is, akkor 
mindenképp ott a helyetek 
Szakmai Esti Mesék (SZEM) 
elnevezésű rendezvénysoroza-
tunkon. Előadnak egyetemünk 
oktatói, láthattok bemutatókat 
TDK, illetve szakdolgozatokból, 
és különböző cégek is képvisel-
tetik magukat, akik betekintést 
engednek munkájukba, illetve 
tájékoztatást adnak a gyakor-
noki programok nyújtotta lehe-
tőségekről. Az előadások után 

pedig eshetőségetek nyílik egy 
kávé, vagy egy pohár sör mellett 
kötetlenebbül beszélgetni, illet-
ve a Bennetek ragadt kérdéseket 
megválaszoltatni az előadókkal, 
illetve hallgatótársaitokkal. Re-
mek hangulattal várunk titeket 
február 18-án, illetve április 
8-án. A helyszínről, a pontos 
időpontról, és az előadók kilé-
téről később tájékozódhattok az 
Egyetemen kihelyezett plaká-
tokon, illetve az ELTE IK HÖK 
facebook oldalán.

A felsorolásból ki nem ma-
radhat az IK talán egyik leg-
sikeresebb bulisorozata, az 
ELTEmető, ahol a rockzene 
szerelmeseinek szeretnénk el-
sősorban kedveskedni.  A már 
mindenki által jól ismert Rock-
togonban várunk titeket sok sze-
retettel, a soha el nem maradható 
fergeteges italakciókkal, és DJ 
Gonda Juniorral. A rockdiscon 
kívül a hangulatról különböző 
metál bandák is gondoskodnak. 
Remek hely, és alkalom az is-
merkedésre is, hiszen idén már 
a BTK-sokkal együtt bulizhattok 
február 28-án, április 18-án, és 
május 30-án.

Március 7-én egy fergeteges, 
minden eddiginél színvonala-
sabb Felezővel várunk benne-

teket, ahol megünnepelhetitek, 
hogy már 3 vizsgaidőszakot 
túléltetek az egyetemen, és ta-
nulmányaitok feléhez érkezte-
tek. Természetesen nem csak a 
ténylegesen felező hallgatóknak 
szól a rendezvény, mindenkit 
várunk sok szeretettel. Amire 
számíthattok: több tánctér, is-
mert DJ-k, zenekarok, fergete-
ges italakciók, és remek hangu-
lat. Meglepetésként idén másik 
két karral bulizhattok együtt, 
viszont hogy kivel, az még ma-
radjon titok.

Április 25-én az elektroni-
kus zene szerelmeseié a fősze-
rep, ugyanis remek DJ-kel, és 
változatos elektronikus zenei 
palettával várunk titeket egy fer-
geteges buli keretein belül.

Természetesen az egészsé-
getekről, testi-lelki fittségetek-
ről sem feledkeztünk meg, így 
szervezünk Túrákat is, melyek 
során gyönyörű helyekre kirán-
dulunk. 

Remélem sikerült felkelteni 
érdeklődéseteket, és mindenki 
megtalálja magának a megfele-
lő kikapcsolódási módot, amely 
során ismerkedhet, szórakozhat, 
és még a pénztárcáját is kímél-
heti. További részleteket, és nap-
rakész információkat olvashat-
tok az ELTE IK HÖK facebook 
oldalán, el ne felejtsétek lájkolni, 
és érdemes figyelni a faliújságot 
is. Az Informatikus Hallgatók 
Alapítványa közvetít minden 
rendezvényünkről, fényképeket 
készít, ajándékokat sorsol, őket 
is érdemes megkeresni és láj-
kolni.

Kozma Kinga

AKTuáLIS

A következő néhány sorban szeretném Nektek bemu-
tatni, hogy a tavaszi félévben milyen rendezvényekre  
várunk Titeket nagy szeretettel.

REnDEZvényEK A féLévbEn

Kapcsolj ki velünk
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Egyszeri pályázatok
Mind az Egyszeri Sport-, 

Kulturális Ösztöndíj, mind 
az Egyszeri Szakmai-, Tu-
dományos Ösztöndíj válto-
zatlan formában került ki-
írásra a tavalyiakhoz képest. 
Továbbra is ajánlom a színház-
ba, koncertre, hangversenyekre 
járók, a sportversenyekre neve-
zők, és a konferenciákra járók, 
tanulmányi versenyzők figyel-
mébe!

Sport, Kultur, Szakmai, Tu-
dományos

Ezeknek az ösztöndíjak-
nak a rendszeres változataiból 
csak a Szakmai-, Tudományos 
Ösztöndíj pontrendszerében 
állt be kisebb változás, minden 
más egyéb maradt a régiben. 
Ha vannak sporteredményeid, 
vagy zenekarban játszol, esetleg 
színészkedsz, ha megjelent(ek) 
cikke(i)d, előadást tartottál, ak-
kor olvass utána, megéri!

Nívó díj
Diplomázók, szakdolgozók 

figyelmébe ajánlom. Sajnos a 
korábban ezzel járó pénzdíjazást 
úgy tűnik, technikai okok mi-
att nem tudjuk visszahozni, de 
azért jól mutat az önéletrajzban, 
és örök emlék a plakett, amit 
kapnak a díjazottak. Minden év-
ben szakonként egyetlen ember 
kapja, tehát valóban rangos díj!

Terepgyakorlat
Elsősorban és főleg ismétel-

ten, a térképész hallgatók figyel-
mébe tudom ajánlani.A kötelező 
gyakorlat költségeit lehet vissza-
pályázni, a résztvevők számára. 
Aki volt terepgyakorlaton, az ne 
habozzon, pályázzon!

Szociális Ösztöndíjak
Ezen a téren elég sok min-

den változott. Illetve szintén 
sok mindenben megállapod-
tunk, hogy változni fog. Most 
a hely szűke miatt, csak a 
már bevezetett változásokról 
írok. A szeptembertől élet-
belépőkről majd egy későbbi 
cikkben számolunk be, úgy-
hogy olvassátok az újságot! 
Az egyszeri pályázatban bekö-
vetkezett legradikálisabb válto-
zás, hogy mostantól a pályázat 
indokától függetlenül szükséges 
igazolni a pályázóval egy ház-
tartásban élő személyeket, illet-
ve az ő jövedelmi helyzetüket. 
A rendszeresben a változások 
java része csupán technikai, ed-
dig is alkalmazott elvek leírásá-
ról van szó. Pl.: Akik most kez-
dik meg a tanulmányaikat, azok 
kapnak +1 pontot; egy személy 

AKTuáLIS

Kiírásra kerültek a szokásos egyszeri és rendszeres pályá-
zatok. Nagyrészt változatlan formában, azonban a rend-
szeres szociális ösztöndíj pár apróságban megváltozott, 
illetve már az is bizonyos, hogy szeptembertől még vál-
tozni is fog. Ezekről majd a későbbi számokban olvashat-
tok, figyeljetek!

páLyáZAToK

változtak is, nem is
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Az rendezvényre a Zöld 
Macska Diákpincében kerül sor, 
ahol a következő előadókra szá-
míthattok:
•	 Spala Ferenc (Deloitte Zrt) - 

Információ biztonság
•	 Véges Márton - Vélemények 

érzelemosztályozása Rapid-
Minerrel (TDK dolgozat)

•	 Turcsányiné Szabó Márta - 
Virtuális dimenzió az IK-n 
(3D modellezés)

•	 Daiki Tennó - Firemonkey 

(mobil-fejlesztés Delphiben)
Az előadók között ismét 

megtalálhatóak IK-s oktatók, 
illetve hallgatók is. Az előadá-
sok után kötetlen beszélgetéssel 
folytatjuk, ahol bármilyen kér-
dést megvitathattok majd.

Azoknak, akik úgy érzik, 
hogy egyedül nem találnak oda 
vagy szimplán csak jó társaság-
ban szeretnének a helyszínre ér-
kezni találkozót hirdetünk meg 
18:15-re az IK északi épületének 

északi bejáratához (földgömb 
felőli bejárat), ahonnan majd 
közösen vonulunk a helyszínre!

