Hegyi Kecske?
Az biztos nem, Hallgatói
Képviselet annál inkább! Ha
valamilyen véletlen folytán még nem
találkoztál a választottjainkkal, itt
megismerheted őket. Vágd ki és
hord magadnál a képeket, és ha
szembejönnek a folyosón, kérj
autogrammot!

Megaposzter!
Csak Nálunk!
Exkluzív és impresszív térkép
az Egyetem környékéről!
Elenged-hetetlen minden
gólyának! Tartal-mazza az
Egyetem környékén található

legfontosabb műintéz-ményeket,
tereptárgyakat, bankokat, és
minden mást, felveheti a versenyt
bármelyik előadással.
részletek a 20. oldalon

8-9. oldal

Sziszi és Péter
Ők még nem jártak a
Szakestélyen, Rád viszont
feltétlenül számítunk! Kezdj el
készülődni, mert már nincs sok idő
hátra!
Bővebbet a 18-19. oldalon

Idegen szavak
szótára
Számos, az egyetemi élet során
Augusztus 22. és 25. között
előforduló kifejezés jelentését
tálaljuk. Most még feleslegesnek rendezték (rendeztük) meg az
tűnhetnek, de idővel mindenki idei Gólyatábort. A szerencsések ott lehettek, és végigmóösszefut velük.
kázták a hosszú hétvégét. Vagy
4-5. oldal azok jártak jobban, akik nem

jutottak el Balatonlellére? Nézd
meg a képeket, és döntsd el Te!
Ha felismered magad, ne
szólj a szüleidnek!
képek a 11-13. oldalon
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Kedves Gólyák!
Kedves Sorstársak!
Hát, elkezdődött! Annyi
várakozás, visszaszámlálás és
felhőtlen év után megkezdődik
életetek garantáltan egyik
legnagyobb kalandja és élménye,
az Egyetem! Valamikor februárban
egy hatalmas lepedő megfelelő
rublikáiba a BME-KSK betűket írtad
be, és alig hét hónap elteltével itt
ülsz a Ka26-ban, megilletődötten,
csillogó szemmel és várod, hogy
mi sül ki ebből az egészből…
Reméljük, hogy rengeteg jó
dolog! Hogy mást ne említsünk, itt
van rögtön ez az újság, amit a
kezedben tartasz. Ez a Közhír, a
közlekkari lap különkiadása, ami
elsősorban Neked szól, kedves
Gólya! Rengeteg hasznos
információt és érdekes cikket
találsz benne, amit mindenképpen
olvass el! És őrizd meg ezt az
újságot a vizsgaidőszakig,
meglátod, érdemes! Ha pedig úgy
érzed, hogy szívesen részt vennél
egy
igazi
egyetemi
lap
szerkesztésében, akár cikkeket
írnál, akár rajzolnál, akár csak
szeretnél egy jó csapathoz tartozni,
akkor gyere bátran! Maroknyi
csapatunk sok szeretettel vár, és
mindent megteszünk azért, hogy
kellemes és hasznos perceket
szerezzünk minden egyes
Közhírrel. Az első szerkesztőségi
ülés ma, azaz szeptember 8-án
este 6 órakor lesz a Baross Gábor
Kollégiumban található Hallgatói
Irodában (fszt. 7-8.).
Az egyetemi élethez és az
elkövetkezendő öt (6,7,…) évhez
pedig sok sikert, kitartást és
szerencsét kívánunk! (Szükségetek
lesz rá!)

Andi és Zsolti
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Azok számára,
akiket
nem
a
sörözőket érintő paragrafusok hoznak
lázba, ejtessék néhány szó az egyetem
rendeltetésszerű
használata esetén
érintendő főbb épületekről. A közlekkarosok fészke a
Z épület. Itt van minden, amit a későbbiekben nem említünk. (Különben
minden ki van írva a liftben.) A gépész beállítottságúak törzshelye a J épület. (Nektek a Mérnöki
fizikával kapcsolatosan lesz hozzá “szerencsétek”.)
A legfelső szintet a különleges figyelemmel és
biztonsági kapukkal őrzött TOP SECRET
objektumok foglalják el, mint például a járműgépész
könyvtár és a tanári szobák. Az érdemleges dolgok
a földszinti járműcsarnokban és a laborokban
vannak.
Nem messze tőle található az E épület,
melynek felső szintjein lakozó megszállott
nyelvtanárok próbálják beléd pumpálni a
középfokúhoz szükséges nyelvtudást. Innen már
csak egy ugrás a H épület, ahol kedvenc Algebra
Tanszéked munkatársait látogathatod meg félévente
(esetleg több alkalommal is) kötelező jelleggel.
Említésre méltó az L épület is, ahol az Építő-,
Anyagmozgató Gépek és Üzemi Logisztika
Tanszék rendezte be állandó kiállítását
gyermekeiktől elorzott építőgép modellekből. És
végül, de nem utolsó sorban, az első időkben
intenzíven látogatandó K épület. Ide sose
merészkedj egyedül. Ha mégis muszály, legyen
nálad térkép, tájoló, háromnapi hideg élelem,
hálózsák és meleg ruha. (A csillagokat úgysem
látod, moha meg a déli oldalon is nőtt.) Ha ezt nem
tudod beszerezni, vigyél magaddal a nagymamitól
kölcsönkért pamutgombolyagot. Még így se
csodálkozz, ha nem oda lyukadsz ki, ahova akartál,
vagy úgy elkeveredsz, hogy saját magaddal
találkozol szembe a folyosón.
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Alapfogalmak
Az egyetemi szleng tele van olyan szavakkal, mint zéhá, ívé,
index és társaik. Ha eddig nem voltál tisztában a jelentésükkel,
itt az ideje, hogy megismerd őket!
Aláírás: A szorgalmi időszakban (az
első 14 hét) egy-egy tantárgy
követelményeinek elvégzését (zárthelyik megírása, gyakorlaton való részvétel, laborgyakorlatok elvégzése) hitelesítő bejegyzés az indexedben. Ez a
vizsgára bocsátás feltétele. Magyarul:
ha nem jársz be a laborgyakorlatokra
elég gyakran, és a laborvezetőd nem
jegyzi meg az arcodat, nem írja alá az
indexedet, és nem tudsz vizsgázni,
jövőre újra játszhatsz.
Tanulmányi
Bennmaradás:
szempontból kívánatos, de nagyon
nehéz, ellentétben azzal a helyzettel,
amikor a partner a kívánatos. Az első
követelmény, aminek meg kell felelni
az az, hogy az első két félévben el kell
érni 30 kreditpontot, és a negyedik
félév végéig legalább 60-t. (Az első
négy szemeszterben elérhető maximális kreditérték: 4*30=120.) Aztán
még lesz egy csomó követelmény.
Diploma: Elvileg ezt kapnál, ha benn
maradnál a végén. Rendkívül sokféle
felhasználása ismeretes (kivéve “azt”,
merthogy kemény papírra nyomják).
Megszerzésére a beiratkozástól számított 20 félév (tíz év) áll rendelkezésre.
Előadás: Ez az a fórum, ami azt mutatja meg, hogy mennyire jó előadó az
adott tárgyból az oktató, illetve menynyire jó a jegyzet (amit általában az
előadó jegyzett). Ha sokan vannak egy
előadáson, akkor ez azt jelenti, hogy
inkább rosszabb a jegyzet, mint az
előadó. Persze vannak kivételek
(rosszabb előadó).
Előtanulmányi rend: A tantárgyak
egymásra épülése. Ez azt jelenti, hogy
akkor vehetsz fel az indexedbe egy
tárgyat, ha az előtanulmányi rendben
megjelölt tantárgy(ak) kreditpontjait
már megszerezted. Például a
Matematika II-t, amiben a kettős in-
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tegrál szerepel, csak akkor veheted fel,
ha az integrálás alapjait tárgyaló Matematika I-ből sikeresen levizsgáztál.
Félév: Oktatási időszak, időtartam.
Nem keverendő össze a szemeszterrel, ami viszont tanegység, a tanterv
egy részlete. A félév áll 15 hét szorgalmi időszakból és 6 hét vizsgaidőszakból.
Index: Más néven Leckekönyv. Ide
kell beírni a felvett tárgyakat, az
aláírásokat, az érdemjegyeket, az IVket.
Ismétlő (pót)vizsga (IV) [ívé]: Ha
nem jött össze a vizsgád (kirúgott a
vizsgáztató), elmehetsz még egyszer.
De, ha másodszor sem sikerült kiizzadni legalább egy kettest, akkor ciki
van. Ugyanis ekkor két út áll előtted.
Az egyik járhatatlan. A másik pedig
attól függ, hogy hány tantárgyból nem
sikerült abban a félévben a második
vizsgád sem, ugyanis félévente legfeljebb egy tárgyból próbálkozhatsz
harmadszor is, a többi tárgyad (amiből
kétszer hibáztál) elveszett, jövőre újra
felveheted.
Katalógus: A másnaposság
ellenszere. Azért találták ki, hogy a
másnapos hallgatókat motiválják az
előadások/gyakorlatok látogatására.
Formailag úgy néz ki, hogy az előadó/
gyakvezér körbead egy szép tiszta
fehér A/4-es lapot, amire a jelenlévő
hallgatók felkarcolják a nevüket. Tréfás
kedvű oktatók egyrészt megszámolják, hogy a visszaadott lapon szereplő
nevek száma fedésben van-e az előtte
elterülők számosságával, másrészt a
félév végi aláírást csak akkor adják
meg, ha a katalóguspapírok közt kellő
számban fellelhető a neved.
Kreditpont: A szükséges plussz…
Minden tárgyhoz rendelve van egy

