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HALLGATÓI FÓRUM ÉS TISZTÚJÍTÓ
SZAVAZÁS

Részletek a 3. oldalon

Lazítani...
Ne éljétek bele magatokat, majd nyáron! Addig még van egy vizsgaidőszak, amihez sok
erőt és kitartást kívánunk! Aztán ha jön a halidéj, pihenjetek és bulizzatok nagyokat!

Találkozzunk szeptemberben!
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Finally

A közelgő  vizsgaidőszakról
csak annyit, hogy senkinek nem ez
lesz az első, ezt is meg fogjuk oldani
így vagy úgy. Utána ismét itt a
nyár!!! Nem tudom. Annyi mindent
kéne  be lesű r í tenem 9  hé tbe…
Nagyon sok jó program lenne, amik
már most összecsúsznak, és sze-
lektálni kell. Ráadásul alig vagyok
otthon, ami nem olyan nagy baj,
de  azér t  mégse  á r tana .  Aztán
megnéztem a mozgatható tartalé-
kaimat és azóta is próbálom kihozni
belő le a lehetetlent.  Valamikor
régebben még gondoltam arra is,
hogy dolgozni fogok, de elvetet-
tem, mert arra lesz időm még ké-
sőbb is,  meg jövő  nyáron ott a
gyakorlat, akkor nem lesz ennyi
időm se. Felmerült a nyelvtan-
folyam gondolata is, mert annak is
igazán itt lenne már az ideje, és suli
közben számomra lehetetlen időt
szánni rá, de úgy érzem nyerni
fognak,  (ső t  már  nyer tek is) a
táborok, a fesztiválok, Balaton és
talán Anglia.

Ezek az elképzelések, de még
sok múlik azon, hogy milyen vége
lesz ennek az évnek… és nem csak
tanulmányi szempontból.

Nehéz a bányászok élete, hát
még a miénk!

Más. Ismét i tt  a T isztúj í tó
Szavazás, komoly változások vár-
hatók, a tisztánlátás érdekében (és
nem csak a közösségi pont miatt)
mindenkinek aj ánlom a május
17-én esedékes Fórumot. Mindenki
beszámol eddigi munkájáról, és a
leköszönő tisztségviselők helyébe
lehet javasolni új tagokat. Utána
rögtön szavazás. Ha mégis ki kell
hagynod ezt az alkalmat, az ezt
követő napokban is lehet szavazni
a Z épületben.

Mindenkinek a legjobbakat,
mind a vizsgákhoz, mind a szünet-
hez.

Gitka
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Hírek röviden

Csokistallér!
Még nincs kézzelfogható programod a vizsgaidőszak után, de adott

pár jó ember, akivel szívesen eltöltenél egy-két napot. Mi kell még? Sör, zene,
vízpart = FESZTIVÁL. Egymást érik a jobbnál jobb programok, az egész nyarat
kitöltve. Itt csak legismertebbeket emeltük ki, de ha többet akarsz tudni,
látogass el a www.fesztival.lap.hu – ra, ahol nemcsak zenei ajánlatok, hanem
rengeteg művészeti, sport és egészen különleges lehetőségek is várnak Rád.
Íme a hazai zenei fesztiválok krémje:

  WANTED Fesztivál Mezőtúr jún. 30-aug. 3.
  VOLT Fesztivál Sopron júl. 6-9.
  SZELIDI-TÓ Fesztivál Szelidi-tó júl. 12-18.
  HEGYALJA Fesztivál Tokaj-Rakamaz júl. 13-17.
  EFOTT Velence júl.19-24.
  KOTTA Fesztivál Hajdúböszörmény-Fürdőkert júl. 28-31.
  SZIGET Fesztivál Hajógyári Sziget aug.10-17.

Ha egy kicsit kreatívabb kikapcsolódásra vágysz, látogass el a Művészetek Völgyébe, melynek központja Kapolcs, de
vár még Taliándörögd , Monostorapáti , Vigántpetend is július 29. és augusztus 7. között.

És végül, az év leglátványosabb és legpörgősebb sporthétvégéjét ígéri, az idén Extrém Sportszigetre keresztelt őrület,
ahol két nap alatt felvonul az extrém-, trend- és freesportok majd’ összes válfaja. Június 11-12-én a Stadion-körgyűrű, a Szoborpark
és környéke kiegészülve a Sportarénával kis honunk és a régió legnagyobb extrémsport-expójává alakul, teret engedve az
elmaradhatatlan zenei programoknak is. Ez még ugyan a vizsgaidőszakban van, de ha belefér, látogass ki, mert megéri.

Gitka & Laci

A Hallgatói Önkormányzat éves Tisztújító
Szavazását 2005. május 17-19-ig tartja az
alábbi helyszíneken és időpontokban: május
18-án 900-1600-ig Z. ép.-i büfé előtt; május 18-
án 1800-2000-ig Terminusz Hotelben; május
19-én 900-1600-ig Z. ép.-i büfé előtt. A Szavazás
előtt május 17-én 19 órai kezdettel a Kari
Hallgatói Fórumon köszönnek le a HÖK eddigi
képviselői a Baross Gábor Kollégium
Dísztermében. A Fórum után is leadhatja bárki
a szavazatát a Kollégiumban 2230-ig. Minden
hallgató megjelenésére számítunk.
A fenti szavazáson módosul a BME KSK HÖK
SZMSZ is.

A tavaszi félév időbeosztása: a szorgalmi
időszak utolsó tanítási napja május 20., péntek,
a vizsgaidőszak május 23-án, hétfőn kezdődik,
és július 1-ig tart. Vizsgajelentkezés, módosítás,
lemondás: előző munkanap 1200-ig lehetséges.
Figyeljetek az esetleges pótlásokra: aláírás
megszerzése a vizsgaidőszakban: 500 Ft
különeljárási díj, félévközi jegy megszerzése
a vizsgaidőszakban: 500 Ft ismétlővizsga díj.

félév) nem látható a megszerzett osztályzat, a
tanszék(ek) felé minden esetben jelezni kell!

A következő féléves tárgyaidat május 23-tól
veheted fel a Neptunon, az órarendi adatok
elérhetők a http://orarend.kma.bme.hu/ címen.
Tárgyakat felvenni a regisztrációs hét utolsó
munkanapjáig lehet. Az első oktatási héttől
sem tárgyat felvenni, sem tárgyat törölni nem
lehet, kurzust változtatni is csak a tan-
székeknek van lehetőségük. A tárgyakat csak
a Neptunon kell felvenned, nem kell beírnod
az indexbe.

A kollégium- és szociális támogatás igénylő
lapok a vizsgaidőszak folyamán a Hallgatói
Irodában szerezhetők be, és ott is kell majd
leadni. Figyeljetek a határidőre, késve, faxon,
levélben, e-mailben nem áll módunkban
elfogadni a jelentkezéseteket. Lakhatási
támogatáshoz kollégiumi igénylést kell
benyújtani.

Mindenkinek eredményekben gazdag, sikeres
vizsgaidőszakot kívánunk!

Eddy

Az idei évben is a Gyűrűavató Szakestély
ünnepélyes keretein belül szentesítik vég-
zőseink az Egyetemtől való fájó búcsúzásukat
a Közlekkari Gyűrű felavatásával. A Szak-
estély 2005. május 25-én lesz, ami Aradi
Szilárd alias Szilu praesesünk vezényletével
fog lezajlani. A gyűrűvásárlás május 19-ig
ejthető meg a Hallgatói Irodában. További
felvilágosítás a hirdetőkön, és a következő
címen:  info@kozlekkar.hu

Május 22-én rendezik meg a Rakparti
Szlalomparty autós ügyességi versenyt.
Helyszín a Műegyetem rakpart, a K épület e-
lőtti parkoló. Bővebb tájékoztatást kaphattok
a hirdetőkön, ill. a www.szlalomparty.hu-n.

Leckekönyvedet átveheted a Központi
Tanulmányi Hivatalban, ha nincs tan-
díjtartozásod. Az indexek ledása szintén a
KTH-ban történik. A leckekönyv leadásához
minden megszerzett aláírást és vizsgajegyet
be kell íratni. Ellenőrizzétek, hogy a meg-
szerzett jegyeitek a Neptunba is bekerültek.
Ha a Neptunban (tanulmányok/aktuális

http://www.fesztival.lap.hu
http://orarend.kma.bme.hu/
mailto:info@kozlekkar.hu
http://www.szlalomparty.hu
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Végelszámolás
Balogh Levente vagyok, másodéves doktorandusz hallgató. A hallgatóság 2000. májusában

választott meg  a Hallgatói Képviselet tanulmányi és oktatási felelősének. A poszton eltöltött idő
alatt igyekeztem a lehető legtöbbet megtenni, hogy megfelelően tudjam képviselni közös érdekeinket
egészen 2002. novemberéig. Ekkor ugyanis személycserék következtében lettem a kari HK és így a
HÖK elnöke, mely poszt merőben más feladatokat hárított rám. Megpróbáltam tudásomhoz mérten
ellátni feladataimat, de meg kellett tapasztalnom, hogy ez még ennyi képviseleti munka után sem kis
kihívás. Igyekeztem megtartani, javítani a HK-n belül azt a kollegalitást, mely minden időben alapvető
feltétele a Hallgatói Önkormányzat konstruktív és zavartalan működésének. Miután sikerült némi
tapasztalatra szert tennem, lehetőségem nyílt felmérni, milyen igényekkel rendelkeznek a kar hallgatói,
és ennek alapján hosszabb távú célokat definiálni. Ez jellemezte az elmúlt egy évben is a munkámat,
melyről az alábbiakban kívánok számot adni.

Az elnöki poszton eltöltött újabb időszak alatt bővítettem ismereteimet e nagy és komplex,
minden területre kiterjedő munkakörben. A HK munkáját a képviselők egymás közötti kapcsolatának
erősítésével, a feladatok újradefiniálásával próbáltam meg hatékonyabbá és kreatívabbá tenni.
Munkám során igyekeztem megnyilvánulási teret biztosítani azoknak az elképzeléseknek is, melyek
a megszokott gyakorlatokhoz képest merőben elértő lehetőségeket vázoltak fel. Ezen felül folyamatosan azon vagyok, hogy minél
gyorsabb és hatékonyabb információáramlást valósítsunk meg a HK-n belül.

Több csatorna és alkalom segítségével sikerült fényt deríteni az általatok megfogalmazott igényekre, melyek egy része az
információszolgáltatás, másik része pedig a kollégium témakörét érintette. Nos, azt hiszem az információ eljuttatása Hozzátok valóban
hagyott anno kívánnivalókat maga után, jogos igényként lépett fel. E területen számos eredményt tudhatunk magunkénak az elmúlt egy
évben. Elsőként elindítottuk a HÖK honlapját, mely bár még mindig nem hiánytalan tartalmilag, mégis bizonyára sok hasznos információhoz
juttat Benneteket. Az, aki becsületesen leadta elektronikus címét a KTH-ban, bizonyára hírlevél szolgáltatásunkkal is találkozott már.
Bátran állíthatom, hogy az infomail beváltotta a hozzá fűzött reményeket, eddig egyetlen hallgató mondott le az ilyen típusú
információszerzési lehetőségről, ugyanakkor sokan nem sajnálták a karaktereket, hogy kifejezzék a szolgáltatás – véleményük szerinti –
hasznosságát. Persze a számítástechnika és a tanulás utáni fáradtság még néha kisebb-nagyobb akadályokat gördít a zökkenőmentes
működés elé, de bizonyára ez gyorsan gördülékennyé fog válni. A műszaki érdeklődésűek társadalmában mindig is kissé mostohaként
kezelt kultúra területét is igyekeztük oly módon felkarolni, hogy folyamatosan összegyűjtjük, és közzé tesszük azokat a lehetőségeket,
ahol a művészetek oltárán is áldozhat az arra vágyó hallgató. (És valljuk be, néha többet érhetünk el két színházjeggyel, mint ugyanolyan
forintértékű alkoholból nyert rábeszélőképességünkkel a leendő barátnőnél.)

