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Jó reggelt!

Bizony-bizony, pillanatnyilag el
sem lehetne képzelni aktuálisabb
köszönést. A tavasz legelején
járunk, ekkortájt ébredezik a termé-
szet és mi is ébredezünk, mert újra
berendelnek minket hajnali 8.15-re
gyakorlatra, laborra, előadásra. De
most ébredezik közel egyéves
álmából karunk méltán legnép-
szerűbb rendezvénye, a Kari Napok
is. Ezért nem véletlen, ahogy ahogy
tapasztalhatjátok is, ez a szám is
javarészt erről szól.

Lehetne sok szépet és jót
mondani a régmúlt és közelmúlt
Kari Napjairól, a jelöltek versen-
géséről, az egyhetes mókáról, mely
során még a Gépelemek (mai
nevén: Járműelemek és Hajtások)
Tanszék oktatói is tógába öltöztek,
de nem érdemes. Aki vett már részt
ilyen rendezvényen, az úgyis tudja,
hogy miről van szó, aki pedig még
nem, annak itt az ideje, hogy
belekóstoljon. Idén még nagyobb
versengés várható, mint eddig
bármikor, ugyanis először fordul elő,
hogy nem csak közlekesek fognak
vetélkedni. Érdemes tehát áttanul-
mányozni alaposan a szervezők
levelét és a versenykiírást, mert sok
minden kiderül belőle. Addig is lehet
elkezdeni hajtányt építeni: mutas-
suk meg, hogy a közlekkarosokat
nem lehet legyőzni!

Kívánunk hát mindenkinek fel-
hőtlen jókedvet, nemes versengést
és nagyon jó szórakozást az
előttünk álló bulis hétre. A Nagyra-
becsült Oktatógárdát pedig ezúton
is kérjük, legyenek tekintettel a
hallgatókra: itt és most, a Kar
becsülete a tét! Jó szórakozást!

Ui.: A tógás hivatkozás nem vicc!
Aki nem hiszi, lapozzon tovább!

Totti levele a hitetlenekhez......................................................4
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Hírek röviden

EHK-tükör

Csiby Soma

Kiírásra kerültek a kollégiumi
pályázatok eredményei. Aki nem
kapott kollégiumot, annak március
1-ig kell kiköltöznie, az új lakók
március 5-ig foglalhatják el a helyü-
ket. A beköltöztetést a Gazdasági
Iroda (Baross 101.) végzi.

A tanulmányi és BME ösztöndíjak,
valamint a szociális támogatás február
és március havi összege előrelát-
hatólag március 10-én kerül kiuta-
lásra.

Idén is megrendezésre kerül
március 20-25-ig a hagyományos
Kari Napok rendezvénysorozat
kevésbé hagyományos módon. A
csapatok nevezéseit március 9-én
2000-ig várják a szervezők. A techni-
kai próba ezúttal ismét Hajtány-
verseny lesz, mely az összes
budapesti egyetem számára meghir-
detésre kerül. Aki csak ebben akar
részt venni, az március 11-én 2000-
ig adja le nevezését a szerve-
zőknek. A további részletek és
mellékhatások tekintetében olvassa

el mindenki a plakátokat,  a
www.karinapok.hu oldal infor-
mációit és a Közhír idevágó oldalait.

A szakmai előadások és a gyár-
látogatások, illetve a Rakparti
Szlalomparty idén időben elválnak a
Kari Napoktól. Míg az előző kettőre
áprilisban, a rakparti mókára május-
ban lehet számítani.

Ezen a tavaszon először kerül
megrendezésre a Firmaköszöntő
Szakestély, amelyen előreláthatólag
a már három vagy annál több évet itt
töltött hallgatók léphetnek feljebb az
oly’ sokat hányatatott baleksorsból.
A szakestély időpontja március11-re
hétre várható.

A Hallgatói Iroda továbbra is
szívesen fogadja szolgáltatásaival a
hallgatókat. Továbbra is lehet fénymá-
solni, nyomtatni, iratot fűzni, laminál-
ni. Kapható még HaBár póló, Dalos-
könyv, szakestély korsó. A nyitva
tartás a meg-szokott: hétfőtől csütör-
tökig 1500-2000-ig. (Baross fsz. 8-9.)

A múlt félévi diákigazolvány mat-
ricák 2004. március 31-ig érvé-
nyesek. A – mindenki által oly kedvelt
– KTH március 10-től kezdi kiadni az
e félévi matricákat.

A kari HÖK kreatív pályázatot
hirdet azon hallgatók számára, akik
egyetemünk mély és szerteágazó
elméleti műszaki oktatását a gyakor-
latban is szívesen kipróbálnák.
Részletekről a hirdetők fognak tájé-
koztatni mindenkit.

A kari HÖK elnöke a mostani szor-
galmi időszakban is heti rendsze-
rességgel hétfőn 1900  -2000-ig fogadó-
órát tart a Hallgatói Irodában.

