Itt vagyunk!
Amint azt a tavalyi utolsó számnál már előre beharangoztuk,
megújult formában jelentkezik
kedvenc lapotok, a KÖZHÍR!!!
Minderről és a tartalomról
bővebben is olvashattok a vezércikkben.

Kecskeméti Repülőnap
Dugók az odavezető utakon,
dugóhúzók, orsók és rengeteg
lenyűgöző figura a levegőben,
tízezrek a rekkenő alföldi hőségben. A közlekedésmérnökök
számára már-már kötelező

program volt a nyári Nemzetközi
Repülőnap és Haditechnikai
Bemutató. Tudósítónk is a
helyszínen járt.

Részletek a 12-13. oldalon

2.oldal

Idén is TDK
Minden ősszel megrenedezik a
Tudományos Diákköri Konferenciát, ahova nem csak az
“elvakult”, kutató hajlammal
megáldott hallgatóknak érdemes ellátogatniuk. Az idei
koonfrencia ideje: november 11.

Bővebben a 4. oldalon

GÓLYABÁL

2003

Ne hagyd ki az év (egyik) legnagyobb buliját!
Hasznos információk a 8-9. oldalon
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Köz-dizájn-váltás
Telnek-múlnak az évek, és minden
újság életében el kell érkezzen a
pillanat, amikor tartalmilag és
külsejében is változnia kell. A Közhír
is elérkezettnek látta az időt a
megújulásra. Ennek kézzelfogható
jele ez a mostani szám, a maga
újdonságaival: új logó, új címlap, új
rovatok és még rengeteg, felfedezésre váró apróság. Megújult a
szerkesztőgárda is, amint ezt a lap
hátán, az impresszumban olvashatjátok. Ezúton is szeretnénk
mindenkit arra buzdítani, hogy jöjjön,
csatlakozzon létszámban kicsi, ám
annál lelkesebb csapatunkhoz.
Célunk, hogy az újságot Veletek
csináljuk, hiszen Nektek szól, és
csak Ti segíthettek benne, hogy még
jobb legyen! Forgassátok hát kedvetekre a megújult Közhírt!
No, de most már vágjunk a dolgok
közepébe! A fárasztó nyár után
előttünk a pihentető őszi félév és már
nem kell sokat várni az igazi felüdülést jelentő első ZH-időszakig.
Azonban a tanulás mellett a másik,
nem elhanyagolható része életünknek a szórakozás. Számos programmal szolgálhatunk az év hátralévő
hónapjaira, melyek közül kiemelkedik az előttünk álló Gólyabál. Már
csak néhány nap, és újra szól a
zene, a hangulat pedig a tetőfokára
hág. A szervezők tárt karokkal várnak
mindenkit! Addig is gondolatban
végigélhetitek a tavalyi fergeteges
bulit egy rövid emlékeztető és
néhány kép segítségével. Ráadásképpen pedig az idei Gólyabál
plakátjával is meglepünk titeket!
Az előttünk álló félévhez sok
kitartást és szerencsét kívánunk
mindenkinek!
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HÍREK RÖVIDEN
A 2003-2004-es tanév I. félévére
érvényes diákigazolvány-matricák
már megérkeztek a Dékáni Hivatalba, amit minden jogviszonnyal
rendelkező hallgató átvehet az
évfolyam-előadójánál.
A minden évben megrendezésre
k erülő G ólyabál az idén 2003.
október 15-én, szerdán lesz megtartva. Helys zín a m ár hagyománnyá vált Kertészeti Egyetem
(KEK). Jegyek ügyében a Hallgatói
Irodában (Baross Gábor Kollégium,
Bartók Béla út 17.) és a mentoroknál lehet érdeklődni. Még nem
biztos, hogy ennyi lesz! Az idei
tanév első kifizetése szeptember
23-án realizálódik , am ikor is
visszamenőleg a nyári ösztöndíjak
és szociális támogatások kerülnek
kiutalásra. A szeptember-október
havi ösztöndíjak, szociális támogat ás ok ped ig eg y ös s zeg ben
ok tóber 15-én jelennek m eg a
számlákon. Felhívjuk a figyelmet,

hogy a saját érdekében mindenki
ellenőrizze le az előző félév végi
ösztöndíj indexét a Dékáni Hivatal
hirdetőjénél.
Kiírásra került a BME Ösztöndíj
pályázat, a Hallgatói Képviselet
hirdetőjén megtekinthető, a pályázatokat csak a kiírásnak megfelelő
f o r m á b a n f o g ad j a e l a H K a z
Irodában leadva 2003. szeptember
25., este 18:00-ig.
Az egyetemen működő Hallgatói Külügyi Bizottság (HKB) várja
mindazon hallgatók jelentkezését,
ak ik k edvet éreznek a k ülföldi
hallgatók mentorálásához. Bővebb
információt és jelentkezési lapot
www.ehk .bm e.hu/hk b honlapon
találtok.
A félév egyik legnagyobb eseménye a Balekkeresztelő Szakestély időpontja: 2003. év november
havára esik. Ennek a rangos és
im m ár hagyom ánnyá vált ese-

ménynek a Baross Gábor Kollégium Díszterme ad otthont.
Az első éves pogányok felkészítése a megkeresztelkedésre
hetek en belül m egk ezdődik . A
balek-oktatásokra az előadások
között fog sor kerülni, ill. később
a Ha Bá r ® - b an , ho gy p on to s a n
mikor, arra a mentorotok fog tudni
választ adni a későbbiekben.
A k özeljövőben k erül módosításra az egyetemi TVSz a Felsőoktatási törvény változásai miatt.
Mindenki vegye kezébe november
környékén az új TVSz-t, nehogy
később meglepetés érje!
Hamarosan elkezdődnek a rendszeres konzultációk az első évesek részére a nehézséget okozó
tárgyakból. A további információt
mindenki a mentorától és a hirdető
táblákról fogja megkapni.

Jászi Eszter

EHK-tükör
Ezen a helyen olvashatjátok az
Egyetemi Hallgatói Képviselet
hozzátok intézett sorait.
Változnak az évszakok, gyorsan rövidülnek a nappalok , és
változnak az EHK-tükör szerzői is,
mindez ékes bizonyítéka annak,
hogy elmúlt a nyár. De, ha már más
lehetőségünk nincs, örüljünk a
változásnak, legalább javítjuk a
közhangulatot!
Ha valaki úgy érzi, hogy megszorult, ajánlom figyelmébe, hogy
először a tavalyi utolsó ösztöndíj
k e r ül k i f izetés r e, m é gho zzá a

harmadik tanítási hét környékén,
bank ok tól is f üggően. A s zeptemberi és októberi ösztöndíjakat
október 15.-étől várhatja az, akinek van mit várnia. A rászorult jó
tanulókon segíthet még az „Esély
a tanulásra” Közalapítvány által
k iírt pályázat, m elynek leadási
határideje október 6. A részletekről
kérdezzétek a kari Hallgatói Képviseleteteket! Ha ilyet nem kaptál,
de sok at tettél Kar od vagy az
Egyetem hírnevéért, hamarosan
érkezik a Kari illetve az Egyetemi
BME ösztöndíjkiírás is! Az öntevékeny köri pályázatok is a közel-

jövőben kiírásra kerülnek, úgyhogy
a körök is készülhetnek a megmérettetésre.
A PhD hallgatók örülhetnek, hisz számukra két pályázat
is kínálkozik, egyik külföldi tanulmányutakat támogatna, a másik
ösztöndíj lehetőséget ajánl a
D r e z d a i M ű s z a k i E g ye t e m r e .
Ér dek lőd j etek ti is a HK- k nál,
illetve figyeljétek a hirdetőket!
Szóval mindenki érdeklődjön!
Ha ezt pont tőlünk szeretnétek
m egtenni, itt egy k is segítség:
e h k @ s c . b m e . h u , í r j a t o k n yu godtan.

