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Kedves Elektromobilosok!

Dear Elektromobil teams!

Biztosak vagyunk benne, hogy már teljes
erıbedobással a versenyre készülıdtök! Ha
még hezitáltok, ne sokáig tegyétek, hiszen
csupán 14 nap maradt a jelentkezési
határidıig! Vágjatok bele, legyetek Ti a
gyıztes csapat! Egyre több és több csapat
jelentkezését fogadjuk, már most látszik,
hogy a versenyen szoros küzdelem
várható. Vajon ki lesz a legjobb?
Az ezt megelızı levelünkben is említettük,
egyre több intézménybe látogatunk el,
hogy tájékoztassunk Benneteket. A múlt
héten a középiskolásokkal találkoztunk,
akik naprakész és hasznos kérdéseket
tettek fel számunkra. E héten pedig, a
BOSCH
YMI
program
keretében,
ellátogatunk:
• BME Schönherz Kollégiumba 2010.
október 19-én. Az itteni találkozó
különösen érdekes lehet számotokra,
hiszen
kipróbálhattok
egy
elektromobil jármővet! Ezt követıen
• 2010. október 25-én 15:00-kor a III.
elıadóban
pedig
a
Miskolci
Egyetemen tájékoztatunk Benneteket
a III. Elektromobil versenyrıl. Majd
• BMF 3. ker. Bécsi út 96 "új épület"
F.05-ös teremben 2010. október 26án
17:00
órától
leszünk
megtalálhatóak.
• 2010. október 27-én 17:00-kor a
gödöllıi Szent István Egyetemen
találkozhattok velünk.

We are sure, that you have already started
to prepare for the competition! Do not
hesitate for a long time, because you have
only 14 days left by the application
deadline! Do your best, be the best team!
We get more and more application from
more and more teams, so it seems that we
will have a strong race. Who will be the
best one?
As we mentioned in our previous
newsletter, we will visit further universities
or colleges to inform you about the details
of the III. Elektomobil race. So the
Campus Tour has started. Last week we
met with secondary school students, who
asked up-to-date and useful questions. In
this week – in the case of BOSCH YMI
program – we will visit:
• College of BME Schönherz at the
19th Okt. 2010. This meeting can be
quite interesting to you, because you
can try an Elekromobil!
• University of Miskolc, at the 25th
Okt. 2010. at 3 p.m. where you can
get more information.
• Next meeting: College of BMF (3. ker.
Bécsi út 96 "új épület" F.05-ös
terem) 26th Okt. 2010
• 27th Okt. 2010. at 5 p.m. in the
University of Szent István, Gödöllı
where you can talk with us,
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Gyertek el minél többen, hozzatok
barátokat, tervezıtársakat és kérdezzetek
tılünk bátran!
Örömmel tájékoztatunk Titeket arról is,
hogy a honlapunk immár teljes egészében
elérhetı angol nyelven is, így a külföldi
csapatok is könnyen boldogulnak, és
választ kapnak a Gyakran Ismételt
Kérdések olvasásakor a kérdéseikre.
Természetesen az ı kérdéseiket is
eljuttatjuk Hozzátok - magyarra fordítva
azokat. A kérdéseitek megválaszolására
egy
Bosch
mérnökökbıl
alakult
Elektromobil team verbuválódott, akik heti
rendszerességgel ülnek össze és vitatják
meg az általatok felvetett javaslatokat,
ötleteket, problémákat. Bátran jelezzétek
tehát
nekünk
gondolataitokat,
tapasztalataitokat, kérdéseiteket.
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Invite your friends, planning partners and
drow your questions bravely!

We are glad to inform you that the website
of the III. Elektromobil race had already
translated to English too, so teams from
foreign countries can get information by
reading the FAQs. Naturally, their
questions will be translated to Hungarian
as well. We have an expert group with
Bosch engineers who answer your
questions, screen your ideas and try to
solve your problems every week together.
Feel free to drow your questions and send
recommendations to us!

www.facebook.com
Hírleveleinket
a
oldalon
Bosch
Miskolc-nál
is
olvashatjátok, és itt is bátran felvethettek a
többi csapatot is érintı témát, melybe
szervezıként
mi
is
szívesen
bekapcsolódunk. Az e-mail itt látható:

You can reach our newsletters in
www.facebook.com too. Let’s send useful
questions and comments, we are willing to
participate in your brainstorming.
Here is our familiar e-mail address:

miskolc.elektromobil@hu.bosch.com

miskolc.elektromobil@hu.bosch.com

Keressétek
fel
rendszeresen
weboldalunkat,
illetve
figyeljétek
intézményetek
honlapját,
tanulmányi
rendszerbıl
küldött
üzeneteit,
és
levelezılistátokat. Legyetek a legjobban
informált csapat, mi készen állunk, és Ti?

Keresd az Elektromobilt a
Bosch Miskolc facebook
profilján is.

Check the Elektromobil race
on the facebook profile of
Bosch Miskolc.

Be in touch! It is recommended to visit the
official website of the race and your
university sites too, in order to check your
messages and e-mails. Be the best
informated team, we welcome any
question from you.
WE ARE READY! AND YOU?
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FAQ
GYIK
 Szükséges-e ember az autóba vagy
megfelelı egy távirányítós irányítás
is?
A jármőveket mindig embernek kell
vezetni, aki egyben csapattag is. A
távirányítóval való kormányzás nem
megengedett,
mert
elıfordulhat
rádiófrekvenciás zavar, ami balesethez
vezethet.
 A sofırnek szükséges-e csapattagnak
lennie?
Igen, kizárólag csapattag vezetheti az
elektromobilt.
 Milyen versenyszámokban kell majd
próbára tenni a mobilt?
A versenyszámokkal és egyéb technikai
feltételekkel kapcsolatban kérlek, hogy
látogasd meg honlapunkat, ahol minden
fontos információt megtalálsz. Ezen felül
kövesd nyomon hírleveleinket is, melyet
ezentúl rendszeresen küldünk minden
érdeklıdönek.
 Vannak-e korhatárra vonatkozó
megkötések? Például versenyezhet-e
a 11 éves húgom?
Igen, erre vonatkozóan komoly szabályok
vannak. Csapattagok csakis egyetemi vagy
fıiskolai hallgatók, esetleg középiskolások
lehetnek. Így a 11 éves húgod nem
versenyezhet. Választhatsz azonban lányt,
vagy kis súlycsoportú, esetleg más karon
tanuló hallgatót, ha ez számotokra
elınyösebb. Azonban ne felejtsétek, hogy
neki is csapattagnak kell lennie!

 Is it required to be a person who
drives or we can drive the car with
remote control too?
The elektromobil needs to be driven with a
person who is a team member. Driving
with remote control prohibited, because it
can cause radio frequency problems, so
there can be an accident.

 Is the driver has to be a team
member?
Yes, absolutely. The driver must be a team
member.
 What kind of races we have to try
the elektomobil?
In case of races and another technical
circumstences, please take a look at our
website, where you will find all
informations about it. It is recommended to
check your messages and e-mails, because
we send newsletters in every week.

 Are there any requirements about
the team member ages? For example
can my 11 years old sister participate
in the race?
Yes, there are requirements. Team
members
only
can
be
university/college/secondary
school
students. So your 11 years old sister can
not be a member. However you can choose
a girl or a slight person from another
department if it is more suitable for you.
Do not forget about that he or she must be
a team member.

