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Sziasztok!
Végeztünk a vizsgaidőszakkal.
Ki sikeresen, ki kevésbé, mégis
elégedetten, hogy egy ideig nem
kell tanulni, csak nyugisan bejárni,
ellébecolni a zh-időszakig. Na nem
ez történt. Hétfő. Reggel 7.45.
Ébresztő. Neeee. És kezdődik a
huzavona. Bemenjek, ne menjek?
Csak egy előadás. Maj d bemásolom, vagy lefénymásolom. De ez
az egyetlen tárgy, ami érdekel. Nem.
Erős vagyok. Sikerült! Felkeltem.
Mindig az első perc a legnehezebb.
Oké már ülök.
Sikeresen beértem a suliba.
Első óra. Ki ez az előadó? Még csak
be sem mutatkozott. Mindegy. De
azért belekezd az anyagba. Emlékszem, mikor általános iskolában az
első órán a nyári élményekről meséltünk. Hoppá, elbóbiskoltam. Az
óra közepe táján eszébe jut, hogy
lesznek idén zh-k. Ő persze nem
tudj a mikor. De lesznek. Azért
egyszer igazán elmaradhatna a zhidőszak. Látom az utópiát. Mindenki automatikusan aláírást kap. Már
megint elkalandoztam. Na még 25
perc van hátra. Még 15. Még 5.
Miért nem fejezi be? Végre!
Aztán rohanok a következő
órára, majd az azutánira, majd az
azutánira. Milyen nyugis hétköznapokra gondoltam? Hol? És én
még vártam a szorgalmi időszakot.
Még el sem kezdődött a félév, de
már nyakunkon a rajzbeadás, fel
kell készüljek a mérésre, utána
jegyzőkönyvkészítés.
Mindjárt meghalok. Ide nekem
a jó kis vizsgaidőszakomat!

Mariann
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Hírek röviden
A tavaszi félév első kifizetése előreláthatólag március 16., ekkor kerülnek
kiutalásra a februári és a márciusi tanulmányi, illetve BME ösztöndíjak, valamint
a szociális támogatás.
Az előző félévi diákigazolvány-matricák
március 31-ig érvényesek, az erre a félévre
érvényes matricákat a KTH-ban veheted
át, március 1-től.
A tavaszi félév időbeosztása a következők
szerint alakul: oktatási szünetek: március
2. (Ipari Nyílt Nap), március 15., március
25. (dékáni szünet), március 28. (Húsvét
hétfő), március 29. (dékáni szünet), május
16. (Pünkösd hétfő). Március 19-én,
szombaton munkanap-áthelyezés miatt az
órák hétfői órarend szerint lesznek megtartva. A szorgalmi időszak utolsó tanítási
napja május 20.
Idén március 19-től 24-ig kerül megrendezésre a hagyományos Kari Napok

rendezvénysorozat, melyre ismét meghívtuk más karok csapatait is. Az idei
Technikai Próba a tavalyihoz hasonlóan
a Hajtányverseny lesz. A megbeszélésekkel, nevezésekkel kapcsolatos
határidőket hamarosan kihirdetjük.
További részleteket olvashattok a plakátokon, a rendezvényre vonatkozó
honlapokon, a www.karinapok.hu-n, az
új www.hajtanyverseny.hu –n és természetesen a Közhír oldalain.
A tavaszi félévben március első heteiben
rendezzük meg a Szakmai Napokat,
melynek keretében érdekes előadásokon
vehettek részt. (Közösségi pont szerzési
lehetőség!)
További információt a hirdetőkön és a
www.kozlekkar.hu –n találhattok.
Kiírásra kerültek a kollégiumi pályázatok
eredményei. Az érintettek számára a
kollégiumi kiköltözés határideje február
28., az új lakók pedig március 1-től március

4-ig költözhetnek be. Akik nem foglalják
el helyüket március 4-ig, a Kollégiumi
Felvételi Szabályzat értelmében nem
kaphatnak kollégiumot, és nem részesülhetnek lakhatási támogatásban sem.
FONTOS! A közismert nevén JUTTÉRnek nevezett szabályzat az év elején
megváltozott a vonatkozó törvényi
előírások miatt. Ennek eredményeképpen
az őszi félévtől az, aki túllépi a 13 aktív
félévét, nem részesül a továbbiakban
juttatáskból, azaz nem jár neki kollégium,
ösztöndíj, szoctám, jegyzettámogatás. Ha
2000-ben vagy azután lépett hallgatói
jogviszonyba, akkor egyúttal a rá vonatkozó maximális tandíj fizetésére lesz
kötelezve. De a lényeg: a beiratkozás
évétől függetlenül, a 13. félév után nem
jár semmiféle juttatás. (A szabályzat
elérhető
a
www.sc.bme.hu/
index.php?pText=9_2 címen)

Eddy

Jó utat a Közlekesnek!
Mint azt már ti is sejtitek, sőt van akiben
már bizonyossá vált, idén is lesz KARI
NAPOK. Ezúton tudatjuk ezt, hivatalosan
is, a lap hasábjain.
Az előző évben elindított újító szellemben próbáltuk összeállítani a programot,
reméljük az új vetélkedők, feladatok elnyerik
tetszéseteket. A Főkormányos Tisztségen
kívül idén is újabb gazdára lel a Vándorkupánk is, melyet „külsős”, nem kari csapat
is elnyerhet (a vegyészek például az infós
Schönhertz-kupa győztes csapattal kar-

öltve indulnak, úgyhogy igencsak fel van
adva a lecke). Bízunk benne, hogy a
tavalyinál is nagyobb lelkesedéssel álnak
neki a meghívott karok csapatai ennek a
küzdelemnek, s ígéretükhöz híven belecsapnak a sűrűjébe.
Idei programunkból nem hiányzik a
Hajtányverseny sem, melyet hagyománnyá kívánunk tenni, és idén is várjuk
nemcsak a külsős csapatok, hanem a más
egyetemek / főiskolák sőt „civil” csapatok
jelentkezését is.
Minthogy a Kari Napoknak ezután is
a buliról kell szólnia, idén is lesz Habár,
Tropical Coctail Bar, koncertek, fellépők.
Örülünk neki, hogy már ekkora érdeklődés van a Kari Napok iránt! Remélem
barátságos és baráti versengés lesz a felek
között. Mindenki komolyan és becsületesen vegyen részt a szervezésben és
tegyen meg mindent a csapata érdekében!
Persze, természetesen nem a győzelem a
lényeg, de a hozzáállás nagyon sokat
számít. Időben kezdjétek el a hajtánytervezést és a filmgyártást, nehogy az
utolsó két napban kelljen küszködnötök!

Igenis mutassuk meg, hogy a KÖZLEKKAROS is mérnök és nem is akármilyen!
Jó szórakozást és fergeteges bulizást
mindenkinek!
Amennyiben kérdésetek, ötletetek
van, írjátok meg a következő címre:
rendezveny@kozlekkar.hu
vagy
keressetek meg minket! Abban a reményben
hogy a további változtatások is elnyerik
tetszéseteket, fair küzdelmet és jó bulizást
kívánunk!

Séf & Pepe & Sanyó
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Üdv Mindenkinek!

Olvastam, hogy megint lesz Kari
Napok. Miért, mi az? Vagy már volt?
Mikor? Hol? Miért hagytak ki belőle?
Viccet félre téve, tudom, hogy tavaly
is volt, bár nem nagyon emlékszem rá. Ha

tudni szeretnétek hogy hány napos egy
KN, akkor még előtte kérdezzétek meg,
mert utána már esélytelen összerakni!
Nekem azt mondták, hogy a tavalyi 6
napos volt, de ez hülyeség, szerintem 2,
de max 3 nap lehetett. Mindegy. Az az egy
biztos, hogy jó volt, mert különben
kellemetlen emlékeim lennének róla, de
nincsenek, tehát jó volt!
Talán sokan tudjátok, hogy én lettem
a főkormányos. Én csak onnan tudom,
hogy van a szobámban egy Főkormányosi
kupa, amin az én nevem csillog. El nem
tudjátok képzelni, hogy mit jelent ez a cím,
hogy főkormányos. Bekerültem egy örök
és hallhatatlan listába, a mindenkori

legjobbak közé, egyszerűen hihetetlen. De
itt szeretném azt az apróságot megjegyezni, hogy ez nem egy ember érdeme,
hanem egy önfeláldozó csapaté, akik
mindent beleadtak a cél érdekében, addig
és úgy küzdöttek, ahogy kellett.
A posztom sajnos hamarosan lejár,
egész pontosan március 24-én és szeretném, ha egy barátságos, kellemesen
végigbulizott KN végén a leendő utód
jóízűen húzná le velem a kedvenc italomat!
Mindenkinek izgalmasos, sokat ivós,
nem emlékezős, de végül mégis elmesélős,
répában gazdagos, újra nem megevős Kari
Napokat!

