
GólyatáBOR 2004
Augusztusnak végén,
GólyatáBOR volt Lellén,
Összegyűlt 120 kezdő,
Mint égen a sok felhő.

Esőtánc és sörváltó
Buli és Borkóstoló,
Kiállták a próbákat,
Élvezték a mókákat.

Mostmár nincs mit mondanom,
Áldásomat adhatom,
Hajrá minden Elsősnek,
S jójiJó utat a Közlekesnek!

Sok-sok(k) tudnivaló
Bizonyára már 5 helyen 20 féleképpen olvastál vagy hallottál arról, hogy mit kell
tenned annak érdekében, hogy eredményesen tanulhass a Közlekkaron. Mi
szeretnénk még egy lapáttal rátenni. Érdemes minden cikket elolvasni, és nemcsak
azért mert jók, hanem mert hasznosak. Mi csak a jót akarjuk Neked!

Némi foci

Mozogni (vadulni)
vágyó hallgatóknak
nyújt kikapcsoló-
dást, hogy újra lesz
foci a Baross koli
dühöngő jében. A
nevezés feltételeit
elolvashatjátok a 14.
oldalon.

Iron Hook - A ma-
gyar foci jövőjéért!

HaBár

Remélem erről a szó-
ról (ami már majdnem
fogalom), nem az jut
eszetekbe, hogy mi-
lyen vicces vagyok,
mert szójátékot gyár-
tok egy ellentétes kö-
tőszóból.
A HaBár Szórakoz-
tató- és Élménycent-
rum szolgáltatásairól ír
Nektek Petya, a HaBár
”apukája”.

2004.  AUGUSZTUS  59/0



Gólyaszám - 2004.

2

Tartalom
 Kedves Gólya!

    Újra itt a szeptember! Talán
életedben először izgalommal
vártad a tanév kezdetét. Most végre
megtudhatod, miért él a közhely,
hogy az egyetemi évek voltak a
legszebbek.
    Ez a lap azért készült, hogy
segítsen Neked belerázódni az
egyetemista életbe! Sok hasznos
információt és érdekes cikket
olvashatsz benne, melyek sok
segítséget adhatnak az első na-
pokban, hetekben.
     Persze később sem hagyunk
egyedül, egész egyetemi pálya-
futásod alatt végigkísér a Közhír,
hogy mindent megtudj, ami a
karon történt, és történni fog.
Remélhetőleg sok kellemes percet
okoz majd Neked, ám ehhez várjuk
segítségedet is. Ha érzel magad-
ban kevéske önkifejezési vágyat,
szeretnéd magad megmutatni,
akkor várunk sok szeretettel a
szerkesztőségbe.
 Jelentkezz a kozhir@kozlekkar.hu
címen.
   Következő találkozásunkig kí-
vánok sok új élményt, rengeteg
barátot, még több szórakozást,
amit akár el is kezdhetsz a re-
gisztrációs hét folyamán a HaBár
Szórakoztató és Élmény Cent-
rumban, amelyről bővebben ol-
vashatsz a lap hasábjain!
     Végül pedig engedd meg, hogy
az egész szerkesztőség nevében
üdvözöljelek Téged, mint if jú
mérnökjelöltet és ezúton kívánjunk
sok sikert tanulmányaidhoz!
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Nicsak egy térkép…

Ha már a BME-re jelentkeztetek és fel is
vettek, nem lenne rossz megnézni mi is van itt,
először csak a legfontosabbakat, a többit ráértek a
későbbiekben megismerni. Kezdjük mindjárt a K
épülettel. A legtöbb előadás itt lesz, nem árt gyakran
járni ide. Kezdetben elég, ha az alagsorban nem
tévedsz el, vigyázni kell, mert több bejárata van, és
ha nem a megszokott oldalon mész be megeshet,
hogy azt se tudod hirtelen hol vagy. Az aula nagyon
szép, feljebb csak akkor merészkedj, ha nagyon
muszáj (vagy még akkor se). Az egész K épület
feltárása az 5 éves terv része.

A közlekkarosok főhadiszállása a Z épület.Ti
főleg matek ill. műábra gyakok miatt fogjátok sokat
látogatni (ugye?!). Az itt található tanszékek a liftnél
fel vannak sorolva.

A J  épülethez a Mérnök i  f iz ika házival
kapcsolatban lesz (elég gyakran) “szerencsétek”.
 A J mögött van az St, ez a közgázosok épülete,
valamint itt van a tesi tanszék, ha valaki sportolni
akar, itt tud érdeklődni.

Mind közül a „legkimagaslóbb” az E épület.
Ez az egyetem nyelvi intézete, ha arra nem is túl jó,
van sok remek asztal, ahol zh előtt még lehet tanulni,
jegyzőkönyvet készíteni (ha otthon nem lett volna rá
idő)  vagy csak elütni  az idő t .  Az E közvet len
összeköttetésben áll a H épülettel, melynek 5.
emeletén kedvenc matek tanszékünk található.
Eml í tés re  mél tó  még az F  ép. ,  aho l  szuper -
tudományos kémia laborgyakorlatokat élhettek át.
(Terminusosoknak: ha a K-ba mentek: 3-as metró
Deák v. Kálvin térig, majd 47 v. 49-es villamos; ha az
E környékén lesz órátok, akkor 3-as metró Ferenc
körút, majd 4-6-os villamos Petőfi-hídig).

Gitka
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Az egyetemi szleng tele van olyan szavakkal, mint zéhá, ívé,
index és társaik. Ha eddig nem voltál tisztában a jelentésükkel,
itt az ideje, hogy megismerd őket!

Aláírás: A szorgalmi időszakban (az
első 14 hét) egy-egy tantárgy
követelményeinek elvégzését (zárt-
helyik megírása, gyakorlaton való rész-
vétel, laborgyakorlatok elvégzése) hite-
lesítő bejegyzés az indexedben. Ez a
vizsgára bocsátás feltétele. Magyarul:
ha nem jársz be a laborgyakorlatokra
elég gyakran, és a laborvezetőd nem
jegyzi meg az arcodat, nem írja alá az
indexedet, és nem tudsz vizsgázni,
jövőre újra játszhatsz.