szám, ami elvileg az elsajátításhoz
szükséges befektetett munkával
(összevissza) arányos. Például a
Matematika I. nevű tantárgy 7 kreditpontot, a Közlekedéstan I. pedig 2 kreditpontot ér. Ez kábé azt jelenti, hogy
a matekra jobban figyelj oda, mert
nehezebb. Ha egy tárgyat elégtelentől
különböző jeggyel (2, 3, 4 netalánesetlegvalahogy 5) lezártál, automatikusan megkapod annak kreditértékét.
Ösztöndíj: Dől a lé. Régebben ez
motivált esetleg rosszabbnál jobb tanulmányi átlag elérésére, most majd
inkább a (tandíj) kolidíj és egyéb fegyvernemek által az életszínvonalad falán
keletkezett lyukak tömítésére fog
szolgálni.
Ösztöndíj index: Ez alapján
kap(hat)sz majd ösztöndíjat a második
félévtől (optimista verzió). Úgy
számítódik, hogy az adott félévben
elvégzett tantárgyak kreditpontértékeit
külön-külön megszorozzák a megszerzett jeggyel, majd osztják harminccal.
Tehát, ha Mérnöki fizikából (6 kredit)
kaptál egy kettest, Közlekedéstan Iből (2 kredit) egy négyest, és az egész
évben semmi mást nem tudtál
csinálni, akkor az ösztöndíj indexed:
(6*2+2*4)/30=0.66 (Kábé ez a max.).
Passzív félév: Olyan félév, amikor
szünetel a hallgatói jogviszonyod, nem
kapsz ösztöndíjat, kollégiumot, nem
jársz órákra (ez ismerős lesz), hasonló
a régi rendszerű halasztáshoz. A
különbség, pl. az, hogy ez csak egy
félévre szól.
Szemeszter: Tantervi egység. Nem
keverendő össze a félévvel, ami egy
időtartamot jelöl. Egy szemeszter a
mérnöki diploma megszerzéséhez
szükséges tanulmányok, vizsgák stb.
1/10 része (30 kreditpont).
Zárthelyi (ZH): Hasonlít a
középiskolában
megszokott
dolgozatokhoz, általában 1, 2 van
belőle (plussz a repeta) tárgyanként
egy félévben.

Kunzoli
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Oktatás és tanulmányok
Volt már szó tanulmányi ügyekről, de én, mint a Hallgatói
Képviselet oktatási és tanulmányi ügyekért felelős tagja
mindenképpen szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy-két
fontos részletet.

A kreditrendszerről
A kreditredszer a hallgatói (tanulmányi) munka minőségi és mennyiségi értékelésére szolgál. A kreditpont
a tantárgyakra fordítandó munkamennyiség mérőszáma. 1 kredit 30
hallgatói munkaórával egyenértékű,
tehát pl.: a Matematika B1 7 kredites
tárgy, aminek a megszerzése 210
munkaórát igényel. A 210 órába
beletartozik az előadások, gyakorlatok
ideje mellett az otthoni tanulással
eltöltött idő. A tárgy heti 6 órarendi órát
tartalmaz, egy félévben ez 84 órát igényel. Az otthoni tanulással a tárgyra
fordítandó idő így 126 óra, ami eléggé
sok. Ezért érdemes már félév közben
is foglalkozni a tananyaggal, mert csak
a vizsgaidőszakban ezt már lehetetlen
lesz elsajátítani.
A tantárgyakról, számonkérésekről
A laboratóriumi méréseken a
megjelenés kötelező, a mérésekről
mérési jegyzőkönyvet kell készíteni,
határidőre le kell adni, esetleg kijavítani, mivel az elfogadott jegyzőkönyv
a félévközi aláírás megszerzésének
feltétele.
Az aláírás feltétele a zárthelyi
dolgozatok (~ témazáró dolgozat a
középiskolában) legalább elégséges
szintű teljesítése, emellett az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel
(amit nem mindig ellenőriznek). Ha egy
zárthelyi nem sikerül, akkor a pótzárthelyi sikeres megírásával pótolható. Ha
azonban ez sem sikerül, akkor még
mindig van egy lehetőség a vizsgaidőszakban a pótlásra (gyak.iv), ez
azonban már 500 Ft befizetése mellett
történik. Fontos szabály, hogy a
vizsgával záruló tantárgyaknál a gyakiv
-re különeljárási díjat, a félévközi

jeggyel záruló tantárgyaknál pedig
vizsgaismétlési (iv) díjat kell fizetni.
Szintén fontos, hogy a pótzárthelyi
megírása alanyi jogon jár mindenkinek,
így nem szedhető érte különeljárási díj.
Az előrehaladás ellenőrzése,
szűrők
Az adott félévre vonatkozó
ösztöndíjak megállapításának alapja
az előző félévi ösztöndíjindex.
Az
elsősök
számára
a
legfontosabb szabály (TVSZ 3.§):
(7) A hallgatói jogviszony
tanulmányi okból, elbocsátással megszűnik,
(a) ha a hallgató által megszerzett
kreditpontok száma az első beiratkozást követő 2. aktív félév vizsgaidőszakának végén kisebb, mint 30,
(b) ha a hallgató által megszerzett
kreditpontok száma az első beiratkozást követő 4. aktív félév vizsgaidőszakának végén kisebb, mint 60.
Fontos az újrakezdők számára,
hogy a korábban szerzett és elfogadtatott kreditpontok nem számítanak
bele sem a 30, sem a 60 kreditbe. A
szabály nem rögzíti, hogy csak az
alapképzés tárgyait számítják be (mint
régebben), így a szabadon választható közismereti tárgyakkal is össze
lehet hozni a 30 kreditet, de nem érdemes. Az „aktív” félév megnevezés azt
jelenti, hogy csak az a félév számít az
ellenőrzésbe, amelyikben tárgyat is
vettél fel, vagyis nem halasztasz, nem
vagy passzív féléven.
Az egyetemi képzés államilag 5
évig finanszírozott, tehát az 5. év után
megszűnik minden juttatásod, igaz 1,5
évig még nem is kell fizetned semmit.
Egyetemünk jóvoltából – az elméletinél

jóval nagyobb lemorzsolódási ráta miatt
– azonban az említett 1,5 év alatt
továbbra is kapsz kolit, szoctámot,
ösztöndíjat, csak jegyzettámogatást
nem. A 6,5-dik éved után azonban
költségtérítéses hallgatóvá válsz, ami
200.000 Ft nagyságrendű befizetést
jelent számodra 30 kredittel számolva.
Ez különösen akkor elgondolkodtató,
ha figyelembe vesszük, hogy a végzettek mintegy 50 %-a 6-7 évet tölt itt
a diplomáig.
Egyéb lényeges dogokról
Folyamatos tanulással sokkal
könnyebben vehetőek az akadályok,
jobb eredmények érhetőek el.
Fontosnak
tartom
az
akadálytalanabb egyetemi élethez a
folyamatos tájékozódást, a szabályzatok ismeretét (TVSZ, TJSZ), a
tanszéki és a dékáni hivatali hírdetők
figyelemmel követését, az évfolyamtársaktól, mentoroktól, felsőbbévesektől való információszerzést.
Ha a hallgató látja, hogy nem
fog sikerülni a 2 félév alatt a 30 kredit,
keresse fel mentorát, vagy az oktatási
felelőst (bozsvari.gabor@kozlekkar.hu)
és fontos, hogy kérnie kell törlését a
hallgatói névsorból, mielőtt kirúgják,
mert az „elbocsátás tanulmányi okból”
rosszabb ajánlólevél további életedhez,
mint az „elbocsátás saját kérésre”.
Ha a hallgató önhibáján kívül
nem tud órákra járni, vizsgázni (pl.:
baleset, betegség), keresse fel mentorát, vagy az oktatási felelőst.
Minden egyéb problémás
esetben keressék mentorukat, az
oktatási felelőst, vagy a Támopont-ot
(K. I. 52.)
A Támpont egyébként a hallgatók
mindenféle
ügyes-bajos
és
pszichológiai problémáira megoldást
kereső, egyetemi szintű szervezet. A
Központi Tanulmányi Hivatal
működésbe lépése után feltehetően a
Támpont átkerül a KTH-ba, az R
épületbe.

