
A MAGYAR INFORMATIKA MAI NAGYJAI – I. RÉSZ – MAGYAR STARTUP 

Neumann János, Jedlik és társai – ezeket a neveket valószínűleg kívülről fújjuk, azonban kis hazánk 

informatikája nem merül itt ki. Nem hiába híres a magyar elme, hiszen napjainkban is rengeteg 

innovációval találkozhatunk – ki tudja, lehet, hogy a következőt már épp a szomszéd garázsban 

tervezgetik elmélyülve… A héten zajló sorozatunkban a feltörekvő ambíciókkal megáldott, leendő 

zseniknek biztosítunk motivációt a Startup és a YouTube hazai, sikeres képviselőiről. 

Prezi: Végigültél egy borzalmasan unalmas előadást és semmit nem tanultál belőle – ismerős szitu? 

Somlai-Fischer Szabolcs, Halácsy Péter és Árvai Péter úgy döntött, változtat ezen, újragondolva „az 

emberi tudásmegosztás, történetmesélés és a közönség cselekvésre késztetésének módjait”. Így 

született meg a Prezi.com, egy internetes prezentációkészítő szoftver, mely kiválthatja a 

hagyományos, slide-alapú előadásokat és sokkal dinamikusabb képsorokat varázsol a vetítővászonra. 

Sikerét bizonyítja, hogy 2009-es alapítása óta 50 millióan választották a Prezit és az oldal jelenleg 

több mint 160 millió prezentációt számlál. 

De miben is különbözik a közismert PowerPointtól? A Prezi nem diákat, hanem egy végtelenségig 

zoomolható vásznat kínál, melynek részeit szerkesztheted és összekapcsolhatod, így egyszerre 

tárulnak eléd a finom részletek valamint a kerek egész, amit létrehoztál. Ezzel a módszerrel a 

közönséged jobban rezonál majd az üzenetre, amit közvetítesz nekik. Próbáld ki és meglátod: nagy 

sikered lesz vele. 

Ustream: A Ustream webes közvetítő segítségével bármikor, bárhol élő adásba kerülhetsz nemcsak a 

számítógépeden, hanem akár okostelefonodon is, mindössze netkapcsolatra és egy webkamra lesz 

szükséged. Adásodat felveheted és megoszthatod, vagy az üzenőfalon – mely a Facebookról és a 

Twitterről is összegyűjti a hozzászólásokat - valós időben válaszolhatsz a nézőidnek. Otthoni 

használat mellett képes bármilyen eseményt közvetíteni, legyen szó díjátadóról, interaktív 

beszélgetésről, zenei előadásról vagy konferenciáról. Maga az oldal 2007-ben jött létre és ugyan 

Fehér Gyula mellett a két másik alapító, Brad Hunstable illetve John Ham a tengerentúlról 

származnak, a fő fejlesztői központ az Andrássy úton található. 

Logiscool: „A Logiscool könnyen, játszva tanít meg diákokat kreatívan programozni” – olvasható az 

iskola honlapján, és ennél velősebben nem is lehetne megfogalmazni a lényegét. 2014-ben indították 

el Budaörsön azzal a céllal, hogy a világ egyre több tájához hasonlóan Magyarországon is már 

gyerekkorban tanulhassunk programozni. Azóta továbbterjeszkedtek, a fővároson belül három 

helyen, illetve Gödöllőn, Kecskeméten és Szegeden is tartanak kurzusokat, nyáron pedig országszerte 

indítanak táborokat, különböző korcsoportokban. Módszerük egyszerű és nagyszerű: játékos 

formában olyan tudást adnak át, amiről sokan nem is hinnék, hogy képesek megtanulni és a jövőben 

is hasznosíthatják. Elvégre ki ne akarna saját játékot programozni? 

LogMeIn: A LogMeIn magyar alapítású, de amerikai székhelyű cég. Anka Márton és Michael Simon 

azzal a céllal hozták létre, hogy kifejlesszenek egy szoftvert, amellyel távoli számítógépeket lehet 

irányítani: „When everything is connected, anything is possible”. Időközben más, az alapkoncepcióhoz 

hasonló termékeket is kiadtak, többek között a LogMeIn Rescue-t (helpdesk webalkalmazás), a 

LogMeIn Backup-ot (távoli biztonsági másolatot készítő szoftver) vagy a LogMeIn Hamachi-t (hálózati 

virtualizációs szolgáltatás), ezekkel eddig több mint 140 millió dolláros bevételre tettek szert. Egy 



óriási ötlet, ami megkönnyíti az életedet és magad mögött hagyhatod az „elfelejtettem 

átmásolni” mondat okozta idegbajt. 