Csiby Soma
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A TDK-ról
November 11-én ismét megrendezésre kerül a Tudományos
Diákköri Konferencia. Ez sokaknak
öröm, mivel a nappali tagozatosok
órarendi foglalkozásai elmaradnak, bár
vannak olyanok is, akiknek más
szempontból fontos ez a nap. Erről
szeretnék néhány gondolatot megosztani.
A Tudományos Diákkör (ismertebb nevén: TDK) tagja bármely
hallgató lehet, aki az „iskolai” anyagon
túl, mélyebb ismeretekre szeretne
szert tenni, bizonyos témákban jobban
elmélyedni, kutatni. Célja ezen
hallgatók bevonása a kutatómunkába,
tudományos eredményeiknek nyilvánosságra hozása, szakmai elismerésének biztosítása.
A TDK-ban való részvétel nem
kötelező, de a későbbi szakmai
tevékenység, munka során mindenképpen jó ajánlólevél, érdemes belevágni. A Tudományos Diákköri munkát
természetesen az oktatók is segítik,
a kari tudományos munkát a tudományos ügyekért felelős dékánhelyettes, a tanszéki munkát a
tanszéki TDK felelős látja el. Emellett
minden TDK dolgozat elkészítésénél
segítenek oktatók, akik az adott
szakterület ismerői, ők a konzulensek
(hasonlóan, mint a diplomamunkánál).
Hogyan kezdjünk hozzá?
Első a témaválasztás. Ez úgy működik, hogy valakinek megtetszik egy
téma, foglalkozik vele, ötletelget, majd
felkeresi a szakterületen jártas oktatót,
aki nagyban segít a dolgozat tárgyának
meghatározásában, mivel tudja, mivel
érdemes foglalkozni és mivel nem.
Ezután, általában az oktató vezetésével, megkezdődhet a kutatómunka.
Irodalomgyűjtés és az alapok megismerése után jöhet a tényleges kutatás.
Ez témánként változó, bár általában
sok laboratóriumi mérést tartalmaz,
ezután következik a mérési eredmények kiértékelése. A mérések
elvégzéséhez szükséges eszközök
beszerzéséhez általában szoktak
pályázatot is kiírni. A mérési eredményekből lehet okosságokat leszűrni,
amiről végül a dolgozat is szól.
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Az elkészült dolgozatot független, külső szakember segítségével
bírálják el. A dolgozatból előadást kell
tartani, a kutatási eredmények ismertetésével, erre a Tudományos Diákköri
Konferencián kerül sor. Az előadás
tulajdonképpen egy védés, ahol a
feltett kérdésekre is válaszolni kell.
Ezután a Kari TDK Bizottság értékeli
az előzetesen elbírált dolgozatokat és
az előadásokat, majd felállít egy
rangsort a dolgozatok között. Az
eredmények kihirdetésére a TDK
Díjkiosztón kerül sor, ahol az erkölcsi
elismerés mellett pénz- és tárgyjutalmat kapnak a résztvevők.
Mindenkinek javaslom a tudományos munkában való részvételt,

mivel ez saját szakmai épülését
szolgálja, amit később jól lehet
hasznosítani, valamint elismertséget is
jelent. Minden területen van kutatnivaló, és a kutatás egyáltalán nem
jelenti azt, hogy rögtön merőben új
dolgokat kell felfedezni (ezt nem is várja
el senki), a lényeg egy témakörben
való elmélyülés. Ha valaki nem érzi
magában a tüzet egy dolgozat
megírásához, de érdeklődik, akkor
nyugodtan menjen el a konferenciára
és nézze meg hallgatótársai előadását. Remélem sokan meg fogtok
jelenni, hiszen Ti is tanulhattok az
előadásokból és kedvet kaptok a TDK
munkában való részvételhez.

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.

Gaga
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Mentor Hírek
Már megint nem sikerült... Mármint
időben leadnom a cikket a Közhír
szerkesztőségének! ( Még szerencse,
hogy Ők nem kérnek ilyenkor különeljárási díjat...) Remélem azért még
bekerül a cikk az újságba, hiszen
történt velünk, veletek mostanában
egy, s más.
Kezdjük, csak az elején.
Verőfényes, nyári vasárnap volt...
Komolyra fordítva a szót, szeptember
7-én megtörtént a nagy találkozás,
ismertebb nevén Kollégiumi Beköltözés. Itt megpróbáltunk szüleiteknek
sok fontos, hasznos információt átadni
a várható gyötrelmekről. Ezt délután
követte egy gigantikusra sikeredett
séta az akkor még leendő iskolátok
körül. Akit még ezzel sem sikerült
elijeszteni, arra egy igazán kemény
próba várt. A HaBárban úgy kellett
eltöltenie az időt, hogy a másnapi
beiratkozási ceremónián fejfájás
nélkül részt vehessen. Reggel találkoztam egy-két mentorral, akinek
ez kevésbé sikerült... ( Teljes mértékben át akarjuk érezni mindennapjaitokat.)

A beiratkozásról nem írnék
semmit, hisz ez még sokáig fájó pont
marad az életetekben...
Kedden végre lehetőség nyílt
a régen áhított Neptun testközeli
megismerésére. Természetesen mivel
is folytathattuk volna sikeresebben az
ism erkedést, mint egy kötetlen
beszélgetéssel a HaBárban. Ezen
estén lehetőség nyílt egy kicsit
könnyedebb hangvételű párbeszédre
a csoportoknak.
Kicsit másnaposan, de elérkeztünk a szerdai eseményekhez.
Remélem ez az este mindenki számára emlékezetes marad, hisz ennyi
embert ( és pláne a gyengébbik nem
képviselőit ) ritkán látott még hőn
dédelgetett kicsiny kertünk. Meglehetősen sokat dolgoztunk, hogy ennyi
éhes szájat betömhessünk, így
tényleg bízom benne, hogy jól éreztétek magatokat!! Ezúton köszönöm
mindenki segítségét, főként a Kollégium Igazgatóét, aki igen türelmes volt
hozzánk aznap este, séfjeink (Micskó,
Séf ) fáradhatatlanságát, a Kb közreműködését, a HaBár és persze a

mentorok lelkes munkáját.
Végezetűl figyelmeztetnék
mindenkit, hogy ez csak a kezdet!!
Rengeteg program vár még rátok: Zhk, vizsgák, házik, előadások, konzultációk, jegyzőkönyv készítések,
stb.... Ha esetleg valaki mégsem tudja
ezen műveletekkel teljesen kihasználni szabadidejét, ne keseredjen el,
hisz hátra van még a Csatabárd, a
Balek-avató Szakestély (ehhez
kapcsolódó oktatás és vizsga), a
Kollégiumi Napok és talán a legkiemeltebb rendezvényünk, a Gólyabál!!
Legvégezetül engedjetek meg
egy személyes tanácsot: ha már van,
használjátok ki a Mentor Gárda által
nyújtott lehetőségeket!!! Keressétek
mentorotokat!!
Ha bárkit akár a leírtak, akár
teljesen más probléma foglalkoztat,
nyugodtan írhat nekem is emailben, a
bebesi.balazs@kozlekkar.hu címre!
Ezúton kívánok mindenkinek élményekben és sikerekben gazdag félévet!

