
GólyatáBOR 2005
Augusztusnak végén,
GólyatáBOR volt Lellén,
Összegyűlt 150 kezdő,
Mint égen a sok felhő.

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

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

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

2005.  AUGUSZTUS  61/0
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Szia!
Üdvözöllek Kedves Gólya az

egyetemisták között!
A Gólyahír - amit a kezedben

tartasz - a Közhír különszáma,
amelyet csak Neked készítettünk,
hogy eligazodj a kezdeti útvesz-
tőkön. Ebben nem leszel egyedül,
hiszen ugyanezért jött létre a
Mentor Gárda is, amelyről ha eddig
nem hallottál, lapozz a 7. oldalra!

Rengeteg fontos információt
gyűjtöttünk össze neked, amit ha
most elsőre nem is értesz, vagy úgy
érzed, ez rád még nem vonatkozik,
akkor se dobd el az újságot. Egy-
két hónap múlva vedd elő ismét, és
biztosíthatlak, akkor is sokat segít
majd. Nem foglak álltatni. Az egye-
tem nem gyerekjáték. De elvé-
gezhető. Ehhez a legjobb módszer
a tanulás. Természetesen néha
kikapcsolódásra is szükség van,
ehhez is adunk egy-két ötletet. Az
élet a karon nagyon színes, sok-sok
hagyomány és program vár egész
évben. Összeállításunk a 11.ol-
dalon.

Keresd a Közhírt egész évben
a kollégiumokban, nagyobb elő-
adókban, a Z és J épületben. Ha
szeretnél egy jó csapathoz tartozni,
szeretsz írni, olvasni, vagy értesz a
számítógéphez, várunk szeptember
13-án 19.00-kor az első szerkesz-
tőségi ülésre, amelyet a hallgatói
irodában, a Baross kollégium fsz.
8-9-ben tartunk.

Az újság készítői nevében
kívánok Neked sok sikert, és él-
ménydús egyetemi éveket!
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Nicsak egy térkép…
Ha már a BME-re jelentkeztetek és fel is vettek,

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

A közlekkarosok főhadiszállása a Z épület.Ti
főleg matek ill. műábra gyakok miatt fogjátok sokat
látogatni (ugye?!). Az itt található tanszékek a liftnél fel
vannak sorolva. Említésre méltó az 5.emelet, ahol a
Közlekedésautomatika Tanszék van, amely olyan sok-
színű, hogy egy egész emeletet elfoglal, illetve a 7., amely
biztos rengeteg örömöt szerez mindenkinek a ké-
sőbbiekben is.

A J épülethez a Mérnöki fizika házival kap-
cso la tb an  le sz  ( e lég gyakran)  “sze rencsé tek” .
 A J mögött van az St, ez a közgázosok épülete, valamint
itt van a tesi tanszék, ha valaki sportolni akar, itt tud
érdeklődni.

Mind közül a „legkimagaslóbb” az E épület. Ez
az egyetem nyelvi intézete, ha arra nem is túl jó, van sok
remek asztal, ahol zh előtt még lehet tanulni, jegyző-
könyvet készíteni (ha otthon nem lett volna rá idő) vagy
csak elütni az időt. Az E közvetlen összeköttetésben áll
a H épülettel, melynek 5. emeletén kedvenc matek tan-
székünk található. Említésre méltó még az F ép., ahol
szuper-tudományos kémia laborgyakorlatokat élhettek
át. (Terminusosoknak, egy kis közlekedési útmutató: ha
a K-ba mentek: 3-as metró Deák v. Kálvin térig, majd 47
v. 49-es villamos; ha az E környékén lesz órátok, akkor
3-as metró Ferenc körút, majd 4-6-os villamos Petőfi-
híd, Budai hídfőig).

Gitka



Gólyaszám - 2005.

4

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

Kislexikon

13 félév: Ez az az időtartam, mialatt az állam finanszírozza a tanulmányaidat – kivéve, ha eleve költségtérítéses képzésen vagy- ezen túl
már költségtérítést kell fizetned.

Aláírás: Egy-egy tantárgy félévközi követelményei (zh-k megírása, laborgyakorlatok elvégzése, házi feladatok leadása) teljesítése
esetén hitelesítő bejegyzés az indexben. A vizsgára bocsátás feltétele. Ha nincs aláírásod, nem mehetsz vizsgázni, és az adott
tárgynak lőttek – erre a félévre.