Aki színházlátogatással sze-
retné ápolni kultúrális igényeit, az
olvasgassa a kollégium földszintjén
elhelyezett  kultúrál is  hirdető t !
Jegyrendeléssel kapcsolatos infor-
mációk:

Horváth Péter Róbert (322-es
szoba)

Levi

Remélem mindenki sikeresen
vette a vizsgák jelentette akadá-
lyokat, és már rég le is adta az
indexét az utolsó vizsgája után, még
ha ez nem is volt könnyű. Tény,
hogy nem volt zökkenőmentes a
Központi Tanulmányi Hivatal beveze-
tése, de reméljük, ezek csak a
kezdeti gyermekbetegségek, még
ha egyelőre hevenynek is tűnnek. Ha
bármi észrevételetek van a  KTH-val
kapcsolatban, amin lehetne még
javítani, írjátok meg nyugodtan, bár

nekünk is van ötletünk bőven, de
több szem többet lát.

Aki ezt a vizsgaidőszakot igen
rövidnek érezte, annak jó hír, hogy
az Egyetemi Tanács elfogadta a
2004/2005-ös tanév időbeosztását,
ami szerint a régi jó kerékvágáshoz
térünk vissza, és nem lesz vizsga-
időszak az ünnepek között.

A Hallgatói Képviseletek nagy-
erőkkel dolgoznak a kollégiumi
helyek kiosztásán és az ösztöndíjak
kiszámításán, figyeljétek a hirde-

tőket, és reklamáljatok azonnal, ha
nem a megfelelő átlag van feltüntetve
a NEPTUN kódotok mellé. És ha
valakinek lesz mit várnia, azt az első
kifizetés, azaz március 10-e után
várhatja.

Remélem volt időtök egy kicsit kifújni
és kisíelni magatokat, hisz itt a második
félév meg a következő menet.

Ha bármin fennakadtatok, keresse-
tek nyugodtan minket itt:

ehk@sc.bme.hu.

http://www.karinapok.hu
mailto:ehk@sc.bme.hu
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Ismét elkúszott egy év. És hát
mi lesz így velünk!? Inni kéne már
valamit, buli, bármi, akármi
esetleg valami! Jön a március
és jönnek a 2004-es Közlek-
kar i  napok . Hál ’  Is tennek!
Lassan egy éve immár, hogy
a Közlekkar Főkormányosa
let tem és ideje lenne már
meginni valakivel a beavató
itókát! 2004. március 20-tól 25-
ig mindenki újra lelakhatja
magát, elfelejtheti a sulit és
bulizhat egy fergetegeset, ha
ezt eddig nem tette volna még
meg. Ha megtette akkor is
jöjjön, mert ezt nem hagyhatja
ki SENKI sem. Elhihetitek Nekem,
aki erről lemarad az utána csak
nyöszörögni fog, hogy milyen jó

Kedves Barátaim!!!

lett volna részt venni, csapatban
lenni. Bizalmas forrásból tudom,

ez a hét más lesz, mint a többi. A
Szervezőbizottság hasonlóan az
előző évekhez mindent  megtesz

Üdv mindenkinek!
Jó utat a Közlekesnek!
Túl vagyunk az őszi (egyeseknek az
első, kettesektől felfelé a sokadik)
vizsgaidőszakon. A felsőbbéves
hallgatónak gyomorszáj környéki
jóleső, melengető érzés jelzi ekkortájt,
hogy nemsokára különleges élmény-
ben lehet része – ismét.
Az apropó, amiért megint megje-
lenünk írott szöveg formájában a
Közhírben, a márciusban esedékes
XXIII. Kari Napok.
Ennek kapcsán egyesek már hall-
hattak kiszivárgó információkat,
úgyhogy itt az ideje, hogy lerántsuk a
leplet, eloszlassunk mindenféle
tévhitet, kiűzzük a kisördögöt, stb.
Ez a Kari Napok más lesz, mint a
többi. Úgy gondoltuk, hogy itt az ideje,
hogy más hallgatókkal is közelebbről
megismertessük legnagyobb szabású
rendezvényünket. Ezért (akárcsak a
Schönherzesek teszik a Qpán) meg-
hívtuk három műegyetemi kar csapatát
(a gépészeket, a vegyészeket és a

GTK-TTK-t), hogy együtt versengjenek
a „hazai különítményekkel”. Így
nemcsak a csapatok létszáma növek-
szik, hanem a bulizóké is (remél-
hetőleg jótékony hatást gyakorolva a
nem szerinti megoszlás mérlegére).
Ugyan meg vagyunk győződve arról,
hogy a közlekes csapatok nem
hagyták volna, mégis úgy döntöttünk,
nem tesszük lehetővé a külsős
csapatoknak, hogy megszerezzék a
Főkormányosi Vándorkupát. Ezért –
a motivációt biztosítandó – összetett
díjátadóra is sor kerül az utolsó előtti
napon, melyen mind a „belsős”, mind
a „külsős” csapatok között, addig elért
pontszámaik alapján hirdetünk sor-
rendet; a győztesé az Összetett Kupa
(így a csütörtöki feladatok már csak a
közlekkaros csapatok részvételével
zajlanak).
Nemcsak a versenykiírásba, hanem a
versenyekbe, ill. azok szabályzatába
is belenyúltunk. Természetesen
megmaradnak a klasszikus próbák

