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2012 júliusától sokkal olcsóbb lesz a roaming. Az Európai Parlament május 10-én 
megszavazta, hogy július elsejétől a jelenlegi borsos árak megváltozzanak, és csökkenje-
nek a díjak, vagyis a hanghívásokért, az e-mailzésért, illetve az internethasználatért is 
kevesebbet lehet számlázni az unió országaiban. Ezzel elindult az a folyamat, ami több 
év alatt felszámolja a fogyasztók számára rendkívül előnytelen helyzetet, ugyanakkor az 
igazi megoldásra még várni kell. A tervek szerint 2014-ben lesz majd arra lehetőség, 
hogy a felhasználók szabadon, a felkínált lehetőségekből a legolcsóbbat választhassák az 
addigra teljesen megnyíló roaming-piacon, ahol a versenytől radikális árcsökkenést vár-
nak. De már az első fázis is jelentős könnyítéseket kínál a mostani állapotokhoz képest: 
július elsejétől egy megabájt adat letöltése nem kerülhet többe a roaming keretében, 
mint 70 eurócent + áfa (2014-től ez legfeljebb 40 cent + áfa lehet). Ez a korlát hatalmas 
előrelépés, mivel jelenleg átlagosan 3 eurót számláznak ki a szolgáltatók ezért a mennyi-
ségért. Hanghívás esetén 35 helyett maximum 29 cent, sms-nél 11 helyett maximum 9 
cent lesz a felső korlát. 

(mti, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 
 

 
 
 

Meg akarod tudni,  
milyen képességekkel rendelkezel? 

 
Az alábbiakban megtudhatod, hogy – H. Gardner szerint – milyen képességekkel ren-

delkezel. Minden kijelentés mellé írj 1-től 5-ig terjedő skálán egy pontszámot aszerint, 
hogy a kijelentés rád milyen mértékben vonatkozik. Add össze az egyes képességekre jutó 
pontszámokat! Látni fogod, hogy több területen rendelkezel jó képességekkel. 

1-es, ha egyáltalán nem vonatkozik rád,  
2-es, ha alig vonatkozik rád,  
3-as, ha félig-meddig, részben vonatkozik rád,  
4-es, ha meglehetősen vonatkozik rád, 
5-ös, ha teljes mértékben rád vonatkozik. 

 
K Kijelentések Pontszám 

Számomra a könyvek nagyon fontosak  

Szeretem a kirakós játékokat (pl. a Scrabble-t), az anagrammákat stb.  

1 

Legutóbb büszke voltam arra, amit írtam, mert kivívtam mások elismerését  

Szeretem a logikai ellentmondásokat mások szavaiban,  
cselekedeteiben fellelni 

 2 

Az a meggyőződésem, hogy mindennek kell legyen ésszerű magyarázata  
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Könnyű szerrel végzek fejben számításokat  

A sok képet tartalmazó könyveket, folyóiratokat részesítem előnyben  

Könnyen el tudom képzelni, hogyan mutatna valami felülről  

3 

Könnyen tájékozódom ismeretlen helyeken  

Nehezemre esik hosszasabban egy helyben maradni  

Beszéd közben sokat gesztikulálok, testbeszédet alkalmazok  

4 

Szeretek varrni, szőni, illetve fúrni-faragni, vagy egyéb kézi munkát végezni  

Mindig felfigyelek a hamis hangokra  

Munka vagy tanulás közben gyakran dúdolok, verem a taktust  

5 

Ha egy dallamot egyszer-kétszer meghallgatok,  
pontosan vissza tudom már adni 

 

Mindenki hozzám jön tanácsért mind otthon, mind az iskolában  

Magamat én is, de mások is vezéregyéniségnek tartanak  

6 

Szeretek részt vállalni a sok embert érintő, közösségi munkákban  

Naplót vezetek személyes belső életem eseményeiről  

Rendszeresen el szoktam gondolkodni az élet nagy kérdésein  

7 

A hétvéget szívesebben tölteném egy erdei házikóban egyedül, mintsem 
egy modern, de zsúfolt üdülőben 

 

Szívesen veszem magam körül növényekkel  

Gyakran játszom az állatokkal  

8 

Úgy érzem, az állatok és a növények életünk részét alkotják  

 
Kiértékelés 
1 – verbális-nyelvi (írói, előadói) képesség Összpontszám 
2 – matematikai-logikai képesség (tudományos gondolkodás)   
3 – vizuális-térérzékelő (tájékozódó, képzőművészi) képesség  
4 – testi-mozgási (sportolói, barkácsolási) képesség  
5 – ritmikai-zenei képesség (jó énekes, táncos)   
6 – interperszonális képesség (társas, szociális)   
7 – intraperszonális képesség (énközpontúság, önállóság, hit, elmélyülés)   
8 – természet iránti fogékonyság (állat- és növényszeretet)   

 
 

 
 

Kovács Zoltán 


