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Ösztöndíj
Bizonyára már sokatokban
felmerült a külföldön való
tanulás, áthallgatás lehetőségének megpályázása. Most
az első részét olvashatjátok
egy általános, átfogó alapszintű tájékoztatásnak, amely
lehetőséget nyújt arra, hogy
mélyebb betekintést nyerjetek a pályázat menetébe, és
minden szükséges információt megkapjatok ahhoz, hogy
m á rc iu s b a n m á r n yu go d t
szívvel adjátok le a pályázati
anyagaitokat.

Bővebben a 5-7. oldalon

Újra elnök

Közlekedési Fórum

Mint a mellékelt ábra is mutatja, még van mit javítani kishazánk
Interjú a régi-új EHK-elnökközlekedésén.
Az idei, immár ötödik fórum témája “A közlekedéskel, a közlekkaros Kreutzer
és gépészmérnökképzés jövőbeli helyzete és struktúrája”.
Richárddal.

8.oldal

Írásunk a 15. oldalon

Kari Hallgatói Tisztújító
SZAVAZÁS és FÓRUM
Részletek a 3. oldalon
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Üdv mindenkinek!
KÖSZÖNJÜK!!!
Őszintén szólva, amikor belevágtunk a Közhír új dizájnjának
kialakításába, csak a legmerészebb
álmainkban szerepelt annyi pozitív
visszajelzés, amennyi lecsapódott az
irodában. Ennél csak egy dolognak
örülünk jobban: újra sikerült belevonni
az embereket, Titeket Hallgatótársak,
a kari lap szerkesztésébe! Nem várt
sikert aratott az új email címünk, a
kozhir@kozlekkar.hu is. Ide bárki
bátran leírhatja a véleményét, mi pedig
igyekszünk a megfelelő szellemben
válaszolni rá! Ennek ékes bizonyítékát
hátrább olvashatjátok is. Ugyanerre a
címre vártuk és várjuk a továbbiakban
is képeiteket, aranyköpés-gyűjteményeteket és bármit, amit csak
fontosnak tartotok megosztani velünk.
Kérdezhettek is bátran, ha összedugjuk a fejünket, talán még egy diffegyenlet megoldása is megy…
Na, de most már vágjunk a dolgok
közepébe! Reméljük, mindenki kipihente a Gólyabál fáradalmait és újult
erővel, lelkesedéssel és megannyi
kreativitással vág neki az első
maratoni zh-időszaknak. Mindennek
előtt azonban szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani a Tisztújító Szavazást, mely november 11-13 között
lesz a már megszokott helyeken és
módon. GYERE EL, A TE VÉLEMÉNYED IS SZÁMÍT!!!
Szerkesztőségünk továbbra is
nyitott, új tagokat bármikor szívesen
látunk. Nem győzzük hangsúlyozni,
hogy a Közhírben végzett munkáért
jelentős mennyiségű közösségi pont
is jár! Ragadjatok hát billentyűzetet
és pötyörésszetek kedvetekre! A decemberi dupla szám oldalait megtölteni igazi kihívás! Segítsetek hát
nekünk, és nem leszünk hálátlanok!
Mindenkinek fűtött előadótermeket
és sok-sok forralt bort kívánunk az
előttünk álló, hosszúnak ígérkező
télre!
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Hírek röviden
A középiskolások számára minden
évben sok érdekességet kínáló Nyílt
Nap idén november 7-én kerül megrendezésre. Bár ti már jócskán túl vagytok
ezen az élményen, de a K épület
aulájában lévő kiállításokra, az érdekes szakmai előadásokra mindenkit
szeretettel várnak.
A szeptember-október havi ösztöndíjak és szociális támogatás már
átutalásra kerültek. A november havi
kifizetések várhatóan hó elején kerülnek kifizetésre. A lakhatási támogatás
összege elsőévesek esetén 8.000,-Ft,
amely 3 havi, 2 havi, majd 1 havi
felbontásban kerülnek kiutalásra.
Kérünk mindenkit, hogy a félreértések

elkerülése végett figyelje a bankszámláját.
Elsőévesek figyelem! Az idei
balekoktatások megkezdődtek, a
pontos helyszínek és időpontok
tekintetében mindenki érdeklődjön a
mentoránál. Szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy a Balekkeresztelő
Szakestélyen való részvétel csak a
sikeres balekvizsga letétele után
lehetséges!
A Karon már hagyománnyá vált
Közlekedési Fórum idén immár ötödik
alkalommal kerül megrendezésre a K
épület dísztermében. A Szakmai Hét
keretén belül találkozhattok és hallgat-

hatjátok meg a szakma jeles képviselőit, akik a tapasztalataikról, legújabb terveikről, fejlesztéseikről, elért
sikereikről is tartanak előadást. A
rendezvény időpontja november 27.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!
Az idén november 11-én kerül
megrendezésre a Tudományos Diákköri Konferencia, amelynek keretén
belül az ifjú kutatók mutathatják be elért
eredményeiket. Aki teheti látogasson
el és hallgassa meg diáktársait.
November 10-én tanítási szünet lesz.

Jászi Eszter

SZAVAZÁS!!!
A BME KSK Hallgatói Önkormányzatának tisztújító szavazása, kultúrfelelősi posztra. A
szavazást megelőző Fórumon mindenki megismerheti a jelölteket. A kultúrfelelősi posztra
az SZMSZ-ben szabályozott módon, a Hallgatói Irodában és a fórumon lehet jelölni.
A Fórum és a Szavazás helye és ideje:
Kari Hallgatói Fórum
Baross Gábor kollégium Díszterme (Bp. Bartók Béla út 17.) 2003. november 11. (kedd) 1930
Tisztúító Kari Hallgatói Szavazás
Baross Gábor Kollégium Díszterme 2003. november 11. (kedd) a Fórum után
‘Z’ épület Földszint, Ruhatárnál 2003. november 12-13 (szerda, csütörtök) 900 - 1600
Hotel Terminus 2003. november 12. (szerda) 1800 - 2000

EHK-tükör
Ezen a helyen olvashatjátok az Egyetemi Hallgatói Képviselet
hozzátok intézett sorait.
Észre sem vettük, már itt is a
fogvacogtató hideg, és, hogy a életerőnket növelje, az első ZH-k időszaka
is. Tartsátok melegen és jó hangulatban magatokat, erre akár a közelgő
Gólyabálok is jó alkalomnak ígérkeznek!
Az október a választások jegyében
telik, több karon is, — így a Gazdaságtudományi, a Villamosmérnöki és
Informatikai, az Építészmérnöki, és az
Építőmérnöki karokon — most tartják

a tisztújításokat. A megváltozott Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatához
illeszkedve ezentúl a Karok HÖK
SZMSZ-ét is a hallgatók fogadják el,
így valószínűleg kettős szavazások
várhatóak. Kérlek benneteket, vegyetek részt minél nagyobb számban,
hisz a Kari működéshez elengedhetetlen az érvényes SZMSZ, és a
hallgatókat minél reprezentatívabban
képviselő HÖK.

Az EHK-ban is lezajlottak a választások, az előző elnök, Kreutzer
Richárd újraválasztásra került, és az
alelnökök — Márton Ervin és Csiby
Soma — is kaptak további egy év
bizalmat.
A sportos alkatúak figyelmébe
ajánlom, hogy két sportösztöndíj
pályázat is kiírásra került, lehet
válogatni, nézegetni a hirdetőket.
Ha bármi kérdésetek van, a címünk
ehk@sc.bme.hu, írjatok nyugodtan!

Csiby Soma
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A jegyzetekről
Bizonyára mindenki észrevette már, hogy 2003. január elseje
óta megváltozott a jegyzettámogatási rendszer. Erről és a
jegyzetellátás működéséről szeretnék leírni néhány mondatot.
A támogatás rendszerének változása egy kormányrendelet következménye, így január elseje óta minden
hallgató közvetlenül megkapja a
támogatást (készpénzben), így megszűnt a jegyzettámogatás felhasználásának központi ellenőrzése. Mindenki szabadon használhatja fel a
támogatást, már nem csak a jegyzetboltban kapható jegyzetekre lehet
fordítani, hanem más könyvekre,
fénymásolásra, írószerekre is (természetesen bármi másra is, de remélhetőleg mindenki saját okulására
hasznosítja ezt a pénzt). Ez főleg a
felsőbb éves hallgatóknak kedvező,
mivel a kisebb létszámú szakokon
sokszor fénymásolt jegyzetekből,
kiadott segédletekből tanulnak, jóval
kevesebb a központilag kiadott jegyzet, így a korábban esetleg bennmaradó pénzt is fel tudják használni.
Megszűnt a dotációs rendszer, ami
a jegyzetek árának látszólagos
emelkedését vonta maga után, mivel
eddig nem a teljes, hanem csak a
dotált árat kellet fizetni, a különbözetet

pedig levonták a támogatásból, amit
központilag vezettek (biztos sokan
emlékeznek még a kis vonalkódos
kártyára). Ennek a rendszernek az volt
a hátránya, hogy sokan nem használták fel a jegyzettámogatást, így
bennmaradt a támogatás összege,
amivel nem tudtak mit kezdeni.
Az új rendszer bevezetésével nagy
mértékben visszaesett a jegyzetek
értékesítése, ez egyrészt betudható
az áremelkedésnek, másrészt pedig
annak, hogy voltak olyanok, akik azért
is vásárolták meg a jegyzeteket, mert
a támogatást csak a jegyzetboltban
lehetett felhasználni és nem akarták,
hogy veszendőbe menjen. Így viszont
ezen hallgatók jegyzetvásárlási
motiváltsága is megszűnt.
Elgondolkodtató az is, hogy például ha egy elsőéves hallgató szeretné
megvásárolni az összes szükséges
jegyzetet az első félévre, akkor kb.
15000 Ft-ot kell kifizetnie, amihez a
jegyzettámogatás egy Mérnöki fizika
könyvvel járul hozzá (3500 Ft). Persze
mindenki el tudja dönteni, hogy

megéri-e neki ilyen összegeket
áldoznia jegyzetekre, ugyanis a
könyvtárból szinte mindegyik megszerezhető (ha időben megyünk).
Érdemes viszont azt meggondolni,
hogy a későbbiekben mire tudják majd
használni gyakorló mérnökként.
A jegyzetkiadási rendszerről is
megosztanék néhány gondolatot. A
jegyzetkiadást a Műegyetemi Kiadó
végzi, a karok megrendelései alapján.
Minden karnak rendelkezésére áll egy
összeg, aminek erejéig tud jegyzeteket kiadni, rendelni. A jegyzetrendelést a kari jegyzetfelelős végzi,
a tanszéki jegyzetfelelősök javaslata,
a fogyási adatok és a raktárkészlet
figyelembe vételével, a kar Jegyzetbizottság döntése alapján. A jegyzetek
értékesítése után a kart megillető
összeg (az ár 60%-a) visszakerül a
kar számlájára, ismét amit újabb jegyzetek kiadására vagy sokszorosítására fordíthat.
Remélem ezzel a kis betekintéssel
mindenki kicsit jobban átlátja a
jegyzetkiadás és jegyzetellátás
menetét és mindenki okosan fogja
felhasználni azt a bizonyos 3500 Ftot. A jegyzetek ről bővebben a
www.kiado.bme.hu oldalon lehet
tájékozódni.