A kollégium esetében – érthető módon – fontos mindenki számára milyen körülmények között élhet. Ennek javítása sok egyeztetést
és erőforrást igényel, de talán szépen lassan mindenki tapasztalja pozitív változásokat. Az elmúlt időszakban a számítógépes hálózat
bővüléséről és a TV hálózat folyamatos korszerűsödéséről számolhatunk be.

Rendezvényeinket is igyekeztük minél színvonalasabbá tenni. Azt hiszem, idén is egy alkalomhoz illően ünnepélyes, bár a
megszokottól eltérő helyszínen lezajló Gólyabált tudhattunk magunkénak. Mostanra már a Firmaköszöntő Szakestély is méltó részesévé
vált a selmeci hagyományok ápolásának, és a Kari Napok is a vártnál nagyobb versengést hozott.

Bár jelen hallgatókat annyira nem érinti, mégis a kar és a hallgatóság, mint közösség szempontjából fontos kérdés volt a 2006-ban
induló BSc képzés. Hosszas egyeztetések és véleményformálásokkal igyekeztük segíteni az új tanterv kialakítását. Úgy gondolom,
hogy a hallgató, mint az oktatás vevőjének véleménye igenis meghatározónak kell, hogy legyen ilyen kérdésben. Sajnos azonban kevés
az eszközünk elérni azt, hogy ezt a többi véleményező is így gondolja, és elfogadják a segítségünket. Így azt kell, mondanom, kevés fog
megvalósulni szándékainkból.

Természetesen az év során jelen voltam a Kar oktatási, tanulmányi jellegű bizottságaiban, a Vezetői Értekezleteken, Kari Tanácsokon.
Igyekeztem a hallgatóság érdekeit érvényre juttatni, már amennyire a Hallgatói Képviseletnek lehetősége van.

Az elmúlt és az elkövetkezendő hónapban a dékánválasztással kapcsolatos információk összegyűjtése még egy komoly feladat
számomra. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy a hallgatóság a lehető legjobban megismerje a jelölteket, hogy teljes
biztossággal álljunk amellé, aki valóban a legjobban fogja tudni képviselni a kar, és ezzel együtt annak közel 90%-át kitevő hallgatóság
érdekeit.

Korábbi beszámolóimtól eltérően ezúttal nem írtam a jövőre vonatkozó terveimről, mivel egyéb tornyosuló elfoglaltságaim miatt
úgy érzem, a továbbiakban nem tudnék megfelelően ellátni semmilyen HK posztot. Másrészt úgy szólva eléggé benne vagyok a korban,
nem vagyok meggyőződve, hogy a gondolkodásom megfelel a jelen generáció kívánalmainak. Lehetőséget kívánok biztosítani, hogy
azon törekvések is érvényre juthassanak, melyek már nekem vagy nem jutnak eszembe, vagy elfelejtettem őket. Én úgy gondolom, az
embernek előbb a tapasztalatot, majd pedig a helyét is át kell adni idővel, és azt kívánom, hogy a jövőben ez ne csak a hallgatóság
esetében, hanem az egész karra igaz legyen. (Akinek nem inge…)

Köszönöm az eddigi bizalmat! És a továbbiakra: Jó utat a Közlekesnek!
Balogh Levente
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Cseh Gábor vagyok, „régi motoros” a Közlekedésmérnöki Karon. 1999-ben
választott meg a Kollégiumi Hallgatói Gyűlés, az akkor még Kollégiumi Bizottságnak
nevezett érdekvédelmi szervezetbe. Innen kerültem át másfél év után a Hallgatói
Képviseletbe, ahol rövid kultúrfelelősi pályafutásom után - az akkori HÖK SzMSz
módosítás következtében létrejött - új poszton folytattam tevékenységemet.

A Hallgatói Képviselet az előző évben is törekedett arra, hogy a lehető legtöbb
kollégiumi férőhelyet szerezze meg a félévente esedékes kollégiumi férőhely
újraosztásakor. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a többi karhoz képest (tisztelet a
kivételnek) ,  létszámarányosan nézve, faj lagosan több kollégiumi férőhellyel
gazdálkodhatunk. Így az őszi félévben a felsőbbéves hallgatók kb. 95%-a részesülhetett
kollégiumi ellátásban, amely egyetemünkön kimagaslóan magas arány. A tavaszi
félévben az összes elsős, illetve felsős jelentkező kollégiumi férőhelyet kapott. Emiatt
a készpénzes lakhatási támogatás kifizetése megszűnt, helyette a lehető legnagyobb
külső kontingenst próbáljuk fenntartani, hogy minél több elsős hallgató élvezhesse a
közösségi élet előnyeit.

Az előző években elnyert pályázati pénzekből, melyet az Egyetemi Hallgatói
Képviselet osztott szét a lakhatási támogatásból visszafolyt összegből, kicseréltettük
a TV-hálózat fő gerincét, illetve az északi szárny TV-erősítőit. Amikor ezeket a sorokat olvassátok, remélhetőleg már
megvalósult a TV hálózat rekonstrukciója az utcafronton és a déli szárnyon is. Tervezzük továbbá a Habár környékének
felújítását, a bejárás megkönnyítését, illetve a parkolás racionalizálását is. Tervbe van véve a KB munkájának
átalakítása is, mellyel reményeink szerint közvetlenebb visszacsatolást szerezhetünk a kollégisták problémáiról.

Posztomból adódó feladatként eljártam az Egyetemi Hallgatói Képviselet kollégiumi ügyekkel foglalkozó
bizottságába és a Kari Tanácsban is igyekeztem legjobb tudásom szerint képviselni a kar kollégista és nem kollégista
hallgatóit.

Az évek teltével egyre jobb kapcsolatot sikerült kialakítanom a kollégium igazgatójával, Mátrai Miklóssal, akivel
közösen, egy emberként próbáljuk megoldani a kollégium ügyes-bajos gondjait. Ebben a munkában segítségemre
voltak a KB tagok is, név szerint: Aradi Szilárd (gazdasági felelős), Samu Gábor (programszervező) és Mikó Norbert
(diákgondnok). Az említett személyeken kívül nektek is szeretném megköszönni a KB rendezvényein és a kollégiumban
nyújtott segítséget.

Cseh Gábor

 Az 1999. novemberi időközi választáson kerültem a Hallgatói Képviselet
sportfelelősi posztjára, majd a 2000, 2001, 2002, 2003. és 2004. májusi szavazáson már
egy-egy újabb teljes ciklusra – kaptam bizalmat hallgatótársaimtól.

A Hallgatói Képviseletben végzett munkámat két részre lehet választani: karon
belüli, il letve egyetemi szinten végzett tevékenységekre, melyeket a Hallgatói
Sportbizottság köt össze.

Az elmúlt évben rendszeresen részt vettem a HK, a Kari Tanács, illetve alkalmanként
a kari bizottságok (oktatási, tanulmányi, jegyzet) ülésein. Mint a kar delegáltja jelen
voltam a Hallgatói Sportbizottság ülésein, és itt megpróbáltam a kar hallgatóinak érdekeit
minél jobban érvényesíteni (teremelosztás). Az igen népszerű Iron Hook focibajnokság
szervezője vagyok ’99 szeptembere óta. A Közhírben rendszeresen jelennek meg cikkeim,
melyeknek fókuszában a sport áll.

Az egyetemi szintű tevékenységeim közül az említésre méltóbbak: szervezője voltam
a március elején megrendezett VII. Műegyetemi Sportnapnak, ahol a közlekkaros csapat
nem sokkal maradt le az összetett kupáról; tavaly májusban szintén az egyik szervezője
voltam a BME Opennek, az egyetem nyílt teniszbajnokságának. Tagja voltam annak a
bizottságnak, mely elkészítette az EHK sportstratégiáját. Részt vettem a MAFC küldöttközgyűlésén és elnökségi
ülésein, ahol az egyetem hallgatóinak érdekét próbáltam képviselni.

Telek Zoltán
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A kar hetedéves hallgatója vagyok, 2000. májusától a Hallgatói Képviselet tagja.
Kezdetben a kultúrfelelősi posztot töltöttem be, majd másfél éve vagyok a képviselet
gazdasági felelőse.

Jelenlegi tevékenységi köröm, talán az egyik leglátványosabb, de mindenképp a
legkézzelfoghatóbb, hisz a hallgatói pénzügyek koordinálása tartozik ide. Kezdve a
szociális támogatásoktól egészen a kari jutalmakig. Természetesen ez nem egyéni
döntések sorozata,  de maga a lebonyolítás,  i l le tve az utalások felté teleinek
megteremtése is igen nagy odafigyelést igényel. Ezúton is szeretném megköszönni
elődöm, Gyalogh János segítségét, akihez bármikor fordulhatok tanácsért, és nagyon
sokat segít az esetlegesen felmerülő  gondok elhárításában. Szeretném azt is
hangsúlyozni, hogy a határidők betartása mennyire fontos, ha valaki emiatt hátrányt
szenvedett, az gondolja végig azt is, hogy mi is határidőkre dolgozunk, melyeket az
egyetem határoz meg, és elég nehezen tudnánk megmagyarázni ezer embernek, ha az
ösztöndíj késik egy-két hallgató miatt… Ezért fontos, hogy a problémákról időben
értesüljek, amíg még van lehetőség a korrigálásra. Természetesen a tévedhetetlenség
rám sem jellemző, így előfordulhatnak hibák, melyek korrigálásában mindig megpróbálok
partner lenni. Törekszem továbbra is fenntartani a pénzügyek precíz kezelését, és az
utalások pontos, időben való érkezését. A szociális támogatások elbírálását továbbra is a KDJB végzi, de az egyre
növekvő csalások miatt próbáltam én is nagyobb figyelmet fordítani a pályázatokra. Nyilván minden visszaélést nem
tudunk megakadályozni, de igyekszünk lépést tartani a mindig megújuló trükkökkel. Próbáltam törekedni, hogy akár
az ösztöndíj, akár a szoctám olyan összegű lehessen, melynek már van kézzelfogható értelme, de nyilván mindenkinek
nem lehet kedvezni.

Továbbra is várom bárki javaslatát, ötletét mellyel még előrébb juthatunk.
Bebesi Balázs

Bózsvári  Gábor  vagyok,  ötödéves anyagmozgató-gépész hal lga tó .  2002
novemberétől vagyok a Hallgatói Képviselet tanulmányi és oktatási felelőse. Ezalatt
az idő alatt próbáltam minden feladatban és területen helytállni. Minden erőmmel és
tudásommal a hallgatók érdekeinek érvényesítésén fáradoztam.

A Tanulmányi Bizottság tagjaként a hallgatói kérelmek, kérvények elbírálásában
vettem részt, valamint a vizsgaidőpontok kijelölésén, a vizsgaidőszak beosztásán
munkálkodtam. Ezen feladatok során mindig igyekeztem szem előtt tartani a hallgatói
érdekeket.