Bebesi Balázs
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OHV Különszám
Minden félév végén meglepünk titeket ezzel a különkiadással,
ám a grafikonok közötti eligazodás a felsőbb éveseknek is
kihívás. Ezúttal a gólyák próbálkoztak a megfejtéssel!
Kezemben egy összefűzött, újsághoz hasonló, mondhatni, vonalakból álló valami. OHV Különszám.
Ez áll rajta. Felderítésére, megfejtésére vállalkoztam. Rájöttem,
nem igazán tudtam, hogy mibe vágok
bele.
Rejtélyes dolog. Számomra is az
volt, amikor először megláttam, de
később, amikor megkérdeztem néhány hallgatót, még ködösebbé vált,
m int am ilyen addig volt. Fejtegetések ebédszünetben, előadás
közben, mégsem jutottunk sokra.
Végkövetkeztetésként talán csak
annyira, hogy nem túl nagy érdeklődéssel fogjuk forgatni az ebben a
félévben megjelenő különszámot
(sem). Felsőbb évesek sem azt
zengték, hogy ebből szoktak szellemileg „táplálk ozni”, vagy bármilyen oktató-nevelő jellege lenne.
De a különszám létezik, megjelenik.
És ha valaki ezt jónak találja, hát
legyen... Mi pedig megnézzük, akár
egy képeskönyvet . . .

Néhány szemelvény abból, hogy
miként is látja a legtöbb elsőéves,
amúgy ismeretlenül, ezt a „különleges” dolgot.Három kérdést tettem
fel nekik. Legtöbbjük a címoldalra
rá sem nézve, a tartalomban próbáltak valami érdekesre lelni. Mint
utóbb kiderült: reménytelenül.
Nézzük tehát a kérdéseket és az
azokra adott válaszokat:
Szerinted mi ez?
– Milyen átlag született ebben a
félévben?!
– Egy biztos, hogy nem az 5-ök
aránya, mert műábrából túl magas
a mutató.
– Bukásarány, biztos.
– Grafikon?
– Mind majdnem ugyanaz, kicsivel hosszabb vagy rövidebb vonalak;
nem mindegy?
– Nevek összessége, ami ha
színes lenne, érdekesebb lenne.
– Diagramm.
– Egy tesztfeladat, ami tippre

megy.
– Ki fog gondolkodni, végigolvasni
egy nem kötelező űrlapot?!
– Valami, amit épeszű ember
végig sem nézne, ennyi.
Szerinted mire jó?
– Valamilyen felsőbb muftinak jó,
talán a tanárválasztásban segíthet,
ha van egy délutánod kitanulmányozni, hogyan fejtsd meg a vonalak, számok, nevek és betűk kombinációját.
– Az emberek riasztgatására,
csúnya vonalakkal.
Mit változtatnál rajta, ha tehetnéd?
– Százalékban kimutatott megoldás sokkal jobb lenne.
– Grafittivel színesebbé lehetne
tenni, egy-két karikatúra az ábrák
mellett talán többet elmondana.
– Tartalomváltás lenne a legfontosabb.
– Tökéletes :-), elvégre BME-n
vagyunk, itt bármi megtörténhet . . .
– Színvilága nem jó . . .
– Laikusként nem érti meg senki,
az emberek mellé használati utasítást is kellene kapjanak.
– Szükség lenne egy oldalra,
amin vicc van, valami hangulata
akkor talán lenne az egésznek.
És aki nem tudná, mit is jelent
az OHV: Oktatók Hallgatói Véleményezése. Ha valakinek félév végén
mégis sikerül megfejteni a titkos
kódokkal megtűzdelt különszámot,
ismertesse azon társaival is, akik
nem voltak ennyire kreatívak, és nem
sikerült értelmezniük eme magas
röptű alkotást. Hogy ki veszi hasznát, ki tanulmányozza végig, vagy mi
lesz a sorsa egy-egy ilyen lapnak,
az majd kiderül . . .

Burus Tünde

Ha a Te válaszod nem szerepelt a
fentiek között, de úgy érzed, hogy
birtokában vagy a kulcsnak, küld el
nekünk. Az első helyes megfejtő
hivatalos egy korsó sörre. E-mail
címünk: kozhir@kozlekkar.hu
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Közlekedjünk!
Mindennapos dolog, hogy loholunk az egyik előadásról a
másikra. Vannak közöttünk olyanok, akik szintén ezt tennék, csak
az Ő útjukat számtalan akadály nehezíti. A Műegyetem egy
kerekesszékkel élő lány szemével.
Bizonyára mindenki egyetért abban
a k érdésben, hogy a XXI. században, egy EU-csatlakozás küszöbén álló ország egyetemén nem
szabadna, hogy gondot jelentsen a
kerekesszékkel való közlekedés.
Pedig sajnos így van. Rendben, az
egyetem épületeinek nagy része
még a világháború előtt, vagy nemsokkal utána épült, és akkoriban ez
még nem volt követelmény a középületektől. Most azonban már az, és
2007-ig minden középületet – így az
oktatási intézményeket is – akadálymentesíteni kell. Nálunk is
születnek erre intézkedések, csak
éppen nem mindig a megfelelő
irányba. És főleg nem úgy, hogy a
legilletékesebbeket, azaz a mozgáskorlátozottakat megkérdeznék. De
nézzük végig az egyes épületeket!
Z épület:
Elvileg ezt tekintik a „közlekkarosok
fészkének”. Nos, hiába virít egy
drága pénzen megvett lépcsőlift a
bejáratnál, gyakorlatilag használhatatlan. Ugyanis ezek a szerkentyűk a m ozgáskorlátozottak
rémálmai: borzasztóan LASSÚAK,
kezelésük nehézkes. A helyzet a
következő: megérkezik az ember a
Z elé, felcsenget a portásnak, aki
kijön, mert csak ő kezelheti ezt a
bonyolult szerkezetet. A lift mintegy
15 perc alatt leér fentről, a portás
les zedi a ponyvát ( am i nem 2
gramm), majd még lassabban, mint
ahogy leért, felmegy a lift. Feltéve,
ha működik. Az egész bejutás alig
45 percet vett igénybe. Ím e, a
tökéletesen fotózható, semmire nem
jó látszatintézkedés. Marad a jól
bevált módszer, azaz az épület
alagsori bejáraton való megközelítése. Ide viszont – ha már kulcsot
nem is adnak – egy csengőt kellene
felszerelni, ugyanis így szegény

portás (aki készségesen jön ajtót
nyitni) csak akkor tudja, hogy ott
vagyok, ha valakit megkérek, hogy
szóljon neki. Feltéve, hogy találkozom útközben ismerőssel.
K épület:
Bejutás kizárólag a hátsó, alagsori
bejáratokon lehetséges. Bizonyos
termek pedig megközelíthetetlenek.
A Ka26-nál például gyakran csak a
felső ajtót nyitják ki, ahol viszont ott
van az a három darab lépcső. Hátulról
viszont rengeteg mindent nem lehet
j ól hallani és látni. Az oldals ó
bejáratnál lévő lépcsőlifttel pedig
ugyanazok a problémák, mint a Z
előtt. Miért nem lehet egy rámpát
odatenni?

lehet bejutni, mert az első emeleti,
a T, H és E épületek felé lévő folyosó
pontosan az R ajtajáig járható, ahol
kettő darab lépcsővel hozták helyre
a szintbeli különbségeket. Csak úgy
m ellék esen: ebbe az épületbe
költözik novembertől a Központi
Tanulmányi Hivatal… Ja, az ötödik
emeleti termekbe reménytelen a
bejutás!
H épület:
Végre olyan a lift, amibe beférek!
Az épületbe viszont kizárólag az
E-n keresztül tudok bejutni, az
emeleti összekötő folyosón. És itt
sem jutok fel a hatodik emeletre.
J épület:
Itt is jó rámpát készítettek, ide is
gond nélkül bejutok. Ritka az ilyen
hely.
CH épület:
Elsősorban vizsga-, és ZH-időszakban látogatott terem a CH-MAX,
amire viszont ötletem sincs, hogy
hogyan oldható meg a bejutás. Csak
nehogy ide is lépcsőliftet tegyenek!
St épület:
A nagyelőadó felé kényelmes rámpa
van, de az emeleteken lévő tanszékekre (például a Közgazdasági
Tanszékre) nem jutok fel.