Gaga

TVSZ módosítás
Újabb változások jelentek meg a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, a
Felsőoktatási Törvény módosításaihoz igazodva. A leglényegesebb változást az jelenti,
hogy a képesítési követelményekben szereplő képzési idő kétszerese alatt már nem a
záróvizsgát, hanem csak a végbizonyítványt kell megszerezni. Ez azt jelenti, hogy a
10 év alatt a végzéshez szükséges 270 kreditpont megszerzése és a diplomamunka
elkészítése az előírt, az államvizsga letétele nem számít bele a 10 évbe, így a záróvizsga
a hallgatói jogviszony megszűnése után is letehető a hatályos képesítési
követelményeknek és rendelkezéseknek megfelelően.
Másik változás, hogy a nyelvvizsga követelmény alól menetsülnek azok, akik a
beiratkozás évében betöltik 40. életévüket, vagy már korábban betöltötték.
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AMIT

AZ

ERASMUS

ÖSZTÖNDÍJRÓL TUDNI KELL…

1.

RÉSZ

A HALLGATÓI MOBILITÁS ALAPELVEI
2003/2004-ea tanév
AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ALAPELVEK:
1. A S OCRATES /E RASMUS program 2.2 akciójában azon felsőoktatási intézmény vehet részt, amelynek 2002.
november 1-én beadott Erasmus University Charter pályázatát az Európai Bizottság jóváhagyta.

2. Csak olyan magyar és európai felsőoktatási intézmények között jöhet létre hallgatói csere, amelyek
legkésőbb a kiutazást megelőzően a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott kétoldalú szerződéssel
rendelkeznek. A kétoldalú szerződésben szerepelnie kell, hogy az adott tanévben, az adott szakirányon
hány hallgató bevonásával fognak hallgatói cseréket lebonyolítani.
3. Magyar felsőoktatási intézmény csak az Európai Unió országaiba küldhet hallgatót.
4. Az E RASMUS ösztöndíjban részesülő hallgatók kiválasztásakor az intézménynek tartania kell magát a
Erasmus University Charter dokumentumban foglalt garanciális elvekhez.
5. Az intézménynek biztosítania kell, hogy a hallgatók pályáztatása, kiválasztása nyitott, átlátható és
minden hallgató számára esélyegyenlőséget adó eljárás keretében történjen.
6. Az intézmény vállalja a pályáztatás lebonyolítását és bírálatát. A pályázatokról döntéseket hoz,
szerződést köt, és a támogatott hallgatókkal beszámolót készíttet.
7. Az intézmények kizárólag diplomát adó tanulmányi programra cserélhetnek E RASMUS hallgatókat.
8. Mivel az E RASMUS tanulmányok ideje alatt a hallgató mind a küldő, mind a fogadó intézmény beiratkozott
hallgatója, a küldő intézmény köteles a hallgatót mindazon anyagi juttatásokban részesíteni, amelyek
az intézmény beiratkozott hallgatóit megilletik (pl. tanulmányi, tudományos, szociális ösztöndíj). A
hallgatónak meg kell fizetni mindazokat a díjakat, amelyeket a küldő intézmény a hallgatói számára
előír (pl. tandíj). Ez utóbbitól a küldő intézmény eltekinthet.
9. Az E RASMUS szabályok értelmében a fogadóintézmények a beérkező hallgatótól semmilyen díjat (tandíj,
vizsgadíj, beiratkozási díj, könyvtár, illetve laboratórium használati díj) nem kérhet. Ez a szabály nem
vonatkozik a különböző szolgáltatások díjára (biztosítás, diákszervezetek tagsági díja, fénymásolás,
stb.), melyet a fogadó intézmény Erasmus státuszon kívüli hallgatóihoz hasonlóan be kell fizetni.
10. A bejövő E RASMUS hallgatókkal kapcsolatos kérdésekben az egyenlő bánásmód és elbírálás elvét kell
alkalmazni.

A HALLGATÓRA VONATKOZÓ ALAPELVEK:
Az a hallgató kaphat E RASMUS mobilitási ösztöndíjat, aki

11. az 1. pontban leírt felsőoktatási intézménnyel az E RASMUS periódus teljes időtartama alatt folyamatosan
hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;

12. alapképzésben már elvégezte tanulmányai első évét (két lezárt félévvel rendelkezik),
13. az ERASMUS mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény beiratkozott hallgatója, és diplomáját/
oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte
meg;
14. alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben vesz részt a küldő intézményben
15. nappali, esti vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben
16. magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel
él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
17. akit a küldő intézmény E RASMUS ösztöndíjra kiválaszt, illetve akinek a fogadó intézmény megfelelő
tanulmányi programot tud biztosítani.
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AZ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ ALAPSZABÁLYAI:
18. Magyar felsőoktatási intézmények hallgatói csak az Európai Unió országaiba utazhatnak E RASMUS
ösztöndíjjal. Nem magyar állampolgárságú, Magyarországon tanuló hallgatók saját országukba nem
utazhatnak E RASMUS ösztöndíjjal.
19. Az E RASMUS mobilitási ösztöndíjak időtartama minimum 3 hónap vagy legalább egy teljes tanulmányi
terminus, illetve maximum egy teljes tanév.
20. Az E RASMUS ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap, posztgraduális vagy doktori
részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett
szakmai gyakorlaton vehet részt.
21. Szakmai gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, aki a szakmai gyakorlatát megelőzően vagy azt
követően legalább 3 hónapot tanulmányokkal tölt.
22. A hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási tevékenység nem támogatható.
23. A hallgató a teljes tanévet meghaladó, de maximum 12 hónap E RASMUS mobilitási ösztöndíjban akkor
részesülhet, ha a tanulmányi program mellett szakmai gyakorlaton is részt vesz.
24. Egy hallgató E RASMUS ösztöndíjban tanulmányai 1 során csak egy alkalommal részesülhet.
25. Az ösztöndíj időtartama csak akkor hosszabbítható meg, ha a hallgató külföldi tanulmányai folyamatosak.
26. A hallgató ún. label-hallgatóként sem részesülhet még egyszer az E RASMUS státusszal járó előnyökben.
27. A tanulmányok teljes elismerése érdekében a partnerintézmények minden hallgató esetében a kiutazást
megelőzően írásban megállapodnak abban a tanulmányi programban (háromoldalú Tanulmányi
Szerződés), melyet a hallgatónak az E RASMUS tanulmányok ideje alatt a fogadó intézményben el kell
végeznie. A küldő intézmény ezt beszámítja a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségeibe. A küldő
intézmény a hallgatót ugyanazon tárgyból az E RASMUS tanulmányok elvégzése miatt halasztásra, pótvizsga
letételére semmilyen formában nem kötelezheti.

AZ ÖSZTÖNDÍJ KISZÁMÍTÁSA
28. A hallgató akkor vehet részt az E RASMUS akcióban, ha megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik ahhoz,
hogy a fogadó országban felmerülő költségeit fedezni tudja. Ehhez a S OCRATES /E RASMUS akció kiegészítő
támogatást nyújt.
29. Az ösztöndíj összegét a küldő intézmény állapítja meg.
30. A küldő intézmény és a hallgató a kiutazást megelőzően Ösztöndíj-szerződést kötnek, amelyben rögzítik
az E RASMUS ösztöndíj havi és teljes összegét, valamint a folyósítás részleteit.
31. Az Ösztöndíj-szerződésben E RASMUS ösztöndíjat euróban kell kifejezni, és - amennyiben lehetséges euróban kell a hallgató bankszámlájára utalni.
32. Az E RASMUS ösztöndíj maximális havi összege 500 euró, illetve 5000 euró a teljes tanévre.
33. Az E RASMUS hallgató 200 euró/hó Erasmus támogatásnál kevesebbet nem kaphat az intézménytől.
A minimum ösztöndíjnál csak abban az esetben lehet kevesebb ösztöndíjat adni, ha olyan körülmény lép
fel, amely a külföldi tartózkodás költségeit jelentős mértékben csökkenti. Ezt a körülményt az
Ösztöndíjszerződésben fel kell tüntetni.
34. Amennyiben a hallgató saját maga bizonyíthatóan rendelkezik a szükséges anyagi fedezettel (lásd 1.
Táblázat), megfelel a fentebb leírt jogosultsági kritériumoknak, és kiutazását az intézmény támogatja,
úgy az E RASMUS hallgatókkal megegyező jogi státuszban, de E RASMUS ösztöndíj nélkül, label-hallgatóként
vehet részt a programban.
35. Az E RASMUS mobilitási ösztöndíj nem fedezi szükségszerűen a fogadó országban felmerülő költségeket,
valamint a vízum, a biztosítás, illetve az utazás költsége is a hallgatót terheli.
36. A hallgató az E RASMUS mobilitási ösztöndíjra csak akkor jogosult, ha ezen időtartam alatt más, Európai
Uniós program (pld. L EONARDO DA V INCI , Marie Curie ösztöndíj, J EAN M ONNET ) által biztosított támogatást
- azonos célra és költségekre -, nem vesz igénybe.
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Tanulmányok időtartama alatt a diploma megszerzéséhez szükséges idő valamint a másoddiploma, posztgraduális és

doktori tanulmányok ideje együttesen értendő.
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1. TÁBLÁZAT:
A 2003/2004-as tanévben E RASMUS ösztöndíjjal kiutazó hallgatók számára iránymutató összegek a
minimális megélhetéshez szükséges összegekről fogadó-országonként. A küldő intézmény az
ösztöndíjak megállapításánál ettől eltérhet.
Az E RASMUS ösztöndíj összege max. havi 500 euró, illetve a teljes időtartamra nem több

Ország
Ausztria
Belgium
Dánia
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Svédország

mint 5000 euró.

Minimálisan szükséges összeg/hónap (euró)
300
400
400
400
400
300
400
400
400
400
400
350
350
400

Forrás: Erasmus Iroda

Bizonyára már sokatokban felmerült a külföldön való tanulás, áthallgatás lehetőségének megpályázása. Ez
a kis bevezető egy általános, átfogó alapszintű tájékoztatás, amely lehetőséget nyújt arra, hogy mélyebb
betekintést nyerjetek a pályázat menetébe, és minden szükséges információt megkapjatok ahhoz, hogy
márciusban már nyugodt szívvel adjátok le a pályázati anyagaitokat.
Szóval ha valamikor, akkor most igazán érdemes gyűjteni a KÖZHÍR közeljövőben megjelenő számait, hiszen
az ösztöndíjról sorozatban fogunk benneteket tájékoztatni.
Reméljük, hogy minél többen kedvet és bátorságot kaptok, és egy év múlva már a hazaérkezett diákok
beszámolóját olvashatjátok ezeken az oldalakon.
Ebben a témában is az olvasói leveleket, kérdéseket ebben a kozhir@kozlekkar.hu címre várjuk.