Tresorit: A felhő alapú tárhelyek újszerű megoldást jelentenek a betelt, elhagyott, széttört 

memóriákra, pendrive-okra és otthon felejtett USB kábelekre, azonban benne van a pakliban, hogy 

feltöltött fájljaink nincsenek biztonságban. Ezen probléma orvoslására hozta létre 2013-ban Lám 

István, Szebeni Szilveszter és Szilágyi György a Tresoritot, melynek lelke a kliensoldali titkosítás. A 

fájlokat feltöltés közben a rendszer titkosítja és kódolt formában érkeznek a tárolóra, ezzel 

kiküszöbölve a kulcs nélküli hozzáférést. Ez talán bonyolultnak hangzik, de egyáltalán nem az: egy 

egyszerű, letisztult felület tárul elénk, ergo a használata sem igényel magas szintű informatikai 

tudást. Helyben titkosított fájlok feltöltésével a Dropbox és hasonló rendszerek is biztonságosan 

kezelhetők, ám ez igen körülményes lenne és megnehezítené a mindennapi használatot, éppen ezért 

a Tresorit egy piaci rést is kitölt saját, megbízható tárhelyével. Ugye, milyen jól hangzik? 

Eredeti cikk: http://funiversitymagazin.hu/Kutyuk/A-magyar-informatika-mai-nagyjai-I-resz-Magyar-

StartUp  
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PAPÍR HELYETT – E-BOOK OLVASÓK NAGYÍTÓ ALATT 

Szamárfülek, besárgult lapok, megtört gerinc – mindenki számára ismerősek ezek a problémák, aki 

életében legalább egyszer fogott könyvet a kezében, azonban mindinkább háttérbe szorulnak az 

elektronikus könyvolvasók térhódításával. Egyre szélesebb belőlük a kínálat, sőt némelyik típus 

már nem kizárólag olvasásra specializálódott. Nézzünk meg részletesebben öt készüléket, hogy 

könnyebb legyen a választás és ne ess bele a „vegyél inkább tabletet, azzal olvasni is tudsz” hibába! 

WayteQ  xBook-60w: A WayteQ nem vitte túlzásba a designt: egyszerű, letisztult, tizenhat 

szürkeárnyalatos, hat hüvelykes E-Ink kijelzővel dolgozik, ami a látszattal ellentétben nem érintős. 

Aggodalomra viszont semmi ok, így is könnyen kezelhető. Sok formátumot támogat, természetesen a 

legismertebbeket is (PDF, DOC, EPUB, MOBI, PRC), sőt négy gigás memóriájában, amit 

harminckettőig bővíthetsz, akár JPG, PNG, BMP, GIF képeket is tárolhatsz. Alkalmas továbbá MP3 

zenék lejátszására – külső hangszórója nincs, így szükséged lesz egy fülhallgatóra – mindezt úgy, hogy 

rendszeres használat mellett sem kell töltened heti egynél többször. Viszonylag könnyű, az egykezes 

használatba sem fogsz beleszakadni. Hátránya, hogy nem éppen gyors működésű, a nyomógombjai 

igen hangosan kattognak, és az érintőkijelző hiánya miatt sokáig tart, mire bepötyögsz valamit a rajta 

megjelenő billentyűzettel. Háttérvilágítás nincs, arról magadnak kell gondoskodnod, a (mű)bőrtokról 

viszont nem, az jár hozzá, ahogyan több száz szépirodalmi kötet e-formátumban is. 

Legalacsonyabb ár: 24.899 Ft 

Nook Simple Touch: Az előző készülékhez hasonlóan a Nook Simple Touch kijelzője szintúgy tizenhat 

szürkeárnyalattal és hat hüvelykkel bír, változás azonban, hogy ez már érintéssel vezérelhető. 

Valamivel kisebb és könnyebb a kialakítása, mint a WayteQ xBooké, belefér egy női táskába is. 

Kényelmes, ergonomikus, könnyen kézre áll. Belső memória szempontjából alulmarad 230 megájával, 

de egy micro SD kártyával harminckét gigát is varázsolhatsz belőle. Stabilan működik, ha telepakolod, 

akkor sem lassul. Különleges funkciója az úgynevezett highlight, amellyel egész szövegeket jelölhetsz 

ki és oszthatod meg a közösségi médián. Ez is bizonyítja, hogy igen felhasználóbarát készülékről van 

szó, bár zenehallgatásra nem alkalmas. Akár két hónapig kibírja egy töltéssel, nagy hidegben azonban 

ne hagyd kint, mert gyorsabban merül, és nehezen tér magához. Jóval kevesebb formátumot 

támogat, így nem árt beszerezni egy konvertáló programot. 