(mint a sörváltó, a túra, az áltudo-
mányos előadások stb.), emellett
változtattunk például az Oldalbor-
datornán, mely idén a Belső Arany-
kerék részét képezi, valamint bevettük
a programba a Tizenkét órás vetél-
kedőt és egy meglepetés-feladatot az
utolsó napra.
Minthogy a Kari Napoknak ezután is
a buliról kell szólnia, idén is lesz Habár,
Tropical Coctail Bar, koncertek,
fellépők stb.
Bízunk abban, hogy a változások
ellenére (vagy éppen ezeknek köszön-
hetően) idén is legalább akkora
banzájban lehet részünk, mint az ezt
megelőző években!
És végül ne felejtsétek, hogy versen-
gés ide, díjátadó oda, cél a jó hangulat,
ezért minden csapatnak sikeres
ráhangolódást, sportszerű versengést
és bulis Kari Napokat kívánunk!

Séf & Pepe

a lehető legjobb programok, vetél-
kedők, próbák megszervezéséért.

DE most beújítanak, amit
eddig hallottam az nagyon jól
hangzik!!! Maradnak a “régi”,
hagyományos feladatok és
jönnek az újak is! Ja és mi
lenne, ha innánk is valamit.
Ne fél jetek , i lyen is  lesz!
Külsős csapatoknak pedig jó
lenne megmutatni, hogy buli-
zik (a leglazábban) egy igazi
közlekkaros. Mindekit sok
szeretettel, sörrel, borral,
HaBárral várunk, legyünk
minél többen. Jó mulatság
lesz!!!

A sörötök legyen veletek!

BinTotti
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A XXIII. Közlekkari Napok Hajtányversenyének
Versenyszabályzata

1) A Hajtányverseny
a) Helye: Szabadság-híd
b) Időpontja: 2004. március 21. vasárnap

· Gépátvétel: 1000-tól az előre megbeszélt időpontban és helyen (valószínűleg a Szabadság-híd budai hídfőjénél
lévő járdán)

· Verseny: 2400-ás kezdéssel
c) Célja: a kijelölt versenytáv megtétele a lehető legrövidebb idő alatt
d)    Nevezési díj: 2000 Ft (a KN csapatai számára ingyenes)
e)    Nevezési határidő: 2004. március 11. 2000 (Hallgatói Iroda)

2) Technikai követelmények:
a) A hajtány a szabványos villamossínen közlekedjék (nyomtáv: 1435 mm), mégpedig úgy, hogy a meghajtás és

a fékezés a sínen történjen.
b) A hajtány annyi utast szállítson, amennyi a hajtók száma.
c) A hajtány meghajtása emberi erővel történik. A hajtók száma legfeljebb két ember.
d) A hajtányt el kell látni a biztonságos fékezéshez szükséges berendezéssel.
e) Követelmény továbbá, hogy a hajtányt legfeljebb négy ember képes legyen mozgatni (tehát felemelni, sínre

tenni stb.).
Amennyiben a hajtány a Technikai követelményeknek nem tesz eleget, nem indulhat a versenyen (a megfelelőséget
gépátvételkor ellenőrizzük).

3) A gépátvétel:
a) A hajtányokat a csapatok szállítják a gépátvétel helyére.
b) Gépátvétel során ellenőrizzük a hajtányok menetképességét és fékjét is.
c) A gépátvételkor kerül sor a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírására is (ld. később).
d) A gépátvétel után a hajtányok a gépátvétel helyszínén maradnak, őrzésükről a Rendezők gondoskodnak.

4) A verseny szabályai és lebonyolítása:
a) A verseny során a hajtányokat párosával indítjuk a Szabadság-híd Szent Gellért tér felőli oldaláról, ekkor történik

a hajtány bemutatása a közönségnek, ezt követi maga a verseny, mely a híd pesti oldaláról indul visszafelé. A
táv kb. 500 méter.

b) A verseny eredményhirdetésére és a helyezettek díjazására március 24-én kerül sor, az díjak összértéke
40000 forint, emellett szponzori ajándékok is kiosztásra kerülnek.

c) A verseny végeztével a csapatok kötelessége a hajtányt a helyszínről elszállítani másnap reggel 600-ig. Erre a
Felelősségvállalási nyilatkozatban garanciát vállalnak a csapatok ill. a nyilatkozatot aláíró csapattagok.

5) A Felelősségvállalási nyilatkozat:
a) Amennyiben a gépátvétel során a hajtányt versenyre alkalmasnak minősítik, sor kerül a Felelősségvállalási

nyilatkozat kitöltésére és aláírására.
b) A nyilatkozathoz fényképet is készítünk, melyen a hajtány és az aláírók is szerepelnek.

