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Ötkarika
Exkluzív interjút olvashattok
Hirling Zsolttal a 4-5. oldalakon.
Aki nem tudja, ki ő, az sürgő-
sen lásson neki, aki tudja, az
pedig azért. Csak nekünk,
csak most, csak úgy.

Ízelítő
Eddig még nem volt, most van,
és a közeljövőben is lesz. Saját
receptjeiteket láthatjátok viszont
a Közhír hasábjain, persze,
csak ha bekülditek. Gyűjtő-
mappát még nem értékesítünk,
de ami késik…

Az oktató is volt
ember...

Kihalófélben lévő rovatot élesz-
tettünk újra. Egy kiszemelt
oktatót egy kicsit közelebbről
ismerhettek meg. A szerencsés
nyertes most Wettl Ferenc volt.
A beszélgetést a 8-9. oldalon
találjátok meg.

Forma-1
A nyár elején egy busznyi
fiatal indult Faenzába, a
Minardi gyárba. Három napot
töltöttek Olaszországban,
amiről beszámolunk nektek a
6-7. oldalon. Remélem nem
arra számítotok, hogy a mi
Zsoltinkról regélünk, mert
nem, csupán szakmai érte-
lemben vett látogatás volt. Egy
közlekesnek sok érdekessé-
get tartogat egy ilyen túra.
Vessétek bele magatokat!

Sűrű sötét éjszaka
volt, amikor Punky
megszületett Juli
tollából. A virgonc,
hiperaktív, tudálé-
kos, laza fiú életé-
nek egy-egy moz-
zanata mutatkozik
meg előttetek. Bizo-
nyára mindannyi-
atok mélyen szívébe
fogja zárni őt, és az
előadások állandó
anyaga lesz.
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Sziasztok!

Ismét itt vagyunk! Ez a nyár
is eltelt! Volt olimpia, doppingügy,
korrupció, kormányválság, csődbe
ment utazási irodák. A szokásos
magyar  valóság.  Kics it  sárga,
kicsit savanyú, de a mienk!

Ugyanúgy sajátunk, akár a
választásunk. Itt vagyunk a nagy
MŰEGYETEMEN. Mi akartuk. Hát
tessék: megkaptuk! Ez a félév sem
lesz könnyebb. Még mindig nincse-
nek akciós kreditek (három darab
csak  egy százas ! ) .  De ezt  is
túléljük. Sőt előrevetítem egye-
nesen élvezni fogjuk! Persze nem
a könyvek fölött el töltöt t  órák ,
hanem a Kari rendezvények miatt.

Indításnak volt flekkenparti.
Most zajlanak a kolinapok. Szóval
nincs idő lábat lógatni.

Beindultak(/-nak) az öntev-
körök. Megvoltak az első ülések.
Nagyon jók ezek a megbeszélések.
Tele vannak ötletekkel, tervekkel,
lelkesedéssel.

A Közhír is megújult kissé,
eddig soha nem látott rovatokat
láthatok, amellyel kapcsolatban
várjuk észrevételeiteket, ötletei-
teket.

Még egy nagy meglepetés.
Nektek adjuk a szólás szabadságát
Most mindenki megmondhatja a
magáét .  Í r ja tok ,  üzenjetek  az
uzenofal@kozlekkar.hu-ra.

Saját vágyaink kiéléséhez -
legyen az akár egy rajzgép vagy
egy rózsaszín kisblúz - hamarosan
itt az első segély: az ösztöndíj:)
Ami aztán nagyon sokfelé vándorol:
Habár,  péknéni ,  tankönyvbol t .
Ebben a sorrendben.

De nem baj!  Idén többet
tanulok! Több ösztöndíjam lesz. Így
talán marad valami a rózsaszín
kisblúzra…

Mariann
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Hírek röviden

Mi ez a sok tábla?

A múlt félévi diákigazolvány-
matricák október 31-ig  érvé-
nyesek. A 2004/2005-ös tanév első
felére érvényes matricákat októ-
ber 4-től lehet átvenni a KTH-ban.

Az idei tanév második kifize-
tése október 13., ekkor történik a
szeptember és október havi ösz-
töndí jak  és  szociá l is  támo-
gatások utalása, egy összegben.
Az első két havi lakhatási támo-
gatás kb. október 22-e környékén
várható

Külön kérjük azokat az első-
söket, akik még nem találták
meg mentorukat, hogy a Ka26-
ban kifüggesztett lista alapján,
saját érdekükben keressék meg
őket.

A félév egyik legnagyobb ese-
ménye a Balekkeresztelő Szak-
estély, melynek időpontja október
20-ra lett  k itűzve, helyszíne a
Baross Gábor Kollégium Dísz-
terme.
 Az e lsőéves pogányok felké-
szítése rövidesen megkezdődik. A

balekoktatásokra az előadások
szünetében, illetve a HaBárban
kerül sor, a pontos időpontot a
mentorodtól tudhatod meg.

Kiírásra került az Esélyt a
tanulásra pályázat. Adatlapok a
www.ph.hu/esely/palyazat .htm
címről, a Támpont irodában és a
Hallgatói Irodában szerezhetőek
be. Leadás: Támpont iroda, határ-
idő: 2004. október 14. 16:30.

Az őszi félévben november
elején ismét megrendezésre kerül
a kar i  Tudományos Diákköri
Konfe-rencia (TDK). Jelentkezni
október 1-ig lehet a választott
konzulensnél. A dolgozatok beadá-
si határideje október 27.

A Hallgatói Képviselet fel-
mérést  végez a kar i hallgatók
körében, mellyel szakmai előre-
haladásotokat kívánja elősegíteni.
Egy kérdőív kitöltésével mérjük fel
megszerzett ismeretanyagaitokat
és képességeiteket. Ezekből az
adatokból kiindulva keresünk meg
számotokra cégeket, vállalatokat

szakmai gyakorlatra, diploma-
tervezési gyakorlatra, TDK dol-
gozathoz, vagy akár egyszerűen
valamilyen időszakos munkára. A
kérdőívek a Hallgatói Irodában
hozzáférhetőek,  és  ot t  is  kel l
azokat leadni.

A Hallgatói Iroda továbbra is
szívesen fogadja szolgáltatásaival
a hallgatókat. Továbbra is lehet
fénymásolni ,  nyomtatn i,  i ratot
fűzni,  laminálni.  Kapható még
Daloskönyv, szakestélyes korsó.
Nyitva tartás a megszokott: hét-
főtő l  csütörtökig 1500-2000- ig.
(Baross fsz. 8-9.)

A minden évben megrendezés-
re kerülő Gólyabál az idén 2004.
november 3-án, szerdán  lesz
megtartva. Helyszín: E épület.
Jegyek ügyében a Hallgatói Irodá-
ban (Baross Gábor Kollégium,
Bartók Béla út 17.) és a mento-
roknál lehet érdeklődni.

A Hallgatói Képviselet nevé-
ben Mindenkinek kellemes év-
kezdést kívánok!

Eddy

      Ha az utcán sétálsz, vagy
autót vezetsz, nagy valószínű-
séggel látsz táblát.Ha nem, akkor
vagy tú l  sokat  i t tál ,  vagy egy
sivatag közepén vagy.
    De mit adtak nekünk a közleke-
dési táblák? Szabályokat, ame-
lyeket be kell  tar tanunk, hogy
elkerüljük a baleseteket, és hogy
rendszer legyen a káoszból.
    Talán ugyanilyen céllal kezdő-
dött el egy éve, hogy a Közhírben
tartalomjegyzéknél, és minden
oldal sarkában ott vannak azok a
bizonyos jelzések. Amellett, hogy
a kar arculatához passzol, épp oda

illik egy-egy témához. Nem minden
gyík.Vagyis nem mindegyik hiva-
ta los ,  van köztük  egyén i leg
gyártott nem KRESZ szabvány is.
Mi nem csinálunk belőle problé-
mát, reméljük Ti sem teszitek.
Legyünk büszkék rá, hogy Nekünk
ilyen is van. Közgázon nem mutat-
na jó l  az ú jságban.  Mi  ezt  is
megtehet jük . : )  Ha eddig nem
vetted észre, akkor ezek után ne
hagyd figyelmen kívül se az utcán,
sem az újságban. Táblák voltak,
vannak és lesznek is. Ha mostanra
teljesen ráizgultatok a témára,
akkor  nézzük ,  hogy m i lyen

Általános veszély: fontos és külön-
leges cikkek,
Parkoló: kulturális témájú,
Vasúti átjáró: közlekedéssel kap-
csolatos, szakmai témájú,
Vigyázat, omlásveszély!: szóra-
kozás, élmények, kari rendez-
vények,
Gyalogos-zóna: Az oktató is volt
ember, mentor hírek,
Lakó-pihenő övezet: Sportélet,
András-kereszt: Rejtvény,
Mindent a szemnek: Humor.