Legalacsonyabb ár: 29.900 Ft 

Koobe Slimbook: A Koobe olvasója már impozáns, színes dobozával próbálja felhívni magára a 

figyelmet és az sem utolsó, amit magában rejt. A külső ház csúszásmentes műanyag, ami nem fog 

egykönnyen kiesni a kezedből. A kijelző paraméterei megegyeznek a már említettekével – nagyobb 

felbontásban. Az E-Ink technológia hátránya sajnos érződik, frissítésnél kicsit lassan „rajzolja újra” a 

képernyőt. Ezt kompenzálandó beleépítettek egy automatikus lapozás funkciót, ellenben a WiFit 

kihagyták belőle. A gyárilag rápakolt több mint 300 e-könyvet több ezerrel megtoldhatod PC-ről vagy 

a Koobe webáruházából. Olvasás közben zenét is hallgathatsz rajta, de csak addig, amíg 

csatlakoztatod a fülhallgatót, utána automatikusan leállítja a zeneszámot. Támogatott 

formátumokból akad bőven: PDF, EPUB, RTF, MOBI, TXT, DOC, ZIP, RAR és még sorolhatnánk. A 

hosszú üzemidő és fennakadásoktól mentes működés garantált. 

Legalacsonyabb ár: 21.900 Ft 



PocketBook Touch Lux 2: Egy letisztult, modern vonalvezetésű eszköz. Fekete nyomógombjaival és 

fehér borításával igazi prémium feelinget sugároz – bár akinek nem tetszik az erős kontraszt, 

választhatja a szürke verziót. Csúszásmentes műanyagból készült, amin egyáltalán nem fognak 

látszani az ujjlenyomataid. Nemcsak a kéznek, hanem a szemnek is kényelmes: egy fehérhez nagyon 

közel álló , 1024×758-as felbontású, tizenhat szürkeárnyalatos, hat hüvelykes E-Ink érintőkijelzővel 

rendelkezik, melyen közelről nézve is részletgazdag betűk jelennek meg. A beépített négy gigányi 

tárhely igény szerint bővíthető, az akksi hetekig képes működni töltés nélkül. A korábbi modellekkel 

ellentétben bekapcsoláskor nem egy főmenü, hanem egy Facebookhoz hasonló idővonal jelenik meg, 

ez megmutatja, mikor töltöttél rá új könyvet, mit olvastál utoljára vagy hogy hol tartasz az aktuális 

olvasmányodban. Képek megjelenítésére kiválóan alkalmas, igaz, fekete-fehérben. Tucatnyi 

formátumot kezel az általánosaktól a kevésbé ismertekig, sőt néhány egyszerűbb játékot is találsz a 

készüléken, mint például sakk vagy pasziánsz. Valamivel hasznosabb funkció a szótár, a Dropbox 

támogatás illetve a szabályozható háttérvilágítás, amivel este is zavartalanul olvashatsz, lámpafény 

nélkül. Egyetlen hátránya talán, hogy a lapozógombot nem a készülék oldalára, hanem az aljára 

tették, de erre nem is lesz szükséged: elég ráböknöd a kijelzőre és máris a következő oldal tárul eléd. 

Legalacsonyabb ár: 37.690 Ft 

Kindle Paperwhite 2: Az egyik legnépszerűbb, pihekönnyű e-book olvasó. Külseje rendkívül szép, 

puha tapintású műanyag, viszont az ujjlenyomatok rendesen meglátszanak rajta, így érdemes venni 

hozzá egy tokot. Elődjéhez képest gyorsabban működik és magasabb kontrasztarányú illetve 

felbontású érintőkijelzőt kapott. Óriási előny a Goodreads közösségi olvasószolgáltatás, ahol be 

tudod jelölni, mit olvasol éppen, könyveket értékelni és ajánlani az ismerőseidnek. A háttérvilágítás 

ereje könnyen állítható és nem csökkenti az akksi élettartamát, így akár nyolc hétig is kibírja. Két 

gigás memóriája képes elnyelni egy nagyobb könyvtárat anélkül, hogy lassulna a készülék. Saját e-

mail címmel rendelkezik, erre bármikor küldhetsz könyveket. További előnye, hogy könyveidet 

automatikusan a megfelelő formátumba konvertálja, miután rácsatlakoztál a WiFire. Hátulütője 

azonban, hogy kikapcsolt állapotban (ritka esetben netezés közben) reklámokat jelenít meg, ez 

viszont pár ezer forintos ráfizetéssel kiküszöbölhető. 

