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XXIII. Kari Napok

Szakestély

HK - sokk

Ismét túléltük a Kari Napokat,
remélem mindenkinek jó emlékei maradtak, és akinek nem
maradtak emlékei, annak is
csak jókat meséltek.

Az idei évben is ünnepélyes
alkalmat találtunk arra, hogy a
valétáló évfolyamot eddig elért
teljesítményük után, méltóan
köszöntsük.

Beszámolókat olvashattok a
képviselők idei munkájáról.

Bővebben a 15. oldalaon

10-14. oldal

“Sok a sör és fáradt vagyok,
Lépek, de alig haladok.
Mindenhol vigyorgó arcok,
Asszem ez a Kari Napok.”

Az EU már biztos, a HK még
nem. Szavazz!

Élmények a 4-8. oldalakon

Iron Hook
2003-as őszi szezon végeredményei és a tavaszi félév eddigi
mérkőzései.
Iron Hook - a magyar foci jövőjéért!
16-18. oldal

Kari Hallgatói Tisztújító
SZAVAZÁS és FÓRUM
Részletek a 3. oldalon

2004. május
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Hey-hey…
A címlapot látva az idei Kari
Napokon sem kellett senkinek
szomjan halnia, vagy ne adj’ Isten,
józanul végigcsinálnia. De nem az
én feladatom, hogy beszámolót
tartsak, azt a szervezők, főkormányos jelöltek (és persze A
Főkormányos) már megtették.
Akinek nem lett volna lehetősége
részt venni, tőlük megtudhatja, mit
hagyott ki.
Ám nem szabad megfeledkezni a HK tagjairól, akiknek
sorsáról döntenünk kell. A Szavazásról is fogtok elég sok mindent
találni, olvassátok el, hogy képben
legyetek (amikor ezt írtuk, még mi
sem teljesen voltunk). Aki csak
tud menjen el szavazni!!! Pontos
koordináták majd az illetékesektől.
Lelki világunk folyamatos
fejlesztése mellett fizikai életünket
sem szabad elhanyagolni! A Stadio
Baross Gábor (ismertebb nevén a
Dühöngő) teljes őszi és a csoportmérkőzéseken túljutó tavaszi
fociszezonról is megemlékeztek a
szervezők. Iron Hook volt, van és
lesz!
Kedves Gyerekek, ez itt
továbbra is a régi jó Közhír, egy
vadonatúj szerkesztő gárdától, bár
túl sok lehetőségünk nem volt a
kibontakozásra, de akármit is
követtünk el, azért teljes mértékben
felelősséget vállalunk (de csak
mert muszáj). Negatív kritikát nem
fogadunk, és (ha kell) mindent
tagadunk.
Végezetül mindenkinek kitartást
az utolsó hetekhez, a vizsgákhoz.
És ne feledjétek a vizsgaidőszak
azért van, hogy levizsgázzatok.
Jelszó: egyszerre csak egyet
tanulj!!
Az Erő legyen veletek!!!
(és velünk is)
Gitka és Noé
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Hírek röviden
A Hallgatói Önkormányzat
éves Tisztújító Szavazását 2004.
május 12-13-ig tartja az alábbi
helyszíneken és időpontokban: máj.
12-én 900-1600-ig Z. ép.-i büfé előtt;
máj. 12-én 1800-2000-ig Terminusz
Hotelben; máj. 13-án 900-1600-ig Z.
ép.-i büfé előtt. A Szavazás előtt máj.
11-én 19 órai kezdettel a Kari
Hallgatói Fórumon köszönnek le a
HÖK eddigi képviselői a Baross Gábor
Kollégium Dísztermében. A Fórum
után is leadhatja bárki a szavazatát
a Kollégiumban 22 30-ig. Minden
hallgató megjelenésére számítunk.
Az idei évben is a Gyűrűavató Szakestély ünnepélyes keretein belül szentesítik végzőseink az
Egyetemtől való fájó búcsúzásukat a
Közlekkari Gyűrű felavatásával. A
Szakestély 2004. május 19-én fog
lezajlani Nyerges Péter alias Nyetr
paeses-ünk vezénylete alatt. A gyűrűvásárlás május 6-ig ejthető meg a
Hallgatói Irodában. További felvilágosítás a hirdetőkön és az
info@kozlekkar.hu címen.
Május és/vagy/vagynem EUköszöntő Flekken Party kerül megrendezésre május 6-án a Baross Koli

kertjében. Integrált sör- és húsjegy
vételezhető (400HUF ellenében)
korlátozott számban a Hallgatói
Irodában.
A Hallgatói Iroda továbbra is
várja szolgáltatásaival – vizsgaidőszaki
nyitva tartással – a kedves hallgatókat.
Továbbra is kapható HaBár póló,
Daloskönyv és korsó.
Mindenki különös gonddal
figyeljen oda a vizsgaidőszak végi
(összevont) szoctám- és koliigénylés leadási határidejére és feltételeire.
Késve, faxon, levélben, e-mail-ben nem
áll módunkban elfogadni semmit.
A vizsgaidőszak során –
különösen a végén – figyeljetek oda
az adminisztrációs pontosságokra a
jegyek beírását és a KTH-val történő
ügyletek határidejét illetően. Időben
adjátok le indexeiteket, melyeket
hiánytalanul töltessetek ki a Tanszékekkel. Figyeljetek arra, hogy a
jegyeitek a Neptunban is időben
beírásra kerüljenek. Amennyiben
bárminemű probléma merülne fel
keressétek bizalommal Bózsvári
Gábort ! (info@kozlekkar.hu).

Aki végképp kilátástalanná
válik a KTH-val való küzdelemben, az
eme új intézményünkkel szemben
felmerült problémáit kultúrált formában
megfogalmazva küldje el az
ehk@sc.bme.hu címre. Mindezt olyan
szavak használatával eszközölje,
melyből nem következtethetnek a
panasztevő személyére.
Kiírásra került a HK „Kreatív”
Pályázata, melyre továbbra is várjuk
a jelentkezőket. Konzultációs időpontok: 2004. május 10.; május 31.
1600-1800. Beadási határidő: 2004.
június 14. 2000. Eredményhirdetés:
2004. június 23. Az első kör díjazása:
1. hely: 8000 Ft/hó/csapat; 2. hely:
5000 Ft/hó/csapat; 3. helyezett: 3000
Ft/hó/csapat. A második szakasz
őszre várható.
Mindenkinek eredményekben
gazdag, sikeres, gyors, HaBár resetekkel frissített vizsgaidőszakot kívánunk! És persze legyen mindenkinek kellemes nyara, pihenje ki magát
az őszi félévre és az augusztusi
szigorlatokra!

Levi

EHK-tükör
És végre! Újra itt, velünk a várvavárt Tavasz! Gondolom nem csak én
örülök egyedül az olvadásnak! Már
készíthetjük is elő a vödreinket és
szódásszifonjainkat! Ha már egyszer
megújulás!
Akinek a tavaszi megnövekedett
életkedv az anyagi igényeit is megemeli, annak jó hír, hogy az Egyetemi
BME ösztöndíj április első hetében
kerül elbírálásra, rögtön ezután
következnek a Kari BME ösztöndíjak.
Ugyanis a két ösztöndíj kizárja
egymást, természetesen az Egyetemi
BME javára.

Azokon a karokon, ahol osztanak
lakhatási támogatást, az első kifizetést
két havi összeggel március 19-ére, a
második kört a maradék három hónapi
összeggel április 16-ára várhattátok.
Ha viszont tartozásaitok vannak,
tartsátok szem előtt, hogy a költségtérítés befizetésének határideje
március 31., a tandíjaké április 30. A
befizetések elvégzése nélkül nem
jelentkezhettek vizsgákra, és a KTH
nem adja ki az indexeteket.
A hatalom mindig is fél szemét a
Műegyetemen tartotta. Észrevehetjük
ezt abból is, hogy nemrégiben nálunk

járt a miniszterelnök úr, de akár abból
is, hogy az ÁNTSZ dohányzásellenes
razziákat tartott az Egyetem több
épületében. Biztos vagyok benne,
hogy tudjátok: csak a kijelölt helyeken
dohányozhattok! És a büntetés elég
komoly összeg! Különben is: ciki a
cigi…
Ha bármi megzavarja a kikeleteteket,
keressetek nyugodtan minket itt:
ehk@sc.bme.hu

Csiby Soma
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Ennyit erről, nagyon röviden
Ismét túléltük a Kari Napokat, remélem mindenkinek jó emlékei
maradtak, és akinek nem maradtak emlékei, annak is csak jókat
meséltek. Gondolom feltűnt, hogy idén nem csak közlekkaros csapatok
vettek rész a Közlekkari Napokon, ezt a „hagyományt” jövőre is folytatjuk,
és minél több külsős csapatot várunk. Az idegen csapatokkal közös
kupának még nincs neve, ebben a Ti segítségeteket szeretnénk kérni.
Ötleteiteket a rendezvény@kozlekkar.hu címre várjuk. Jövőre igyekszünk
új feladatokkal frissíteni a felhozatalt, valamint a technikai próba még
nagyobb körben lesz meghirdetve, ha lehet már szeptember-október
környékén.
Ami marad: a filmet ezután is előre le kell adni, és ezúton kérjük
a csapatokat, hogy saját érdekükben figyeljenek a pontosságra. A külső
aranykerék hasonló lesz, ez vonatkozik a segítségkérésekre, és a
folyamatosság érdekében az egyes állomások helyét egy adott idő múlva
a szervezők fogják közölni a csapatokkal, ha addig nem találták volna
meg. A belső aranykerék ezután is az oldalborda tornával lesz összevonva.
Tervezünk 6 vagy 12 órás vetélkedőt is, majd ami belefér. A zsűri továbbra is lehet csapattag, de + pontot ér majd az
oktató és doktorandusz. Idén sajnos nem sikerült, de jövőre igyekszünk valami fellépőt is szervezni, és a feladatokat is
úgy igazítani, hogy több minél bulizásra legyen lehetőség.
Akik nélkül a XXIII. Közlekkari Napok nem jöttek volna létre: a PSZB (Programszervező Bizottság) tagjai voltak
Jóna Péter, Máté Andrea, Kövecses András. Szeretném megköszönni kitartó munkájukat, és külön dicséret a csapatoknak
a jó hangulatért és hogy bármi volt is, számíthattak egymásra. A Red Bull-nak köszönet a jó coctailokért!
Az elsősökre büszkék vagyunk, maroknyi kis csapatukkal nagyon szépen helytálltak, ha kellett a vegyészekkel
együtt kiegészítették egymást. Az „egyéb” karok résztvevői reméljük, jól érezték magukat, jó, hogy itt voltak, bár a GTKsok sajnos nem tudtak teljes erőbedobással részt venni, ám jövőre is lesznek Kari Napok, lehetőség a bizonyításra…