Eszter
Ui.: Köszönet az egyetemi Erasmus Irodának!
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Változó vizeken haladni
Október eleje mindig sorsdöntő időszak az Egyetemi Hallgatói
Képviselet életében, ekkor kerül sor ugyanis a tisztségviselők
megválasztására. Idén a vezetőségben nem történt változás,
továbbra is Kreutzer Richárd, közlekkaros hallgató áll az EHK
élén, miután újabb egy évre bizalmat szavaztak neki a küldöttek.
Az újraválasztás alkalmából megkerestük a régi-új elnököt.
Közhír: Először is, gratulálok az
újjáválasztásodhoz!
Kreutzer Richárd: Nagyon köszönöm.
K.: Ha emlékszel, tavaly, a megválasztásod alkalmából készült
interjúban feltettem azt a kérdést,
hogy akarod-e folytatni az egyéves
megbízatás lejárta után is. Akkor
azt válaszoltad, hogy még meglátod. Eltelt az a bizonyos egy év,
és újra itt ülünk.
K.R.: Igen. Úgy éreztem, az lenne a
célszerű, ha az én vezetésemmel
zajlanának tovább az események. Az
elmúlt időszakban rengeteg változás
történt, mind az EHK köré szerveződő
gazdasági tevékenységet végző cégek
(MŰISZ, MISZ Kht., stb.) életében,
mind pedig a Hallgatói Képviseleten
belül. Voltak területi és személyi
változások is, a Diákközpontban is
igazgatóváltás zajlott le és az EHK
képviselők nagy része is kicserélődött.
Ennek folyományaként úgy éreztem,
még egy évig szívesen viszem a
zászlót.
K.: Mit tartasz az elmúlt év legnagyobb sikerének, mire vagy a
legbüszkébb?
K.R.: Jó kérdés. Nem tudok így
súlyozni, a kis eredményeket is
nagyon fontosnak tartom. Igazából az
elmúlt évben rengeteg dolog csak
elkezdődött, mind a gazdálkodás,
mind az EHK életében. Itt van például
a Központi Tanulmányi Hivatal (KTH),
aminek az előkészítése már az előző
elnök, Krázli Zoltán idejében elkezdődött, és az én irányításom alatt
sikerült tető alá hozni, de még
homályos a kimenetele. A felvázolt kép
– ami alapján mi is döntést hoztunk –
jó. De ebből még nem tudjuk, hogy
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mi fog megvalósulni, akaratunk
ellenére is csorbát szenvedhet a
kialakításnál. Nemsokára minden
kiderül. Általánosságban a hallgatók
helyzete a normatíva emelése miatt
alapvetően javult.
K.: Mi a helyzet a kétszintű képzés
bevezetésével?
K.R.: A képzési idő meghosszabbítására vonatkozó egyetemi kérés
valószínűleg nem fog kormánytámogatást kapni, végső soron tehát
fél évvel rövidül is a képzés, mert a
BSc (alapszintű) képzés végén is
diplomamunkát kell leadni. Várható
még a mérnöki alapszakok radikális
csökkentése is, a jelenlegi körül-belül
40-ről akár 8-10, durvább elképzelések
szerint 3-5 szakra.
K.: Szívesen veszel részt a képzés
struktúrájának kialakításában?
K.R.: Nem. De részt kell, hogy vegyek.
Megmondom őszintén, nagyon féltem
a hallgatókat. Szerintem felesleges és
használhatatlan lépcsőfokot kell
megmászniuk, ez az alapszintű tudás
önmagában még eladhatatlan lesz.
Egyenlőre még nincsenek világosan
megfogalmazva az elvárások.
K.: Szerinted tehát ez a hallgatók
kárára megy?
K.R.: Nem tudom. Ha azt a célt fogja
szolgálni, hogy átjárhatóbbak lesznek
a felsőoktatási szakirányok, mondjuk
egy mérnöki alapképzésre fel lehet
venni közgazdasági irányultságot,
teszem azt, a munkaerőpiac változásától függően, abban az esetben jó
dolognak tartanám a kétszintű képzés
elindítását. A képzés bevezetése
végső soron még nem eldöntött tény,
most van az ügy az Akkreditációs
Bizottság előtt.

K.: Volt szó a sikerekről, óhatatlanul felmerül a kérdés: kudarcok?
K.R.: Igazából a sikerkudarc kérdéseket nehéz megválaszolni. Előttem
voltak feladatok, amiket próbáltam a
legjobb tudásom szerint megoldani.
Voltak olyan események, amelyek
számomra jobban is alakulhattak
volna, de ez nem rajtam múlott. Én
próbálok sodródás közben kormányozni, és nehéz a hajóról megítélni,
hogy ez most hullámhegy vagy
hullámvölgy. Személyes véleményem
szerint ami elszomorító, az a hallgatói
mozgalmak helyzete: egyre kevesebb
a lelkes ember, mind az egyetemen,
mind az országban. Ez az öntevékeny
köröktől kezdve a kari hallgatói
képviseleteken át begyűrűzik az EHKba is. Új célokat kell megfogalmazni,
különben pár éven belül komoly
válságban lesznek a hallgatói mozgalmak. Hozzáteszem: a közlekkar
ebből a szempontból üdítő kivételnek
számít, itt még lehet találni segítőkész, közösségi embereket.
K.: Mit lehet ez ellen tenni, milyen
célokat fogalmaznál meg?
K.R.: Próbálunk képzéssel „védekezni”. Az EHK-ba frissen bekerült
emberek esetében belső képzést
indítottunk és így próbáljuk az „emberanyag” színvonalát fejleszteni. Továbbra is az érdekképviseleti munkára
fogjuk a nagyobb hangsúlyt fektetni,
de mellette a szolgáltatásokat is
felügyeljük. Szeretnénk a változó
vizeken haladni.
K.: Utolsó kérdésként egy aktuális
probléma, amiben az EHK-nak is
döntő szava lesz: a rektorválasztás.
K.R.: Megpróbálunk – az eddigi
rektorválasztásokhoz hasonlóan –
felelősségteljesen eljárni ebben az
ügyben is. Egyenlőre még nem
tisztázott a jelöltek személye. De
megígérem: a hallgatóság érdekeit
fogjuk szem előtt tartani, amikor állást
foglalunk!
K: Köszönöm a beszélgetést és sok
sikert kívánok a további munkádhoz.
R: Én is köszönöm.

Zsolti

2003. október

Akire büszkék vagyunk…
Karunk doktorandusz hallgatója, Krázli Zoltán a közelmúltban
komoly elismerésben részesült. Az Egyetemi Hallgatói
Képviselet idén – többek között – neki ítélte a „Pro Juventute
Universitatis” díjat, melyet minden évben a Műegyetemi Ifjúságért
legtöbbet tevő személyek kapnak meg. A Műegyetemi Ifjúsági
Szolgáltató Kht. ügyvezetőjével beszélgettünk a díjról.
Közhír: Ezúton is szeretnék gratulálni
a díjhoz.
Krázli Zoltán: Köszönöm. Bár, az igazat
megvallva, most csak a konkrét díjátadás
volt, a díj odaítéléséről már jóval hamarabb
döntöttek, sőt, most csak az olyan
renitenseknek adták át, mint én, akik nem
tudtak elmenni az Egyetemi Tanács
júniusi, ünnepi ülésére.
K.: Ki döntött a díj odaítéléséről?
K.Z.: A díjat az Egyetemi Tanács ítéli oda
az Egyetemi Hallgatói Képviselet javaslatára, ahova a kari Hallgatói Önkormányzatok terjesztik fel a jelölteket. Az
EHK dönt a Tanács elé terjesztendő
személyek névsoráról.
K.: Hány díjazott van?
K.Z.: Minden évben három – megosztott
díj esetén maximum négy – ember kapja
ezt a kitüntetést, és íratlan szabályként
mindig van közte hallgató és oktató is. Idén
a másik hallgató, aki megkapta, Veres
Gábor volt, aki közben a Diákközpont
igazgatója lett.
K.: A díjat egy konkrét tevékenységért
adják?
K.Z.: Nem, igazából ez egyfajta hallgatói
életműdíj. Egy hosszabb időszakot
vizsgálnak és az abban végzett munkát
értékelik. Ennek a díjnak tehát semmi
köze a MISZ Kht.-ben végzett munkámhoz. A szálak még a Baross Gábor
Kollégiumban végzett munkámhoz illetve
a Kari Hallgatói Képviseletbe vezetnek
vissza, ahonnan később átkerültem az
Egyetemi Hallgatói Képviseletbe és két
évig voltam az EHK elnöke. Amikor tavaly
októberben lemondtam hallgatói önkormányzatban végzett tevékenységeimről,
az EHK – a hallgatóság nevében – ezzel
„köszönte meg” a munkámat.
K.: Mekkora ereje van a díjnak?
K.Z.: Ez egy belső, műegyetemi elis-

merés, ebből kifolyólag az egyetem
berkein belül tudják értékelni a díjat.
K.: Kicsit más vizekre evezve: menynyiben volt köze a MISZ Kht.-nek
abban, hogy minden tisztségedről
leköszöntél az EHK-n belül?
K.Z.: Részben köze volt hozzá. Jó
alkalomnak kínálkozott ahhoz, hogy úgy
lépjek tovább, hogy nem kell teljes
mértékben elszakadni az eddigi tevékenységektől és környezettől. Inkább azt
mondanám, hogy másféle dolgokkal kell
foglalkoznom egy ismerős közegben.
K.: Miben más?
K.Z.: Az itt dolgozók már munkavállalók,
itt már nem úgy működnek a dolgok, hogy
mindenki elvállalja azt, amit szívesen csinál
és amihez kedve van. Itt konkrét feladatok
vannak, jogi-pénzügyi kötelezettségekkel,
következményekkel.
K.: Miben áll a MISZ Kht. tevékenysége?
K.Z.: Igazából a hallgatók és az egyetem
felé nyújt szolgáltatásokat. Emellett
segítjük a Hallgatói Önkormányzatok

működését. Ezek a szolgáltatások
megnyilvánulnak például a Műegyetemi
Ajándékbolt, a gödi mérőtelep vagy a
balatonlellei tábor büféjének üzemeltetésében, de ugyanígy működteti a
kollégiumokban található hallgatói
klubokat, mint mondjuk a HaBárt. Kiadja
az EHK lapját, a Műhelyt, az összes kari
lapot, a Közhírt is beleértve, segíti
szervezni többek között a Nyílt Napot a
középiskolásoknak, valamint az egyetemi
állásbörzéket. A hallgatók elhelyezkedését
segítve rendszeresen végzünk munkaerő
közvetítést is.
K.: Kik és mikor alapították ezt a
társaságot?
K.Z.: 1999-ben alapította az akkori EHK,
tehát, mint EHK-képviselő, én is az
alapítók között voltam. Működését 2000
januárjában kezdte meg. Rengeteg
munkával sikerült mára egy elismert
szervezetet létrehozni, közel harminc
alkalmazottal.
K.: Személy szerint mivel foglalkozol
a Kht.-n belül?
K.Z.: Nekem konkrétan az egyetemmel
való kapcsolattartás, pályázati tevékenységek, pénzügyi-jogi ügyek intézése a
feladatom. Ez napi 9-10 órai munkát jelent.
Teszem a dolgom legjobb belátásom
szerint.
K.: Legyen ez a zárszó! Mégegyszer
gratulálok a díjhoz, a további munkádhoz pedig sok sikert kívánok.
Köszönöm a beszélgetést.
K.Z.: Én is köszönöm.