E épület:
A tavaly elkészült rámpán kényelmesen be lehet jutni az épületbe, itt
maximum a liftre való várakozás
jelent problémát. Amúgy ez az egyik
legjobban megközelíthető és bejárható épület.
R épület:
Könyörgöm, több lépcsőliftet ne!!! Itt
is van egy a földszinten, az aulában,
ahova amúgy nem tudok bejutni a
Duna felől, csak hátulról, akkor meg
minek mennék az aulába? Az épületbe egyébként is csak a kert felől

F épület:
Ide is szoktak időnként ZH-t kiírni,
főleg az épület két szélén lévő
nagyelőadókba. A lépcsők viszont
még egy jó kondiban lévő fiatalt is
szaporább lélegzetvételre késztetnek, de ez kerekesszékkel leküzdhetetlen akadály!
Menzák:
A Stoczek menza alsó része még
elérhető, de ez kizárólag „a la carte”,
azaz az ára körülbelül 2-szerese
egy hagyományos menzának. A
Goldmann menzára pedig esélytelen
a bejutás.
Hát, röviden ennyi. A következtetéseket mindenki levonhatja magának…

Zsolti – Erika
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NadeismétGÓLYABÁL!
Hja, azok a régi szép idők! Éltük a gólyák gondtalan életét, a
zh-k szele alig legyezgetett minket, eszünkbe sem jutott számolgatni a meglevő/hiányzó kreditjeinket...Na mindegy, idén is
lesz Gólyabál, méghozzá nem is akármilyen!

Kedves gólyák és nem gólyák!
2003. október 15.-én karunk ismét
m egrendezi az eddigiek ben is
méltán népszerű rendezvényét a
KEK-en. Mint a pár éve már idej á r ó k m e g s zo k h a t t á k , i d é n i s
„szárnyunk alá vesszük” a GTK és
TTK hím- és NŐnemű madárkáit,
azaz ez a rendezvény részben az
övék is.
Nos , m os t hogy a tár s as ág
tisztázott, ejtsünk néhány szót a
programokról:
Kapu nyitás es te hét ór ak or
lesz, ezután fél órával már meg is
lehet hallgatni egy szép megnyitó
beszédet (19:30-tól). Természetesen elmaradhatatlan esemény a
g ó l yá k t á n c a ( 1 9 : 4 5 ) , a m i t a
Mentorgárda produkciója (20:00)
követ. A hangulat fokozása céljából
a szakavatottak elkészítik a gólyaitalt az ifjúság részére, közvetlenül
a koncertek előtt (20:30-tól).
Na és am ire m ár gondolom
mindenki kíváncsi, a fellépők listája
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az alábbi:
Z AN ZI BÁ R, B ES T O F D ANUBIUS valam int a KOZMIX a
nagyter em ben. Ter m és zetes en
les z ism ét élő CIG ÁNYZENÉS

b o r o zó , é s a k i s t e r e m b e n D J
SOLYMI nyomja majd a party-t.
A gólyabállal kapcsolatban még
egy dolgot muszáj megemlítenünk.
Ez a rendezvény egy BÁL! Úgyhogy ennek m egf elelően k éne
felöltözni. Persze frakk kölcsönzésről nincs szó és nagyestélyit
sem kell venni, de kultúrált megjelenés (nem cooltúrált!!!) szükséges, úgyhogy ing, nyakkendő
nem árt, már csak azért sem, mert
a sportcipős, farmeres arcok eléggé ívesen távoznak már a kapuban
álló biztonsági szakember jóvoltából. De természetesen fel sem
tételezzük, hogy csak ezért öltitek
magatokra a báli ruhát. Természetesen ez benne van az alapművelts égetek ben, úgyhogy m os t
hiába koptattuk a billentyűket, de
azért biztos ami biztos…
Nem maradt más hátra, mint
hogy megvegyétek elővételben
(ócs óbb! ) vagy a helyszínen a
belépőjegyet, és egy fergetegeset
bulizzatok ,
táncoljatok
és
miegymás!
MINDENKINEK JÓ
SZÓRAKOZÁST KIVÁNUNK!

Pepe és Séf
a 2 szervező
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Emlékek...
Rövid élménybeszámoló a tavalyi gólyabálról. Egy évvel ezelőtt
még a cikk szerzője is a gázlómadarak népes családjába
tartozott, ám mostanra már rutinos, öreg csókának számít.
Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a Gólyabál, amire
s zer et et te l vár un k m i nd en k i t.
Annál is inkább, mert a TTK és a
GTK is velünk tartja, tehát lányokban s em les z hiány! Az els ősöknek persze ajánlom, hogy ott
legyenek, mert nekik gürcölnek a
szervezők. Különben sem találnátok még egy ilyen jó bulit sehol
sem a jövő évi gólyabálig! Tehát
mindenki, aki csak teheti, vegye
a szépruhát és irány a bál! Az
időpontról, jegyárakról és a helys zí n r ő l a z ú j s á g e l e j é n t á j é kozódhattok! De nézzük meg mi
is volt tavaly: Általában mindenki
m á r j ó l f el f ű tö tt en ér k e ze tt a
buliba, beleértve jómagamat is, de
aki ezen még nem esett túl, vagy
a z a s zá z m é t e r g ya l o g l á s a
Móricztól kijózanította, azok előtt
nyitva álltak a HaBáros m obil
élm énycentrum ok . Mikor én is
f elértem a nagyter em be, m ég
szerencsémre láthattam az első
produkciót, a Fővárosi Énekkar
előadását, melyre Cseke tanár úr
a Műábra I. gyakorlaton már felhívta a figyelmünket. Pár perces

szünet után (eközben persze lehet
szomjat oltani) gólyatánc következett, mely jelen esetben keringőt jelentett, bár már nem emlékszem, melyik zenére. Mentoraink
különszáma következett, de erről,
és óriási „sikeréről” én már csak
h ír b ől s ze r e zte m t u do m ás t . A
koktélokat kedvelőknek biztosan

“ b e j ö t t ” a g ó l ya i t a l , m e l ye t a
„ hagyom ányos rec ept” alapján
Komócsin és Szabó Tanár Urak
kevertek mindenki szeme láttára
egy nagy kondérban. Mindenkinek
jutott belőle, ha akarta, ha nem. A

bejárat mellett diszkó vonzotta az
e stílust kedvelőket. Legtöbbünket
m é gi s az em el t r é s ze n j á ts zó
cigányzenek ar és a nagyterem
magyar sztárjai szórakoztattak.
Itt találkozhattunk a Bon-Bon-nal
és a Fresh lányokkal, akik nagy
sajnálatunk ra hamar elm entek,
méghozzá nélkülünk. Sub Bass
Monster is eljött, jót bulizhattunk
általa is. Éjfélkor tombolasorsolás
( tombola maga a jegy, tehát ne
dobjátok el! ), utána megtudtuk ki
a bál szépe. Sms-falon lehetett
szavazni a csajokra, de nagyon
kevesen mertek elindulni! Ezután
egészen hajnalig Dj-k keverték a
zenét, mi pedig, amíg csak bírtunk,
a táncpark etten szerencsétlenkedtünk. Másnap természetesen
suli, annak, aki ki bírt kászálódni
az ágyból (ha egyáltalán eljutott
odáig).
A lényeg, hogy ne hagyjátok ki,
gyertek el minél többen! Ott találkozunk!