Séf & Pepe

Szevasztok!
Sose volt még ilyen jó!
Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen szép
Kari Napokat sikerült összehoznunk, de komolyan.
Remélem jövőre még ennél is ütősebb lesz, sok
külsős csapattal, akiknek újfent megmutathatjuk,
hogy hogyan él a közlekkaros, ők pedig elhitetik
velünk, hogy alapvetően két nem él a Földön, nem
egy.
Az ideire visszatérve, hát izé… Elég érdekes
dolgok történtek. Ittunk rendesen, talán még többet
is, mint egyébként. Beindult-felizgult csajok tucatja
kábította fiaink arcát, akik hagyták magukat, sőt…
Na ezekből az érthetetlen félreértésekből aztán lettek
kisebb-nagyobb bonyodalmak, de mindannyian
túléltük, azt hiszem… Jó volt.
Nekem milyen élményeim vannak a Kari
Napokról? Az egész úgy kezdődött, hogy Zolival
filmet vágtunk pénteken, aztán hirtelen szombat lett,
majd vasárnap és elkezdtem összedolgozni az élményeimet. Kisebb-nagyobb segítséggel (szemtanúk elmondása,
segítőkész ivócimborák, zúzódások, kajamaradék minden fázisban) sikerült 3 napot kitölteni, de akárhogy is számolom
az legalább 6 nap, úgyhogy ezúton szeretnék megkérni minden kedves cimborát, hogy aki további fejleménnyel tud
szolgálni, az bátran jelezze!!!
Cső mindenkinek! Találkozunk a HaBárban!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sanyó
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Helló mindenkinek!
Remélem mindenki magához tért már a Kari Napok óta (és a Húsvét
hétfőt is kipihentétek). Nagyon jól éreztem magam, bár néha nem tudtam,
hogy hol, de másnap azért elmesélték. A túra… azt hiszem ezt mindenki
tudja, hogy milyen volt, ha mégse akkor az kérdezze meg az elsősöket vagy
a vegyészeket. Vasárnapi feladat példa értékű volt, Vivát Trabant+Ikarusz. A
Red Bull-ás bulik is emelték a Kari Napok hangulatát (és alkohol fokát)! Vivát
Full Moon!! Vivát kisvödör!!! (Kérdezzétek meg Kokót). Totti-próbás tömlős
sajt életmentő volt (a rumhoz) legalábbis jobb, mint a tavalyi ROPI. Rég
rókáztam ilyen jót (kösz Totti). Az egyetlen, amit kérnék, hogy az aranykerék
jövőre ne fél 6-ig tartson (egy-két órával rövidebb azért még nem fogunk
panaszkodni, több idő marad a bulira). Büszkék vagyunk a második
helyezésre (szépen csillog az ezüst). Szép volt kis Kalózok!
Köszi a szervezőknek és a többi csapatnak, hogy ilyen jó partyt sikerült
közös erővel összehoznunk!

Hukk kapitány

Közlekkari Napok 2004 az elsős(ök) szemszögéből
2004. március 20-án egyetlen túrára induló
elsős (akit nem riasztottak vissza mindentől a
kilátásban lévő ZH-k) sem tudta, mi vár rá az elkövetkezendő 6 napban. Az biztos volt, hogy rosszul
nem fogja érezni magát, és hogy nem bánja meg amire
vállalkozott (ez így is lett). A szervezők és a többi
csapat mindent megtett azért, hogy akik még soha
nem vettek részt ilyesmi közlekes mulatságban (mint
pl.: a vegyészek meg mi, na meg a GTK de ők inkább
tanultak), hozzászokjunk ehhez a mókához és ennek
elég gyorsan meg is lett az eredménye. Mindenki
szívvel lélekkel vetette bele magát a sok feladat
eredményes megoldásába, a Vegyész-BMW közös
„csapat” pedig elég gyakran előfordult a napok
folyamán, de volt, amikor Hukkékra, Sanyóékra, vagy
éppen Kasza Matyiékra kellett támaszkodnunk, vagy
mi segítettünk nekik (lsd. Totti próba vagy utolsó napi
feladatok).
Szerintem, akik eljöttek nem bánták meg, hogy feláldoztak egy hetet ezekre a dolgokra – legalább is Riska
biztos nem –, mert mikor megkérdeztem tőle, mit írjak csak annyit mondott: „Írd azt, hogy G#ci nagy móka volt”, de
szerintem a többiek is hasonlóan vélekednek, mert én biztos. A Kari Napok után tartott megbeszélésre, azzal
kapcsolatban, hogy mit kellett volna máshogy csinálni a szervezőknek, nem tudtunk eljutni, de ez nem is probléma
mivel csak helyeselni tudtuk volna azt, ahogy csinálták. Szerintem az egyedüli kifogásaik az embereknek a csúszások
lehetnének, viszont azok nem a szervezők hibái (legalább is ez az én véleményem). Szóval a brigád, ami összehozta
ezt az egészet a vállalkozó szellemű Közlekkarosoknak, látszott, hogy vért izzadt és maximálisan kihasználta minden
erőforrását. Ezért szeretném nekik – az elsősök nevében – ez úton is megköszönni azt a 6 napot. Ha már itt tartok,
akkor megköszönném a sok segítséget a többi csapatnak (meg például a sok Prilúkit a Jawa-soktól ) és találkozunk
jövőre is! (Addig meg a HaBár-ban 1-2-sok sör mellett.) Az Biztos!
Jó utat a Közlekesnek!!
(Aki kétségbe vonná újságírói tehetségemet, annak igaza van!)

Möcsi
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Málnaszörp és almalé, avagy hogyan buliztak a vegyészek
a Közlekkari Napokon
Mottó: „ A sör, a bor, a pálinka, csússzon le torkunkba!”
Nah, lássuk, ki mire emlékszik azokból a
napokból. Figyelem, közvélemény kutat ásunk:
Szeszkó:
Hogy kezdjem? Ne már! Ez a hüle Vali leírja
szó szerint. (Nah igen, ha nem nekem kéne
gépelni mindig.) Na, hogy is volt az egész?
Inkább csak nézzünk a TOP 5 bevillanást:
5.:”Tubíí, tubííí”, hát jah, repülni tanítottam
egy döglött galambot, meg az alsógatyatriumvirátus (Cián, Susztek, én) táncolása
az asztalon (sörjegyek elfogyasztása).
4.: „részegen ki visz majd haza”-effektusok.
No comment. Köszönet Möcsinek, Valinak
a támogatásukért! A többieknek meg
elnézést, akikre nem emlékszem. (Vali:
„Gyere, kisöcsi, a koliban van kaja! Igen,
alszom melletted;” stb…)
3.: diszperzit 2 in 1: falfesték és hajfesték
2.: Mint a mókus fenn a fán, Szeszkó a sárban oly vidám! (2 szál cigi mindent megér…)
No.1: Szerda, Tropical: málnaszörp, narancslé, folyékony kenyér, talicska, homokozó, úszógumi, letolt gatya.
Aki látta, elhiszi, aki nem hiszi, járjon utána.
p.s.: „A jelszó: halál a májra, ezt ne feledd el!”
Susztek:
Mondjuk úgy hogy számomra a legmasszívabb az volt, hogy reggel 5-ig piáltunk, meg lent abajogtunk és
Szeszkóék képesek voltak 8-kor kiverni az ágyból, hogy húzzak befelé, és mindenképp jelenjek meg, mert a Bin
Tottit én csinálom. Be is jöttem, amikor is megtudtam, hogy a perverz szakácsok olajos halas, ÁNTSZ engedély
nélküli menüt állítottak össze. Nekem már a csöpögő olajos haltól háborgott a gyomrom, pedig jó ha 5 méterre
voltam a kondértól. Itt jegyezném meg, hogy mélységes köszönet a többi csapat kifejezetten jó játékszelleméért,
hogy kisegítették a csapatunkat. Ja, még valamit elfelejtettem: a kirándulást, az sem volt valami egyszerű
móka. Röviden: bevásárlókocsi, vonat, hányás, kocsma, hegyre fel, pia és le, pia, cigi folyamatosan, ismét fel,
pia, le, pia, róka, úton-útfélen, hegyre fel, pocsolya, le a hegyről, kocsma, vonat, haza, bevonulás, sörváltó, buli,
abajgás, haza, másnap. Jah, meg minden nap valami hasonló…
Márti, az oldalborda:
Túra előtt a vonaton: Nem kérek! Nem kérek, mondom hogy nem kérek! Na jó, egy kortyot… úúú, kicsit erős lett
ez a gyümölcslé! Csabi! Mi lenne, ha a WC-be rókáznál, nem a hátamra? Nem hiába Hányós a neved! Nem lesz
elég egy üveg, kettőt vegyünk. Hosszú lesz ez a túra. Na, megvan mindenki, mehetünk… Szeszkó! Csabi!...na
jó, két emberrel kevesebb. Gyerünk tovább, a kocsmában úgyis találkozunk…Mitch! Hol vagy?, Megint egy
emberrel kevesebb, majd a kocsmában…Csiga! Hahó!...majd a kocsmában… Na mi van, elfogytunk? Á, fagyi (a
jófej közlekesek) nyami…Na, mennyi van még hátra?….Futás, elmegy a vonatunk! Ez az! Már csak ez hiányzott!
Két óra a helyi kiskocsmában…Belső aranykerék: Hurrá, forgatjuk a Kámaszútrát! Asszem ez jól
sikerült…Kiharaptam a tejszínnel töltött kotont, kiszívtam, ráköptem Szeszkó arcára és lenyaltam. Fincsi volt..
fújj
Sör. Bor. Pálinka. Körtés Berentzen Oldalborda és főkormányos. Habár és Tropical, homok és napernyők. Sörváltó és
borváltó. Hajtány, túra, pocsolya. Bin Totti és Vuk… Gáspi és a koccintós bor. Kámaszútra & a csikóhal násztánca.
Csatornafedő a világ másik végéről. Csőgörény. Találkozás ismeretlen ismerőssel. Hátizsák és kanna egyben (az új 2
in 1 design). Úszógumi és letolt gatya. Szeszkó reggeli ébresztői, szerves könyv, tányérok. Diszperzit. Redná!
Jövőre többen megyünk, készüljetek, peace veletek!