Bennmaradás: Tanulmányi szem-
pontból kívánatos, de nagyon nehéz,
ellentétben azzal a helyzettel, amikor
a partner a kívánatos. Az első köve-
telmény, aminek meg kell felelni az az,
hogy az első két aktív félévben el kell
érni 30 kreditpontot, és a negyedik
aktív félév végéig legalább 60-at. (Az
első négy szemeszterben elérhető ma-
ximális kreditérték: 4*30=120.) Aztán
még lesz egy csomó követelmény.

Diploma: Elvileg ezt kapnál, ha benn
maradnál a végén. Rendkívül sokféle
felhasználása ismeretes (kivéve “azt”,
merthogy kemény papírra nyomják).
Megszerzésére a beiratkozástól szá-
mított 20 félév (tíz év) áll rendelkezésre.

Előadás: Ez az a fórum, ami azt mu-
tatja meg, hogy mennyire jó előadó az
adott tárgyból az oktató, illetve meny-
nyire jó a jegyzet (amit általában az
előadó jegyzett). Ha sokan vannak egy
előadáson, akkor ez azt jelenti, hogy
inkább rosszabb a jegyzet, mint az
előadó. Persze vannak kivételek
(rosszabb előadó).

Előtanulmányi rend: A tantárgyak
egymásra épülése. Ez azt jelenti, hogy
akkor vehetsz fel az indexedbe egy
tárgyat, ha az előtanulmányi rendben
megjelölt tantárgy(ak) kreditpontjait
már megszerezted. Például a

Matematika II-t, amiben a kettős in-
tegrál szerepel, csak akkor veheted fel,
ha az integrálás alapjait tárgyaló Mate-
matika I-ből sikeresen levizsgáztál.

Félév: Oktatási időszak, időtartam.
Nem keverendő össze a szemesz-
terrel, ami viszont tanegység, a tanterv
egy részlete. A félév áll 14 hét szorgal-
mi időszakból és 6 hét vizsga-
időszakból.

Index: Más néven Leckekönyv. Ide
kerülnek be a felvett tárgyak, az
aláírások, az érdemjegyek, az IV-k.

Ismétlő (pót)vizsga (IV) [ívé]: Ha
nem jött össze a vizsgád (kirúgott a
vizsgáztató), elmehetsz még egyszer.
De, ha másodszor sem sikerült ki-
izzadni legalább egy kettest, akkor ciki
van. Ugyanis ekkor két út áll előtted.
Az egyik járhatatlan. A másik pedig
attól függ, hogy hány tantárgyból nem
sikerült abban a félévben a második
vizsgád sem, ugyanis félévente leg-
feljebb egy tárgyból próbálkozhatsz
harmadszor is, a többi tárgyad (amiből
kétszer hibáztál) elveszett, jövőre újra
felveheted.

Katalógus: A másnaposság
ellenszere. Azért találták ki, hogy a
másnapos hallgatókat motiválják az
előadások/gyakorlatok látogatására.
Formailag úgy néz ki, hogy az előadó/
gyakvezér körbead egy szép tiszta
fehér A/4-es lapot, amire a jelenlévő
hallgatók felkarcolják a nevüket. Tréfás
kedvű oktatók egyrészt megszámol-
ják, hogy a visszaadott lapon szereplő
nevek száma fedésben van-e az előtte
elterülők számosságával, másrészt a
félév végi aláírást csak akkor adják
meg, ha a katalóguspapírok közt kellő
számban fellelhető a neved.

Kreditpont: A szükséges plussz…

Minden tárgyhoz rendelve van egy
szám, ami elvileg az elsajátításhoz
szükséges befektetett munkával
(összevissza) arányos. Például a
Matematika I. nevű tantárgy 7 kredit-
pontot, a Közlekedéstan I. pedig 2 kre-
ditpontot ér. Ez kb. azt jelenti, hogy a
matekra jobban figyelj oda, mert
nehezebb. Ha egy tárgyat elégtelentől
különböző jeggyel (2, 3, 4 netalán-
esetlegvalahogy 5) lezártál, auto-
matikusan megkapod annak kredit-
értékét.

Ösztöndíj: Dől a lé. Régebben ez
motivált esetleg rosszabbnál jobb tanul-
mányi átlag elérésére, most majd
inkább a (tandíj) kolidíj és egyéb fegy-
vernemek által az életszínvonalad falán
keletkezett lyukak tömítésére fog
szolgálni.

Ösztöndíj index: Ez alapján
kap(hat)sz majd ösztöndíjat a második
félévtő l (optimista verzió). Úgy
számítódik, hogy az adott félévben
elvégzett tantárgyak kreditpontértékeit
külön-külön megszorozzák a megszer-
zett jeggyel, majd osztják harminccal.
Tehát, ha Mérnöki fizikából (6 kredit)
kaptál egy kettest, Közlekedéstan I-
ből (2 kredit) egy négyest, és az egész
évben semmi mást nem tudtál
csinálni, akkor az ösztöndíj indexed:
(6*2+2*4)/30=0.66 (Kábé ez a max.).

Passzív félév: Olyan félév, amikor
szünetel a hallgatói jogviszonyod, nem
kapsz ösztöndíjat, kollégiumot, nem
jársz órákra (ez ismerős lesz), hasonló
a régi rendszerű halasztáshoz. A
különbség, pl. az, hogy ez csak egy
félévre szól.

Szemeszter: Tantervi egység. Nem
keverendő össze a félévvel, ami egy
időtartamot jelöl. Egy szemeszter a
mérnöki diploma megszerzéséhez
szükséges tanulmányok, vizsgák stb.
1/10 része (30 kreditpont).

Zárthelyi (ZH): Hasonlít a kö-
zépiskolában megszokott dolgo-
zatokhoz, általában 1, 2 van belőle
(plussz a repeta) tárgyanként egy
félévben.

Alapfogalmak
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Az életben maradásért...