Tamás
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Légiparádé az Alföld felett
Élménybeszámoló a három év után újra megrendezett
kecskeméti repülőnapról. Aki ott volt, tudja: kishazánkban ez volt
a nyár egyik legnagyobb repülős eseménye.
Már májusban szélsebesen terjedtek a hírek: újra lesz repülőnap
Kecskeméten! A program is ígéretesnek látszott: három sztárkötelék is
jelezte részvételi szándékát a rengeteg
egyéni bemutató pilóta mellett. És
akkor még nem is szóltunk a júliusban
Fairfordból nagydíjat hozó két kecskeméti sztárpilótáról, Szabó „Topi”
Zoltánról és Molnár „Bagira” Gáborról!
A televízióban pedig már hetekkel
előtte megjelent reklám szerint bárkit,
bármikor leelőzhet egy MIG-29-es
vadászgép – feltéve, hogy „véletlenül”
egy katonai repülőtér kifutó-pályájára
téved…
Namármost, a várost és főleg a
repülőtér környékét szombat reggel
tényleg csak repülőgéppel lehetett
megközelíteni. Aki vette magának a
bátorságot, hogy autóval jusson le a
repülőnapra, az örülhetett, ha odaért
a fél 11-es kezdésre. Ugyanis már az
M5-ös autópályán is állt a sor, és a
helyzet csak tovább romlott a repülőtérhez vezető úton. Az ember
ilyenkor irigyli a kecskeméti lakosokat,
akik a helyi buszjárattal különösebb
gond nélkül jutottak ki a nagy eseményre. Én, személy szerint, hallgattam megérzéseimre, és már
pénteken este leutaztam a Hírös
Városba, szóval másnap én is helyi
lakos módjára buszoztam ki a városközpontból. Viszont nem egy ismerősöm ragadt a dugóban, akik
hiába indultak hajnalban.
Rögtön a belépési hercehurcát
követően elénk tárult a repülőtér teljes
pompájában. Éppen helyet keresve
bandukoltam a végtelennek tűnő mezőn, amikor két, vadászpilóta ruhába
öltözött katonára lettem figyelmes,
amint a hangárok felé tartanak. Megszólítva őket, kiderült, hogy a fent említett két világbajnokot sikerült elkapnom, és kihasználva az alkalmat,
rögtön autogramot is kértem tőlük.
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Mint utóbb kiderült, mintegy négy
órával később ezeket az aláírásokat
csak 500 jó magyar forintért tudtam
volna beszerezni. Történt ugyanis,
hogy a két repülőszázad körbekerített
egy-egy MIG-29-es vadászgépet, és
ott lehetett mindenféle relikviákat
megszerezni, többek között Topi és
Bagira aláírását. De a kerítésen
belülre kerülésért fizetni kellett! No
comment…
Maga a repülőnap két részre volt
elkülöníthető. Egyrészt az ún. statikus
bemutatóra, ahol a gondosan leparkolt
gépeket lehetett megcsodálni, másrészt pedig egy dinamikus bemutatóra, amely tulajdonképpen maga volt
a repülőnap repülős része. Ez utóbbi
egy látványos nyitóképpel kezdődött,
melynek keretében felvonultak, azaz
átrepültek a reptér felett a Magyar
Légierő jelenleg használt gépei.
Nemsokkal ezután Topi emelkedett a
levegőbe, és végérvényesen bebizonyította a magyar közönségnek,
hogy rászolgált a fairfordi díjra. (Aki

nem tudná: minden évben az angliai
Fairfordban rendezett repülőnapon
választják meg az év legjobb katonai
bemutató-pilótáit. Tehát ez a nem
hivatalos vadászpilóta-világbajnokság.
Egy érdekesség: 1998 óta az egyik
fődíjat jelentő egyéni szabadprogram
díját mindig magyar pilóta hozta el,
Vári Gyula háromszor, Kovács Péter
és Szabó Zoltán pedig egy-egy
alkalommal. Kivételt csak a 2002-es
év jelentett, ekkor ugyanis Magyarország nem képviseltette magát
a ködös Albionban…)
A rengeteg helikopter és vadászgép
programjából kiemelkedett minden
repülőnap sztárja, a Brit Haditengerészet Harrier típusú repülőgépe. Aki
nem ismeri ezt a gépet, annak elég
annyit mondani róla, hogy nemcsak
helyből képes fel- és leszállni, de
ezzel a vadászgéppel TOLATNI is
lehet! A másik, számomra igen
lenyűgöző programot egy amerikai
pilóta mutatta be, F-15-ös gépével. Az
úriember felszálláshoz készülődött,
mikor a hangosbemondó röviden
ismertette az életrajzát: több, mint
3000 repült óra és 78 éles bevetés
Irakban… Rövid ízelítőt kaptunk a harci
gépek manőverezéséről háborús
körülmények között. Hát, mit mondjak, lenyűgöző volt.
A katonai repülőnapok fő attrakciói
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azonban a bemutató kötelékek – ez a
kecskeméti programban sem volt
másképp. A legszebb és legimpozánsabb műsort az Olasz Légierő
Frecce Tricolori nevű köteléke mutatta
be. Ők amolyan igazi visszajárók, mert
a legutóbbi kecskeméti repülőnapon
is félelmetesen jó repülőprogramot
mutattak be, de most még ezt is
sikerült felülmúlni. A 10 gépből álló
csapat egy kilencgépes kötelékre és
egy szóló pilótára vált a levegőben, és
a kötelék áthúzásai közötti időben a
szólista szórakoztatta a nagyérdeműt
többek között háton repüléssel,
„szinusz görbék” rajzolásával és más
trükkökkel. Érdekes színfoltja volt a
bemutatónak a csapat saját, olasz
kommentátora, aki a toronyból közvetítette az eseményeket, nemritkán magyar mondatokkal tarkítva azt. („Jábbrá
nédz!” „Bárrá nédz!” „Intégézsetek á
pílótaknak!” és társaik…)
A sorrendben következő kötelék a
Turkish Stars hat gépből álló köteléke
volt. Érdekesség, hogy a nemzetközi
repülőnapokon szerte a világban felvonuló bemutató kötelékek közül ez
az egyetlen olyan, amely szuperszonikus gépekkel (F-5A típus) repül.
A csapat magán hordozza a török
nemzeti tudat minden elemét, ezt a
gépek hasára festett „Anatóliai Sas”
is bizonyítja, amit a jónéhány ala-

csony áthúzás közben volt szerencsénk megcsodálni. A török légierő
egyébként abszolút profiként jelent
meg a repülőnapon, még saját szállítógépüket, egy C-130-ast is kiállították, és jó török szokás szerint
mindenből bazárt csináltak: a gép
mellett kempingasztalokon árulták a
pólót, kitűzőt, miegyebet, az óriásgép
belsejét pedig mozivá alakították erre
a két napra. Persze, török videoklipek
mentek a kivetítőn. A légibemutató
pedig semmivel sem marad le a
nagyhírű kötelékek programjai mögött,
sőt! Szerény véleményem szerint még
jobb is volt a programjuk, mint a
világhírű Patrouille de France köteléké.
A franciák szemmel láthatóan nem a
kecskeméti fellépésüket tervezték az
idei év legfontosabb eseményének. A
figurák itt-ott elcsúsztak picit, néha
kicsit vontatott volt a bemutató és a
toronyban tartózkodó, és onnan kommentáló parancsnokot is jobban érdekelte egy bizonyos Emese nevű lány.
Mindezek ellenére azért látszott a
csapaton, hogy repülni nagyon tudnak, és még számtalan, igen látványos trükk lehet a tarsolyukban.
Talán legközelebb…
A franciákat a már-már nemzeti
kincsként számon tartott Besenyei
Péter követte, mintegy lezárásként a
repülőnap programjában. Nos, Péter-