Az utca embere

Hamarosan újra megrendezik a XXIV. Közlekkari Napokat. Mit jelent ez
neked?
-Végre egy hétig úgy lehet bulizni, hogy ez másokat sem zavar.
-Még soha nem hallottam róla.
-Ivás, ivás, ivás.
-Későn fekvés, korán kelés.
-Nem tudom, nem izgat. Jó válasz?
-100% buli és sör.
-Buli, meg piálás.
-A leendő közlekedésmérnöknek a nagy hajtás közben van egy hetük az
évben, amikor lazíthatnak, és nullára ihatják az eszüket és a pénzüket.
-Még semmit.
-HaBár, buli, pörgés.
-Tavaly voltak évfolyamtársaim, idén és is megyek. Azt hallottam nagyon
király.
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A XXIV. Kari Napok Hajtányversenyének
Versenyszabályzata
1) A Hajtányverseny
a) Helye: Szabadság-híd
b) Időpontja: 2005. március 20. vasárnap
· Gépátvétel: 1000-tól az előre megbeszélt időpontban és helyen (valószínűleg a Szabadság-híd budai
hídfőjénél lévő járdán)
· Verseny kezdete: éjfél
c) Célja: a kijelölt versenytáv megtétele a lehető legrövidebb idő alatt
2) Technikai követelmények:
a) A hajtány a szabványos villamossínen közlekedjék (nyomtáv: 1435 mm), mégpedig úgy, hogy a meghajtás
és a fékezés a sínen történjen.
b) A hajtány annyi utast szállítson, amennyi a hajtók száma.
c) A hajtány meghajtása emberi erővel történik. A hajtók száma legfeljebb két ember.
d) A hajtányt el kell látni a biztonságos fékezéshez szükséges berendezéssel.
e) Követelmény továbbá, hogy a hajtányt legfeljebb négy ember képes legyen mozgatni (tehát felemelni, sínre
tenni stb.).
Amennyiben a hajtány a Technikai követelményeknek nem tesz eleget, nem indulhat a versenyen (a megfelelőséget
gépátvételkor ellenőrizzük).
3) A gépátvétel:
a) A hajtányokat a csapatok szállítják a gépátvétel helyére.
b) Gépátvétel során ellenőrizzük a hajtányok menetképességét és fékjét is.
c) A gépátvételkor kerül sor a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírására is (ld. később).
d) A gépátvétel után a hajtányok a gépátvétel helyszínén maradnak, őrzésükről a Rendezők gondoskodnak.
4) A verseny szabályai és lebonyolítása:
a) A verseny során a hajtányokat párosával indítjuk a Szabadság-híd Szent Gellért tér felőli oldaláról, ekkor
történik a hajtány bemutatása a közönségnek, ezt követi maga a verseny, mely a híd pesti oldaláról indul
visszafelé. A táv kb. 500 méter.
b) A verseny eredményhirdetésére és a helyezettek díjazására március 23-án kerül sor, a díjak értéke 40000
forint, emellett szponzori ajándékok is kiosztásra kerülnek.
c) A verseny végeztével a csapatok kötelessége a hajtányt a helyszínről elszállítani másnap reggel 600-ig. Erre
a Felelősségvállalási Nyilatkozatban garanciát vállalnak a csapatok ill. a nyilatkozatot aláíró csapattagok.
5) A Felelősségvállalási Nyilatkozat:
a) Amennyiben a gépátvétel során a hajtányt versenyre alkalmasnak minősítik, sor kerül a Felelősségvállalási
Nyilatkozat kitöltésére és aláírására.
b) A nyilatkozathoz fényképet is készítünk, melyen a hajtány és az aláírók is szerepelnek.
Minden résztvevőnek sikeres felkészülést, izgalmas és sportszerű versenyt kívánunk!
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Szabálygyűjtemény
a XXIV. Közlekkari Napok versenyeihez
A nevezés feltételei
Minden jelölt köteles nevezési okmányát 2004. március 10-ig eljuttatni a Hallgatói Képviselethez. A nevezési okmányon
szerepeljen a jelölt és oldalbordájának neve (a valódi és az alias is!), elérhetősége, valamint a csapat névsora. A nevezési
okmányban emellett fel kell tüntetni a kapcsolattartó ember nevét, elérhetőségeit, mert a szervezők a Kari Napok folyamán
vele közlik a tudnivalókat, illetve ha reklamáció, panasz stb. áll fenn a csapat részéről, akkor azt a kontakt (és csak ő)
továbbítja a szervezőknek (a kapcsolattartó természetesen lehet maga jelölt is). A nevezési okmány illeszkedjék a csapat
imázsába és feleljen meg a verseny rangjának. A beadási határidő napján lesz az első egyeztetés a csapatokkal, mely során
megbeszélésre kerül a végleges pontozási rendszer és a zsűrivel kapcsolatos teendők.
Minden csapat köteles három darab minimum A1-es, színes, igényesen megalkotott, figyelemfelkeltő plakátot elhelyezni az
egyetem forgalmas helyein (nem a kollégiumokban) még a Kari Napok kezdete előtt (ezt érdemes péntek délelőttig megtenni,
mert hétvégén az Egyetem zárva van!). A plakátoknak a Kari Napokat kell reklámozniuk, feltüntetve a helyszínt, az időpontot
illetve a jelölt nevét. A plakátok nem becsmérelhetnek másik jelöltet!
A nevezési díj: egy üveg (fél liter), min. 40%-os töménységű, jófajta égetett szeszesital, valamint 5 üveg, nem alkoholmentes,
minőségi sör. Ajánlatos nem sütőrummal nevezni, mert lehet, hogy később a csapatnak kell elfogyasztania (lásd a tavalyi
Bin Totti-próba).
Minden nevező csapat anyagi támogatásban részesül.
A próbák listája és általános szabályaik:
Túra:
Ismerkedő jellegű gyalogtúra (közös próba: ismerkedünk a tájjal, egymással stb.) Oda- és visszautazás vonattal. Pontozás
a részt vevő csapattagok száma alapján (1 tag = 1 pont); minden lány, oktató és doktorandusz után dupla pont jár.
Bevonulás:
A csapat és a főkormányosjelölt bemutatkozása csapatzászlóval, himnusszal stb. A zsűri pontozza a produkciót. Csapatzászló
készítése kötelező!
Nyolc órás vetélkedő:
Egyharmad napos folyamatos versengés több színtéren.
Szerenád:
A csapat (a főkormányosjelölttel az élen) szerenádot ad az oldalbordának, kiemelve utóbbi előnyös és egyéb tulajdonságait.
Legfeljebb két számból álló műsor, melyet a zsűri értékel.
Baross Filmszemle:
A csapatfilmek megtekintése. A film legfeljebb 20 perces lehet (hosszabb film esetén levonás jár). Minden csapat köteles
március 18. 20 00-ig leadni a filmjét; a későn leadott film nulla pontos, de a Filmszemlén levetítésre kerül. A zsűri értékel.
Szépségverseny:
Tulajdonképpen hasonmásverseny. A leutánozandó személyek listáját előre közöljük, a pontozást a zsűri végzi.
Aranykerék:
Külső Aranykerék: cél a városban elhelyezett állomások megtalálása, és ott feladatok teljesítése; végcél az Aranykerék
megszerzése. Ha valamelyik csapat megszerzi a Kereket, a játéknak vége, a többieket az addig teljesített állomások szerint
pontozzuk. Segítség igényelhető (természetesen pontlevonás jár érte).
Belső Aranykerék: vetélkedő a Barossban.
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Fellegvár:
A kollégium egyik szabadon választott folyosórészét, lépcsőfordulóját stb. minden csapat feldíszíti a saját imázsának
megfelelően. A dekoráció során lehetőleg kerülni kell a festést (a felújított szárnyban tilos!), ezen kívül bármit
(kartonpapír, ábgeo házi, Mentős Józsi, ha megtaláljátok stb.) lehet használni. A végeredményt a zsűri pontozza.
Ének- és táncpróba:
„Akik kimaradtak a Megasztárból”. Cél a nagyérdemű és a zsűri elkápráztatása egy legfeljebb két műsorszámból álló,
zenés-táncos előadással.
Sport:
Megmozgatjuk a tagokat (mármint a csapatok egyes tagjait). Összetevők: foci, csocsó, ulti, darts, ping-pong.
Áltudományos előadás:
A feladat egy előre megadott témával kapcsolatos előadás a csapatot képviselő oktató prezentációjában,
következtetések levonása tudományos téziseken alapuló okfejtés után. Mindez legfeljebb tizenöt percben. „Szakmai”
zsűri értékel.
Sörváltó:
A Kari Napok szerinti szabályok: tíz csapattag guggol az asztal körül, amin a tíz sör van. Az indító jelre az első ember
feláll és felhajtja a sörét (fenékig!), majd visszaguggol és visszahelyezi a korsót az asztalra; ekkor kezdhet a második,
és így tovább az utolsó emberig. Részt vevő lányokért és oktatókért pluszpont jár (legfeljebb három). Figyelem!
Tilos száj mellé locsolni, vagy kikeverni a szénsavat a sörből!
Sanyó próba:
Leköszönő Főkormányosunk is próbára teszi a jelölteket, csapatukat és emésztő- illetve kiválasztószerveiket. Az idei
főkormányosi próba a Sanyó-próba lesz. Sanyó: Mivel nekem is részt kell vennem a próbán, sőt nekem kell bemutatnom,
így próbáltam olyan italokat belecsempészni, amiket én is szeretek. Na ez nem volt nehéz, ugyanis kb. mindent
szeretek, ami folyékony. Lesz sör, bor, rövid és ráadásul még egy kis popcorn is. Az esemény terveim szerint a
kertben fog lezajlani. A résztvevőknek rendelkezniük kell olyan speciális képességekkel, mint például ügyesség,
dinamizmus, állóképesség, dekoncertráltság, realitás, abszolutizmus, és nem utolsó sorban józanság, amit hamar el
fognak veszteni, reményeim szerint, de nyugodtan cáfoljatok rá!
Csapatonként 4 emberre lesz szükség, na nekik azt üzenném, hogy aznap estére NE tervezzenek semmi más programot! Már alig várom!
Napi feladatok:
Előző nap éjfélkor kerülnek kihirdetésre a HK-irodában. A napi feladatot a kontakttal közöljük!
Népszavazás:
Voksolás a legszimpatikusabb csapatra. A szavazás pénzzel történik, a fiúk 50 forintos érmével, a lányok és az oktatók
20 forintossal. Minden csapat külön szavazóládával rendelkezik. A szavazóláda előtt elhaladva a szavazó átadja a
pénzt az ott álló rendezőnek, aki bedobja az érmét a ládába (így elkerülhető, hogy egyvalaki több pénzt dobjon be).
A végeredmény (lévén ez az utolsó próba) sorsdöntő lehet.
Technikai próba:
Hajtányverseny. A hajtány villamossínen közlekedjék (a nyomtáv: 1435 mm), mégpedig úgy, hogy a meghajtás és a
fékezés is a sínen történjen. Meghajtás: emberi erővel, legfeljebb két hajtó által; ahány hajtó mozgatja, annyi utasnak
is kell lennie a hajtányon. A hajtányt el kell látni a biztonságos fékezést lehetővé tevő berendezéssel.
Ezen felül legfeljebb négy ember képes legyen mozgatni (tehát felemelni, sínre rakni stb.) a hajtányt. A követelményeket
gépátvételkor ellenőrizzük, a nem megfelelő hajtány nem indulhat a Technikai próbán!
A zsűri delegálása
Mivel a feladatok egy részében a pontozást zsűri végzi, a zsűri a csapatok által delegált zsűritagokból áll. Zsűrit
igénylő versenyek vannak vasárnap, hétfőn, kedden és csütörtökön. Zsűritag bárki lehet. A pontozásos versenyek
során a zsűritagok részpontszámai közül a legmagasabb és a legalacsonyabb kiesik.
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Történelem
19 82/I. Főr end ező je Bo zó ky
György. Jelentősebb eseményként
megemlítendő, Karunk akkori dékánja, Lévai Zoltán elrablása, majd váltságdíj fejében való szabadon engedése.
Az első főkormányos Joe bácsi (Dalmadi György, a IV. évfolyam lelkes
jelöltje) lett. Akkoriban csak az első
napon megrendezett népszavazás útján
dőlt el a cím sorsa, de ezt megelőzően,
természetesen, nagy szerepe volt a
propagandának. Ebből is látszik, hogy
az első KN nem a főkormányosjelöltek
közötti versengés köré szerveződött,
viszont a megválasztott, szerencsés
próbálkozónak volt ideje uralmát gyakorolni.
1983/II. Sándor Zoltán rendezésében. Ettől kezdve beszélhetünk a jelöltek
egész hetes versengéséről: a jelöltek
próbák sorozatán keresztül jutottak el a
mindent eldöntő választásokig. Ennek
eredményeképp az 1983-as év „kiválasztottja” Tötyi (Méhes András, aki IV.
évét töltötte akkor itt) lett.
1984/III. Újfent Sándor Zoltán nevével fémjelezve. Először voltak áltudományos előadások, bevonva az oktatókat
is a küzdelembe, és először kísérte komoly
érdeklődés a technikai próbát: a Leg-legleg c. TV-műsor által az egész ország
figyelemmel kísérhette a sörhajtású
járművek pályafutását. A jelöltek ezen
Kari Napoktól kezdve oldalbordákkal
egészültek ki, ami – ismerve a Kar
szegényes kínálatát a gyengébb nemből
– nem kicsit dobott a hangulaton. Újra
kitűnt a Hajós szak erőfölénye, és SHOW
(Sóvágó Zsolt) nevű jelöltjüké lett a
megtisztelő cím.
1985/IV. Kárpáti Imre jóvoltából.
Immáron kari és csapatzászló készítése is
feltétel volt, és szépségversenyt is
tartottak, valamint az eseményeket a napi
200 példányban megjelenő Köz-lik rögzítette az utókor számára. A IV. évfolyam
támogatásával Benedek Páter (a Benedek
Péterből) lett a győztes, aki ekkor már
harmincas éveit taposta. Újdonságnak
számított az általa a Közhír hasábjain a
verseny előtt megjelentetett Ben-hír is.
1986/V. Ezúttal Tóth János szervezésében. Nevezési feltétel volt az 1 méter
átmérőjű főkormányosok elkészítése, új
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próbaként a divatbemutatót, a riporter
próbát és az éhező Főkormányosok
megsegítését célzó koncertet lehetne
megemlíteni. A végén ismét a Hajós szak
diadalmaskodott Frédy (Árik Ferenc)
személyében.
1987/VI. Tóth János másodszori
próbálkozása. A fényűző módon rendezett eseményen ekkor volt először
oldalborda torna és Fair Play díj, amelynek végül a szervezők lettek a boldog
tulajdonosai. A főkományosi címet viszont ismét egy hajós: Pepító (Demeter
István) nyerte.
1988/VII. Megyesi Antal által professzionálisan előadva. GéZséBé hatvanegynéhány kisiskolással támogatott
énekpróbájára sokáig emlékezhetett a
nagyérdemű. A hajósok (Odessost indítva) ezúttal csak a második helyre
voltak jók: az első Gábor deák, III.
évfolyamos versenyző lett (polgári neve:
Turi Gábor).
1989/VIII. Megyesi Tóni ezúttal – a
krónikák szerint – nem tett ki magáért. Így
talán nem is meglepetés, hogy egy nő:
White Lady (Molnár Andrea) lett a
győztes. Úgy meg még kevésbé, hogy a
Hajós tanszék támogatta.
1990/IX. Rimóczi József vette kézbe
az irányítást. A XX. Század utolsó
évtizedének első Kari Napok rendezvényén – lehet, hogy az előző színvonala
miatt – nagyon kevés hallgató vett részt.
Joe (Joó Zoltán III. évf.) lett az első Jimmy
(Horváth Attila II. évf.) előtt.
1991/X. Jubileumi KN. Rendezte:
Nagy Zsuzsanna. Sikere minden képzeletet felülmúlt, és ez főleg Junior (Kollár
Attila), Sörölő St. László (Szalai László)
és Fekete Péter (Kocsmár Péter) lelkes
versenyzésének köszönhető. Először
került megrendezésre a nagy érdeklődéssel kísért autós gyorsulási verseny.
Említésre méltó, hogy az elsős St. László
oldalbordája Gerlóczi Magdolna szépségkirálynő volt. Végül a III. éves Fekete
Péter került ki győztesként a versengésből.
1992/XI. Horváth Attila főszervezésében. Két csapat küzdött: Fofo (Heizer
Ágnes) és Puma (Berezvai Gábor). A
szoros eredmény az utóbbinak kedvezett.
1993/XII. X. főkormányos: Fekete