Az Oktatási Bizottságban oktatási, oktatásszervezési problémákat vetettünk
fel. Ezek közül - véleményünk szerint - a legfontosabb az ún. torlódásos tantárgyak
felmérése. Ennek keretében készítettem el egy kérdőívet - ezek kitöltését ezúton is
köszönöm -, melynek segítségével megpróbáljuk felmérni egyrészt a problémás
tárgyakat, valamint azt, hogy miért nem sikerül ezeket a tárgyakat teljesíteni. Ezeket az
eredményeket felhasználva talán sikerül elérni, hogy ezek a tárgyak teljesíthetőek
legyenek.

Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam az új, úgynevezett kétlépcsős képzés
tantervének kidolgozásával, megpróbáltam minél jobban érvényre juttatni a hallgatói
érdekeket.

Az előző félévben az elsőévesek számára előkészítő tanfolyamot, félévközi konzultációkat szerveztem és
tartottam. A felsőbbéves hallgatók részére mellékszakirány-választási fórumot szerveztem, ahol megismerhették a
tanszékek által kínált szubmodulokat.

Tagja vagyok továbbá a Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar Kari
Tanácsának, ahol mindig igyekszem a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak érdekét képviselni.

Most is jelöltetem magam hallgatói képviselőnek, viszont oktatási és tanulmányi felelősként megszerzett
tudásomat az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjaként szeretném kamatoztatni. Ehhez számítok hallgatótársaim
támogatására.

Bózsvári Gábor
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Radok Edina vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Karának negyedéves hallgatója. 2004. májusában lettem a Hallgatói
Képviselet tagja, mint marketingfelelős.

Posztomból adódóan a kari Hallgatói Önkormányzat lapjának, a Közhírnek felelős
szerkesztője vagyok. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik többek között a szerkesztőség
munkájának el lenőrzése, a lap megjelentetése és kapcsolat tartás a  Hallgatói
Képviselettel.

Ha odafigyeltetek a friss információkra és az új lehetőségekre, akkor egy idő óta
találkozhattok az infomaillel. A levelek összeállítása és elküldése is a feladataim közé
tartozik. Ilyen módon is szeretnénk informálni a hallgatókat az aktuális pályázatokról,
lehetőségekről, tudnivalókról, ösztöndíjakról ugyanúgy, mint a kollégiumban illetve az
Egyetemen kihelyezett plakátokkal.

Az őszi félévben elindítottuk a Hallgatói Önkormányzat honlapját, mellyel még
több és aktuálisabb információt juttathatunk el a hallgatókhoz.

A 2004. évi Nyílt Nap és az országos szintű Educatio főszervezője voltam, ahol 3-
3 diáktársammal képviseltük a Kart. Mindkét rendezvény jól sikerült, és sok hasznos
tapasztalattal zárult, melyeket a jövőben hasznosíthatunk.

2005. áprilisában rendezték Győrben a  III. Nemzetközi Közlekedésmérnök Konferenciát. Karunk is meghívást
kapott a rendezvényre, mely kiváló alkalom kapcsolatépítésre, információcserére és hosszabb távú együttműködés
kialakítására más hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel.

A tanév elején készítettünk egy adatbázist a hallgatók által kitöltött kérdőívek alapján, melynek célja a hallgatók
tudásának és érdeklődési körének feltárása. Az adatbázis azt a célt szolgálja, hogy a Karral kapcsolatban lévő cégek
a számukra megfelelő, legszélesebb körből választhassanak maguknak leendő munkatársat szakmai gyakorlatra, TDK-
hoz vagy egyéb kutatási tevékenységhez.

Munkámat a következő évben is szeretném folytatni. Hasonló módon kívánom képviselni a hallgatók érdekeit a
különböző fórumokon, illetve a fent említett tevékenységeimet legalább ilyen színvonalon végezni.

Radok Edina

Horváth Péter Róbertnek hívnak, a kar hatodéves hallgatója vagyok. 2003.
novembere óta töltöm be a Hallgatói Képviselet iroda- és kultúrfelelősi posztját.

A kultúrfelelősi feladatkörből adódóan a Hallgatói Iroda és az Öntevékeny Körök
felügyeletét, a Mentor Gárda irányítását, valamint a kulturális ügyeket látom el. Az
elmúlt időszakban rendszeresen részt vettem a HK, a Kari Tanács, és alkalmanként a
kari bizottságok (oktatási, tanulmányi) ülésein. Igyekeztem az irodában rendet tartani,
és pótolni a szükséges felszerelést, valamint fenntartani a zavartalan működést és az
ehhez szükséges infrastruktúrát. Márciusban végre sikerült a már elhasználódott
fénymásolót is egy korszerűbbre cserélni. A kollégiumban elhelyezett kulturális
hirdetőtáblát gyakori frissítéssel tettem még érdekesebbé és információkban bővebbé,
hogy a hallgatók számára még kényelmesebbé tegyem a színházba, kiállításra járás
nem mindig egyszerű procedúráját. A www.kozlekkar.hu website létrejöttével a
kulturális hirdetéseimet kiterjeszthettem a világhálóra is, melyeket szintén gyakorta
frissítettem. Az oldal tartalmazza a kar jelenlegi Öntevékeny Köreit, és azokról, valamint
a Hallgatói Irodáról és a Mentor Gárdáról további információkkal is szolgál. Elláttam
a körök felügyeletét, és biztosítottam a működéshez szükséges felszerelést. A
feladataim jelentős része a Mentor Gárda vezetése és irányítása volt. Az elsős
hallgatók tanulmányi és társadalmi beilleszkedésének elősegítése a fő célunk. A már hagyományos programokon, túl
az év elején rendeztük meg először – kicsit színesítve a repertoárt – a Városi vetélkedőt a GTK-val együtt, és egy
várgesztesi hétvégét.

Szeretném megköszönni minden hallgatónak a bizalmát, és ha a választáson ismét megtisztelnének vele, akkor
a következő évben is szívesen képviselném hallgatótársaim érdekeit, valamint a  posztomból eredő feladataimat
legalább ilyen színvonalon végezném.

 Horváth Péter Róbert

http://www.kozlekkar.hu


2005. május

8

1999. novemberében kerültem be a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Képviseletébe
programszervezőként. 2000 májusától 2002 novemberéig elnöki tisztséget töltöttem be,
majd novembertől a Közlekedésmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének delegáltjaként
vettem részt az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) munkájában.

Egyetemi Hallgatói Képviselőként már több mint két éve tevékenykedem.
Képviselem a Kar hallgatóinak érdekeit az EHK üléseken, továbbítom az információkat
a Kari Képviselethez. Részt veszek az egyetem legfőbb döntéshozó fórumának, az
Egyetemi Tanácsnak ülésein, továbbá a Kari Tanács ülésein. Az Egyetemi Hallgatói
Képviseletben elsősorban adminisztratív munkát végzek, a Műegyetemi Ifjúsági
Egyesület és a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány egyes ügyeivel foglalkozom. Tagja
vagyok az Egyetemi Gazdasági Bizottságának, az EHK Belső Kollégiumi Bizottságának
és a Belső  Gazdasági Bizottságnak. Munkám során a Közlekedésmérnöki Kar
hallgatóinak érdekeit  f igyelembe véve próbáltam tevékenykedni .  Szeretném
megköszönni a kari képviselők munkáját, nem utolsósorban, pedig a hallgatóknak a
bizalmat, amit nekem szavaztak az elmúlt több mint öt év alatt. Munkámat mandátumom
lejárta után nem kívánom folytatni Hallgatói Képviselőként.
      Tisztelettel:

Gál Tibor

Gyimesi András és Szalontai Ferenc vagyunk, a BME KSK Hallgatói Képviseletének
programfelelősei. A programfelelősi posztot 2003. májusa óta töltjük be együtt.
Programfelelősként a rendkívül szép számú, hagyományos, a közlekkari HK nevével
fémjelzett rendezvény megszervezésével foglalkoztunk.

Elsőként az augusztusban tartott HK-tábor és Gólyatábor 2004 előkészítését kaptuk
feladatul, a lebonyolítást kiváló Programszervező Bizottságunk oldotta meg a HK
segítségével, külföldi elfoglaltságunk miatt. Már nyár elején, június végén hozzáláttunk
a kar egyik legnagyobb rendezvényének, a Gólyabál 2004 előkészítéséhez. A gólyabál

kapcsán megjegyeznénk, hogy véleményünk szerint igen
színvonalas rendezvénynek sikeredett, annak ellenére,
hogy az új helyszín (E-épület) sok fejfájást okozott a
rendezvény előtt és közben. A kart támogató cégek
legtöbbje szakmai jellegű programok iránt érdeklődik,
ezért a szórakoztatást célzó rendezvények mellett ezekre
is hangsúlyt próbáltunk fektetni. A Kari Hetek keretein
belül szakmai előadásokkal és gyár látogatásokkal
próbáltuk közelebb hozni ezen cégeket Hozzátok.

A tavaszi félévben a legnagyobb feladatot - kétség kívül - a XXIV. Kari Napok
megszervezése adta. A tavaly megvalósított újítások közül a sikeresebbnek ítélteket
megtartottuk. Úgy tűnik, a rendezvény jól sikerült, bár kaptunk egy-két kritikát, de hát
mindig tökéletesedni és finomítani kell, és ehhez elengedhetetlen a visszajelzés. A
külsős csapatok szereplése a vártnál is jobban megdobta ismét a versenyzési kedvet.
Megemlítenénk, hogy a tavaszi félévben is volt Szakmai Napok, bár nem a szokott
módon.

Szeretnénk még felhívni a figyelmet, hogy a Programszervező Bizottság nagy
segítséget nyújtott a programok előkészítésében és lebonyolításában, ahogy mondani

szokták, nélkülük a rendezvények nem jöhettek volna létre. Ezúton is szeretnénk megköszönni a PSzB tagok és nem
tagok segítségét.

Reméljük, most hogy leköszönünk, az utánunk következő programszervezők folytatják munkánkat, és biztosak
vagyunk abban, hogy túlszárnyalják elődeiket, lelkesedésben és új ötletekben egyaránt. Segítsétek őket is! Köszönjük
az egész éves és az azt megelőző megtisztelő bizalmatokat! Remélhetőleg a rendezvényeken jól éreztétek magatokat
és jövőre is számíthatunk Rátok! Jó utat a közlekesnek!

Gyimesi András és Szalontai Ferenc
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Kreutzer Richárd vagyok, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Karának hallgatója. A Hallgatói Önkormányzat munkájában
nyolcadik éve veszek részt. Érdekképviseleti tevékenységemet a Baross Gábor
Kollégium Kollégiumi Bizottságának tagjaként kezdtem. Ezt követően a kari Hallgatói
Képviseletben (HK) voltam gazdasági felelős és a kari Hallgatói Képviselet elnöke. Az
elmúlt négy évben, a kari tisztújító szavazásokon, az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe
(EHK) delegált képviselőnek választottak.

Hallgatói képviselőként legfontosabb feladatom a kari és az egyetemi képviselet
közötti kapcsolat megteremtése. Részt veszek a HK és a Kari Tanács ülésein. Jelen
voltam a hallgatókat érintő rendezvényeken.

A betöltött posztomból következik, hogy munkám többségét egyetemi szinten
végzem.

Az EHK elnökeként részt veszek az egyetem legmagasabb döntéshozó fórumai-
nak – az Egyetemi Tanács, Rektori Tanács, Operatív Értekezlet – munkájában. Az EHK-
ban a kari érdekek képviseletén túl, egyetemünk valamennyi hallgatóját érintő
feladatokat látok el.