Gaga
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Térjünk a tárgyra
Hasznos információk az Egyetemet most kezdő elsősöknek, és
az első féléves tárgyakat végre elvégezni kívánó felsőbbéveseknek.
Kedves Gólya! Mire idáig jutsz a
Gólyahírben, már nyílván túl vagy
néhány tájékoztatón és a beiratkozáson, szóval már sejted, hogy milyen
megpróbáltatások várnak rád. Hát,
sajnos ki kell, hogy ábrándítsalak! Nem
sejted! Dante mondá: „Ki itt belépsz,
hagyj fel minden reménnyel!” Na jó,
ennyire nem rossz a helyzet, de nem
árt néhány dolgot figyelembe venni.
Elsősorban azt, hogy a tanárok nyugodtan tudnak aludni attól függetlenül,
hogy aznap adtak-e egyesnél jobb jegyet, vagy sem. És, hogy tanulás nélkül nem lehet megszerezni azt a rettegett 30 kreditet. DE! Megpróbálhatunk segíteni, hogy mire
figyelj jobban. Nézzük tehát az elsőéves tárgyakat. A tárgyak neve utáni
szám az érte járó kreditet mutatja.

Matematika B1 (7): Ez az a tárgy,
amit célszerű rögtön megcsinálni, nem
halogatni, és főleg nem keresztfélévre
kerülni belőle, mert ott az egykor népszerű „Százból egy” című vetélkedőre
hasonlít az átmenők aránya. Tehát, ha
nem sikerül, az valószínűleg egy év
csúszást jelent. Továbbá hamar elfogynak azok a tárgyak, melyeknek
nem előkövetelménye valamelyik
matek. És nem elhanyagolható az a
HÉT KREDIT sem! A gyakorlatokra
mindenképpen járj be és Nagy Attila
előadásai is nagyon jók. Aki pedig nem
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tanult középiskolában a komplex számokról, határértékekről, sorozatokról,
az már holnap kezdjen el tanulni a zhra. Ebben jó társad lehet a jegyzetboltban beszerezhető feladatgyűjtemény, azt érdemes megvenni.
Műszaki ábrázolás I. (5): Mottó:
„Aki 3 pontból nem tud kört rajzolni,
annak a túloldalon is van egyetem!” A
tárgy tulajdonképpen ábrázoló geometria, jó térlátással rendelkezők
előnyben. Nyitrai tanár úr már az első
órát úgy kezdi, hogy „Ezt már a
középiskolában megtanultuk!” Na,
ilyenkor kell baromira figyelni, és
lehetőleg az első 5 sor valamelyikében
helyet vadászni, mert hátrébb már nem
látod, amit rajzol. Vihetsz színes
ceruzát is, mert a nyolcadik rendezőnél
már nem fogod átlátni, hogy mit-hova
vetítettél. Egy jó tanács: Ne rajzoltass
semmit, sőt, inkább még az órai munkákat is rajzold meg otthon, még egyszer! És főleg ne hidd el a tanároknak,
hogy ez egy könnyű tárgy! Ja, és ebből
nincs keresztfélév, viszont vigasztalásképp, ha valami „csoda” folytán
sikerült aláírást szerezned, elmehetsz
vizsgázni :o)….

Mérnöki fizika (6): Ez a tárgy az
egyik fő oka annak, hogy a Vasúti
Járművek Tanszék nem a legnépszerűbb. Sok tanulással azonban
teljesíthető. A házi feladatokat és a
jegyzőkönyveket mindig add be ha-

táridőre! A házikra amúgy is figyelni
kell, mert része a vizsgának egy házi
feladat példa. Ezért célszerű minden
házit kézzel kidolgozni és nem a
futótűzként terjedő, egyébként itt-ott
hibás megoldó-programot használni. A
gravitációs gyorsulás pedig g=9,80665
m/s2 . Zobory tanár úr 5 különböző
színű krétát tart egyszerre a kezében
és olyan rajzokat készít a táblán, hogy
nincs az a rajzolóprogram, amivel te
utánozni tudod. Mindezt félelmetes
tempóban, szóval célszerű digitális
fényképezőgéppel órára járni, mert
minden fent van a táblán, gyönyörű
írással.

Műszaki kémia (4): Ha nem
utáltad középiskolában a kémiát,
akkor ezzel a tárggyal sem lesznek
bajaid. Viszont ebből írsz először
zárthelyit, ami a középiskolás kémia
anyagából fog állni, tehát lehet ismételni. Segítséget nyújt az „Ennyit
kell tudni kémiából” című sárga könyv,
ami a legtöbb tankönyvboltban beszerezhető. Gondot igazából csak a
laborok jelenthetnek, a kipufogó gázok
mérésére nagyon készülj fel, az a
legkeményebb, de a többi laboron is
beugró mini zh-k vannak.
Közlekedéstan I. (2): Ez az egyik
potenciális aranyköpés-gyűjtő hely,
Magyar tanár úr igen jókedvű ember.
Azon kevés tárgyak egyike, melyből
csak a szellemi képességeit tekintve
kihívásokkal küzdő egyének nem
mennek át elsőre. Csak annyit kell
tudni, hogy a szabványos vasúti
nyomtáv 1435 mm. Az előadásokon
vetítések is szoktak lenni, aludni
viszont csak a „hegypártban”, azaz a
hátsó sorokban lehet. A jegyzetkiegészítést őrizd meg a vizsgáig, és
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jól nézd át!
Számítástechnika I. (4): Ízelítő a
Közlekedésautomatika Tanszékből.
Ők ugyanis szinte semmiből sem
tartanak keresztfélévet, és ezalól a
számtech sem kivétel. Gyenescsárli
a mai napig a Turbo Pascalra esküszik,
szóval keresd elő vagy kérj kölcsön
valahonnan egyet. A gyakorlatvezetőknek elég nagy hatalmuk van,
velük konzultálj bármilyen kérdésben.
Nem árt jóban lenni velük, mert a jegyet
is ők adják. Órák az R és a Z
épületben lesznek, és ha kitartó vagy,
bármelyik gépen tudsz találni
internetet…
Közgazdaságtan
I.
(2):

Valószínűleg ennek a tárgynak az
anyaga áll a legtávolabb tőled,
máskülönben a túlpartra mentél volna.
De kitartó magolással a dolog
megoldható. Mindenesetre a gyakorlati jegyet ne gyakiv-n próbáld megszerezni, mert ott nehéz lesz. Az aján-

lott olvasmányok pedig tényleg ajánlottak, ha át akarsz menni.
Ezzel ki is végeztük azokat az első
féléves tárgyakat, melyekből kreditet
szerezhetsz. Van még a testnevelés,
ami kötelező és az idegen nyelv, ami
nem, de ha még nincs meg a
nyelvvizsgád, akkor javasolt elkezdeni.
Amúgy ennél olcsóbban már nem
fogsz tudni nyelvet tanulni soha.
Testnevelésből pedig az első héten
tartott tájékoztatón minden ki fog
derülni. Addig gondolkozz, hogy milyen
sportágat választasz. A Testnevelés
Tanszéket a K épület második
emeletén találod, a Szkéné Színház
mellett.
Zsolti

Közlekkari ki-kicsoda
A BME rektora: dr. Detrekői Ákos
A kar dékánja: Kövesné dr. Gilicze Éva
A kar dékánhelyettesei: dr. Magyar István – gazdasági dékánhelyettes
dr. Szabó András – oktatási dékánhelyettes
dr. Márialigeti János – nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes
dr. Kulcsár Béla – tudományos dékánhelyettes
A Dékáni Hivatal vezetője: dr. Komócsin Zoltán
A Hallgatói Képviselet tagjai:
Balogh Levente (Levi) – elnök, feladata a kar felsőbb vezetésével való kapcsolattartás, a Hallgatói Képviselet
(HK) munkájának irányítása.
Kreutzer Richárd (Ricsi) és
Gál Tibor (Tibcsi) – a kari Hallgatói Képviseletet képviselik az Egyetemi Hallgatói Képviseletben
Gyalogh János (Janes) – gazdasági felelős, végrehajtja a HK gazdasági intézkedéseit (ösztöndíj, szoctám),
a Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke.
Szalontai Ferenc (Séf) és
Gyimesi András (Pepe) – programszervezők, a kari programok megszervezői és lebonyolítói, így a
Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok stb. hozzájuk tartoznak.
Bózsvári Gábor (Gaga) – oktatási felelős, többek között hozzá tartozik az Oktatók Hallgatói Véleményezése.
Jászi Eszter (Eszter) – marketingfelelős, egyben a Közhír felelős szerkesztője.
Cseh Gábor (Csiga) – kollégiumfelelős, a kollégiumi ügyeket intézi a Kollégiumi Bizottság titkáraként.
Bebesi Balázs (Bebbes) – kultúrfelelős, a kari öntevékeny körök, valamint a Gárda védőatyja.
Telek Zoltán (Mancika) – sportfelelős, a kari sportéletet irányítja és felügyeli a sport öntevékeny köröket.
A Kollégiumi Bizottság tagjai:
Mikó Norbert (Oszi) – diákgondnok
Aradi Szilárd (Szilu) – gazdasági felelős
Mátyás Csaba (Csabi) – programszervező
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Akikre büszkék vagyunk