ben ezúttal sem kellett senkinek csalódnia, megint álltunk és néztük, hogy
hogyan hazudtolja meg sokadszorra
is a fizikát. Akinek még volt ereje,
bejárhatta a statikus bemutatót és
végiglátogathatta a hangárokat is, ahol
különböző kiállítások, szponzorok és
a légierő kihelyezett toborzóirodája is
helyet kapott. Itt szóba elegyedtem
egy növendékkel, és kíváncsiságból
megkérdeztem a jelentkezési feltételeket. Nos, mindössze egy diploma
(bármilyen) és be nem töltött 26. életév
a feltétel, és már küldik is a jelentkezőt
egy alapos egészségügy kivizsgálásra, melyet – megfelelő eredmény
esetén, persze – követ a hároméves
kiképzés, kettő itthon, egy Kanadában. Két érdekesség ezzel kapcsolatban: nem feltétel a légijártasság
vagy bárminemű repülni tudás, és
hogy nők is jelentkezhetnek. Hölgyeim, Tietek a terep! Ha már elsők
nem is lehettek – valószínűleg jövő
tavasszal végez az első magyar
vadászpilótanő –, azért még mindig
kuriózumszámba megy egy hölgy
ebben a „szakmában”. :)
Aki pedig bővebb információra
vágyik a repülőnappal kapcsolatban,
vagy szeretné újra átélni az izgalmakat, azok számára jó hír, hogy már
megrendelhető a világhálón a repülőnapról készült VHS illetve DVD
anyag. A következő repülőnapig
kénytelenek leszünk ezzel beérni…

Zsolti
Utóirat: A programszervezőkkel
folyik az egyeztetés, hogy a szakmai napok keretében meghívjuk a
f ent em lített k ét m agyar MIG pilótát. Reméljük, nemsokára már
k onk rétum ok ról is beszám olhatunk itt, a Közhír hasábjain.
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A felhők között
A vitorlázórepülés szerelmesei számára igazi csemege
volt júliusban a szlovákiai világbajnokság. A jeles eseményen
karunk is képviseltette magát.
Az idén harm adik ill.
negyedik alkalommal rendezték
meg az Ifjúsági ill. World Vitorlázórepülő Világbajnok ságot. A k ét
hetes versengésnek a szlovákiai
Nitra adott otthont. Ez a helyszín
egyidejűleg lehetőséget kínál a
pilóták alföldi és hegyi repüléstudásának tesztelésére. 20 induló
ország ( pl.: Brazília, Finnország,
India, Oroszország, Dél-Afrik a,
USA) 3 csoportban nevezhetett:
standard, club és world class.

A club osztályban versengett
karunk egyik végzős hallgatója,
Szegény Péter, ak i a Szolnok i
Repülő Egyesület és az Ifjúsági
Válogatott Keret tagja. Peti Jantar
Standar 2- es típus ú vitor lázógéppel indult, k isegítőj e pedig
Szilágyi Botond volt, aki szintén
végzős a Közlek edésm érnök i
Karon.
A szervezők 12 versenyszámot írtak ki – a három osztálynak
megfelelően – de ebből csak 11
volt értekelhető. A hivatalos megn yi t ó ü n n e p s é g e t j ú l i u s 6 - á n
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tartották a város főterén, ahol az
összes induló ország felvonult, és
egy légibemutatót tartottak Blanik
vitorlázókkal. Este egy helyi rock
eg yütt es s zór ak o ztat ta a c s apatokat.
A változatos, eleinte szeles
időjárás igen m egnehezítette a
pilóták dolgát, de mindennek
ellenére m ajdnem az egész
m ező n y t e lj e s ít e t te a z a zna p i
feladatot. Az első versenyszám 6án szombaton volt, és az erős szél
miatt a startot halasztani kellett.
Több m int 4 órás repülés után
érkeztek csak meg a pilóták. A
második versenynapon 3 óra alatt
kellett 200km-t megtenniük a
versenyzőknek, amit nehezítettek
a gyenge termikek. Csak a szerencsésebbek fogtak 3m/s -os emel é s e k e t . A k ö v e t k e ző n a p o k
feladatai egyre nehezebbek és
izgalmasabbak lettek, így egyre
szebb helyekre is eljutottak a fiúk,
bár ők a tájban nem gyönyör ködhettek…
Kiv étel t k é pez a f el hők f ele tti
repülés, melyben többször részük
volt. Egy versenyen való résztvétel
nem c s ak f izik ai, d e tes ti f elk é s z ü l é s t i s i g é n ye l , h i s z e n
átlagosan 5-6 órát kellett repülniük , és ezalatt végig k oncentrálni kellett az adott feladatra,
figyelni a tiltott légtereket, ami
Szlovákiában nagyon sok volt. A
pilóták kikapcsolódása érdekében
a szervezők majdnem minden este
rendeztek valamit a hangárban.
Pl.: kisebb koncertet, mozizást…
A 6. versenyszám után hivatalos
pihenőnap volt, ekkor a versenyző
csapatok szabadon rendel-keztek
idejük kel. Ezen a napon egy
légiparádét is láthattunk a reptéren, és ekkor rendezték meg a
Nemzetek Estjét, melyen minden
induló ország ismertethette saját

nemzeti ételét, italát. A magyar
csapat kiemelkedő sikert aratott a
m a r h a p ö r k ö l t t e l é s a m a g ya r
b o r o k k a l . A z e s t é t e g y h e l yi
együttes zárta. Az elk övetk ező
napok versenyszámai még tovább
nehezedtek, ezt jelezték az egyre
sűrűbben induló szállítókocsik is.
14-én a club osztály több, mint
fele kénytelen volt terepre szállni
az időjárás változatossága miatt.
A standard osztály más feladatot
k apott, de nagyrés zük s zintén
terepre szállt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Prievidza
k özelében landoltak és m egnézhették a Dynam ic ultralight
repülőgép gyártóhelyét. Az utolsó
napokra a szél annyira feltámadt,
hogy kérdésessé vált a versenyzők
indítása. Az utolsó versenynapon
végül az időjárás győzedelmeskedett, mert a viharos erejű szél
mellé még eső is társult. A szervezőknek így volt elég idejük az
összesítésre, melynek eredményeként Peti 26. helyen végzett. Itt
k e l l m e g e m l í t e n i e g y s zi n t é n
szolnok i indulót, Kovács Krisztiánt, aki a 7. helyen végzett, és
s zin t é n az I f j ús á g i Vá l o g a to t t
Keret tagja.
De említsünk néhány szót a
földön maradtakról is, akik munkája elengedhetetlen a versenyző
felkészülésében és mindennapi
repülésében. Ők a kisegítők,

kiknek feladata nemcsak a gép
mosása, polírozása, szét- illetve
összeszerelése, hanem az időbeni
startraállítása. Valamint ők kísérik
a szárnyvéget a felszálláskor és ők
m ennek a gépért az esetleges
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terepres zállásk or. Mondhatjuk ,
hogy a pilóta jobb k eze egy jó
k isegítő. Miután a ver s enyzők
elindultak a segítők tartották velük

a k apc solatot, hogy bár m i baj
esetén segítségük re legyenek .
Szerencsére nem történt semmi
probléma, leszámítva azt, hogy az

egyik napon a startraálláskor Peti
gépének kereke defektes lett. De
egy „gyors” kerékcsere után kis
késéssel ő is elindulhatott a
m ezőny után. A többi napok on
viszont lehetőség nyílt szétnézni
a hangárban és környékén, ahol
különböző repülőgépeket láthattunk : Blanik, Sóhaj, Smelák,
ill. turbó Smelák ok és a fent
említett Dynamic is feltűnt néha.
Az induló gépek között is lehet
c s e m e gé zn i a r e pü lé s s zer el meseinek: volt ott Discus, Cirrus,
Libelle, Pegase, ASW 19, Jantar,
LS 4, és m ég egyéb gyönyörű
vitorlázók.
Ezúton gratulálok Petinek
és kívánok neki további sok sikert,
hasonló szép eredményeket, magas felhőalapot és sikeres landolást!A zárókép legyen egy start
előtti pillanat.