Baross: Teljes nevén Baross Gábor Kollégium, a közlekesek kolija. Elsősként is érdemes néha bemenni és figyelni a hirdetőt. Akár
programokról, sportolási lehetőségekről, tankönyvbeszerzésről vagy akár HaBárról legyen szó.

Dékán: A Kar első embere, dr. Kulcsár Bélának hívják.

Dühöngő:  A Baross koli U-alakjából következő képződmény, a hihetetlenül népszerű Iron Hook Kupa színhelye. Ballagáskor ide száll
le az Orion (TV).

Goldmann:  Az egyik menza az egyetem területén.  A Petőfi-híd budai hídfőjénél a Goldmann téren van. Jó nagy épület, könnyű megalálni,
más pozitív tulajdonság nem jut eszembe.

HaBár:  Szórakoztató és Élménycentrum a Baross alagsorában. Részletek a 15. oldalon.

Hallgatói Iroda: A HK főhadiszállása. A koli földszintjén található. Lehet itt nyomtatni, fénymásolni, és egyéb információkkal is ellátnak, ha
kell (zh. sorok, felkészülések ).

HK: Hallgatói Képviselet. Vezető testülete a HÖK-nek.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat. Alanyi jogon tagja minden közlekkaros hallgató.

IV: Ismétlő vizsga. Tantárgyanként egyszer játszható meg, minden félévben. Díja 500 HUF.

Index: Másnéven leckekönyv, olyan mint középiskolában az ellenörző, csak nem kell a szülőkkel aláíratni.

Kari Napok: Minden év márciusában megrendezésre kerülő „ereszd el a hajam”. A legnagyobb buli a közlekesek életében.

Kari Tanács: A Kar legmagasabb vezető testülete. Tagjainak egyharmadát a HK adja.

KÖZHÍR: A kari Hallgatói Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta, 600 példányban. Bárki írhat, rajzolhat bele, úgyhogy aki ambíciót
érez, ne tétovázzon. Nagy móka, nekem elhihetitek.

KTH: Központi Tanulmányi Hivatal. Az R épület földszintjét foglalja el. Amit a Neptunon nem, azt lehet itt elintézni személyesen,
iskolalátogatásit igényelni, indexet felvenni, leadni ill. egyéb hallgatói ügyekkel foglalkoznak. Ne sűrűn legyen hozzá szeren-
csétek.

Neptun: Kicsit olyan, mint a mátrix. Tud rólad mindent, nyomon követi az életedet – az egyetemit legalábbis. A NEPTUNon keresz-
tül jelentkezhetsz a vizsgákra, fizetheted be a kolit, ill. az estleges iv díjakat. Itt állíthatod össze majd az órarendedet is.

Ösztöndíj: Létezik, de (egyelőre) nem nektek. Teljesítményetek függvényében, majd második félévtől.

Rektor: Az egyetem első embere. Jelenleg dr. Molnár Károly tölti be ezt a tisztet

Stoczek: A másik menza az egyetem területén. Kedves, családias hangulatú hely, nemrég lett felújítva, tök jól néz ki. Az emeleten lehet
menüzni, lenn a’la carte étkezhetsz.

TVSZ: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat. Nem árt elolvasni, ha nem érthető kérdezd bátran a mentorodat.

ZH: Zárthelyi. Félévközi írásbeli számonkérés. Sikeressége szükséges (de nem mindig elégséges) feltétele az aláírás
megszerzésének.

Pót ZH: Sikertelen ZH esetén még egy esély a bizonyításra. Ingyen van, úgyhogy érdemes bepróbálni, volt, akinek sikerült.

Gyak iv: Ha az előzőek egyikén sem hitték el Neked, hogy készültél, vizsgaidőszak elején még mindig van egy utolsó lehetőséged, de
ezért már fizetni kell.

Gitka
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Az életben maradásért...