Levi

Tibcsi

Ricsi

Janes

Csiga
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Eszter

Manci

Bebbes

Gaga

Séf

Pepe

9

2003. augusztus

Csütörtöki RESET-ek
Ezek az ún. műegyetemi RESET (agytörlési) lehetőségek: az Old’s Club (Kármán kolesz) és az Öregek Otthona
(Vásárhelyi kolesz). Legfőbb előnyük, hogy közel vannak, sokat lehet inni, “barátnőt” is szerezhetsz, feltéve, ha elég
K.O. vagy hozzá, vagy otthon hagytad a szemüvegedet. A zene pár alkalom után is memorizálható, mert mindig ugyanaz
van (pl. Sajtból van a hold, Petróleum lámpa). A buli lényege, hogy tetszés szerinti sebességgel lépkedhetsz lefelé az
emberré válás lépcsőfokain az “egy agysejtű mérnöki lét” irányába (ennek biztos jele, hogy hazafelé úgy érzed, mintha
állábaid lennének). A jelenség hátulütője, hogy rajtad kívül mások is ezt teszik, vagyis – ahogy a nagy filozófus, Immánuel
Kant mondotta – ha engem lehánysz, én is lehánylak. Követekezésképpen nem igazán érdemes a legszebb öltönyödben,
cipődben megjelenni, hacsak nem selejtezni akarod őket. A rendezvényeket megjelenő lányok száma (többek között a
fentiek miatt is) sajnos fele-harmada a fiúkénak. Aki tehát hosszú távú, tartós, entellektüel párkapcsolatra vágyik, rossz
helyen kopogtat. A bulik fő lépései:

1. Elborult aggyal kijössz a ZH-ról.
2. Nem vagy egyedül.
3. Halk és érthetetlen motyogással vonultok a Ha-Bár felé.
4. Bemelegítő folyadéktranszportok.
5. A ZH-t lassan feledve közös séta a célobjektum felé.
6. Sorban állsz.
7. Sorban állsz. (Most a ruhatárnál.)
8. Sorban állsz. (A büfénél. Csak kétszer öntenek le lazával.)
9. Iszol. Néhányszor visszalépsz a 8. pontra.
10. Tánci-tánci.
11. Hol van a Winston Churchill emlékszoba? (Ami be, az ki.)
12. Az előző négy pont variációi.
13. A 9. pont miatt a 10. és 11. számú tevékenységcsoportok elvégzése egyre több helyet és
erőfeszítést igényel.
14. Jön a lassúzás.
15. Meglátod a NAGY ŐT.
16. Lazán felkéred.
17. Lazán elküld anyuhoz.
18. Visszacsatolás a 9. és a 16. pont irányába, még egy párszor megpróbálod ezt is, azt is.
19. Egyre inkább maradsz az “ezt is”-nél.
20. Filmszakadás
21. Az ezután történt dolgokat másnap próbálják elhitetni veled társaid.
Figyelem! A fenti lépések következetes végrehajtása nem tipikus, viszont némelyeknél rendszeres. Összefoglalásképp:
ha sikeres (vagy épp sikertelen) ZH vagy vizsga után kikapcsol(ód)ásra vágysz, és nem vagy az Operabálok állandó
vendége, vesd magad egyszer bele a sűrű műegyetemi csütörtök éjszakába…

Hami
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Lellei hírmondó
Egészen váratlanul becsempésztünk az újságba néhány gólyatábori képet. Fogyasszátok
egészséggel!

Ez volt (majdnem) mindennek a kezdete

Az “Órarend” menüpont a Neptunban

Igen

Neeem

11

2003. augusztus

“Indulj el egy úton...”

“...Én is egy másikon.”

“Hol egymást találjuk...”

“...Egymáshoz se szóljunk!”

A Közlekkari Néptánckör első bemutatója

Itt éppen a lellei rettenetest ciffrázzák
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A közönség hálás a produkcióért

“Most vizilabdázunk, vagy mi lesz má’?”

“Kék hetes húsz másodpercre kiáll!”

Minden út a Rózsába vezet

Feszült várakozás

Egészségetekre!
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Van már nékünk Mentorunk,
Mentorunk...
Néhány éve egy csapat lelkes egyetemista a fejébe vette,
hogy, történjék bármi, ők bizony segítenek az elsősöknek amiben
csak tudnak. Nevet is találtak maguknak: ők lettek a mentorok.
Mikor ezt az oldat olvasod, Kedves
Elsős, addigra bizony egy jó párszor
hallottad már: mentor, mentorgárda.
De kik is ők valójában?
A Közlekedésmérnöki Karon 2001.
szeptemberében alakult meg az un.
Mentor Gárda, amely felsőbb éves diákokból áll. Egy mentorhoz kb. 30-35
elsős diák (gólya) tartozik.
A mentor fő feladata a diák
ösztönzése és támogatása (esetleges
magánjellegű problémáinak megoldásában is) annak érdekében, hogy

Az előzőekben már „kollegámtól”
olvashattatok egy kis ízelítőt a Mentor
Gárdát illetőleg… Szeretném leszögezni azonban, hogy a következő
sorok inkább saját tapasztalataim által vezéreltek, bár sokan küszködünk
hasonló problémákkal. Sajnos… Hogy
miért sajnos? Valóban, ez egy kicsit
meglepő lehet, de azért kell így fogalmaznom, mert a sok erőfeszítés hatására évről évre ugyanazok a gondok
jelentkeznek Nálatok is az egyetemmel kapcsolatban.
Az alábbiakban találkozhattok egy
volt elsős beszámolójával (az említett
gondok egyik következménye).
Valójában e cikk adta nekem az ötletet, hogy a másik oldalról is egy kicsit
megközelítsük ezt a témát.
Azt hiszem, most még nem igazán
érdemes túlságosan részletekbe menő
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a hallgató folyamatos felkészüléssel
megelőzze a vizsgaelmaradásokat,
továbbá végigkíséri őket az első év
izgalmas, ám olykor meglehetősen
rögös útján.
Két évvel ezelőtt nagy izgalmak
közepette indítottuk el a Mentor Gárda működését. Maroknyi kis csapatunk lelkesen vette pártfogásba, a még
az egyetem épületében bizonytalanul
járkáló, de már Hallgatónak számító
gólyákat. Az elmúlt két év tapasztalata
alapján azok a problémák, amikkel a
gólyáknak az egyetem első évében
meg kellett birkózniuk, sok egyéb mástól vette el az idejüket és az energiájukat. Azt gondoljuk, hogy ezen problémák okozta hátrányok elszenvedései (gondolok itt elsősorban a
tanulmányi jellegűekre, amelyek a
rendszeres konzultációk és közös
felkészülések mellet is bekövetkeztek!) elkerülhetőek lehettek volna.
Az, hogy mi Téged és valamennyi

Társadat maximálisan segíteni tudjuk,
szükségünk van még valamire.
Történetesen RÁD, Kedves Gólya!
Szeretnénk, ha megosztanád velünk
mindazokat az élményeket (örömöt,
bánatot, kevés kudarcot, de reméljük
még több sikert!), ami az előtted álló
első év során történik majd Veled.
Számítunk Rád, keress minket, ha
bármiben tudunk segíteni, hiszen egy
probléma sem olyan nagy, mint
amilyennek első ránézésre látszik.
A Mentor Gárda:
Rákli Éva (Évi)
Bodnár Edina (Edina)
Kalmár Gabriella (Gabi)
Holczer Balázs (HB)
Lénárd Gábor (Gaga)
Fodor István (Frodó)
Horváth Péter (Pici)
Unzeitig Ákos (Unci)
Miletics László (Mile)
Andrékó Péter (Andrej)
Nyerges Péter (Peti)
Kállai Miklós (Miki)
Danyi András (Endrú)
Bebesi Balázs (Bebbes)