Legalacsonyabb ár: 44.790 Ft (reklámmentes verzió) 

Eredeti cikk: http://funiversitymagazin.hu/Kutyuk/Papir-helyett-E-book-olvasok-nagyito-alatt  
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ÚTMUTATÓ A NYELVVIZSGÁK TENGERÉBEN 

Nyelvvizsga nélkül nincs diploma. Eddig több mint ötvenezer hallgató tapasztalhatta meg ezt, 

éppen ezért rendkívül fontos, hogy még a tanulmányi időszakban letedd a vizsgát. Előtte azonban 

érdemes mérlegre tenni a különböző nyelvvizsgatípusokat, hogy a számodra legmegfelelőbb 

oklevelet tarthasd a kezedben. Cikkünk ebben kíván a segítségedre lenni. 

ECL: Az ECL nyelvvizsga négy  részből épül fel: olvasott szövegértés (45 perc), írásbeli kommunikáció 

(75 perc), a hallott szövegértés (30-35 perc) - mindegyikből két-két feladatot kell kitöltened - illetve a 

szóbeli rész. Ez a nyelvvizsgatípus leginkább azt méri, hogy képes vagy-e különböző élethelyzetekben, 

hivatási, magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Nyelvtani feladattal egyáltalán 

nem fogsz találkozni, a szövegértés autentikusabb, mint más nyelvvizsgatípusok esetében, a szóbeli 

rész viszont talán a legbarátságosabb a többi rendszerhez viszonyítva. 

ITK Origó: Gyakran hallani a „Rigó utcai” nyelvvizsgáról, hogy milyen nehezek a tesztek és mennyire 

szigorúak a vizsgáztatók. Ezek az előítéletek azonban ledőlni látszanak, egyre többen számolnak be 

ugyanis kellemes csalódásról, sikeres vizsgákról, pozitív tapasztalatokról.  

A szóbeli három részből tevődik össze. Az interjúra érdemes érdekes dolgokkal készülni magaddal 

kapcsolatban, mivel ezekkel a számodra kedvező irányba terelheted a beszélgetést. A képelemzésnél 

nemcsak magáról a képről, hanem az azzal kapcsolatos érzéseidről, asszociációidról is beszélhetsz, így 

jó, ha az adott fokra jellemző témákból felkészülsz. Végül kapsz egy magyar nyelvű szituációs kártyát, 

de itt sem előre legyártott forgatókönyv szerint kell haladnod. 

Hallott szöveg értése előtt átolvashatod a feladatlapot, ezután középfokon háromszor, felsőfokon 

kétszer hallgathatod meg a szöveget. Magyarul kell válaszolnod magyar nyelvű kérdésekre, néha csak 

címszavakban. Rossz válasz esetén nem jár pontlevonás, ezért érdemes próbálkozni akkor is, ha 

valamit nem értettél teljes mértékben. 

A 180 perces középfokú írásbelin feleletválasztós teszt, magyarra fordítás, fogalmazás és szövegértés 

szerepel, a legelső kivételével mindenhol használhatsz szótárt. A fordításos feladatoknál a 

mondatoknak és a mondatrészeknek is külön pontértékük van, amik összeadódnak, így a sikeres 

vizsgához szükséges 60%-hoz nem kell tökéletes válaszokat adnod.  

Az ECL-hez hasonlóan itt is nagyobb hangsúlyt fektetnek a kommunikációra, mint a nyelvtanra. 

TELC: Talán az egyik legnehezebb nyelvvizsgatípus, de alapos tudásról tesz tanúbizonyságot és 

külföldön is elfogadják. Az írásbeli dióhéjban: Hosszú szövegek, kevés idő. Magyarul nagyon be kell 

gyakorolnod a feladattípusokat vizsga előtt. Ismeretlen szavakból nem kevéssel fogsz találkozni, de 

ne pánikolj be, hanem koncentrálj a szövegkörnyezetre.  

Három részes a szövegértés: Tíz címet kell öt kisebb szöveghez párosítanod, utána egy hosszú szöveg 

alapján öt kérdésre válaszolnod mondatbefejezős, illetve feleletválasztós módszerrel, végül tíz 

szituációhoz választanod egyet-egyet tizenkét szövegből.  

A nyelvtani rész első feladatában három lehetőség közül kell egyet kiválasztanod, majd egy hosszabb 

szövegbe szavakat beillesztened adott listáról.  

A vizsga első két részének öt igen összetett feladatára összesen kilencven percet kapsz, szóval ha 

lassan dolgozol, inkább válassz másik nyelvvizsgatípust. 

A magnóhallgatás részben tíz igaz-hamis állítást és öt feleletválasztós kérdést találsz. Az íráskészség 

során két levélírás közül választhatsz, de csak harminc percet kapsz a kidolgozására, így esélyed sincs 

piszkozatot írni. 