Vegyészek
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Easy Rider, öcsém!
Sajnos, véget ért a Kari Napok, és már majdnem sikerült
kijózanodni is. Persze, ez azért nem megy olyan könnyedén, mert
jövő hétre a Vegyész Napok, Budaörsi Napok, meg a Vásárhelyi
Napok is begyűrűztek, és komoly lesz ezeket is abszolválni, de
szerintem ezek igy hárman sem érnek fel a mi Kari Napunkkal.
(Bocs, hogy az i betűim mind rövidek, de a hosszú elromlott, és
nincs kedvem folyton ASCII kódban irni…)
Megpróbálnám szépen sorban végigelemezni a napokat,
de még sajnos nem sikerült végignéznem Patlók Laci DVD-it, a
saját memóriámat meg alapállapotban sem mondanám 100%-osnak, nemhogy Kari Napokon. Mindenesetre már a csapat-szervezés
sem kristálytiszta, de valahogy úgy kezdődött, hogy Borisszal
lementünk a HaBárba. Másnap (másnap) arra ébredtünk, hogy van
egy csapatunk, amit nagynak nem neveznék, na de nem a
mennyiség számit. (gondoltam ezt egészen a csütörtöki
népszavazásig, de mindegy…) Mindenesetre szépen kialakult a
csapat, kialakult a dizájn (vagy design??), és hála Bandika
JAWA350-ének, beindult a gépezet. A túrán szerintem nem
teljesitettünk rosszul, bár az tény, hogy az elsős csapat néhány
tagját nem sikerült felülmúlni, de azért mi is dolgoztunk az ügyön.
A bevonuláson egy kicsit meglepődtem, mert azt vártam, hogy amint megjelenik a dühöngőben négy részeg
motoros, mindenki hanyatt-homlok menekül kifelé, mert félti az irháját, de hát ugye bátrak a közlekesek (zárójelben
jegyzem meg, hogy azért Boriszt szivesen lecseréltem volna a GTK-s oldalbordára). A vasárnapi napi feladat nagyon
tetszett, bár izgalmasabb lett volna, ha az egész úgy zajlik, hogy a rakpartot nem zárják le a közúti forgalom elől.
Parásabb lett volna úgy kormányozni Pepe Trabantját bekötött szemmel, hogy van szembeforgalom, meg minden. A
szépségverseny, Karaoke, Ének-, és táncpróba: a szükséges rossz… (de ez csak az én magánvéleményem). A
Hajtányverseny egyetlen negativ pontja a hangulatfelelős szpiker volt, akit szivesen megfürdettem volna a Dunában, de
szerencsére sikerült elég védőitalt szerezni a RedBull mellé, ami fékezte indulataimat. Remélem, jövőre azért lesz
valami normális szponzor is, legalábbis ötleteim lennének (Borsodi, Dreher, Brau Union, Győri Likőrgyár…). Amúgy
szerintem az egész verseny fergeteges volt. A hétfői
események eléggé családiasak voltak, mert
szerintem mindenki a Külső Aranykerékre gyúrt,
igy a Belső Aranykeréken maroknyi, de annál
szomjasabb csapatok vettek részt. Azért a Külső
lehetett volna rövidebb is, de igy legalább nem kellett
aludni semennyit keddre. A gladiátorjátékok és a
rekeszmászás szerintem lassan kezdenek
hagyományt teremteni, ami jó. A 12 órás vetélkedőre
nagyon készültünk, de utólag szerintem senki sem
bánja, hogy csak 6 órás lett belőle. A Totti-próba
tök kemény volt, egyetlen negativumaként azt a
bödönnyi halastésztát tudnám felhozni, meg azt,
hogy „esett is” (idézet az Üvegtigris c. filmből). Az
összetett dijátadóra sajnos nem tudtam hazaérkezni, de biztos jó lehetett, mert mire hazaértem,
én voltam a legjózanabb. A zárónapi feladatok
lightosak voltak, bár Manci homlokán még egy hét
múlva is látszott a teniszlabda nyoma.
Zárásként még annyit, hogy köszönöm a csapatom lelkes közreműködését és fáradtságát, és a szervezők
munkáját. Sanyó Laci barátomnak meg őszintén gratulálok, a főkormányosi cimért is, meg azért is, mert simán vette a
beavató szertartást. REDNÁ, REDNÁ!!!!!
u.i.: Ha valakinek van jó ötlete, mi legyen az összetettért járó kupának a neve, az adja le a Hallgatóiba!

Samu Gábor (JAWA350)
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Keresztanyu és a Plug&Play
Jött a hír, hogy gyerekek, meghívtak minket a Közlekkari Kari Napokra.
Az elején nem is tudtuk, hogy most mi is van. Nagy lelkesedéssel kezdtük átrágni magunkat a tradicionális feladatokon,
amik számunkra teljesen ismeretlenek voltak. Sajnos a feladatok komolyságát látván, egyre több embernek akadt
mégis valami más programja a hétre, de kialakult egy kemény mag. Ez a kemény mag próbálta képviselni a GTK-TTK
kart ezen a rendezvényen. Kisebb-nagyobb sikerrel bár, de annál nagyobb örömmel. Ugyanis nálunk még idén rendezték
az első Kari Napokat, nincs túl sok tapasztalatunk, van mit tanulnunk.
És itt volt is mit. Nagyon profi volt a szervezés, nagy volt a csapatok lelkesedése, minden klappolt. Előbb-utóbb
a miénk is ki fog forrni és reméljük, hogy akkor mi is vendégül láthatunk Titeket.
Nagyon jól éreztük magunkat a túra különösen tetszett, nagy ötlet. Jó volt látni az összetartást, hogy Szárligeten
nem volt csapat, csak haver, akivel a sörödet borra cserélhetted, ha azt kívántad inkább. Sok feladatra sajnos nem jutott
időnk, de a filmünkre odafigyeltünk, szerettük volna ütősre megcsinálni. Szerintem össze is jött, az egész karunk ezen
röhögött egy hétig. Majd büszkén hangoztattuk nálunk, hogy film-különdíjat is kaptunk, ami összesen 60 korsó sört
jelentett maroknyi csapatunknak. Ezt persze el is fogyasztottuk, merthogy „megdolgoztunk” érte.
A sörváltó volt a legkülönösebb. Nem igazán láttunk ilyet ezelőtt, nem hittük, hogy lehet korsó sört 4 másodperc alatt
inni. És mégis, lehet.
Összességében elmondhatom, hogy ez a munka kellemes teher volt, nagyon tetszett minden, le voltunk nyűgözve.
Sokat láttunk és tanultunk ezekből. Nagyon jól esett, hogy indulhattunk. Ja, és reszkessetek, mert ha minden összejön,
ott leszünk jövőre egy nagyobb bandával!!!

Lövei Levente, Keresztanyu és a Plug&Play

A fantörpikus Kari Napok
Üdvözlök mindenkit abból az alkalomból,
hogy sikeresen túléltünk egy újabb Kari Napokat.
Remélem mindenkinek sikerült összerakni a
történteket, ha nem, akkor jövőre újra lehet
próbálkozni.
Szeretnék köszönetet mondani maroknyi lelkes csapatomnak, akik végig segítettek,
valamint a többi csapatnak és a szervezőknek.
Külön öröm volt, hogy külsős csapatok is
színesítették ezt a pár napot, remélem a
későbbiekben még többen lesznek. Gratulálok
Sanyónak a főkormányosi címhez.