Zsolti

Szolid árakkal, Italkülönlegességekkel, Folyamatos akciókkal
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.
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Gólyabál
Október 15-én lezajlott az idei Gólyabál, ezzel kapcsolatban írunk fergeteges sikert aratva, a közönség
alig engedte le őket a színpadról.
most néhány sort összefoglalásul.

Rövid technikai szünet után a konferanszié szerepét Abaházi Csaba
vette át.
A kommersz diszkózenét kedvelők
számára most jött el a Kánaán:
„Kozmix a házban”! A kiadós playback után az idei bál szépeit csodálhattuk meg a színpadon. Az est
pozitív csalódása következett a Best
Of Danubius képében, akik élőfellépésükkel méltán érdemelték ki „az
est legtöbb embert megmozgató
produkciója” címet. Ezután zárásig
DJ Junior pörgette a lemezeket.
Dicséret illeti a közönséget, mivel
eme hajnali órán is szép számmal
képviseltették magukat.

MI
Akik jól érezték magukat : )

Összességében kijelenthetjük,
hogy sikeres rendezvényt tudhatunk
magunk mögött, vendégeink száma
meghaladta az 1700 főt (jóval több
mint a tavalyi létszám!). A folytonosságot ifj. Vajda Gyula és zenekara (a borozóban húzták a talpalávalót) és DJ Solymi zenéje biztosította, ők egész éjjel „működtek”.
Az aulában változatos program várta
az erre vetődők et. A Megnyitót
(melyet Dr. Sturcz Zoltán a GTK
dékánhelyettese mondott el) hagyományosan a Gólyatánc követte (a
közönség körében osztatlan sikert
aratott az elsőévesek keringője),
majd a Mentorgárda vette át a
szór ak oztatói stafétát. Az első
ránézésre a Magyarországi Sváb
Kissebség Tiroli Vadászkörének
benyomását keltő csoport még
sokáig emlékezetes mementója
m ar ad az idei rendezvénynek ,
Demjén Rózsi Szerelemvonatának
áthangszerelt verziójára pedig lelkes
vonatozásba kezdett a közönség
(élükön a Gólyatáncosokkal). A
Gólyaital elkészítését a bevált recept
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alapján bevált szakemberekre bíztuk
(Dr. Komócsin Zoltán, Dr. Szabó
Zoltán), a koktél annyira jól sikerült,
hogy húsz perc után kiderült, repetázni majd csak jövőre lehet. Ezután
a Zanzibár koncertje következett

Ezúton s zer etnénk k ös zönetet
mondani Érsok Eszternek, Andinak,
Jóna Pepének, Kövinek, Janesnek,
Bandinak , Micsinek és m inden
szervezőnek, aki nem lett név szerint
megemlítve, hogy segítették a Bál
előkészítését és gördülékeny lebonyolítását.

Séf és Pepe
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Az olvasó kérdez, a FGK válaszol
Sziasztok!
A gólyabálos cikkhez, ill. szervezéshez szeretnék hozzászólni, ezért: légyszi legalább a szervezőkhöz juttassátok
el. Köszi:
Szóval az áll az írásban, hogy “Ez a rendezvény egy BÁL! Úgyhogy ennek megfeleően kéne felöltözni.” Ehhez azt
fűzőm hozzá, hogy szívesen, úgy öltözöm, de akkor szolgáltassanak BÁLI zenét (is), ami viszont KERINGŐ! És itt nem
csak a gólyaprodukcióra gondolok, hanem utána legalább 4-5 számra lehetőleg. A többségetek talán járt már
szalagavató bálon, ott is így van. Sőt, ez utóbbin az elsősök meg is tanulhattak keringőzni, tehát, én nem félnék attól,
hogy nem lesz tánc. Légyszi gondoljátok meg, ha már felöltözünk, legyen hozzá illő tánc (is), aztán jöhet Zanzibár és
Kozmix.
Hát ennyiről lenne szó:

Matyi

Kedves Mátyás!
Leveledet kézhezkapva azonnal körtelefont eszközöltem a HK Gólyabál szervezőbizottságának tagjaihoz, akik rendőri
kísérettel siettek a szélrózsa minden irányából az irodába megvitatni a kérésedet. A hajnali fél 1-kor összeült szervezők
a következő publikus határozatokat hozták.
A bizottság leveled minden szavát Mátyás királyhoz hasonlóan igazságosnak találta, így a következő módosításokat
eszközöltük a Gólyabál programjában:
1. Visszamondtuk Elton John szereplését, aki a bejáratnál halk zongorajátékával fogadta volna a belépőket, helyette a
Nemzeti Filharmónikus Zenekar próbál meg elférni a szponzori lufik között.
2. A moszkvai Bolsoj Balett könnyed játéka helyett a nagyteremben a Gólyákat is betanító Sántika tánccsoport adja
elő félórás keringőjét.
3. A Kozmix együttes playback előadását élő zenével a MATÁV Filharmonikusok fogják kísérni.
4. A Zanzibár együttes csak dúdolni fog, helyette Gregor József énekli a számokat Báli hangulatban.
5. Hosszas rábeszélés után a Best of Danubius, Best of Petőfi rádióra változtatta a nevét és a Magyar Rádió néprajziés bálizene osztály Kék Duna brigádja patronálásával az archivumból válogat a Gólyák fülére való zenét.
6. A megemelkedett színvonalnak köszönhetően, férfivendégeink csak Gucci, Armani vagy Hugo Boss öltönyökben,
a hölgyvendégek pedig csak Dior, Chanel és Versace költeményekben léphetnek be, melyek eredetiségét a gyártó
cégek helyszínre hívott vezető tervezői a jegyekkel együtt ellenőrzik.
Sajnos, az új Gólyabáli plakátok elkészítése meghaladja a Bálig fennmaradó időt, így a HK az összes műholdas
csatorna szabad reklámidejét lekötötte a megváltozott program megfelelő kommunikálására.
Reméljük sikerült kedvedre tennünk, és ezúton hívjuk fel a jövő évi gólyák figyelmét arra, hogy a 2004-es Közlekkari
Gólyabállal kapcsolatos észrevételeiket legkorábban a Bál kezdetét megelőző héten tehetik meg saját felesleges
programszervezői kapacitásunk megfelelő lekötése céljából.
Üdvözlettel:

FőGeci Kings
a HK gólyabáli szervezőbizottságának ajánlásával.
UI: A viccet félretéve a Gólyabálok szervezésének eddigi tapasztalata alapján a Vendégek egyáltalán nem, vagy csak
nagyon kis számban igénylik az eredeti báli hangulatot...
Az ilyen helyekre vágyó fiataloknak ajánljuk a Jogászbált, vagy az Építészkar gólyabálját.
Ha bármilyen kérdésed van, a HK irodában szivesen válaszolok.
(Szalontai Ferenc 06-XX-XXX-XX-XX)
{ Gyimesi András: 06-XX-XXX-XX-XX}
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Az oktató is volt ember
Ismét, vagy újra - egy új rovat indul a Közhír hasábjain,
a fenti címmel, amelyben karunk tanárait mutatjuk be
„emberközelben”. Dr. Szabó Mihály adjunktust, a Kémiai
Te c h n o l ó g ia Ta n szé k o kt a t ó já t k é rd e zt e m é l e t é r ő l ,
munkájáról:
Közhír: M ilyen gyerekkora
volt?
Esztergomban születtem, de
m ár k is k or om ban átk öltöztünk
Vácra, iskoláimat is ott jártam, és
m o s t i s o t t l a k o m . A g ye r e k koromban nem volt semmi rendkívüli, éltem a gyerekek életét.
Gimnáziumban kémia tagozatra
jártam. Ennek az volt az oka, hogy
akkor nyílt egy új gimnázium Vácon
és a végzősök szívesen mentek
oda. Nem szerettem különösebben
a kémiát, inkább a matematika és
a fizika érdekelt, de csak ilyen
tagozat indult, így oda kerültem.
Gyerekkorom fő jellemzőjeként
a sportot említhetem, persze csak
amatőr szinten. Az iskolai csapatba mindig bekerültem, az általános
iskolában kézilabdáztam, a középiskolában kosárlabdáztam. A gimnázium kosárcsapatában nagyon
szerettem játszani, hiszen jó volt
a társaság, sokat versenyeztünk,
főleg megyei bajnokságokra utaztunk.
A gimnáziumi évekre szívesen
em lék szem, nagyon jó osztályközösség alakult ki, még most is
összejárunk. Mivel szervező típusú
ember vagyok, az érettségi találkozókat is én szervezem, az utóbbi
időben már évenként.
Talán a gimnázium meghatározóbb az én életemben, mint az
egyetem volt. Az ottani közösség
erősebb, mint az egyetemi. Részben a kosárcsapattal is összefügg:
g yak r a n ös s ze j ö t t e k a c s ap a t
tagjai, de bulizni már a lányokkal
mentünk. Akkor még a házibulik
ideje volt, mindig ott találkoztunk,
ahol épp ne m volt ak otth on a
szülők.
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Közhír: Meséljen a családjáról!
Három gyermekem van: két lány
és egy fiú. Nagyobbik lányom és
fiam már egyetemisták, kisebbik
lányom még általános iskolás, ő
el ég k és őn s züle tet t. Aj ánl om
mindenkinek, hogy 30 után még
vállaljon gyereket, akkor másként
látja a gyerek nevelést, j obban
átéli, mint amikor egzisztenciát
k ell ter em tenie gyer ek nevelés
közben.
Nejem eredeti szakmája pedagógus, de egy marketing cégnél
s zá m í t ó g é p e s m u n k a t á r s k é n t
dolgozik.
Három nővérem családj ával
g ya k r a n t a l á l k o zu n k , e g y- e g y
családi találkozón 25-30 fő is öszszegyűlik , általában egy nagymarosi hétvégi házban. Ilyenkor
bográcsban főzünk, tollasozunk,
labdázunk, beszélgetünk. Különö s en f o nto s na k t ar t om ezt a
gyerekeim szempontjából, hisz így
a 10 unok atestvér együtt van,
megismerik egymást, így biztos,
hogy fogják tartani a kapcsolatot
a jövőben is.
K ö z h í r : H o g ya n t e l t e k a z
egyetemi évek?
Itt az egyetemen szereztem vegyészmérnöki diplomát, 1979-ben.
A Martos koleszban laktam 5 évig,
majd nevelőtanárként még 2 évig
dolgoztam ott.
Jó tanuló voltam, így beszerveztek a kollégiumi bizottságba,
hosszú időn keresztül vettem részt
a közösségi élet szervezésében,
az utolsó évben a KB titkáraként.
Szép időszak volt, nem bántam
meg. Más volt az akkori kollégium,
szigorúbb, de a kollégiumi élet