Péter szervezte. Négyévnyi mélypont
után ismét tündökölt a KN. Négy csapat:
Alfi, Noé, Piszkos Fred és TeamÚr mérte
össze az erejét. Új próbálkozás volt a
lovagi torna, az élősakk és a farsangi
próba, bár az utóbbi kettő – siker híján –
tiszavirág életűnek bizonyult. A hajósok
ismét diadalmaskodtak: Fred lett a főkormányos, TeamÚr és csapata előtt.
1994/XIII. Ha már nyernie nem sikerült,
átvedlett szervezővé a tavalyi második
helyezett. Csináltak egy nagy sikerű
gyorsulási versenyt, valamint nagy újítók
is voltak: volt uszodabuli, túra, számháború,
szánkóverseny, lépcsőházfutás, napi
feladatok, melyek közül nem egy sikert is
aratott. Atti baba és a negyven rabló
(Százvai Attila főszereplésével), Kelly és
ősei (Kelemen Tamás) előtt Gritsch Ákos,
mint Robot lett a „főnök”.
1995/XIV. Először próbálkozott a
rendezéssel a Hallgatói Képviselet, azon
belül is Kun Zoltán. IV. Béla (ejtsd: ívé),
akit Fekete Béla keltett életre és Macho
(Mahó Lajos) előtt Robinson Ouzo
(Lőrincz József Attila) került az élre. Vele
kapcsolatban egy érdekesség: Robinson
ugyebár egyedül éldegélt lakatlan szigetén. Egy darabig, mikor is társa lett a
nemzetiségi Péntek. Nem nehéz kitalálni,
hogy 1995-ben a győztes „oldalbordája”
hímnemű volt: mégpedig Piszkos Fred
személyesítette meg.
1996/XV. A HK (Heizer Ágnes)
szervezésében. Először volt karaoke
próba, ismét áltudományoskodtak az
oktatók. Négy csapat mérte össze az
erejét: Rum’C’Ice (Ujlakán Tibor) a
harmadik, Álmos vezér (Csordás Csaba)
a negyedik, Bobby Ewing (Bondár Zoltán) szoros küzdelemben a második és
Popeye (Mészáros Zoltán) elsőévesként
első helyezett lett. Ez utóbbi csapatot
Piszkos Fredék is támogatták.
1997/XVI. Ismét a HK (és ismét Fofo)
hozta össze. Három csapat indult: a Detox
Pléhboy (Horváth Dávid) vezette elsősök, Andrej Kalasnyikov (Sebestyén
András) által kordában tartott repülősök
– IV. évfolyamosok és Sandokan (Fülöp
István) harmadéves csapata. A próbák
újdonságot nem hoztak, a karaoke próba
azonban nem sikerült túl jól. A maláji tigris
és a maffiózó elvtársak minden eddiginél
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szorosabb küzdelméből végül az előbbit
hozta ki a népakarat győztesnek.
1998/XVII. A negyedik HK szervezés
(főszervező: Csanádi Péter). Négy csapat
próbálkozott: Taki bácsi és a szomszédok
(Pinczés Ferencet az elsősök támogatták),
Ganxta Petee és a Malter (Kiss Péter és a
harmadévesek), Arthur Király és a Lovagok (Németh Ákos főleg a negyedéveseket
tudta maga mögött), és Simon Templar
(Csizmazia János). A genxterek és a lovagok
szoros küzdelmét ismét a népakarat
döntötte el, az előbbiek győzelmét hozva ki
a végig vezető utóbbiak előtt. A fair play
díjat a – Barbie-táncukkal felejthetetlent
alkotó – harmadik helyezett elsősök kapták.
Az 1998-as rendezvényre az eddiginél
színvonalasabb filmek, színi előadások,
gépek voltak jellemzők.
1999/XVIII. A főszervező ebben az
évben is Csanádi Péter volt. Nagyon fair
KN-nak lehettünk szemtanúi, aholis négy
csapat mérte össze erejét és tudását.
Elsőként ért célba a Len In Black ufókergető csapata (Vass Péter József
vezérletével), majd Szaki (Melkvi) Dani
követte őt némi kalapácszajjal. Sanyi
(Györki Levente) és párja Ánusz Valér
mutatott sok megrázót és tanulságosat,
míg végül, de nem utolsó sorban Ryan
közlekest (Bebesi Balázst) is sikerült
megmenteni.
2000/XIX. A főszervező Rácz Gabriella volt. Nagyon szoros verseny alakult
ki Bob Dealer (Hankó Ákos) & the Smoke
és James Gondék (Bacskai István) között,
ami végül az előbbi javára dőlt el. Őket
követték Kukorica Tamás (Nagy J. Tamás)
és az őstermelők, akik rendkívül ötletes
feladatmegoldásaikkal, rengeteg morzsolt
kukoricájukkal, valamint Vitézzel (a
malaccal) nagyban emelték a rendezvény
„színvonalát”. Negyedik lett a Levi’s
Team (Balogh Levente), akik a nagyon
színvo-nalas filmjükkel vívták ki a
közönség elismerését. Végül, de nem
utolsó sorban meg kell még említeni
Piadonét (Szalontai Ferenc) és maroknyi
elsős csapatát, akik szintén becsülettel
végigküzdötték ezt a 6 napot.
2001/XX. A jubileumi KN Aradi
Szilárd és Szilágyi Botond szervezésében
zajlott. Ismét négy csapat indult, amelyből végül Manci (Telek Zoltán) és a
Baross Gyöngyei kerültek ki győztesen.
Csak második lett Don Tschangotti
(Krémer Gábor) e il Cosa Nostra, annak