Bebesi Balázs
Mentor Gárda-vezető
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gondolatokat közzétennem, viszont
egy-két lényeges pontot kiemelnék.
Mi mentorok, ill. én, mint mentor,
ha mondok valamit a tanulással, kollégiummal, bulikkal kapcsolatban az
nem véletlen! Bár, őszintén szólva, ha
magamból indulok ki, anno elég sok
kellemetlen helyzet adódott már abból,
hogy mentem a saját fejem után, és
csöppet sem érdekelt mit mondanak
mások.. (szóval saját bőrömön…).
Hamarosan rájöttem hogy ez az egyetem nem az, amit egyedül a legkönynyebb elvégezni. Azt hiszem az
’együtt’ a kulcsszó, lényegében ezért
lettem mentor. Láttam, hogy adott
esetben szükség van az emberek,

úgymond, összefogására, hogy ne
csak én ismerjelek titeket, hanem ti
is egymást!
Az első félévetek során
bizonyára sokat fogunk találkozni
egymással, sokat fogunk bulizni, és
nem csak nekem, nektek is sokat
kell majd tanulni, ha tényleg itt akartok majd maradni, velünk, egymással. A legfontosabb, hogy tudjátok,
mindennek megvan a maga ideje, az
idő pedig a Ti kezetekben lesz. Nektek kell majd eldönteni, hogy mikor,
mennyit tanultok a különböző programoktól függően, amiből nem akartok majd kimaradni (persze egyiket
sem érdemes elszalasztani :)). Mi

értesíteni fogunk Titeket a legszükségesebb információkról, Nektek viszont
KÉRDEZNI kell!!! Meg kell tanulni, ha
eddig nem ment…ÉS:
Ha nem tanulsz időben, eleget (ja
és vannak órák.. amiken ott kell lenni)
-> kirúgnak
Ha nem kérdezel -> nem fogsz
magadtól rájönni, hogyan oldd meg a
problémádat (sok esetben)
Ha nem ismered a többieket, a
mentorod -> rengeteg jó dologból
maradsz ki (ez biztos)
Csak egy kérdés: Biztos hogy jobb
neked, ha nem veszel részt a KÖZéletben?

Kedves Gólyák! Hadd köszöntselek
titeket a közlekkarosok népes
táborában. Tavaly még én is ide
tartoztam, de most már sajnos a gépészek táborát gyarapítom. Ugyanis,
mint sok elsős, én sem vettem sikerrel
az első év akadályait, így itt kellett
hagynom e kart. Hogy ez ne forduljon
elő veletek, legyen itt ez a cikk a segítségetekre. Mivel nem tudjátok, mibe
vágtátok a fejszéteket, mikor ide
felvettek titeket, megpróbálok pár jó
tanáccsal szolgálni nektek. Első és
legfontosabb az, hogy ha valamilyen
problémátok van, legyen az bármilyen
jellegű, a mentoraitokhoz nyugodtan
fordulhattok kérdéseitekkel, mert azért
vannak, hogy segítsenek nektek akár
a tanulásban, akár a személyes problémáitok megoldásában.
Mivel mindig a könnyebbik oldaláról
közelítem meg a dolgokat, hadd
kezdjem most is így. Akik voltak a
gólyatáborban, azok ízelítőt kaptak
abból, hogy milyen is egy igazi
egyetemista buli. Ezért azt tanácsolnám nektek, hogy ne hagyjatok ki
semmilyen bulit! Vagyis egy kicsit
hadd módosítsak ezen! Az első kb. két
hónapban sok „rendezvényt” fognak
nektek szervezni a mentorok. Már rögtön a beiratkozás hetében, akár már
holnap. Ezekre még bármilyen para
nélkül elmehettek, a suli úgyis csak a
jövő héten kezdődik. De még utána is
számtalan „szórakozási” lehetőségetek lesz, ezek közül néhány:

Kollégiumi Napok, Csatabárdásás,
Balekkeresztelő Szakestély, és még
sorolhatnám, de nem teszem. Ezekre
már csak azért is érdemes elmenni,
hogy jobban megismerjétek egymást.
Viszont eljön majd a zh-k időszaka,
mikor a mentorok is leállnak a
szervezkedéssel, és ti is jobban teszitek, ha a tanulásra tartogatjátok az
energiátokat. Na persze nem arról van
szó, hogy ne lehetne megünnepelni 12 nehéz zh-t, de érzéssel. Ezalatt azt
értem, hogy ne hét közben, és ha lehet
ne minden héten. Én többek közt itt
rontottam el az első félévemet.
A zh-kal el is érkeztem az iskolával
kapcsolatos tanácsaimhoz. Legfőképpen 3 tárgyra figyeljek oda nagyon,
ezek pedig a MATEK, a FIZIKA és a
MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS. A többi tárgy
ugyanis ezekhez képest könnyebben
teljesíthető. Szóval ebből a 3 tárgyból
— lehetőleg — minden előadásra
járjatok be. Lehet, hogy baromságnak
hangzik majd amit mondanak, de
higgyétek el, megéri! A gyakorlatokra
viszont mindegyikre járjatok be, ha
lehetséges, egyet se hagyjatok ki,
mert itt fogjátok elsajátítani azt a tudásanyagot, ami a zh-khoz, illetve a vizsgákhoz szükséges! Azon pedig ne
lepődjetek meg, ha a gyakorlatok
végén egy sor házival bombáznak meg
titeket, ugyanis semmilyen következménye nem lesz, ha nem oldjátok
meg. Ezek azért vannak hogy TI
fejlődjetek, szóval érdemes — ha nem

is mindet, de a legtöbbet — megoldani.
Aztán ott vannak a laborok, ahol
különböző méréseket fogtok végezni.
Ezekre be KELL járni és fel KELL rájuk
készülni, mert ha nem tudjátok az
anyagot, kivágnak titeket a ..csába!
Általában minden laborról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit időre le is
kell adni. Ezzel sem érdemes csúszni,
mert csak fel fog halmozódni és még
a vizsgaidőszakban is ezzel fogtok
tökölni, ahelyett, hogy a vizsgákra
készülnétek. A zh-król még csak
annyit, hogy érdemes jól felkészülten
elmenni rájuk, mert ezen is sok
minden múlik. Ne feledjétek, ez már
egyetem, itt már nincs olyan, hogy
„tanár úr most nem tudtam felkészülni
és most ne már…”! Itt adva vannak az
időpontok, amikor írhatsz, és senkit
nem érdekel, hogy tudod-e, vagy sem
az anyagot! Ha vizsgázni kell,
vizsgázni kell, ha zh-t írni, akkor azt.
Ne feledjétek, itt teljesen magatokért
tanultok!! Végül egy nagy kalappal
szeretnék kívánni nektek. Több
szerencsét, mint nekem volt, mert ez
egy nagyon jó kar, és nehogy gépészen
kössetek ki, mint én!
Jövőre úgyis visszatérek hozzátok!!
(ezt inkább a barátaimnak üzenem:))
Szóval, legyetek ügyesek,
tanuljatok és bulizzatok sokat- sokat.
Élvezzétek az egyetemi életet!

Andrej :o)

Sanyi
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Szabad, mint a madár?
Állítólag soha nem volt, és nem is lesz annyi szabadidőd, mint
egyetemista korodban. Ezt biztosan a túlpartról terjeszti valaki.
Azért ne ess kétségbe, precíz mérnöki munkával időt
szakíthatsz az alábbi programok látogatására!

Sport
Kezdjük a testneveléssel, ahol
választani kell egy sportágat, (erre az
első testnevelés óra helyett tartott
tájékoztatón kerül majd sor), amire járni
fogsz az órarendi testnevelés órákon.
De itt még ne érjen véget a sport
számodra, szükséged lesz még mozgásra. A lehetőségek széles arzenálja
áll előtted. Focizhatsz, kézilabdázhatsz a MAFC-ban, kosárlabdázhatsz
a Baross DSK-ban, ők rendszeresen
tétmeccseket játszanak. Az Iron Hook
Kupa egyre nagyobb tömegeket
mozgat meg. Figyeljétek a Baross
Kollégium hirdetőtábláját! A kupával
teljesen megegyező lebonyolítási
rendben zajlik az éjjeli teremlabdarúgó
bajnokság a K épület II. sz. Tornatermében. Információ szintén a hirdetőtáblán. A koleszban működik bodyterem, Kerékpáros Klub, de lehet
focizni, kosarazni is. Ide kívánkozik
még a félévenkénti közlekkari Nyílt
Ultibajnokság, a Kontraparty. Edzeni
egész évben lehet rá, pl. a HaBár-ban.

Kultúra
Egyetemünkön található a
Szkéné Színház. Aki nem csak nézni,
hallgatni szereti a kultúrát, hanem
művelni is, annak ott van az Egyetemi
Kórus és a Zenekar is. A Baross
kollégiumban működik audio- és
videostúdió is. Az audiostúdió elsősorban rendezvények hangosításával
foglalkozik.