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

13. Ponyvaregény
14. Szocreál
15. Black Dog
16. ICSA
17. Martos koli
18. Vásárhelyi koli
19. Café 22
20. Ízlelő
21. Hentes
22. 7-es csemege
23. Húspalota
24. Aranykorsó

25. McDonald’s
26. Móricz Burger
27. Pizza Hut
28. Pizzakuckó
29. Bercsényi koli
30. Kaiser’s
31. Schönherz koli
32. Café del Rio, R-part
33. Zöld Pardon
34. OTP Bank
35. Erste Bank, Goldman menza
36. Főzelékes
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Közlekkari ki-kicsoda

A BME rektora: dr. Molnár Károly

A kar dékánja: Kövesné dr. Gilicze Éva
A kar dékánhelyettesei:  dr. Magyar István – gazdasági dékánhelyettes

    dr. Szabó András – oktatási dékánhelyettes
    dr. Márialigeti János – nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes
    dr. Kulcsár Béla – tudományos dékánhelyettes

A Dékáni Hivatal vezetője: dr. Komócsin Zoltán

A Hallgatói Képviselet tagjai:
Balogh Levente (Levi) – elnök, feladata a kar felsőbb vezetésével való kapcsolattartás, a Hallgatói Képviselet
(HK) munkájának irányítása.
Kreutzer Richárd (Ricsi) és
Gál Tibor (Tibcsi) – a kari Hallgatói Képviseletet képviselik az Egyetemi Hallgatói Képviseletben
Bebesi Balázs (Bebbes) – gazdasági felelős, végrehajtja a HK gazdasági intézkedéseit (ösztöndíj, szoctám),
a Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke.
Szalontai Ferenc (Séf) – programszervező és
Gyimesi András (Pepe) – a Programszervező Bizottság vezetője,  ők a kari programok megszervezői és
lebonyolítói, így a Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok stb. hozzájuk tartoznak.
Bózsvári Gábor (Gaga) – oktatási felelős, többek között hozzá tartoznak a kérvények, szabályzatok és a
fegyelmi ügyek.
Radok Edina (Eddy) – marketingfelelős, egyben a Közhír felelős szerkesztője.
Cseh Gábor (Csiga) – kollégiumfelelős, a kollégiumi ügyeket intézi a Kollégiumi Bizottság titkáraként.
Horváth Péter Róbert (Pici) – kultúrfelelős, a kari öntevékeny körök a Hallgatói Iroda, valamint a Gárda
védőatyja.
Telek Zoltán (Mancika) – sportfelelős, a kari sportéletet irányítja és felügyeli a sport öntevékeny köröket.

A Kollégiumi Bizottság tagjai:
Mikó Norbert (Oszi) –
diákgondnok
Aradi Szilárd (Szilu) –
gazdasági felelős
Samu Gábor (Samu) –
programszervező

A Programszervező Bizottság tagjai:
Jóna Péter (Pepee)
Kövecses András (Kövi)

Kari Diákjóléti Bizottság tagjai:
Eichinger Éva (Évi)
Gyalogh János (Janes)
Horváth Gyula
Rákli Éva
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Mikor ezeket  a sorokat
olvasod, Kedves Elsős Hallgató,
addigra talán már párszor hallot-
tad: mentor, Mentor Gárda. De ha
mégsem, vagy esetleg már el is
felej tet ted, hogy k ik  is  ők va-
lójában, akkor íme néhány szóban
megpróbálom összefoglalni.

A Közlekedésmérnöki Ka-
ron 2001. szeptemberében alakult
meg az ún. Mentor Gárda, amely
felsőbbéves diákokból áll. Egy
mentorhoz kb. 30-35 elsős hallgató
(gólya) tartozik.
A mentor fő feladata a hallgató
ösztönzése és támogatása (eset-
leges magánjellegű problémáinak
megoldásában is) annak érde-
kében, hogy a hallgató folyamatos
felkészüléssel megelőzze a vizs-
gaelmaradásokat, továbbá vé-
gigkíséri őket az első év izgalmas,
ám olykor meglehetősen rögös
útján.

Jelenleg az egyetem hall-
gatója vagy, mivelhogy felvettek.

Igen, de joggal merül fel a kérdés
meddig is maradsz az egyetem
hallgatója. Hát erre Én sem tudok
Neked mást mondani, csak annyit,
hogy rajtad múlik.

Vagyis hát rajtunk is, ami
persze nem  azt  j e len t i ,  hogy
megcsinálunk helyetted mindent,
hanem azt, hogy segítünk, abban,
hogy meg tudd csinálni. Tehát
valójában Mi azért létezünk, hogy
elindítsunk a diplomához vezető
úton. Az általunk szervezett prog-
ramok is arra irányulnak, hogy
megfelelő fórumot biztosítsunk a
mentorokkal való találkozásra,
beszélgetésre (INFORMÁCIÓ!!!).
Persze nem kötelező a részvétel,
egyetemre se kötelező járni, DE
HA MÁR EGYSZER IDE JÖTTÉL
EL IS AKAROD VÉGEZNI gondo-
lom ÉN. Vagy nem?

Végeredményben a TE ér-
dekedben lépj velünk kapcsolatba.
MERT NEKED EZ JÓ!

Az e lm úl t  évek  tapaszta la ta i
alapján azok a problémák, ame-
lyekkel a gólyáknak az egyetem
első évében meg kellett birkózniuk,
sok  egyéb mástó l  vet te e l  az
idejüket és az energiájukat. Azt
gondoljuk, hogy az ilyen problémák
okozta hátrányok elszenvedései
(gondolok itt elsősorban a tanul-
mányi  je l legűekre,  amelyek  a
rendszeres konzultációk és közös
felkészülések mellet t  is  bekö-
vetkeztek!) elkerülhetőek lehettek
volna.   Ha sokkal nem is ,  de
annyival  b iztosan bölcsebbek
vagyunk az elsős hallgatóknál,
hogy mi már tudjuk azt, milyen
következményei lehetnek egy első
félévben bekövetkezet t  „nem-
kívánatos” dolog-nak, legyen az
akár tanulmányi, akár társadalmi
jellegű.

Ahhoz, hogy mi Téged és
valamennyi társadat maximálisan
segíteni tudjuk, szükségünk van
még valamire. Történetesen RÁD,
Kedves Gólya!  Szeretnénk, ha
megosztanád velünk mindazokat
az élményeket (örömöt, bánatot,
kevés kudarcot, de reméljük még
több sikert!), ami az előtted álló
első év során történik majd Veled.

Számítunk Rád, keress
minket, ha bármiben tudunk se-
gíteni, hiszen egy probléma sem
olyan nagy, mint amilyennek első
ránézésre látszik. KÉRDEZZ BÁT-
RAN, MI SEGÍTÜNK!

Ui.: Ha problémád lenne, a Baross
ko l i  322-es szobá jában meg-
találsz!