Vezetem az EHK heti üléseit, koordinálom az EHK tagjainak munkáját, kapcsolatot
tartok a kari hallgatói képviseletek vezetőivel, kapcsolatot tartok a BME valamennyi vezetőjével (rektor,
rektorhelyettesek, főigazgató, főtitkár, dékánok, igazgatók), alakítom a Hallgatói Önkormányzat stratégiáját, felügyelem
az EHK tevékenységi körében működő, a hallgatói érdekek megvalósítását segítő gazdasági és nonprofit civil
szervezetek mindennapjait. Így a Műegyetemi Ifjúsági Egyesület elnökeként, a Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány
kuratóriumának elnökeként vezetem, irányítom ezen szervezetek munkáját, tevékenységeit. Felelek a BME Hallgatói
Önkormányzatának működéséért, gazdasági tevékenységéért.

Az EHK kari delegáltjaként a Közlekedésmérnöki Kar hallgatóinak érdekeit próbáltam érvényre juttatni az EHK
elnökségből adódó elkötelezettségeim, szerepem mellett, annak figyelembe vételével.

Tevékenységemet szeretném folytatni, a megkezdett elnöki periódusomat befejezni, amelyhez kérném hallgató
társaim további támogatását, bizalmát.

Kreutzer Richárd
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Egyetemi évek, itt végzett Ön is?
Igen, 1960-ban kezdtem el az egye-

temet, 1965-ben diplomáztam. 1965 júliu-
sától itt dolgozom az egyetemen, ebben
az évben lesz 40 éve, hogy oktatóként
tevékenykedek a karon.

Milyen hallgató volt?
Azt gondolom, hogy jó hallgató

voltam. A tanulmányaim során összesen
egy jó jegyem volt, a többi mind jeles. Én
azt sem tudtam, hogy létezik Tanulmányi-
és Vizsgaszabályzat, mert semmilyen
módon nem kellett illeszkedtem különböző
jogi előírásokhoz. Kifejezetten szerettem
mindig tanulni, középiskolában is, egye-
temen is, úgy éltem meg, hogy éppen-
séggel ez az én munkám és ez most a
legfontosabb. Mindig éppen az érdekelt
legjobban, amit tanultam, ezért elég nehéz
volt eldönteni, hogy milyen irányba
menjek tovább. De az, amit csinálok, a
közlekedési áramlatok, a személyi köz-
lekedés együttesen jeleníti meg a humán
oldalát is a közlekedésnek, az emberi
igényeket és a matematikai modellek
lehetőségét a forgalmi áramlatok lebo-
nyolításával. Ebben a témában valahol
összetalálkozott mindaz, amivel foglal-
kozni akartam.

Milyen megfontolásból maradt az
egyetemen, gondolom doktori képzés…

Nem, ekkor még, mint olyan nem
létezett, harmadéves voltam, amikor a kar
akkori dékánja Turányi professzor úr- aki
egyben a Közlekedésüzemi Tanszék ve-
zetője is volt- megkérdezte, hogy nem
volna-e kedvem az egyetem elvégzése
után is itt maradni, mert ha igen, akkor ő
bevonna kicsit a tanszéki munkákba is.
Akkor nem volt még elképzelésem, hogy
milyen területen tevékenykedjek, de ez
eléggé meghatározta, nagyobb kedvvel
tanultam a Közlekedésüzemi Tanszék
tantárgyait, és így maradtam itt az egyete-

men. 1968-ban adtam be doktori érte-
kezésemet, noha nem volt doktori képzés,
de 3 év alatt sikerült idáig eljutnom. Aztán
egy meghatározott rend szerint lettem
később kandidátus, majd egyetemi
doktor.

Hogy jött a lehetőség, a dékáni
posztra?

1980-tól 1986-ig oktatási dékán-
helyettes voltam, az egy jól lehatárolható
terület, amivel foglalkoztam, majd 1993-
tól újra ezt a tevékenységet láttam el,
egészen 1997-ig, és gondolom, ez a
gyakorlat volt az, ami meghatározta a
kollégáimat, a tanszékvezetőket, hogy
bíztattak a dékáni pályázatra 1997-ben.
1990-től az Egyetemi Tanács választott
tagja voltam, láttam, hogy az egész
egyetem működése milyen, eldönthettem,
alapos információk alapján, hogy bele
merjek-e vágni ebbe a munkába.

Milyen érzés volt egyedüli női
dékánként?

Igazából ez sohasem jutott eszembe,
én is akkor szembesültem vele először,
amikor a rektor úr a dékáni papírt átadta,
és mondta, hogy a Műegyetem első női
dékáni megbízatását adja most át. Máshol
nem is volt meghatározó számomra,
magától értetődőnek tekintettem.

Nem is arra gondoltam, hogy ne-
gatív, inkább különleges.

Mindenesetre az egyetem oldaláról,
biztos, hogy mást jelentett, mert mind a
mai napig úgy kapom a levelek jelentős
részét, még ha a megszólítás az is, hogy
„Tisztelt Dékánasszony ”, az első mondat
úgy kezdődik, hogy „Kérem dékán u-
rat…”. Szóval még ez a 8 év se volt
elegendő, hogy az egyetem a nemekbeli
váltást feldolgozza. De a karon belül
ennek semmiféle negatívuma, vagy po-
zitívuma nem volt érzékelhető.

Milyen érzés ennyi idő után meg-

válni ettől a poszttól? Ugye ez most lejár,
és nem is lehet többször?

Igen, kétszer lehet valaki dékán,
nekem 1997-től 2001-ig volt az első dékáni
megbízatásom és 2001-től most július 30-
áig a második. Biztos, hogy vegyes
érzelmekkel köszön el az ember egy ilyen
munkától, hogy vajon mindent megtett-e,
amit eltervezett, hogy be lehet-e egyáltalán
fejezni valamit. Én mindenesetre nagyon
szívesen csináltam, és óriási megtisz-
teltetésnek tartottam azt, hogy aki 1960-
ban belép ide az egyetemre diákként, az 40
év múlva a kar vezetője lehet. Ez számomra
meghatározó volt ebben a munkában. De
kétségtelen, hogy nagyon sok energiám
fordítódott ebben a 8 évben, arra, hogy
valamelyest a saját elképzeléseim szerint
végezzem munkámat és biztos, hogy
tökéletesen nem is lehet, mint ahogy
semmit sem.

Mit tud mondani a folytatásról,
egyáltalán a kar jövőjéről?

Ott kezdeném, hogy amikor 1997-ben
dékán lettem, akkor valahogy úgy gon-
doltam, hogy egy nyugodt periódus
következik el majd az oktatásban, ezalatt a
8 év alatt a kar, a tanszékek és a szakok
akkreditációja megtörtént már 1998-ban,
kiválóra minősítették mindkét szakunkat.
Ezt követte az akkori doktori progra-
mokból a doktori iskolák akkreditációja, és
ez a két szakra épülő iskolákat jelentette (a
közlekedés-tudományok- és a multi-
diszciplinális doktori iskolát), tehát ebben
a gondolatkörben épült fel az egész kari
képzésünk, hogy kétszakos. És ez egy
nagyon nagy múltra tekint vissza, hiszen
1967-óta adunk ki közlekedésmérnöki
oklevél mellett gépészmérnökit is.

A magyar felsőoktatás teljes átstruk-
turálódása magával hoz, hozhat olyan
változásokat is, hogy a szakok száma
ebben a BSc képzésben jelentősen lecsök-
ken, ezzel számolni kell, hiszen országosan
a jelenlegi közel 450 szakból összesen 110
szak lett. Tehát ennek a következményeit
viseli a mostani, illetve jövőbeni szak
struktúránk is, mely a BSc képzéshez a
közlekedésmérnöki szakot rendeli, és az
eddigi szakainkat szakirányként kezeli. De
ez csak a 7 féléves képzésre vonatkozik,
és nem a tényleges okleveles mérnök-
képzésre. A mesterképzésre  (MSc) válto-

Az oktató is volt ember...

Ennek a rovatnak  az is lehetett volna címe, hogy A dékánasszony
is volt hallgató, vagy Az oktató is volt dékánasszony. Bizonyára
kitaláltátok, hogy ez alkalommal karunk leköszönõ dékán-
asszonyával, Kövesné Dr Gilicze Évával beszélgettem. Kicsit
rendhagyónak nevezném ezt a cikket, hiszen nemcsak egy
emberrel ismerkedhetünk meg, hanem egy kis összefoglalást is
kapunk a kar jövõjérõl, az új képzési rendszerrõl.
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zatlanul ezekkel a szakokkal készülünk, a
közlekedésmérnökivel, a járműmérnökivel
és szeretném még, ha a logisztikai mérnöki
szak is önálló szakként megjelenne majd
az MSc képzésben.

Igazából az, hogy most a karnak a BSc
rendszerben egy szakos a képzése, ez
véleményem szerint egy alapozást jelent
az MSc képzések felé. A tartalmi kérdések
a lényegesebbek, így nem gondolom,
hogy veszteségnek kell megélnie a karnak
ezt a struktúraváltást. A héten adtuk be a
szakindítási kérelmet, ami egy 400 oldalas
anyag, óriási munka van mögötte, mint
ahogy az előbb említett akkreditációs
munkák mögött is. Jelenlegi terveim szerint
- úgy gondolom, aki tovább végzi ezt a
munkát, az ő tervei szerint is - 2007-től
szeretnénk a mesterképzést a karon
elindítani. Ezek jól illeszthetőek lesznek
egymáshoz is, a mesterképzés a jelenlegi
szakosodási rendet fogja megőrizni.

Hogy tudná összefoglalni röviden ezt
a kétlépcsős képzést?

Ez szellemében más, mint a jelenlegi
egyfokozatú képzés, idejében megnö-
vekszik, tehát a 7 félév után egy négy
féléves mesterképzés következik, tehát
egy szemeszterrel mindenképpen megnő
a képzés. Ugyanakkor két önálló feladatot,
két diplomatervet épít be a képzésbe. A
BSc is egy szakdolgozattal zárul és az MSc
pedig egy nagyobb lélegzetű diplomaterv
készítéssel fejeződik be. A cél a BSc
képzésben, hogy a jelenlegi főiskolai
szintnél magasabb elméleti ismereteket
adjon, de a gyakorlati képzést, az azonnali
felhasználhatóság igényét jobban bizto-
sítsa a hetedik félév végén a kikerülő
hallgató számára. Ez nagyjából azt jelenti,

hogy a jelenlegi négy féléves, a karon
egységes alapozást – amely mind a két
szakon egységes volt – ez az új tanterv
három félévre szorítja. Tehát a 7 félévből 3
félév az, ahol együtt tanul mind a három
szakirány hallgatósága, és ezt követően
tanulják a szakirányok szerinti tan-
tárgyakat. Ahogy én látom különösebb
szakterületi veszteség nélkül, tehát 45-45
kreditpont jut az úgynevezett szakirányú
képzésre, amin belül 30 kreditpont egy
differenciált modul szerinti képzés, a
jelenlegi szakirányainknak felelne meg. Ha
megnézzük a jelenlegi tantervet, ahhoz
képest semmilyen szakmai alapozó tárgyat
nem ér veszteség, ugyanolyan méretben
szerepelnek, pluszként a hetedik sze-
meszterben jelenik meg a szakdolgozat. Az
MSc képzésre eleve kevesebben me-
hetnek tovább, a jelenlegi elképzelések
szerint, az országos létszámok alapján a
mesterképzést a BSc képzésben tanul-
mányaikat kezdők 40%-a vehet részt. Ez
nincs szakok szerint lebontva, tehát
elképzelhető az, hogy változatlanul nagy
létszámú lenne a mesterképzésünk, a
jelenlegitől nem nagyon eltérő létszámban.
Én ebben reménykedek, hiszen orszá-
gosan egyedülálló teljes profilú képző-
intézmény vagyunk. Bár másutt is ké-
peznek közlekedésmérnököt, hiszen a
győri Széchenyi István Egyetemen fő-
iskolai és egyetemi képzés folyik, noha
még az egyetemi szinten oklevél-kibo-
csátás nem történt (jelenleg harmadévesek
az egyetemi szinten tanulók, és a lét-
számuk, olyan 30 fő körüli évente). Nem
gondolom, hogy ez olyan nagy veszélyt
jelentene. Közlekedésmérnököt képeznek
még a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen, jelenleg főiskolai szinten, de
csak minden 3. évbeni kibocsátással és
nagyon alacsony létszámmal, valamint
repülő-mérnököt Nyíregyházán, ők azon-
ban alapvetően pilóták lesznek. Őket
sorolta a kormányrendelet a közlekedés-
mérnök-képző intézetek közé.