Törpgaga

Sziasztok!
Véget ért a XIII. Közlekkari Napok. Remélem bennetek is él még a
bulik hangulata és a sok szép emlék. Talán azok is megbocsátottak már,
akik a szobájuk mélyén kuksoltak, és a nagy hangzavarban próbáltak a ZHikra készülni. Hát igen, az időpont talán nem a legjobb volt, de meghoztuk a
szükséges áldozatot. Számomra biztosan örök élmény marad a szinte
oxigénmentes környezetben történő busztologatás és a kuncsorgás a
fodrászoknál az aznap levágott hajért. Míg élek, a fülemben cseng a „Redná!”
és „Székely deszkások!” felkiáltásokkal tarkított „vízihullás” pörgés a
Habárban.
A más karokról delegáló csapatok színesebbé és izgalmasabbá tették
a versengést! A kialakult kapcsolatok révén épp a minap vettünk részt egy
fergeteges hangulatú vetélkedőn a Vegyész Napok keretein belül. Az elért
helyezésről sajnos nem tudok nyilatkozni, de a versenyt követő buli után ez
még kevésbé érdekelt. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki jelenlétével és fáradozásaival emelte
ünnepünk fényét. Gratulálok Sanyónak és csapatának a sikerhez. Jövőre ugyanitt!

Kasza Matyi

8

2004. május

TDK – Az ágy környékén érzékelhető különleges erők
Állandó örömünk az alvás. Állandó problémánk a
felkelés. Vajon miért olyan nehéz? Ez adott indíttatást arra,
hogy elkezdjük vizsgálni az ágy körzetében fellépő
megnövekedett gravitációs erőt! Ezt a jelenséget több
tényező is befolyásolhatja. Először is a legelemibbek: az
idő, a távolság, a hőmérséklet, a magasság, a nyomás és
az anyagi minőség.
1. A távolság (r): A gravitációs mező sugara: az az r
távolság, melynél a gravitációs mező térereje már kifejti a
hatását az alany(ok)ra. A távolság csökkenésével a
gravitációs erő exponenciálisan növekszik.
2. Az idő (t): vizsgált napszakok: reggel, dél, este.
- reggel: A térerő hatásából a legerősebb időszak, ilyenkor
tulajdonképpen az agytevékenység és a döntéshozóképesség konvergál a nullához. Az esetlegesen
felmerülő zavaró körülmények (ébresztőóra, telefon,
szobatárs) megszüntetése után a térerő fokozatosan képes
kifejteni hatását.
- dél: A választóvonal. Ezután már könnyebb legyőzni a
gyengült vonzást. Ez az időszak elméletileg 12-14 óra között

ingadozik, gyakorlatilag az egész délutánt magába
foglalhatja.
- este: A vonzás időbeli karakterisztikája ilyenkor viszonylag
alacsony, növekedését a későbbiekben tárgyalt nyomás
és anyagi minőség befolyásolhatja.
3. A nyomás (p):
- külső nyomás: Egy idegen test által kifejtett tolóerő, mely
hozzáadódik a gravitációs erőhöz.
- belső nyomás: A véralkoholszint határozza meg, ha ez
telítésbe ér, akkor a gravitációs mező elkezdi kifejteni
hatását. Túltelítés esetén a hatás taszítóerőként lép fel.
4. A hőmérséklet (T): Ez egy teljesen triviális szempont.
A hőmérséklet és az erő fordítottan arányos.
5. A magasság (h): A mindenkori talajtól számított origótól
az yo=350[mm] az optimális magasság. Az y=1500[mm]
vagy ennél magasabb értéknél már számolni kell egy
x=r*g*h gyengítési tényezővel, mely a vonzóerőt csökkenti,
a magasságkülönbségből származó helyzeti energia
legyőzése miatt.
6. Az anyagi minőség (Y): Ide tartozik az ágy minősége
(kempingágy<=>vízágy) és tartalma (egy
bomba jó nő/fickó).
Ezek kombinációja határozza
meg az összegfüggvény karakterisztikáját.
Csak személyre szabott konstrukció dolgozható ki, mivel az erő hatását lénye-gesen
befolyásolja a szubjektivitás. A különböző
szempontok mindenkire más hatást gyakorolnak.
Az összes tényező folyamatos
változásban van, ezért pillanatnyi függvény
létezhet csak, ami láthatóan bonyolult
többdimenziós függvény, melynek ábrázolása
gyakorlatilag lehetetlen.
Tesztelt helyzetek:
1.: Egy hideg téli reggel, egy rosszul fűtött
szoba, egy hatalmas pihe-puha franciaágy és
egy ölelő kar fogságában az ágy elhagyásának valószínűsége minimális.
2.: Egy átbulizott éjszaka után, éjszakaival
hazautazni, dideregni a Nyugatinál, majd
végre hazaérni, belépni a szobába, átjutni az
útban lévő asztalon és a székeken, az ágyról
lepakolni és végre felvenni a konstans
helyzetet.
Véralkoholszint magas, átlépte a
holtpontot, „háborog a tenger”, Vuk, a x=r*g*h
legyőzhetetlen, marad az y=0[mm] szint –
szőnyegen alvás, Vuk, szőnyegen alvás, Vuk,
szőnyegen alvás...

Gitka és Noé
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Beszámolók
Balogh Levente vagyok, elsőéves doktorandusz hallgató. 2000. májusában
választott meg a hallgatóság a Hallgatói Képviselet tanulmányi és oktatási felelősének.
Az első egy év alatt számos dologgal találkoztam, igyekeztem mindenhol a legtöbbet
tenni és tanulni. A poszton eltöltött idő alatt igyekeztem megfelelni egészen 2002.
novemberéig. Ekkor ugyanis személycserék következtében lettem a kari HK és így a
HÖK elnöke, mely poszt merőben más feladatokat hárított rám. Megpróbáltam tudásomhoz
mérten ellátni feladataimat, de meg kellett tapasztalnom, hogy ez még ennyi képviseleti
munka után sem kis kihívás. Igyekeztem megtartani, javítani a HK-n belül azt a kollegalitást,
mely minden időben alapvető feltétele a Hallgatói Önkormányzat konstruktív és zavartalan
működésének. Az alábbiakban kívánok számot adni az elmúlt egy évben végzett
tevékenységemről és jövőbeli elképzeléseimről.
Az elnöki poszton eltöltött újabb időszak alatt bővítettem ismereteimet e nagy
és komplex, minden területre kiterjedő munkakörben. Nem állítom, hogy mindent sikerült
elsajátítanom, de a jövőben is szeretnék mindent megtenni ennek érdekében. A HK
munkáját a képviselők egymás közötti kapcsolatának erősítésével, a feladatok
újradefiniálásával próbáltam meg hatékonyabbá és kreatívabbá tenni. Munkám során
igyekeztem megnyilvánulási teret biztosítani azoknak az elképzeléseknek is, melyek a megszokott gyakorlatokhoz
képest merőben eltérő lehetőségeket vázoltak fel. Ezen felül folyamatosan azon vagyok, hogy minél gyorsabb és
hatékonyabb információáramlást valósítsunk meg mind a HK-n belül, mind felétek.
Az elmúlt egy évben több személycserét is át kellett vészelnie képviseletünknek, mely bár nem könnyítette
meg munkánkat, mégis azt mondhatom, hogy a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen és gyorsan lezajlott. Ez
utóbbi állításomat talán alátámasztja, hogy mindenki megkapta az ösztöndíját, a Hallgatói Iroda is folyamatosan működött,
és még ezt a Közhírt is a kezedben tarthatod. Ide kapcsolódik azon törekvésünk is, miszerint szeretnénk a HK és a
hozzá kapcsolódó csoportok munkájába minél több tehetséges, aktív és kreatív fiatalt bevonni. Ebben a kérdésben
erősen számítunk Rátok és a Bennetek szunnyadó tettvágyra.
Örömmel tapasztalom, hogy elnökként több visszajelzést kapok, mint korábban, és ezt nagyon köszönöm,
még ha jórészt negatívak is. Véleményem szerint, nagyon fontos lenne, hogy a hallgatóság több belepillantást nyerjen
munkánkba, és ezzel együtt intenzívebb visszacsatolásként lépjen fel. Nehézségeket okozott az elmúlt évben, hogy a
hallgatóság nem juttatja el hozzánk azokat a problémákat, melyek tanulmányaik során az oktatókkal és a tanszékekkel
szemben jelentkeznek, melyek sokszor sértik a hallgató jogait, esetlegesen szabályellenesek. Fő feladatunk ennek
orvoslása, de csak a problémák ismeretében tudunk bármit is tenni. A jövőben különös hangsúlyt kívánok fektetni az
ilyen típusú információk szabad áramlásának megvalósítására, de ennek ellenére Nektek is alkalmaznotok kellene a
már eddig megszokott és bevált jelzéseket.
Bizonyára senki figyelmét sem kerülte el, hogy rendezvényeink folyamatosan változásban vannak. Igyekeztünk
a Ti igényeiteknek megfelelően bővíteni, máshol szűkíteni, megint máshol átszervezni azokat. Ez a törekvés az elmúlt
évben több rendezvényt is érintett. Szándékom az és az volt, hogy ez valóban hasznos legyen, és a Ti érdeketekben
történjen, ezért várom a véleményeiteket, hogy ez a szándék meg is tudjon valósulni.
Gyakorlati szinten a jubileumi V. Közlekedési Fórumon – protokolláris teendőim mellett – jelentős részt vállaltam
a szervezésben is, mivel fontosnak tartom a számotokra biztosított lehetőséget (mellyel nem igen éltek), amit ez a
rendezvény biztosít, valamint a Karról és a kari hallgatóságról kifelé mutatott kép megítélését. Szerettem volna, ha a Kar
oktatásának jövőjét érintő kérdések szélesebb érdeklődést keltettek volna, de mivel ez nem így történt, el kellett
gondolkoznunk ezen rendezvényünk létjogosultságán.
Természetesen az év során jelen voltam a Kar oktatási, tanulmányi jellegű bizottságaiban, a Vezetői
Értekezleteken, Kari Tanácsokon. Igyekeztem a hallgatóság érdekeit érvényre juttatni, már amennyire a Hallgatói
Képviseletnek lehetősége van. Bár a kari TDK Bizottság ülésén csak mint helyettes (oktatási felelősünk szintén TDKzott) léptem fel érdeketekben, egy felkérés folytán jómagam képviseltem az Egyetemet az OTDK Műszaki Tudományi
Szekciójának eddigi két ülésén.
Mint ahogy az a beszámolómból érezhető, szeretném magam ismét jelöltetni az elnöki posztra. Hallgatói
jogviszonyomat ehhez továbbra is a doktorandusz képzésben kívánom biztosítani. Ha a hallgatóság továbbra is bizalmat
szavaz, szeretném megvalósítani a fent említett elképzeléseimet, folytatni megkezdett feladataimat, és minden
tudásommal, energiámmal a hallgatók érdekeit képviselni.
Záró mondataimban nagyon szépen kérek mindenkit, jöjjön el a Hallgatói Tisztújító Fórumra – ahol véleményeiteket
is megoszthatjátok velünk és mindenkivel – és szavazzon az általa alkalmasnak tartott jelöltre, hiszen egyetemi
mindennapjaitokra e döntésnek talán még nagyobb hatása van, mint akár egy népszavazásnak.