Pici

Mentor  Gárda
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Kedves Hallgató Huba!
Először is üdvözöllek a felsőoktatásban tanulók nagy táborában! Emlékszel, amikor február körül az A felvételi

lapra ráírtad (remélhetőleg nem „jobb híján”), hogy Közlekedésmérnöki Kar? Hát ez lett belőle. Egyetemista lettél, aki a
sok buli mellett azért tanul (.), hogy mérnök legyen.

Nem nehéz megállapítani, hogy ez az egész az első évfolyamnál kezdődik. Remélem, nem lepődtél meg,
amikor megláttad az órarendedben a matematikát, a fizikát vagy éppen a kémiát. Hát igen, az alapozó tárgyak! De
semmi ok a szomorkodásra, akad azért egy-két „szakirányú” tantárgy, mint például a közlekedéstan.

Egy kis ízelítőt szeretnék Neked adni az első féléves tárgyakból, hogy mire figyelj, mi a fontos!

Matematika B1 (7):
Nem hiába kezdem ezzel, ugyanis ez a tantárgy olyan, mint a Micimackóban a mézes csupor: nem róla szól a sztori,
de elhagyhatatlan. Aki olyan középisibe járt, ahol magasabb fokú matekot tanult, neki annyira nem lesz vészes, de
másoknak akár gondot is okozhat. Semmi stressz! Ha a gyakorlati órát rendszeresen látogatod, ha mindig szorgalmasan
megírod a házit, és ha nem sajnálod a két zh előtt az időt átnézni a feladatokat, akkor lesz aláírásod! Mehetsz vizsgázni,
ami inkább elméleti, vagyis az előadás anyaga. Ha esetleg nem lenne meg elsőre a tárgy, van keresztfélév, ami „állítólag”
kicsit nehezebb. Jó, ha megcsinálod elsőre, mert épül rá néhány tárgy. A legnagyobb, hét kredit is lehet motiváció! Az
erő Veled van!

Mérnöki fizika (6):
Aki eddig értett a dologhoz, most megmutathatja, mit tud. Az aláírás megszerzése még a kisebb probléma. A zh-k jól
megírhatók, persze kell rá készülni. Érdemes az órai feladatokat és az előző évek zh-it áttanulmányozni. A házi feladatokat
és a jegyzőkönyveket nem elfelejteni! A kemény dió (de nem gyémánt) itt a vizsga, aminek három része van. Az első a
beugró, ami kiadott kérdésekből áll, a második három feladat (a legtöbben itt véreznek el) és nem utolsó sorban a
harmadik, szóbeli rész. A feladatos rész témaköre elég bő, talán ezért nehéz. Sok feladatot kell megoldani (élen a
házikal) és megérteni. A vizsga akár egy rossz gyerek, egész napos elfoglaltság! Mindent bele!

Műszaki ábrázolás I. (5):
Más néven ábrázoló geometria. Térlátásod kialakulásában segít ez a tárgy, melynek mottója: „Aki három pontból nem
tud kört rajzolni, annak a Duna túlpartján is van egyetem!”. A gyakorlatokon nagyon kell figyelni, és szépen rajzolni. A
házi rajzokat semmi esetre sem rajzoltasd meg mással, ha nem érted, akkor inkább kérj segítséget. Egy zárthelyi van,
ami nagyon fontos, hogy meglegyen, mert csak vizsgakurzusos keresztfélév van. Vonalzóra fel!

Műszaki kémia (4):
Sok érdekes dolgot tudhatsz, tanulhatsz meg. Ebből a tárgyból írod majd az első zh-dat. Nem nehéz, a középiskolai
kémia velős része. Ha nincsenek meg a régi könyveid, füzeteid, ajánlják az „Ennyit kell tudni kémiából” című könyvet,
ami jól összefoglaltan adja vissza az anyagot, és szinte minden tankönyvboltban beszerezhető. A laborok előtt beugrók
vannak, amire mindig kell tanulni. „Állítólag” a legnehezebb a kipufogógáz mérés kis zh-ja, érdemes átnézni! A vizsgára
a jegyzet kell, ami olvasmányos, könnyen „bevehető”. Nagy kaland!

Számítástechnika I. (4):
Tárgya a Turbo Pascal (nincs köze a fizikában használt nyomáshoz). Aki már tanulta, örüljön, aki még nem, majd most.
A megértése megkívánja az otthoni kiegészítő-foglalkozásokat. Zh-kra és vizsgára kész programokat vihetsz be és
használhatsz, ez jó. A gyakorlatvezetőd fogja adni a jegyedet, érdemes vele jóban lenni, bátran fordulj hozzá kérdésekkel.
A Közlekedésautomatika Tanszék tárgyai, így a számtech sincs kereszten. Úgyhogy hajrá elsőre!

Közlekedéstan I. (2):
Talán a legélvezetesebb óra, egyszerűen nem lehet nem figyelni. A néhol szárazabb anyagrészt kompenzálja az előadó,
Ő tényleg előad! Itt hallhatsz jó történeteket, aranyköpés-gyűjtőknek ez a hely kincsesbánya. Nincs zh, csak vizsgázni
kell. A könyv érthető, jól áttekinthető, érdekes, és a kiegészítést is érdemes tanulmányozni. Bűn nem elsőre megcsinálni!

Közgazdaságtan I. (2):
Félévközi jegyes, egyszerűnek titulált tantárgy, amely valakinek hipp-hopp megy, valakinek kevésbé. Az órai feladatok
általában visszacsengenek zh-n is, jól át kell nézni őket! A plusz olvasás sohasem árt, és ha a „168 óra” a kedvenc
újságod, az sem baj. Állítólag ezt a tantárgyat érteni kell, mások szerint tanulni. Mindenki higgyen a saját szemének!
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Testnevelés A (0):
Szellemi (kísérteti) tudásod gyarapodása mellett kondíciód megtartása sem elhanyagolható. Sajnos kreditet nem adnak
rá, de a négy félév tesi szükséges a szakosodáshoz, ezért nem szabad linkeskedni. Nagyon sok sport közül választhatsz.
Az első héten, a nagy közös testnevelés órán megtudsz minden fontosat. Kell a mozgás!

Idegen nyelv (0):
A diploma megszerzéséhez nyelvvizsgára is lesz szükséged, ha még nincs, akkor érdemes elkezdeni. Ez egy szolgáltatás
az egyetemen, Neked jó, ha tanulod, tehát kreditet sem ér és ingyenes. A Műegyetemi nyelvvizsgával kapcsolatban is
tájékoztatást adnak. Vivát!