Ha szeretnéd közelebbről 
megismerni az oktatóidat, elő-
segíteni szakmai fejlődésedet, 
vagy csak kíváncsi vagy, min-
denképp itt a helyed!

Ne feledd, találkozunk feb-
ruár 18-án 19 órakor a Zöld 
Macska Diákpincében (1091 
Budapest, Üllői út 95.)!

AKTuáLIS

Februárban folytatódik az IK HÖK nagysikerű előadás-
sorozata, a Szakmai Esti Mesék. A félév elején egy köny-
nyed szakmai programmal várunk mindenkit, légy akár 
gólya, akár sokad éves informatikus.

TAnuLj vELünK TE IS!

Szakmai Esti Mesék
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egy betegségből kifolyólag nem 
lehet egyszerre rokkant és tartós 
beteg (és fogyatékossággal élő) 
is. Természetesen, ha különböző 
betegségek vannak a háttérben, 
mindkettőt (mindhármat) figye-
lembe vesszük, a bírálat során. 
Mások azonban alapvetően új 
„fejlesztések”, többek között 
az is, hogy idéntől van mínusz 
pont. A 90e forint feletti egy 
főre jutó jövedelemmel rendel-
kezők most már kétezer forin-

tonként -1 pontot kapnak. Vagy 
az, hogy idéntől mindenkinek 
igazolnia kell a saját jövedelmét 
is, ha másként nem tudja, ak-
kor legalább egy nyilatkozattal. 
A biztonság kedvéért azért ol-
vasd el a pályázat dokumentáci-
óját, nehogy kellemetlen megle-
petések érjenek!

Összességében
A pályázat kiírásokat, pont-

rendszereket, csatolandó igazo-

lások listáit mind megtaláljátok a 
http:// ikhok.elte.hu/~hjb/ web- 
címen. Ha bármilyen kérdése-
tek, vagy építő jellegű kritiká-
tok van, forduljatok hozzánk 
bizalommal a hjb@ikhok.elte.
hu e-mail címre!

Szikszai Gergely
ELTE IK HÖK 

HJB elnök

Megújult az ELTE bogdánfy úti edzőterme

Az ELTE Sport Kft. által februárban felújított 
terem szebb környezetben várja az erősíteni vá-
gyó hallgatókat. Az ELTE-BEAC szervezői külön 

edzéslehetőséggel várják az egyetem csapatait, 
szakosztályait, versenyzőit. Edzőinkkel, szakem-
bereinkkel akár külön felkészítésre, alapozáshoz 
szükséges feladatok elvégzéséhez is segítséget tu-
dunk nyújtani megújult termünkben.
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Lássuk be, a Facebook je-
lenlegi keresője valószínűleg  
az oldal leggyengébb pontja. Bi-
zonyos esetekben, amikor saját 
ismerőseink között keresünk, 
jól végzi a dolgát, de ha isme-
retleneket akarunk megtalál-
ni, teljesen meg vagyunk lőve.  
Az iwiw-en már 10 éve is tud-
tuk a találatainkat városra, élet-
korra, nemre, sok-sok egyébre 
szűkíteni, és a paletta egyre csak 
bővült. Ezzel szemben 2012-ben 
a Facebookon semmilyen lehe-
tőségünk nincs. Persze, közös 
ismerősök alapján előre helyez 
pár találatot, de mi van akkor, 
ha azt a szőke lányt akarjuk 
megkeresni, akit tegnap lát-
tunk a buszon? Esélyünk sincs. 
Emellett a kereső automatiku-
san egészíti ki, esetleg módosítja  
a kereséseinket, így bizonyos 
esetekben egyszerűen nem tu-
dunk a konkrét dologra keresni.

Az új projekttel ezt a gyen-
geséget szeretnék kiküszöböl-
ni, mégpedig nem is akárhogy. 
Nem egy egyszerű összetett ke-
resőt kapunk majd, hanem egy 

olyan új feature-t, ami alapjai-
ban változtatja majd meg a Face- 
bookot.

A felújított kereső nem 
kulcsszavak alapján ad majd ta-
lálatot, mint mondjuk a Google. 
Egy sokkal felhasználó-bará-
tabb megközelítést választottak, 
amivel magunk, az ismerőseink, 
vagy bárki tevékenységében 
kutakodhatunk. Csak hogy né-
hány példát említsek: „képek, 
amiket like-oltam – poszt-ok, 
amikhez XY hozzászólt – zene-
karok, amiket like-oltak azok,– 
éttermek az Astoria közelében, 
amit like-oltak a BTK-s hall-
gatók” A lehetőségek tárháza 
tehát határtalan. Itt is kapunk 
majd segítséget a kereséseknél, 
lesznek előre generált keresési 
opciók, sőt, jelenlegi formájá-
ban még elég sokszor beleszól 
a motor, mit is akarunk valójá-
ban, de a végleges változatban a 
kereséseinknek csak a képzelet 
szabhat határt. A találatainkat 
a minket körülvevő FB aktivi-
tás logikai kapcsolatai alapján 
kapjuk majd vissza.

Ez a többdimenziós keresési 
modell az, ami igazán megkü-
lönbözteti a Graph Search-öt  
a Google nyújtotta lehetőségek-
től.  Googleben rákereshetünk 
mondjuk a budapesti szoftver-
cégekre. A Google+ lehetőséget 
ad, hogy olyan cégeket talál-
junk, amiket az ismerőseink 
like-oltak. A Graph Search-el 
megtalálhatjuk azokat, ahol fej-
lesztők az IK-n végeztek 2008-
2010 között és ismerik valame-
lyik barátunkat.

Ha a GS eléri végleges formá-
ját, biztos vagyok benne, hogy  
a felhasználók keresések milli-
árdjait fogják produkálni pusz-
ta kíváncsiságból. „Mik azok  
a könyvek, amiket 2 teljesen is-
meretlen ember olvasott? Mi 
a legpopulárisabb zenei stílus 
azok között, akik szeretik Alföldi 
Róbertet és Clint Eastwoodot?” 
Egyszer talán választ fogunk 
kapni ezekre a kérdésekre egy 
egyszerű Facebook kereséssel.  
A fő kérdés inkább az: Ki fog-
nak-e nyílni ennyire az embe-
rek, megteremtik-e azt a gigan-
tikus kapcsolati hálót, amire 
szükség van ahhoz, hogy a GS 
kiteljesedhessen.

Mondjuk: szükséged van egy 
jó villanyszerelőre. A villany-
szerelő cégnek lesz FB page-e?  
Az emberek, akik dolgoztak 
velük, kedvelték azt? Ha ezek  
a kapcsolatok hiányoznak, egy-
szerűen nincs hol „adathalászni” 
A weben fellelhető tech-demók 
és hivatalos FB videók lenyű-
gözőek a rendszer képességeit 
illetően, de sajnos mi magyarok 
különösen le vagyunk maradva, 

AKTuáLIS

Bár még csak béta fázisban van, és csak a kiválasztott 
kevesek számára elérhető, a Facebook januárban beje-
lentett új keresője máris milliók érdeklődését keltette 
fel. Képes lesz-e megszorítani a Googlet, egyáltalán ez-e  
a célja? Az elkövetkező hónapokban választ kapunk ezek-
re a kérdésekre is.

A fAcEbooK éS A googLE páRhARcA?

facebook graph Search
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fényévekre vagyunk még attól, 
hogy effektíven használni tud-
junk egy ilyen rendszert. 

Természetesen a fejlesztők 
is tisztában vannak ezzel, de 
bíznak benne, hogy a rendszer 
nyújtotta lehetőségek arra bá-
torítják majd a felhasználókat, 
hogy felépítsék ezeket a hiányzó 
kapcsolatokat.

A képkeresés egyelőre szá-
mos hibával és nehézséggel 
működik. A képeket nagyon 
kevesen geo-tag-elik, ezért egy 
bizonyos helyen készült képe-
ket nem lehet megtalálni, hiá-
ba szerepel mondjuk az album 
nevében, vagy a kép címében  
a helyszín. Emellett a Facebook 
jelenleg nem indexeli a képek-
hez rendelt „caption”-öket, így 
ezek alapján sem kereshetünk. 
Ez azért érdekes, mert a képek 
#(hashtag)-elése az Instagram 
óta menő, amit Mr Zuckerberg 
hónapokkal ezelőtt vásárolt fel, 
így ideje lenne implementálniuk 
a feature-t. 