Noncsi

kapcsolatot látunk még:

http://www.ph.hu/esely/palyazat.htm
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Ha hiszitek, ha nem, Hirling Zsolttal beszél-
gettem. Ez így magában még nem nagy szám, az
effajta tudásra sokan képesek. Nem is ezen van a
hangsúly. Ő azon kívül, hogy karunk hallgatója, volt
az olimpián. Könnyűsúlyú kétpárevezősként Varga
Tamással együtt 5. helyezést értek el az ötkarikás
játékokon.

Remélem, nem arra számítasz,
hogy a gyerekkorodról foglak kér-
dezni. Célirányosan az olimpia
érdekel. Kezdjük egy laza történel-
mi áttekintővel. Hogyan indult sport-
pályafutásod?
Tíz éve sportolok. Váci vagyok, ott is
kezdtem evezni. Akkor még senki sem
gondolta volna, hogy egyszer én
olimpián fogok szerepelni, ugyanis nem
ment mindig jól a hajó. Annyira nem,
hogy 16 évesen abba akartam hagyni
az egészet. Aztán mégsem, mert jöttek
jó eredmények, amelyek önbizalmat
adtak nekem, és utána úgy elkezdtem
edzeni, mint egy állat. Hajnalokban is
edzésekre jártam, nem volt könnyű.
Ennyi idő után látom, hogy megérte.

Mesélj, milyen volt az olimpia?
A tavalyi VB-n szereztük meg Varga
Tamással a kvalifikációt. Az első
tizenegy helyezett mehetett Görög-
országba, ott hatodikak lettünk. Itthon
ezt a posztot meg kellett védeni, mások
is meg akarták szerezni, az is sikerült.
Tizedikén utaztunk ki, utána egy hétig
versenyeztünk, igencsak nehéz volt. A
könnyűsúlyú mezőny olyan, hogy
nincsen sok szám, mindenki itt akart
bizonyítani, ezért volt nagyon szoros a
mezőny. A négy éve bronzérmes
németek be sem jutottak a legjobb
tizenkettőbe, a mindent nyerő, három-
szoros világbajnok olaszok tizen-
kettedikek lettek. Nagyon nagy tel-
jesítmény volt bejutni a döntőbe, ahol a
rutin számított. A többi csapat jobban
ébredt fel, és azért az is számított, hogy
ők már régóta együtt versenyeznek, mi
csak tavaly május óta. Olyan kis
különbségek döntöttek, hogy utána
visszanéztem, és el sem hittem, hogy
ilyen közel voltunk egymáshoz. A döntő
után még egy hétig maradtunk,

buliztunk a vizis csajokkal, meg a
kézis fiúkkal is; 27-én jöttünk haza.

Ebben a sportban Ti fiatalnak
számítotok?
Persze, nagyon. Mindenki meg volt
lepődve, hogy én húszévesen már
olimpián versenyzek. Az ellenfelek
csak néztek, hogy ilyen fiatalon, mit
keresek ott. Az evezésben 28-30
éves korában a legjobb az ember, de
vannak 35 éves versenyzők is, sőt 40
évesen is lehet olimpiát nyerni.

Akkor van még időd. Milyen
volt a görög szervezés?
Klasszikus válasz: jó volt. Tényleg,
minden oké volt. Az időeltolódás
zavaró volt egy kicsit. Kavarodás is
volt, hiányoltam egy összefoglaló
időponttáblázatot, ami tartalmazza,
hogy mikor, mi van. A versenyek előtt
1 órát utaztunk. Általában reggel 9-
kor volt futam, két órával előtte
mérlegelés, fél 6-tól edzés, tehát
hajnali 3-kor kellett kelni, hogy 5-re
kiérjünk a helyszínre. Kicsit fáradtak

voltunk, mire versenyezni kellett.
Milyen volt a felkészülés?

Az olimpia előtt már nem edzettünk
többet, mint általában. Ez olyan,
minthogy vizsga előtt két órával már
hiába kezded el a feladatokat átnézni.
Napi 6 óra edzés fárasztó tud lenni,
20 hetet táboroztam is, ami főleg az
állóképességen javított.

De hiszen verseny közben
ültök…
Nincs sok köze hozzá. Annál inkább
a kondizásnak, a biciklizésnek és a
futásnak.

Tudom, hogy kényes a téma,
de biztos sokakat érdekel, hogy
Rátok milyen hatással volt a dop-
pingbotrányok?
Kint rögtön megtudtuk, ide csak 3 nap
múlva ért el a hír. Rossz volt látni, hogy
a sok vezető fogja a fejét, az éjszakába
nyúló beszélgetések sejtették, hogy
nincs minden rendben. Rászálltak a
magyarokra, és a rossz hangulat ráült
a csapatra, megrázott mindenkit.
Többeknek nem volt kedve maradni és
hazamentek. Általánosságban annyit
kell tudni, hogy ez van, ellene nem
lehet mit tenni. Olyan sportokban
alkalmazzák, ahol sok pénz van, mint
az atlétika, súlyemelés vagy a bicik-
lizés. A mi ellenfeleink közül is biztos
volt, aki ezt csinálta, de ha ez kell
valakinek, akkor inkább hagyja abba.
Teljes mértékben ellenzem az egészet,
az a véleményem, hogy ha már a sport
erről szól, akkor az már régen rossz.

Hogyan tudod összeegyeztetni

Akire büszkék vagyunk...
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a sportot az egyetemmel?
Nehezen, de próbálkozom. Az előző
félévem passzív volt, mert nem volt
időm se bejárni órákra, se tanulni. Az
őszi félévek jobban mennek, viszony-
lag gyorsan tanulok. Egyszer volt
például Mechanika II tárgyból, hogy
egész évben nem jártam be, elkértem
egy jegyzetet, és abból tanultam. Úgy
volt, hogy január végén vizsgázom,
aztán mégsem, mert december 29-én

kiderült, hogy nem érek rá, és január
6-án kell elmennem vizsgázni. Neki-
ültem, sikerült megértenem és meg is
lett a tárgy. Nagy segítség volt, hogy
néhány tárgyból vizsgázhattam soron
kívül, az oktatók többnyire pozitívan
álltak hozzám. El szeretném végezni
ezt az egyetemet, ha nem is öt év alatt.
Közlekedésmérnök akarok lenni, a
felvételi lapon is csak ezt a kart jelöltem
meg, főleg az autók és a repülők
érdekelnek.

Sokan csak névről ismernek a
karon, nem vagy gyakori ember
előadásokon. Aki kicsit is hallott
Rólad, biztosan drukkolt Neked!
Hallottam, hogy a rádión keresztül
gratuláltak nekünk a közlekkarosok.
Köszönöm mindenkinek a drukkolást
és az egyetemnek azt a hozzáállását,
amellyel több időt tudtam fordítani a
sportra. A Rektor Úr is nagyon közvet-
len volt, évnyitó után egy fogadáson
vettünk részt Tamással, és mondta,
hogy a jegyeinket nem tudja
kerekíteni, de minden másban segít.
Ketten kaptunk BME-s emlékérmet is,

ugyanis csak mi
ketten voltunk a
Műegyetemrő l
kint az olimpián.

Volt már
o l y a n , h o g y
megismertek az utcán?
Volt , de nem jellemző. Általában azt
hallom, hogy „Ő az, vagy nem? Á,
biztos nem!” Néha aláírást is kérnek,
de még nem kell álcáznom magam a
rajongóim előtt.

Mire gondolsz, mi lesz 4 év
múlva? Diploma, következő olim-
pia?
Egyik sem biztos. Nem tudom, mi
lesz?! Nem olyan egyszerű. Addig
háromszor eltörhetem a lábam. Még
keményebben kell dolgoznom! Minden
értelemben.

Történt valami vicces vagy
érdekes Veled?
Nem, semmi. De, mégis! Hogy felvet-
tek az egyetemre, és hogy még mindig
itt vagyok.

Noncsi
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Biztosan sokan hallottak
haveroktól, vagy olvastak hirdetőkön a
Minardi gyárlátogatásról.

A vártnál azonban sokkal
kevesebb jelentkező akadt a júliusi
olaszországi kirándulásra.

Az eredménytelenségei
ellenére a  forma-1-es csapat legalább
akkora tiszteletet érdemel, mint az
évek óta szárnyaló másik olasz gárda,
a Ferrari. A versenyistálló rögtön két
dolog miatt is érdekes. Ez az a csapat,
amelyik lehetőséget biztosított az első
magyar pilótának, Baumgartner
Zsoltnak, hogy versenyezhessen a
száguldó cirkuszban. Ez tény, még
akkor is, ha ez eléggé vitatott anyagi
körülmények között jött létre. A másik
érdekes dolog pedig az, hogy a Minardi
egy csoda, csoda hogy még létezik.
Az faenzai különítmény a forma-1
nagy túlélője. Már hosszú évek óta
anyagi gondokkal küzdenek, ráadásul
nem áll mögötte egyetlen nagy
autógyár sem, mégis sikerült talpon
maradnia ellentétben másokkal, mint
pl.: Arrows, Prost (korábban Ligier),
Tyrell, Forti, Simtek, Pacific, BMS Lola
(korábban Dallara).