A szóbeli valamivel könnyebb. Először egy megadott szituációról kell beszélned, ez lehet például 

filmélmény, koncert, utazás stb., erre otthon könnyebben felkészülhetsz. A középső feladat lehet 

igazi kihívás, ugyanis egy hosszú szöveget kell feldolgoznod. Érdemes leginkább erre szánni a húsz 

perces felkészülési időt. Az utolsó szituációs feladatot a pároddal kell megoldanod, itt már nem lesz 

nehéz dolgod. 

Euroexam: Az Euroexam az általános nyelvtudást értékeli. A vizsga teljes hossza 2,5-3 óra, azonban jó 

hír, hogy egy nap alatt letehető. A korábbiaktól eltérően te magad döntheted el, hogy egy- vagy 

kétnyelvű vizsgát szeretnél-e letenni. Nem egy-egy feladattal mérnek egy-egy készséget, hanem több 

kisebb feladatot kell megoldanod: címek párosítása szövegrészekhez, szöveg kiegészítése és két 

fogalmazás megadott témában. A "nyelvismeret és szókincs" kategóriába tartozó feladatok 

kivételével használhatsz szótárt. 

A szóbeli vizsgán a magnóhallgatás mellett egy rádió- vagy TV-műsor részletét is lejátsszák. A 

szituációs feladatot és felsőfokon a prezentációkészítést a pároddal kell megoldanod, a párbeszéd 

illetve a fordítás feladat kizárólag a kétnyelvű vizsga részei. Hasonlóképpen üzleti nyelvvizsgát is 

szerveznek, de csakis angol nyelven. 

BME Nyelvvizsgaközpont: A BME Nyelvvizsgaközpont szintén vállal egy- és kétnyelvű, emellett 

gazdasági és műszaki nyelvvizsgáztatást is. Szótárhasználat szintén megengedett. Az egynyelvű vizsga 

feladatai nem sokban térnek el egymástól közép- és felsőfokon, egyedül a lyukas szöveg kiegészítése 

az, ami középfokon választható listából, felsőfokon önállóan történik. A többi megegyezik: 

beszédkészségnél személyes beszélgetés, képelemzés, szituáció; hallott szövegértésnél 

jegyzetkészítés, igaz-hamis állítások; írásbelin fogalmazás, szövegrészek összekapcsolása és rövid 

válaszadás kérdésekre. A kétnyelvű vizsga feleletválasztós tesztfeladatokkal, idegen nyelvről 

magyarra fordítással és szöveg-összefoglalással egészül ki. A szakmai vizsga valamivel összetettebb: 

személyes szakmai jellegű beszélgetés, témakifejtés, transzformáció, hivatalos levél, önálló 

szövegalkotás és grafikonok is szerepelnek a palettán – a teljesség igénye nélkül. 

ÖSD: Egy másik vizsgatípus, amit könnyen hasznosíthatsz akár külföldön is. Az ECL-hez hasonlóan itt 

is elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. 

Középfokú írásbelin öt feleletválasztós kérdésre kell válaszolnod újságcikk alapján, öt részlethez 

megfelelő címet hozzárendelned tíz lehetőség közül, csonka szöveget kiegészítened, hivatalos levelet 

valamint esszét írnod; magnóhallgatás során igaz-hamis állításokat kell beikszelned és hiányos 

táblázatot kitöltened (a számok értése különösen fontos); szóbelin pedig szerepjátékkal, képleírással 

és önálló érveléssel találkozhatsz. A felsőfokú vizsga szövegrekonstrukcióval, hallott szöveg alapján 

történő jegyzetkészítéssel, telefonbeszélgetéssel és tíz perces előadással egészül ki. Szótárt itt is 

használhatsz. 

Ami mindegyikben közös: Bármelyik vizsgatípust is választod, a sikeres vizsgához az összpontszám 

legalább 60%-a, valamint az írásbeli és szóbeli részpontszámok 40%-a szükséges, nem vagylagos 

alapon. Tehát hiába érsz el összesen 60%-ot, ha vagy az írásbeli, vagy a szóbeli nem sikerül 40%-osra, 

mehetsz pótvizsgázni. 

Eredeti cikk: http://funiversitymagazin.hu/Tudnivalok/Utmutato-a-nyelvvizsgak-tengereben  
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ROMANTIKUS MAGYAR KISVÁROSOK 

Itt a tavasz, ideje kimozdulni! A beköszöntő szép idő tökéletes arra, hogy felfedezzük Magyarország 

legromantikusabb városkáit és beléjük is szeressünk! 