ellenére, hogy lófejet ígértek az ellenük
szegülőknek. Harmadik lett Karburátor
(Holczer Balázs) és az Ovisok csapata,
azonban a filmpróbán ismét ők vitték a
prímet. Becsületesen helytállva a negyedik helyen végzett a Farkászok (Bánfi
Farkas) elsősökből álló kis csapata. A
jubileumot nem utolsó sorban Bob Dealer
próbája tette emlékezetessé.
2002/XXI. A főszervezők ebben az
évben is Aradi Szilárd és Szilágyi Botond
voltak. A főkormányosi címért négy
csapat versenget. A győzelmet Gondi
(Viktor Gergely) a gondozottak gondozottja szerezte meg. A második helyen
Mocsok Torki (Torkos Péter) és a Hulladékok végeztek. Harmadik lett Orsós Vendel
(Nyerges Péter) és a Galeri. Meg kell még
említeni az elsősök kis csapatát, a Génmanipulátorokat avagy Hotel Sperminust, akik becsülettel helytálltak
Persely Katalin vezetésével.
2003/XXII. Szalontai Ferenc és
Micskó Péter szervezésében, öt csapat
részvételével megrendezett versengés,
melyet végül magabiztosan nyert Bin
Totti és a Szeszbollah (Tóth Ferenc és a
harmadévesek). A második helyre SzalaDzsi Pi Indahouse (Tar Péter, valamint
oldalbordája, Németh József) futott be
mindössze három ponttal megelőzve Ész
Ventúrit és Állatvédőit (Szabó Krisztina
és a második évfolyam krémje). A filmükkel
maradandót alkotó Miccs Bjúkenen
(Kovács Gergely Péter) és a Partymentők
negyedik helyezést értek el, míg az első
évfolyamot képviselő Kokó és a Veszt
(Kalotai Kornél vezetésével) ötödikek
lettek.

2004/XXIII. A Programszervező Bizottság (vezetők: Gyimesi András és
Szalontai Ferenc) szervezésében a XXIII.
Kari Napok újítást hozott: a rekordszámú
„hazai” csapatok mellé, két másik kar
hallgatóiból álló egység is csatlakozott,
valamint két kupa került kiosztásra (a
Főkormányosi kupát a „külsős” csapatok
nem szerezhették meg). Az előző évben
még Bin Totti zászlaja alatt harcoló
arabok most vonatra szálltak: a Szeszbollah hívei felültek a Szeszexpresszre, és
Sanyó (Sanyó László) vezetésével ismét
diadalmaskodtak. A kiélezett versenyből
Hukk Kapitány (Bellér László) és a Sertenger kalózai futottak be a második
helyre, mögöttük mindössze egy ponttal
lemaradva Jawa 350 és a Prilúki Man
(Samu Gábor, oldalborda: Szaniszló
„Borisz” Zoltán) végzett, pedig szerdán
még ők vitték el az összetett trófeát! A
negyedik-ötödik helyen Kasza Matyi és
a Közlekkari Sikoly Klub (Borbély Mátyás
és a harmadévesek), valamint TörpGaga
és a Törpiek (Bózsvári Gábor az 5+ élén)
a sorrend, a kari csapatok közt sorrendben
utolsóként az elsősök csapata, a
Budapestische Maß-krug Werke (Futó
István vezetésével) végzett. Úgy látszik
a Kari Napok erő-próbái meglepték a
vegyészkar és a GTK-TTK csapatát:
Szeszkó Prof (Kárpáthi Richárd Balázs)
és az Őrült Vegyészek, valamint
Keresztanyu (Heizer Anita) és a
Plug&Play nem jelentettek veszélyt a kari
csapatokra, viszont nagyszerűen ráéreztek a KN hangulatára.