 Az istállót Gian Carlo Minardi
alapította 1979-ben két egykori ferraris
mérnök Caliri és Marmioli közre-
működésével. Minardi úr Faenzából
indult és most is ott székel a csapata,
ami meglehetősen szokatlan elhelyez-
kedésű támaszpont, hiszen az autó-
sportban manapság is Anglia-centri-
kusság dominál. Édesapja egy jól
menő Fiat-kereskedést vezetett, Gian
Carlo pedig szenvedélyes amatőrként
indult számtalan autóversenyen, ami
persze meghatározója lett későbbi
pályafutásának. A versenyzés mellett
nem túl nagy lelkesedéssel, de
könyvelői végzettséget szerzett,
aminek azért később igen nagy
hasznát vette. Kezdetben még csak
Forma-2-es versenyeken indult a
csapat. Nem akármilyen pilótákkal
kopogtattak be ebbe a kategóriába,

hiszen Elio de Angelis és Alessandro
Nannini a Minardi zászlaja alatt aratta
első F-2-es sikereit. Az F-2-es ered-
ményeken felbuzdulva 1985-ben jött el
az idő a váltásra, az autósport
legfelsőbb osztályában kezdtek el
versenyezni. A Minardi az első pontját
1988-ban szerezte. Azóta összesen 31
pontot gyűjtöttek és már túl vannak
több mint 300 versenyen. Eddigi
legsikeresebb idényüknek az 1991-est
tekinthetik, amikor az év végi
összesítésben a tiszteletre méltó 7.
helyet szerezték meg. Minardi
autóversenyzési hóbortjának anyagi
és erkölcsi fedezetét jó sokáig a
családi kamionértékesítő és   –javító
bázis biztosította, amit húgaival irányít.
Rossz üzletember pedig azért sem
lehet, mert időről időre egészen
komoly szponzorokat tudott kicsiny és
eredményeket felmutatni alig képes
csapatának megnyerni. Egy időben
még sikerült a maranellói nagy-
testvértől, a Ferraritól kiszuperált
motorokat szerezni, ami akkoriban
még nem ment olyan egyszerűen. Az
1996-os év holtpontot jelentett a
csapatnak. Ha Gabriele Rumi, a jól
ismert Fondmetal alufelniket készítő
vállalat tulajdonosa nem vásárolta volna
fel a részvények többségét, akkor véget

ért volna a történet. Azóta jöttek
mentek a szponzorok, befektetők, de
a csapat anyagi helyzete nem fordult
jobbra az idők folyamán. Jelenleg Paul
Stoddart irányítja a dolgokat mindent
megmozgatva, hogy minél több ver-
senyen tudjanak még indulni, és
lehetőleg egyre jobb erdményeket
érjenek el.

 A gyár autóval 45 percnyire
van Bolognától. A „gyár”-ról röviden
annyit, hogy három nem túl nagy
épületből áll és pontosan tükrözi a
csapat eredményeit. (A mai világban
pénz nélkül…) A három épületből az
egyik teljes területén a versenyau-
tóhoz szükséges kompozit anyagokat
illetve alkatrészeket állítják elő. Nem
véletlen hogy az épületre nagy betűkkel
ki van írva hogy COMPOSITI MINARDI.
Ezek igen nagy szilárdságú anyagok,
melyeknek alapja jelen esetben
szénszálerősítésű műanyag. Ezt ki
lehet egészíteni méhsejt szerkezetű
(fém)ráccsal, úgy hogy két műanyag
réteg közé tesznek egy ilyen lemezt,
amit ha nagy hőmérsékleten és
nyomáson hőkezelünk nemcsak
nagyon szilárd, hanem könnyű anya-
got kapunk. Ilyen anyagból van egy f1-
es versenyautó úgynevezett túlélő
cellája, azaz a pilóta kabin és még sok
alkatrész. A másik két épületből az
egyik gyakorlatilag szerszámokkal és
megmunkálógépekkel van tele. A
másikban vannak az irodák és egy
összeszerelőcsarnok, ahol a verseny-
autókat építik és ahonnan szinte
minden mozdíthatót elvisznek egy-egy
nagydíj alkalmával, mivel nem igazán

Forza Minardi!!
Az első magyar Forma-1-es pilótánk csapata

Faenzában székel. A nehéz anyagi körülmények
mellett is versenyképes csapat főhadiszállásán
jártunk.
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van pénz dupla szerelőműhelyre. Mai
f1-es élcsapatoknál 400-450 dolgozó
fáradozik a sikerért,míg a Minardinak
csak 113 alkalmazottra futja jelenleg.
Az érdekesség kedvéért: Faenzában
csak 2 ember foglalkozik az aero-
dinamikával.

 A következő évi versenyautó
tervezése a szezon második felében
kezdődik el. Először elkészítenek egy
tervet az autóról, aztán számítógépes
modellezést hajtanak végre az aerodi-
namikát illetően. Ez azért nagyon
fontos, mert ezen a téren vannak a
legnagyobb különbségek az egyes
autók között (az ottaniak elmondása
szerint). Másrészt a csapatnak nincs
saját szélcsatornája, ezért arra
kényszerül, hogy béreljen egyet.
Egyébként, ahova járnak, nincs túl
messze a gyártól, és a főnök egy volt
Ferraris mérnök. A piszkos anyagiak
miatt viszont igen korlátozottak az itt
végzett tesztek. Ezek viszont elenged-
hetetlenek, mivel a számítógépes
modellezés nem eléggé pontos.
Úgyhogy ezek miatt gyakorlatilag már
itt eldőlt a verseny. Ha a szélcsatornai

eredmények megfelelőek, akkor
megépítik az új versenyautót, aztán
jöhetnek a tesztek.

A régebbi specifikációjú Ford
Cosworth cr3-b motort és Bridgestone
gumikat csak bérli a csapat. Ez azt
vonja maga után, hogy gyakorlatilag
az erőforráshoz csak a Ford szerelői
nyúlhatnak, és mindkét elemet csak
a versenyre kapja meg a csapat. Ha
többet tudnának fizetni, akkor kapná-
nak erősebb motort a Fordtól, és akár
olyan gumikat, mint amilyeneket a
Ferrarinál használnak. A gyár területén
ezért csak szervizkerekeken közle-
kedhetnek az autók, amik nem
alkalmasak nagy sebességű hala-
dásra.

Az autó tömege pilótával
együtt 600 kg, ebből 105 kg a nem
éppen könnyű v10-es motor. (A BMW
legújabb közúti autóba szánt v10-es
motorja 240kg.) Az autóban Magneti-
Marelli elektronika van. Végül egy
érdekes dolog, amit a gyárban hal-
lottunk. Szóba került, hogy lecserélik
a csapatnál a Ford motorokat Toyota
erőforrásokra. Folytak tárgyalások is

az üzlettel kapcsolatban, de
visszaléptek a japánok. Állítólag e
mögött a döntés mögött az a politika
állt, hogy úgy vélték a Minardi Toyota
motorral gyorsabb tudna lenni a Toyota
autóknál, az meg hogy nézne már ki,
ha egy Toyota versenyautót megver
egy Toyota motoros Minardi…

Egy biztos, a Minardisokat és
bennünket is, akik ott voltunk, az
autózás, az autósportok iránti meg-
szállottság, szenvedély hajt. Nem
hiszem, hogy normális esetben sokan
jelentkeznének egy több, mint fél
napos buszozásra, hogy láthassák a
Minardi gyárat. De megérte, és nagyon
tanulságos volt. Ráadásul belefért egy
késő délutáni strandolás Riminiben a
tengerparton, aztán egy korzózás San
Marinoban. Aki nem volt ott sajnálhatja.
Aki megbánta, hogy nem ment el,
annak:
Cím: Minardi Team Spa
        Via Spallanzani 21, 48018
        Faenza Italy
web: www.minardi.it

Tomi

http://www.minardi.it
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Az oktató is volt ember...

Szeretnénk egy népszerű rovatunkat újra-
éleszteni, amelyben “kedvenc” tanáraink emberi
oldalát mutatjuk be. Ez alkalommal az analízis
tanszék egyik oktatójával, Wettl Ferenc tanár úrral
beszélgettünk.

Egy rövid bemutatkozást, légy
szíves!
Budapesten születtem 1953-ban,
Csillaghegyen laktam, Rómain jártam
általánosba, Körösibe gimnáziumba,
majd az ELTE matematika szakára.

Miért választottad a matekot?
Harmadik gimnáziumban kezdtem
csak úgy igazán gondolkozni, hogy
mivel is foglalkozzam, nem tudtam,
semmi ötletem nem volt. A matematika
könnyen ment, de nem érdekelt olyan
nagyon. Ekkor kezdtem el a Közép-
iskolai Matematikai Lapokat oldani,
azt élveztem, jó nehéz példák voltak
benne, amiken sokat kellett gondol-
kodni. Negyedikre már nagyon jól
ment, az elsők között voltam, és akkor
azt gondoltam, hogy ez tetszik,
megpróbálom a matematikus szakot.