Minden résztvevőnek sikeres felkészülést, izgalmas és sportszerű versenyt kívánunk!



2004. február

6

A nevezés feltételei

Minden jelölt köteles nevezési okmányát 2004. március 9-ig eljuttatni a Hallgatói Képviselethez. A nevezési okmányon
szerepeljen a jelölt és oldalbordájának neve (a valódi és az alias is!), elérhetősége, valamint a csapat névsora. A
nevezési okmányban emellett fel kell tüntetni a kapcsolattartó ember nevét, elérhetőségeit, mert a szervezők a Kari
Napok folyamán vele közlik a tudnivalókat, illetve ha reklamáció, panasz stb. áll fenn a csapat részéről, akkor azt a
kontakt (és csak ő) továbbítja a szervezőknek (a kapcsolattartó természetesen lehet maga jelölt is).  A nevezési
okmány illeszkedjék a csapat imázsába és feleljen meg a verseny rangjának. A beadási határidő napján lesz az első
egyeztetés a csapatokkal, mely során megbeszélésre kerül a végleges pontozási rendszer és a zsűrivel kapcsolatos
teendők.
Minden csapat köteles három darab minimum A1-es, színes, igényesen megalkotott, figyelemfelkeltő plakátot elhelyezni
az egyetem forgalmas helyein (nem a kollégiumokban). A plakátoknak a Kari Napokat kell reklámozniuk, feltüntetve a
helyszínt, az időpontot illetve a jelölt nevét. A plakátok nem becsmérelhetnek másik jelöltet!
A nevezési díj: egy üveg (fél liter) min. 40%-os töménységű jófajta égetett szeszesital, valamint 5 üveg, nem alkoholmentes,
minőségi sör („Alkohol macht frei!”).

A próbák listája és általános szabályaik

Túra:
Ismerkedő jellegű gyalogtúra (közös próba: ismerkedünk a tájjal, egymással stb.).  Oda- és visszautazás vonattal.
Pontozás a részt vevő csapattagok száma alapján (1 tag = 1 pont); minden lány, oktató, doktorandusz és családtag
után dupla pont jár.

Bevonulás:
A csapat és a főkormányosjelölt bemutatkozása csapatzászlóval, himnusszal stb. A zsűri pontozza a produkciót.
Csapatzászló készítése kötelező!

Tizenkét órás vetélkedő:
Félnapos folyamatos versengés több színtéren, Budapesten és vidéken.

Szerenád:
A csapat (a főkormányosjelölttel az élen) szerenádot ad az oldalbordának, kiemelve utóbbi előnyös és egyéb tulajdonságait.
Legfeljebb két számból álló műsor, melyet a zsűri értékel.

Baross Filmszemle:
A csapatfilmek megtekintése. A film legfeljebb 20 perces lehet (hosszabb film esetén levonás jár). Minden csapat
köteles a hajtányverseny kezdetéig leadni a filmjét; a későn leadott film nulla pontos, de a Filmszemlén levetítésre
kerül. A zsűri értékel.

Aranykerék:
Külső Aranykerék: cél a városban elhelyezett  állomások  megtalálása, és ott feladatok teljesítése; végcél az Aranykerék
megszerzése. Ha valamelyik csapat megszerzi a Kereket, a játéknak vége, a többieket az addig teljesített állomások
szerint pontozzuk. Segítség igényelhető (természetesen mínusz pont jár érte).
Belső Aranykerék: vetélkedő a Barossban.

Szépségverseny:
Tulajdonképpen hasonmásverseny. A leutánozandó személyek listáját előre közöljük, a pontozást a zsűri végzi.

Szabálygyűjtemény
a XXIII. Közlekkari Napok versenyeihez
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Fellegvár:
A kollégium egyik szabadon választott folyosórészét, lépcsőfordulóját stb. minden csapat feldíszíti a saját imázsának
megfelelően. A dekoráció során lehetőleg kerülni kell a festést (a felújított szárnyban tilos!), ezen kívül bármit (kartonpapír,
ábgeo házi, Mentős Józsi stb.) lehet használni. A végeredményt a zsűri pontozza.

Ének- és táncpróba:
Cél a nagyérdemű és a zsűri elkápráztatása egy, legfeljebb két műsorszámból álló, zenés-táncos előadással. Figyelem!
Abszolút Freestyle, nem biztos, hogy Flatley nyerne!

Sport:
Összetevők: foci, csocsó, ulti, darts, ping-pong.

Áltudományos előadás:
A feladat egy előre megadott témával kapcsolatos előadás a csapatot képviselő oktató reprezentációjában, következtetések
levonása tudományos téziseken alapuló okfejtés után. Mindez legfeljebb tizenöt percben. „Szakmai” zsűri értékel.

Sörváltó:
A Kari Napok szerinti szabályok: tíz csapattag guggol az asztal körül, amin a tíz sör van. Az indító jelre az első ember
feláll és felhajtja a sörét (fenékig!), majd visszaguggol és visszahelyezi a korsót az asztalra; ekkor kezdhet a második,
és így tovább az utolsó emberig. Részt vevő lányokért és oktatókért pluszpont jár (legfeljebb három). Figyelem! Tilos
kikeverni a szénsavat a sörből!