Ha az itt végzett, most közlekedés-
mérnökként oklevelet szerző BME-s
hallgatók tanulmányokat akarnak folytatni
majd az egyetemi szintnek megfelelő
mesterképzésben, akkor annak nem lesz
különösebb akadálya. Nem vagyok sem
optimista, sem pesszimista. Igazából úgy
gondolom, hogy minden struktúrában
lehet jó és rossz mérnököt képezni. Ennek

a karnak eddig is nagyon nagy volt a
vonzása, tavaly háromszoros, idén négy-
szeres a túljelentkezés a kar iránt.  Nagyon
remélem, hogy ebben az érdek-lődésben
az oktatók szándéka és a hallga-tók akarata
összetalálkozva, ugyanazokat el fogja
juttatni az oklevélszerzéshez, akik ma is itt
a karon oklevelet szerezhetnek.

Miután elválik egymástól az MSc és
BSc képzés, az MSc képzésre más egye-
temekről is jöhetnek hallgatók, akik másutt
szereztek BSc alapképzést, mint ahogy a
tőlünk BSc alapképzést szerzettek más
szakokon is tanulhatnak tovább, akár a
Műegyetemen belül, akár más egye-
temeken. Így tehát feltehetően nagyobb
lesz a hallgatói mobilitás, mint amilyen a
mostani. Ez a kínálat, ez a tanári kari akarat,
ami most megmutatkozik a szakindítási,
szakalapítási kérelmek beadásakor. Ez is
egy jel arra, hogy mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy minél
többen jöjjenek ide, és minél jobb hallga-
tók jöjjenek ide.

Mit vár az utódjától?
Eléggé nagy volt a kari összhang, és

egyetértés az eddigiekben, hogy  bár-
melyik pályázó ezt megfelelően tudja majd
értékelni és értékesíteni. Bármi is volt, amit
az ember elért, azt soha nem egyedül érte
el. Tényleg köszönettel tartozom a dékán-
helyetteseknek, a tanszékvezetőknek, a
dékáni hivatali kollégának, valamennyi
munkatársamnak, és- nagyon komolyan
mondom- a hallgatóknak is. Mindig
partner volt a hallgatóság, a kari tanácsi
előterjesztések megbeszélésében, a
problémák felvetésében. Az utódomnak
igazán azt kívánom, hogy ez a támoga-
tottság, amit olyan nagyra értékelek, és
másképp el se tudtam volna képzelni a
munkát, az számára is megmaradjon. Mert
a munka végzése csak abban a közegben
lehetséges, amelyből a támogatás szár-
mazik.

Köszönöm a beszélgetést, örülök
hogy ilyen bíztatóra sikerült.

Azt gondolom egy egyetemet két
dolog tesz egyetemmé: (és ezt nem én
találtam ki hanem Eötvös Lóránd) „Az
oktatói meg a hallgatói”. Ha jó oktatók jó
hallgatókkal találkoznak, akkor lehet
akármilyen képzési struktúra, akkor is
remek szakembereket lehet képezni majd.

Gitka
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Utca embere

       Azt tudjuk, hogy a Mikulás Lappföldön, a Jézuska a Mennyországban lakik. Viszont
hol lakik a Húsvéti nyúl?

· A Húsvéti nyúl ott lakik, ahol Tapsi Hapsi, ugyanis a kettő ugyanaz. Húsvétkor soha nincs a TV-ben Bolondos Dallamok,
mert a nyuszi dolgozik. Tuti, hogy ő az!

· A Miki tudja, én nem!
· Szerintem ketrecben van, a tyúk felügyel rá. Ők együtt vannak, csak a tyúk zsarnokoskodik a nyúl felett, egyedül

Húsvétkor engedi ki.
· Ketrecben van, a Nesquik Nyuszi zárja be és engedi el, mert ő fölötte áll!
· Ez kérdés? Természetesen nálunk.
· Passz!
· A koliban.
· Fazékban, mezőn, állatkertben.
· Lappföld és a Mennyország között félúton, kicsit jobbra.
· Nyúlföldön.
· Odúban.
· Húsvét-szigeteken.
· Az erdőben, mert a többi nyúl a mezőn lakik.
· Azt nem tudom, de biztos tojásokat rak a Télapóval.
· Albérletben lakik, Szimán Bobán fogszakorvosznál.
· A Margitszigeten, az a Nyulak - szigete, nem?
· A HaBárban.

Noncsi és Eszti
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Szakestély
Hogy hogyan is kezdődött el ka-

runkon a Szakestélyek hagyománya? 1999-
ben az akkori végzősök elhatározták, hogy
követve a selmeci (soproni, miskolci)
hagyományokat, Karunkon is megpróbál-
koznak a hagyományőrzéssel. Ennek
következménye lett az első Gyűrűavató
Szakestély. Természetesen a szakestélyhez
kellett egy Kari himnusz is, melyet  Melkvi
Dánielnek – aki az első két évben a szak-
estélyek Praesese is volt – és Street
Gábornak köszönhetjük. Szerencsére egyre
több embert sikerült „megfertőzni” ezzel a
szokással, és a következő évben már
kibővült a Szalagavató Szakestéllyel is.
Sajnos, mivel nem felmenő rendszerben
lettek bevezetve a szakestélyek, ezért
karunkon csak idén végez az első olyan
évfolyam, akik már balekká lettek ke-
resztelve. Ugyanis a hagyományok szerint,
csak a felkeresztelt balekok lehetnek később
firmák, és ők avathatnak szalagot, majd
gyűrűt. Tehát, akik jövőre szalagot, illetve
gyűrűt szeretnének avatni, azoknak
ajánljuk, hogy ősszel vegyenek részt a
balekvizsgán és a Balekkeresztelő Szak-
estélyen! A 2003/2004-es tanévben teljes
körű lett a szakestélyek sora, hiszen ekkor
volt az első Firmaköszöntő Szakestély.

Most már teljes a Szakestélyek listája,
lássuk, hogy melyik mit is takar!

A tanév elején, szeptember végén,
vagy október elején kerül megrendezésre a
Balekkeresztelő Szakestély, amelyen az
egyetemi tanulmányaikat éppen megkezdő
fiatalokat balekká keresztelik, melynek
előfeltétele a Balekvizsga-bizottság előtt
sikeresen letett Balekvizsga. Aki ezt nem
abszolválja, annak a Szakestély keretein
belül kell pótvizsgát tennie. Természetesen
a Balekvizsgát segíti az előtte lezajló
Balekoktatás. Ki is a balek? Együgyű,
hiszékeny lény, elsős, de a keresztelésen
már túlesett. Mindaddig balek, amíg társai
nem köszöntik Firmaként.

Az őszi félév másik szakestélye a
Firmaköszöntő Szakestély. A firma ese-
tünkben harmadéves vagy idősebb diák;
szorgalmas, bölcs, jóindulatú, mértéktartó,
barátságos és közben isteni fényben
tündököl. A balekság nélküle semmire sem
jutna. Sok terhes feladata mellett – nem
kímélve önmagát – Ő a gyengébbik nem
támasza. Majdnem mindegyik zseni.

A tavaszi félév-ben a végzősök sok

gondterhes feladata
közé ékelődve üdítő
színfoltként találjuk a
Szalagavató és a Gyű-
rűavató Szakestélyt. A
szalag és a gyűrű is az
együvé tartozást és a
sok szép emléket jel-
képezi. A Szalagavató
Szakestélyen nevezik ki
a valétáló évfolyam
tiszteletbeli évfolyam-
társai, akik közül le-
hetőleg az egyik fő a
gépész részt, míg a má-
sik a közlekes részt kép-
viseli. Az idei tiszteletbeli évfolyamtársak:
Cseke József és Mándoki Péter. Ők ezen a
szakestélyen kapják meg a diplomaterv
feladatukat, amit a Gyűrűavató Szakestélyen
kell megvédeniük. Érdekes látni a védés előtt
izguló mérnökjelölt tiszteletbeli évfo-
lyamtársakat. Cseke József témája: Alkohol-
meghajtású alagútfúró berendezések
vizsgálata; Mándoki Péter témája: Ter-
vezzen speciális buszpályaudvart a Baross
Gábor Kollégium kertjébe, a HaBár ven-
dégeinek hétvégi hazaszállítása céljából.

A szakestélyek igen vidám hang-
vételűek, mégis kultúrált szórakozást
kínálnak mindenkinek. A szakestélyek
levezetése nem egyszerű feladat, ezért
tisztségviselők is vannak, akik a követ-
kezők:

Praeses: a szakestélyek elnöke, első
embere, legfőbb tisztségviselője. A Praeses
általában végzős ember, bár a kredit-
rendszernek „hála”, sajnos előfordul, hogy
nem tud a Praeses az adott évben végezni.
Itt szeretnénk megemlíteni az eddigi
elnököket: Melkvi Dániel, Mészáros Zoltán,
Kurucsó Balázs, Balogh Levente, Nyerges
Péter és idén Aradi Szilárd.

Major domus: háznagy. A Legma-
gasabb Praeses segítője. Hagyomány, hogy
a következő évben ő lesz a Praeses, ezért
általában végzés előtt egy évvel kerülhet
ebbe a pozícióba az ember.

Fuchsmajor: balekcsősz, a balekság
segítője és regulázója. A Praeses rajta
keresztül kommunikál a setét baleksággal.
Feladata még a jelenlévő vendégek rend-
szabályozása is.

Contra Punktok: kötelezően felrúgják
a fényességes házirend szabályait. Fela-

datuk csak látszólag a Praeses bosszantása,
folytonos szurkáló megjegyzéseikkel éppen
magas és dicső mivoltukra mutatnak rá.

Cantus Praesesek: nótabírók. Ők
éneklik elő a szakestély dalait. Itt je-
gyeznénk meg, hogy érdemes eljárni a
daltanulásokra, mivel igazán akkor lehet
élvezni a szakestélyeket, ha ismeritek a
dalokat, és társaitokkal együtt tudjátok
énekelni azokat, illetve jobban meg-
ismerhetitek a szakestélyek menetét.

Konzekvenciák: mivel a legmagasabb
Praeses definitíve tévedhetetlen, ezért ha
mégis valamilyen hibát ejt, nekik kell ezért
levonniuk.

Etalonrészeg: a szakestély hangu-
latának hiteles indikátora. Nyelvtörő
versikéjének elmondásakor kiderül, hogy a
szakestély mennyire került derült állapotba.
Ha már nem tudja hibátlanul elmondani a
versikéjét, a szakestélyt be kell rekeszteni.

Páter Krampampuli: a Gyűrűavató
Szakestélyen felszolgált finom nedű
előállítója.