színvonalas volt. Például az Ars
P r e s s o n e v ű k ul t u r á l i s m ű s o r
minden péntek este színesítette a
progr am ot, utána a k ollégium i
stúdió adta a discot. Közben - bár
nem szabadott volna-, de kőbányai
világos sört mértek a büfében.
Miután általában pénteken voltam
egész napos laborban, jólesett
utána egy kicsit kikapcsolódni.
Hazaudvaroltam, ezért a hétvégéket otthon töltöttem.
A vizsgákra is otthon készültem, nyugodtabban lehetett tanulni, de mindig az utolsó pillanatig
halogattam: Ha például 500 oldal
volt egy vizsgára, beosztottam
minden napra 100-at. Aztán az
első nap 0, a második nap 50 és
így a java a végére maradt. Volt
olyan, hogy alig aludtam vizsga
előtti éjszaka. Mindig kitöltöttem
a vizsgaidőszakot, nehezen vettem
rá magam, hogy vizsga után azonnal a következőre készüljek.
Közhír: M ióta tetszik tanítani? Hogyan kezdte a tanári
pályát?
Oktatási minisztériumi ösztöndíjasként itt maradhattam egyetem
után. Ez akkor évfolyamonként 12 em bert jelentett, és m ivel jó
tanuló voltam, engem is marasztaltak. Akkor kerültem a Kémiai
Technológia Tanszékre. Előtte nem
volt kapcsolatom a tanszékkel, de
egy kari megállapodás szerint ők
kapták a következő ösztöndíjast és
az épp én voltam . Azóta is ott
vagyok. Az első években szilikátokkal foglalkoztunk, elsősorban
köszörűszerszámok gyártástechnológiájával. A szilikát-technológiai
csoportot Moser Miklós egyetemi
tanár vezette. Miután elment nyugdíjba, a profil megszűnt. Ő tartotta
a m űszak i k ém iát a k özlek kari
elsősöknek, és én megörököltem.
A végzésemkor a mostani HÖKne k m e gf el el ő KI SZ b izot ts ág
tagj ait az ös ztöndíj as ok k özül
válogatták ki: tudták rólam, hogy
szeretem a sportot, és KB titkárként is megismertek így tőlem is
megkérdezték nem szeretnék-e
sportfelelős lenni. Akkor ott ko-
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moly sportszervező munka folyt,
tulajdonképpen egy kis egyesületként működtünk. Aztán megalakult a MAFC szabadidő részlege, ez a tevékenység átkerült
oda, így a Szabadidő Szakosztály
vezetőj e lettem , s egyúttal az
elnök ség tagja. Ez a szerelem
azóta is tart, jelenleg ügyvezető
alelnökként irányítom a szabadidősportot.
Közben egy k is k itérők ént
19 93 - tó l öt év ig f é lá ll ás b an a
vegyészkar dékáni hivatalvezetője
lettem . Épp a k reditrendszer
közvetlen bevezetését megelőzően
ismerhettem meg egy egészen új
tevékenységet, a hivatali munkát.
A k k o r i dé k án un k , G ál Sá n do r
irányításával és támogatásával a
karon fejlesztettük ki a Neptun
elődjét, és tulajdonképpen a Neptun “kalóz” változata is a karon
futott elős zör, m ajd átvette az
e g é s z e g ye t e m . A k k o r l e t t e m
főnöke sok hölgynek, ami szintén
m á s , m int k ös zör űs zer s zám ot
gyártani, vagy ok tatni. Erre az
időszakra esett az egyetemi nagy
létszámcsökkentés is, rövid időn
belül a hivatali létszám megfeleződött, m ik özben bevezettük a
kreditrendszert, tehát nem volt
egyszerű.
1998-ban úgy éreztem, dönteni
k el l: h a nem s ze r etné k eg és z
életem ben hivatalvezető lenni,
vissza kell térni a tanszékre. Ezt
dékán úr is elfogadta, s azóta új
ter ülettel, k ör nyezet-m enedzs menttel foglalkozom. Ez különböző
vállalatoknál, főként a gyógyszeriparban környezetimenedzsment
rendszerek kialakítását, a környeze t i t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s é t ,
környezeti állapotfelmérést jelenti.
A tanulmányi adminisztrációtól
azonban nem szakadtam teljesen
el, azóta az ok tatási rek torhelyettes úr tanácsadójaként működöm . Els ős orban a T VSZ k ar bantartása, a tanulmányi ügyrend
kidolgozása volt a feladatom, majd
k b. m ás f él éve r ek tor i m egbízottként a Központi Tanulmányi
Hivatal bevezetését irányítom.

Közhír: Miben áll a hivatal
működése, hogyan folynak az
előkészületek?
Az építkezés és a bútorozás
kész, az informatikai kivitelezés
f o l yi k . A s z á m í t ó g é p e k e t m á r
telepítették , a szoftver ek testreszabása a jelenlegi feladat. A
személyzet véglegesítése is még
hátravan, napokon belül eldől, kik
mennek a hivatalba, és kik mar adnak a k ar ok on. Ugyanc s ak
folyik az eljárási rendek véglegesítése. Reméljük, hogy jól fog
m űk ödni - ügyfélhívó r endszer
könnyíti a munkát; interneten és
telefonon is lehet majd szolgáltatások at igényelni. Term észetesen számos probléma fog adódni, amit lépésről lépésre meg kell
oldani. A fő cél: minél gyorsabban
k is zolgálj uk a diák ok at, c s ök kenjen a várakozási idő, egységes
ügyintézés legyen az egyetemen.
Lesznek gondok, de megpróbáljuk
k ezelni ők et. Jelenleg a TVSZ
végrehajtási gyak orlata k ülönbözik a k ar ok on, ezek et m egpróbáljuk egységesíteni. Természetesen a hivatal csak végrehajtja
a szabályokat, a szabályok meghozatala, és a döntés az egyéni
ügyekben már az illetékes testületek, vezetők feladata. Ma a belső
szabályozás bonyolultsága miatt
van sok adminisztrációs munka –
ez ember és időigényes.
Közhír: Mikortól intézhetjük
már a KTHban ügyeinket?
Év végére már működésbe kellene lépjen a rendszer.

Közhír: Milyen jövőbeli céljai, elképzelései vannak a tanár
úrnak?
Mindig adódtak a feladatok ,
nem terveztem. A KTH beválik-e,
attól sok minden függ. Ha részt is
kell vegyek a vezetésben, nem
s zer etné m f őállás ban v állalni.
Ahhoz, hogy jól tudjuk kiszolgálni
a diákokat ismernünk kell a problémáikat. Ezért is volt előnyös,
hogy am íg a dék áni hivatalban
dolgoztam, oktattam a tanszéken.
Remélem ez most is így marad, és
összeegyeztethető lesz a kettő.
Közhír: Ennyi munka, felelősség mellett jut idő kikapcsolódásra, hobbira?
Viszonylag kevés. Hobbiként,
rekreációként hetente egyszer futballozni járok a kollégákkal, és
nagyon szomorú vagyok, ha nem
tudok elmenni. A sportot nézni is
szeretem, bár arra is kevés idő jut.
Gyerekkoromban zongorázni tanultam , s zer etek zenét hallgatni,
gyakran a számítógép mellett. A jó
ze né t s ze r e te m , m ű f a j tó l f ü ggetlenül.

Közhír: Tanár úr, köszönöm a beszélgetést, zárásként a Közhír vendégkönyvébe lesz szíves írni néhány
sort:
Burus

13

2003. október

Balekkeresztelő Szakestély
A Baross Kollégium híres-hírhedt folyosói madari már minden
emeleten csiripeltek bizonyos Balekkeresztelő Szakestélyről. Az
alábbiakban egy tavalyi balek beszámolóját olvashatjátok.
Az év harmadik legfontosabb
eseménye gólyáinknak a Balekkeresztelő Szakestély, melyet a csatabárdásás és a gólyabál előzött meg.
Ezt a hagyományt nem lehet összehasonlítani a korábbi bulikkal, ugyanis
ez nem egy szokványos hangvételű
rendezvény. A keresztelőhöz vezető út
sem a szokványos. Itt mindennek
megvan a maga rendje, szabályok
vannak, amiket be kell tartani mindenkinek. De hogyan is juthattunk el a
Balekkeresztelőig tavaly?
Nem volt nehéz, pedig még vizsgáznunk is kellett. Az egész már a
gólyatáborban indult néhány dal
megtanulásával. Majd később minden
dalt kívülről tudni kellett. Mindet meg
kellett tanulnunk, néhány daltanulással
is eltöltött este alatt a Habárban. Nem
kell megijedni könnyű, fülbemászó
dallamú és még inkább megjegyezhető szövegű dalokról van szó. A
HaBár-os környezet (közel a pult),
pedig nagyon nagy előnyére válhat az
éneklést nem kedvelőknek is.
A vizsga is ezen a helyen történt.
Nagyon sokan voltunk és ötösével

kérdezték az általunk megtanulni vélt
anyagot. Néhányan megbuktak, tehát
a vizsgát és a készülést nagyon
komolyan kell venni. Aztán ha a
leckekönyvbe bekerült hogy megfelelt,
még mindig nem lettél balek. A
keresztelőig pogányok vagyunk. De a
keresztelkedéshez kell egy keresztszülőt is választani a dicső Firmák
közül. Lehetőleg olyat, akit azért már
ismerünk. Sokan a mentorukat választják, de mivel eleve érdemes a
felsőbb évesekkel megismerkedni
ezért azt ajánlom, ne mindenki
ugyanannak a közlekes firmának
legyen a keresztfia vagy keresztlánya.
A Szakestre érkezőknek a megjelenés ugyancsak alkalomhoz illő öltözékben kötelező. A bejáratnál
impozáns söröskorsókat vehettünk.
Külön asztal a „pogányoknak” és még
egy-két apróság, amit majd ott úgyis
megtapasztaltok. Például, ha valaki fel
akar szólalni, annak először szót kell
kérnie, ha az elnök engedélyezi, csak
az után mondhatja el, amit akart. Az
elnök természetesen tévedhetetlen és
mindig igaza van.