Milyen tanuló voltál?
Gimnáziumban nem voltam olyan
nagyon jó, 4-es 5-ös, de nem voltam
eminens. A nyelvek nem mentek.
Viszont negyedikre nagyon jól össze-
jött minden, az országos tanulmányi
versenyen bejutottam a legjobb 10-be,
így felvételiznem sem kellett, ugyan-
ekkor a rádió zenei műveltségi verse-
nyén is a döntőbe jutottam.
Az egyetemen többnyire ötöseim
voltak, az egyszerűbb is volt sokkal,
mint a gimnázium. Ott többnyire
olyasmit kellett tanulnom, ami érde-
kelt. Voltak jó előadóim, igaz voltak
unalmasak, vagy követhetetlenek is.

Milyen előadó vagy Te?
Szerinted.
A diákoktól kapott visszajelzések
eléggé egybecsengenek azzal, amit én
gondolok magamról, amit ők szoktak
mondani rólam jót meg rosszat – már
ami eljut hozzám –, azt majdnem
mindig én is körülbelül úgy gondolom,
nincs nagy eltérés. Azt gondolom, jó
előadó vagyok, néha kicsit szétszórt,

vagy érződik időnként, hogy rögtönzök.
Szeretsz tanítani?

Szeretek, határozottan, persze nem
mindent, nem mindig és nem minden-
kinek. Előadást tartani jó, különösen,
ha érdekes a téma. Amikor tudom,
hogy valami jót fogok elmondani, akkor
azt élvezem, és amikor látom, hogy a
diákoknak is tetszik, akkor az nagyon
jó, duplán élvezet. Persze vannak
részek, amik unalmasak, és nem
tudok mást tenni, csak gyorsan
ledarálni.

A Műegyetemen kívül máshol
tanítottál még?
Egyetem után két évig másutt dol-
goztam, de közben már itt vezettem
gyakorlatot, aztán idejöttem főállásba.
Azóta itt dolgozom. Közben egy
szemesztert tanítottam Németor-
szágban, a Giesseni Egyetemen
matematikusok hallgatóknak, és a
Nápolyi Egyetem kétszer is meghívott
a nyári doktori iskolájára Casertába,
ahol számítógépes matematikáról
tartottam előadásokat.

Mi a véleményed a diákokról?
Én örök optimista vagyok – egyébként
tényleg. Általában a hallgatóságról jó
véleményem van, a 26 év alatt egyszer-
kétszer volt olyan társaság, akit nem
szerettem, és nem volt hozzájuk
kedvem bemenni az órára. Mindig úgy
érzem, hogy nagyon rendes gyerekek
a diákjaim, érdeklődők, kérdeznek, és
meglepődöm, amikor első nekifutásra
a fél évfolyam megbukik, mert azt
gondoltam, hogy ennél biztosan jobb
lesz az eredmény. De hát ez van, kicsit
nehezebb ez a matek, mint ahogy ők
gondolják, meg mint ahogy én.

Mit gondolsz nehéz Nálad
vizsgázni?
Amikor együtt szigorlatoztatunk
Lukács és Szép tanárnővel, időnként
összemosolygunk, mert ha Szép

tanárnő felszabadul, egyből hárman
jelentkeznek, hogy felkészültek, de
amikor én szabadulok fel, akkor akár
10 percig is kérdezgetem, hogy ki van
kész, senki nincs kész olyankor.

Szóval tudok róla, hogy mi a
hallgatóság véleménye. Küzdök is
ellene. Ha egy hallgató alaposan
felkészül, sok időt tölt a tanulással, a
vizsgán mégis azt érzi, mást kérdezek,
mint amit tud, akkor ott valaki hibázott.
Vagy én, mert nem tettem elég
világossá, hogy mit kell tudni, vagy ő,
mert ezt nem vette figyelembe.
Egyszer egy szigorlatozó a rosszul
sikerült szigorlata után odajött hoz-
zám, és részletesen elmondta, hogy
hogyan készült, megmutatta a jegy-
zeteit, és azt mondta, elfogadja a
jegyét, de ő nagyon sokat készült, itt
valami nincs rendben. Úgy éreztem,
igaza van. Ekkor készítettük Lukács
tanárnővel a most is érvényes részle-
tesen kidolgozott szigorlati tételsort.
A szigorlat így is nagyon nehéz, de
legalább pontosan tudni, mi kell a
sikerhez. A vizsgák írásbeli beugróit is
azért állítom össze, hogy minél
objektívebb és kiszámíthatóbb legyen
a vizsga. Szerintem az az ideális
vizsga, amikor a diák előre tudja,
hányast fog kapni, és azt is kapja.
Mentségemre legyen mondva: egy
ideje figyeljük, hogy a szigorlaton kinél
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hányan buknak meg, és általában nem
produkálok ,,rosszabb eredményt’’
másoknál.

Más. Úgy tudom, zenélsz, illet-
ve emlékszem egyszer előadásról
siettél Veszprémbe, valami fel-
lépésre, volt nálad egy… ?
Brácsa.

Mesélj erről!
Harmadikos koromban kezdtem
hegedűlni, aztán gimnazista koromban
elmentem az Óbudai Ifjúsági Zene-
karba, majd később átültem az Óbudai
Kamarazenekarba, ott játszottam,
amíg a zenekar megvolt. Ja, és közben
egy rock együttesben is zenéltem,
gitároztam.

Wow! Na erről egy kicsit többet…
Semmi különös, klasszikus felállás:
szólógitár, akkordgitár, basszgitár,
dob. Én voltam az akkordgitáros és az
egyik énekes. Voltak koncertjeink,
sétahajókon, kultúrházakban léptünk
fel, csak saját számokat játszottunk.
Akkor még nem hívták ezt hard
rocknak, de mondjuk „rendes” rock volt,
olyan Led Zeppelines.

És a brácsa?
Az a hegedűből jött.

Fellépések?
Most már csak évente egyszer talál-
kozunk, és akkor szoktunk egy
koncertet adni. Lemegyünk 3 napra a
Balatonra és próbálunk a koncertre.
Úgy hívjuk Jubileumi Zenekar, valójában
az Óbudai Kamarazenekar nosztalgia-
zenekara. Amikor Veszprémbe rohan-
tam, az a felélesztett Veszprémi
Kamarazenekari Fesztivál volt, amin
annak idején – a hetvenes, nyolcvanas
években – rendszeresen játszottunk.
Akkor külföldi koncertekre is jártunk.

Más hobbi?
Más komoly hobbim nincs. A játékok
mindig nagyon érdekeltek, főleg a
logikaiak, szeretek játszani. Egy
időben bűvészkedtem, egy csomó
bűvészmutatványom van, a kis unoka-
öcséimnek, unokahúgaimnak családi
ünnepeken kis bűvészshow-kat adtam
elő, akkor az én gyerekeim is kicsik
voltak. Itt van a bűvészbolt a közelben,
időnként bementem, megkérdeztem
mik a legújabb trükkök, azokat
megtanultam. De külföldről is sok
trükköt szereztem. Főleg azokat
szeretem, amik kézügyességet igé-

nyelnek, meg amik mögött szellemes,
eredeti ötletek vannak. Sajnos már alig
gyakorlok, pedig ezt is rendszeresen
kell csinálni, ha valaki jó formában akar
lenni. Egy jó pár éve úgy fejeztem be
egy évfolyammal az utolsó előadást,
hogy elvarázsoltam a krétát, majd
előkaptam a levegőből, és azzal tettem
ki a pontot az utolsó mondat végére.
Tetszett nekik.

Szoktál színházba, moziba
járni?
Színházba szoktam, de nem vagyok
nagy színházba járó. TV-ben nem
nézném végig ugyanazt a darabot, ami
színházban élmény. Hasonlóan fil-
meket sem nézek meg TV-ben, csak
moziban. Oda viszont csak akkor
megyek, ha van valami jó okom rá, pl.
olvastam a Pop, csajok, satöbbi-t,
nagyon tetszett a könyv, így amikor
vetítették, megnéztem. Vagy pl. jártam
Japánban, nagyon szeretem a japán
kultúrát, meg a japánokat. Amikor ment
Az utolsó szamuráj (nem egy
különösebben fontos film), amint
meghallottam, egyből mentem meg-
nézni.

Mi fogott meg Japánban?
Nagyon sok élményem van, bár csak
kétszer jártam ott, de amit láttam azt
nagyon élveztem, nagyon szép volt és
érdekes. Annyira más világ, hogy az
ember saját világát is kitágítja.
Másképp néz, és más-
képp gondolkodik, miután
látta hogy mennyire más-
képp is lehet a világot
szemlélni. Úgyhogy min-
den, ami Japánnal kap-
csolatos az érdekel.