Hát dióhéjban ennyi! Jöjjön az árnyoldal. Most szeretném felhívni a figyelmedet, hogy ez már nem középiskola!
Az első hetek után Te is rájössz, hogy más a rendszer. Semmi sem kötelező! Neked kell belátnod, hogy jobb, ha
bejársz az órákra. Nem szabad megijedni, ha kicsit nehezen indul a „szekér”! Vegyél erőt Magadon és mutasd meg,
hogy miért vagy itt! Mindannyian voltunk elsősök! A vizsgaidőszak nagy próbatétel. Ha helyén van az eszed, és képes
vagy kisebb-nagyobb áldozatokat hozni (alváshiány, néhány buli mellőzése…), akkor nem érhet nagy meglepetés.
Bármikor az év során, bátran kérdezz mentorodtól, felsőbbévesekől, segíteni fognak!

Ha most elkeserítettelek, sajnálom, nem állt szándékomban! De ez így van! Jó egyetemistának lenni, de nem
könnyű, ha az lenne, mindenki ezt csinálná! A cél legyen mindig az aktuális félév! Küzdd le az akadályokat, és soha ne
add fel!
            Hajrá Huba!

Noncsi

Amint tudjátok a diploma
megszerzéséhez egy darab középfokú
nyelvvizsga szükséges, amit a BME
Nyelvvizsgaközpontban is lete-
hetsz.Tapasztalatok szerint ez nem
nehezebb, sőt talán könnyebb is, mint
más nyelvi intézetekben, és a sikeres
nyelvvizsga letétele után visszafizetik
a vizsgadíjat.

Akik nem kollégiumban lak-
nak, azoknak erősen ajánljuk, hogy
rendszeres nézzenek be a Terminusba
vagy a Barossba, mert ott mindig
mindenről tudnak, közkézen forognak
a segédletek, nem beszélve a Baross
koleszban található Hallgatói Irodáról,
ahol megtalálhatóak az első féléves
tantárgyak korábbi zh-i. Egyéb szol-
gáltatásokat is igénybe vehetsz
(fénymásolás,lefűzés...). És nem
utolsó sorban itt találod meg a hallgatói
képviselőidet, akik segítenek minden
téged érintő probléma megoldásában.
Ha elvesztél a jogaid sűrűjében, fordulj
bizalommal a támponthoz (R. épület
földszint)

Ha nem akarod a vagyonod
felét tankönyvekre költeni, és úgy
érzed később is szükséged lesz a
könyvben lévő tudásra, akkor a Baross
koleszban rengeteg használt tan-
könyvet vehetsz, egyezményes áron.
Egyéb esetekben nézz be a könyv-
tárba, ahol az összes tankönyvedet
megtalálod, amit egész félévre ki-
vehetsz, vagy akár nyárra is. Ezt
kéthetente vagy havonta meg kell
hosszabítanod a könyvtől függően.

Tudnod  kell: jogod van tanárt
választani, tehát ha nem szimpatikus
tanárhoz kerültél, vagy rosszakat
hallottál róla, még van lehetőséged
átjelentkezni azzal az indokkal,hogy
más órád van abban az időpontban.

A KTH (leánykori nevén Köz-
ponti Tanulmányi Hivatal). Itt kaphatsz
iskolalátogatási igazolást, itt veheted
fel az indexed vizsgaidőszak elején,
és itt adod le a végén.

Bármit nem értesz vagy nem
hallottál még róla, kérdezd bizalommal
a mentorodat!

Kötelező olvasmányok:

-TVSZ - Tanulmányi- és Vizsga-
szabályzat (a téged érintő
összes jog és kötelesség)

-KTH  hirdetőtáblája  (ösztöndíj, pá-
lyázat,szociális támogatás)

-Támpont hirdetőtáblája
-Tanszéki hirdetőtáblák (eredmények,

változások, laborbeosztás)
-Tantárgyprogramok (ez tartalmazza,

mit és mikorra kell tudnod)
-Baross kollégium hirdetője (hasonló

a KTH-éhoz,emellet albérlet,
rendezvények gyűjteménye)

-merlin.bgk.bme.hu (segédletek,
házik, zh-k, jegyzőkönyvek,
rajzok)

-www.bme.hu innen elérheted az
összes tanszék honlapját,
ahol szintén segítséget
találsz a felkészüléshez.

-Puska illetve a szomszéd zárthelyi
dolgozata

-Közhír

Mariann

Ingyen sör és bor
avagy fontos információk

http://www.bme.hu


Gólyaszám - 2004.

10

idő [oktatási hét] 

tanulás 

zárthelyi 

Tanévek

Ha jól számolom, akkor a
31. tanévemet kezdem itt, a Közle-
kedésmérnöki Karon.

A legelső még a Kinizsi utcá-
ban volt, abban az épületben, amit
később a Közgáz „örökölt”. Az év-
folyamtársaim többségével persze
nem ott találkoztam először, akkor
már túl voltunk egy 11 hónapos
katona-ságon. Van egy mondás, mi
szerint lakva ismerni meg a másikat:
volt néhány katona (később
évfolyam) társ, akiken elgondol-
koztam: vele fogok egy egyetemre
járni, belőle is mérnök lesz? (Lett…)
Volt némi közlekedési vonzata is a
majd egy évnek: láttam dízel motort
visszafelé beindulni, (kipufogás a
légszűrőn keresztül), tapasztaltam,
mi a különbség az autó és egy
harckocsi „kerék-cseréje” között és
megtanultam teherautót vezetni.
(Nem szívfájdításként, de akkor ez
volt az első év utáni nyári gyakorlat
is.)

Aztán jött az első félév:
rajzok, feladatok, zárthelyik. Az első
vizsgám: matematika. Ezzel rögtön
sikerült eleget tennem a mondásnak,
mi szerint nem is igazi mérnök,
akinek nincs legalább egy ismét-
lővizsgája. Nem nagy vigasz, de a
gyakor-latvezetőm megmutatta, mit
lehetne reklamálni, de szerinte nem
érdemes, inkább jöjjek el később.
(Igaza lett, akkor négyest kaptam.)
Néhány évvel később azt is meg-
tudtam, hogy az első vizsgán, amit
a tanszék akkori vezető je sze-
mélyesen javított, lehetőleg min-

denkit megbuktattak, mondván,
ilyen rövid idő alatt nem lehet
megtanulni, meg különben is a
szigor látszatát kell kelteni. (Gon-
dolom, ma már ilyen nem fordul
elő…)

A tanulásra, vizsgákra ren-
geteg tanácsot, ötletet kaptam. Ami
bevált: mindent meghallgatni, aztán
válogatni. Az egyik legjobb egy

diagram volt, ami valahogy így
nézett  ki:

De kaptam ötletet a vizsga-
öltözékre is: szóbelire öltöny, nyak-
kendő (ez egyes vélemények szerint
1-2 jegyet emel a végső osztály-
zaton), írásbelire hétköznapi ruha.
(Évekkel később elmondtam ezt
hallgatóknak, mire egyikük meg-
jegyezte: nana tanár úr, tudja, hány
zsebe van egy zakónak?)