Balogh Levente
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A kar hatodéves hallgatója vagyok, 2000. májusától a Hallgatói Képviselet tagja.
Nem nyújtanám túl hosszúra soraim, hisz év közben személyi változások miatt posztot
változtattam (kultúr felelős helyett gazdasági felelős lettem), így akkor készítettem
beszámolót, amit most nem szeretnék megismételni. (Ha valakit mégis érdekelne, nagyon
szívesen elküldöm email-ben.)
Jelenlegi tevékenységi köröm, talán az egyik leglátványosabb, de mindenképp a
legkézzelfoghatóbb, hisz a hallgatói pénzügyek koordinálása tartozik ide, kezdve a
szociális támogatástól egészen a kari jutalmakig. Természetesen ez nem egyéni döntések
sorozata, de maga a lebonyolítás, illetve az utalások feltételeinek megteremtése is igen
nagy odafigyelést igényel. Ezúton is szeretném megköszönni elődöm (Gyalogh János)
segítségét, aki rengeteget tett azért, hogy a betanulásom idején se essen csorba a
hallgatói érdekeken. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a határidők betartása mennyire
fontos, ha valaki emiatt hátrányt szenvedett, az gondolja végig azt is, hogy mi is határidőkre
dolgozunk, melyeket az egyetem határoz meg, és elég nehezen tudnánk megmagyarázni
ezer embernek, ha az ösztöndíj késik egy-két hallgató miatt… Ezért fontos, hogy az
esetleges problémákról időben értesüljek, amíg még van lehetőség a korrigálásra.
Természetesen a tévedhetetlenség rám sem jellemző, így előfordulhatnak hibák. Törekszem továbbra is fenntartani a
pénzügyek precíz kezelését, és az utalások pontos, időben való érkezését.
Akárcsak a Mentor Gárdánál most is várom bárki javaslatát, ötletét mellyel még előrébb juthatunk.

Bebesi Balázs

Gyimesi András és Szalontai Ferenc vagyunk a BME KSK Hallgatói Képviseletének
programfelelősei. A programfelelősi posztot 2003 májusa óta töltjük be. Programfelelősként
a rendkívül szép számú, hagyományos, a közlekkari HK nevével fémjelzett rendezvény
megszervezésével foglalkoztunk.
Elsőként az augusztusban tartott HK-tábor és Gólyatábor 2003 lekoordinálását
kaptuk feladatul. Már nyár elején, június végén hozzáláttunk a kar egyik legnagyobb
rendezvényének a Gólyabál 2003-nak előkészítéséhez. A gólyabál kapcsán megjegyeznénk, hogy véleményünk szerint igen színvonalas rendezvénynek sikeredett. A kart
támogató cégek legtöbbje szakmai jellegű programok iránt érdeklődik, ezért a
szórakoztatást célzó rendezvények mellett ezekre is nagyobb hangsúlyt próbáltunk fektetni.
A Kari Hetek keretein belül szakmai előadásokkal és gyárlátogatásokkal próbáltuk
közelebb hozni ezen cégeket Hozzátok.
A tavaszi félévben a legnagyobb feladatot kétség
kívül a XXIII. Kari Napok megszervezése adta. Az előző
évekhez képest megvalósított újítások úgy tűnik beváltak,
a rendezvény jól sikerült, s a hangulat is jónak tűnt, a
külsős csapatok szereplése a vártnál is jobban megdobta a kedvet a versenyzésre. Annak
ellenére hogy idén 8 csapat vett részt a versengésben, idővel is relatíve jól kijöttünk, ami
a Programszervező Bizottságnak, (Máté Andrea, Kövecses András, Jóna Péter) és a
csapatok segítőkészségének volt köszönhető.
Szeretnénk még megemlíteni, hogy a Programszervező Bizottság nagy
segítséget nyújtott a programok előkészítésében és lebonyolításában, ahogy mondani
szokták, nélkülük ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Megemlítenénk, hogy a
tavaszi félévben is volt Szakmai Napok, igen nagy érdeklődéssel. Reméljük, hogy az
utánunk következő programszervezők folytatják munkánkat, és megpróbálják túlszárnyalni
elődeiket. Köszönjük az egész éves megtisztelő bizalmatokat, remélhetőleg a
rendezvényeken jól éreztétek magatokat és jövőre is ott lesztek még többen.

Gyimesi András és Szalontai Ferenc
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Telek Zoltán vagyok, a kar hetedéves hallgatója. Az 1999. novemberi időközi
választáson kerültem a Hallgatói Képviselet sportfelelősi posztjára, majd a 2000., 2001.,
2002. és 2003. májusi szavazáson már egy-egy újabb teljes ciklusra – egy-egy évre –
kaptam bizalmat hallgatótársaimtól.
A Hallgatói Képviseletben végzett munkámat két részre lehet választani: karon
belüli, illetve egyetemi szinten végzett tevékenységekre, melyeket a Hallgatói
Sportbizottság köt össze.
Az elmúlt évben rendszeresen részt vettem a HK, a Kari Tanács, illetve
alkalmanként a kari bizottságok (oktatási, tanulmányi, jegyzet) ülésein. Az igen népszerű
Iron Hook focibajnokság szervezője vagyok ’99 szeptembere óta. Mint a kar delegáltja
részt vettem a Hallgatói Sportbizottság ülésein és itt megpróbáltam a kar hallgatóinak
érdekeit minél jobban érvényesíteni (sportrendezvény, -öntevékeny kör pályázatok,
teremelosztás). A Közhírben rendszeresen jelennek meg cikkeim, melyeknek fókuszában
a sport áll.
Az egyetemi szintű tevékenységeim közül az említésre méltóbbak: főszervezője
voltam a decemberben megrendezésre került Mikulás Kupának, ahol az EHK, a Testnevelés
Tsz., az Egyetem-vezetés, a MAFC, és az Öregdiákok csapata vett részt. Szintén
főszervezője voltam a március elején megrendezett VI. Műegyetemi Sportnapnak, ahol a közlekkaros csapat nem
sokkal maradt le az összetett kupáról. Tavaly májusban az egyik főszervezője voltam a BME Opennek, az egyetem
nyílt teniszbajnokságának.
Újraválasztásom esetén a következő évben is hasonló színvonalon szeretném képviselni hallgatótársaim érdekeit
a különböző kari fórumokon, illetve az imént említett tevékenységeimet legalább ilyen színvonalon folytatni.

Telek Zoltán
Kreutzer Richárd vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Karának hallgatója. A Hallgatói Önkormányzat munkájában hetedik
éve veszek részt. Érdekképviseleti tevékenységemet a Baross Gábor Kollégium Kollégiumi
Bizottságának tagjaként kezdtem. Ezt követően a kari Hallgatói Képviseletben (HK) voltam
gazdasági felelős, és a kari Hallgatói Képviselet elnöke. Az elmúlt három évben, a kari
tisztújító szavazáson, az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe (EHK) delegált képviselőnek
választottak.
Hallgatói képviselőként legfontosabb feladatom a kari és az egyetemi képviselet
közötti kapcsolat megteremtése. Részt veszek a HK ülésein, a Kari Tanács ülésein.
Jelen voltam a hallgatókat érintő rendezvényeken.
A betöltött posztomból következik, hogy munkám többségét egyetemi szinten
végzem.
Az EHK elnökeként részt veszek az egyetem legmagasabb döntéshozó
fórumainak – az Egyetemi Tanács, Rektori Tanács, Operatív Értekezlet – munkájában.
Az EHK-ban a kari érdekek képviseletén túl, egyetemünk valamennyi hallgatóját érintő
feladatokat látok el.
Vezetem az EHK heti üléseit, koordinálom az EHK tagjainak munkáját,
kapcsolatot tartok a kari hallgatói képviseletek vezetőivel, kapcsolatot tartok a BME valamennyi vezetőjével (rektor,
rektorhelyettesek, főigazgató, főtitkár, dékánok, igazgatók), alakítom a Hallgatói Önkormányzat stratégiáját, felügyelem
az EHK tevékenységi körében működő, a hallgatói érdekek megvalósítását segítő gazdasági és nonprofit civil szervezetek
mindennapjait. Így a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület elnökeként, a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány kuratóriumának
elnökeként vezetem, irányítom ezen szervezetek munkáját, tevékenységeit.
Felelek a BME Hallgatói Önkormányzatának működéséért, gazdasági tevékenységéért.
Az EHK kari delegáltjaként a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak érdekeit próbáltam érvényre juttatni az EHK
elnökségből adódó elkötelezettségeim, szerepem mellett, annak figyelembe vételével.
Tevékenységemet szeretném folytatni, a megkezdett elnöki periódusomat befejezni, amelyhez kérném hallgató
társaim további támogatását, bizalmát.