Az ünnepségnek néhány ranggal
és tisztséggel felvértezett résztvevője
is van, mint az „etalonrészeg” aki az
alkoholszintünket mutatja az elnök
felé. Ugyanis a Szakest itala a
komlószörp, más néven a sör. Az elnök
bármikor megkérheti ezt a személyt,
hogy mondjon el egy nem könnyű
szöveget. Amíg el tudja mondani
hibátlanul addig semmi gond nincs,
viszont ha nem, akkor a Szakestélyt
az elnök elrendelésére be kell rekeszteni. Ez biztosítja azt, hogy ne az
ivászatról szóljon az est, hanem a jó
hangulatról és az ismerkedésről egy
új hagyomány iránt.
Ha valaki nem szereti a sört az
sörimpotenciát jelenthet, de csak
valamilyen elfogadható indokkal!
Sokan nincsenek megkeresztelve
és néhányukat megkérdezve ők nem
is bánják. Én pedig nem bánom, hogy
megkeresztelkedtem, semmilyen
hátrányom nem származik belőle,
viszont az az élmény mely a tavalyi
szakest alkalmával bennem nyomot
hagyott, az egy életen át megmarad.
Másrészt az iskola befejezéséhez
közeledve megrendezik a Szalagavató
és a Gyűrűavató szakestélyt a végzősök számára. Gyertek el, és ne csak,
azért mert annyit isztok amennyi jól
esik! Nagyon jól érzi itt magát azt
hiszem mindenki, és megtanulod
élvezni a kari élet egy másik oldalát!

Tamás

Konzultációs időpontok
Hét
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.

14

Zh
Matek B1
Számtech

Mûábra
Matek B1 Fizika
Számtech

Nap
kedd
csüt.
kedd
csüt.
kedd
csüt.
kedd
csüt.
kedd
csüt.
kedd
csüt.
kedd
csüt.

Konz.
Számtech
Matek
Mûábra
Fizika
Számtech
Matek
Számtech
Matek
Mûábra
Fizika
Matek
Fizika
Számtech
Mûábra

2003. november 4.
2003. november 6.
2003. november 11.
2003. november 13.
2003. november 18.
2003. november 20.
2003. november 25.
2003. november 27.
2003. december 2.
2003. december 4.
2003. december 9.
2003. december 11.
2003. december 16.
2003. december 18.
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Kölekedési Fórum
Mi lesz velem, ha megkapom a diplomám? Milyen vannak az egyetem elvégzése után? Milyen
szempontokra érdemes odafigyelni a szakirány és mellékszakirány megválasztásánál?
Egyáltalán milyen cégek foglalkoztatnak ma Magyarországon közlekedés- és gépészmérnököket?
Szerintem mindenkinek voltak már kétségei egyetemi tanulmányai alatt a szakmával kapcsolatban (elvégre ez nem
olyan közismert foglalkozás, mint pl. az orvos, a jogász, a közgazdász – talán jobb is, így legalább nem képeznek
orrba-szájba közlekedésmérnököket!), és nem sikerülhetett mindig teljesen megnyugtató választ találnunk. Most eljött
az ideje, hogy kérdéseiteket a legilletékesebbeknek tegyétek fel, mégpedig az idei Szakmai Fórum keretein belül, mely
immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a „K” épület Dísztermében.
A Fórum tervezett időpontja 2003. november 27. (csütörtök) 1400, témája
A Fórum törzsét előadások alkotják, melyek témájukban a szakma jövőre vonatkozó terveit vázolják. Az idei meghívott
előadók és témáik:
Dr. Kovács Ferenc (Közlekedési helyettes államtitkár – Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): A Közlekedési Tárca
elképzelései az új struktúrájú képzés munkaerőpiacra gyakorolt hatásáról.
Dr. Mang Béla (Felsőoktatási helyettes államtitkár – Oktatási Minisztérium): A kétszintű képzés tervezete, a mérnöki
munkaerőpiacot érintő aspektusai
Kövesné Dr. Gilicze Éva (a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának dékánja):
A kétszintű képzés tervezetének sarkalatos pontjai a BME Közlekedésmérnöki Kar szemszögéből
Dr. Palkovics László (a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. Igazgatója): A közlekedési és mobilgépek ágazat elvárásai a
mérnöki felsőoktatással szemben.
Az egyes előadások között lehetőség van kérdésfelvetésre,
az előadások után pedig általános vita kezdeményezésére.
A Fórum a Tudományos Diákköri Konferencia díjkiosztójával
zárul.

A Fórum a felsőbbévesek számára kihagyhatatlan
alkalom arra, hogy közelebbről megismerjék lehetőségeiket, és tudatosabban tervezzenek, de erősen
ajánlott a szakosodás előtt állóknak is, főleg azoknak,
akik még nem döntötték el, hogy mit válasszanak.

Kövi
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Spanyolországi úti rémségek
Idén nyáron két társammal 30 napos dél-európai és észak-afrikai
körutazást tettünk vonattal. Most a spanyolországi tapasztalatokat osztom
meg veletek.
Idén nyáron két társammal 30 napos
dél-európai és észak-afrikai körutazást
tettünk vonattal. Most a spanyolországi
tapasztalatokat osztom meg veletek.
Spanyolország óceán- és tengerpartjai
mellett műemlékekben gazdag városairól
is ismert. Így nagy elvárásokkal vágtunk
neki az útnak, főleg, hogy Európai Uniós
tagállamról van szó, így naivan azt hittük,
hogy a színvonal is ennek megfelelő lesz.
E hitet táplálta az a tény is, hogy a spanyol
vasutak (RENFE) említésére a MadridSevilla közti AVE vonat jutott eszünkbe
(amely 300 km/órás legnagyobb sebességgel közlekedik), illetve az épülő MadridBarcelona vonal, ahol 350 km/órás sebességgel fognak a vonatok közlekedni.
Az első meglepetés még Franciaországban ért minket, mikor közölték, hogy
az iruni határállomástól Madridba 9,5 euros
kötelező helybiztosítással közlekedik a
vonat, de ez 1. osztályra szól, a 2. osztály
már „elfogyott” (a helyszínen kiderült, nem
is közlekedik másod osztályú vagon ebben
a vonatban. Sem). Ezt az összeget joggal
sokalltuk, mivel pl. a TGV-re 3 eurót, a
francia éjszakai vonatra pedig 1,5 eurót
fizettünk kötelező jelleggel. Így némi
variálás meg tanakodás után végül a
lisszaboni Süd-expresszre váltottunk
jegyet 2. osztályra 6 euroért! Erről a vonatról
azonban már Valladolidban le kellett szállni
3.18-kor, lévén utolsó spanyol állomás (de
még az ország közepén).A portugál vagon
nem volt légkondis, ablaka azonban
lehúzható volt, azért így is sikerült ráizzadni
a műbőr ülésre.
Valladolidban első utunk a pénztárba
vezetett, de hiába. Az ugyan nyitva volt,
de az ott „dolgozó” vasutas nem szakadt
bele az információk osztásába, mondván
éjszaka nem üzemel a számítógépes
helyközpont, különben is csak azokról a
vonatokról van információja, melyek itt
közlekednek, a többiről csak akkor, ha
lehet rá helyjegyet venni (és emiatt benne
van a számítógépben). Hajnalban megnéztük a várost, ami tele volt a szórakozóhelyekről hazafelé támolygó, és egymással vitatkozó fiatalokkal. A vita
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egyébként úgy nézett ki, hogy a tüzes
spanyol lánykák rekedt hangon ordibáltak
a fiúkkal, akik ezt letargikusan tűrték.
Reggel konkrét elképzelésekkel
mentünk az állomásra: Madridba akarunk
menni Burgoson át. Ám információt újfent
nem kaptunk, mondván az 7-kor nyit. A
vonatunk meg 7.00-kor indul. A váróteremben épp ekkor tűnt fel a helyi televízió
forgatócsoportja, akik az utasokat faggatták valamiről. Integettem nekik, hogy
jöjjenek ide és kérdezzék meg a „pénztárostól”, miért nem ismeri a vonatok
menetrendjét, ha az ablakára ki van írva:
INFORMÁCIÓ. A tag azonban nem
kívánva szerepelni a tévében, sűrű
káromkodások közepette méltóztatott
adni egy lapot a burgosi vonatokról.
Burgosban újabb egy órát sikerült eltölteni a pénztárban, minimális eredménnyel.
Kaptunk ugyan jegyet Madridba, de azt
is csak ötödik nekifutásra sikerült kiverni
belőlük. Meglepő módon nem tudták,
mikor megy vonat Madridba a közvetlen
vonalon, melynek az ő állomásuk a
kiindulópontja. Végül kiderült, naponta
egyszer, szerintük 19 óra körül. A menetrend szerint azonban az nem megy szombaton, mi meg ezen a napon voltunk ott
(ez a tény is nekünk tűnt fel, ami rájuk az
újdonság varázsával hatott). További öt perc
alatt megszülték, hogy két óra múlva
(12.43-kor) lesz vonat. A spanyolok
dolgozni ugyan nem szeretnek, nem is

tudnak, de stílusuk azért van: mikor
sokalltuk az AVE-re egy útra a 24,5 eurós
árat, és elmondtuk, hogy mibe kerülne ez
Eurostarral, TGV-vel, ICE-vel közölte a
burgosi pénztárosok egyike:
– De itt meg olcsóbb a sör és süt a
nap.
A nap az tényleg sütött, de így is csak
10 fok volt a Mezeta közepén. Burgosban
megtekintettük a Világörökség részét
képző katedrálist kívülről, mert a belépőt
kissé sokalltuk. A többi turistától eltérően
mi mögé is mentünk, térdig gázolva az
üvegszilánkban, és orrunkat befogva az
átható vizelet szagtól, melyek az előző
esti partyk mementói.
A vonatút Madridba igen tanulságos
volt: a vonalon napi egy pár vonat
közlekedik, de az 130 km/órás sebességgel. A 282 km-es vonalon egy darab
állomáson állt csak meg a vonat, a többit
bezárták, legfeljebb távkezelt váltókat és
jelzőket hagytak meg. Jellemző, hogy az
ország északi része (pl. Bilbao) ezen a
vonalon 60 perccel közelebb volna, de
ezen kívül minden vonat kerül Valladolid
felé.
Madridban megtekintettük a KőbányaKispesthez hasonló elvű, csak korszerű
Chamartín állomást, mely a város északi
szélén található. Onnan helyi, de RENFE
vonatok suhannak át a város központja
alatt, melyekre elvben jó az InterRail jegy
is, csak mivel zárt rendszerű a peron, csak
a helyi mágnescsíkos jegyekkel utazókat
engedi be a kapu. Így ha nincs éppen
nyitott kapu, vagy peronőr, akkor úgy kell
bemászni a csomagokkal!!! Ez a procedúra
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a kilépésnél ismétlődik. A méltán híres
Atocha pályaudvarra mentünk át, mely
nemzetközi hírnévre azért tett szert, mert
a 6 vágányos csarnokából pálmaházat
alakítottak ki a peronok helyén. A vonatok
így a csarnokon kívülről indulnak egy
betonhangárból.
Itt vált egyértelművé, hogy valamennyi
távolsági vonat (Grandes Lineas) az
igényeket messze alulmúló kapacitással
közlekedik. Így egyes éjszakai vonatokra
hetekkel(!) előre elfogy az összes jegy.
Így Madridból már nem tudtunk vonattal
éjszaka továbbmenni, és másnapra is
mindössze egy vonatra (a hajnalira) volt
néhány jegy Barcelonába. Szerencsére
sikerült szállást találni a város központjában mindössze 14,5 euróért.
Madridban az élet a városban éjszaka
indul be igazán, és akkor ért véget, mikor
mi hatalmas táskáinkkal elindultunk a
7.00-ás vonathoz. Ez azért érdekes, mert
a tengerparti városok (Barcelona, Valencia,
Malaga) 23 óra körül már teljesen kihaltak
voltak.
Barcelona a hátizsákos turisták paradicsoma. Viszont a Renfe InterRail gyűlölő
tarifapolitikája, és a vonatok csekély