Reméljük, sikerült felkeltenünk érdek-
lődéseteket a szakestélyek iránt, és egyre
több emberrel fogunk találkozni a dalta-
nulásokon és a különböző szakestélyeken!

Jó utat, a Közlekesnek! Vivát Közlek-
kar!

Erika és Szilu

Szeretném megköszönni a segít-
séget mindenkinek a Szakestély előtt és
alatt. Nélkületek nem jöhetett volna létre!

Kövi
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Miután a „főnökasszony” már
vagy huszadszor érdeklődött szelíden
a mozis cikk hogyléte felől („Mikor adod
már végre le!”), tehát azonnal ötletre
volt szükségem, vetettem egy gyors
pillantást a héten vetített filmek listájára.
Gyorsan le is vontam a konzekvenciát:
nem csak nekem nem jut semmi az
eszembe, hanem a filmkészítőknek
(forgatókönyv-íróknak, rendezőknek,
producereknek) sem, hiszen a multi-
plexekben vetített 20-22 film negyede
folytatás vagy egy korábbi film rimékje
(lásd: Az átok). A folytatásokkal az a
probléma elsősorban (legalábbis szerin-
tem), hogy szinte sohasem sikerül
utolérni az első rész színvonalát (bár azt
nem gondoltam volna, hogy az xXx
című rossz viccet képes valami is
alulmúlni, azért Ice Cube-nak és a Halj
meg máskor rendezőjének, Lee Tamaho-
rinak azért csak sikerült), sőt az esetek
döntő többségében a pénz beszél, a
kutya meg teszi azt amit szokott (értsd:
a film egyetlen célja, hogy a mozilátoga-
tók zsebéből kiénekelje a valutát).

Ebben a hónapban kivételt talán
csak a Vejedre ütök és a Csak lazán
jelenti. Ben Stiller és Robert De Niro
könnyed bohóckodásának első felvo-
nását annó az azóta megszűnt Baross
Filmklub is vetítette (teljes közönség-
sikerrel), most pedig Barbra Streisand
és Dustin Hoffman is csatlakozik a
szereplőgárdához, úgyhogy van itt
minden: nyugdíjasszex, igazságszérum,
kanos öleb, altesti poénok satöbbi-
satöbbi. Garantáltan könnyed és súly-
talan kikapcsolódás.

Más a helyzet a Csak lazánnal
kapcsolatban (mely a Szóljatok a
köpcösnek folytatása), hiszen Barry
Sonnenfeld, akinek olyan filmeket
köszönhetünk, mint A galád család
(The Addams Family), a Sötét zsaruk
(Men in Black) mindkét része, a Vadiúj
vadnyugat (Wild wild west), illetve a
Mint a kámfor (Out of sight), nem
vállalta a folytatást, ellentétben a
szereplők többségével, akiket így F.
Gary Gray (Az olasz meló, Túl minde-
nen, Nincs alku) irányított a forgatás
alatt. Meg is látszik a változás, de
dacára az itt-ott erőltetett lazaságnak, a

Szerinted?... Mozi
szedett-vedett forgatókönyvnek és
Christina Millian jelenlétének (tisztára
Nyócker, csak itt nem „Ifjabb Duplael”
énekel állandó jelleggel), a film mégis
nevettet. Ez pedig két alaknak köszön-
hető: az önmagát feka keménycsávónak
képzelő és stricinek öltöző menedzser
(Vince Vaughn; Kidobós, Old School,
Starsky & Hutch, A sejt), valamint
társa, a gombafrizurás, nagyon buzis,
színészi ambíciókkal rendelkező testőr
elviszi a vállán a filmet. Utóbbi szerepé-
ben az egykori pankrátor, művésznevén
„A Szikla” (A Múmia visszatér,  A
Skorpiókirály, Az Amazonas kincse)
parádézik; Eddy a tanúm rá, hogy most
is röhögnöm kell, ha eszembe jut filmbéli
„monológja” (az egyik meghallgatásra
ugyanis a Hajrá, csajok!-ból tanulja
meg két lány párbeszédét, melyet
ezerrel gesztikulálva, halálos komoly-
sággal elő is ad). Egy-két poénra és jó
beszólásra a többi szereplő is képes,
láthatunk jó jeleneteket, csöppnyi
iróniát (gettós afrók négy vizuál-
tuningolt, dübörgő H2-vel megjelennek
a főnöknél, aki az ottani Rózsadombon
lakik, fehérek között), ennél többre
senki ne számítson, de nekem elég volt.

Legutóbb írtam egy kicsit a horro-
rok felemelkedéséről, így nem ismétlem
önmagam, inkább lássuk a mostani
újdonságot, mely nem más, mint a
Fehér zaj. Ez a film egyféleképpen
képes felborzolni a néző idegeit, ha
sötétben, teljes csöndben, nagy hang-
erővel és legfeljebb harmadmagunkkal
nézzük meg (lehetőleg közelről). Így
ugyanis lehet,
hogy hajlandó-
ak és képesek
vagyunk bele-
élni magunkat
Michael Keaton
(Batman ,  Bat-
man visszatér,
Közös többszö-
rös) szerepébe;
bármely egyéb
esetben az Átok-
effektus lép élet-
be, tehát szemet
szúr a történet
pontatlansága, a

forgatókönyv fehér foltjai (bocs…), jön
a horrorgyilkos kérdés („Mikor történik
már végre valami?!”). A film finise az
előbb említett kritériumok teljesítése
esetén is homályos, bár lehet (de
valószínűleg nem), hogy a kedves
mozinézők fantáziájára akarták bízni a
történet kikerekítését. Arra azért rájöt-
tem, hogy túlzásba vitték a főhős
megszállottá válását: szegény özve-
gyünknek nem elég, hogy egyszerre
legalább hat TFT-t kell bámulnia (rá-
adásul a háta mögött is van, hogy csak
mi lássuk, hogy jön valami), de van egy
fia is, aki ugyan sok szerepet nem
játszik, de legalább le lehet passzolni a
rokonoknak, meg a végén enyhíteni
lehet a nagy bánaton egy túlvilági
üzenettel. Bármennyire is úgy tűnik, a
film azért annyira nem rossz, amolyan
„Akár létezhet is!” kategória, így ha
ezután félsz hangyafocit nézni, és csak
a Duna TV halacskái mellett vagy képes
elaludni, akkor én mosom kezeimet.

Miután minden híradástechnikai
eszközből ez jön, megemlíteném, hogy
aki esetleg nem tudná, május 19-én (a
világpremierrel együtt) itthon is startol
a Csillagok Háborúja harmadik része
A Sith-ek bosszúja. Vélhetően nemcsak
Star Wars-fanatikusok és Vader-rajongó
bizarrszex-kedvelők fognak a mozikba
zarándokolni, hanem a mindent elárasz-
tó marketing által üldözött átlagemberek
nagy hányada, igaz Lukácsot és felme-
nőit emlegetve, de azért megnézi a
filmtörténelem leghíresebb eposzának
utoljára bemutatásra kerülő részét.
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Könyvajánló

Sokat gondolkoztam azon, hogy melyik könyv ajánlóját írjam meg
azok közül, amiket mostanában olvastam, de aztán hosszas vívódás
után John Gribbin : Schrödinger macskája mellett döntöttem. Hogy
miért, Niels Bohr szavai adják meg a választ: „Akit nem ráz meg a
kvantumelmélet, az nem értette meg.”

Nagyon nehéz röviden írni egy olyan könyvről, amely gyakorlatilag lépésről lépésre mutatja be
a kvantumfizika (ezen belül is főleg a kvantummechanika) fejlődését. Rávilágít arra, hogy hogyan
alakult ki és az egyes nagy „eszek” (pl.: Bohr, Schrödinger, Einstein, Bell, Bragg, de Broglie,
Heisenberg, Boltzman, Bose, Maxwell és még sokan mások) miként adták „életüket” és munkájukat
hozzá, hogy választ kapjanak mindazokra a kérdésekre, amelyekre talán mindenki választ szeretne
kapni. Mi is az atom a valóságban, mikor keletkezett a Világegyetem, van-e egyáltalán az Einstein
által oly sokat emlegetett, az „igazi valóságot” leíró fizikai törvény, hiszen szerinte az „Isten nem
kockázik”…

Nekem azért tetszett meg nagyon ez a könyv, mert érthető formában fogalmaz, mellőzi a „szimpla földi halandó” által nehezen
érthető kvantumfizikai egyenleteket, ehelyett látványos magyarázó ábrái segítik a „valóság” alapjainak megértését. Csak egy
érdekesség belőle: az ember sokat gondolkodik a hollywoodi filmek által oly közkedvelt időutazásról. Vajon hányan gondoltátok
volna, hogy Frank Trippler amerikai matematikus már jó ideje bebizonyította, lehetséges egyfajta időutazás. Tripler egy olyan
időgépet készített (persze csak „fejben” ), amely henger alakú, 100 km hosszú, az alapja 10 km sugarú, tömege a Napéval megegyező
(azaz atommag sűrűségű) és ezred-másodpercenként kétszer megfordul a tengelye körül. Egy efféle gép „maga körül magával
sodorná a téridő szerkezetét”. Természetesen rengeteg technikai felszerelést köszönhetünk a kvantumfizikának, pl.: számítógép,
lézerek, mézerek. Ezek persze csak állomások a kvantumfizikában, de a kérdésre, hogy mi a „valóság”, nem lehet egy oldalban
válaszolni. Sajnos (ha lehet egyáltalán ilyent mondani), sokkal másabb/rosszabb, mint ahogyan azt a műegyetemi fizikai ismereteink
alapján gondolnánk. Egy mondattal összefoglalva a könyvből: „Semmi sem valóságos, csak amit látunk, és mihelyt nem nézünk
oda, ismét megszűnik valóságos lenni”. De ehhez már el kell olvasni a könyvet és Bohr bevezető idézetét újból átgondolni…

Ákos

Ha másért nem, hát azért, hogy
aztán lehessen fikázni. Én a magam
részéről bízom benne, hogy nem lesz a
kelleténél több sírás-rívás a filmben,
mert az első két rész ilyen szempontból
borzalmasra sikerült (komolyan
szurkoltam a Baljós árnyak alatt, hogy
Liam Neeson, ugyan cseppet sem
jedihez méltóan, de fogja be a kis
Anakin száját, mert annyira szenvedett
az anyja miatt, hogy rossz volt nézni is,
nemhogy hallgatni). Speckó effektekből
biztosan nem lesz hiány, fénykar-
dozásból sem (remélem azért a Yoda-
ugrándozást megspórolják nekünk),
szóval fő a bizalom! Ja, és nincs az a
stúdió, amely lenne olyan marha, hogy
most küldje valamelyik nagyfilmjét a
mozikba, így tehát a következő hetek,
akár tetszik, akár nem, úgyis az Erőről
szólnak majd.

Jó mozizást mindenkinek!

Az előző számban megjelent játék
megoldásai:

1. A Jóbarátok és a Joey című
sorozatokat nem a CBS, hanem
az NBC tévécsatorna sugározza/
sugározta.

2. Ki mondja, kinek, melyik filmben:
„Pszichó! Te fedezd a seggünket!...Lécci!”
Tiby (Kovács Lajos) mondja Psychónak
(Bicskey Lukács) az Argóban.
„-Miért fájnak a szemeim?”
„-Mert még sohasem használtad őket.”
Neo (Keanu Reeves) és Morpheus
(Laurence Fishburne) párbeszéde a
Mátrixból.
„Anyuci nagyon pipa..”
Malcolm (Jeff Goldblum) megjegyzése
Sarah-nak (Julianne Moore) és Nicknek
(Vince Vaughn), miután a nőstény T-Rex
lerúgja az egyik dzsipet a szakadékba az
Elveszett világ (Jurassic park 2.) egyik
jelenetében.