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

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

25. McDonald’s
26. Móricz Burger
27. Pizza Hut
28. Pizzakuckó
29. Bercsényi koli
30. Kaiser’s
31. Schönherz koli
32. Café del Rio, R-part
33. Zöld Pardon
34. OTP Bank
35. Erste Bank, Goldman menza
36. Főzelékes
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Közlekkari Ki Kicsoda
A BME rektora: dr. Molnár Károly

A kar dékánja: dr. Kulcsár Béla
A kar dékánhelyettesei: dr. Gyenes Károly – gazdasági dékánhelyettes

dr. Szabó András – oktatási dékánhelyettes
dr. Eleőd András – nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes
dr. Rohács József – tudományos dékánhelyettes

A Dékáni Hivatal vezetője: dr. Komócsin Zoltán

A Baross Gábor Kollégium igazgatója: Mátrai Miklós

A Hallgatói Képviselet tagjai:
Telek Zoltán (Manci)        – elnök, feladata a kar felsőbb vezetésével való kapcsolattartás a Hallgatói Képviselet (HK) mun-

           kájának irányítása.
Kreutzer Richárd (Ricsi) és
Bózsvári Gábor (Gaga)         – a kari Hallgató Képviseletet képviselik az Egyetemi Hallgatói Képviseletben
Bebesi Balázs (Bebbes)         – gazdasági felelős, végrehajtja a HK gazdasági intézkedéseit (ösztöndíj, szoctám), a Kari Diák-

            jóléti Bizottság (KDJB) elnöke.
Kövecses András (Kövi)        – programszervező és
Sanyó László (Sanyó)         – a Programszervező Bizottság vezetője, ők a kari programok megszervezői és lebonyolítói, így a

            Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok stb. hozzájuk tartoznak.
Keresztes Péter (Kápé)         – oktatási- és tanulmányi felelős, többek között hozzá tartozik a vizsgaidőpontok egyeztetése is.
Radok Edina (Eddy)         – marketingfelelős, egyben a Közhír felelős szerkesztője.
Cseh Gábor (Csiga)          – kollégiumfelelős, a kollégiumi ügyeket intézi a Kollégiumi Bizottság titkáraként.
Horváth Péter Róbert (Pici)   – iroda - és kultúrfelelős, a kari öntevékeny körök, valamint a Mentor Gárda védőatyja.
Balogh János (Jani)        – sportfelelős, a kari sportéletet irányítja és felügyeli a sport öntevékeny köröket.

A Kollégiumi Bizottság
tagjai:
Zsován Noémi (Noncsi) -
diákgondnok
Samu Gábor (Samu) -
programszervező

A Programszervező Bizottság
tagjai:
Tóth Imre Zoltán
Szabó Zoltán Patrik
Bata Attila
Iberpaker Péter
Samu Gábor

Kari Diákjóléti Bizottság
tagjai:
Angyal Róbert
Bősz Anett
Vári Miklós
Eichinger Éva
Miletics László
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Mentor  Gárda
A Közlekedésmérnöki Karon 2001. szeptemberében alakult meg az ún.

Mentor Gárda, amely felsőbb éves diákokból áll. Egy-egy mentorhoz kb. 30-35
gólya tartozik.

A fő  fe ladatunk a hal lgató  ösztönzése és támogatása (eset leges
magánjellegű problémáinak megoldásában is) annak érdekében, hogy a hallgató
folyamatos fel-készüléssel megelőzze és elkerülje a vizsgaelmaradásokat és
egyéb a tanulmányokat hátráltató tényezőket, továbbá végigkísérjük őket az
első év izgalmas, ám olykor meglehetősen rögös útján.

Jelenleg az egyetem hallgatója vagy, mivelhogy felvettek, és beíratkoztál.
De joggal merül fel a kérdés meddig is maradsz az egyetem hallgatója. Erre Én
sem tudok Neked mást mondani, csak annyit, hogy rajtad múlik.

Vagyis rajtunk is, ami persze nem azt jelenti, hogy elvégzünk helyetted
mindent, hanem azt, hogy segítünk, abban, hogy TE meg tudd tenni. Valójában
Mi azért létezünk, hogy elindítsunk a diplomához vezető úton. Az általunk
szervezett programok is arra irányulnak, hogy megfelelő fórumot biztosítsunk
a mentorokkal való találkozásra, beszélgetésre (INFORMÁCIÓ!!!). Persze nem kötelező a részvétel, de egyetemre
sem kötelező járni. DE, HA MÁR EGYSZER IDEJÖTTÉL EL IS AKAROD VÉGEZNI, gondolom ÉN. Vagy nem?