Kreutzer Richárd
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Horváth Péter Róbertnek hívnak, a kar ötödéves hallgatója vagyok. 2003.
novemberében kerültem a Hallgatói Képviselet kultúrfelelősi posztjára, melyet addig
Bebesi Balázs tartott kézben.
Balázstól vettem át a Hallgatói Iroda és az öntevékeny körök felügyeletét, a
Mentor Gárda irányítását, valamint a kulturális ügyeket. Az elmúlt időszakban
rendszeresen részt vettem a HK, a Kari Tanács, és alkalmanként a kari bizottságok
(oktatási, tanulmányi) ülésein. Igyekeztem az irodában rendet tartani és pótolni a
szükséges felszerelést. A közeljövőben szeretném megoldani a mentorutánpótlás kérdését.
Elkészítettem egy kulturális hirdetőtáblát, melyen gyakorta frissítettem kicsiny hazánk
szeretett fővárosának előkelő programjainak legjavát. S ha netán az igény egyre több
lenne, annak is szívesen örülnék. Ezúton szeretném megemlíteni azt az információt,
hogy a programokra jó egy hónappal előre szükséges leadni az igényt, hogy sikerüljön
jegyet szereznem.
Szeretném megköszönni minden hallgatónak a bizalmát, és ha az újraválasztáson
ismét megtisztelnének vele akkor a következő évben is szívesen képviselném
hallgatótársaim érdekeit, valamint a posztomból eredő feladataimat legalább ilyen
színvonalon végezném.

Horváth Péter Róbert
Bózsvári Gábor vagyok, negyedéves anyagmozgató-gépész szakos hallgató. 2002.
novemberében lettem a Hallgatói Képviselet tanulmányi és oktatási felelőse. E rövid idő
alatt próbáltam mindenhol helytállni, és minél több tapasztalatot szerezni.
Miután 2003-ban újra bizalmat kaptam, rendszeresen részt vettem a Kar
tanulmányi és oktatási bizottságaiban, ahol igyekeztem a lehetőségekhez mérten a
hallgatók érdekeit képviselni. Ezek közül a legfontosabbak a vizsgaidőszak beosztása,
ahol a hallgatóság igényeinek figyelembe vételével kerülnek kiírásra a vizsgaidőpontok,
valamint az egyéni kérvények elbírálása.
Részt vettem a Kari Jegyzetbizottságban, ahol a jegyzetek kiadása és megújítása
volt a fő téma. Bár a jegyzetek jelenlegi anyagi helyzetében nehéz látványos előrelépéseket
tenni, folyamatosan igyekszünk a legtöbbet kihozni az adott lehetőségekből.
Jelen voltam az Egyetemi Hallgatói Képviselet kari küldöttekből álló oktatási
bizottságaiban (KTH, tanulmányi ügyrend), ahol képviseltem a kari véleményt.
Megpróbáltuk felvázolni egy olyan szolgáltatásorientált központi Tanulmányi Hivatal képét,
mely a hallgatók kényelmesebb, és szakszerűbb adminisztációs ügyintézését segítette
volna elő. Itt is, mint minden más esetben a fontosabb prioritások eredményeképpen lett
a KTH olyan, amilyen. A jövőben további igyekezeteket fogok tenni a jelenlegi problémák
orvosolására.
A negyedéves hallgatók számára, a választást elősegítendő, mellékszakirány-választási fórumot
szerveztem.Hosszú évek hagyománya már, hogy oktatóink a hallgatóság elé tárják a szubmodulok teljes repertoárját,
ezzel is megkönnyítendő a választás nehézségét.
A legfontosabb változásokról mindig próbáltam a hallgatókat tájékoztatni a Közhír hasábjain, valamint plakátok
útján. Megpróbálunk folyamatosan további információs csatornákat nyitni felétek, de ezzel együtt igen nagy szükségem
lenne a visszajelzéseitekre és a problémáitok ismeretére, hogy érdekképviseleti munkámat a lehető legkielégítőbben
végezhessem. Sokszor csak akkor szembesültem az esetleges szabálytalanságokról és megoldatlan kérdésekről,
amikor azokkal magam is találkoztam. Sokkal ritkábban alapozhattam elképzeléseimet a Ti véleményetekre.
2003 szeptemberében az elsőévesek számára előkészítő tanfolyamot és konzultációkat szerveztem. Részt
vállaltam az előadások megtartásában is, mivel fontosnak tartom az elsőévesek kismillió problémáinak orvoslását.
Kimutatások alapján állítható, hogy a Hallgatói Képvislet ezekkel az előkészítőkkel és konzultációkkal vissza tudott
fordítani egy olyan tendenciát, melyben az mintatanterv szerint haladó első évesek száma évről évre csökkeni látszódott.
Delegált tagja vagyok a Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kari Tanácsnak.
Az idei Tisztújító Szavazáson is jelöltetem magam, meglévő feladataim mellett tovább szeretném erősíteni a
hallgatók jogait és érdekeit (pl.: tantárgykiírás, jegyzetek), ehhez kérem hallgató társaim támogatását.

Bózsvári Gábor
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Cseh Gábor vagyok, immár hatodéves hallgatója a Közlekedésmérnöki Karnak.
1999-ben választott meg a Kollégiumi Hallgatói Gyűlés - az akkor még Kollégiumi
Bizottságnak nevezett érdekvédelmi szervezetbe. Innen kerültem át másfél év után a
Hallgatói Képviseletbe, ahol rövid kultúrfelelősi pályafutásom után, az akkori HÖK SzMSz
módosítás következtében létrejött új poszton folytattam tevékenységemet, és szeretném
folytatni a jövőben is.
A Hallgatói Képviselet az előző évben is törekedett arra, hogy a lehető legtöbb
kollégiumi férőhelyet szerezze meg a félévente esedékes kollégiumi férőhely
újraosztásakor. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a többi karhoz képest (tisztelet a
kivételnek), létszámarányosan nézve, fajlagosan több kollégiumi férőhellyel
gazdálkodhatunk. Így ebben a félévben a pályázatot beadó hallgatók kb. 95%-a
részesülhetett kollégiumi ellátásban, amely egyetemünkön kimagaslóan magas arány.
Emiatt a HK úgy döntött, hogy a továbbiakban nem támogatja a készpénzes lakhatási
támogatás kifizetését, helyette minél több külső bérleményt tart fent, hogy a lehető legtöbb
elsős hallgató élvezhesse a közösségi élet előnyeit.
Immár két éve, hogy az új Kollégiumi Felvételi Szabályzat életbe lépett, melyet a
tapasztalatok szerint minden hallgató pozitívan fogadott és mára már jól ismer.
A felvételhez szükséges közösségi pontok gyűjtésére továbbra is sok lehetőség adódik. Kiemelném itt a Hallgatói
Képviselet által szervezett programokat, azon belül is a kollégium területén vagy a KB által szervezett eseményeket. A
kollégium kertjében rengeteg közösségi pont van „elrejtve”, melynek megszerzése nem kizárólag öncélú tevékenység,
mivel ezzel társaink kikapcsolódási lehetőségeit is kibővíthetjük. Ezen kívül a kollégiumi rendezvényeken való
segítségnyújtás is plusz pontokat hozhat a konyhára: csatabárdásás, kollégiumi napok, flekken, illetve grill party,
ballagás; csak hogy a legnagyobb rendezvényeket említsem.
Minden évben lehetőség nyílik a külső bérleményekben befizetett kollégiumi díjakból visszafolyó összegekre
pályázatot benyújtani az Egyetemi Hallgatói Képviselethez. Az előző hónapokban ebből a keretből cseréltettük ki a TVhálózat fő gerincét, illetve az északi szárny TV-erősítőit. Remélhetőleg a jövőben folytatódhat a hálózat felújítása az
épület többi részén is, illetve tervezzük a Habár megújítását is.
Posztomból adódó feladatként eljártam az Egyetemi Hallgatói Képviselet kollégiumi ügyekkel foglalkozó
bizottságába és a Kari Tanácsban is igyekeztem legjobb tudásom szerint képviselni a kar kollégista és nem kollégista
hallgatóit.
Az évek teltével egyre jobb kapcsolatot sikerült kialakítanom a kollégium igazgatójával, Mátrai Miklóssal, akivel
közösen, egy emberként próbáljuk megoldani a kollégium ügyes-bajos gondjait. Ebben a munkában segítségemre
voltak a KB tagok is, név szerint: Aradi Szilárd (gazdasági felelős), Mátyás Csaba (programszervező) és Mikó Norbert
(diákgondnok). Az említett személyeken kívül nektek is szeretném megköszönni a KB rendezvényein és a kollégiumban
nyújtott segítséget.

Cseh Gábor
1999. novemberében kerültem be a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói
Képviseletébe programszervezőként. 2000. májusától 2002. novemberéig elnöki tisztséget
töltöttem be, majd novembertől a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének
delegáltjaként veszek részt az Egyetemei Hallgatói Képviselet (EHK) munkájában.
Egyetemi Hallgatói Képviselőként már több mint egy éve tevékenykedem.
Képviselem a Kar hallgatóinak érdekeit az EHK üléseken, továbbítom az információkat a
Kari Képviselethez. Részt veszek az egyetem legfőbb döntéshozó fórumának, az Egyetemi
Tanácsnak ülésein, továbbá a Kari Tanács üléseken.
Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben elsősorban adminisztratív munkát végzek,
a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület és a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány ügyeinek
egyes részleteivel foglalkozom. Tagja vagyok az Egyetemi Gazdasági Bizottságnak, az
EHK Belső Kollégiumi Bizottságának és a Belső Gazdasági Bizottságnak.
Munkám során a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak érdekeit figyelembe véve
próbáltam tevékenykedni. Köszönöm hallgatótársaimnak a bizalmat, melynek eddig is
megpróbáltam megfelelni, a továbbiakban is számítok támogatásotokra, munkámat
szeretném tovább folytatni.