Szerencs: Szerencs városkája tele van édes finomságokkal – nem véletlenül rendezik meg itt minden 

évben a híres-neves Csokoládéfesztivált. Ezt a programot sajnos nyárig el kell halasztanotok, 

ugyanakkor a kisváros tartogat még érdekességeket: lecsekkolhatjátok a cukormúzeumot, 

megejthettek egy romantikus sétát a Rákóczi vár lélegzetelállító parkjában, és ha már arra jártok, 

érdemes időt szánni az országban egyedülálló képeslap-kiállításra is. A napot megkoronázhatjátok 

egy közös lubickolással a neves Szerencsi Fürdő és Wellnessházban. 

Tapolca: Mi lehetne romantikusabb egy csónakázásnál? A Tapolcai Tavasbarlangban erre is 

megadatik a lehetőség. Persze ezen kívül is rengeteg különleges és gyönyörű hely található itt, a 

Malom-tótól a Víziszinpadon át egészen a Szent Antal Bormúzeumig. Hogyha pedig kiandalogtátok 

magatokat, üljetek be egy vacsorára valamelyik hangulatos étteremben, pizzériában, vagy lazítsatok 

egy kávézóban. A város pár óra alatt bejárható, így biztos, hogy nem hagytok ki semmit. 

Tata: Tatát nem véletlenül ajánlják a szerelmespároknak egy-egy kiruccanáshoz. A tavak és a tóparti 

sétányok igazi szerelmes hangulatot kölcsönöznek a városnak. Ezek közül kiemelkedő az Öreg-tó, ami 

egész Európában az egyetlen olyan városi tó, ahol vadludak és más költöző madarak vernek sátrat a 

hideg őszi-téli hónapokra. Innen nem is kell olyan messzire mennetek, mellette található ugyanis az 

építészetileg igencsak érdekes és értékes Eszterházy-kastély. Az ország első angolkertje, illetve a 

Tatától mindössze öt kilométerre eső Agostyáni Arborétum úgyszintén hívogató lehet számotokra, ha 

pedig egy kis adrenalinra vágytok, irány a kalandpark! 

Szentendre: Szentendre egy mesés kisváros a Duna partján – éppen ezért magától értetődő, hogy 

felkerült a listánkra. A part menti séta és a hangulatos, szűk utcácskák felfedezése kötelező, 

amennyiben erre visz az utatok. A színes házak és a lombos fák teszik még inkább különlegessé ezt a 

környéket. Többféle tárlat, kiállítás közül válogathattok a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Kovács 

Margit Múzeumban, mely a névadó kerámiaművész munkáinak ad otthont 1973 óta, a 

Művészetmalomban, ahol képző- és iparművészeti, illetve időszaki kiállításokat járhattok végig, 

valamint a Városi Tömegközlekedési Múzeum sem utolsó, ha látnivalókról van szó. A napotokat 

könnyű lesz megkoronázni egy finom, édes süteménnyel a Szamos Marcipán Cukrászdában. Itt 

egyedi, kézzel készült marcipán szobrokat is találtok. 

Kőszeg: Kőszeg az Alpokalja gyöngyszeme. Igazi mesebeli város, főtere jócskán megadja Valentin-napi 

kirándulásotok alaphangulatát. Természetesen látnivalókban is bővelkedik, ilyen például a Jurisics-vár 

(azon belül is a Főnix-ház), a különleges Postamúzeum, a Textiltörténeti Múzeum, a Jurisics téri 

Városkút, a magával ragadóan gyönyörű Chernel-kert, illetve a helyi borkultúra méltó őrzője, a 

Kőszegi Borok Háza. Pompás úti cél, egy percig sem fogtok unatkozni. 

Fonyód: Noha a Balaton tele van romantikusabbnál romantikusabb helyekkel, Fonyód közülük az 

egyik legkedveltebb. Itt található többek között Magyarország tengerének legnagyobb mólója, 

továbbá a Valkó kilátó, ami lenyűgöző panorámával fogad titeket, a Szaplonczay-sétányon 

bandukolva pedig Pál Mihány Balatoni szél szobrában és a villasorban gyönyörködhettek – ezek közül 



kiemelkedő a Kripta-villa. Az itteni táj szépségével nem lehet betelni, úgyhogy tegyetek egy kitérőt a 

Sipos hegyi kilátó vagy a Várhegyi Széplátó felé. 

Eredeti cikk: http://funiversitymagazin.hu/Koffer/Romantikus-magyar-kisvarosok  
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IRODALOM ÉS HOMOSZEXUALITÁS 

A filmeken túl a papírra vetett történetek ugyanúgy feldolgozhatják a heterótól eltérő szexuális 

beállítottságot. A  május 17-i homofóbia ellenes világnap alkalmából következzen erre nyolc ékes 

példa. 