kapacitása miatt IR jeggyel Madridba sem
könnyű, de Andalúziába szinte teljesen
lehetetlen eljutni. Kivétel Algeciras (a
Gibraltár melletti kikötő-város), mert erre
a viszonylatra – vélhetően nemzetközi
nyomásra, Marokkó megközelíthetősége
miatt – külföldön is meg lehet váltani a
helyjegyeket az éjszaka közlekedő 40
ülőhely valamelyikére!!!
Pedig Andalúzia igazán gyönyörű,
főleg Granada, melyre érdemes rászánni
egy napot, illetve Malagában, a Costa del
Solon is el lehet tölteni kellemesen néhány
napot. Aki teheti annak érdemes Barcelonából Andorra mellett Toulouse felé

utaznia (kocsival, busszal, vagy vonattal),
mert a Pireneusok varázslatos hegyeinek
hangulata nagyon megragadó, és sokban
különbözik az Alpoktól.
Spanyolországban háromféle kategória van vasúton: a „Cercanías” nevű HÉV
jellegű vonatok, melyek mindig áthaladnak
a városok szívén is, vagy onnan indulnak.
Ilyen járatok sűrű, ütemes közlekedéssel
a nagyobb városokat, és azok közvetlen
környékét szolgálják ki. A távolabbi
településekre a „regionales” vonatok
közlekednek, változatos nevekkel, de
ritkán, van, hogy naponta csak egyszer.
Ezek csak a nagyobb településeken állnak
meg, amolyan sebesvonat féleségek.
Azonban sokszor ezekre a vonatokra is
helyjegyet kell váltani, melynek ára 3 euró.
Hogy melyekre kötelező venni, és
melyikre csak lehet, az csak az állomásokon van a fali menetrenden jelezve, a
kiadott menetrendi lapokon nem. (Mondjuk
az is csak helyben beszerezhető.) A
távolsági vonatokon másodosztályra az
AVE vonatok kivételével 6 euró a helyjegy,
ám ha elfogyott, vagy egyáltalán nincs
másod osztály (és ez utóbbi sok esetben
jellemző), akkor 9,5 euró a jegy, de ezt
jegye és pénztárosa válogatja. Más
szabályok érvényesek ugyanis az InterRail
és például az EuroDomino jegyek
használatakor 1. osztályon. Nem éppen
hétköznapi módon ugyanis nem a két
jegyár közti különbséget kell kiegészítésként kifizetni, hanem az első osztályú
ár 50%-át!!! Minden estre sikerült a
spanyoloknak elintézni, hogy az utas már
örülni tud annak is, ha 9,5 euróért válthat
menetjegyet!
A Renfe járműveinek összetétele
nagyon heterogén. Majd minden gyár-

tónak megtalálhatók sokszor a legmodernebb termékei is, de csak 1-2
példányban. Emiatt úgy igazán egyik
típushoz sem ért a fenntartó- és üzemeltető személyzet, emiatt az üzemkészség
botrányosan alacsony, a késések
regionális és távolsági forgalomban nagyon
gyakoriak és igen tetemesek. (Nem ritkán
3-4 órát is késik a vonat, ha egyáltalán
leközlekedik.) Volt arra példa, hogy a
vonatomat 5 mozdony továbbította 2
helyett, de legalább megnézhettem, hogy
vágta le majdnem egy megdöbbentően
felelőtlen kocsivizsgáló lábait egy
TrenHotel vonat, illetve miképp robban fel
kis híján egy főmegszakító, főleg mivel a
mozdonyvezető háromszor is megismételte a nagy hang-, és a mozdony
gépterében hatalmas fényhatást produkáló
jelenséget. De kellemes volt Andalúzia
közepén másfél órát várni a vonatpótló
buszokra egy utasforgalom elől már elzárt
kétvágányú kis állomás peronján a 45
fokos melegben a tűző napon, mivel a
jármű hajtóműve felmondta a szolgálatot,
ami már a malagai induláskor is beteg
volt…
Mindent összevetve a spanyol lehet a
világ egyik leghaszontalanabb nyelve,
spanyol-ajkú országokban ugyanis nem
könnyen lehet bármit is elintézni, akár
beszéli az ember a nyelvet, akár nem.
Ezekre az országokra jellemző, hogy
GDP-jük aránytalanul nagy része származik a turizmusból, tehát az iparuk nem
igazán fejlett… Az ilyen országokra
továbbá az is jellemző, hogy ismerik azokat
a trükköket, mellyel a turistákat még a
lélegzetvételért is meg lehet kopasztani.

Andó Gergő
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Moziajánló
A Szállító
Kicsit félve kezdtem el nézni ezt a filmet, mert attól tartottam, ez is
olyan lesz, mint bármelyik másik hasonló film.
Őszintén szólva olyan is, de mégis
más. Igaz, a főszereplő majdhogynem
erősebb, mint a Batman, és úgy is
ugrál konténerről targoncára, targoncáról mozgó kamionra, mintha
denevér-ember volna. Igen meghökkentő módon a bájos főszereplőnő
is az övé lesz, arra meg már rájöhettek, hogy annyi izomból, amennyi
a főhősünkön van egy egész indonéz
bennszülött falu karácsonyi töltött
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káposztája kitelne. De hát manapság
nincs is akciófilm ezek nélkül. Meg
robbanó autók nélkül, kilőtt töltényhüvelyek ezrei nélkül, autós, gyalogos,
repülős, ejtőernyős üldözések nélkül.
Amitől ez a film mégis más, mint
a többi, az olyan szereplők, mint a
kőkemény veterán-jólelkű-rosszfiú
főhősért gyermekien rajongó nyomozó. Kicsit Columbo hadnagyra emlékeztet ütött-kopott kocsijával, és maga
is bevallja, hogy rajongott egykor az

olyan katonákért, mint főhősünk.
A film francia földön játszódik, és
a tájak, a házak, az emberek olyan
otthonossá, kellemessé tették a
színhelyeket. Tényleg kár, hogy fölrobbantak.
A „minden jó, ha a vége jó” filozófia
természetesen itt is érvényesül, a jó
elnyeri jutalmát, a gonosz meg oda
kerül, ahová a gonoszok többnyire
szoktak. Idillikus, mint a Bambi volt.
Láttátok a Bambit?

Pityesz
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Ezt látni kell... Programajánló
Lassan, de visszavonhatatlanul beköszönt a hideg és a tél.
Ilyenkor fokozottabban hajlamos az ember a melankóliára, a
visszahúzódásra, pedig ebben az időszakban úgy kell a jókedv,
mint egy falat kenyér. Nos hát, elő a csigaházból, és nézzük
milyen programokkal színesíthetjük meg az egyre szürkébb hétköznapjainkat.
Mindenek előtt a színház rajongók
figyelmét szeretném felkelteni egy
csemegével. Gondolom nektek már
nem kell túl sokat mondanom a
darabról, hiszen egy igazi klaszszikusról van szó. A zeneszerzők
Leonard Bernstein, Arthur Laurents és
Stephen Sondheim, a szereposztás
parádés (Zenthe Ferenc, Szinetár
Dóra, Trokán Péter, a teljesség igénye
nélkül). Igen, ismét színpadon a West
Side Story, amelyet egy korabeli
kritika a modern Rómeo és Júliának
nevez. A darabot itthon Bagó Bertalan
és Jerome Robins vitték színpadra a
Thália Színházban. Előadások: november 13., 14. és 15-én este 7
órától.
Bár naptár szerint már elmúlt a dátum,
de a lehetőség még nem és érdemes
megnézni. Két kiállításra is invitállak
benneteket. Az egyik egy szabadtéri,
amely a Kossuth Lajos téren tekinthető meg. Témája az 1956-os események, röviden, tömören, képekben. A
hideg ellenére is megéri kimenni,
ugyanis nem telik sok időbe, amíg az
ember végigjárja, de nagyon élethűen
van megcsinálva. Hatalmas óriásképek, zenei aláfestés próbálják a mi
generációnkkal is megértetni ’56
őszének lényegét.
Ha pedig már kellőképpen átfagytatok
és úgy érzitek jó lenne behúzódva
valahol tovább szemlélődni, akkor a
Magyar Néprajzi Múzeumban van a
helyetek (Parlamenttel szemben), ahol
idén már nem először rendezik meg a
World Press Photo kiállítást, amely
az elmúlt év legjobb sajtófotóiból áll.
Ha valamit, akkor ezt tényleg látnotok
kell!

És végül de nem utolsósorban egy kis
zene:
November 5-én éjfélkor Ganxsta
Zolee és a Kartell lép színpadra a
FeCat Club & Deep Cafe-ban, a
Schönhertz Kollégiumban.
November 9-én vasárnap a Cotton
Club Singers koncertezik az Old
Man’s Music Pubban.
November 12-én este az Alcatraz
színpadán lesz látható a rövid idő alatt
magának országos elismertséget
szerzető Hot Jazz Band. Aki szereti
a klasszikus (de nem free) jazzt,
mindenképpen menjen el, érdemes!
Szintén november 12-én este egy
teljesen más stílus, a Hooligans zenél
az Old Man’s-ben.

November 14-én egy teljesen szokatlan hangzásban hallgathatják meg
az érdeklődők Bizet Carmenjének egyegy betétdalát Horgas Eszter fuvolaművész és többek között Malek
Andrea és Csengeri Attila tolmácsolásában. Ez az igazi Cross-over
est a Budapest Sportarénában kerül
megrendezésre.
November 18-án látogat el kishazánkba a Deep Purple zenekar és
ad este koncertet, amelynek helyszíne a Budapest Sportaréna.
Akinek már most (vagy esetleg még
mindig) bálozni támad kedve, annak a
figyelmébe ajánlom, hogy november
27-én 15:00 órától Katalin-bált
rendeznek az Akácos Udvarban (VII.
ker. Akácfa u. 61.), ahol fellép ifj Vajda
Gyula és zenekara (!), valamint
Domonkos Zsuzsanna.
Mindenkinek jó szórakozást és
kellemes időtöltést kívánok!

Eszter
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Ezúttal egy újfajta rejtvénnyel is “kedveskedünk” nektek.
A leírásban a jelenlegi állást láthatjátok, mi a világos
figurákkal vagyunk.
Világos: Kd3 Va2 Bd2 Fg4 Fh2 Hg6 b4 e3 f2 (9)
Sötét: Kd6 Vg3 Bg2 Ff3 Hf8 a5 c6 c7 (8)
Beküldendő: a feladvány kulcslépése, amely után sötét
minden lépésére mattot tudunk adni!