Bin Totti próba:
Leköszönő Főkormányosunk is próbára teszi a jelölteket, csapatukat és emésztő- illetve kiválasztószerveiket. Helyszín
a kert. A csapatok emberei (négy fő) kettesével indulnak úgy, hogy egy-egy lábukat összekötjük. Hogy ne üres gyomorral
vágjanak bele, egy kevés elemózsia kerül elfogyasztásra, aztán start. A Műemlékig hat állomás van, minden állomáson
fel kell hajtani mindkét csapattagnak egy-egy pohár italt (sör – feles – sör – feles – sör – feles a sorrend az állomások
szerint). A Műemléknél elfogyasztandó egy-egy Tesco tömlős sajt (jófajta zöldhagymás), és indulnak vissza békaügetésben
(a lábkötést a Műemléknél levágjuk). Visszafele négy állomásnál kell megállniuk, felhajtani négy-négy nagyfröccsöt,
majd beérkezni az indulási területre. Amikor visszaérnek, akkor indul a csapat másik párosa.
A verseny időre megy.

Napi feladatok:
Előző nap éjfélkor kerülnek kihirdetésre a HK-irodában. A napi feladatot a kontakttal közöljük!

Népszavazás:
Voksolás a legszimpatikusabb csapatra. A szavazás pénzzel történik, a fiúk 50 forintos érmével, a lányok és az oktatók
20 forintossal. Minden csapat külön szavazóládával rendelkezik.  A szavazóláda előtt elhaladva a szavazó átadja a
pénzt az ott álló rendezőnek, aki bedobja az érmét a ládába (így elkerülhető, hogy egyvalaki több pénzt dobjon be). A
végeredmény (lévén ez az utolsó próba) sorsdöntő lehet.

Technikai próba:
Hajtányverseny. A hajtány villamossínen közlekedjék (a nyomtáv: 1435 mm), mégpedig úgy, hogy a meghajtás és a
fékezés is a sínen történjen. Meghajtás: emberi erővel, legfeljebb két hajtó által; ahány hajtó mozgatja, annyi utasnak is
kell lennie a hajtányon. A hajtányt el kell látni a biztonságos fékezést lehetővé tevő berendezéssel. Ezen felül legfeljebb
négy ember képes legyen mozgatni (tehát felemelni, sínre rakni stb.) a hajtányt. A követelményeket gépátvételkor
ellenőrizzük, a nem megfelelő hajtány nem indulhat a Technikai próbán!

A zsűri delegálása

Mivel a feladatok egy részében a pontozást zsűri végzi, a zsűri a csapatok által delegált zsűritagokból áll. Zsűrit igénylő
versenyek vannak szombaton, vasárnap, hétfőn, kedden és csütörtökön. Zsűritag bárki lehet. A pontozásos versenyek
során a zsűritagok részpontszámai közül a legmagasabb és a legalacsonyabb kiesik.

Szervezők
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Történelmi áttekintés

1982/I.  Főrendező je Bozóky
György. Jelentősebb eseményként
megemlítendő,  Karunk akkori dékán-
ja, Lévai Zoltán elrablása, majd
váltságdíj fejében való szabadon
engedése. Az első főkormányos Joe
bácsi (Dalmadi György, a IV. évfo-
lyam lelkes jelöltje) lett. Akkoriban
csak az első napon megrendezett
népszavazás útján dőlt el a cím
sorsa, de ezt megelőzően, termé-
szetesen, nagy szerepe volt  a
propagandának. Ebből is látszik,
hogy az első KN nem a főkormá-
nyosjelöltek közötti versengés köré
szerveződött, viszont a megvá-
lasztott, szerencsés próbálkozónak
volt ideje uralmát gyakorolni.

1983/II. Sándor Zoltán rende-
zésében. Ettől kezdve beszélhetünk
a jelöltek egész hetes versengéséről:
a jelöltek próbák sorozatán keresztül
jutottak el a mindent eldöntő válasz-
tásokig. Ennek eredményeképp az
1983-as év „kiválasztottja” Tötyi
(Méhes András, aki IV. évét töltötte
akkor itt) lett.

1984/III. Újfent Sándor Zoltán
nevével fémjelezve. Először voltak
áltudományos előadások, bevonva az
oktatókat is a küzdelembe, és először
kísérte komoly érdeklődés a technikai
próbát: a Leg-leg-leg c. TV-műsor által
az egész ország figyelemmel kísér-
hette a sörhajtású járművek pálya-
futását. A jelöltek ezen Kari Napoktól
kezdve oldalbordákkal egészültek ki,
ami – ismerve a Kar szegényes
kínálatát a gyengébb nemből – nem
kicsit dobott a hangulaton. Újra kitűnt
a Hajós szak erőfölénye, és SHOW
(Sóvágó Zsolt) nevű jelöltjüké lett a
megtisztelő cím.