Tabaluga
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Nemzeti gyásznap – október 6.
Minden év október 6-án megemlékezünk az Aradon kivégzett 13
magyar tisztről, akik halála a magyar szabadságharc befejezését
és elbukását jelképezte.
Az 1848-49-es szabadságharc, melyben a magyar seregek egyszerre
küzdöttek az osztrák és orosz csapatokkal, 1849. augusztus 13-án ért
véget, amikor Görgey tábornok
Világosnál feltétel nélkül letette a
fegyvert az oroszok előtt. A magyar
tábornokok úgy hitték, hogy az
oroszok megvédelmezhetik őket a
vérszomjas Haynautól, de csalódniuk
kellett. Augusztus 22-én az oroszok
elvették fegyvereiket, majd másnap
átadták őket az osztrákoknak.
Augusztus 25-én érkeztek Aradra, s
még aznap megkezdődtek a kihallgatások. Augusztus 27-én az igazságügyi miniszter, Schmerling a minisztertanács elé terjesztette az ítéletekkel
kapcsolatos elképzeléseket. Az ő
elképzelései mérsékeltebbek voltak,
Haynauénál, a minisztertanács ezt
fogadta el. Bach belügyminiszter ezt
megtoldotta meg azzal, hogy Haynaut
megfelelő hatalommal kell felruházni
ahhoz, hogy a büntetéseket gyorsan
végre tudja hajtani.
Bár Ferenc József
augusztus 29-i
legfelsőbb kézirata
Haynaut arra kötelezte, hogy “...a
halálbüntetést csak
a legbűnösebb és
legveszedelmesebb
egyéneken hajtsák
végre...”, de a halálbüntetés tényéről csak utólagosan
kellett jelentést
tennie az uralkodónak Haynau október 6-ára, Latour
halálának évfordulójára tűzte ki a
kivégzéseket. Az
aradi foglyok még
r e m én yk e dte k :
október 4-e az
uralkodó névnapja,
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lehet, hogy amnesztiát hirdet. De
minden remény szertefoszlott ezen a
napon, mert amnesztia helyett Haynau
végzése érkezett meg. Másnap reggel
hét órakor Ernst hadbíró felsorakoztatta a tábornokokat, s kihirdette
az ítéleteket. Ezután megbilincselték
a tábornokokat, majd visszavezették
őket a cellájukba, megtagadva tőlük
azt a kérést, hogy együtt tölthessék
az utolsó napot.
Fél hatkor először a golyó általi halálra
ítélteket - Schweidel Józsefet, Kiss
Ernőt, Dessewffy Arisztidet és Lázár
Vilmost - vezették a kirendelt katonaság közé. 12 katona állt fel velük
szemben töltött fegyverrel, majd midőn
a parancsnokuk kardjával intett, a
lövések eldördültek, Kiss Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a
földre. Kiss Ernőt csak a vállán érte a
lövés, ezért három katona közvetlenül
elé állt, s leadták a halálos lövést Kiss
Ernőre is.

Ezután következtek az akasztófára ítélt
tábornokok a következő sorrendben:
Poltenberg Ernő, Török Ignác, Lahner
György, Knezich Károly, Nagy-Sándor
József, Leiningen-Westerburg Károly,
Aulich Lajos, Damjanich János és
Vécsey Károly. Ez utóbbi vértanú
büntetését - saját apja közbenjárásának köszönhetően - súlyosbították, mégpedig azzal, hogy őt
akasztották fel utolsónak, vagyis végig
kellett néznie társai kivégzését.
A kivégzést követően az elítélteket
elrettentésül közszemlére tették ki,
majd este az agyonlőtteket a sáncárokban, a felakasztottakat a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek
ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottakat levetkőztetve helyezték hol a
bitófa elé, hol mögé, majd melléjük
döntötték az akasztófa- oszlopokat is.

KLD
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Aranyköpések
Egyetemünk oktatói kifogyhatatlanok a szellemes
elszólásokból. Következzen hát egy újabb csokorra való szösszenet. Ajánljuk figyelmetekbe a rovat
alján található felhívást!
Nándori Ernő:
- Ő már legalább hatodéves, szerintem, de még mindig nem szigorlatozott le! Már a barátomnak tekintem…
- Erő! Mi az az erő? Newton másodjára megmondta!
- (szakestély utáni előadáson) Vagy
jó buli volt tegnap, vagy ilyen jól
sikerültek a zárthelyik…
Kurtán Lajosné: (ZH közben)
A kézi munkát a pad alatt fejezzék
be! (röhögés) Úgy értettem, hogy ne
nyúljanak Magukhoz!...

Kovács Péter:
A nyugdíjas ősemberek már csak a
kisbaltát engedhették meg maguknak, nagybaltára már nem futotta.
Magyar István:
A mai kor jelszava: Találjunk ki egy
hülyeséget, és fogjuk rá, hogy
működik!
Bokor József:
Egy tóban vannak ragadozó halak,
meg olyanok, amiket
elragadoznak…

Hegedűs Gábor:
- Egy becsületes determináns olyan,
hogy minden eleme racionális szám.
- (a kérdésre, hogy hogyan is jött ki
egy eredmény) Hogy jött ki? Ja, hát
trükköztem...
Most egyenlőre ennyit.

FELHÍVÁS!
Végül egy felhívással is fordulunk
hozzátok! Ha bárki hasonlóan elmés
megjegyzést, elszólást hall, ne habozzon, jegyezze le (az oktató nevével együtt), és jutassa el szerkesztőségünkbe személyesen vagy
Interneten keresztűl. E-mail címünk:
kozhir@kozlekkar.hu . A tavaszi félév
végéig a legtöbb – az újságban is
megjelenő – „aranyköpést” beküldő
hölgyet/urat díjazzuk!

A hónap HaBár képe:

Várjuk a ti képeiteket is!!! Címünk: kozhir@kozlekkar.hu
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Iron Hook
Ahogy az elmúlt félévekben megszokhattátok, az évfolyamok
első számaiban általában visszatekintettünk az előző kiírás
küzdelmeire, a még nem közölt eredmények töltötték meg a sport
oldal első sorait. Nos, ez idén sem lehet másképp, ezért lássuk,
hogy végeztek kis bajnokságunk élcsapatai tavasszal!
Elődöntők:
Boka Juniors – Mi FC 0-5
Döméék egy percig sem tették
kétségessé, hogy a felső ágon övék a
legjobb csapat.
5 Non Blondes – Rába stock 1-2
Lassan a sokszoros bajnok nem
szőkék mumusává válik az immár
harmadszor döntőbe kerülő Rába
stock, hiszen 2001 tavaszán is a
bajnokság hasonló szakaszában
találkozott egymással a két gárda és
akkor is Attikáék vívhatták a döntőt.
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Helyosztók:
A bronzmérkőzés előtt a Super
Light szerezte meg a szezon „legamatőrebb csapata” címet, hiszen nagy
csatában győzték le a Jómunkásember FC –t.
Bronzmeccs:
5 Non Blondes – Boka Juniors 6-4
Ez a derbi igazi gólzáporos örömfocit hozott, melynek végén Ákosék
vehették át a bronzérmeket. A Boka
Juniors játékosainak sincs azonban

szégyenkeznivalójuk, hiszen elsőévesként mindkét félévben a legjobb
négy közé tudtak kerülni.
Döntő:
Mi FC – Rába stock 4-1
A Mi FC 1-0 –ás előnyét még ki
tudták egyenlíteni a Rába stock
játékosai, de Attika csatornáról
visszapattanó öngólja megpecsételte
sorsukat, így a Mi FC emelhette
magasba az IRON HOOK KUPÁt.
+1 örömteli hír:
Hirling Zsolt, másodéves hallgatótársunk az augusztusi evezős vbn könnyűsúlyú kétpárevezős (párja,
Varga Tamás, vegyészhallgató) számban a 6. helyen végzett, így kvalifikálta
magát a jövő évi, athéni olimpiára.
Gratulálunk!