Természetesen már akkor
sem csak tanulásból állt az élet. A
Kinizsi utcai épületben működött a
„város legjobb pinceklubja”, Köz-
Lek-Lik  néven. Péntekenként
Cintula keverte a zenét, amit ma az
egyik kereskedelmi rádióban tesz.
A második emeleten készítettük a
Közhírt, ami akkor négy oldalas
hetilap volt és az írógép, az olló, a
ragasztó volt a legfontosabb se-
gédeszköz. (Ja, és időnként egy kis
séta a „mélyben”, ahol némi fo-
lyékony segédlet is fellelhető volt…)

A 6. tanévet már a „pult
másik  oldalán” kezdtem.
Augusztusban üldögéltem az egyéb-
ként kihalt tanszéken, mikor is az
oktatási felelős megkérdezett, ugye
akarsz elektro gyakorlatot tartani?
A megjegyzésemre, miszerint nem
emlékszem semmire e témakörben,
azt mondta, nem baj, hétfőn bemész
az Imre óráira és csütörtökön

elmondod. Viszonylag működött a
dolog, csak sajnos a hallgatók
időnként kérdéseket tettek fel, ekkor
kezdődtek a problémák. (Amik az
óta megoldódtak, még ha nem is
mindig így látszik az óráimon.)

A 24. kezdetén még jobban
„elfajzottam” a közlekedésmérnök-
ségtől: a dékáni hivatal vezetőjeként
kezdtem a tanévet. Ez egy rendkívül
„unalmas” dolog, soha nem történik
semmi, soha semmi izgalom, tök
unalom az egész, csupa türelmes,
nyugodt ember fordul hozzánk, min-
denki szereti a hivatalt, az itt dol-
gozókat.

Májusban volt a 25 éves
évfolyam és tankör találkozónk.
Szerencsére ott kiderült, hogy azért
van, aki „igazi” közlekedésmérnök (=
mindenhez ért egy kicsit, de semmi-
hez nem ért nagyon…) lett: BKV,
MÁV, Volán, logisztika, Útinform,
Közlekedési Felügyelet, autószerviz,
igazságügyi szakértő, nyugdíjas (!),
és még sorolhatnám, szóval széles
a skála.

Ha jól számolom, akkor a
31. tanévemet kezdem itt, a Közle-
kedésmérnöki Karon és még mindig
úgy érzem, jól-jót választottam
annak idején. Kívánom, hogy minden
kedves olvasó kipróbálhassa ezt az
érzést!

Dr. Komócsin Zoltán
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Csatabárdásás
Immáron sokéves hagyomány, hogy az elsőévesek

minden év szeptemberében kiássák a csatabárdot örök
ellenségük, az oktatók ellen. Ebben az embert próbáló
feladatban valódi indiánok segítenek majd. A helyszín a
Baross Kollégium kertje, részleteket egyelőre még nem
árulunk el, de az biztos, hogy a hangulat meglehetősen
emelkedett lesz.

Gólyabál
Idén október közepén kerül rá sor a KEK-en. Ez egyben

a TTK és a GTK gólyabálja is, lányokban tehát nem lesz
hiány. A buli hajnalig tart, koncertekkel, disco-val, tombolával
színesítve. Az est fénypontja a gólyaavatás, amikor valódi
gólyákká váltok, elmondjátok a gólyaesküt és elfo-
gyasztjátok a gólyaitalt. A gólyatánchoz  várjuk a
jelentkezőket!

Szakestély
A régi selmeci hagyományt sikerült a Közlekkaron is

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

Kollégiumi Napok
(NEM CSAK KOLLÉGISTÁKNAK!!!)

Mini Kari Napok. Kisebb komolysággal, ugyanolyan
jó hangulattal, hasonlóan lelkes résztvevőkkel, sajnos
(reméljük, ezen változtattok) kisebb létszámmal. Itt
előjönnek a gólyatáborban megismertekhez hasonló ő-
rült, és még őrültebb feladatok. És a Bulibuszt még nem
is említettük...

Kari Napok
Tavasszal kerül megrendezésre a Közlekkari Napok,

szám szerint a XXIV-ik. Ez egy ötnapos rendezvény-
sorozat, melynek folyamán főkormányosjelöltek és
csapataik vetélkednek a főkormányosi címért. A csa-patok
különböző próbák során mérik össze erejüket és
ügyességüket. A próbák pontos kiírását a néhány héttel
korábban megjelenő műsorfüzet tartalmazza, de közülük
néhányra (propaganda, videó-, színpadi-, ének- és
táncpróba) biztosan lehet számítani. A vetélkedésnek üde
színfoltja szokott lenni az elsős csapat, reméljük, idén
sem lesz ez másként. A buli vasárnap estétől csütörtökig
(péntek hajnalig) tart, a próbákon kívül autós ügyességi
verseny, kirándulás, koncertek, meghívott vendégek teszik
még színesebbé az eseményt.

Szakmai Napok
Immár hat éves hagyománnyá válik a Közlekkari Hetek

(általában) első hete, amelyben – a második heti felhőtlen
szórakozással szemben – a komolyabb hangvételű,
szakmai programok kapnak szerepet. Az események
között modell- és makett-kiállítás, szakesetek, mozi-
előadások, üzemlátogatások találhatók.

Iron Hook
A Közlekkar első, egyetlen és komoly nézettségnek

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

Ballagás
Ez még messze van (már aki eljut odáig), de erről most

még mi sem tudunk többet nyilatkozni.