Öntevékeny körök
Ezek a kollégiumban (Baross)
működnek. Nézzük sorra, mik is ezek
(A körök neve után a körvezetők neve
szerepel zárójelben. Bármi kérdésetek
van a körrel kapcsolatban, őket
keressétek.):
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- Audio-stúdió (Horváth Gyula): fő
tevékenységük a kari rendezvények
hangosítása. (A szomszédokkal
ellentétben, akik a rendezvények
halkításán fáradoznak.)

- Kerékpáros Klub (Unzeitig Ákos): a
kör neve önmagáért beszél. Akinek van
emberi erővel hajtott kétkerekűje, az
bátran forduljon hozzájuk. Van egy műhelyük is (a K.A.C-cal közösen), valamint bringát is lehet tőlük kölcsönözni.
- Testépítő Klub (Torkos Péter és
Ácsbolt Zoltán): ha valamelyikőtök arra
vetemedik, hogy (le)építse a testét,
bátran keresse őket. Ui.: Van egy elég
jól felszerelt kínzókamrájuk is.
- Fotókör (Bakos Miklós): jól felszerelt
laboratóriummal várja az érdeklődőket,
a kezdőket pedig szívesen megtanítják
az alapismeretekre.
- Kosárlabda Klub (Nitsch Gergely és
Sneider Péter): Kiválóan játszó
csapatuk az Universitas B bajnokságban szerepel.
- Sportszertár (Gáspár Attila és Lőkös
Attila): Rendeltetése értelemszerű, a
kínzó-eszközök kölcsönözhetők.
- Közlekkari Küzdők Klubja (Kovács
Gergely Péter): Nem igazán tudom mi
ellen küzdenek, de hogy küzdenek, az
biztos. Aki küzdeni akar, keresse
Őket.
- Aerobic (Lovas Henrietta): A kollégium
hölgy
lakói
körében
nagy

népszerűségnek örvendenek a
hétfőnként és szerdánként tartott
foglalkozások, melyeket a kollégium
tornatermében tartanak.

Kollégium
(Nem csak kollégistáknak.)
Annyi szó esett már a kollégiumról,
néhány lényeges dolog azért még
kimaradt. A Kar kollégiuma a Baross,
de vannak közlekkarosok a Kármánban és az Angyalföldi koleszban is.
Mivel ezek műegyetemi kollégiumok,
ehhez méltóan kell hát lakóiknak
élniük. Az első és legfontosabb szabály: Köszönjünk egymásnak!!! (A
Barossban mindenképp.) A második:
a Terminusban más karok hallgatói
ugyanannyira vannak tekintettel rád,
mint te rájuk. Nincs annál lehangolóbb
dolog, mint amikor idegenként mennek el egymás mellett kollégisták. A
kollégium egy közösség kell hogy
legyen, ahol mindenki ismeri a másikat. A Baross elég kicsi ahhoz, hogy
ez valóban így lehessen. A Kármánban egy helyen laknak a közlekkarosok, ott is jó, ha mindenki tudja a
másikról, hogy “sorstárs”.
Nagyokat lehet bulizni, hangosan
énekelni, többek között erre való a HaBár. De a folyosókon nem ildomos
zajongani, ablakot zúzni stb. Mindezt
pedig azért, mert van más bulizáson
kívül. Ez pedig lehet pihenés, sőt
urambocsá’ tanulás is. Merthogy ez
utóbbit is kell néha (egész pontosan
gyakran) művelni. Ugyanis senki nem
született mérnöknek. A felsőbbévesek
segítenek majd eligazodni abban is,
hogy milyen problémákkal kit érdemes
keresni.
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KARI RENDEZVÉNYEK
Csatabárdásás
Immáron sokéves hagyomány,
hogy az elsőévesek minden év szeptemberében kiássák a csatabárdot
örök ellenségük, az oktatók ellen.
Ebben az embert próbáló feladatban
valódi indiánok segítenek majd. A
helyszín a Baross Kollégium kertje,
részleteket egyelőre még nem árulunk
el, de az biztos, hogy a hangulat
meglehetősen emelkedett lesz.

Gólyabál
Idén október 16-án kerül rá sor a
KEK-en. Ez egyben a TTK és a GTK
gólyabálja is, lányokban tehát nem
lesz hiány. A buli hajnalig tart,
koncertekkel, disco-val, tombolával
színesítve. Az est fénypontja a gólyaavatás, amikor valódi gólyákká váltok,
elmondjátok a gólyaesküt és elfogyasztjátok a gólyaitalt. A gólyatánchoz várjuk a jelentkezőket!

Szakestély

A régi selmeci hagyományt sikerült
a Közlekkaron is meghonosítani,
miszerint tanárok és diákok együtt egy
jó hangulatú szigorú szabályok közt
lefolytatott ünnepség keretében avassák az elsősöket, megtiszteljék a
szalagot vagy búcsúztassák el a végzősöket. (A szigorú szabályokon értsd
azt, hogy olyasmi a fegyelem, mint
mondjuk egy ZH-n. Komolyan.)

Kollégiumi Napok
(NEM CSAK KOLLÉGISTÁKNAK!!!)
Mini Kari Napok. Kisebb komolysággal, ugyanolyan jó hangulattal,
hasonlóan lelkes résztvevőkkel, sajnos

(reméljük, ezen változtattok) kisebb
létszámmal. Itt előjönnek a gólyatáborban megismertekhez hasonló őrült, és még őrültebb feladatok. És a
Bulibuszt még nem is említettük...

Kari Napok
Tavasszal kerül megrendezésre a
Közlekkari Napok, szám szerint a
XXIII-ik. Ez egy ötnapos rendezvénysorozat, melynek folyamán főkormányos-jelöltek és csapataik vetélkednek a Főkormányosi címért. A csapatok különböző próbák során mérik
össze erejüket és ügyességüket. A
próbák pontos kiírását a néhány héttel
korábban megjelenő műsorfüzet
tartalmazza, de közülük néhányra
(propaganda, videó-, színpadi-, énekés táncpróba) biztosan lehet számítani. A vetélkedésnek üde színfoltja
szokott lenni az elsős csapat, reméljük, idén sem lesz ez másként. A buli
vasárnap estétől csütörtökig (péntek
hajnalig) tart, a próbákon kívül autós
ügyességi verseny, kirándulás, koncertek, meghívott vendégek teszik még
színesebbé az eseményt.

Szakmai Napok
Immár hat éves hagyománnyá válik
a Közlekkari Hetek (általában) első
hete, amelyben – a második heti
felhőtlen szórakozással szemben – a
komolyabb hangvételű, szakmai

programok kapnak szerepet. Az
események között modell- és makettkiállítás, szakesetek, mozielőadások,
üzemlátogatások találhatók.

Iron Hook
A Közlekkar első, egyetlen és
komoly nézettségnek örvendő
focikupája, amely a Baross koli
dühöngőjében kerül megrendezésre.
Bárki, aki képes maga köré gyűjteni
pár cimborát és van kedve játszani, az
játszhat, indulhat. Komoly nyeremények várnak a győztesekre. Külön
díjazzák a legjobb lánycsapatot és
legtöbbször a legrosszabb csapatot is.
Napjainkban már a IV. számú kupáért
folyik a versengés, mivel az előző kettőt
egy-egy csapat már három-három
alkalommal elhódította, így a trófea
már végleg az ő birtokukban van.

Ballagás
Ez még messze van (már aki eljut
odáig).

Amint látod, a lehetőségek divergens sorozatot alkotnak (majd
megérted). Jó szórakozást!