A Bing már jóideje műkö-
dik a Facebook webes kereső 
partnereként. Az új keresőben 
is megtalálható egy bizonyos 
fokú integráció, de a két rend-
szer kvázi függetlenül működik, 
nem egymásra telepedve, mint  
a G+ és Google esetében. Sajnos 
a rendszer még elég nehezen en-
gedi át az irányítást, újra és újra 
a gráfban talált adatokat kapjuk 
vissza olyan esetekben, amikor 
a Bing már megadta volna a he-
lyes választ, de idővel nyilván ez 
is fejlődni fog.

A találatainkat személyre 
szabottan kapjuk majd kézhez. 

A „milyen zenét hallgatnak a 
barátaim?” kérdésre természe-
tesen mindenki más választ 
fog kapni, de az olyan általános 
kereséseknél is, mint mondjuk 
„milyen zenét hallgatnak Buda-
pesten?” elképzelhető, hogy az 
ismeretségi körünkből kikerülő 
adatok nagyobb súllyal kerülnek 
majd számításba. Mindemellett  
az ennyire általános keresések-
nél azért igencsak hasonló ered-
ményeket kell kapjunk.

A Facebook adatvédelmi 
szabályzata rengeteget változott 
az évek alatt. Sokkal jobban oda 
kell figyelnünk arra, kik láthat-
ják a posztjainkat, személyes 
adatainkat, kik kereshetnek  
az aktivitásunkban, fényképeink 
közt. Ez idő alatt sok új lehető-
séget is elénk tártak, amikkel 
finomhangolhattuk saját olda-
lunk láthatóságát. És bár meg-
próbálunk megtartani egy csi-
petnyi magánéletet, így is egyre 
többen jutottak hozzá mind-
ahhoz, amit megosztottunk.  
Az új keresővel a szabályok nem 
változnak. Ugyanazok az embe-

rek férnek majd hozzá a rólunk/
általunk közzétett információ-
hoz, mint eddig csak sokkal, de 
sokkal könnyebben, mint va-
laha. Olyan kommentek, posz-
tok, like-ok fognak előkerülni, 
amiket az évek távlatából már 
régen elfeledtünk, most mégis 
kerülhetünk miattuk kellemet-
len helyzetbe munkahelyen, 
vagy családod belül.

A Facebook Graph Search  
a közeljövőben semmiképp sem 

fogja kiszorítani a Googlet. Ha 
azonban egy kiforrott rendszert 
kapunk majd kézhez, amelyben 
lehet majd „status update”-ek-
ben, fénykép hashtag-ekben is 
keresni, nem fog minket a kereső 
mindenáron felülbírálni, és mi, 
valamint a környezetünk is kiépí-
ti azt a kapcsolati hálót, ami en-
nek a rendszernek a magja, akkor 
egy olyan alternatívát kínál majd 
a kulcsszavas keresés mellett, 
amelyre soha korábban nem volt 
példa, és amely forradalmasítani 
fogja kommunikációt.

Berze András
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A mentorok feladata
A mentorokat a Hallgatói 

Önkormányzat egy-egy ta-
nulmányi csoporthoz rendeli.  
A mentorok feladata, hogy  
a hozzájuk tartozó gólyáknak 
minél több hasznos informáci-
ót adjanak át Egyetemünkről és 
Karunkról, valamint a Program-
tervező Informatikus képzésről. 
A mentorok továbbá heti rend-
szerességgel tájékoztatják cso-
portjukat a fontos tanulmányi 
ügyekről, ösztöndíj lehetőségek-
ről, nekik szóló rendezvények-
ről és egyéb aktualitásokról. 
Emellett válaszolnak a gólyáik 
kérdéseire, segítenek megolda-
ni a problémáikat. Persze nem 
lehet minden kérdést és prob-
lémát helyben megválaszolni, 
illetve megoldani, de ezekben 
az esetekben a Hallgatói Ön-
kormányzathoz fordulhatnak  
a mentorok.

Mindehhez a tevékenység-
hez a Hallgatói Önkormányzat 
természetesen segítséget nyújt: 

egyrészt a mentorokat hétről-
hétre ellátja az aktuális tudni-
valókkal, másrészt munkájukat 
a mentorkoordinátor hangolja 
össze.

A jelentkezés módja
Ha kedvet érzel a mento-

rálásra, akkor pályázatot kell 
leadnod, a pályázatban meg-
határozott módon és határidő-

ig. A pályázatot benyújtóknak  
a tavaszi félévben egy úgyneve-
zett mentorképzésen kell részt 
venniük. Ez egy 6 alkalmas elő-
adássorozat, melyet a Hallgatói 
Önkormányzat tisztségviselői 
tartanak, és felkészítik a men-
torokat a legkülönfélébb téma-
körökből. A képzés zárásaként 
egy kisebb írásbeli teszt lesz  
az előadások anyagából és egy 
szóbeli teszt, a kommunikációs 
képességek felmérésére.

A jó mentor szakmailag 
felkészült, jó kommunikációs 
készséggel rendelkezik, és sze-
ret másoknak segíteni. Célunk 
a jelentkezők közül a minél jobb 
mentorok kiválogatása, ezen 
szempontok alapján.

AKTuáLIS

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzata már 
évek óta sikeresen működteti mentorprogramját, mely-
nek célja az elsőéves hallgatók segítése. A gólyák a men-
toruktól kapnak meg az első egyetemen töltött félévük 
alatt számos fontos információt, illetve hozzá fordulhat-
nak kérdéseikkel, problémáikkal. Amennyiben jövőre te 
is szeretnél segíteni egyetemkezdő hallgatótársaidnak, 
akkor jelentkezz mentornak! 

MEnToRjELEnTKEZéS 2013

Segíts a gólyáknak

A jelentkezés határideje: 
2013. február 22.
További részletek, pályázati 
űrlap: http://ikhok.elte.hu
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XIv. Eötvös Konferencia
Az ELTE Eötvös József Collegium Diákbizott-

sága 2013. május 3-5. között rendezi meg a XIV. 
Eötvös Konferenciát, amely 2011-ben és 2012-ben 
is elnyerte az ELTE-n az Év Tudományos Rendez-
vénye díjat. A Konferenciára a hagyományokhoz 
híven a bölcsészet-, társadalom- és természettu-
dományok, illetve az informatika minden terüle-
téről, 15 szekcióba várjuk az előadni kívánó gra-
duális (alap- és mesterképzéses) hallgatókat.
A Konferencia ideje:
  2013. május 3-5. (péntek-vasárnap) 
Helyszíne: Eötvös József Collegium 
  1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 
A jelentkezés határideje: 
  2013. március 4. (hétfő), 24:00 
Részletesebb információk és jelentkezés a 
  http://ek.eotvos.elte.hu honlapon. 
További kérdésekre az  eotvoskonferencia14@
gmail.com e-mail címen szívesen válaszo-
lunk! Az esemény facebook-oldalát a követke-
ző linken éritek el:  http://www.facebook.com/
events/523729500993826/

bolyai konferencia
•	 Szívesen részt vennél egy fiataloknak szóló, kö-

tetlen témájú tudományos konferencián?
•	 Szeretnél előadni érdeklődő kortársaidnak  

a kedvenc témádról?

Jelentkezz a XVIII. Bolyai Konferenciára! 

A Bolyai Kollégium, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem természettudományos és infor-
matikai szakkollégiuma, hagyományaihoz híven, 
immár tizennyolcadik alkalommal rendezi meg  
a Bolyai Konferenciát, amely 2010-ben elnyerte  
az ELTE-n az Év Tudományos Rendezvénye címet.