Végezetül, miért
tegeződsz a diákokkal?
Ez egy kicsit nekem is
kérdés. Amikor idejöttem
egyetem után, gyakveze-
tőként természetes volt a
tegeződés, nem is érez-
tem magam különbö-
zőnek a saját diákjaimtól,
ráadásul ez a kollegi-
alitásnak is természetes
kifejezője volt itt az egye-
temen. Akkortájt a tege-
ződés még sokkal ritkább
volt, mint ma, és bennem
demokratikusabb érzetet

keltett. A tegeződést felszabadítónak
éreztem, és úgy gondoltam, hogy a
tanár-diák kapcsolatnak is kolle-
giálisnak kéne lennie. Így értel-
metlennek éreztem a távolságtartást,
amit a magázódás jelent, a tekin-
télynek azt a látszatát pedig, amihez
így lehet jutni, elvből elvetettem. Egy
pár éve, amikor először tapasztaltam,
hogy van olyan diák, akit ez zavar,
(mert már kezdek én is öreg lenni, és
ettől nem esik neki jól letegezni),
elbizonytalanodtam és egy kollé-
gámmal, aki egyúttal nagyon jó
barátom is, elbeszélgettem a tegező-
désemről. Ő nagyon éles szavakkal
ítélt el e szokásom miatt, aminek végül
épp ellenkező lett a hatása: meg-
makacsoltam magam. Most itt tartok.
Annyit változtattam, hogy minden
évfolyamon megkérdezem a diákokat
is erről: az idei első évesek szavazatai
közt 7 ,,nem’’ volt, több, mint 100
,,igen’’, és 20 ,,mindegy’’. Hogy
meddig marad ez így, azt nem tudom.

Gitka

Írjátok meg a kozhir@kozlekkar.hu-ra,
hogy kit szeretnétek viszont látni
ezeken a hasábokon!:)

mailto:kozhir@kozlekkar.hu-ra
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Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma,
15 dkg zöldbab, fél kg darált hús, 8 db
közepes méretű krumpli, tej, 1 ek. vaj,
paprika, só, bors, fokhagyma.

Ahogy egy barátnő csinálja:
A vöröshagymát apró kockákra vágom,
kevés olajon megpirítom. Hozzáadom
a zöldbabot és a darált húst, kevés
vízzel puhára főzöm. Paprikával, sóval,
borssal és fokhagymával ízesítem. A
kockára vágott krumplit vízben meg-
főzöm. A víz leszűrése után krumpli-
nyomóval összetöröm. Vaj és tej

hozzáadásával megfelelő állagú
krumplipürét készítek. A babos húst
egy üvegtál aljára terítem, majd a
krumplit rákenem. Sajttal megszórom,
és 200 °C-os sütőben 15-20 perc alatt
megpirítom.
Ahogy egy facér koleszos csinálja:
A 3 napos pörköltmaradékot tartalma-
zó lábosba belevágom a kölcsönkért
fél hagymát és leégetem. Ráborítom
a két hete felhozott zöldbabot, amit
fehérbabbal egészítek ki, hogy „huza-
tosabb” legyen. Vörösbort nem teszek
bele, inkább megiszom. Darált hús

híján a maradék löncshússal megbo-
londítom. Mialatt sikerül kölcsönkérni
3 db nagy és más helyről 7 db kicsi
krumplit, a húsos fazék ismét leég.
Leveszem az egyetlen működő főző-
lapról, és a krumplit felteszem főni. Tíz
perc múlva eszembe jut a krumplit
vízzel felönteni (kezd hatni a bor).
Három fröccsnyi idő alatt megfő, ekkor
megejtem a korábban elfelejtett
pucolást és kockázást. Egyetlen,
pörköltes villámmal hosszas szenve-
dés után összetöröm, zsírral és vízzel
tocsogósra keverem. Üvegtál és sajt
híján a krumplit a húsos fazékba
öntöm, és jól összekeverem, össze-
melegítem.
Jó étvágyat! – Javasoljuk, mindenki
szerezzen be egy barátnőt, barátot!

Vivi&Levi

Mentorainknak köszönhetően az
elmúlt három hétben nem igazán jutott
időnk a pihenésre. No nem, azért, mert
mi olyan hű de szorgalmas és
lelkiismeretes egyetemisták lettünk,
akiknek minden szabadidejét elveszi
a tanulás! A gólyatábor óta két
kihagyhatatlan program is várt ránk.
Azok, akik még csak a gólyatábor
után kapcsolódtak be a közlekkari
életbe, megtapasztalhatták, hogyan is
mulat egy vérbeli közlekes! Sokan
hangoztatták már, hogy az egyetem
kemény dió lesz, de azt mi sem
gondoltuk komolyan, hogy napi 7-8 óra
előadás után még némi kikapcso-
lódásra is jut időnk (akik igazán
komolyan gondolják, hasonló idő-
tartamot töltenek el mindannyiunk
kedvenc teázójában, a HABÁR-ban).

Az egész egy ártatlannak tűnő
kolbászsütéssel kezdődött. Ekkor
még nem is sejthettük, hogy az este
még mi mindent tartogat számunkra:)
Tehát a „kolbászfesztivál” (gondolom
mindenki hallott már az Oktoberfestről,
amely rengeteg hasonlóságot mutat az
általunk megszervezett flekken party-
val, csak éppen a miénk híresebb,
tradicionálisabb, egyszerűen ÜBEReli
azt) minden igényt kielégített. Ha GTK-
s lányokkal szeretted volna tölteni az

Ízlelő

Amiről már megint lemaradtál.....
estét, megkaptad. Ha egy fergeteges
közlekkari partyra jöttél, akkor sem
tévedtél el, de ha csak egy kellemes
beszélgetésre vágytál, erre is nyílt
lehetőséged. Várakozáson felül
teljesítettek felsőbbéves bajtársaink,
akik ismét egy felejthetetlen estével
leptek meg minket. Sajnos kezdő
mivoltunkból kifolyólag nem tudtuk
felvenni a versenyt az edzett (-ebb
gyomorral rendelkező) és gyakorla-
tiasabb hallgatótársakkal, ezért az ő
nótájukkal zárult az este.

Ugyanekkora várakozás előzte
meg szeptember 21-én lebonyolított
csatabárdásást, amely már igen
veretes hagyományokkal büszkélked-
het. Szinte éreztük a levegőben, hogy
ez a nap tartogat még számunkra
valamit. Már a műszaki kémia órán
átérezhettük, hogy mennyire komoly
és felelősségteljes feladat áll előt-
tünk:) MIKOR? HOL? Ugye minden-
kinek ismerősen cseng e két szó! A
bárd megtalálása nem bizonyult
egyszerű feladatnak. Annak, aki
netalántán idő előtt elfáradt a kimerítő
munkában lehetősége nyílt egy
pikánsan elkészített paprikás krumpli
elfogyasztására. Akadtak viszont
közülünk olyanok is, akik a bárd
megtalálását a lelkükön viselték, és

ha kellett 8-szor is markukba vették a
munkaeszközt, csupán azért, hogy
mások dolgát könnyebbé tegyék!
Micsoda önfeláldozás!:) Sajnos egy-
szer minden elmúlik és véget ér,
ahogyan elmúltak ezek a programok
is és a mi cikkünk is hamarosan véget
ér. De aggodalomra semmi ok! Szep-
tember 28-30: KOLI NAPOK!

Ha eddig nem vettél volna részt
egyetlen kari rendezvényen sem, akkor
most elkezdheted ledolgozni hátrá-
nyodat a gyakorlattal rendelkező
gólyatársaiddal szemben (ami nem
lesz könnyű). A programot megtalálod
a Baross koli faliújságán! Nem csak
kolisoknak! Gyere el, mert érdemes!

 Bagi Zsófia,
Antal Norbert

     Mit nekünk Kovács Lázár? Várjuk receptjeiteket
a kozhir@kozlekkar.hu címre új rovatunkhoz.
Kezdésként készítsünk rakott zöldbabot:

mailto:kozhir@kozlekkar.hu
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“Történt egyszer, valamikor
régen, hogy Ré, a tündöklő Nap-
isten megtudta, hogy ellene, aki a
sem m ibő l  te remte t te  a  v i lág-
mindenséget, az emberek gonosz
terveket szőnek, ezért elhatározta,
hogy elpusztítja az embereket. A
kegyetlen Hathor istennőt küldte le
a fö ldre,  hogy végrehaj tsa az
istenek akaratát.

Hathor valóban nagy pusz-
títást vitt véghez, míg végül is Ré
megkönyörült az utolsó halálra-
ítélteken. Azon a reggelen, amikor
Hathor be akarta fejezni a pusztí-
tás munkáját, Ré sörrel árasztotta
el a földet. Az istennőnek annyira
ízlett az ital, annyit ivott belőle,
hogy részegségében nem ismerte
fel az embereket. Így maradt meg
(szerencsére) az ember a földön...”