Krónikások és Kövi
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Állatságok, növénységek

Pityu: Nagyon aranyos. Tudata annyi, hogy a kajára tud reagálni.
Anita: Nem. Mindig figyeli, hogy mi történik körülötte. Nézi velünk a tévét is.
Pityu: Régen az volt a szokása, hogy kocogott az üvegen.
Anita: Volt az akváriumában hőmérő és vízmelegítő, azt ütögette hozzá az üveghez, ezért
most nincs neki.
Pityu: A teknősök szoktak téli álmot aludni, állítólag, ha letennénk egy hűvös pincébe, aludna.
Anita: Csak mi nem akarjuk. A hideget nem nagyon szereti, amikor nem volt az akváriumán tető, sokszor megfázott.
Pityu: Amikor beteg volt, nem akarta kinyitni a szemét. Vittük az állatorvoshoz, és Avitamint kellet cseppenteni a szemébe, attól gyógyult meg. Amúgy pedig sok kálciumot
kell ennie, hogy a páncélja kemény maradjon.
Anita: Most már, hogy nagy, nincs vele sok gond, etetni is csak hetente egyszer kell,
hétvégére is nyugodtan itt lehet hagyni a kollégiumban. Az akváriumot is hetente
tisztítom.
Pityu: Olyankor őt is meg kell tisztítani, mert algásodik. A csap alatt szoktam
körömkefével. Nem szereti, ha kivesszük, mert akkor harap, vagyis csak próbál harapni.
Anita: Nagyon szeretnénk, hogy egyszer halakkal barátkozzon össze, milyen jó lenne, ha együtt úszna kis barátaival. Sajnos ez nem valószínű, hogy mostanában bekövetkezik, de ennek nem mi vagyunk az oka…
Fajtája: Vörösfülű ékszerteknős
Neve: Tequila
Gazdája: Anita és Pityu

Matyi: A Sziámi harcos hal egy trópusi díszhalfajta.
Az érdekessége, hogy ha többen vannak egy
akváriumban, akkor tényleg verekednek, ezért kell
külön tartani őket. Egy párom van, de csak a hím van
nálam ténylegesen, mert a nőstény rehabilitáción
van, ugyanis Dög megtámadta őt. Így egyedül nincs vele sok gond, hetente tisztítom az
akváriumot, naponta etetem, de ha hétvégén nem eszik, azt is kibírja. Most éppen fészket rak.
Érdekes, hogy az ilyen fajta halaknak habfészkük van, ami olyan, mintha mosóport szórtam
volna a vízbe. Állítólag ha az akváriumon tükör van, vagy ha közvetlenül mellette egy másik áll
és abban is van egy hím, akkor is próbál harcolni, és megmutatja igazi szépségét.
Fajtája: Sziámi harcos hal (betta)
Neve: Dög
Gazdája: Matyi

Laci: A degu társas lény, viszonylag sok gondozást igényel. Naponta kétszer etetem, többször kell
vizet adni neki, sokat iszik. Az
almot hetente egyszer mindenképp
cserélni kell, de ha kétszer takarítom, az sem baj. Mivel sokat iszik, nem lehet itt hagyni hétvégére, szomjan pusztulna.
Ha hazamegyek, akkor mindig keresek valakit, aki gondozza. Talán emiatt mondanám
azt, hogy itt a koliban kicsit nehezebb tartani, mint otthon. Volt olyan is, hogy haza
kellett vinnem. Az utazást sem ő, sem én nem viselem jól. Kis dobozban vittem, a
ketrecét meg külön, szóval körülményes volt. A hideget sem szereti, bár betegeskedni
nem szokott. Néha tüsszent egyet. Ami érdekes, hogy úgy csipog, mint a gumikacsa. Nagyon virgonc, néha nem lehet vele bírni.
Ha olyan napja van, leugrik az asztalról, volt olyan, hogy a szobatársam válláról ugrott le. Nem volt jó ötlet, mert utána húzta a lábát.
Az állatorvos szerint nem volt eltörve, kálciumport kellett a vizébe keverni. Szerencsére meggyógyult. Nagyon sokan szeretik, jól
lehet vele játszani. Régebben sokat futtattuk a folyosón, ott volt elég tere. Benézett néhány szobába, valahova be is akart menni.
Volt olyan lány, aki azt hitte patkány. Végül is az, csak nem hétköznapi. A legújabb szokása, hogy amikor a vállamon van, mindig bele
akar szagolni a fülembe. Már több mint egy éve van meg, de még mindig tud újat mutatni.
Fajtája: Chilei földi patkány (degu)
Neve: Pöcök (Csapszeg, Dzsordzsó, Manó)
Gazdája: Laci

12

2005. február - március

Összesen öt halunk van, egy Vitorláshal, egy
Sziámi harcos hal, és három Paradicsomhal,
Fajtáik: Vitorláshal, Paradicsomhal,
akik közül kettő nagyon egyforma, és nekik
Sziámi harcos hal
Nevük: Gyula, Dezső, Annamária
még sajnos nem sikerült nevet találni, de az
Gazdáik: Attis, Séf
biztos, hogy egy nevük lesz. Ezek kicsit
igénytelen fajták, velük könnyű bánni, de
vannak olyan halak, akiknek állandó hőmérséklen kell lenniük, meg kell szűrni a vizüket, az körülményesebb. A mi halaink nagyon
okosak, ha közel rakom az ujjamat a víz felszínéhez, akkor követik azt, bár lehet, hogy ez
azért van, mert azt hiszik, hogy etetni akarom őket, az akváriumból sem szoktak kiugrálni. A Paradicsomhal érdekessége, ha
agresszív lesz, akkor kék csíkok jelennek meg a testén. A harcos hal gyógyulófélben van nálunk. Ami a legfontosabb, hogy ha
valaki halakat akar tartani, akkor először olvasson utána, hogy milyen fajtákat lehet egy akváriumba tenni. Sajnos nekünk van egy
negatív élményünk ezzel kapcsolatban. Élt egyszer György, aki a világ legszebb aranyhala volt, de egy éjszaka egy Paradicsomhal
megölte. Nem szabadott volna egy helyen tartani őket. Azóta nincs aranyhalunk. Egy dakota mondás szerint, aki a halakat szereti,
rossz ember nem lehet.

Józsi: Nem biztos, hogy Afrikai csiga a
hivatalos neve, de az biztos, hogy Afrikából
származik. Lassan két hónaposak lesznek,
január 1-én születtek. Most még nagyon kicsik,
de a kifejlett példány 10 cm-es is megvan.
Egyelőre befőttes üvegben tartom őket, föld
van az alján, oda vissza tudnak húzódni.
Mondhatom, hogy igénytelen állatok, szinte mindent megesznek. Szeretik a tapétát, a
papírt, az uborkát, a tojáshéjat, amire szükségük van a vázépítéshez. A haverom csigája
kimászott egyszer, és megette a geodézia könyvét. Nyugodtan itt merem hagyni
hétvégére, huzamosabb ideig kibírják, ha nem kapnak enni, ilyenkor csak visszahúzódnak. Néha földet kell cserélni alattuk, talán
kéthetente. A csigák fölé muszáj tetőt tenni, mert kimásznak. A haverom csigáit az akvárium tetején elhelyezett alacsonyfeszültségű
villanypásztor védi. Kicsit nőnek még, és elajándékozom őket, nagy korukra csak párat akarok megtartani. Nem hinné az ember, de
tudnak aktívak lenni a csigák.
Fajtája: Afrikai csiga (7 darab)
Nevük: Killer, Leó, Csuma,
Vincseszter…
Gazdájuk: Józsi

Kati: Amikor egy terméken rajta van, hogy Aloe Vera
kivonatot tartalmaz, akkor abban ennek a növénynek a nedve
van. Én is szoktam a leveleiből kis darabot letépni,
gyulladáscsökkentő hatású. Mondhatni egy átlagos igényű
növény, hetente egyszer öntözöm őket, de ezzel vigyázni
kell. Ha hazamegyek, akkor is itt hagyhatom, ilyenkor több vizet öntök alá. Én szívesen
tartom a koliban a növényeimet, mert azért az ember itt van többet. Tudom ajánlani
másoknak, hogy tartsanak kaktuszt vagy futónövényeket. Könnyű gondozni, mégis
látványosak.
Fajtája: Aloe Vera
Neve: Vera
Gazdája: Kati

Kriszti: Ez az a növény, amely a legkevesebb gondoskodással is beéri, és
emellett nagyon szépen hozza az új hajtásokat. Tavaly is volt egy virágom,
csak sajnos ő áldozata lett rohanó világunknak, és elszáradt. Amikor
megvettem Trixit, olyan igényekkel mentem a virágboltba, hogy ne kelljen
sokat öntözni, és a sötétebb szobában is éljen. Így lett Vitorlás virágom.
Mint ahogy mondtam, nem kell sokat gondozni, hetente egyszer öntözöm, tehát kollégiumban érdemes
tartani. Otthon is vannak növényeim, az azért jobb, mert ha elfelejteném, anya megöntözi őket. Nemrég
Trixi életének egy mérföldkövéhez érkezett, nagy esemény volt, a szoba egyik feléből átköltözött a másik
felébe. Ott jobbak a fényviszonyok. A testmozgás is fontos a számára, mindig elhajol a fény felé. Jól
karban van tartva. Rendesen fotoszintetizál, nincs vele gond.
Fajtája: Vitorlás virág
Neve: Trixi
Gazdája: Kriszti