Új játék:
A szokásos (ki, kinek, melyikben):
„-…Én gazdag leszek!”
„-Jah! Mész majd a Pajtadiszkóba a
Romantic-kal. Olyan gazdag leszel, mint
az atom. Lesz négy ruhád meg egy
Suzukid. És egy bomba minigarzonod itt a
Nagyfuvarosba’!”

A: -Nem maga a polgármester.
B: -A szerencse forgandó.
A: -Mit akar?
B: -Ó, egyből a tárgyra tér? Értékelem ezt
egy álarcot viselő férfitől!
A: -Nem gondolja komolyan, hogy maga
nyer, ugye?
A: -A szerencse forgandó.

„-Miért álltam fel ide?”
„-Hogy magasabb legyen!”
„-Nem! …Azért álltam fel az asztalomra,
hogy emlékezzem rá, hogy a dolgokat más
nézőpontból is látnom kell!”

Kövi
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A csoport

 A Nem tudom csoportgyőzelme ön-
magában nem meglepetés, hiszen cso-
portmérkőzéseken már láttuk őket vitézkedni,
azonban a Stihlt és az igencsak átalakult
Banyekokat előzték meg, így már nem tartozik
a tuti fix eredmények közé. E három csapat
mellett még továbbjutott a Papa (nem össze-
tévesztendő az NB I-es Lompard Pápával, pláne
nem XVI. Benedek Pápával) csapata, akik az
egymás elleni eredménynek köszönhetik a
tovább lépést a Ropival szemben. A mezőny
legegyszerűbb csapatának, az ÉKnek még
fejlődnie kell, a Foccantás pedig a leg-
amatőrebb csapat címért küzdhet a szezon
végén.

B csoport

Miléék esélyeshez méltóan nyerték ezt a
csoportot, a sokat futó CSMBH előtt. A
Hosszú Fiúk nyerték a Csel-C elleni ver-
senyfutást: ők szerezték meg a csoport
harmadik helyét, igaz csak jobb gólkü-
lönbségüknek köszönhetően. Reméljük az
Elsősokk csapata még átél egy-két sokkot ezen
bajnokság keretei között. A Mérnököknek is

voltak figyelemre méltó eredményei (pl:
Mérnökök - Csel-C 4-4), míg a Super Light is
elmondhatja magáról, hogy egy szezonban
már két győzelemre is futja. Kétség sem férhet
hozzá, hogy a bajnokság legszebb csapata A
Csajok, akik nem tudták megismételni előző
szezonbeli kiváló teljesítményüket.

C csoport

Bár botlott egy jókorát az FC T4 csapata,
azért hozta a csoportgyőzelmet, míg másodikak
a HP FC futott be. A 5 Non Blondes szerezte
meg ebben a csoportban a harmadik helyet,
míg a Möhhh csapatának kikaparták a legjobb
16 közé jutást érő negyedik pozíciót. A
Gumimacik csak magukat okolhatják a
kiesésért: utolsó mérkőzésen elszenvedett
vereségük jelentette számukra a végállomást.
Ahogy ismerjük őket, biztos összekapják
magukat a nyáron és egy jobb teljesítménnyel
rukkolnak elő. A Deportívó – Nyakonrúglak
csapata üde színfoltja a bajnokságnak, főleg
ha a HaBárban jól sikerül a bemelegítés a
mérkőzések előtt. Az utolsó mérkőzésükön
tomboltak igazán a Gyöngytyúkok, hiszen
ekkor szerezték első győzelmüket.

Iron Hook
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Banyekok 12-1 0-0 3-5 6-2 2-4 7-2

Foccantás 1-12 1-9 3-19 1-7 0-6 4-21

Stihl 0-0 9-1 2-1 3-3 4-4 4-0

Ropi 5-3 19-3 1-2 8-0 2-4 1-10

ÉK 2-6 7-1 3-3 0-8 5-4 3-14

Nem tudom 4-2 6-0 4-4 4-2 4-5 4-2

Papa 2-7 21-4 0-4 10-1 14-3 2-4

A csoport
1. Nem tudom 6 4 1 1 26 - 15 13 p
2. Stihl 6 3 3 0 22 - 9 12 p
3. Banyekok 6 3 1 2 30 - 14 10 p
4. Papa 6 3 0 3 49 - 23 9 p
5. Ropi 6 3 0 3 36 - 22 9 p
6. ÉK 6 2 1 3 20 - 36 7 p
7. Foccantás 6 0 0 6 10 - 74 0 p

D csoport

A csoport rangadóját és egyúttal magát
a csoportot is a Mi FC nyerte a Rába Stock
előtt. A továbbjutást érő másik két helyért óriási
küzdelem folyt, végül a körbeverések után  a
Labda és a szezon közben egy főkormányossal
erősítő Hey Bobby került be a következő körbe,
az S-Team SE-nek nem volt szerencséje az
egymás elleni eredményekkel, míg a Jó-
munkásember FC megszerezte történetének
első győzelmét. A Fapuma csapata bár pontot
nem szerzett, tapasztalatot annál inkább,
amelyet a legamatőrebb csapat címért vívott
meccsen kamatoztathat majd.

B csoport
1. Miletics Laciék 7 7 0 0 49 - 9 21 p
2. CSMBH 7 5 1 1 57 - 8 16 p
3. Long Boys 7 3 2 2 30 - 13 11 p
4. Csel-C 7 3 2 2 38 - 27 11 p
5. Elsősokk 7 3 0 4 23 - 27 9 p
6. Mérnökök 7 2 1 4 23 - 42 7 p
7. Super Light 7 2 0 5 16 - 33 6 p
8. A Csajok 7 0 0 7 9 - 86 0 p
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A Csajok 4-10 0-21 2-10 1-8 1-11 1-20 0-6

Miletics Laciék 10-4 9-1 13-1 6-1 2-1 4-2 5-0

Csel-C 21-0 1-9 4-4 6-3 2-2 0-7 4-2

Mérnökök 10-2 1-13 4-4 3-5 3-1 0-12 2-5

Elsősokk 8-1 1-6 3-6 5-3 2-3 1-6 3-2

Long Boys 11-1 1-2 2-2 1-3 3-2 2-2 10-1

CSMBH 20-1 2-4 7-0 12-0 6-1 2-2 9-0

Super Light 6-0 0-5 2-4 5-2 2-3 1-10 0-9
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FC T4 5-2 3-0 3-0 2-1 12-0 1-4

HaBár-Deportivo 
Nyakonrúglak 2-5 4-8 2-5 1-6 3-2 2-3

HP FC 0-3 8-4 1-0 6-4 4-1 4-3

5 Non Blondes 0-3 5-2 0-1 2-1 10-0 2-1

Gumimacik 1-2 6-1 4-6 1-2 5-6 6-2

Tomboló 
Gyöngytyúkok 0-12 2-3 1-4 0-10 6-5 7-17

Möhhh 4-1 3-2 3-4 1-2 2-6 17-7

C csoport
1. FC T4 6 5 0 1 26 - 7 15 p
2. HP FC 6 5 0 1 23 - 15 15 p
3. 5 Non Blondes 6 4 0 2 19 - 8 12 p
4. Möhhh 6 3 0 3 30 - 22 9 p
5. Gumimacik 6 2 0 4 23 - 19 6 p
6. HaBár Dep. Ny. 6 1 0 5 14 - 29 3 p
7. Tomboló Gy. 6 1 0 5 16 - 51 3 p
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Mi FC 6-1 10-3 13-2 15-1 7-2 2-1

Labda 1-6 3-0 4-5 4-1 8-1 1-10

Hey Bobby 3-10 0-3 4-1 13-2 12-1 2-7

S-Team SE 2-13 5-4 1-4 8-6 11-2 2-11

Jómunkásember FC 1-15 1-4 2-13 6-8 9-3 0-19

Fapuma 2-7 1-8 1-12 2-11 3-9 3-6

Rába Stock 1-2 10-1 7-2 11-2 19-0 6-3

D csoport
1. Mi FC 6 6 0 0 53 - 10 18 p
2. Rába Stock 6 5 0 1 54 - 10 15 p
3. Labda 6 3 0 3 21 - 23 9 p
4. Hey Bobby 6 3 0 3 34 - 24 9 p
5. S-Team SE 6 3 0 3 29 - 40 9 p
6. Jómunkásember 6 1 0 5 19 - 62 3 p
7. Fapuma 6 0 0 6 12 - 53 0 p

E félévben 29 csapat adta le nevezését az Iron Hookra, akiket 4 csoportba,
1 db 8 fősbe és 3 db 7 fősbe sorsoltuk, ahonnan az első 4 csapat lép tovább a
legjobb 16 közé. Ők már egyenes kieséses rendszerben, egy mérkőzésen – tehát
itt már nem lehet hibázni – döntik el a továbbjutás kérdését. A csoportküzdelmek
alatt nagyrészt a papírforma érvényesült, de azért akadt egy-két meglepő
eredmény.

Manci



2005. május

17

Idén már hetedik alkalommal ren-
dezte meg a Testnevelési Tanszék az
EHK-val karöltve a Műegyetemi Sport-
nap elnevezésű rendezvényét. Az előző
évekhez hasonlóan idén is labdarúgás,
kosárlabda, asztalitenisz, darts és csocsó
sportágakban hirdettek győztest. A
kosárlabda kivételével az események
március 2-án kerültek lebonyolításra, míg
a kosárlabda a Karokközti Kosárlabda-
Bajnokság keretein belül lett meg-
rendezve március 19-20-án.

Csocsó

Csocsóban a Szalay Attila – Tóth
Péter és a Makay Tamás – Tóth Zoltán
párosok neveztek a versenyre, de sajnos
lecsúsztak a dobogóról.

Asztalitenisz

A szépszámú induló között fel-
fedezhettünk közlekkaros indulókat: női
egyes versenyszámban Eichinger Éva és
Kecskés Katalin mellett Sipőcz Éva indult,
aki a harmadik helyen végzett. Sipőcz Évi
Kecskés Katival az oldalán megismételte
előző számban elért eredményét: mind-
kettőjük nyakába bronzérmet akasztottak
a díjkiosztó ünnepély során.

Férfi egyesben Szalóky Dániel, Vári
Miklós, Menyhárt László és Gáspár Attila

Sportnap 2005
indult, közülük Dani és Miki bejutott a
legjobb 16-ba, de ott meg kellett hajolniuk
a nagyobb tudás előtt. Férfi párosban Vári
Miklós és Gáspár Attila állt asztal mellé,
de pechjükre már az első körben a későbbi
győztessel kerültek össze. Vegyes pá-
rosban az Eichinger Éva – Menyhárt
László egységünk indult.

Labdarúgás

A szerencsés sorsolás folytán az
Építészkar felett aratott 5-1-es győzelem
már elődöntőt ért. Itt az Építőkar leg-
jobbjaival csapatával találkoztunk, ahol
az 1-1-es döntetlen után büntetőrú-
gásokkal kerekedett felül csapatunk,
köszönhetően Attikának, aki két hetest is
hárított a szétlövés során. A döntőben a
Gépészekkel kerültünk össze és meg-
érdemelt 2-0-s sikert arattunk, így 2000
után másodszor emelhették magasba
focistáink e serleget. A csapat tagjai:
Gáspár Attila, Burcsa Gábor, Ádám István,
Valler Imre, Balogh János, Men-czel
Tamás, Fülöp Árpád, Csanaki Péter,
Szalóky Dániel, Telek Zoltán.