Cipó
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Ergo bibamus…
Mi is az a Szakestély? Félévközi jegyes, vagy vizsgázni is kell
belőle? Ezt még nem tudjuk, de az első gyakorlat ideje
hamarosan kihírdetésre kerül!
Amikor Mária Terézia, az OsztrákMagyar Monarchia császárnője 1735ben megalapította Selmecbányán a
bányatisztképző intézetet, nem tudhatta,
hogy az ezredfordulón a budapesti közlekedésmérnök hallgatók örömére is
cselekszik, akik 1999 óta színvonalas,
jó hangulatú, vidám szakestélyeket
rendeznek.
Selmecbányán, az Európa legnagyobb szakmai tudását képviselő professzori karától tanult bányatisztek, a monarchia megbecsült szakemberei voltak.
Az akadémia gyorsan elterjedt jó híre
mintául szolgált más európai műszaki
akadémiák megtervezésénél is (pl.: az
1794-ben, Párizsban létrehozott École
Politechnique oktatási módszere és
részben tematikája a selmeci akadémiáról származott).
Deákként ott tanulni megkülönböztetett érdem volt, ami egyébként
állami ösztöndijjal is járt. A hallgatóság
több mint fele magyarországi származású volt, a többiek Ausztriából, Csehországból és Lengyelországból jöttek. Az
oktatás a XIX. sz. közepéig ugyan német
nyelvű volt, de ez a század végére folyamatosan átfejlődött a magyar nyelvű
képzésbe. Az akadémia magyar érzelműségét és dominanciáját jelzi, hogy
az 1848-49-es forradalom idején egy
professzor és két ausztriai származású
diák kivételével kb. 300 fő tevékenykedett a forradalom oldalán. Volt, aki a
selmeci lövész században szolgált, volt
aki a bányák és nemesfém feldolgozók
munkáját, vagy a fegyvergyártást vigyázta. A budai vár védősáncainak
megépítésére a selmeci bányászok
jelentkeztek és bámulatos szakszerűséggel, nagyon gyorsan végezték
munkájukat. A császári udvar talán nem
alaptalanul tartott attól, hogy elveszíti
egyetlen műszaki akadémiáját, ezért a
XIX. sz. közepén két új intézményt alapítottak, az ausztriai Leobenben és a
csehországi Přibramban. A selmeci
akadémia azonban a XX. sz. elejéig
megtartotta meghatározó szerepét.
Az akadémia megkülönböztetett
státusát jelzi, hogy a ’48-as forradalom
utáni időben az akadémisták nyíltan
ellenszegültek a városi kapitány hivatalos eljárásainak arra hivatkozva, hogy
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ők mindenkor a bányatörvényszék
hatósága alá tartoznak. Ez az érv
hatásosnak bizonyult. A megkülönböztetett státust még 1975-ben
végzős kohászként én is tapasztalhattam, mert akkor tudtam meg, hogy
a bányászokat és a kohászokat nem
hívják be sorkatonai szolgálatra (’76ban, vagy azután végzettekre ez a törvény
már nem volt érvényes).
Annak ellenére, hogy bányászati
akadémia volt a neve, mai fogalmaink
szerinti kohászok és erdészek képzése
is oktatási feladatkörébe tartozott
(gépészeti, építészeti és gazdasági
ismeretek megszerzése mindenki
számára kötelező volt). Csupán szakmai
tevékenységük alapján tartjuk ma
bányásznak, pl.: Péch Antalt és kohásznak Kerpely Antalt. Az első “bányamérnök”, “vaskohómérnök” és
“fémkohómérnök” oklevelet 1895-ben
adták ki.
A diákok persze akkor sem voltak
különbek a deákné vásznánál, hiszen
nem csak a tudás gyarapításán járt az
eszük. Nem véletlen, a csaknem minden
szakestélyre kiadott daloskönyv elején
szereplő mondás: “Amely diák Jenából
asszony nélkül, Liposéból (Lipcséből)
veretlenül, Wittenbergából ép bőrrel,
Selmecről pedig a bursch-nóták nélkül
kerül vissza szülőföldjére: a legszánalomraméltóbb teremtménye az
Istennek!” E mögött a tömör gondolat
mögött az akkori diákság színes élete
sejlik. A tanulás és a Világ járása mellett mindig volt gondjuk a közösségi
életre, a vidámságra és a mulatozásra,
az élmények átadására.
Még nagy magyar íróinkat is megihlette ez a szoros, szigorú szabályokat
követő diákélet, ami a korabeli selmeci
diákság életét jellemezte. Erről szól
például Mikszáth Kálmán “Tóth atyafiak”
című írása is.
A selmeci diákok mulatozása, amit
már régóta szakestélynek neveznek, nem
egyszerű kocsmázás! Inkább felelősségtudattal rendelkező fiatalok vidám
összejövetele, ahol a nemes élcelődés,
a közös éneklés, a hagyományok tiszteletének ápolása és a közösségi szellem erősítése a jellemző.
Mi sem bizonyítja jobban a selmeci

akadémia szellemének jellemét, mint a
trianoni döntés következtében beállt
hirtelen változás során, a diákság által
tanúsított magatartás. Miután Selmecbánya a politikai döntés értelmében már
nem volt magyar terület, a diákok a
professzorok segítségére siettek, hogy
az akadémiát a soproni magyar területre menekítsék. Társzekerekre pakolták
a tanszékeket és könyvtárakat, hogy a
szellem, a tudás ne vesszen.
Mindezek ellenére vagy mellett (?),
a szakestélyekre vendégként meghívott
professzorok sosem kaphattak – és kaphatnak – rangjukhoz illő szerepet, legfeljebb szellemükkel, pontosabban
szólva szellemességükkel (ha van)
emelhetik a szakestélyek fényét, ha erre
az elnök engedélyt ad. A szakestély elnöke pedig mindenkor diák! A diákság a
szakestély megszervezésére, egy erre
alkalmas, rátermett kollegát választ, aki
egy csapatot maga köré gyűjtve megrendezi a semmihez nem hasonlítható
hangulatú esti mulatságot, ami
egyáltalán nem mondható alkoholmentesnek.
A szakestélyeknek, több száz év alatt kialakult, szigorú szabályai vannak,
minden feladatnak felelőse van. A
szakestély tejhatalmú ura a praeses
(elnök), aki tisztségviselőket választ
feladata ellátásának segítésére. Ilyenek
a cantus praeses (a dalok, nóták
intonálásának felelőse), a major domus
(a háznagy, mintegy a törvényesség ura),
a contrapunkt(ok) (a “király” bohóca,
akinek mindent szabad, még az elnököt
is kigúnyolhatja, ha hibázik), a
konzekvencia (az elnök hibáiért
“bűnhődő”) stb.
A legmagasabb preases (ez a
megszólítás dukál neki) kivételével,
mindenki köteles megszólalását az
alábbi módon kezdeni:
Mélyen tisztel szalagavató szakestély, magas preasidium, legmagasabb preases. Természetesen más
célból (balekavató, gyűrűavató stb.)
rendezett szakestélynél a megfelelő szó
behelyettesítendő. Ez alól a kötelezettség alól senki, semmilyen körülmények között nem mentesülhet. Így
történhetett, hogy a karon rendezett első
szakestély alkalmával, amikor a
legmagasabb preases szólítására
karunk köztiszteletnek és szeretetnek
örvendő dékánasszonya a házirendet
kívánta felolvasni, hangos fúúúúúúj! volt
a reakció. Valami üdvözlésféle kezdés
kötelezettsége juthatott eszébe, mert
második nekirugaszkodásra már “tisztelt
elnök úr…” szavakkal indított, aminek
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természetesen ismételten hangos
fúúúúúúúúúúj! volt a hatása. Harmadik
nekirugaszkodásra már a megfelelő szavakkal kezdte mondandóját, amit a szakestély lelkes “vivát dékánasszony!”, nem
különben hangos felkiáltással jutalmazott. Azóta egyetlen szakestélyen sem
tévesztett, amit a szakestély mindig kellő
tisztelettel honorál.
Hangoskodni a szakestélyeken
nem szokás, de nem is ildomos, mert
magát és környezetét fosztja meg a
beszélgető a szakestély élményének
élvezetétől. A legmagasabb preasesnek
jogában áll a szakestélyt tervezett idő
előtt berekeszteni, ha a hangoskodások
miatt annak színvonala csorbát szenvedni látszik. 25 év óta, mióta szakestélyekre járni van szerencsém, erre
csak egyszer volt példa. Mondhatom, nagyon kellemetlen élmény volt, mert azt
az érzést keltette, hogy ez a társaság
nem képes sem az egymás iránti
tisztelet megadására, sem a hagyományok ápolására, a kultúrált mulatozásról nem is beszélve.
A szakestélyeknek előre megtervezett forgatókönyve van, aminek váza
hosszú idő alatt kristályosodott ki, de
mégis, minden alkalommal más és
más. Az elnök a szakestély elején
kinevezi tisztségviselőit, közismertté teszi a házirendet és az egész szakestély
alatt gondoskodik arról, hogy a

szakestély jól érezze magát. Ennek érdekében kellő gyakorisággal rendel el
általános ekset (a pohár teljes
tartalmának kiürítésére ad utasítást),
vagy tükröst (kb. félig kell üríteni a
poharat), esetleg egy kis lefetyet.
A szakestélyek hivatalos itala a sör.
Csak a gyűrű avatásának aktusára rendeli el nemes bor fogyasztását az elnök,
azt is csak a valetálók számára. Aki
súlyos szervi bajok következtében nem
élvezheti Bacchus nemes italát, az
sörimpotenciájának bejelentése és a
legmagasabb preases engedélye
alapján saját kárára és kockázatára
fogyaszthat egyéb, folyékony halmazállapotú anyagot: lőrét, lónyálat, zagyvalékokat.
A szakestélyeken nincs pincér! A
szakestély beláthatatlan következményekkel járó kiszáradásának elkerülésére, a fuchsmajor irányításával, a
balekok gondoskodnak az oltóanyag
folyamatos utánpótlásáról, aminek
köszönhetően a búnak és rosszkedvnek
még a szikrája is kialszik.
Szakestély nem létezhet közös
éneklés nélkül. A dalok és nóták kottáját,
szövegét minden szakestélyre szokás
kiadni. Ezek a dalok kifejezetten a
selmeci történelmi diákmúltból származnak. Sok dal eredeti szövege még
németnyelvű volt, gyakran “osztrákgúnyoló” tartalommal. Az utolsó