A konferencia időpontja: 2013. március 23-24.
Jelentkezési határidő (absztrakttal): 
  2013. március 1.
További információ a 
  www.bolyai.elte.hu honlapon található.
Kérdéseiddel fordulj bátran a szervezőkhöz: 
  bokonf@googlegroups.com

II. (tavaszi) félév
regisztrációs időszak: 
2013. február 4–8. (hétfő–péntek) 

szorgalmi időszak: 
Első nap: 2013. február 11. (hétfő) 
Tavaszi szünet: 2013. március 27. (szerda) – 
             2013. április 2. (kedd) 
Utolsó tanítási nap: 2013. május 17. (péntek) 
Pázmány-nap: 2013. május 10. (péntek) 

vizsgaidőszak: 
Első nap: 2013. május 21. (kedd) 
Utolsó nap: 2013. július 5. (péntek)

A déli hallgatói Iroda 
elérhetőségei:
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C
     1.816 (a büfé felett)
Telefon / fax: (36) 1/381-2241 illetve 372-2534
Belső mellék: (36) 1/411 6500/8141 illetve 6134
E-mail: iroda@ikhok.elte.hu

nyitvatartás: 
 hétfő-kedd:   10.00-16.00
 szerda:   10.00-18.00
 csütörtök-péntek:  10.00-16.00
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Ezért a már jól ismert a Web Platform Installer segítségével telepítsük fel a management hostként hasz-
nált gépünkre a PowerShell Azure modulját.

Sikeres telepítés után adminisztrátori jogosultságokkal indítsuk a feltelepített plugint.

Ha ez megtörtént, már írhatjuk is az automatizáló scripteket.

bIT KöZép

A legkézenfekvőbb és egy-
ben „gyári” támogatást élvező 
megoldás természetesen a Po-
werShell (PS) használata.

Mivel minden PS modult tu-
lajdonképpen azonos modellre 
épül, így könnyen bővíthető új 
funkciókkal. A téma érintése 

nélkül annyit érdemes megje-
gyezni hozzá, hogy ha rendelke-
zünk programozói vénával, akár 
saját magunk is írhatunk tetsző-
leges szolgáltatáshoz providert, 
amit hasonló beépülő modul-
ként elérhetővé lehet tenni. 

Pontosan ez az oka annak, 
hogy hiába keressük a beépített 
modult, az nem része alapból 
a Windows 7 és 8 operációs 
rendszereknek, mivel az átlag 
felhasználónak aligha lesz rá 
szüksége.

Többféle lehetőségünk van a WAS, illetve átfogóan az 
Azure account kezelésére a webes elérésen kívül.

3RD pARTy ESZKöZöK éS A powERShELL hASZnáLATA 

windows Azure
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bIT KöZép

A parancsok használatának 
módját vagy a technet cikkei-
ben, vagy a beépített manualban 
keressed. Az Azure PowerShell 
alatt a „Get-Help azure” parancs 
lesz segítségünkre, de a „man 
azure” alias is használható.

Nem túl meglepő módon a Li-
nux és OSX támogatást köny-
nyű egyszerre kezelni a közeli 
rokonság miatt. Az eszköz neve 
„Windows Azure Command 
Line Tool for Mac and Linux”, 
ami letölthető a Microsoft Le-
töltőközpontból.

Telepítés után a terminálban 
megszokott módon használhat-
juk a modul parancsait.

azure topic verb options 
Pellek Kriszitán

Láss Te is orosz medvét! 
Az Imagine Cup a Microsoft világméretű 

technológiai versenye, amelyen 4 fős diákcsa-
patok versenyezhetnek Microsoft platformon 
készült alkalmazásaikkal az alábbi hat kategó-
riában: Games, Innovation, World Citizenship, 
Windows Azure, Windows Phone, Windows 8.

•	 Ha diák (16+) vagy, akkor ez a verseny ide-
ális számodra, mert:

•	 ha megnyered a világdöntőt, akkor 10.000 
vagy 50.000 USD fődíjat kap a csapatod 
(ami akár egy seed befektetéssel is meg-
egyező összeg).

•	 ha kijutsz a világdöntőre, de nem nyered 
meg, akkor is értékes tapasztalatra és kap-
csolatokra tehetsz szert júliusban, Szentpé-
terváron, a Microsoft költségén.

A világdöntő helyszíne:  
Szentpétervár

Időpontja: 2013.07.08-12. 
jelentkezz, játssz, nyerj ! : )
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Kerry King és legendás ban-
dája, a Slayer akkor lett igazi 
Hegyalja Fesztivál-rajongó, 
amikor a tokaji koncertjén kö-
zel 25 ezer ember headbangelt 
egy ütemre a Hegy’en. A csapat  
a koncert után maga is beleve-
tette magát a Hegy’ buliba, és 
ez valószínűleg a nagy vissza-
térés évében sem lesz másként.  
A banda éppen gőzerővel dolgo-
zik idén megjelenő új albumán, 
de ezzel együtt már a Hegy’ 
koncertre is készül.  

Ákos nyári turnéja, a Turné 
2084 egyik állomása júniusban 
a Hegyalja Fesztivál. Legutóbb 
Tokajban 2010-ben láthatta  
a hegyaljás közönség. Ákos 
tavaly megjelent szintipopos 
hangzású 2084 című új albu-
mát tavaly év végén mutatta be, 
júniusban ezt az új zenei vilá-
got hozza el a hegyaljásoknak 
is egy tőle megszokott komoly 
látványtechnikával megspékelt 
produkcióban. A fesztivál és 

Ákos kapcsolata több mint tíz 
évvel ezelőttre nyúlik vissza, 
hiszen fesztiválon először To-
kajban lépett fel 2002-ben, és 
ezzel a koncerttel beírta magát  
a fesztiváltörténelembe. 

Az igazi fesztiválhangulat-
hoz a Quimby is hozzátesz idén, 
és garantálja, hogy a Kiss Tibi 
karcos hangján megszólaló szív-
bemarkoló balladáknak még  
a Slayer tetoválással a karjukon 
érkező hegyaljások sem tud-
nak majd ellenállni. A zenekar 
stúdióban tölti az év első felét, 
remélhetőleg az új dalokból jú-
niusban már a Hegyalja közön-
sége is hallhat ízelítőt.

A magyar kedvencek közül 
a Hegyalján indítja a nyarat  
a mindig hatalmas bulit kanya-
rító Soerii & Poolek is. Termé-
szetesen nem hagyhatja ki idén 
nyáron sem Tokajt a Depresszió. 
A banda Megyek előre című 
vadonatúj klipjével hamarosan 
már lehet is hangolódni a júni-

usi Hegy’ bulira. Fehér Balázs 
igéző kék szemeit sem kell ha-
nyagolniuk a hegyaljás csajok-
nak idén, a The Carbonfools 
hozza a szokásos színvonalat 
a Hegy’en. A szintén hazatérő 
Hegyalja fellépőnek számító 
Subscribe tagjai éppen új dalok 
írásával töltik az idejüket, és  
az Akkezdet Phiaival készülnek 
közös Dürer Kertes koncertre, 
de júniusban Tokajban a he-
lyük. Dunaszerdahely állandó 
lakói, akik idén ingyen érkez-
nek a fesztiválra, a színpadon is 
láthatnak dunaszerdahelyieket, 
hiszen a nagy kedvenc Rómeó 
Vérzik 4 tagja közül hárman is 
a nyertes városból származnak. 
Így a csapat koncertjén is köte-
lező lesz a megjelenés a kelle-
mes Tisza-parti strandolás után.  
A Magashegyi Underground jú-
niusi hegyaljás koncertjére ha-
marosan megjelenő albumát is 
hozza majd, és az Erdélyből ér-
kező hegyaljás közönség együtt 
bulizhat majd a csapat szintén 
innen származó énekesnőjével, 
Bochkor Bíborkával is.

Slayer, Ákos, Quimby, Donw, 
Scooter és a többiek Valentin 
napra? Aki még nem szerezte be 
Hegy’ bérletét, február 8. és 17. 
között extra akciós áron megte-
heti. A Hegy’ Randi bérlet két 
személyre csak 29.000 Ft, így  
a Valentin Napi ajándék csö-
pögős rózsaszín dolgok helyett  
az igazi fesztiválra szóló páros 
bérlettel igazi ajándék és egy 
újabb közös élmény. További 
infók megtalálhatóak a Hegy’ 
facebook-oldalán.