Ha valakinek olyan rejtvénye, feladványa, fejtörője van, amit
szívesen megosztana velünk, akkor bátran jutassa el hozzánk!
E-mail címünket remélhetőleg már kívűlről tudjátok:
kozhir@kozlekkar.hu.
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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!
Sághi Balázs:
— Ha valahol elrontja a példát,
általában nem jön ki a végeredmény.
— Ez elég genya zh-példa lenne, de
ezt nálunk nem lehet kizárni!
— ( A kérdésre, hogy miért éppen így
oldunk meg egy példát) Csak! Mert
egyszer így csináltam meg, és
dolgozni pont úgy utálok, mint maguk!

— Ha nem mondjuk egy évről, hogy
szökőév, akkor a február is február.
— Azért kell ennyit dumálni, hogy
lássák, hogy ez tudomány!
Klocknicer Imre:
— A házam előtt van egy 20 kV-os
trafó, ez nekem kifejezetten tetszik,
olyan barátságos!

Kovács Péter:
— Ültömben hátráltam két hétig, úgy
hanyatt estem!

És végül, következzen az első olyan
aranyköpés, amit egyik lelkes olvasónk küldött be:

Szabó Zoltán (hajtástechnika előadáson):
— “Nézzük, ha ezt a rudat megfogom,
azaz elveszek még egy szabadságfokot, attól a mechanizmus még tud
mozogni. És ha ezt a szabadságfokot
is elveszem? Azt már nem tehetem
meg; a szabadságfok olyan, mint az
ártatlanság. Csak egyszer lehet
elvenni!”
(beküldte: “Bayer”)

FELHÍVÁS!
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 hónap képei:

Várjuk a ti képeiteket is!!! Címünk: kozhir@kozlekkar.hu
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IRON HOOK

Végezetül egy-két érdekesebb
eredmény:
Másodok Emeleti Káosz – HP FC

Vitathatatlanul beindult a sportélet a kollégiumban. Mi sem 3-5
Változatos, élvezetes mérkőzés bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az idei első focitornának már
melynek
a második félideje sikeredett
győztese(i) is van(nak). Ez azonban csak a kezdet volt, amolyan
töményebbre.
előszezon a legendás Iron Hook előtt.
Habár –Deportivo Nyakonrúglak –
Esélykiegyenlítő foci
A HaBárban, és sok odalátogató,
futballozni szerető emberben, merült
föl, hogy az Iron Hook kezdete előtt
rendezzünk egy esélykiegyenlítő
bajnokságot. A gondolatot tett követte
és miután tőke- (=tömény) erős
szponzort is sikerült találni a HaBár
Szórakoztató- és Élménycentrum
személyében, semmi akadálya nem
volt, hogy 8 csapat részvételével
megrendezzük a bajnokságot.
A nyolc nevező csapatot 2 db
négyfős csoportba osztottunk a
következőképpen:
A csoport: Udi Geller, Csabiék FC,
Guminyúl, HP FC,
B csoport: GTK, Stihl, Gabee
Ultras, Deportivo Nyakonrúglak,
A csoportküzdelmek során ismét
érvényesült a többet ésszel, mint erővel
mondás, hiszen a gólzáporos győzelmek később még visszaüthettek. A
csoportokból az első két helyezett
csapat került az elődöntőkbe, ahol a
következő eredmények születtek:
Guminyúl – Stihl 1-2
HP FC – Depor. Nyakonrúglak 2-0
Ezen mérkőzések igencsak kivették a csapatok erejét, hiszen sem a
Guminyúl - Depor. Nyakonrúglak
bronzmeccsen, sem a HP FC – Stihl
döntőben nem született gól, így
megosztott harmadik, és első helyezés lett hirdetve.
Iron Hook
Idén is igen sokan – szám szerint
31 csapatnyian gondolták úgy, hogy
hetente egyszer a kollégium dühöngőjének bitumenjére lépnek és harcba
szállnak az Iron Hook Kupa elhódításáért.
Egy nagyon fontos változás: az
igazgató úr kérésére a mérkőzések
ezentúl fél órával előbb kezdődnek.
A mezőnyben ugyanúgy megta-
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lálhatóak a jól ismert, rutinos csapatok,
mint az először szerencsét próbáló,
újonc gárdák. Sajnos idén már nem
szurkolhatunk a 6-szoros bajnok és
sokszoros helyezett 5 Non Blondesnak és a szintén bajnoki címig jutó
Defibrillátor csapatainak, hiszen ezek
az alakulatok idén már nem neveztek
a bajnokságra, bár a Defibri egy-két
játékosával most is találkozhatunk.
A 31 csapatot 6 csoportba osztottuk (1 db hatfős és 5 db ötfős), ahonnan
az első kettő, illetve a négy legjobb
harmadik csapat jut tovább. A hatos
csoportban a legjobb harmadik számításánál az utolsó helyezett csapat
elleni eredményt nem vesszük figyelembe. A legjobb tizenhat csapat négy
darab négyes csoportban folytatja
tovább. Minden csoportból az első két
helyezett csapat kerül a legjobb nyolc
közé. Ezután már egyenes kieséses
rendszerben folytatódik tovább a
bajnokság.

G- Pont 1-9
Szilu félpályáról fejelt gólja a
Landler Tv sporthíradójának főcímébe
illene.
Rába stock – Miletics Laciék 6-3
Attikáék nem kegyelmeztek a jó
erőkből álló Milééknek.
Gyűjtőfogalom – Jómunkásember
FC 13-4
A Szalacsi FC már több mérkőzésén 20 kapott gól alatt maradt!
Stihl – Spontán 2-2
Tompáék nem melegíthettek be
rendesen e mérkőzés előtt a HaBárban, mert csak egy x-re futotta nekik.
Miletics Laciék – Kiffröccs 9-0
Ahogy mondani szokták: ez még
kisfröccsből is sok…
V.I.A.G.R.A. – Tomboló Gyöngytyúkok 8-2
E mérkőzés után inkább Petyáéknak volt okuk tombolni (a HaBárban).

Manci

2003. október

Mottó: Két sört fizet, mindent vihet! Megvesztegethetőek vagyunk.

Örömmel értesítünk minden sportolni vágyót, hogy
a sportszertár újra üzemel!
Ha nincs meg a megfelelő felszerelésed, diákigazolványoddal keresd
Atyót és Attikát a 217-es szobában a hét bármely napján. 16 óra után
nagyobb az esélyed. Esti órákban kezdd a HaBárral!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,
NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA
Szerkesztőség:
1114 BUDAPEST,
BARTÓK BÉLA ÚT 17.
FSZ. 8-9.
TEL/FAX.: 1/463-3780

E-mail:
kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu/kozhir
Felelős kiadó
Balogh Sokatkékeztem Levente
HÖK elnök
Felelős szerkesztők
Csiby Tükörvirtuóz Soma
Jászi Csatoltam Eszter
Főszerkesztő
Máté HozokegyRedBullt Andrea
Főszerkesztő-helyettes
Gátfalvi NemiszomVezetek Zsolt
Tördelőszerkesztők
Krizsán Hagytamegylevelet Eszter
Sélley Nincsharag György
Olvasószerkesztő
Kövecses Dugtálmárliftben? András
Írták
Andó Menetrendetfejből Gergely
Bózsvári Elégegycikk Gábor
Burus Kezdetneknemrossz Tünde
Dormány Indikátor Tamás
Gyimesi Csakösszejött András
Jóna RedBullrántotthús Péter
Kővári Keringő Mátyás
Lőw Majdénválaszolok Márton
Szalontai Hozokkakast Ferenc
Szilaj Mindigkések István
Telek Márnemexcelben Zoltán
Fényképezte
Gyalogh Leszvideóis János
Vörös Címlapfotó János

Két férfi üldögél a kocsmában. Az
egyik odaszól a másiknak:
- Te, komám, mikor születtél?
- 1962. március 12-én.
- Érdekes, én is. Hol születtél?
- New Yorkban.
- Ez furcsa, én is ott. Iskolába hova
jártál?
- A Lincoln középiskolába.
- Hihetetlen, én is!
Arra megy a pincér, az első fickó
odaszól neki:
- Figyeljen csak, ilyet még nem hallott!
Én és ez a fickó ugyanakkor születtünk, ugyanott, sőt, még iskolába is
egy helyre jártunk!
A pincér bólogat, majd visszamegy a
pult mögé. Kérdi a csapos:
- Mi újság?
- Á, semmi különös, csak a Johnson
ikrek már megint tökrészegek.
Beszáll a szőke a taxiba:
- Az Andrássy útra, kérem.
- De kérem, az Andrássy úton vagyunk!
- Ilyen gyorsan? Mennyivel tartozom?
- Semmivel.
- Hú, de olcsó!
A kígyó vadul szotyolázik. Arra megy
a nyuszi:
- Kígyó, adj egy marékkal!
- Hülye vagy, nyuszi?
Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet,
csikorognak a fékek, a gép nagy
nehezen megáll kicsivel a leszállópálya vége előtt.
- Nem hiszem, hogy ez a pálya
hosszabb lenne 500 méternél - mondja
a pilóta.
Mire a másodpilóta:
- Viszont legalább 7 kilométer széles!
A4-es hófehér rajzlapomat hasonló
paraméterekkel rendelkező Audira
cserélném!

Két elmélet étezik arról, hogyan lehet
hatékonyan vitázni egy nővel. Egyik
sem működik.
“...vagy tárcsázza a 06 8098-8098-as
ingyenes behívószámot (10 Ft/perc)”
www.ezphone.hu
- Csak palacsintát és paprikás krumplit
tudok főzni.
- És ez most melyik?
A nyuszika meg a róka mentek az
erdőben. Nyuszika a tóhoz ért, a róka
meg a villanyszereléshez, de nem
nagyon.
- Lépjenek ki, akik szeretik a zenét! üvölt az őrmester a felsorakozott
katonáknak.
Öten
kilépnek
a
sorból.
- Mit kell énekelni? - kérdi az egyik.
- Semmit. Átviszik a tiszti klubba a
zongorát.
A második világháborúban a japán
légierő parancsnoka behívja a legtehetségesebb pilótájukat:
- Katona, a parancsnokság választása Önre esett. Ön lesz az első kamikáze pilóta!
- Értettem!
- Megkapja a japán légiflotta leggyorsabb gépét.
- Értettem!
- Felszáll 8000 méter magasságba,
az éj leple alatt megközelíti az
amerikai hadihajóflottát.
- Értettem!
- Kiválasztja az amerikaiak vezérhajóját.
- Értettem!
- Aztán becélozza, és kikerülve a
légvédelem lövéseit nekirepül, és a
haza érdekében repülőgépének felrobbanásával megsemmisíti azt.
- Értettem!
- Katona, van kérdése?
- Igen, Uram, egy kérdésem lenne.
- Kérdezzen, katona!
- Te teljesen meghülyültél, vazze’?

KÉSZÜLT:
AZ EGYETEMI HALLGATÓI KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
A MISZ KHT. DIGITÁLIS STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, email: www.miszkht.hu)
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