Andrew Hodges – Kódjátszma: A meg nem értett cambridge-i matematikus, Alan Turing életét 

feldolgozó, azonos című filmmel együtt jött ki a több mint 800 oldalas könyv. Turingnak kiváló logikai 

képességei segítségével sikerül feltörnie az Enigmát, a németek napról-napra változó kommunikációs 

rendszerét, ezzel teljesen megváltoztatva a második világháború menetét. 1945 után visszatért 

digitális számítógéppel foglalkozó tervéhez, ám nem sokáig csiszolhatott rajta, 1952-ben ugyanis 

homoszexualitás vádjával elítélték és hormonkezelésre kötelezték. Mind a könyvet, mind a filmet 

különösen ajánljuk! 

GABO 

Nádasy Ádám - A vastagbőrű mimóza: Nádasdy Ádám könyve a legfrissebb falat a válogatásunkban, 

ha a novelláit olvastad már és szeretted, akkor ezzel a könyvvel sem fogsz mellélőni. "Egy nagy szerző 

nagy szerelmes könyve" áll Esterházy Péter ajánlójában, melyben Nádasdyt egész egyszerűen a "A 

lélek, a test, a nyelv mérnökének" nevezi - joggal. Történetek melegekről és melegségről. Hogy 

jobban megértsd és jobban elfogadd. Vagy egész egyszerűen hogy jókat olvass. 

Rácz-Stefán Tibor – Fogadj el: A 2013. évi Aranymosás Public Star könyve két szálon fut. Az egyik a 

szegény, elit iskolában tanuló Petráé, a másik pedig Danié, akit nemigen izgatnak a lányok, a fiúk 

viszont annál inkább. Jóképű padtársa, Áron tisztában van ezzel és ezt álnok módon ki is használja. 

Egy fiatal szerző debütáló könyve, arcul csapó realizmussal papírra vetve. Elgondolkodtató és egyben 

megrémítő, ahogy feldolgozza és az olvasó elé tárja a sokat emlegetett, de máig megoldatlan 

társadalmi problémákat, többek közt a homofóbiát is. 

Könyvmolyképző 

James Lecesne – Trevor: Egy fordulatos kisregény a 13 éves, vidám, jó humorú Trevorról, aki 

világmegváltó művész szeretne lenni és teljesen normálisnak tartja, hogy Halloweenkor csillogó Lady 

GaGa jelmezbe bújik. Szerinte jól néz ki, meg amúgy is a botrányos énekesnő a példaképe, 

környezetének azonban más erről a véleménye. Szülei és barátai próbálnak úgy tenni, mintha Trevor 

is egy átlagos srác lenne – elvégre könnyebb elfogadni azt, aki olyan, mint mi magunk. Ha valaki más, 

egyszerűen félrenézünk és úgy teszünk, mintha nem látnánk. De meddig élhetünk eme boldog 

tudatlanságban? 

Tilos az Á Könyvek 

Becca Prior - A tanítvány: Sokan a magyar meleg 50 szürke árnyalatának tartják, de ne túlozzunk - 

hiszen ez egy jó könyv. Egy erotikus melegregény, ami nem megbotránkoztatni, hanem szórakoztatni 

akar. Barátság, szerelem, és az élet nagy dolgai, kicsit más szemszögből. Ráadásul a szerző blogként 

kezdte a regényt, írásainak pedig olyan hangos sikere lett, hogy végül nyomtatott könyv lett belőle. 

Ez elég bizonyíték a minőségre, ugye? 

Michał Witkowski – Kéjpart: Ez a könyv nem a romantikáról szól. Michał Witkowski a társadalom 

perifériáján élő homoszexuálisok illegális életét mutatja be a lengyel kommunizmus idején és a 

rendszerváltás utáni időkben, már-már a brutalitással határos realizmussal. Nem a rendezett életű, 



emancipációért küzdő középosztálybeli melegekről mesél, hanem a lecsúszottakról, akik éjjelente 

köztereken hajszolják a kielégülést. Felkavaró, sokkoló de egyben mulatságos történet azokról, 

akiknek a törvény elől menekülve kellett másoknak lenniük. Egy percig sem fogod unni. 

Magvető 

Timothy Kurek – Kereszt a szekrényben: A nashville-i Bibliaövezet egyik konzervatív, szigorú, a 

világtól elzárkózó keresztény gyülekezetében nevelkedett Timothyt egyszer csak arcul csapja a 

valóság, egy családja által kitagadott leszbikus lány személyében. A fiú teljesen összezavarodik, 

minden, amiben eddig hitt, összedőlni látszik. Éppen ezért elhatározza, melegnek adja ki magát és 

kideríti, milyen érzés megbélyegzett homoszexuálisként élni. Egy férfi megrázó története, aki Jézust 

keresi a peremen.  