Az utóbbi napokban az el-
sőévesek között végzett heve-
nyészett közvélemény-kutatásom
alapján két dolog érdekli alapvető-
en az átlag közlekkaros hallgatót:
a sör és a nők, így hát tanulmá-
nyom is erről fog szólni. Szeren-
csére mindkét témában meglehe-
tősen sok tapasztalat gyű l t  fel
bennem a hátam  m ögöt t  á l ló
néhány évben, és ezek alapján
állíthatom, hogy e két élvezeti cikk
közül - mint az a fent idézett ókori
mondából is látszik - az előbbi
okoz több örömet. T isztelet  a
kivételnek.

Először ugyan azon gon-
do lkoztam ,  hogy a  sör  káros
hatásairól  kéne írni ,  h iszen a
gólyatáborok, és ilyen-olyan egye-
temi vetélkedők egyik főszereplő-
j é rő l  van  szó,  ráadásu l  a
közép isko lákban m ég tűzze l -
vassal  “óv tak ”  tő le .  A kü lső
szemlélő talán azt hinné, hogy egy
nyár alatt mindenki alkesz lett.

V iszont  am ikor  m ár  fé l  ó rá ja
töprengtem azon, hogy hogyan is
lehetne a  tém áró l  egy o lda l t
teleírni, elfáradtam és ittam egy
sört. Talán csak annyi, hogy a
sörben található lupulin idegrend-
szerre gyakorolt hatása nemcsak
nyugtató, hanem álmosító is. Nem
is csoda, hogy a gólyatáborban az
éjszakai szakestélyből már kima-
radtam, de talán jobb is így.

Apropó gólyatábor! Én ott
nem láttam egy lányt sem. Hallot-
tam ugyan olyan pletykákat, hogy
a karra felvett női egyedek kéthar-
mada nem jöt t  e l ,  de ez nem
győzött meg maximálisan. Aztán
rájöttem, hogy valószínűleg azért
nem láttam őket, mert mindig körbe
voltak véve egy nagy kiéhezett
férfihaddal. Hát ez van. Legalább
több hely jutott nekünk az értelme-
sebb szórakozási lehetőségeknél,
mint például csocsó, nameg a
kocsma.

A gond csak az tehát a
sörrel,  hogy van, ak i jótékony
hatásait rosszul használja fel, és
holmi csajozási célokra alkalmaz-
za. Márpedig köztudott, hogy a
túlzott érdeklődés egyáltalán nincs
jó hatással a nőkre. A magam
részéről addig szeretem a lyányo-
kat, amíg rá nem jönnek, hogy jól
néznek ki. Ezért kérem minden
önérzetes férfitársamat, hogy ne
említse a gyengébbik nem jelenlé-
tében azok pozitív tulajdonságait.
Más  kérdés ,  hogy csa jozás -
technikai lag ez amúgy sem jó
megoldás, de ezt talán egy másik
cikkben...

Visszatérve a sörre, a mo-
dern orvostudomány már számta-
lan pozitív hatását fedezte fel a
habos nedűnek. Ma már teljes
magabiztossággal állítható, hogy

aki naponta fogyasztja a seritalt,
a később hal meg. Köszönhető ez
az üveg belsejében megbúvó poly-
phenoloknak, amelyek gátolják az
érelmeszesedést, valamint a ko-
leszterinszintre is kedvező hatás-
sal bírnak, hiszen erősítik a védő-
hatást kifej tő HDL-koleszterint,
ellenben csökkentik a gonosz LDL-
koleszterineket. Egyéb, a szerve-
zetben élő élőlényeknek (rák) is
van fé ln iva ló juk  a  ha ta lm as
sördok itól,  ugyanis az Oregon
Ál lam i  Egyetem tudósa i  á l ta l
xantohumolnak elkeresztelt ható-
anyag csak a komlóban ismert
eddig. A teljes védettséghez sajnos
naponta 900 korsóval kéne fo-
gyasztani, ami egy utópia, tehát
elérni nem lehet, de törekedni kell
rá. Megjegyzendő,hogy az alkohol-
mentes löttyök - amellett hogy pa-
radicsomlé ízük van - nem rendel-
keznek hasonló pozitív tulajdon-
ságokkal,  viszont a barna sör
sokkal egészségesebb, mint vilá-
gos társai. Mindemellett fél liter
sörben 96 mg B-vitamin, 35 mg kal-
cium és 550 mg kálium található.
Ez te rm észetesen nem  csak
férfiakra vonatkozik.

Egyébként, ha már közlek-
kar és sör, ajánlom a M.Á.K. nevű
formáció Italozzunk a 7-esen című
témába vágó slágerét hallgatásra.
Találkozunk a pultnál!

Dr. Kruger

“Addig idd a sört, míg hideg!
 Mással foglalkozni minek??”

A modern orvostudomány már számtalan
pozitív hatását fedezte fel a habos nedűnek, vagyis
a sörnek. A kockázatok és mellékhatások
tekintetében olvassa el az alábbi betegtájékoztatót!
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Modellbau 2004
Két éve nagyon szerencsésen a kezembe akadt egy szórólap,

melyen először olvashattam erről az eseményről, melyről nyugodtan
kijelenthetem, hogy Nyugat-Európa egyik legjobb, legnagyobb
modell- és makett kiállítása, -vására és -versenye Bécsben. Más
képpen pontosabban úgy fogalmaznám meg ezt az egészet, hogy
összegyűlnek mindenféle emberek, akik szeretnek játszani
bármilyen modellezhető járművel, és három napig jóformán nem is
pihennek, hanem versenyeznek, bemutatják tudásukat és
kedvencüket.

No ez még annyira nem is lenne meglepő – hiszen ilyenre
nálunk is rengeteg példa van –, annál inkább a méret és a
sokszínűség. Méreteiben ez a kiállítás felülmúl mindenféle hazai
hasonló eseményt, hiszen a több ezer m2-es alapterületű Reed
Messe (olyan, mint nálunk a HungExpo)  területén helyezkedik el,
amely szinte már-már a bőség zavarába hozza a látogatót. Mint

említettem a másik nyomós érve a Modellbaunak a rengeteg megjelenő modell- és makettágazat, melyből itt csak egy
kis ízelítőt szeretnék adni: autó, harcjármű, munkagép, tehergépkocsi, hajó, tengeralattjáró, repülőgép (sugárhajtóműves
is!), helikopter és vasút minden méretével és formájával.

Persze, azért nem csak előnye van, sajnos ez az egész Bécsben van, ahova el kell utazni, de úgy gondolom, hogy
egy viszonylag tűrhető ár mellett igen magas színvonalú és gazdag élményhez juthat a kedves érdeklődő, amennyiben
rászánja valamely napját október 22 és 26 között (és persze némi pénzt).

Kapcsolódó webcím: www.modell-bau.at
A cikkhez kapcsolódik, hogy szervezünk egy modellkört, amely vár minden, a modellezést, makettezést kedvelő

érdeklődőt. Érdeklődni: Karap Krisztiánnál (KSK I.) vagy a ksk_modell@primposta.hu címen lehet.
Krisz

Ernyei Béla Curva Pericolosa című regénye egy titokzatos lány egy hetét mutatja be,
aki hátra akar hagyni mindent. Helyette esélyt kap, utolsó esélyt. Egy hét, ezalatt kell
eldöntenie, hogy érdemes-e tovább élnie az életet. Persze nem ezt. Egy másikat.

Hotel Viktória recepciója, 13-as szoba, a kádas, már lefoglaltatta. A lány a kulcsot kéri,
a recepciónál egy régi ismerős, egy régi szerető – és Viki nem kapja meg a kulcsot. Egy
ajánlatot kap, a fiúval tölti ezt a hétvégét és a teljes következő hetet, hogy lebeszélje erről az
egészről. És mit akar a fiú? Végighallgatni az életét, „az egész kilót”. Fél év munkája, ott
hever a szobája közepén. És ezzel kezdetét veszi egy terézvárosi 24 éves, de fiatal kora ellenére sokat megélt lány és
egy félig magyar származású amerikai fiú, gyógyító célú, óvatos, de percről percre gazdagodó kapcsolata. Viki
beszámolója az eszelős pasizásokról számtalan, kendőzetlen őszinteséggel megélt szexuális kapcsolatról, egymás
igazi elfogadását, egy új szerelem születését tárja elénk. De mindig jöhet egy curva pericolosa, veszélyes kanyar. Csak
éppen soha nem ott és soha nem akkor, ahol és amikor várjuk…

„Nemcsak szívbe markoló szerelmi történet, hanem napjaink magyar Káma-szutrája is, úgyhogy csak előítéletektől
mentes és erős idegzetű olvasóknak ajánljuk.„- olvasható a könyvismertetésben, és valóban, a történet időnként szokatlanul
nyíltan erotikus, már-már pornográf, de úgy gondolom nem ez a lényeg. Érdemes rászánni 3-4 napot, talán még annyit
sem, a könyv olvastatja magát.

Gitka

Könyvajánló

     Ez új rovatunk neve,ami magába foglalja a funkcióját is. Könyveket,
esetleg írókat ajánlunk.