Noncsi
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Az oktató is volt ember...
Számítástechnika I. (ill. II.) után biztos mindenkinek ismerős, aki
ezen már túl lenne, ő se „aggódjon”, Számítástechnikai berendezések
c. tantárgy keretében még találkozhat Gyenes Károly tanár úrral, aki
most egy kicsit komolyabb hangvételű összefoglalást osztott meg velünk,
rólunk.
Egy rövid bemutatkozást, legyen
szíves.
Budapesten élek, híradás technikumot végeztem, világ életemben az
elektronika, a tranzisztorok, a villanyáram
érdekeltek. Így aztán egyenest mentem a
Műegyetem Villamosmérnöki Karára, ahol
1968-ban végeztem, mint gyengeáramú
villamosmérnök. Két és fél évet dolgoztam
egy vállalatnál, erősítők fejlesztésén.
1971-ben kerültem az egyetemre, mint
tanársegéd, és azóta itt tanítok.
Amit szeretnék így érdekességképp
elmondani az oktatói munkásságomról,
hogy mit gondolok a hallgatókról:
Az elmúlt harminc-egynehány évet 3
jól elkülöníthető szakaszra lehetne bontani. Ezek mindegyike több mint tíz év.
Az első tíz évben a viszonyom a
hallgatókkal elsősorban haveri kapcsolat
volt, hasonló korúak voltunk. Ekkor még
az oktató is tanul, a diák is tanul, ily
módon jól megértik egymást, azonos
generációhoz tartoznak, az oktató szívesen részt vesz mindenféle rendezvényeken. Ezt a korszakot a baráti kapcsolat
jellemzi.
Aztán az ember idősödik, a hallgatók
maradnak ugyanannyiak, a differencia
egyre nagyobb. A második tíz évet úgy
tudnám jellemezni, hogy ilyen „atyai
szigor”. Ebben az időszakban már egy
kicsit nagyobb elvárásokat igyekeztem a
hallgatókkal szemben támasztani, és így
nyílván távolabb is kerültem tőlük, egy
generációs különbség jelent meg köztünk.
És ebben az időben bizony úgy ismertek
a hallgatók, hogy a kemény követelő tanár,
aki ugyan mindent megtesz, de szigorú,
és abban az időben igen magas is volt a
bukások száma, azokban a tárgyakban,
amiben én részt vettem. Főleg a számítástechnika az én profilom, korábban még
elektrotechnikát is tanítottam, az első 5-6
évben.
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Aztán teltek múltak az évek, és én
megint csak idősebb lettem, a hallgatók
ugyanannyi idősek maradtak, és a 3.
korszak érkezett el, ez a mostani. Azt
tudnám mondani, hogy egy ilyen „elnéző
szeretet” jellemzi a hallgatókhoz való
hozzáállásomat. Úgy érzem, hogy most
olyan a viszonyom, mint egy nagypapának az unokájához, olyan mindent
megenged, (hiszen) olyan aranyosak ezek
a gyerekek, nem tudnak ezt-azt, nem baj,
majd megtanulják. Már egyáltalán nem
vagyok az a szigorú, követelő, mint egy
atya a fiához, inkább, mint egy nagypapa
az unokáihoz. Örülök, ha egyáltalán valaki
tud valamit.
Gondolkoztam, hogy ez miért van, és
a következőre jöttem rá; az ember ahogy
idősödik egyre kevésbé fontos, hogy ő
maga előre haladjon a szakmában és a
karrier építésben, hiszen én már amit
akartam, azt nagyjából elértem. Inkább az
fontos, hogy át tudjam adni ezt a tudást,
és ez magyarázza ezt a megváltozott
viszonyt. Az én munkám most már egyre
inkább a hallgatóktól függ, mert ha ők
méltóztatnak elfogadni, akkor én át tudom
adni nekik a tudást, ez most már nem rajtam
múlik, inkább rajtuk. Úgy veszem észre,
hogy én most sokkal jobban szeretem a
hallgatókat, mint azelőtt, sokkal türelmesebbnek gondolom magam, de igazából
ezt nekik kéne megmondani. De úgy
veszem ki a véleményekből, amiket így
félévenként csinálnak, hogy nincs különösebb panaszuk ellenem.
Ezeket gondoltam feltétlenül elmondani, és még egy gondolatom lenne.
A tanár sokszor úgy érzi, hogy a
diákok egyre gyengébbek és egyre
kevesebbet tudnak. Nos ezen is gondolkoztam: Nem így van. Mégpedig ez egy
szubjektív érzése a tanárnak, ugyanis
amikor ő elsőben átvesz egy csoportot, a
fiúk katonaság elől jöttek, nyers modo-

rúak, a lányok kissé félszegek, na és akkor
itt 5 év alatt teljesen megváltoznak,
felnőtté válnak, jó fellépésű, művelt
emberek lesznek. És ezeket engedi el az
ember, de a következő elsősök nem
ilyenek, és emiatt érzi úgy az ember, hogy
egyre gyengébbek a hallgatók; hát nem
így van, kinevelődnek azok is. És aki ezt
magába lerendezi, az nem mondja eszetlenül, hogy „jaj, hát ezek a diákok sokkal
rosszabbak minden évben, bezzeg 30 évvel
ezelőtt sokkal jobbak voltak”. Akkor is
ugyanilyenek voltak, akkor is voltak jók,
meg kevésbé jók.
Nagyon hálás riportalany, kérdeznem sem kell, és nagyon jól összefoglal
mindent.
Egyet mégis: Szeret tanítani?
Hogyne. Én tulajdonképpen egy
nagyon szerencsés ember vagyok, mert
egész praxisom alatt, ami most már ugye
40 év lassan, azt csinálhattam, amit
szeretek. Főnökeim nem nagyon voltak,
vagy ha voltak is, nem nagyon szóltak
bele abba, hogy mit csinálok. Nagyon sok
céggel dolgoztam, és dolgozom, és azért
szeretek tanítani, mert ezekben a munkákban szerzett tapasztalataimat, majdnem
mindig azonnal beépítem az oktatási
tevékenységembe. Szeretem a hallgatókat, és amit csinálok és így egy nagyon
jó közegben vagyok.

Gitka
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Könyvajánló
R. A. Salvatore: Otthon
Ezen alkalommal egy viszonylag fiatal stílus jeles képviselőjét szeretném nektek
bemutatni, ami nem más, mint egy fantázia regény, mégpedig az egyik leghíresebb:
R. A. Salvatore: Otthon című műve. Valójában ez a könyv egy trilógia első része,
mely önállóan is megállja a helyét.
Az író eredeti neve Bob Salvatore, aki először informatikusnak tanult, de miután elolvasta Tolkien: Gyűrűk Ura című művét,
foglalkozást változtatott és író lett. Az első alkotásai között
találjuk ezt a könyvet.
A történet főhőse egy sötét elf nemes Drizzt Do’Urden, aki
egy olyan világban él, ahol a csatákat még acéllal és mágiával
vívják, istenek uralkodnak, és az emberi faj csak egy a sok közül.
A történet egy földalatti városban Menzoberranzanban játszódik.
Ez a város az otthona a sötét elfeknek, melyek az egyik
legkegyetlenebb faj ebben a világban. Mindenki más rettegi a
nevüket és féli erejüket. Drizzt éppen egy hatalmi harc közepén
jön világra, mikor is a családja megtámad és kiírt egy másik nemesi
házat. A drow törvények szerint ez nem büntetendő, csak akkor,
ha valaki túléli, viszont ha ez megtörténik, akkor a támadó családot
kiírtja a többi nemesi család. A történet itt kezd el bonyolódni,
mert akad egy túlélő Alton DeVir, aki bosszúra szomjasan várja a
pillanatot, amikor is elégtételt vehet a családja kiirtásáért. Drizzt
már első éveiben messze kitűnik a többiektől képességeivel, a
harcban szinte alig talál ellenfélre. A világról alkotott képe viszont
teljesen különbözik a népétől, tetteit nem a hatalomvágy vezérli,
hanem a szeretet, melyet csak egy valakitől, a fegyvermesterétől
Zaknafein Do’Urden-től kap meg, aki folyamatosan arra bíztatja,
hogy ne adja fel a nézeteit, hanem küzdjön meg értük. Csak a mű

legvégén derül ki, hogy ki is
valójában Zaknafein. A családja, az Akadémia, ahova
kerül, mindent megtesz, hogy
a saját képükre formálják
Drizzt-et. Az Akadémián megismerkedik Altonnal, aki megpróbálja megölni, de nem
sikerül neki, viszont egy új
barátra talál, egy másik síkról
származó nagymacska személyében, akit Guenhwyvarnak
hívnak. Ezután elválaszthatatlan jó barátok lesznek. A kiképzés
után hazakerül, de otthon is számos összetűzésbe kerül nézetei
miatt a családjával, mely végül odáig fajul, hogy el kell
menekülnie a városból, mert meg akarják ölni. Csak Zaknafein
segít neki megszökni, hogy tovább élhessen az az eszme, amiért
együtt küzdöttek.
Ajánlanám ezeket a könyveket azoknak, akik még nem
olvastak hasonlót, mert ha ez nem fog tetszeni nekik, akkor
ezután sem fogják megszeretni, akik meg már olvastak „ilyet”,
azoknak feltétlen javaslom, hogy ezt is olvassák el, mert kár
lenne kihagyniuk ennek a műfajnak ezt a remek gyöngyszemét.