“Esti tagozatosok órarendje”
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Vocem preco!
Most még fogalmad sincs, hogy mit jelent ez, ha ott lettél volna a gólyatáborban,

akkor most elmosolyodnál ezen. Hogy honnan indult az egész?
Kicsit félve, de kíváncsian indultunk el reggel a vasútállomásra. Minden utazó fiatalt

elképzeltünk, mint leendő évfolyamtársunkat. Amikor leszálltunk a vonatról, már vártak
ránk a szervezők. Amíg az időjárás engedte, négyfős csapatokba verődve állomásról
állomásra feladatokat teljesítettünk. Ha végig elmesélnénk, hogy mi történt, akkor nem
cikket, hanem könyvet kellett volna írnunk. Volt minden: vonalkód alapján megtalálni egy
árucikket (már fejből tudjuk, hogy a Borsodi söré 3998817521701), dinnyemagozás,
sörváltó, Forma 1, esélykiegyenlítő foci. A négy napba még egy borkóstolóval egybekötött
szemeteszsák-centrikus badacsonyi túra is belefért.

Megismerkedtünk egy számunkra teljesen új kari hagyománnyal, a szakesttel. Először viccesen álltunk hozzá,
de később rájöttünk, hogy nagyon is komolyan kell vennünk. Daltanulás közben meghallgathattuk a Közlek himnuszt
is, amelynek egy része ösztönzően hatott ránk: „Míg társad kitartás, becsület, s józan ész, Nem lesz, ami megállíthat
s te bizton célba érsz!”.

Ha nem voltál „ott”, bánhatod, mert sok emberrel találkozhattunk, mint elsősökkel, mint felsőbbévesekkel (köztük
a mentorainkkal) és oktatókkal is. A rossz idő ellenére is volt mindig program. Mindenki kedves, közvetlen és segítőkész
volt (aki nem, arra nem nagyon emlékszünk, mert csak a jó maradt meg). Örülünk, hogy az évnyitón már ismerős
arcokat fogunk látni.

Vasárnap reggel kissé fáradtan, meggyötörve de élményekkel tele csak úgy köszöntünk el egymástól: Jó utat a
Közlekesnek!

Ui.: A cím egy, a szakesten használt kifejezések közül, melynek jelentése: Szót kérek!

Antal Norbert & Bella Dániel & Váczi Attila
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Olvasók, Kedveskéim!
Én, Zsován Noémi vak vezet világtalant alapon, beavatlak Titeket

az újságírás rejtelmeibe. Még én is kezdő vagyok, de úgy érzem
elég érett, tapasztalt, világlátott és kultúrálisan kimunkált elméjű,
hogy fény gyújtsak gólyalelketek boldog félhomályában. Annyit
Ti is beláthattok, hogy jó, ha egy cikk mellett van illusztráció.
Én feltaláltam a spanyolviaszt, vagyis írok, bár ennek eddig a
képekhez vajmi kevés köze volt.

Írhattam volna, hogy „A képek magukért beszélnek” vagy „Best
of Gólyatábor”, de a „No comment” sem lett volna rossz. Mivel a
szókincsem számotokra teljesen érthetetlen módon véges, és a
tábori éjszakák sem hatottak pezsdítően a zsurnalisztikai terme-
lékenységemre, ezért elárulom azoknak, akik ott voltak, de
esetleg nem emlékeznének, hogy a fotók a Gólyatáborban
készültek, Balatonlellén.

Amúgy akit érdekelnek további képek, azok keressenek engem
a kozhir@kozlekkar.hu címen. Senkinek sem válaszolok és
mutatni sem fogok semmit, de be kell vallanom, hogy imádok e-
mailt kapni.

Noncsi & Marczy

mailto:kozhir@kozlekkar.hu
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A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük kispályás, de annál nagyobb

szabású labdarúgó-bajnokságunkat.

Helye: Baross Gábor Kollégium (XI. ker., Bartók B. út 17.) dühöngője

Ideje: 2004/2005-ös tanév őszi félévének szorgalmi időszaka

Várjuk minden 4, ill. 5 fős csapat jelentkezését.

Nevezni lehet: Gáspár Attilánál és Telek Zoltánnál
(Baross 217-es és 219-es szoba)

Nevezési díj: 250 Ft/fő
Nevezési határidő: 2004. szeptember 23. (csütörtök) 2000

Ekkor tartjuk a selejtezőcsoportok sorsolását is.

Nyeremények:  Az első négy helyezett okleveles díjazásban, illetve pénzjutalomban része-
sül, díjazzuk a legjobb újoncot és a legamatőrebb csapatot is. A lánycsapatok emellett extra
nyereményekben is részesülnek.
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Ha-Bár Szórakoztató és Élménycentrum (Teázó)
A Ha-Bár (KOHT-0001) a Műegyetem berkein belül az egyetlen kurzus az esti hallgatók számára, melyet a

legnagyobb várokozással vesznek fel és 80% feletti az óra látogatottsága. Félreértés elkerülése végett ezt a tárgyat
nem találod meg a Neptun keresőjében.

Mi is a Ha-Bár? Mindenkinek mást jelent és külön létformát követel meg. Egy igazi közlekes másfél órán
keresztül jelentéktelen fejtörés nélkül tud mesélni Ha-Báros élményeiről. Nem sok olyan kulturális kari rendezvényről
tudok, ami előtte - közben - utána ne Ha-Bárral lenne kapcsolatos. Bármily meglepő, de legjobban a nagy tradíciókkal
rendelkező szakestéllyel lehet jellemezni.

A Ha-Bár itala a sör, de egyes alkalmakkor a hagyományoknak megfelelően lehet a bor, pálinka, különleges
flancos alkoholszármazékok, és ezeknek hihetetlenül széles kombinációjának palettája. Az estélyre kiválasztott termet
(Ha-Bár) az alkalomtól függően feldíszítik. Az italfogyasztás, bizonyos rituális szabályok szerint az estély elnöke (Praeses),
esetünkben a kirendelt pultos szabályozza. A fő helyet, a terem közepén lévő pultot , a láthatóság kedvéért spotlámpákkal
szokás megvilágítani. Az estély műsorai is általában itt, a pult mellett vagy előtt folynak le. A pulthoz képest párhuzamosan
vagy merőlegesen helyezkednek el az estély résztvevői számára rendezett asztalsorok. Az estély tisztségviselői
segédkeznek a pultosnak a rend és a jó hangulat fenntartásában.
Az estély tisztségviselői az alábbiak:

Praeses-Garatőr (pultos): Az estély elnöke és egyben sörhatalmú ura, akinek szava szent és sérthetetlen.
Feladata az estély levezetése és a torkok folyamatos karbantartása által gondoskodik a kiszáradás, mint fő veszély
teljes kiküszöbölésére.