Manci
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Vízszintes meghatározások
1. A megfejtés 1. része. 14. Magyar zeneszerző (1810-1893). 15. Afrikai nép. 16. Lakatolok. 17. Igekötő. 18. ... maior.
20. Kopasz. 21. Vágány része. 22. Holland gépkocsi jelzés. 23. Áru szállításakor bekövetkezett veszteség. 25. Zamata.
27. Szappanmárka. 29. Kikapsz! 31. Vivace, zenei műszó jelentése. 34. Undorodom. 36. Lakomát. 37. Borít. 39. Hideg
szél az Adriai-tenger partjainál. 40. Kulcsra csuk. 42. Különleges tengeri állat. 45. ... Taylor; filmsztár. 47. Jármod. 49.
Spanyolországi nép. 50. Méhecske, tájszóval. 51. Eszkábál. 53. Kimerüléstől összerogy. 54. Családtag. 55. Ájul páros
betűi. 56. A jelzett személynél. 58. Férfinév. 60. A mélybe. 61. Szülésznő. 62. ...vad; szarvasféle állat. 64. Alacsony,
támlátlan ülőbútor. 66. Görög sziget. 68. Szánom-... 70. Gyermekeit gyászoló királynő a görög mitológiában. 72. A
lakás egyik szobája. 73. Égitestek. 74. Utcát. 75. Lengyel folyó. 77. Vallási szertartás. 78. Fölfelé mozgatá. 79.
Tehergépkocsi-márka. 80. Csádi város. 82. Pengetős hangszer. 84. Lakása páratlan betűi. 85. Közepén szúr! 86.
Települési Hozzájárulás. 88. Brit folyó. 90. Kötőszó. 91. Sokszor ásó. 93. Birka hímje. 95. Hivatkozni valamire.
Függőleges meghatározások
1. Alkot. 2. Távoli ős. 3. Mennyiségből elvevő. 4. Római szám (551). 5. Azonos betűk. 6. Lenyelte. 7. Becézett női név.
8. Ibsen drámája. 9. Közepén lepi! 10. Üldözi. 11. Férfinév. 12. Kripton vegyjele. 13. Körtánc. 14. A megfejtés 2. része.
19. Rohanok. 21. Egymás után. 24. Lajtorják. 26. Cink vegyjele. 28. Személyes névmás. 30. Rothadó részeket tartalmazó
víz. 32. Karóra egynemű betűi. 33. A megfejtés 3. része. 35. Taszít. 37. Melegíti. 38. Elhajló. 41. Hevesen vitázik. 43.
Amerikai állat. 44. Halászeszköz. 46. Itt, népiesen. 48. Adományozó. 50. Kábítószer. 52. Végtagja. 54. Elege van
belőle. 57. Lantán vegyjele. 59. Másodperc, rövidítve. 61. Kitöm. 62. Virág. 63. Indiai uralkodó. 65. Párnázott karosszék.
67. Kör sugara. 68. A vörös árnyalata. 69. Tisztíttat. 71. ...-félsziget. 76. Abba az irányba. 78. Táplálja. 81. Haza
névelővel. 83. Előtag: ideg-, idegi. 86. Bő. 87. Lemezes operációs rendszer. 89. ... Francisco. 92. Igekötő. 93. Kicsinyítő
képző. 94. Kígyóhang! 96. Lett, páratlan betűi.
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A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
NEM PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,
NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA
Szerkesztőség:
1114 BUDAPEST,
BARTÓK BÉLA ÚT 17.
FSZ. 8-9.
TEL/FAX.: 1/463-3780

Email:
kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu/kozhir
Felelős szerkesztők
Csiby NemvagyokPesten Soma
Jászi Hozzatokötletet Eszter
Főszerkesztő
Máté Márvoltambent Andrea

Isten felhívja a Sátánt, hogy megkérdezze , hogy megy ott a pokolban.
– Na, hogy mennek a dolgok, barátom? – kérdezi Isten.
– Remekül! A mérnökünk mindent
megcsinált, még légkondit is...
– Miféle mérnök! – dörren rá az
Isten. – Mit keres egy mérnök a
pokolban? Azonnal adjátok át,
különben pert indítunk!
– Tényleg? – mosolyog a Sátán – És
hol találsz ott fent ügyvédeket?

– Pincér van még abból a tegnapi
virsliből?
– Hogyne, uram.
– Na, akkor máshova megyek.

– Kaphatnánk egy szobát éjszakára?
– Persze. Házasok?
– Igen, mind a ketten.

Főszerkesztő-helyettes
Gátfalvi Nemmegyekbe8ra Zsolt
Tördelőszerkesztők
Krizsán Előszörcsinálom Eszter
Sélley Néhatördelekis György
Olvasószerkesztő
Azmégnincs
Írták
Bebesi Énnemleszekbeteg Balázs
Bózsvári “Tökéletes” Gábor
Burus Mindenhezértek Tünde
Dormány Asszimilálódom Tamás
Gyimesi Cukirózsaszín András
Kerekes Márvoltlapzárta Linda
Mali Írdmeghelyettem Erika
Sipos Szegény Tünde
Telek Reggelitorna Zoltán
Segítette
Nagy 75százalék Péter

KÉSZÜLT AZ EGYETEMI
HALLGATÓI KÉPVISELET
TÁMOGATÁSÁVAL 600
PÉLDÁNYBAN

Kétes külsejű egyén jelenik meg a
vizsgázó egyetemisták között, mire
az egyik hallgató:
– Mivan vazze’, te így jöttél vizsgázni?
A fickó:
– Nem vazze’, én így jöttem vizsgáztatni!

Vidéki állomáson kérdi egy utas a
vasutast:
– Mondja, melyik vonattal lehet a
leggyorsabban Budapestre jutni?
– A gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a személyvonat pedig másfél óra
múlva. Én mégis azt tanácsolnám,
hogy a személlyel menjen!
– Miért? Az lassabb is, később is
jön!
– Igen, de a gyorsvonat nem áll meg
nálunk!
– Bátyám, ha átvágok a maga kertjén, elérhetem még a nyolc harmincas vonatot? – kérdezi az eltévedt
turista a kapuban álló gazdát.
-Meglehet, de ha kieresztem a kutyát,
még a nyolc órást is eléri.

A Windows két dologtól akadhat ki:
az egyik önmaga, a másik bármi
más.

Utolsó mondatok:
Ha még egyszer lefagy a Windows,
kinyírom magam!
Ejtőernyős: “Nahát, innen az emberek
akkorák, mint a hangyák ! B..a meg,
ezek tényleg hangyák...”
Biológus: Ezt a fajta kígyót ismerem...
Nyomozó: Maga a gyilkos !
Rendőr: Hat lövést leadott már, üres
a tárja...

Két asztronauta áll a Mars bolygón s
felváltva bámul a Földre, az űrrakétára, a Marsra, egymásra, megint a
Földre, a rakétára...
Az egyikük nem bírja tovább és
felkiált:
– Ne rám bámulj, bazzeg, nem én
vágtam rá a kulcsra az ajtót!

Rendőr : Állj, vagy lövök!!!
Jobbról jó!!
Minden gerelyt ide!
Kaszkadőr: Miféle Reality-TV?
Nyugi fiúk, ezek a mieink!

– Miért van hátsóablak-fűtés a
Skodákban?
– Melegen tartja a kezed, amíg tolod.

Most visszakapcsolom az áramot.....
Aki hülye , az haljon meg !