Gál Tibor
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Mélyen tisztelt Szalagavató Szakestély, magas Praesidium,
legmagasabb Praeses!
Az idei évben is ünnepélyes
alkalmat találtunk arra, hogy a valétáló
évfolyamot eddig elért teljesítményük
után méltóan köszöntsük. Komoly
eredmény az, amit most kivívtak
maguknak: legyűrték az összes
akadályt, ami diplomájuk elé gördült!
Tudjuk, hogy nehéz volt. Mi is végig
jártuk az egyetemi szamárlétra minden
fokát, néha meg-megcsúszva rajta,
vagy megkerülve egy-két fokot. Ha
egykori praeses-ünket akarom idézni:
„Legyetek büszkék rá!” Legyetek
büszkék a szalagra, majd a gyűrűre,
mely jelképezi azt a küzdelmet,
kitartást, örömöt, bánatot, barátokat,
ellenségeket, szerelmeket, gyötrelmeket, szórakozást, búslakodást
és minden mást, amiben az itt eltöltött
öt, hat, hét, esetenként nyolc, tíz év
alatt részetek volt.
Mint egykori praeses, én is
észrevettem azt a tényt, hogy az idei

Szalagavató Szakestély korábban
végződött. Ez bizonyára kis szomorúságra ad okot a Hagyomány tisztelőinek, viszont sikerült rájönnöm
ennek magyarázatára, melyet most
meg kívánok osztani Veletek. Mivel
tudom, hogy a Szakestély forgatókönyve terjedelmében milyen méreteket vesz fel, bizton állíthatom, hogy
a Szakestély időtartama a résztvevők
intelligenciájával fordítottan, vagy
bátorságával egyenesen arányos. A
gondolatmenetet követve az állapítható
meg, hogy az idei Szalagavató Szakestélyen résztvevő valétáló évfolyam
visszafogottan, mégis az alkalom
adottságait kihasználva tette meg az
első lépést a mérnökkéválás visszafordíthatatlan zárószakaszán. Ha
kívánhatnék, azt mondanám: Legyen
meg bennetek ugyanez a nyitottság,
tolerancia és érdeklődés; de elhatározásaitokat valósítsátok meg,
álljatok ki véleményetek
mellett és győzzétek le
félelmeiteket!

Legyen ez a Szakestély
követendő példa minden alsóbb
évfolyam számára, tegye mindenki
magáévá a Szalagavatón szerzett
tapasztalatokat, de egészítse ki saját
egyéniségével, habitusával.
Jó utat a Közlekesnek!

Vivi&Levi
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Iron Hook – Új félév, új remények

Ismét benépesül szeretett
dühöngőnk késődélutánonként,
koraesténként, hiszen 34 csapat
kezdte meg május elejéig – a
szorgalmi időszak végéig tartó
hosszú és rögös menetelését,
hogy a sorozat végén a HaBárban magasba emelhesse az Iron
Hook IV – es sorszámát viselő
serleget. A nevező csapatok
között ugyanúgy találhatunk új
arcokat, mint régi „pályatartozékokat” vagy éppen új csapatnévvel induló régi csapatokat.
A legnevesebb névváltoztató a 6szoros bajnok 5 nem szőke (5 Non
Blondes) fiatalember volt, hiszen
ők e félévben a szőkékért harcolnak és Fight For Blondes
néven lehet őket megtalálni a
kiírásban.
A színvonalra ezúttal sem
lesz panasz, hiszen az előbb
említett rekordbajnokcsapaton
kívül több korábbi győztes – Mi FC,
Rába stock, FC T4, Veszett Kutyák – is megpróbálja megismételni korábbi legjobb eredményét, és
ekkor a trónkövetelőkről – G Pont,
Nem tudom, Stihl, Papa, Miletics
Laciék – még nem is ejtettünk
szót.
Remélhetőleg nemcsak
az idei bajnokságnak lesz üde
színfoltja „A csajok” csapata. A
legjobb logikai érzékkel megáldott versenyzők is könnyedén
megállapíthatja, hogy ismét van
lánycsapata az Iron Hooknak.
A legamatőrebb csapat
címért is nagy harc várható, mivel
az előző két kiírás „döntőse”: a
Jómunkásember FC és a Super
Light csapata egy csoportba
került, így egyikük biztosan nem
lép pályára a majdani helyosztók
napján.
Az esélylatolgatások után
lássunk egy – két számszerű
eredményt is, hiszen még a 2003
őszi szezonjának végeredményével is adósak vagyunk.
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II. csoportkör

I csoport

A Futottak még nem rúgott labdába,
míg a három továbbjutásra esélyes
csapat közül a Stihl húzta a rövidebbet.

A két szexuális töltetű csapat: a G
Pont és a V.I.A.G.R.A. került a
bajnokság következő szakaszába, míg
a Banyekok és az Okos csapata már
elég korán megkezdhette a felkészülést a tavaszi szezonra.

H csoport

J csoport

A Mi FC és Miléék magabiztosan
kerültek az egyenes kieséses
szakaszba, míg a Fabatka „B” és a
Spontán már könnyűnek találtatott
ebben a mezőnyben.

Az FC T4 kiemelkedett a csoportból,
míg a másik továbbjutó helyre a
Veszett Kutyák csapata ért oda. A
búcsúzó Guminyúl és Kiffröccs csak
minimális különbséggel maradtak el a
továbbjutásról.

G csoport

2004. május

Negyeddöntők:
HP FC – Miletics Laciék 2-3, 2-1
A kötélidegek döntöttek, ugyanis a
továbbjutás a hosszabbítás utáni
büntetőrúgások ötödik körében dőlt el
Tomiék javára.

Hatalmas futóteljesítmények helyett
inkább óriási taktikai csatát hozott a
mérkőzés, melyen mindent megmutattak a főszereplők a játék szépségéből.

G Pont – Veszett Kutyák 6-4, 5-1
A G Pont könnyedén vágott vissza a
2002. májusi döntőben elszenvedett
vereségért.

Bronzmeccs:

Rába stock – Mi FC
4-2, 3-4
A forduló legnagyobb presztízs értékű
párosítása volt ez a párharc, hiszen
már két döntőt is vívott egymással a
két alakulat. Idén sem hazudtolták meg
magukat a felek, bár ezúttal Attikáék
kétséget sem hagytak arról, hogy
melyik csapat kerül a legjobb négy
közé.
V.I.A.G.R.A. – FC T4 1-5, 1-8
Petyáék búcsúja nem a legszebbre
sikerült, de amíg részt vettek az Iron
Hook küzdelmein, addig üde színfoltjai
voltak a bajnokságnak.
Elődöntők:
HP FC – G Pont
1-5, 2-0
Az első mérkőzésen összeszedett
négy gólos hátrányt nem sikerült
Robiéknak ledolgozni a visszavágón –
így újabb döntőbe jutást ünnepelhetett
a G Pont.
Rába stock – FC T4
1-3, 2-4
Ami Boka Juniorsként nem sikerült
kétszer Janiéknak, az FC T4 –ként
elsőre összejött: döntőt játszhat az
igen tehetséges másodéves gárda.
Helyosztók:
Legamatőrebb csapat címért:
A legamatőrebb csapat címet ismét a
Super Light csapata szerezte meg a
Jómunkásember FC ellenében.
Öregfiúk mérkőzés:
5 Non Blondes –
Harmadik Emelet All Stars 3-2

Rába stock – HP FC 8-2
A Rába stock visszavágott a csoportmérkőzések alatt elszenvedett
vereségért.
Döntő:
FC T4 – G Pont 1-1
büntetőkkel az FC T4 győzött

Míg a két „öreg” csapat simán továbbjutott, addig a nem is olyan rég még
kiemelt Nem tudom éppenhogy lecsúszott a továbbjutó helyről. A
Multilink és a Fapuma holnapi – ápr.
20-i – mérkőzésének eredménye még
igen fontos lehet, hiszen a kevésbé
sikeres csapat jó eséllyel pályázik a
Legamatőrebb csapat címre.
B csoport
A csoport rangadója:
Rába stock – Guminyúl 2-1
A csoportelsőséget eldöntő mérkőzésen Attikáék nem hagyták kiénekelni a sajtot a szájukból.

Bár a lehető legkisebb különbséggel
nyert az FC T4, lehet, hogy egy új
sikercsapat első győzelmét láthattuk?
2004. tavasz
I. csoportkör
A 34 jelentkező csapatot 6 csoportba
sorsoltuk. A csapatok négy darab 6 fős
és 2 darab 5 fős csoportból kísérlik
meg a továbbjutást a következő körbe.
A legjobb 16 közé a csoportok első
két helyezettje és a harmadik helyezettek közül is a legjobb három jut. A
második csoportkörben a csapatok
négy darab négyfős csoportban
küzdenek meg a továbbjátszást érő
helyekért. A legjobb 8 mezőnye már
egyenes kieséses rendszerben játszik
a végső győ-zelemig.
A csoport
A csoport rangadója:
Mi FC – Fight for Blondes 0-1
A már egy évtizedes múltra visszatekintő
presztízscsata e felvonásán ismét Ákosék
diadalmaskodtak.