       Tudom, olvasásra jut a legkevesebb időnk sajnos, de aki akarja, azt úgyis megtalálják
a könyvek. Első ajánlatunk (csak, hogy ne illetődjetek meg nagyon) egy mai, hihetetlenül
könnyen és gyorsan olvasható regény. Biztos mindenki hallott már róla, aki tavaly utazott
metrón. Figyelem! Ez nem egy szirupos szerelmi sztori. Kicsit erősebb!

http://www.modell-bau.at
mailto:ksk_modell@primposta.hu
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Rejtvényfoci
Bizonyára már észrevettétek, hogy beköszöntött az ősz: rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak a sorok a KTH

előtt stb.  A sorra kerüléssel ellentétben azonban a rejtvényes focimeccsekre nem kell várni: a mérkőzések sorozata –
a gólyák nagy örömére – ebben a szemeszterben is folytatódik: ezúttal a Sárgák játszanak a Lilák ellen. Gólyák
kedvéért: a labda útját a megfejtett szavak betűinek besatírozásával követhetjük végig; beküldendő a kapukban lévők
kivételével megmaradt betűkből összeolvasott megfejtés és a mérkőzés eredménye a kozhir@kozlekkar.hu címre október
22–ig (gyengébbek kedvéért: az „és” kötőszó diszjunkciót jelent – kisgólyák nyelvére fordítva: mindkettő beküldendő!).
A nyertes megfejtők között egy pohár sört (vagy antialkoholistáknak igény szerint egy Túró Rudit) sorsolunk ki; ha gólya
az illető, akkor természetesen békát. A nyertest szokásunkhoz híven e-mailben értesítjük; jó rejtvényfejtést!

Balázs
Első félidő:
munkadarab befogására való pofás
szerkezet – teherszállító hajó –
itterbium vegyjele (a továbbiakban vj.)
– matematikus apa és fia (Farkas,
János) – jog latinul – a levegő
földfelszínnel párhuzamosan futó ága
– francia költő (Jean) – einsteinium vj.
– laza ellentéte – ülőalkalmatosság –
kereszt németül – zuhanni kezd! –
parancs – a hét harmadik napja –
kapni ellentéte – ok – néma késő! –
zokog – daganatos betegségben
szenvedő egyén – verem – mező –
nem szabad – kommunikációnk
alapegysége – lágyforrasz – néma név!
– rezeg – lítium vj – folyadékkal ellát –
… és itt a bíró sípja az első félidő végét
jelzi.

Második félidő:
kétdimenziós alakzat – tervező – GmbH magyarul – társadalombiztosítás röv. – megemelkedett talajvíz – viszkózus
kenőanyag – alakkal záró kötés eleme – vám németül – HCl vizes oldata – ébresztőóra – vegyjele Cu – görög főisten –
francia író (Émile) – szilárd felületen fellépő koncentrációnövekedés következtében kialakuló kölcsönhatás – véd –
pirosan izzó – ventil – prezodímium vj – vasoxid – ezüst vj – „A köpönyeg” írója – gazfickó – gabonafajta – kikötőhíd –
fedett gépkocsitároló – ülőalkalmatosság – hőn szeretett hivatalunk az „R” épületben – szülőföld, otthon – ajak szélei!
– kétségbe von – … és vége a második félidőnek.

G V É V Ó I C P R O Z S D A N
Ö E Ö S L T R E K K E V L A G
D R T Z Á A É L S S A O Z O O
Ö É I E R T Z E U S Z Á R A G

S R N L R B Y Í Z Ó A Z A H É O L
S K M O D I K Í S Z É K É T E L L
S O É S A V V Á Í A O R S K O A L

D R D Z L N K R E T E S Z N T
N N O E Ó Y L Á Z S U Y Z O O
I Ö B Z B O L Y A I Z A R É R
A K F T S E N I A T N O F A L

Üzenőfal
„Nem mondhatom el senkinek,
elmondom hát mindenkinek.” Mottóval
indul útjára a másik új rovatunk. Ha
randira hívnád titkos szerelmedet, ha
van bármi közlendőd a nagyvilággal,
írd meg nekünk az:
 uzenofal@kozlekkar.hu címre, és mi
megjelentetjük.

Balu!
Drukkoljá a betonkeverőknek,
mer különben nem tudunk teljesíteni!

Köszke!

Találkozzunk 5 perc
múlva a koli előtt.

Én

Sok boldogságot
minden Béla nevű
hölgyolvasónknak!
a szerkesztőség

Üzenem a tegnap esti srácnak,
hogy az arcára nem emlék-

szem,de a felső testéről
felismerem.
Molylepke

Várom ápolt, jó megjelenésű,
lehetőleg hosszú hajú (előny a
Mátyás keresztnév) kedves
srácok jelentkezését! Név, cím a
szerkesztőségben!

     G

mailto:kozhir@kozlekkar.hu
mailto:uzenofal@kozlekkar.hu
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MŰEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE
2004 ősz

jainkban – oly sok mindenhez hason-
lóan – folyamatosan változik, átalakul.
Aki arra számít, hogy a rendezvényről
munkaszerződéssel, esetleg biztos
ajánlattal tér haza, csalódni fog. Ma a
börzék egyre inkább a kölcsönös
információszerzés fórumaivá válnak. A
megjelenő cégek ezeket az alkal-
makat a munkaerő-kínálat feltér-
képezésére használják fel, adatbázist
építenek az irántuk érdeklődő állás-
keresőkből, illetve itt tájékozódnak a
munkapiacon megjelenő pályakezdők
végzettségéről, igényeiről. A másik
oldalon az állást kereső diákok és friss
diplomások az egyetemi állásbörzé-
ken szerezhetnek első kézből infor-
mációt arról, hogy a munkaadók milyen
elvárásokat támasztanak velük szem-
ben, milyen típusú szakemberekre
szükségük. Természetesen konkrét
állásajánlatokat is kínálnak a cégek,
amelyeket a rendezvényen jelentkező
fiatal álláskeresőkkel szeretnének
betölteni, egy vállalattal való kapcso-
latfelvétel viszont túlmutat egy adott
állásajánlatra való jelentkezésnél.
Gyakran előfordul, hogy egy munka-
adó a rendezvény időpontjában egyet-
len állásajánlatot sem kínál (legfeljebb
perspektívát), az azt követő fél évben
viszont több, a rendezvényen jelent-
kező szakembert is felvesz meg-
üresedő vagy újonnan létrehozott
pozícióiba. Az 1-1,5 éves gyakorlattal
rendelkező mérnökök körében végzett
felméréseink azt mutatják, a műegye-
temisták 14-15 %-a helyezkedik el az
állásbörzék segítségével, legtöbbjük a
rendezvényt követő 3-4. hónapban.

Az idei évben az őszi Műegye-
temi Állásbörze, 2004. október 27-28-
án kerül megrendezésre a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Központi épületében.

A szervezők legfőbb célja, hogy
a fiatal, felsőfokú végzettségű szak-
embereket kereső vállalatok és az
állást, szakmai gyakorlati helyet,
diplomatémát keresők (nemcsak a
műszaki, informatikai végzettségűek,
hanem a gazdasági, pénzügyi, bölcsé-

szettudományi diplomások is) egy-
másra találását megkönnyítsék. Mivel
a rendezvény ideje alatt a kiállító
vállalatok cégelőadások keretében is
bemutatkozhatnak, így az elhe-
lyezkedni akarók betekintést nyerhet-
nek a cégek életébe, mindennapjaiba,
konkrét információkat szerezhetnek a
vállalatok szakmai elképzeléseiről,
fejlesztési terveiről, a betöltendő
pozíciókról. A prezentációk utáni
kötetlen beszélgetések pedig kiválóan
alkalmasak a kapcsolatfelvételre.

Akkor is érdemes a rendezvényen
részt venned, ha szakmai gyakorlati
helyet, részmunkaidős állást, esetleg
diplomamunka-, illetve szakdolgozat-
témát keresel.  A vállalatok ilyen jellegű
ajánlatait is összegyűjtöttük a Kalauz-
ban és a honlapunkon egyaránt.

A börzék másik fontos célkitű-
zése, hogy átsegítse az álláskeresőket
az előttük tornyosuló kihívásokon. Itt
„szokhatod” az interjúk, az Assess-
ment Centerek légkörét, intelligencia
és személyiségtesztek kitöltésére és
kézírásod grafológiai elemzésére is
lehetőséged nyílik. Próbainterjúkon
vehetsz részt, melyeket követően profi
kiválasztási szakemberek „elemzik”
viselkedésed, előnyös és javítandó
megnyilvánulásaid, tanácsokat adnak.
Ha még nem keresel állást, de ki

szeretnéd magad próbálni szimulált
interjún, assessment centeren, grafo-
lógiai gyorselemzésen, logikai játé-
kokkal tennéd magad próbára, ezt is
megteheted az Állásbörze ideje alatt.