Thomaso
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Mozi - film, avagy
kedvenc sorozataink
Kicsit rendhagyó módon most nem
mozifilmekről ejtenék egy-két keresetlen
szót, hanem a szobák, a konyhák és a
vécék hagyományos kiegészítő berendezésére irányítom figyelmetek. Nem, nem
az üveges sörről beszélek, hanem a
tévéről, illetve az abban látható egy-két
műsorról.
Az egész 1994-ben kezdődött. A CBS
amerikai csatorna vezetői új sorozatot
indítottak, mely a Beverly Hills 90210
csillogó környezeténél és a Baywatch
szilikonhullámainál minőségibb kikapcsolódást nyújtott a kevésbé Star Trek-függő
nézőknek, egyszerű, ám annál hatékonyabb recept alkalmazásával: „vegyünk
hat embert, nem szerint arányosan elosztva, akik fiatalok, nem kőgazdagok,
viszont kellőképpen eltérő személyiségek; adjunk hozzá hihető bonyodalmakat, melyek a való életben is
megeshetnek bárkivel (akár munkáról,
akár magánéletről van szó), majd az
egészet fogjuk fel lazán, ne komolykodjuk
el a dolgot, hiszen a nevetés a legjobb
orvosság”. És bevált. A Jóbarátok
szélsebesen Amerika (és a világ) egyik
legnézettebb ifjúsági sorozatává vált,
fiatalos témája, a történet változatossága,
világhírű epizódszereplői (Brooke Shieldstől Julia Robertsen keresztül Bruce
Willisig) és persze egyedülálló humora
milliókat ültetett a színes-hangos doboz
elé hetente. A népszerűség nem csökkent
az évek folyamán, a tavalyi záró epizód
pedig minden idők egyik legnézetebb
tévéműsora volt (beelőzve az Oscarkiosztót, illetve a SuperBowl-t). A kérdés
ezután (legalábbis a producerek részéről)
az volt, hogy „mit tegyünk, ha már
levágtuk az aranytojást tojó tyúkot?” És
megszületett Joey, a sorozat.
A címszerepben természetesen Matt
LeBlanc, a butasága tudatában lévő,
nőcsábász olasz, aki tehetségével (?)
színészként próbál szerencsét Hollywoodban. Társai a mindennapokban:
Gina, a húga, aki egyedülálló anyuka és
olaszos temperamentumú fodrász (Drea
de Matteo, rövidke szerepet kapott a
Kardhalban), unokaöccse, Michael, a
„geek” egyetemista, természetesen nő- és
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sportmentes élettel (A
Cool Túra füves zsenije,
Paulo Constanzo), Alex, a
szomszéd (A Stepfordi
feleségekből Andrea Anders). Valamint Joey ügynöke, Bobby („Stifler mamája!”, vagyis Jennifer
Coolidge). Szerintem ő a
csúcs, egyszerűen utánozhatatlan a mimikája és
a hanglejtése, a „Talán
valami újfajta drogot
szedsz, amiből esetleg
van is nálad, hmmm?”
típusú beszólásaitól pedig rendre rekeszizomgörcsöt kapok – hozzáteszem, én
csak az eredetit láttam feliratozva. Nos, a
tengerentúlon a sorozat csaknem sikeresebb „elődjénél”. A poénok többségét
természetesen Joey ismert tulajdonságaira hegyezik ki, de a show mégsem
egyszemélyes, a forgatókönyvek legalább
annyira kihasználják a többi karakterben
rejlő lehetőséget is.
Száz szónak is egy a vége: zsiványul
eltalálták a Joeyt, ajánlom azoknak,
akiknak tetszett a Jóbarátok, valamint
mindenkinek, aki szeretne jól szórakozni,
de nem ódzkodik az alánevetős stílustól.
Egyébként az HBO nemrég kezdte el
vetíteni. Akinek pedig a Jóbarátok
hiányzik, az nézze minden nap a tv2-t,
vagy vegye meg DVD-n a teljes szériát
potom százezer körüli hufért (aki kiíratja
olcsóbbért, az törvényt szeg!).
És ha már a sorozatoknál tartunk! Van
Magyarországon egy olyan csatorna,
mely kezdetben régi/új sorozatokkal
valamint az Amerikai História X-szel
indította adását valamikor 2001/2002
környékén. Műsoron volt a Buffy, a
vámpírok réme, az Angel, a Millennium,
az X-Akták, a Boszorkánykard, A Harc
törvénye, valamint háromféle Star Trek
széria (Voyager, Deep Space Nine, Új
nemzedék) és egy csomó egyéb régi
sorozat a magyar televíziózás nyolcvanas éveiből (Charlie angyalai, Starsky
és Hutch, TJ Hooker). Ja, és olcsóért
szinkronizáltattak Erdélyben, ez kábé
nyolcféle magyar hangot jelentett három

különböző sorozatban, igen silány
szinkronrendezői munkával; a magyar
Star Trek Klub például petíciót is intézett
a csatornához, mert a Voyager utolsó
évadja borzalmas minőségűre sikerült (én
is majdnem abbahagytam a nézését :).
Ez tehát a Viasat3 eddigi története
kagylóhéjban, személy szerint szerettem
a csatornát, mert jóval kevesebb reklámszünetet tartottak, a többi adón futó
sorozatokkal meg tele volt/van a pisztolyom. Aztán néhány hónapja a csatorna
megízlelte a magyar retrót, nosza rá is
ugrott olyan klasszikus hazai szappanokra (és az MTV archívumára), mint a
Família Kft. (gyerekkorom kedvence;
kicsit ugyan savanyú, de a miénk), a
Linda, és ami miatt ezt az egészet
felhoztam, az Angyalbőrben. Bevallom
férfiasan, hogy csak néhány részletre
emlékszem belőle (1989-ban vetítették az
Magyar Televízió Egyes csatornáján), de
tudom, hogy jól mulattam, minden részben voltak meztelen nénik, és rokkos a
főcímzenéje (előadja a Mohó Sapiens).
Tudom, sokak szerint marhaság előszedni
ezeket a sorozatokat (a Kisvárost például
egyetlen porcikám sem kívánja vissza),
de nekem mindig nagy élmény feleleveníteni a közelmúltat, és ilyenkor az
ember könnyebben megbocsátja, ha
erőltetettek a poénok vagy a főhősnő
állandóan klumpában jár és sikítozva
aprítja az ellent. Szóval vivát kazettás
Commodore, vivát surranó, vivát Adyezresek, avagy unokáink se’ fogják látni,
de nem is bánják majd!

Kövi

2005. február - március

Ízlelő
Tejfölös csirkeragu
Megjegyzések:

Hozzávalók:
1 kg filézett csirkemell
1 hagyma
1 nagy tejföl
só
bors
bazsalikom
kakukkfű
1 ek. liszt
körethez:
Penne tészta
Elkészítés:
Az üvegesre pirított hagymán a kockára vágott húsokat
megpirongatjuk és sóval, borssal megfűszerezzük. Amikor már
jól kifehéredtek a husik, kicsi vízzel felöntjük, majd beleteszünk
kb. 1-1 jó nagy csipetnyi bazsalikomot és kakukkfüvet (valamivel több legyen a bazsalikom). Fedő alatt kell párolni a
húsokat, hogy olyan puha legyen, mint WANG’S szecsuáni
csirkéje.
Amikor ez megtörtént, és a víz is nagyjából lefőtt róla,
hozzáöntjük az előzőleg liszttel kikevert tejfölt. Mivel tejföllel
nem főzünk, így az első rottyanás után levesszük a tűzhelyről.
Kész!
Pennével tálaljuk.

Árak:
Bazsalikom + kakukkfű max. 120 Ft.
Csirkemell: 0 Ft. Anya úgyis ad.
Penne: Annyi, mint a Gyermelyi
tészta
Tippek:
A szmö tyi annál sűr űb b, minél
jobban lefőzzük a húsokról a vizet,
vagy ha tö b b lisztet teszünk a
tejfölbe.
A kakukkfüvet helyettesíthetjük
curryvel is, ez esetben sárga színt
kapunk.
Sok borssal jó csípőssé tehetjük a tápanyagot.
Jó étvágyat mindenkinek!

Juditka&Zoli

START

Üvegesre pirított hagyma
Só,
bors
Kockára vágott hús

Víz hozzáadás

Bazsalikom,
kakukkfű

Párolás, főzés
Tészta
kifőzés
Lisztes tejföl hozzáadás

HABÁR-ból
vásárolt sör
fogyasztás

Első rottyanás kivárás

KÉSZ
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Iron Hook - 2004 Ősz
Bár már a csoportmérkőzések utolsó meccsei
sem nélkülöztek izgalmakat, mégis, mint
minden idényben, az előző félévben is, az
egyenes kieséses szakasz mérkőzései hozták
a legnagyobb izgalmakat. Ezeket követték
legtöbben figyelemmel az emeleti ablakokból,
konyhákból és WC-kből.

Tamás hiányát az előző két bajnokság
győztese.
Elődöntők
Mi FC - Banyekok 2-3, 2-5
Egy rendkívül érdekes mérkőzéspár után
Norbiék jutottak a döntőbe.

Negyeddöntők
Banyekok - Rába Stock 4-1, 1-2
Amint az később kiderült, a leendő bajnok ütött
ki egy korábbi győztest.
Mi FC - CSMBH 2-1, 3-2
Döméék nagy csatában és két szoros küzdelemben múlták felül a feltörekvő CSMBH-t.
420 kg - Miletics Laciék 1-11, 1-4
Miléék már az első mérkőzésen eldöntötték a
továbbjutás sorsát.
FC T4 - Maus FC 6-0, 5-2
Ezeken a mérkőzéseken még el tudta viselni

Miletics Laciék - FC T4 2-1, 1-0
A kevesebbet hibázó és helyzeteiket jobban
kihasználó Csoniék először jutottak be a kupa
döntőjébe.
Helyosztók:
A legamatőrebb címért:
Foccantás - Betonkeverő Diesel Power 2-5
Gézáék bekeverték maguknak az amatőr címet.
A harmadik helyért:
FC T4 - Mi FC 1-0
Két csalódott csapat a HaBárban vigasztalódott a díjkiosztó után.