1985/IV. Kárpáti Imre jóvoltából.
Immáron kari és csapatzászló készí-
tése is feltétel volt, és szépség-
versenyt is tartottak, valamint az
eseményeket a napi 200 példányban
megjelenő Köz-lik rögzítette az utókor
számára. A IV. évfolyam támogatásával
Benedek Páter (a Benedek Péterből)
lett a győztes, aki ekkor már harmin-
cas éveit taposta. Újdonságnak számí-

tott az általa a Közhír hasábjain a
verseny előtt megjelentetett Ben-hír is.

1986/V. Ezúttal Tóth János szerve-
zésében. Nevezési feltétel volt az 1
méter átmérőjű főkormányosok elké-
szítése, új próbaként a divatbemutatót,
a riporter próbát és az éhező Főkor-
mányosok megsegítését célzó kon-
certet lehetne megemlíteni. A végén
ismét a Hajós szak diadalmaskodott
Frédy (Árik Ferenc) személyében.

1987/VI. Tóth János másodszori
próbálkozása. A fényűző módon
rendezett eseményen ekkor volt
először oldalborda torna és Fair Play
díj, amelynek végül a szervezők lettek
a boldog tulajdonosai. A főkományosi
címet viszont ismét egy hajós: Pepító
(Demeter István) nyerte.

1988/VII. Megyesi Antal által
professzionálisan előadva. GéZséBé
hatvanegynéhány kisiskolással támo-
gatott énekpróbájára sokáig emlé-
kezhetett a nagyérdemű. A hajósok
(Odessost indítva) ezúttal csak a
második helyre voltak jók: az első
Gábor deák, III. évfolyamos versenyző
lett (polgári neve: Turi Gábor).

1989/VIII. Megyesi Tóni ezúttal –
a krónikák szerint – nem tett ki
magáért. Így talán nem is meglepetés,
hogy egy nő: White Lady (Molnár
Andrea) lett a győztes. Úgy meg még
kevésbé, hogy a Hajós tanszék
támogatta.

1990/IX. Rimóczi József vette
kézbe az irányítást. A XX. Század
utolsó évtizedének első Kari Napok
rendezvényén – lehet, hogy az előző
színvonala miatt – nagyon kevés
hallgató vett részt. Joe (Joó Zoltán III.
évf.) lett az első Jimmy (Horváth Attila
II. évf.) előtt.

1991/X. Jubileumi KN. Rendezte:
Nagy Zsuzsanna. Sikere minden
képzeletet felülmúlt, és ez főleg Junior
(Kollár Attila), Sörölő St. László
(Szalai László) és Fekete Péter
(Kocsmár Péter) lelkes verseny-
zésének köszönhető. Először került
megrendezésre a nagy érdeklődéssel
kísért autós gyorsulási verseny.
Említésre méltó, hogy az elsős St.
László oldalbordája Gerlóczi Magdolna
szépségkirálynő volt. Végül a III. éves
Fekete Péter került ki győztesként a
versengésből.

1992/XI. Horváth Attila főszerve-
zésében. Két csapat küzdött: Fofo
(Heizer Ágnes) és Puma (Berezvai
Gábor). A szoros eredmény az utób-
binak kedvezett.

1993/XII. X. főkormányos: Fekete
Péter szervezte. Négyévnyi mélypont
után ismét tündökölt a KN. Négy
csapat: Alfi, Noé, Piszkos Fred és
TeamÚr mérte össze az erejét. Új
próbálkozás volt a lovagi torna, az
élősakk és a farsangi próba, bár az
utóbbi kettő – siker híján – tiszavirág
életűnek bizonyult. A hajósok ismét
diadalmaskodtak: Fred lett a főkor-
mányos, TeamÚr és csapata előtt.

1994/XIII. Ha már nyernie nem
sikerült, átvedlett szervezővé a tavalyi
második helyezett. Csináltak egy nagy
sikerű gyorsulási versenyt, valamint
nagy újítók is voltak: volt uszodabuli,
túra, számháború, szánkóverseny,
lépcsőházfutás, napi feladatok, melyek
közül nem egy sikert is aratott. Atti baba
és a negyven rabló (Százvai Attila
főszereplésével), Kelly és ősei (Kelemen
Tamás) előtt Gritsch Ákos, mint Robot
lett a „főnök”.

1995/XIV. Először próbálkozott a
rendezéssel a Hallgatói Képviselet,
azon belül is Kun Zoltán. IV. Béla
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Krónikások és Kövi

(ejtsd: ívé), akit Fekete Béla keltett
életre és Macho (Mahó Lajos) előtt
Robinson Ouzo (Lőrincz József Attila)
került az élre. Vele kapcsolatban egy
érdekesség: Robinson ugyebár egye-
dül éldegélt lakatlan szigetén. Egy
darabig, mikor is társa lett a nemze-
tiségi Péntek. Nem nehéz kitalálni,
hogy 1995-ben a győztes „oldal-
bordája” hímnemű volt: mégpedig
Piszkos Fred személyesítette meg.