AjánLó

Júniusban az amerikai thrash metál ikon Slayer legdur-
vább riffjeire zúzhat a Hegyalja közönsége. De nem ők  
az egyetlen zenekar, akik igazi Hegy’ rajongóként idén 
már nem bírják a tokaji buli nélkül, két év kihagyás 
után visszalátogat az igazi fesztiválra, az igazi arcok 
közé Ákos, aki fesztiválon először a Hegyalján lépett fel 
2002-ben, és a Quimby is. Persze a többi Hegy’ kedvenc-
nek számító magyar zenekar sem hagyhatja ki a hazai 
fesztiválszezont indító Hegyalja Fesztivált.

A SLAyER, áKoS éS A QuIMby IS A nAgy hEgyALjáS vISSZATéRőK KöZöTT 

hegyalja fesztivál
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Azonban az EFOTT nem 
csak buli, hiszen a Fesztivál szer-
vezői évek óta nagy hangsúlyt 
fektetnek a zenei események 
mellett a hallgatók kulturális- és 
sport életének fellendítésére is.

Ezeknek köszönhetően a 
napközbeni programok szinte 
évről-évre bővülnek, nem 
csak létszámuk, de szín-
vonaluk tekintetében is. 
Az EFOTT egyik legfőbb 
célja a felhőtlen szórakoz-
tatás mellett, hogy megis-
mertesse Magyarországot  
a fiatalokkal, ezért is ván-
dorol évről évre már egé-
szen 1976 óta.  2013-ban 
hosszú évek után újra 
visszatér a Balatonhoz, az 
északi part szívében fek-
vő Zánka - Új Nemzedék 
Központba. Ez az erdős-
ligetes tóparti létesítmény 
minden olyan lehetőséget ma-
gában rejt, amire idén júniusban 
szükségünk lehet. A Zánka - Új 
Nemzedék Központ mintegy 
209 hektáros területen a Bala-
ton felvidék természeti és törté-
nelmi értékekben gazdag festői 
környezetében fekszik, kedvelt 
turisztikai célpontok gyűrű-
jében, mint a Káli-medence,  

a Művészetek Völgye, Tihany, 
Badacsony. Területi adottsá-
gainak köszönhetően hosszú 
partszakasszal rendelkezik, ki-
kötő-és strand várja sportolni, 
hajózni, úszni, kirándulni, pan-
csolni-vagy épp a kikapcsolódni 
vágyókat. Könnyen megköze-

líthető, hisz a Központnak saját 
buszmegállóval (71-es út) és 
központi vasúti megállóhellyel 
(Zánkafürdő) is rendelkezik.

A Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazga-
tási Egyetem az 1999. évi LII. 
törvény rendelkezése alapján 
a jogelőd Budapesti Közgaz-
daságtudományi Egyetem és 

az Államigazgatási Főiskola 
integrációjával jött létre 2000. 
január 1-jén. Az intézmény  
a következő karokkal működött: 
Államigazgatási Főiskolai Kar, 
Gazdálkodástudományi Kar, 
Közgazdaságtudományi Kar 
és Társadalomtudományi Kar. 
2012. január 1-től a Közigaz-
gatástudományi kar (korábbi 
Államigazgatási Főiskolai Kar)  
a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem része lett. 

2003. szeptemberétől a 
BKÁE kibővült a Szent István 
Egyetem volt három karával, 
ezek az Élelmiszertudományi 
Kar, a Kertészettudományi Kar 
és a Tájépítészeti Kar.  2004. 

szeptember 1-jétől az in-
tegrált intézmény neve: 
Budapesti Corvinus 
Egyetem.

Mint az EFOTT “Há-
zigazda Intézménye” 
2013-ban garantáltan 
gondoskodni fognak ar-
ról, hogy 2013. június 
25-30. között senki se 
maradjon otthon!

 Jegyek már kaphatók 
a www.efott.hu oldalon, 
illetve február 4-től az 
egyes felsőoktatási in-
tézmények árusítóinál! 

Balatoni nyaralás, koncertek 
egy helyen, egy összegben, min-
dössze 15.490 Ft-ért!

A rendezvény további rész-
leteivel kapcsolatban minden 
fontos információt megtaláltok 
a www.efott.hu-, illetve a www.
facebook.com/efott oldalakon.

 
EFOTT, csak szabadon….

AjánLó

Az EFOTT szó elhangzását követően szinte már automa-
tikusan eszünkbe jut az idén 37 éves rendezvény szlogen-
je: „EFOTT, az ország legnagyobb hallgatói bulija”.

EfoTT, ZánKA, coRvInuS 

EfoTT 2013
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Örömmel jelentjük, hogy a 
“TURNÉ 2084” nyári állomásai 
közé bekerült 2013. augusztus 
2-a, Ákos FEZEN-es fellépésé-
nek napja, így 2010 után idén 
újra üdvözölhetjük Ákost a szé-
kesfehérvári fesztiválon.

Ákos 2012-ben hatalmas si-
kerrel mutatta be új, szintipop-

programját a VOLT Fesztiválon, 
több tízezres tömeget vonzott a 
jubileumi Szigeten adott ferge-
teges koncertje, az erdélyi Fél-
szigeten pedig nézőcsúcsot dön-
tött. Decemberben az ország 
legnagyobb fedett csarnokát, a 

Budapest Arénát 
töltötte meg az 
új album, a 2084 
lemezbemutató 
látványos előadá-
sával. Az idei év 
nyarán is ezzel a 
műsorral turné-
zik, Székesfehér-
várra is komoly 
látványtechniká-
val érkezik a pro-
dukció.

A N.O.H.A., 
bár közel húsz 
esztendeje pörget 
fel és táncoltat 
meg tömegeket, 
nevük az utóbbi 
években érett be 
igazán. Legalább-
is mifelénk úgy 

tűnik, napról-napra egyre töb-
ben kattannak rá a cseh éjszakai 

élet legkiválóbb muzsikusait, 
Amerikából importált szájhőst, 
brazil énekesnőt és ki tudja még 
miféle fura szerzetet felvonulta-
tó multikulti bandára. Növek-
vő népszerűségük oka lehet az 
MR2 áldásos térhódítása mellett 
rendkívül színes zenei világuk, 
melyben a glóbusz minden tá-
járól kölcsönzött tradicionális 
folk motívumokat elektromos 
tánczenei alapokra helyezik, 
ezáltal hosszú távú izomlázat 
okozva egyre népesebb közön-
ségük minden tagja számára. 
Már attól elfáradhatnánk, ha 
csak néznénk a dinamikus, 
energiától feszülő, őrült show-
t, de egy N.O.H.A. koncerten 
a bámészkodás nem sűrűn 
tapasztalt tevékenység. Amit 
viszont egész biztosan kapni 
fogunk, amennyiben augusztus 
2-án csatlakozunk a kozmopo-
lita társasághoz a FEZEN-en, az 
másfél óra önfeledt tánc a Föld 
körül!

AjánLó

Az idei FEZEN eddig bejelentett két húzóneve, a Deep 
Purple és az ArchEnemy elsősorban a karcosabb hangzá-
sok barátainak kedvezett. A mostani két előadó, a FEZEN 
hagyományainak megfelelően tovább színesíti a zenei 
palettát.