Cantus Praeses (4.2-es alkoholszinttel megáldott mókuska): Feladata, hogy egy páncéltőkés Bősendorfer
zongorát megszégyenítő hanganyaggal és a fába szorult szállítási felvigyázó hangerejével intonálja a napi slágereket.
Ebből mindig akad jó néhány, sokszor csak a fentiek közül az alkoholszinttel rendelkező, igen lelkes önjelölt.

Konzekvencia: Amennyiben a pultos, hivatala gyakorlása közben szándékoltan vagy anélkül bakit talál elkövetni,
úgy szigorú kötelessége minden egyes esetben harsány „Igyunk vazzmeg, az annyát!” felkiáltással, poharának teljes
kiivásával levonni a konzekvenciát. Fura módon ez a tisztség is nagyon népszerű.

Etalon: Kötelességének érzi, hogy az estély hivatalos része alatt mindvégig alkoholos befolyáltságát a minimum
és a maximum között tartsa.

Dióhéjban ennyi. Aki nem hiszi, járjon utána.
Petya

Szórakoztató és Élménycentrum
HaBár

Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17.

Szolid árakkal, Folyamatos akciókkalItalkülönlegességekkel,

Csocsóval Koktélbárral,,  Várunk benneteket szeretettel

Elérhetőségek:
(06/1) 463-29-03 06/20 317-69-04

www.habar.hu
  

http://www.habar.hu
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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 Pókotölök Levente

HÖK elnök

Felelős szerkesztő
Radok Mitmivanmi Edina

Főszerkesztette
Tasi Cárnő Marianna

Tördelte
Horváth ÉnvagyokaHK Krisztina

Olvasták
Beke Nemérekrá Gitka

Zsován Szeretemazelsösöket Noémi

Írták
Dr Komócsin KTH Zoltán

Tar HaBár Péter
Telek Olimpiátnézek Zoltán

Horváth Nagymentor Péter Róbert
Antal Piroskendő Norbert
Bella Pánklettem Dániel

Váczi Fulmún Attila
Lőw Szalmakalapos Márton

Fényképezte
Gyalogh Álszervezőgólya János

KÉSZÜLT:
 AZ EGYETEMI HALLGATÓI

KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
 A MISZ KHT. DIGITÁLIS

STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, email:

www.miszkht.hu)
 400 PÉLDÁNYBAN

- Melyik az az állat,  amelyiknek
több, mint a fele zsír?

- A zsíráf.

A bevándorlók tájékoztatása végett
közöljük, hogy a magyar határon
láható shalom felirat nem üdvözlés.
Eredetileg Hegyeshalom volt csak
kiégtek a villanykörték...

-Hogy hívják a fázós nyomozó-
kutyát?
-Coldrex.

- Milyen szobák vannak a pók laká-
sában?
- Csupa hálószoba.

- Miért betegedett le a kispárna?
- Mert huzatot kapott.

- Melyik afrikai országnak legfejlet-
tebb a faipara?
- Lambéria.

- Mi van az oroszlán fürdőszobá-
jában?
- Leokád.

Sherlock Holmes meghal, feljut a
mennyországba. Szent Péter meg-
kérdezi tőle, milyen elhelyezést
szeretne
- Egy villát, úszómedencével és ki-
látással.
- Hát ez gond lesz... ez csak a leg-
jobbaknak jár. - mondja Szent Péter.
- Én voltam a legjobb detektív a Föld-
ön!!
- Jó, bizonyítsd be! Az Úr látni akarja
Ádámot, de elment egy focimeccsre
és az angyalok nem találták meg,
vannak ott vagy 30.000-en.
Sherlock Holmes elmegy és 5 perc
múlva jön vissza Ádámmal.
- Hogy találtad meg ilyen gyorsan?
- Egyszerű. Elküldtem mindenkit az
anyjába, ez meg csak ott toporgott
fel-alá...

Vagány csávó megy a barátnőjével az
utcán éjszaka. A lány meglát egy
üzletet, ahol bundákat árulnak.
- Jaj, de szép bundák! Úgy szeret-nék
egyet!
A fickó fog egy téglát, és betöri a
kirakatot. Kiveszi a kabátot és oda-adja
a lánynak.
Mennek tovább, majd egy Mercedes-
kereskedés előtt a barátnő újra meg-
szólal:
- Jaj, de szép autók. Majd meghalok
egy ilyenért! Vegyél nekem egyet!
Erre a fickó:
- Na, vegyél már vissza! Mit gon-dolsz,
lopom én a téglát?

A vizimentő-tanfolyamon az első óra
elején az előadó szigorúan a hallga-
tók szemébe néz, majd azt mondja:
- Hölgyeim és uraim! Egy dolgot je-
gyezzenek meg: ez a műfaj nem
olyan, mint a sporthorgászat. Itt nem
kell a kicsiket visszadobni!

A szőkék által feltalált 10 legnagy-
szerűbb dolog:
1) A vízálló törölköző
2) Napelemes zseblámpa
3) Csapóajtó a tengeralattjárókra
4) A “Hogyan tanuljunk meg olvasni”
című könyv
5) Felfújható céltábla
6) Tartalomjegyzék szótárakba
7) Katapultülés helikopterekbe
8) Instant vízpor
9) Lábbal hajtható talicska
10) Vízálló teafilter

Két szesztestvér utazik a vonaton. A
torkuk már megint öblítést kívánna, de
ez az a ritka este, amikor a moz-
góárusnál csak ásványvíz kapható.
Ráfanyalodnak. Egyikük nagyot húz
az üvegből. A vonat közben alagútba
ér.
- Milyen? - kérdezi aggodalmasan a
másik.
- Nehogy igyál belőle! - kiáltja a bátor
kísérletező  - Én már megvakultam.

Raktárépület elott hatalmas kamion,
oldalán döglött fóka rajzával. Mellette
két ember vitatkozik
- Na de uram, honnan tudhattam volna
az Ön emailjébol, hogy amit rendeltek
az nem fókabél hanem főkábel???

- Mi kell ahhoz, hogy valaki sörös-
ládákat tudjon cipelni?
- Rekeszizom.

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