Végeredményben, a TE érdekedben lépj velünk kapcsolatba. MERT NEKED EZ JÓ!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azok a problémák, amikkel a gólyáknak az egyetem első évében meg kellett
birkózniuk, sok egyéb mástól vette el az idejüket és az energiájukat. Azt gondoljuk, hogy az ilyen problémák okozta
hátrányok elszenvedései (gondolok itt elsősorban a tanulmányi jellegűekre, amelyek a rendszeres konzultációk és
közös felkészülések mellet is bekövetkeztek!) elkerülhetőek lehettek volna. Ha sokkal nem is, de annyival biztosan
bölcsebbek vagyunk az elsős hallgatóknál, hogy mi már tudjuk azt, milyen következményei lehetnek egy első félévben
bekövetkezett „nemkívánatos” dolognak, legyen az akár tanulmányi, akár társadalmi jellegű.

Az, hogy mi Téged és vala-mennyi Társadat maximálisan segí-teni tudjuk, szükségünk van még valamire.
Történetesen RÁD, Kedves Gólya! Szeretnénk, ha megosztanád velünk mindazokat az él-ményeket (örömöt, bánatot,
kevés kudarcot, de reméljük még több sikert!), ami az előtted álló első év során történik majd Veled.

Számítunk Rád, keress minket,
ha bármiben tudunk segíteni, hiszen
egy probléma sem olyan nagy, mint
amilyennek első ránézésre látszik.
KÉRDEZZ BÁTRAN. MI SEGÍ-
TÜNK!

Pici
A Mentor Gárda tagjai:

Andrékó Péter - Andrej
Bodnár Edina - Edina

Bősz Anett - Anett
Csáki Katalin - Kata

Fekete András - Bander
Hegedűs Péter - Petya
Kalmár Gabriella - Gabi

Márton Eszter - Eszti
Sánta Péter - Sántesz
Schattmann Éva - Saci
Zsován Noémi - Noncsi
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Matematika B1 (7):
    Nem hiába kezdem ezzel, ugyanis
ez  a  tantá rgy o lyan,  mint  Mic i -
mackónak a mézes csupor; nem róla
szól a sztori, de elhagyhatatlan. Aki
olyan középisibe járt, ahol magasabb
fokú matekot tanult, neki annyira nem
lesz vészes, de másoknak akár gondot
is okozhat.  Semmi stressz! Ha a
gyakor la t i  órá t  rendszeresen lá -
togatod,  ha mindig szorgalmasan
megírod a házit, és ha nem sajnálod a
két zh előtt az időt átnézni a fela-
datokat, akkor lesz aláírásod! Me-
hetsz vizsgázni, ami inkább elméleti,
vagyis az előadás anyaga. Ha esetleg
nem lenne meg elsőre a tárgy, van
keresztfélév, ami „állítólag” kicsit ne-
hezebb. Jó, ha megcsinálod elsőre,
mert épül rá néhány tárgy. A leg-
nagyobb,  hét kredit  is lehet mo-
tiváció! Az erő Veled van!

Mérnöki fizika (6):
   Aki eddig értett a dologhoz, most
megmutathatja, mit tud. Az aláírás
megszerzése még a kisebb probléma.
A zh-k jól megírhatók, persze kell rá
készülni. Érdemes az órai feladatokat
és az előző  évek zh-it áttanulmá-
nyozni .  A ház i  fe lada toka t  és  a
jegyzőkönyveket nem elfelejteni! A
kemény dió (de nem gyémánt) itt a
vizsga, aminek három része van. Az
első  a  beugró ,  ami  kiado t t  kér -
désekből áll, a második három feladat
(a legtöbben itt véreznek el) és nem
utolsó sorban a harmadik, szóbeli
rész. A feladatos rész témaköre elég

bő, talán ezért nehéz. Sok feladatot
kell megoldani (élen a házikal) és
megérteni. A vizsga akár egy rossz
gyerek, egész napos elfoglaltság!
Mindent bele!

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

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

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

Közlekedéstan I (2):
   Talán az első olyan tantárgyatok,
amely kicsit szakmai jellegű is. A
tantárgy nevéből elég jól lehet követ-
keztetni arra, hogy miről is szól. Nincs
zh, csak vizsgázni kel l.  A könyv
érthető, jól áttekinthető, érdekes, és
a  kiegész í tés t  i s  é rdemes tanul -
mányozni .  Bűn nem első re  meg-
csinálni!