áKoS éS n.o.h.A. A 2013-AS fEZEn-En!

fehérvári Zenei napok

Tavaszi bérletakció
Tavaszi akciónk keretében, 
egészen április 10-ig, tovább-
ra is kedvező áron, mindössze 
11400 Ft-ért juthattok 3+1 na-
pos FEZEN bérlethez!

bérletsávok
április 10-ig 11400 Ft
május 10-ig 12300 Ft
június 10-ig 13200 Ft
július 30-ig 14100 Ft
helyszínen 15000 Ft
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Viszont – hogy a jó részt a vé-
gére hagyjuk – kezdjük az elem-
zést a gyengeségekkel! A regény 
achilles-ínja a szereplők kidol-
gozottságában (vagy inkább ki-
dolgozatlanságában) rejlik. Vin, 
a tulajdonképpeni főszereplő 
egy tizenhat éves tolvajlány, 
akit bátyja állandó félelemben 
és készenlétben tartott, amíg ott 
nem hagyta egy tolvajbandánál.  
A gyanakvó, félénk magatartás 
így nem meglepő a lány részéről, 
ez a későbbiekben, a csapatba 
való beilleszkedése után is visz-
sza-visszatér (bátyjának suttogó 
hangja formájában). A másik 
főbb karakter Kelsier, a lázadó 
hajlamú ködszerzet, akit a bosz-
szúvágy mellett nemes érzelmek 
is vezérelnek. Erős, barátságos, 
közkedvelt és közvetlen, ami 
kicsit eltúlzottnak tűnhet, te-
kintve eddigi életútját és a ko-
rántsem fényes körülményeket. 

Kettejükön kívül az összes többi 
szereplő kissé sablonos, gondo-
lataikba nem is igazán nyerünk 
bepillantást.

Helyette kapunk egy eredeti, 
ötletes mágiarendszert – ami 
nem elhanyagolható tényező 
egy fantasy világban. Az ötlet 
Salvatore Démon-sorozatához 

hasonló, csak itt kristályok he-
lyett fémek (vagyis fémes olda-
tok) biztosítják a „varázsláshoz” 
szükséges energiát. Fémet von-
zani, taszítani, erőt vagy érzé-
keket felerősíteni, érzelmekkel 
manipulálni képesek azon keve-
sek (vagyis a nemesek), akiknek 
az allomancia adománya meg-
adatott. A legtöbben egy fémet 
képesek „égetni”, de a ködszer-
zetek mindegyikkel egyaránt jól 
bánnak. Márpedig főszereplő-
ink ez utóbbiak közé tartoznak, 
úgyhogy izgalmas küzdelmekre 
számíthatunk.

Az allomancia mellett a má-
sik erőssége a regénynek a világ. 
A sivár, hamuesőben gyakran 
fürdetett, gonosz halhatatlan 
uralkodó, rejtélyes éjszakai köd-
del borított mivolta ellenére 
mégsem túl komor atmoszféra 
egy idő után megszokottá és 
helyénvalóvá is válna, ha nem 
emlékeztetnének minket állan-
dóan: a régi szép időkben még 
minden zöld és szép volt.

Összességében – mint az  
a fentiekből látszik – a mérleg 
nyelve erősen a pozitív irány-
ba billen, így mindenképpen 
ajánlom a Ködszerzet könyve-
ket mindenkinek, aki szereti  
a könnyed, de intrikával megfű-
szerezett fantasy regényeket.

Kölcsey Attila

KRITIKuS

Voltatok már úgy egy könyvvel, hogy többször is elétek 
került, többen ajánlották, esküdözve hogy milyen jó,  
de valami megmagyarázhatatlan idegenkedés miatt 
mégsem olvastátok el? Én pont így viszonyultam nagyon 
sokáig Brandon Sanderson könyveihez. Általában nem 
ítélek borító alapján, de itt valahogy a sok lila és rózsa-
szín elrettentően hatott. Ennek ellenére nemrég mégis 
nekiültem (vagy feküdtem), és akármilyen meglepő...  
le sem tudtam tenni. Tapasztalt fantasy olvasónak tartom 
magam, de a Ködszerzet trilógia nyitó kötete nekem is 
tudott újat mutatni.

bRAnDon SAnDERSon: KöDSZERZET - A végSő bIRoDALoM

nem minden fém ami fénylik
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KRITIKuS

Elnökhöz méltóan – mozikban  
a Lincoln

Nagy várakozás előzte meg Steven Spielberg 
történelmi filmjének, az Abraham Lincoln pálya-
futásának és életének végét bemutató alkotásnak 
a bemutatóját, és örömmel jelentjük: nem is okoz 
csalódást. Bár a műfajt nem kedvelők könnyedén 
találhatják unalmasnak vagy épp túl részletesnek, 
rendkívül precízen ábrázolja mind a polgárháború 
korát, mind az elnököt. Utóbbiért elsősorban Da-
niel Day-Lewis zseniális alakításáé az érdem.

Bár a filmet összesen tizenkét kategóriában je-
lölték Oscar-díjra, a legjobb film kategóriájában 
immár nem a legnagyobb esélyes, hisz ezt a stá-
tuszt szakértők szerint elorozta előle Az Argo-ak-
ció. A rendező és a legjobb színész kategóriájában 
azonban valószínűnek tűnik az aranyszobor.

Az első önálló nő? –  Anna Karenina, 
műsoron: március 6., 7.

Már hosszú évek óta játsszák a Madách Szín-
házban Kocsák Tibor és Miklós Tibor közös mu-
sicaloperáját, az Anna Kareninát. Bár az utóbbi 
időben sajnálatosan kevés előadást láthattunk a 
darabból, 2013 januárjában két alkalommal meg-
tekinthető volt az előadás. Szerednyey Béla ren-
dező korszerű, modern, sőt kreatív előadást vará-
zsolt a színpadra. Bár a jelmezek precízek voltak, 
díszletek terén az alkotó csapat meg sem próbálta 
elénk tárni a korabeli orosz stílust, inkább a meg-
kapó egyszerűségre törekedtek.

A színészek is méltók az előadás magas minő-
ségéhez. A címszerepet Polyák Lilla formálta meg, 
akit nem lehet máshogy, hitelesebben jellemezni, 
minthogy ő maga vált Anna Kareninává. Sasvári 
Sándor kiváló Karenin, némi hiányérzet csupán 
Debreczeny Csaba Vronszkijánál támadhatott, 
ám ezt pedig pótolták az olyan magas szinten tel-
jesítő mellékszereplők, mint Ladinek Judit, Mahó 
Andrea vagy Vikidál Gyula. A darab legközelebb 
március elején lesz látható az Erzsébet körúti te-
átrumban – az akkori két előadásra jegyek már 
kaphatók.

Keresztes jövő – DanSimmons: 
Endymion

A Hyperion-sorozat harmadik tagját jelentette 
meg nemrég az Agave Kiadó. Danimmons siker-
könyve a távoli jövőben játszódó fantasy, mely 
az emberiség harmadik évezredének végét már a 
teljes Tejút-galaxisban képzeli el. Melyet a meg-
erősített, és a halhatatlanság tudásával felvértezett 
katolikus egyház irányít…

Mivel vallásos háttere, illetve cselekményszála 
is van a történetnek, így bár kissé különösek, nem 
idegenek a mitológiai utalások. Az egyetlen zava-
ró az, hogy több különböző kultúra szakrális vagy 
profán elnevezéseit összegyúrva elég kaotikus fo-
galomrendszer alakult ki, és az összefüggések nem 
természetesnek, hanem erőltetettnek hatnak. A 
cselekmény különleges történetvezetése azonban 
részint kárpótol ezért.

Stiber Judit
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Lukjanyenko sok év után, 
olvasói nyomásnak engedve 
írta meg az Új Őrséget, ezzel  
a korábban 4+1 részes Őrség 
tetralógiát fél tucat kötetesre 
bővítette – és most tekintsünk el  
az égbekiáltó matematikai hi-
báktól, ugyanis a „plusz egy” 
Vasziljev-féle Káosz-őrség te-
kinthető a sorozat részének, 
vagy különálló regénynek is.

Egy ekkora kihagyás után 
természetes, hogy a rajongók 
(köztük jómagam is) egy ki-
éhezett tigris vehemenciájával 
vetették rá magukat a könyvre. 
Nem is kellett csalódnunk, min-
den esetleges aggodalom ellené-
re a folytatás nem tűnik erőlte-
tettnek, tökéletesen illeszkedik 
a korábban megalkotott világba.

A karakterek a régiek, bár – 
minden másféleségük ellenére – 
felettük se szállt el nyomtalanul 
az idő. Az ironikus-filozofálga-
tós jellemmel megáldott Anton 
megerősödött, tapasztaltabb is 
lett, de még mindig hajlamos 
külső szemlélőként figyelni  
a hatalmasok játszmáit, ezáltal 

sokszor képes rájönni a háttér-
ben meghúzódó trükkökre és 
indokokra. Ezekből pedig akad 
szép számmal.