Kosárlabda

Márciusban került sor a hagyo-
mányos Műegyetemi Kosárlabda Bajnok-
ságra, ahol természetesen a Közlekkar is

képviseltette magát. A csapat keretét a
Közlek Henger egyetemi bajnokságban
is játszó játékosai alkották. Sajnos a
kosártorna színvonala és látogatottsága
az utóbbi időkben csökkenő tendenciát
mutatott, és ez nem volt másképp idén
sem. A más programokkal való össze-
szervezés teljes hiánya mutatkozott, és
bántóan üres lelátók előtt zajlott a torna.
Hol vannak már azok az idők, amikor a
közlekes tábor egy fél szektort meg-
töltött...

Ennek ellenére a csapat sikeresen
szerepelt, mert 2003 után idén is a második
helyen végzett, beállítva a legjobb
közlekes eredményt . A mezőnyből
kiemelkedett a Villanykar csapata, őket
sem a csoportmérkőzéseken, sem az
egyenes kiesésben nem tudta megszo-
rítani az aktuális vetélytárs, a döntőben
az első félidőben eldöntötték a kérdést,
és végül 101-77-re nyertek.

Minden csapattagot köszönet illet a
részvételért és a szép eredményért!
Jövőre is ott leszünk!

A torna közlekes eredményeiről,
pontszerzőiről és a korábbi évek ered-
ményeiről, valamint az egyetemi baj-
nokságban játszó csapatról a
www.websamba.com/kozlekhenger
oldalon olvashattok.

Geri & Manci

B1 Miletics Laciék Mi FC D1

A4 Papa Möhhh C4

D2 Rába Stock CSMBH B2
Banyekok 1-3

C3 5 Non Blondes Banyekok A3

D3 Labda Long Boys B3

A2 Stihl HP FC C2

B4 Csel-C Hey Bobby D4

C1 FC T4 Nem tudom A1

Egyenes kieséses szakasz

Május 21-22. BME Open Tenisz-bajnokság lesz a Bogdánffy úti pályákon. A pontos időpontjáról később kaphattoktájékoztatást.

http://www.websamba.com/kozlekhenger
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Ízlelő
Tészta ala Carbonara
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Hozzávalók:

Minél több annál jobb:
Maradék sonka, vagy ahhoz hasonló felvágott, vagy csirkemell,- comb (csont
nélkül)
Tejföl vagy tej
Egy csomag Carbonara szósz alap
Tészta izlés szerinti
Olajbogyóval fel lehet dobni annak, aki szereti

Elkészítés:
Szobán belül:
Megfőzzük a tésztát a mikróban, ha kész, félretesszük, ezután egy másik edényben elkészítjük egy kevés olajjal ugyszint a mikróban
a sonkát, vagy ha maradt otthonról húsféle akkor azt. Tehetünk alá hagymát is ízlés szerint. Erre ráborítjuk a tejet, felforraljuk, ebben
készítjük el a tasakos szószt. Ha ez is kész, mindent össze kell borítani egy tálba; tészta, szósz, olíva (annak aki szereti). Sajt a
tetejére. Grillezős mikróban (feltéve, hogy üvegtál, avagy olyan, ami igazán bírja a meleget) ráolvasztjuk a sajtot. És kész is van.
Mosogatni is egyszerű, mert abban az edényben lehet vizet melegíteni (már ahol ugye nincs a szobában) szigorúan mikróban,
amiből előzőleg jóllaktunk.
Szobán kívűl:
Az eljárás ugyanaz különbség az, hogy a rezsó lehet, hogy foglalt vagy nem elég meleg. A megszokott edényekkel dolgozhatunk,
ez annak jó, aki nem szeret mikróban tésztát főzni. A sütést pedig tepsiben vagy a már előbb megismert üvegtálban is megtehetjük.
Az északi szárnyban a 3.-dik emeleten van szerintem a legjobb sütő, azért jó, mert működik. Én ezt ajánlanám a szobán kívüli készítés
befejezéséhez.
Megjegyzés: Bármilyen tasakos szósz felhasználható hozzá,az általunk leírt recept bővíthető, aminek csak a pénztárca, a hütő és a
fantázia szabhat határt.
Jó étvágyat! Az ételért és annak elkészítésének sikeréért felelősséget nem vállalunk!

Kati és Gergő

Egy ízletes ételhez egy kellemes ital
is dukál, hogy teljes legyen az élvezet.

Aki az egyszerűség elvét vallja,
annak száraz vagy félszáraz fehérbort
tudok ajánlani a vacsorája mellé. Habár a
sörbarátokat nem hiszem, hogy le lehet
beszélni a kedvenc nedűjükről, nem is
akarom, végül is sört mindenhez lehet inni!

Társadalmunk egyes tagjai, első-
sorban hölgyek, szeretik a jó koktélokat,
de egy teljes felszereltségű bárpultot senki
sem tarthat a szobájában, sőt legtöbbször
otthon sem. Így olyan italokat szeretnék
ajánlani, amelyek akár a koliban, akár a
HaBárban ismert alkotóelemekből gyor-
san elkészíthetők.

2. BULLERO
 (Long drink)

- 5 cl tequila
- 1/2 Red Bull
-  ananászlé

3. BECHEROVKA FIZZ
- 3 cl Becherovka
- 3 cl tequila
- meggylé

1. RED LIME
(Long drink => 3dl-es pohárban)

- 3 cl gin
- 3 cl vörös vermut
- limelé

4. BOND MARTINI
- 4 cl száraz Martini
- 4 cl gin
- zöld olajbogyó
- citrom

Edina

Koktélok
avagy jó ebédhez szól a szóda!

“Ne csak együnk, igyunk is!”- szól a régi mondás. Ezt
követve jelentkezik új, remélhetőleg rendszeres rovatunk.
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A rejtvény megfejtését a kozhir@kozlekkar.hu – ra várjuk. A beküldési határidő
június 6.  Akik a helyes megfejtést beküldik, azok közül egy szerencsést meghívunk
a HaBárban egy korsó sörre. A fent említett címre várjuk még az egyéb ötleteket,
észrevételeket az újsággal kapcsolatban.

Előző számunk megfejtése: Ez pedig egy közlekedésmérnöki kar.
A nyertest még a vizsgaidőszak vége előtt értesítjük.

mailto:kozhir@kozlekkar.hu
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A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI

ÖNKORMÁNYZAT
 PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,

NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA

Szerkesztőség:
1114 BUDAPEST,

BARTÓK BÉLA ÚT 17.
FSZ. 8-9.

TEL/FAX.: 1/463-3780
E-mail:

kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu

Felelős kiadó
Balogh Leköszönő Levente

HÖK elnök

Felelős szerkesztők
Radok Sohanemérekhaza Edina
Laczkó Jóazújság,mi?? Gábor

Főszerkesztő
Tasi Bébiszit Marianna

Tördelőszerkesztők
Horváth Háztartásbeli Krisztina

Vári 100évet... Miklós

Olvasószerkesztő
Beke Álmatlanság Gitka

Zsován HaBárDesignSco. Noémi

Írták
Oláh SzobánkívülGergely

Persely Szobánbelül Katalin
Puskás Yanooka János
Fehér Aswmaster Ákos

Kövecses Rovatomvan! András
Bellér Újhaj-újélet László

Bodnár Mostnemhagytunkki Edina
Telek MostŐafőnök! Zoltán
Bayer Leverkusen Balázs

Aradi Praeses Szilárd
Otrosinka Anyuékmáradtak Erika
Márton HaBárDesignSco. Eszter

Nitsch 3pontos Gergely
Szalay Polofahrer Gergely

Rajzolta:
Miczki Vanmégegyhetem?Júlia

KÉSZÜLT:
 AZ EGYETEMI HALLGATÓI KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL

 A MISZ KHT. DIGITÁLIS STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, email: www.miszkht.hu)

 600 PÉLDÁNYBAN
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Néhány praktikus használati utasítás:

Sears hajszárítón:
Alvás közben ne használja!

Chipses zacskón:
Ön is nyerhet! Még vásárolnia sem
kell! Részletek a zacskóban!

Mélyhűtött (mirelit) árun:
Felhasználási javaslat: Kiolvasztani.

Tescós tiramisu dobozán (a doboz al-
ján!):
Ne fordítsa fel!

Pudingos dobozon:
A termék melegítés után forró lesz!

Vasaló dobozán:
Ne vasalja a ruhát saját testén!

Altató tabletta dobozán:
Álmosságot okozhat.

Karácsonyfaizzókon:
Csak kültéri, illetve beltéri haszná-
latra!

Japán konyhagépen:
A másik célra ne használja!

Gyermek Supermanjelmez dobozán:
Az ember alapvetően nem tud repülni.
Ezt a tényt a jelmez viselete sem befo-
lyásolja!

Svéd láncfűrészen:
Ne próbálja kézzel, vagy külső nemi
szerveivel megállítani a fűrészt!

Az orvostudomány rövid története:
A beteg azt mondja: - Fáj a torkom! Erre az
orvos:
Kr.e. 2000: Tessék, edd meg ezt a gyökeret!
Kr.u. 1000: Az a gyökér pogány dolog,
mondj el egy imát!
Kr.u. 1850: Az az ima babonaság, idd meg ezt
az elixírt!
Kr.u. 1940: Az az elixir kígyóolaj, nem tesz jót,
nyeld le ezt a pirulát!
Kr.u. 1985: Az a pirula hatástalan, vedd be
ezt az antibiotikumot!
Kr.u. 2003: Az az antibiotikum nem termé-
szetes! Tessék, itt egy gyökér......

Hazaér az öreg angol lord. Az inasa meg-
kérdi:
- Na mi van, vén trotty, már megint a kocs-
mában hízlaltad a seggedet, és whiskyt
vedeltél?
- Nem John, a városban voltam és halló-
készüléket csináltattam...

Bemegy egy csinos nő a szexboltba. Meg-
veszi Bubut, a szexkutyát. Az eladó elmondj-
a, hogyan kell használni:
- Csak mondja azt neki asszonyom, hogy
“Bubu, hopp!” - és meglátja Bubu érti a
dolgát.
A nő hazaviszi a kutyát. Levetkőzik és kipró-
bálja:
- Bubu, hopp!
Nemtörténik semmi. A kutya csak bámul és
csóválja a farkát.
- Bubu, hopp! Semmi...
A nő dühösen viszi vissza kutyát. Az eladó
hitetlenkedve néz a kutyára.
- Asszonyom, feküdjön fel kérem arra az
ágyra! Te meg, Bubu figyelj, most utoljára
mutatom meg!

- Miért alszik a gyereked a szekrény
tetején?
- A múltkor leesett az ágyról, és nem
hallottam...

Az elképzelhetetlenül részeg és nagyon
mocskos szájú Józsi bácsi megy hazafelé,
belép a lépcsőházba, majd beszáll a liftbe, a
lift leszakad. Az öreg össze-vissza töri magát,
felugrik és elkezdi rugdosni a liftet, közben
üvölt:
- Azt mondtam vazzeg, hogy a harmadikra!!!

Móricka megkérdi a tanárnőt:
- Hazamehetek? Mert nemi bajom van.
- Igen.
Másnap is megkérdi Móricka a tanárnőt:
- Hazamehetek? Mert nemi bajom van.
- Igen.
Harmadnap is megkérdi Móricka a tanár-
nőt:
- Hazamehetek? Mert nemi bajom van.
Erre a tanárnő:
- Milyen nemi bajod van?
- Tele van a tököm az iskolával.

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