Döntő:
Miletics Laciék - Banyekok 2-3 (1-0, 1-1, 1-3)
Burcsa Gabi ballábának vezérletével a
Banyekok rátették a kezüket a kupára. Egy
félévig rajta is tarthatják.
2005 tavasz
A bajnokságra nevező 29 csapatot 3 db 7 fős
és 1 db 8 fős csoportba osztottuk a következő
képpen:
A csoport: Banyekok, Foccantás, Stihl, Ropi,
ÉK, Nem tudom, Papa.
B csoport: A Csajok, Miletics Laciék, Csel-C,
Mérnökök, Elsősokk, Long Boys, CSMBH,
Super Light
C csoport: FC T4, HaBár Deportivo Nyakonrúglak, HP FC, 5 Non Blondes, Gumimacik,
Tomboló Gyöngytyúkok, Möhhh.
D csoport: Mi FC, Labda, Hey Bobby, S Team
SE, Jómunkásember FC, Fapuma, Rába Stock.

Manci

BME jégkorong
Magyarországon a jégkorong nem egy
elterjedt sportág. Mégis, ha egy kis betekintést
nyerünk a magyar hokiéletbe, akkor észrevehetjük, hogy nagy fejlődésen ment keresztül
az utóbbi időben. Egyre többen választják ezt
a sportot hobbi, kikapcsolódás céljából.
Engedjétek meg, hogy bemutassam
Nektek egyetemünk frissen alakult, egyetlen
jégkorong csapatát, melynek én is tagja
vagyok. Bizonyára Ti is láttatok hirdetéseket
tavaly május-június körül, feltéve, ha jártatok
iskolába, ezen belül a Tesi Tanszéken, melyben
játékosokat toboroztak az egyetemi csapatba.
Személy szerint én egy véletlen folyamán az
egyetem területére tévedve találkoztam egy
ilyen hirdetéssel, majd azonnal utána
érdeklődtem, és jelentkeztem. Az edzések
október elején indultak, ahol nálunk jóval
tapasztaltabb hokisok tanítanak, edzenek
minket. Kevéske korcsolyázós, és még
kevesebb jégkorongos tapasztalattal rendelkeztem ekkor, de ez nem számított. Lassan fél
év elteltével azt kell mondjam: sokat fejlődött
a csapat!
Ez a gárda átlag 24-28 főből áll (többnyire
műszakisok), de kb. 40-en is vagyunk azokkal
együtt, akik csak belekóstoltak. Nem lányos
sport meg kell hagyni, és nem zsebpénzbarát.
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Nem is tudom, miért nem igényeltem még
diákhitelt! Viszont sok pozitív oldala van! Az
erőnlétet, kondit nagyon fejleszti. Ebben a
sportban valósul meg a legösszetettebb
mozgás szerintem.Alegélvezetesebb számomra az ütközés, a body-check (bodicsek). Itt
kiélheted magad! Mindenki védőfelszerelést
visel szinte kivétel nélkül, de azért vigyázunk
egymásra! Persze mindez nagy koncentrációt
és kitartást igényel.
Csapatunk célja (amiért keményen
edzünk), az április 2-án esedékes Kodolányi
János Főiskola által szervezett egyetemek és
főiskolák közötti országos jégkorongtornán a
tőlünk telhető legjobb eredmény elérése. Két
csapattal indulunk a magas létszámunk miatt,
így kétszer annyi szurkolnivaló akad nektek,
kedves BME-sek! A torna Székesfehérváron
kerül megrendezésre, a helyi jégstadionban.
Kérünk Benneteket, gyertek minél többen
drukkolni!
Célunk továbbá a következő idénytől
amatőr hoki ligában való indulás és helytállás.
Ehhez viszont anyagi támogatásra van
szüksége a csapatnak, úgyhogy szponzorokat
keresünk egyelőre. Ezúton kérlek Titeket,
kedves Olvasók, ha ezzel kapcsolatban
bármilyen ötletetek támadna, írjátok meg

nekem a következő viragpatrik@freemail.hu.
e-mail címre.
Ha egyéb kérdésetek lenne, ezt is
nyugodtan feltehetitek ugyanitt, és én
készséggel válaszolok! Ha valakit érdekelnek
az edzések, hétfőnként 23:00h-tól, ill. szerdánként 22:00h-tól van jegünk a Megyeri úti (UTE)
jégstadionban. Gyertek el, nézzétek meg
bátran!
Tehát akkor találkozzunk április 2-án,
Fehérváron! Ajelszó: Hajrá BME!

Patrik
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A megfejtéseket a kozhir@kozlekkar.hu címre várjuk.
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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 Live! Levente
HÖK elnök
Felelős szerkesztő
Radok Előbbelolvasom Edina
Főszerkesztő
Tasi Rendmániás Marianna
Tördelőszerkesztők
Horváth Nadja Krisztina
Vári Ungvári Miklós
Olvasószerkesztők
Beke Én1tündérvagyok Gitka
Zsován PótAnyu Noémi
Írták
Szalontai Séf Ferenc
Gyimesi Pepe András
Sanyó Főkormányos László
Menczel Thomaso Tamás
Virág Nincskolim Patrik
Telek BuenosDias! Zoltán
Román Kakukkfű Judit
Ácsbolt Többbazsalikom Zoltán
Kövecses Életmentő András
Balogh 9meccsemlesz János

Megfáradt egyetemista hazaérkezik
szülőfalujába, ahol édesanyja egy kérdéssel fogadja:
- Kedves fiam, levágtam két csirkét, mit
főzzek belőle?
- Pálinkát, édesanyám!
Férfi begipszelt lábbal horgászik a folyóparton. Arra megy egy másik horgász:
- Harapnak a halak?
- Nem, csak elestem...
- Tessék, tűzoltóság!
- Jöjjenek gyorsan, ég a házam!
- És hogyan jutunk ki Önhöz?
- Hát, nincs már meg az a nagy piros
autójuk?...
Két figura ül a kocsmában a pultnál.
Egyszer az egyik odafordul a másikhoz:
- Tegnap megdugtam anyádat!
A kocsmában mindenki elhallgat, majd a
másik pár másodperces szünet után
odafordul az előzőhöz:
- Menj haza, apa! Részeg vagy...
- Te, képzeld, tegnap leestem egy létráról!
- Úristen, és lett valami bajod?
- Nem, szerencsére semmi! Te, képzeld,
tegnap leestem egy létráról!
- Ferike, te mi szeretnél lenni ha felnősz?
- Télen medve, nyáron tanár!
- Hogy születik a kannibál gyerek?
- ????
- Leeszi magáról az anyját!
- Kisasszony, ismét szeretnék szeretkezni
Önnel!
- Mi az, hogy “ismét”?!
- Már tegnap is szerettem volna...
Érettségin:
- Mi volt előbb, az első vagy a második
világháború?
- A második!
- Na ne vicceljen, miért?
- Ja, azt hittem, beugrató kérdés volt...

Tudtad, hogy Törökországban két új
áruház jött létre?
- ????
- A Richter Skála meg az Epi Centrum.
Józsi bácsi beszedett egy doboz Viagrát,
amibe belehalt. A szomszédok felhívják
telefonon az özvegyet:
- Mikor lesz a temetés?
- Mihelyt le tudjuk csukni a koporsót.
Gandalf mondja a hobbitoknak:
- Jó nektek hobbitok, hogy a munkátok a
hobbitok...
- Miért buta a fa?
- ???
- Mert nincs esze ágában sem.
A sün egy makacs madár. Csak akkor
hajlandó repülni, he belerúgok!
- Hogy hívják Péter Pán öccsét?
- Marcipán.
- Hogy hívják azt a nőt, aki nem vette be a
gyógyszerét?
- Anyu.
“Hagyma” fizetés: meglátod, kezedbe
veszed... és sírsz
“Kutya” fizetés: nem segít semmiben,
csak szenvedést okoz, de nem tudsz
nélküle élni
“Fekete humor” fizetés: nevetsz, hogy ne
sírj
“Óvszer” fizetés: elveszi a kedvedet és az
inspirációdat
“Impotens” fizetés: amikor a legnagyobb
szükséged lenne rá, cserben hagy
“Diétás” fizetés: általa egyre kevesebbet
eszel
“Ateista” fizetés: kezdesz kételkedni a
létezésében
“Korai magömlés” fizetés: alig jön be...és
máris vége
“Viharos” fizetés: nem tudod mikor jön és
mennyi ideig tart
“Menstruáció” fizetés: havonta egyszer
jön és öt napig tart

Rejtvény
Bayer Leverkusen Balázs
Rajzolta:
Miczki Szerintem Júlia
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