A mű ugyanis akkora feszült-
séggel, akcióval kezd, amilyet 
más regényekben csak az utolsó 
fejezeteknél találunk. Legfelső 
mágusok, párbajok és üldözé-
sek, van minden, mi szem-száj-
nak ingere. Az első rész után 
kicsit lelassul a dolog, vissza-
tér a régi jó elmélkedős, vod-

kás, ironikus moszkvai módi,  
ez azonban semmiben nem 
zavarja az ekkorra már telje-
sen „beszippantott” olvasót.  
A könyv egyébként a szokásos, 
három nagy fejezetre szétbon-
tott formát hozza, viszont itt 
nincs annyi különálló szál, egy 
egésznek hat a 350 oldalnyi cse-
lekmény.

Az Új Őrség minden egyéb 
tekintetben is hozza a régi 
színvonalat: a korábbiakban 
aprólékosan felépített, egyre 
részletesebben elénk tárt alter-
natív világ most is elvarázsol,  
a Másfélék életét meghatáro-
zó, és a világot „egyben tartó” 
Homály minden eddiginél ele-
venebbnek tűnik – szó szerint! 
Az pedig, hogy megint a világ 
megmentése a cél, senkiben ne 
keltsen illúziókat: akármennyire 
is klisének hangzik, egy végtele-
nül egyedi és hangulatos regényt 
olvashat az, aki a kezébe veszi 
Lukjanyenko újabb alkotását.  
A fordítókat pedig külön di-
cséret illeti a kellően „oroszos” 
hangulat, és az érthető mon-
datszerkezetek egyensúlyának 
megtalálásáért.

Karakterek: 10/10
Cselekmény: 8/10
Sci-fi/fantasy ötletek: 9/10
Stílus: 10/10
Összkép: 9/10

Kölcsey Attila

KRITIKuS

Moszkvában felbukkan egy fénypárti próféta, ezzel még 
inkább megborítva a kényes egyensúlyt. Ennél nagyobb 
baj, hogy a próféták jövendölése, ha az emberek tudomá-
sára jut, feltétlenül beteljesedik. Háborút, népek pusztu-
lását, katasztrófákat jelenthet egy ilyen kinyilatkoztatás, 
ezért a Homály megtestesülése, a Tigris a jövőlátó fiú 
után indul. És ez még csak a jéghegy csúcsa...

SZERgEj LuKjAnyEnKo: Új őRSég 

Újra őrségben
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Nem is olyan rég harsogtak 
a viták a körül, hogy a fiatal 
diákok az általános- és közép-
iskolákban milyen nyelvet ta-

nuljanak első nyelvként. Ha a 
döntés joga az én kezemben 
lenne, és tudnám, hogy ezzel 
nem keltek általános közundort 
és elégedetlenséget, mint ahogy 
keltenék, akkor az angol nyelv 
minél alaposabb tanítása mel-
lett döntenék. Akár a második 
idegen nyelv helyett is inkább 
plusz angol órákat vezetnék be, 

hogy minél jobban ízleljék meg 
a nyelvi finomságok Willy Won-
ka-féle csokoládéra hasonlító 
csodálatos ízét.

Amíg a magyar 
nyelv művészet, 
addig az angol 
nyelv egy eszköz, 
eszköz a tanulás-
ra minden téren. 
Aki már valaha is 
keresett valamit 
Wikipédiában, az 
tudja, hogy meny-
nyire hasznosak az 
angol lapok, amik-
nek a legnagyobb 
a részletezettsége. 
Továbbá amíg több 
mint 4 millió angol 

wiki lap van, addig magyarból 
csak 230 ezer. Rengeteg tudás-
hoz jutunk hozzá ingyen és bér-
mentve ma már az Interneten 
keresztül és napjainkban tovább 
bővült a skála a nyelvtanulás 
területén, amikor nem is olyan 
rég megjelent a neten a Duo-
lingo, egy olyan weboldal, ami 
komplex, több nyelven elérhető 

személyes kurzusokat ad angol 
nyelven, bár már készülnek a 
spanyol ajkúak számára írt kur-
zusok az angol és egyéb nyel-
vekhez, mégis az alap koncepció 
az, hogy angolul tanítanak más 
nyelvekre.

Vannak olyanok, akik egyből 
a rejtett költségeket (members-
hip, VIP) vagy a végeláthatatlan 
reklámokat keresik az oldalon, 
de nekik csalódniuk kell, mert a 
weboldal filozófiája és jelenlegi 
állapota is az ingyenességet hir-
deti, aminek az egyik alapköve 
és a megvalósításhoz szükséges 
motorja az, hogy gyakorláskép-
pen a szintednek megfelelően 
van lehetőséged élő szöveget 
fordítani, amivel mindenki jól 
jár. Te gyakorolsz, ők kapnak 
egy fordítást idővel, amikor már 
sok mondat összegyűlik és meg-
bízható a kimenet. Bár nem tu-
dom, hogy mennyire fenntart-
ható az ötlet, de úgy látom, hogy 
van még potenciál és fejlesztési 
lehetőség a dologban, amikhez 
fejlesztőket is keresnek jelenleg.

Aki vágyat érez rá, annak 
irány Pittsburgh és dolgozzon 
velük, aki kevésbé kalandvágyó, 
annak pedig még mindig itt van 
a nyelvtanulás öröme, legyen 
szó német, francia, spanyol vagy 
a még csak béta verzióban élő 
olasz és portugál nyelvekről.

Jó tanulást!
Zsoldos János
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Mint ahogy a cím is mondja, mindannyian tudjuk, hogy 
egy nyelv sosem elég. Ez a kijelentés pedig nem csupán a 
BA/BSc képzések sajátja, ahol a diploma átvételéhez kö-
telezően rendelkeznünk kell az anyanyelvünkön túl egy 
másik nyelv megfelelő ismeretével, hanem az azt követő 
életé is, ahol a nyelvtudás ajtókat nyit az addig ismeretlen 
termek felé.

DuoLIngo

Egy nyelv sosem elég
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Mindenki vágyik valamire, 
ha kicsit mélyebben magunkba 
nézünk, akkor rá kell jönnünk, 
hogy több mindenre is. Lege-
lemibb szükségleteink mellett, 
mint amilyen a vizsgaidőszak 
utáni megnövekedett 
alvásigény, vagy a reg-
geli kávé, szükségünk 
van arra is, hogy távo-
labbra lássunk. 

Aki egyetemista, 
annak nem is kell na-
gyon magyarázni, hogy 
érdemes energiát fek-
tetni a jövőnkbe, ter-
vezni kell, és tudatosan 
alakítani sorsunkat. 
Azonban a hétközna-
pok szürkeségében, előadások, 
szemináriumok, zh-k, és vizs-
gák egymásutánjában sokszor 
mégsem helyezünk elég nagy 
hangsúlyt arra, hogy tudatosít-
suk, hogy mit miért teszünk. 

Érdemes nem csupán szil-
veszter környékén számot vetni 
azzal, hogy kik vagyunk, és hova 
tartunk. Ezt megtehetjük példá-
ul egy lista készítésével, össze-
írhatjuk, hogy milyen fő célja-
ink vannak, sikeresen letenni 
a szigorlatot, esetleg párt vagy 

munkát találni, és azt is leje-
gyezhetjük, hogy ennek megva-
lósítása érdekében mit tettünk 
a közelmúltban, vagy milyen 
akadályokat kell leküzdenünk a 
közeljövőben. 

Az esetek többségében azon-
ban nem elég tisztában lenni 
értékeinkkel, szükség van arra 
is, hogy mások is tisztában le-
gyenek velük. Hogy milyen ké-
pet alkot rólunk a „külvilág”, azt 
sokszor nehéz felmérni. Viszont 
érdemes figyelni arra, hogy saját 
magunkról milyen képet köz-
vetítünk. A társas viselkedés 
szabályaival remélhetőleg min-
denki tisztában van, ám sokan 
elfeledkeznek arról, hogy mi-
lyen nyomokat hagynak maguk 

után az interneten. Ezt a témát 
már nagyon sokszor körüljár-
tuk. A közösségi portálok, nyil-
vános fotóalbumok veszélyeivel 
remélhetőleg mindenki tisztá-
ban van már. 