Közgazdaságtan I (2):
   Félévközi jegyes, egyszerűnek
titulált tantárgy, amely valakinek
hipp-hopp megy, valakinek kevésbé.
Az órai feladatok általában vissza-
csengenek zh-n is, jól át kell nézni
őket! A plusz olvasás sohasem árt, és
ha a „168 óra” a kedvenc újságod, az
sem baj. Állítólag ezt a tantárgyat
érteni kell, mások szerint tanulni.
Mindenki higgyen a saját szemének!

Kedves Gyerekek!
Először is üdvözöllek a felsőoktatásban tanulók nagy táborában!
Emlékszel, amikor február körül az A felvételi lapra ráírtad (remélhetőleg nem „jobb híján”),

hogy Közlekedésmérnöki Kar? Ez lett belőle. Egyetemista lettél, aki a sok buli mellett azért
tanul, hogy mérnök legyen.

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

Egy kis ízelítőt szeretnék Neked adni az első féléves tárgyakból, hogy mire figyelj, mi a fontos!
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Amint tudjátok a diploma
megszerzéséhez egy darab C típusú
középfokú államilag elismert nyelv-
vizsga szükséges, amit a BME Nyelv-
vizsgaközpontban is letehetsz. Ta-
pasztalatok szerint ez nem nehezebb,
ső t  ta lán könnyebb is ,  mint  más
nyelvi intézetekben, és a sikeres
nyelvvizsga letétele után vissza-
fizetik a vizsgadíjat.

Akik nem kollégiumban lak-
nak, azoknak erősen ajánljuk, hogy
rendszeres nézzenek be a Terminusba
vagy a Barossba, mert ott mindig
mindenről tudnak, közkézen forognak
a segédletek, nem beszélve a Baross
koleszban található Hallgatói Iro-
dáról, ahol megtalálhatóak az első
fé léves tantá rgyak korábbi  zh- i .
Egyéb szolgáltatásokat is igénybe
vehetsz (fénymásolás,lefűzés...). És
nem utolsó sorban itt találod meg a
hallgatói képviselőidet, akik segí-
tenek minden téged érintő probléma
megoldásában. Ha elvesztél a jogaid
sű rű j ében,  fordul j  b iza lommal  a
Támponthoz (R. épület földszint)

Ha nem akarod a vagyonod
felét tankönyvekre költeni, és úgy

érzed később is szükséged lesz a
könyvben lévő  t udásra ,  akkor  a
Baross koleszban rengeteg használt
tankönyvet vehetsz, egyezményes
áron. Egyéb esetekben nézz be a
könyvtárba ,  ahol  az  összes  tan-
könyvedet megtalálod, amit egész
félévre kivehetsz, vagy akár nyárra is.
Ezt kéthetente vagy havonta meg kell
hosszabítanod a könyvtől függően.

Tudnod  kell: második félév-
től jogod van tanárt választani, tehát
ha nem szimpatikus tanárhoz kerültél,
vagy rosszakat hallottál róla, még van
lehetőséged átjelentkezni a neptun-
ban. Természetesen ezt abban az
esetben, ha több kurzus is meg van
hírdetve.

A KTH ( leánykor i  nevén
Központi Tanulmányi Hivatal). Itt
kaphatsz iskolalátogatási igazolást,
itt veheted fel az indexed vizsga-
időszak elején, és itt adhatod le a
végén.

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

Kötelező olvasmányok:
-Tanszéki hirdető táblák  (eredmé-

nyek, változások, laborbe-
osztás)

-Tantárgyprogramok (ez tartalmazza,
mit és mikorra kell tudnod)

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

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

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

-KTH  hirdetőtáblája  (ösztöndíj,
pályázat,szociális támo-
gatás)

-Támpont hirdetőtáblája
-Baross kollégium hirdető je  (ha-

sonló a KTH-éhoz,emellet
albérlet,   rendezvények gyűj-
teménye)

-www.kozlekkar.hu Itt léphetsz kap-
cso la tba  a  Hal lga tó i
képviselettel, és értesülhetsz
a kari élet történéseiről.