1996/XV. A HK (Heizer Ágnes)
szervezésében. Először volt karaoke
próba, ismét áltudományoskodtak az
oktatók. Négy csapat mérte össze az
erejét: Rum’C’Ice (Újlakán Tibor) a
harmadik, Álmos vezér (Csordás
Csaba) a negyedik, Bobby Ewing
(Bondár Zoltán) szoros küzdelemben
a második és Popeye (Mészáros
Zoltán) elsőévesként első helyezett
lett. Ez utóbbi csapatot Piszkos
Fredék is támogatták.

1997/XVI. Ismét a HK (és ismét
Fofo) hozta össze. Három csapat
indult: a Detox Pléhboy (Horváth
Dávid) vezette elsősök, Andrej Kalas-
nyikov (Sebestyén András) által
kordában tartott repülősök – IV.
évfolyamosok és Sandokan (Fülöp
István) harmadéves csapata. A próbák
újdonságot nem hoztak, a karaoke
próba azonban nem sikerült túl jól. A
maláji tigris és a maffiózó elvtársak
minden eddiginél szorosabb küzdel-
méből végül az előbbit hozta ki a
népakarat győztesnek.

1998/XVII. A negyedik HK szer-
vezés (főszervező: Csanádi Péter). Négy
csapat próbálkozott: Taki bácsi és a
szomszédok (Pinczés Ferencet az
elsősök támogatták), Ganxta Petee és
a Malter (Kiss Péter és a harmad-
évesek), Arthur Király és a Lovagok
(Németh Ákos  főleg a negyedéveseket
tudta maga mögött), és Simon Templar
(Csizmazia János). A genxterek és a
lovagok szoros küzdelmét ismét a
népakarat döntötte el, az előbbiek
győzelmét hozva ki a végig vezető
utóbbiak előtt. A fair play díjat a – Barbie-
táncukkal felejthetetlent alkotó –
harmadik helyezett elsősök kapták. Az
1998-as rendezvényre az eddiginél
színvonalasabb filmek, színi előadások,
gépek voltak jellemzők.

1999/XVIII. A főszervező ebben az
évben is Csanádi Péter volt. Nagyon
fair KN-nak lehettünk szemtanúi,
aholis négy csapat mérte össze erejét
és tudását. Elsőként ért célba a Len
In Black ufókergető csapata (Vass
Péter József vezérletével), majd Szaki
(Melkvi) Dani követte őt némi kalapács-
zajjal. Sanyi (Györki Levente) és párja
Ánusz Valér mutatott sok megrázót
és tanulságosat, míg végül, de nem
utolsó sorban Ryan közlekest (Bebesi
Balázst) is sikerült megmenteni.

2000/XIX. A főszervező Rácz
Gabriella volt. Nagyon szoros verseny
alakult ki Bob Dealer (Hankó Ákos) &
the Smoke és James Gondék
(Bacskai István) között, ami végül az
előbbi javára dőlt el. Őket követték
Kukorica Tamás (Nagy J. Tamás) és
az őstermelők, akik rendkívül ötletes
feladatmegoldásaikkal, rengeteg
morzsolt kukoricájukkal, valamint
Vitézzel (a malaccal) nagyban emel-
ték a rendezvény „színvonalát”.
negyedik lett a Levi’s Team (Balogh
Levente), akik a nagyon színvonalas
filmjükkel vívták ki a közönség
elismerését. Végül, de nem utolsó
sorban meg kell még említeni Piadonét
(Szalontai Ferenc) és maroknyi elsős
csapatát, akik szintén becsülettel
végigküzdötték ezt a 6 napot.

2001/XX. A jubileumi KN Aradi
Szilárd és Szilágyi Botond szerve-
zésében zajlott. Ismét négy csapat
indult, amelyből végül Manci (Telek
Zoltán) és a Baross Gyöngyei kerültek
ki győztesen. Csak második lett Don
Tschangotti (Krémer Gábor) e il Cosa
Nostra, annak ellenére, hogy lófejet
ígértek az ellenük szegülőknek.
Harmadik lett Karburátor (Holczer
Balázs) és az Ovisok csapata,
azonban a filmpróbán ismét ők vitték
a prímet. Becsületesen helytállva a

negyedik helyen végzett a Farkászok
(Bánfi Farkas) elsősökből álló kis
csapata. A jubileumot nem utolsó
sorban Bob Dealer próbája tette
emlékezetessé.

2002/XXI. A főszervezők ebben az
évben is Aradi Szilárd és Szilágyi
Botond voltak. A főkormányosi címért
négy csapat versenget. A győzelmet
Gondi (Viktor Gergely) a gondozottak
gondozottja szerezte meg. A második
helyen Mocsok Torki (Torkos Péter) és
a Hulladékok végeztek. Harmadik lett
Orsós Vendel (Nyerges Péter) és a
Galeri. Meg kell még említeni az
elsősök kis csapatát, a Génmani-
pulátorokat avagy Hotel Sperminust,
akik becsülettel helytálltak Persely
Katalin vezetésével.