Azonban amekkora veszélyt, 
akkora lehetőséget is rejtenek 
magukban. Álláskeresésnél, 
párkeresésnél a széles érdeklő-
dési kör, vagy az értelmes hozzá-
szólások, az eredeti gondolatok 
szakmai cikkekkel kapcsolatban 
mind tükrözik a személyiségün-
ket.  Egy üres adatlap épp ezért 
legalább annyira válik hátrá-
nyukra, mint a 120 bulizós fotó. 
Számvetésünkkor böngésszük át 

profilunkat, mintha csak 
ismeretlenek lennénk, 
és ez alapján próbáljunk 
objektív képet alkotni a 
virtuális énünkről. Ha az 
nem cseng össze azzal a 
képpel, amit közvetíteni 
szeretnénk, muszáj lesz 
változtatni. 

Számvetésünknek 
akkor lesz meg a gyü-
mölcse, ha céltudatosak 
vagyunk, érdemes épp 

ezért határidőket, időinterval-
lumokat szabni magunknak, így 
könnyebb nyomon követni azt 
is, hol tartunk. Emellett persze 
szüntelenül tervezni kell, kutat-
ni a lehetőségek után. 

Ugyanakkor nem szabad el-
feledkeznünk arról sem, hogy a 
rendelkezésre álló időnket meg 
kell osztani, hiszen a pihenésre, 
kikapcsolódásra is időt kell sza-
kítani.

Borbély Szabina
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A vizsgaidőszak végeztével hajlamosak vagyunk átadni 
magunkat a kimerültségünknek, és kicsit ülni a babér-
jainkon, és kizárólag a pihenésre koncentrálni. Érdemes 
mindezek mellett egy mérleget is készíteni. 

ÚjRAhAngoLvA

Zárd le a félévet!
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TISZTA KvÍZ

gRIDDLER
A Griddlerek logikai rejtvények, amik meg-
számozott jelekkel vannak ellátva a rács kö-
rül. A megoldásuk képet eredményez. 

A jelek már a pontos sorrendben vannak. 
Minden csoport között van legalább egy üres 
négyzet.
Megfejtésed a déli irodánkban adhatod le (1.816).
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TISZTA KvÍZ

SuDoKu
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Töltsd ki a négyzeteket úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban, 
és minden külön jelölt 3×3-as rácsban csak egy szer forduljon elő min-
den egyjegyű pozitív szám és küldd el a kiemelt sorok tartalmát nekünk!

 A megfejtéseket a jatek@ikhok.elte.hu címre várjuk. 

KvÍZ  
A helyes megfejtő Galaktika könyvvel lesz gazdagabb. 
Előző játékunk nyertese: tóth andrea.
A megfejtéseket a jatek@ikhok.elte.hu címre várjuk.

1. Mi az új Tanulmányi Rendszerünk neve?
 a) ETR, b) NEPTUN, c) TanRend
2. Hány fő képviseli az IK-s hallgatókat a Kari 

Tanácsban?
 a) 5,    b) 6,  c) 7
3. Mi a neve a Hallgatói Önkormányzattól 

független, új önkormányzatnak?
 a) Doktori Önkormányzat, b) Mester Önkor-

mányzat, c) Doktorandusz Önkormányzat
4. Mi az ERASMUS program lényege?
 a) ingyen nyelvtanfolyam, b) külföldi egyete-

men tanulás, c) városlátogatás
5. Hol tudod kitölteni az ERASMUS adatlapot?
 a) NEPTUN, b) HÖK iroda előtti faliújság, 

c) TO
6. Mikor rendezték meg az ERASMUS7-et?
 a) február 11., b) február 18., c) február 22. 

7. Mely napon tartják a Társas- és Szerepjáték 
hétvégét?

 a) hétfő b) péntek-szombat c) vasárnap
8. Mi az IK egyik legsikeresebb bulisorozata?
 a) LEN, b) ELTEmető,  

c) Három Kari Kori Muri
9. Szakonként hány hallgató kaphatja meg a 

Nívó díjat?
 a) 1,    b) 2,  c) 3
10. Meddig tudsz jelentkezni mentornak?
 a) február 21., b) február 22., c) február 23.
11. Mennyi előadást kell megtartania egy félév-

ben a mentornak?
 a) 8,    b) 7,  c) 6
12. Hányadik alkalommal rendezik meg idén az 

Eötvös Konferenciát?
 a) 13,    b) 14,  c) 15

az előző szám helyes megfejtései: 1.a, 2.c, 3.b, 4.a, 5.c, 6.b, 7.c, 8.a, 9.c, 10.b, 11.a, 12.b
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IMpRESSZuM
 

humor Ha szeretnéd, hogy mások is derüljenek kedvenc vicceiden, 
küldd el azokat a vicc@ikhok.elte.hu címre! Egy kis szerencsével 
már a következő számban olvashatod is.

Két jó barát parázs vitákat folytat, mivel egyi-
kük katolikus lévén a túlvilágban, a másik budd-
histaként a lélekvándorlásban hisz.

Végül megegyeznek, hogy amelyikük előbb hal 
meg, tüstént tudatja, melyiküknek volt igaza.

A katolikus hal meg előbb, s egyik éjszaka meg 
is jelenik barátja álmában.

- No mesélj, mi van, mi történt? – kérdezi a 
buddhista.

- Hát kérlek, reggel felkelünk, kimegyünk egy 
csodálatos, napsütötte rétre. Szeretkezünk, regge-
lizünk, szeretkezünk, tízóraizunk, szeretkezünk, 
ebédelünk, szeretkezünk, uzsonnázunk, szeretke-
zünk, vacsorázunk, szeretkezünk, aztán alszunk, 
és másnap ugyanígy folytatjuk.

- Ó, hát akkor mégis neked lett igazad, van túl-
világ, s te a paradicsomba kerültél!

- A francokat! Neked lett igazad: a Gödöllői Ál-
lami Gazdaságban vagyok baknyúl…

Két szőke elmegy az erdőbe, hogy karácsonyfát 
vágjanak maguknak. A térdig érő hóban gázolva 
órák hosszat keresik a megfelelő fenyőfát, de nem 
találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a 

távolban felvonyít valami állat.
Az egyik szőke odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi fát 

kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!

Két kisfiú beszélget. A 6 éves így szól a 4 éves 
öccséhez:

- Te, szerintem itt az ideje, hogy elkezdjünk ká-
romkodni. Most lemegyünk a konyhába anyuhoz 
és mondunk valami jó zaftosat. Például én kita-
lálok valamit, ami „büdös franccal” kezdődik, te 
meg mondasz valamit, amibe lesz egy „bazdmeg”.

A kicsi beleegyezik és elindulnak lefelé a lép-
csőn. Anyuka éppen reggelit készít. A 6 éves lép 
be először és így szól:

- A büdös francba, én müzlit kérek.
Az anya jól eltángálja a bátyót és a lépcsőn 

felfelé menet még a fenekére húz egy párat, majd 
rázárja a szobaajtót. Anyuka lejön a lépcsőn és 
megkérdi a 4 évest:

- Na és te kisfiam, mit kérsz reggelire?
- Hátbazdmeg, müzlit biztos nem.

Kozma Tamás

2013/2014-es tanév 

INFORMATIKAI KAR PÁLYÁZATA 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2013/2014. tanévben Erasmus hallgatói 

mobilitási programban való részvételre. 
  
A pályázat célja: 

        Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak 
Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni, valamint 
külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai 
gyakorlatot teljesíteni. 
        A tanulmányutak célja féléváthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a 
szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. 

 
Az Erasmus-program keretében külföldön tanuló hallgatók: 

  3-10 hónapot töltenek külföldön; 
  a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat; 
  itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a 

külföldi tartózkodás idejére is megkapják; 
  külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét 
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