Könyvmolyképző 

Róbert Katalin – Szívből, színből, igazán: Patrik nehezen enged közel magához bárkit édesanyja 

halála óta, apja elutasító viselkedése pedig rátesz egy lapáttal zárkózottságára. Mégis sikerül 

összebarátkoznia Alexszel és Lillával, egy testvérpárral, melynek mindkét tagja erős érzelmeket táplál 

iránta. Alex fél saját másságától, de próbál alkalmazkodni Patrikhoz, kapcsolatuk pedig egyre mélyül. 

Lilla féltékenyen figyeli őket és hisz abban, hogy Patrik végül őt választja. Kész küzdeni, még akkor is, 

ha szeretett bátyja az ellenfele. Egy nap azonban Patrik rá is felfigyel… 

Könyvmolyképző 

David Levithan, John Green – Will & Will: Egy hideg chicagoi estén Will Grayson egyszer csak 

összefut Will Graysonnal. Két srác ugyanazzal a névvel eddig külön utakon járt, de most együtt 

kezdenek új életet, melyben egy musicaldarab során két szív talál egymásra.  

Maxim 

Eredeti cikk: http://funiversitymagazin.hu/Muvelet/Irodalom-es-homoszexualitas  
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5 ÉRV A BLOGOLÁS MELLETT 

 Blogolni akarsz? Megmondjuk miért tök jó ötlet! 

A blog fogalma már régen túlnőtte magát a nyilvános naplóvezetésen: divat, gasztro, szépség, DIY, 

könyves, filmes és még ezeken kívül is rengeteg féle topikban árasztják el a netet a személyes 

hangvételű portálok. Ha már eljátszottál a gondolattal, hogy indítasz egy saját blogot, de még nem 

érzel elég bátorságot megosztani másokkal a gondolataidat, vess egy pillantást erre az öt pontra és 

rögtön megjön hozzá a kedved. 

#5 Első osztályú feszültségterápia  

Bármilyen témában püfölöd a billentyűzeted, az mindenképp jó hatással lesz a belső nyugalmadra. 

Pont ettől lesz különleges a dolog: ahány ember, annyiféle lehetőség a túlterhelt idegrendszer 

lehűtésére. 

#4 Látókörtágítás 

Teljesen mindegy, miről írsz - egy dolgot mindenhol megtalálsz: a világ sokszínűségét. Ergo több 

benyomással, nézőponttal, helyzettel találkozol, amik a saját szemléletedet, sőt a benned rejlő 

gondolatok kibontakozását is formálni fogják. Ez határozottan pozitívum. 

#3 Jó blogger holtig tanul 

A saját "birodalmaddal" való rendszeres törődéssel egyfajta tanulási folyamatban is részt veszel – 

persze nem olyan értelemben, mintha az iskolapadban unnád magad. Fejlődik a kreativitásod, az 

íráskészséged, a szóhasználatod – ezek mind-mind olyan dolgok, amikre az élet más területein 

szintúgy szükséged lehet. Gondolj például a szakdolgozatodra, egy hivatalos iratra vagy akár csak egy 

egyszerű beadandóra. Sokkal könnyebben tudod majd megfogalmazni őket. 

#2 Jellemfejlődés 

A #4-es pontban említett "sokszínű világ" nemcsak a nézőpontodat szélesíti, hanem a 

személyiségedhez is hozzátesz, ennek pedig két előnye van. Egyrészt, ezt a folyamatot az idővel 

létrehozott bejegyzésekkel végigkövetheted. Ott lesz a szemed előtt, hogy miféle tapasztalatokat 

szereztél, és látni fogod, milyen pluszt adott neked a blogod. 

Másrészt, mindenkinek szüksége van valamilyen hobbira, ami kikapcsolja, amivel alkothat és ami 

beépül a személyiségébe. Miért ne lehetne a te esetedben a blogolás? 

#1 Ismerkedés 

A bloggerkedéssel kéz a kézben jár az új emberekkel való megismerkedés: olvasók, más bloggerek, a 

témában jártas szakemberek. Ha éppen elakadsz valahol, tőlük bármikor tudsz segítséget kérni, sőt 

akár a blogod ismertségét is lehetővé tehetik. Arról nem is beszélve, hogy ez az új közeg barátokat is 

tartogathat számodra. 

Eredeti cikk: http://hu.coke-stream.com/hu/qtile.html/tortenetek/5-erv-blogolas.html  
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