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
a megfelelő munkahely megtalálása
komoly, nehéz feladat. Ma már nem
elég nagyon jó szakemberré válni, a
megszerzett tudást el is kell tudni adni!
Az álláskeresést is tanulni kell!
Napjainkban nélkülözhetetlen az
önéletrajzírás, a pályázás fortélyainak,
az interjún várhatóan elhangzó kérdé-
seknek az ismerete; fel kell készülni
a kiválasztási folyamatra, a jelentkezés
„menedzselésére” is!

Az álláskeresésre, elhelyez-
kedésre való felkészülésedet a ren-
dezvény   (www.allasborze.bme.hu)  és
a Karrier Iroda honlapján
(www.karrier.bme.hu) található
hasznos információk, cikkek, önélet-
rajz és kísérőlevél minták is segítik,
és személyesen is szívesen állunk a
rendelkezésedre!

Az állásbörzék szerepe nap-

BME Karrier Iroda
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Tel: 463-3845, 463-3840, Fax: 463-
3844, E-mail: karrier@sc.bme.hu

http://www.allasborze.bme.hu)
http://www.karrier.bme.hu)
mailto:karrier@sc.bme.hu
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Iron Hook - 2004 tavasz

G csoport
1. Rába stock 3 2 1 0 14 - 6 7 p
2. FC T4 3 2 0 1 15 - 6 6 p
3. Mi FC 3 1 1 1 5 - 6 4 p
4. FC Spontán 3 0 0 3 4 - 20 0 p

II. csoportkör

A halálcsoportból a két későbbi döntős
jutott tovább a Mi FC nagy bánatára.

H csoport
1. Fight For Blondes 3 3 0 0 12 - 2 9 p
2. Guminyúl 3 2 0 1 13 - 10 6 p
3. Stihl 2 0 0 2 1 - 6 0 p
4. 420 kg 2 0 0 2 3 - 10 0 p

A Fight For Blondes és a Guminyúl
továbbjutásához nem férhetett kétség.

I csoport
1. Hey Bobby 3 2 0 1 10 - 6 6 p
2. Fáradt Halak 3 2 0 1 15 - 8 6 p
3. HP FC 3 2 0 1 16 - 11 6 p
4. Ropi 3 0 0 3 5 - 21 0 p

J csoport
1. Miletics Laciék 3 2 1 0 12 - 5 7 p
2. Banyekok 2 1 0 1 5 - 6 3 p
3. Veszett Kutyák 2 1 0 1 6 - 9 3 p
4. G Pont 3 0 1 2 5 - 8 1 p

Mikor egy üzlet beindul… Bobbyék
ismét csoportelsőként jutottak tovább,
míg a HP FC a körbeverésnek köszön-
hetően búcsúzott.

Miléék esélyeshez méltóan nyerték a
csoportot. A Banyekok a Veszett
Kutyákon átsöprő betegség- és
sérüléshullámnak is köszönhették a
nyolcba kerülést.

Kállai Miklós és Horváth Péter Róbert október 8-10 között tábort szervez az elsősöknek Várgesztesen, a részvételi
díj: 5500 Ft, amely tartalmazza a szállás és az étkezés költségeit. Számítunk azokra a felsőbb évesekre is, akik
szeretnének részt venni a Kar közösségi életében. Ha elsős vagy, érdeklődj a mentorodnál, a többiek a Hallgatói
Irodában jelentkezhetnek.

könyvelhette el, míg a Rába stock a
harmadik ezüstérmét akaszthatta a
vitrinbe.
2004 ősz
A 42 (!) nevezett csapatot 8 csoportba
sorsoltuk, ahonnan a két legjobb
csapat kerül a legjobb 16 közé. A
csoportbeosztás:

A csoport: Guminyúl, Okos, Stihl,
Kiffröccs, Habár - Deportivo
Nyakonrúglak, Passz,
B csoport: FC T4, Tarhonyák,
Jómunkásember FC, Gumimacik,
Easy Rider
C csoport: Banyekok, G Pont, Hunor
407, Nem tudom, S Team SE,
D csoport: HP FC, Fapuma, Maus
FC, CSMBH, Rapid,
E csoport: Miletics Laciék, Papa, FC
Spontán, Tomboló Gyöngytyúkok –
Pözsó SE, Elsősök
F csoport: Hey Bobby, Foccantás,
Ropi, Super Light, 420 kg
G csoport: Rába stock, Massive
Attack, A Csajok, Hullócsillagok,
Möhhh, Szakadt szakasz
H csoport: 5 Non Blondes, Long
Boys, Mi FC, Betonkeverő Diesel
Classic, Csel-C

Esélykiegyenlítő Bajnokság
Ahol mindenki nyer

Immár második alkalommal került
megrendezésre az esélykiegyenlítő
bajnokság.
A torna negyedik helyezettje a Totalcar,
bronzérmese a H csapata lett. A
döntőben 1-1-es döntetlenre végződött
a Miletics Laciék – 420 kg mérkőzés,
így a szervezők – a tavalyi ered-
ményhez hasonlóan – megosztott
első díjat osztottak ki.

Manci

Negyeddöntők

Rába stock – Guminyúl 7-5 (h.u.)
Attikáék már 5-2-re is vezettek, de
Imiéknek sikerült kiharcolni a hosszab-
bítást, ahol a Rába stock ismét meg-
mutatta, hogy miért is ők a torna egyik
esélyese.

Hey Bobby – Banyekok 3-5
Dani korai sérülését már nem tudta
elviselni a története legjobb eredményét
elérő Bobby.

FC T4 – Fight For Blondes 2-1
A jelen és a múlt csatáját a második
bajnoki címére hajtó FC T4 nyerte.

Fáradt Halak – Miletics Laciék 1-5
Az eredmény önmagáért beszél.

Elődöntők

Rába stock – Banyekok 5-0
A Rába stock támadójátéka a negyed-
döntőbeni formát idézte, viszont a
védekezés hatékonysága 100%-ot javult.

FC T4 - Miletics Laciék 1-1
(büntetőkkel 3-1)
Csak megismételt mérkőzésen jutott
tovább a későbbi bajnok, hiszen az első
mérkőzés büntetőpárbajának kezdetekor
lekapcsolták a villanyt (!). Az újrajátszott
mérkőzés eredménye úgy lett 1-1, hogy
Miléék a rendes játékidőben büntetőt
hibáztak.

Helyosztók

Legamatőrebb csapat címért:
Fapuma – Jómunkásember FC 4-3

Bronzmeccs:
Miletics Laciék – Banyekok 3-1

Döntő
FC T4 – Rába stock 3-2
Árpi sérülése miatt Tottit is soraiban tudó
FC T4 kétszeri vezetését még sikerült
egalizálniuk Attikáéknak, de a harmadik
gólra már nem volt válaszuk. Az FC T4
egy éven belül már második győzelmét
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KÉSZÜLT:
 AZ EGYETEMI HALLGATÓI

KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
 A MISZ KHT. DIGITÁLIS

STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, email:

www.miszkht.hu)
 600 PÉLDÁNYBAN

A kis David Beckham éppen matek-
órán ül az iskolában, mikor felszólítja
a tanárnő:
- David, kérlek számolj el 1-től 15-ig!
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15.
- Na de kisfiam, nem felejtettél ki
valamit?!
- A francba, már megint kihagytam a
11-est!

Aki korán kel... hamarabb iszik.

A hülyeségnek nincs határa, életcélom
azt mégis átlépni.

-Miért csukták le a narkós papot?
-Szertartásért.:)

-Pilóta a toronynak...pilóta a to-
ronynak...50 km-re vagyok a part-
tól...200 métterre a tengerszint fe-
lett...már alig van benzin...azonnali
utasítást kérek!
-Torony a pilótának...torony a piló-
tának...Ismételd utánam..ismételd utá-
nam...”Miatyánk ki vagy a mennyekben”

- Anya, anya! Mi lesz azzal a kajával
amit a kutya nem esz meg?
- Csönd fiam,egyél.

Carpe diem! Élj a MÁV-nak!

Két srác barkochbázik. Az egyik már
egy csomó ideje szenved, mert nem
tudja kitalálni.
-Naa , csak az első betűt mondd el....
-Na jó “e”!
-Tudom már !! EMPÉHÁROMLE-
JÁTSZÓ

A tehén épp sétálgat a kerítés mögött,
mikor meglátja a bikát a másik
oldalon.
Így szól a tehén:
- Bikuci gyere át légyszi!
Mire a bika:
- Nem megyek!
- Na, bikuci gyere már át!
A bika erre már átugrik a tehénhez.
 - Hogy hívnak bikuci? -kérdezi a
tehén.
 - Tökös Ödön, de most már csak
Ödön mert a többi fennakadt a
szögön!
Bu, Chu és Fu a három kínai jóbarát
kivándorol Amerikába. Hamar rá-
jönnek hogy idegenként nehezen
fognak érvényesülni. Végül is nagy
lépésre szánják el magukat.
- Én felveszem a Buck nevet!- mondja
Bu.
- Én felveszem a Chuck nevet! -
 -mondja Chu.
Fu meg inkább hazautazott...
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