A Rába stock magabiztosan nyerte
ezt a csoportot, míg a 420 kg és a
Guminyúl mérkőzésén született
döntetlennel a két csapat kéz a kézben
masírozott be a következő körbe. A
Papának bár 0 lett a gólkülönbsége
idén talán messzebb voltak a továbbjutástól, mint azt tőlük megszoktuk. A
Gyűjtőfogalomtól úgy látszik csak
kiszaladt eredmény volt a Rába stock
elleni győzelem.
C csoport
A csoport rangadója:
G Pont – HaBár Dep. Ny. 3-2
Az igen csúszós pályán lejátszott
mérkőzésen 0-2-ről fordított a tavalyi
ezüstérmes.

A csoport majdnem papírforma szerint
alakult, de a Hey Bobby a G Pont
legyőzésével a csoport élére ugrott és
első továbbjutásukat rögtön csoportelsőséggel ünnepelhették.
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D csoport
Amíg Miléék és Tomiék a dobogóra,
addig a Fut-bal-f@szok a legamatőrebb csapatcímre lehetnek esélyesek.

A csoport rangadója:
A csajok – FC T4 6-5
A tavalyi bajnok első legyőzője az igen
lelkes és a továbbjutásról alig lemaradó
lánycsapat.
A három továbbjutó csapat mellett a
Super Light is intenzív pontgyűjtést
mutatott be, amivel igazolta, hogy
nemcsak a legamatőrebb meccsen
tud győzni.

A csoport végeredménye szinte a
papírforma szerint alakult, egyedül A
Csajok remek szereplése jelentett
némi meglepetést.
E csoport
A csoport rangadója:
Stihl – Veszett Kutyák 6-2
Torkiékat még a Totti és Udi által
fémjelzett Kutyák sem tudták megállítani.
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F csoport

A második csoportkör beosztása:

A csoport rangadója:
Miletics Laciék – HP FC 3-3
A csoportelsőséget eldönteni hivatott
mérkőzésen született döntetlen
Milééknek kedvezett a végső elszámolásnál.

G csoport: FC Spontán, Mi FC, Rába
stock, FC T4,
H csoport: 420 kg, Stihl, Fight for
Blondes, Guminyúl,
I csoport: Ropi, Hey Bobby, HP FC,
Fáradt Halak,
J csoport: Banyekok, Miletics Laciék,
Veszett Kutyák, G Pont

Manci

2004. május

–

Sziasztok!
Így tavasz táján megújul a természet, és most vele együtt a Közhír rejtvényrovata is. Célunk egy színvonalasabb
rejtvényrovat beindítása, amely nemcsak az unalmas előadások idejére kíván szórakozást biztosítani, hanem a hallagtókat
mindemellett egy kevés szellemi tudást is igénylő könnyed vetélkedőre hívja.
Első idei rovatunkban a “rejtvényes labdarúgás” kedvelőinek kedvezünk: első alkalommal a Kékek és a Zöldek verik
kékre-zöldre egymást a labdáért, aminek az útját a megfejtett szavak betűinek besatírozásával követhetjük végig.
Beküldendő a mérkőzés eredménye és a megmaradt betűkből összeolvasott megfejtés (egy közelmúltban aktuális
fogalom) a kozhir@kozlekkar.hu címre június 1–ig. A nyertes megfejtő jutalma egy korsó sör a HaBárban.
A nyertest közjegyző jelenléte nélkül sorsoljuk, és e-mailben értesítjük.

Bayer Balázs

Első félidő:
oktató – iskola „előintézménye“ –
angolna németül – alul – vegyjele
Tb – helyét változtatja – félénk,
ijedős – férfinév – toll lelke – költői
sóhaj – hatást kifejteni – lengőrendszer – vegyjele As – nemesgáz
– neptúnium vegyjele – nedves
helyeken megjelenő szürkészöld
gomba – térbeli idomot – bő –
halmazállapot – az éggömb legmagasabb pontja – szaggat – ókori
asztronómus (Klaudiosz), a geocentrikus világképet hirdette –
némán zárok! – nagy hőség – elemi
részecske – … és itt a bíró sípja az
első félidő végét jelzi.
Második félidő:

varróeszköz – egyfajta közlekedési eszköz – lágyforrasz – derékszögű rombusz – szögfüggvény – rádiusz – ábra –
illesztés megadásának eszköze – a szélein szív! – egyfajta szerszámgép – a kőolajlepárlás utolsó frakciója – párosan
markol! – a periódusos rendszer 3. eleme – némán mos! – fényt bocsát ki – trinitro-toluol – színárnyalat – stroncium
vegyjele – törlőgumi – csavaros eszű – molesztálja – katonai rang – némán söpör! – hasadás – szilícium vegyjele –
Ábrahám fia – ... és vége a második félidőnek.

Matematika B5
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Algebra
Tanszéke új tárgyat hirdet minden
hallgató (zenehallgató, hegyi beszédet
hallgató, a szomszéd Mari nénit
hallgató) számára.
A tárgy célja: Az összes
hallgatónak megadja az esélyt, a
lehetőséget, hogy közép- és általános
iskolai (óvodai) hiányosságait bepótolja, természetesen szigorúan a
matematika tárgykörben.
Tárgyleírás: Ismerkedés a
geometriai formákkal (négyzet). Alapműveletek (kivonás, osztás, összeadás, szorzás). Főirányok (függőleges,
vízszintes).

Ja, és a számok (0, 1, 2, 3…).
Kurzusok: Csak levelező! (illetve
csak emilező!).
Előkövetelmény: Matematika szigorlat.
A gyengébbek kedvéért: Itt van
egy rejtvény. Meg kell oldani. Számokat kell beírni az üres, fehér négyzetekbe úgy, hogy az egyenlőségek
teljesüljenek. Azoknak az emiljét
várjuk, akik NEM tudják megoldani a
rejtvényt. Nekik egy sör fejében
elküldjük a jó megoldást!
Jó szórakozást!
Ui.: Nem osztunk nullával!

Noé
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HALLGATÓI
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Megy a Dacia az úton. Rámegy
egy tehénlepényre. Megkérdi a
tehénlepény:
- Ki vagy?
- Én vagyok a Renault - mondja a
Dacia.
Mire a tehénlepény:
- Ha te Renault vagy, akkor én franciakrémes!
Mit is jelenthet a Win98 SE-ben az
SE?
- Semmi Extra
- Szuper Edition
- Sz*r Edition
- A 98 SE jó
- Sikertelen Edition
- ezt SE lehet letörölni
HD: “Milyen levelező programja
van?”
Júzer: “Kitekintő Gyorsvonat.”
HD: “Az meg miféle?”
Júzer: “Hát az Outlook Expressz.”
Mi a szőke nők 3 találmánya?
-vízálló törölköző
-instant vízpor
-vízhatlan teafilter
- Óvónéni, óvónéni!
- Mi van Évike?
- Lehet nekem gyerekem?
- Nem Évike, mert te meg csak 4
éves leszel!
- Húúú, de mákom van!
Lothar Matthaus, az újonnan kinevezett szövetségi kapitány hiába
edzi kőkeményen a válogatottat,
csak nem akar menni a fiúknak.
Felhívja hát Rudi Völlert, hogy
segítséget kérjen:
- A játékot először bóják segítségével gyakoroljátok! -tanácsolja Völler, majd néhány nap múlva kíváncsian érdeklődik az eredmény után:
- Na hogy ment a játék?
- A színes bóják 3:1-re vertek
minket...
Orvos a pácienshez:
- Van egy jó meg egy rossz hírem,
melyikkel kezdjem?
- Kezdje a jóval!
- Egy betegséget fogunk magáról
elnevezni...

Esván bátyánk lefekvéshez készülõdik, felveri a szalmazsákot, elfújja a
lámpást.Már majdnem elaludt, mikor
valaki elkezdi verni az ajtót. Kiszól az
öreg székely:
- Hee, ki a?
- Esván bátyám, én vagyo az, Paja!
- Há mi lelt téged Paja?
- Esván bátyám, van zõd festéke?
- Nincs énnekem Paja.
Azzal az öreg megint nekikezd a
procedúrának: felveri a szalmazsákot,
elfújja a lámpást. Jó egy óra múlva
megint csak verik az ajtót. Kiszól az
öreg:
- Hee, ki a mán megint?
- Esván bátyám, én vagyok az Paja!
- Há mi lelt téged Paja mán megint?
- Esván bátyám, hoztam zõd festéket!
Megy a csiga hazafelé…
“Amiből lekvárt lehet főzni, abból
pálinkát is!”
Allah Bin Ladenhez:
-Te barom!!! Nem azt mondtam, hogy
térítsd el a gépet, hanem azt, hogy
térítsd meg a népet!
A vízimentő-tanfolyamon az első óra
elején az előadó szigorúan a hallgatók szemébe néz, majd azt mondja:
- Hölgyeim és Uraim! Egy dolgot
jegyezzenek meg: ez a műfaj nem
olyan, mint a sporthorgászat. Itt nem
kell a kicsiket visszadobni!
Habsburg Ottót megkérdezi a
sportriporter:
- Kinek szurkol a ma esti osztrákmagyar mérkőzésen?
- Miért? Kivel játszunk?
Új, eddig ismeretlen tények kerültek napvilágra, miszerint Árpád
nem hét, hanem nyolc vezér élén
foglalt hont. A történelem megfeledkezett Szamegről, a nyolcadik vezérről. Pedig a Kárpátokról
letekintve egy nemrégiben megtalált, rovásírással íródott agyagtábla töredékszavainak tanúsága
szerint Árpád így szólt két legkedvesebb vezéréhez:
- Huba, Szameg, hová hoztatok?