fordítások a XX. sz. elején készültek (…
az ki nem tudsz jól magyar beszélni,
hollári hollári hó, annak nem lesz ide be
gyere be …).
A vidám diákdalok mellett, a daloskönyvekből sosem maradhatnak ki a
himnuszok, amelyek az egyes szakmaterületek megkülönböztetett becsben
tartott zeneművei. A bányász himnuszról
személyes tapasztalatom alapján
tudom, hogy németországi szakestélyeken a nálunk énekelttel azonos
dallammal és szövegtartalommal adják
elő. Magyarországon minden jeles
bányász rendezvényen felhangzik a szép,
pátosszal teljes ének. Ide kívánkozik egy
személyes megjegyzésem (ha a
szerkesztők nem húzzák ki). Én
hiányoltam a karon rendezett eddigi szakestélyeken a bányász himnuszt. Ezzel
tiszteleghetnénk azok emléke előtt, akik
ezt a tőbbszáz éves hagyományt kialakították és megőrizték. A kohász és
erdész szakestélyeken, a saját himnusz
előtt mindig felhangzik a bányászoké.
Melkvi Dániel, alias Szakidani, a kar
első valetaelnöke érdemeként a
közlekes’-eknek is van himnusza. Az első
szakestélyen megszületett és elfogadtatott a közlekesek köszöntése is: “Jó utat
a közlekesnek!”.
A szakestélyeket mindenkor a
diákok rendezik, de azokra vendégként
meghívják az oktatókat, esetenként
néhány már végzett kollegát (veteranissimusokat
és
ultra-supraveteranissimusokat), valamint más
szakmák diákjait, diákvezetőit. Ez
nagyban segíti a jó személyes kapcsolatok kiépítését, a hagyományok
szellemének és formájának őrzését,
valamint a szakestélyek hangulatának,
tartalmának jobbítását, ahogyan itt
fogalmazni szokás: jelenlétükkel és
felszólalásaikkal emelik a szakestély
fényét.
Az elmúlt években néhány, elsőszakestélyes kollegával beszélgetve
állítom (ez egyébként teljesen megfelel
személyes véleményemnek is), hogy a
szakestélyek hangulata nem hasonlítható semmilyen más rendezvényére.
Többnyire egy jó színházi előadáséhoz
hasonló élménnyel távoznak a résztvevők, noha jót mulattak. Lehet, hogy a
régmúlt ifjúsága is tudta, mi a jó?

Jó szerencsét!
Buza Gábor, alias Macedon
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Hasznos tudnivalók 2003-2004

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Baross koli, HaBár
K&H Bank
Nelson
Non Stop
Kisrabló
Excelsior
Nevada
Görög
Kínai
Bót
Borpatika
Stoczek menza
Pikk Dáma

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ponyvaregény
Szocreál
Black Dog
ICSA
Martos koli
Vásárhelyi koli
Café 22
Ízlelő
hentes
7-es csemege
Húspalota
Aranykorsó
McDonald’s

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Móricz Burger
Pizza Hut
Pizzakuckó
Bercsényi koli
Kaiser’s
Schönhertz koli
Café del Rio
Zöld Pardon
OTP Bank
Erste Bank, Goldman menza
főzelékes

Andi
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XVIII. TEREMLABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG
2003 ŐSZ
Hagyományainkhoz híven idén ősszel is megrendezzük a
teremlabdarúgó bajnokságot. A mérkőzések lebonyolítására a
K. II. számú tornateremben kerül sor.
A fontosabb tudnivalók:
l
Nevezési határidő: 2003. szeptember 24. (szerda)12 óra
(Az első 21 csapat nevezését tudjuk csak elfogadni.)
l
Hol lehet nevezni: K. épület I. emelet 51.
(Diákközpont)
l
Kinél: Turóczi Krisztina (Kitty)
(900 - 1630 minden nap)
l
Mennyiért: 200,- Ft/fő
(Egy csapatban minimum 3, maximum 6 fő szerepelhet.)
Egyéb tudnivalók:
1. Mérkőzések: hétfőn 2315-045 K. II. tornaterem
kedden 2315-045 K. II. tornaterem
2. A csapatok a nevezési díj befizetése mellett a játékosok
személyi igazolványának számát is mellékeljék.
3. A csapatkapitányok számára 2003. szeptember 24-én,
szerdán 16:30 órától eligazítást tartunk. Itt sor kerül a szabályok,
valamint a bajnokság lebonyolításának ismertetésére.
4. A termekben csak “szőrős” focival lehet futballozni.
5. A mérkőzések 2003. szeptember 29-én kezdődnek és az
utolsó tanítási héten (december) fejeződnek be.
22
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A nagy sikerre való tekintettel ismét
megrendezzük kispályás, de annál nagyobb
szabású labdarúgó-bajnokságunkat.
Helye: Baross Gábor Kollégium (XI. ker.
Bartók B. út 17.), dühöngője.
Ideje:

2003/2004-es tanév
szorgalmi időszaka.

őszi

félévének

Várjuk minden 4, ill. 5 fős csapat jelentkezését.
Nevezni lehet: Gáspár Attilánál és Telek Zoltánnál (Baross
217-es és 219-es szoba)
Nevezési díj: 250 Ft/fő
Nevezési határidő: 2003. szeptember 25. (csütörtök) 2000.
Ekkor tartjuk a selejtezőcsoportok sorsolását is.

Nyeremények: Az első négy helyezett okleveles
díjazásban, illetve pénzjutalomban részesül, díjazzuk a
legjobb újoncot és a legamatőrebb csapatot is. A
lánycsapatok
emellett
extra
nyereményekben
is
részesülnek.
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A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁRTSEMLEGES, NEM
ORSZÁGOS, NEM
LEGKEDVELTEBB, NEM
NAPILAPJA
1114 BUDAPEST, BARTÓK B.
ÚT 17. FSZ. 8-9.
TEL/FAX.:1/463-37-80
EMIL: kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu/kozhir

Pista bácsi megy az országúton,
egyszer csak megáll mellette egy
Mercedes, kihajolnak az ablakon és
megkérdezi Pista bá’t:
- Hány lóerős a szekér, papa?
- Kettő, hát a tied?
- 320 - mondja a sofőr és elviharzik.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja,
hogy a Mercedes nekiment egy
fának. Erre gúnyosan így szól:
- Mi van fiam, szétszaladt a ménes?
Hatalmas csókolózás a kapu alatt, a
sötétben. Az izgatott lány megkérdi:
- Gumi van nálad, édes?
Mire a srác lihegve:
- Nincs. Nem biciklivel jöttem...

Ez beütött mint Qasimodónak a
limbóláz.
A részeg férfi hazamegy. A felesége
leszidja:
- Te részeg disznó! Már megint
részeg vagy!
- Nyugodj meg asszony, lement a
bútor ára!
- Hol?
- A torkomon!
Egy hölgy rohan be a
buszmegállóba. Megszólít egy fiatal
férfit:
- Fiam, elment már a busz?
- Már öt perce.
- Huhh, azt hittem már sokat kések.

Felelős szerkesztők
Csiby Csakszemélyesen Soma
Jászi 3bizottság Eszter
Főszerkesztő
Máté Restart Andrea
Főszerkesztő-helyettes,
olvasószerkesztő
Gátfalvi Mindenttöbbször Zsolt
Tördelőszerkesztő
Sélley Végigjózan György
Fényképezte
Balogh Billog Levente
Írták
Andrékó Tesco Péter
Bebesi MenjünkbeLellére Balázs
Bózsvári Ragasztós Gábor
Dr Buza Macedon Gábor
Horváth Márgépész Sándor
Telek Sörrelfocizom Zoltán
Segítette
Gyimesi 7percmúlvaHKülés András

KÉSZÜLT AZ EGYETEMI
HALLGATÓI KÉPVISELET
TÁMOGATÁSÁVAL 400
PÉLDÁNYBAN

Szolid árakkal
Folyamatos akciókkal
Italkülönlegességekkel
Csocsóval, Koktélbárral
Várunk benneteket szeretettel
Elérhetőségek:
(06/1) 463-29-03
06/20 317-69-04
www.habar.hu

HaBár

Szórakoztató és Élménycentrum
Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17.