2003/XXII. Szalontai Ferenc és
Micskó Péter szervezésében, öt
csapat részvételével megrendezett
versengés, melyet végül maga-
biztosan nyert Bin Totti és a Szesz-
bollah (Tóth Ferenc és a harmad-
évesek). A második helyre SzalaDzsi
Pi Indahouse (Tar Péter, valamint
oldalbordája, Németh József) futott be
mindössze három ponttal megelőzve
Ész Ventúrit és Állatvédőit (Szabó
Krisztina és a második évfolyam
krémje). A filmükkel maradandót alkotó
Miccs Bjúkenen (Kovács Gergely
Péter) és a Partymentők negyedik
helyezést értek el, míg az első
évfolyamot képviselő Kokó és a Veszt
(Kalotai Kornél vezetésével) ötödikek
lettek.
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Szombat (március 20.)

9:00 Túra

20:00 Bevonulás, Szerenád

21:00 Darts,Ulti

22:00 Buli

Vasárnap (március 21.)
10:00 Gépátvétel (16:00-ig)
12:00-15:00 Napi feladat
14:00-16:00 Foci
17:00 Sörváltó

17:00 Szépségverseny, karaoke
Ének- és táncpróba

24:00 Technikai próba
(Hajtányverseny)

Hétfő (március 22.)
12:00-14:00 Napi feladat
15:00-18:00 Áltudományos előadás

18:00 Belső Aranykerék
(benne: Sörváltó)

18:00 Külső Aranykerék
23:00 Buli

Kedd (március 23.)
12:00 Napi feladat
17:00 Sörváltó

18:00 Filmszemle
Foci, csocsó

23:00 Koncert
Szerda (március 24.)

2:00 12 órás vetélkedő
14:00 Ping-pong
19:00 Sörváltó
20:00 Összetett díjátadó
21:00 Red Bull buli Csütörtök (március 25.)

12:00-16:00 Napi feladat
12:00-18:00 Nagyfeladat
17:00 Fellegvár
19:00 Népszavazás
22:00 Beiktatás
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Egy kis történelem...
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Korábbi technikai próbák
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A Kari Napok támogatói:

Szereted a Scrabble-t? Igen? Esetleg nem is ismered? Szeretnéd látni 4m2-es táblán? Szeretnéd kipróbálni?
 Akkor a Woodstockon a helyed március 24-én a délelőtti órákban!
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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 Majdénfelügyelek Levente

HÖK elnök

Felelős szerkesztő
Csiby KukacWigner Soma

Főszerkesztő
Máté Nemkérekpálinkát Andrea

Főszerkesztő-helyettes
Gátfalvi ElkiséremSéfet Zsolt

Tördelőszerkesztő
Krizsán Zhelőttnemtördelek Eszter

Olvasószerkesztő
Kövecses Hontfoglalok  András

Írták
Gyimesi Nemmentelatrabi András

Jóna Megvágtak8rongyra Péter
Szalontai Nemdohányzom Ferenc

Segítette
Zsován Imádokalázni Noémi

KÉSZÜLT:
 AZ EGYETEMI HALLGATÓI

KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
 A MISZ KHT. DIGITÁLIS

STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, e-mail:

www.miszkht.hu)
 1000 PÉLDÁNYBAN

8+1 hasznos tudnivaló, ha a KÍNAI piacon vásárolsz:
1. Hiába őrzöd meg a számlát, nem tudod, kihez kell visszavinni a cuccot.
2. Míg a magyar eladók többsége szoláriumozik, a kínaiak karatéznak.
3. Az Adios cipőnek is van már másolata, Adibas néven.(Valós információ.)
4. Az ott kapható műszálas mamusz szőrzetét a kínai űrprogramhoz fejlesztették
ki, a sztratoszférába való visszatéréshez. Ennek megfelelően 12 mérgező
anyagot tartalmaz.
5. Az elektromos berendezések a csupasz kábellel és a vasúti felsővezetékkel
tartoznak egy érintésvédelmi osztályba, de ez csak kínaiul van rajta.
6. A kínai nyelvű használati utasítások kivétel nélkül Mao Ce Tung idézetek,
csak az ábrákat cserélik.
7. Ha nedvesen vesszük fel a pandás bokazoknit, a bokánk életünk végéig
pandás lesz.
8. Egy csomag akciós combfix árából 90% a haszon, 5% a kartontábla, amire
ki van írva az ára, 4% a szállítás és 1% az előállítási ár.
9. Amelyik pólón kínai felirat van, annak 80%-a azt jelenti, hogy köcsög.

Egy utas odamegy a kisváros vasútállomásán az állomásfőnökhöz, és azt
mondja neki:
-Mondja, uram, miért fekszik ez az állomás fél órányira a várostól?
-Mert azt akartuk - feleli az állomásfőnök -, hogy lehetőleg közel legyen a
sínekhez.

mailto:@kozlekkar.hu
http://www.kozlekkar.hu/kozhir
http://www.miszkht.hu
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