-Puska illetve a szomszéd zárthelyi
dolgozata

-Közhír
Mariann

Ingyen sör és bor,
avagy fontos információk

Testnevelés A (0):
   Szellemi (kísérteti) tudásod gyara-
podása mellett kondíciód megtartása
sem elhanyagolható. Sajnos kreditet
nem adnak érte, de a négy félév tesi
szükséges a diplomához, ezért nem
szabad l inkeskedni .  Nagyon sok
sport közül választhatsz. Az első
héten, a nagy közös testnevelés órán
megtudsz minden fontosat. Kell a
mozgás!

Idegen nyelv (0):
   A diploma megszerzéséhez nyelv-
vizsgára is lesz szükséged, ha még
nincs, akkor érdemes elkezdeni. Ez
egy szolgáltatás az egyetemen, neked

jó, ha tanulod, tehát kreditet sem ér.
A Műegyetemi nyelvvizsgával kap-
csolatban is tájékoztatást adnak.
Vivát!

   Dióhéjban ennyi! Jöjjön az árny-
oldal.  Most  szeretném felhívni  a
figyelmedet, hogy ez már nem közép-
iskola! Az első  hetek után Te is
rájössz, hogy más a rendszer. Semmi
sem kötelező! Neked kell belátnod,
hogy jobb, ha bejársz órákra. Nem
szabad megijedni, ha kicsit nehezen
indul a „szekér”! Vegyél erőt Ma-
gadon és mutasd meg, hogy miért
vagy itt! Mindannyian voltunk első-
sök! A vizsgaidőszak nagy próbatétel.

Ha helyén van az eszed, és képes
vagy kisebb-nagyobb áldo-zatokat
hozni (alváshiány, néhány buli mel-
lőzése…),  akkor  nem érhet nagy
meglepetés. Bármikor az év során,
bátran kérdezz mentorodtól, felsőbb-
évesekől, segíteni fognak!
     Ha most elkeserítettelek, sajnálom,
nem állt szándékomban! De ez így
van! Jó egyetemistának lenni, de nem
könnyű, ha az lenne, mindenki ezt
csinálná! A cél legyen mindig az
aktuális félév! Küzdd le az aka-
dályokat, és soha ne add fel!
   Hajrá Gyerekek!

Noncsi

http://www.bme.hu
http://www.kozlekkar.hu
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Kezdjük talán a fontosabbal, a
tanulással. A középiskolában és az
egyetemen alapvetően eltér az ok-
tatás, a tanulás módja, ami alatt pl.
azt kell érteni, hogy nem kötelező az
előadásokra bejárni, nincs heti rend-
szerességű feleltetés, nem kell min-
den órára készülni. Emiatt sokan azt
hiszik, hogy elegendő  a számon-
kérések (zárthelyik, vizsgák) előtt kis
idővel elővenni a tananyagot,  és
megkísérelni elolvasni, megérteni,
memorizálni. Ez általában nem lesz
sikeres. Az én tantárgyamban például
a zh után csökken az e lőadások
látogatottsága, majd a félév végén,
amikor már szaporodnak a csapások,
a hallgatók mintegy harmada-fele
hiányzik. Bár a félév elején nyo-
matékosan kérem, hogy csak az
jöjjön, aki az előadást követni akarja,
megszaporodik a nyilvánvalóan más
szándékkal érkező, beszélgető, jegy-
zőkönyvet készítő, a társait és engem
zavaró hallgatók száma. Aki ott van,
sem jegyzetel,  pedig a kivetí te tt
ábrákhoz fűzött magyarázat köny-

nyebben megérthető  lenne a saját
jegyzetetekkel együtt. Azt javaslom
tehát, hogy ha csak tehetik, járjanak
be az előadásra, kövessék az előadót,
jegyzeteljenek, és legalább a saját
jegyzeteiket rendszeresen olvassák
vissza, ekkor sokkal könnyebb lesz a
felkészülés a vizsgára. Ha valamit
nem értenek, nyugodtan kérdezzenek
rá az órák közötti szünetben, vagy az
óra után, minden kolléga szívesen
válaszol.

A másik óriási változás a saját
ügyeik intézésében lesz. Eddig álta-
lában szüleik, tanáraik megmondták,
mikor, mit kell tenniük, mostantól
főként önállóan kell eligazodniuk. A
tanulmányi adminisztráció szabályai
(a kreditrendszer és a mai kor jelleg-
zetességeibő l  adódóan)  igen bo-
nyolultak. Ma már a szabályzatok a
BME honlapján (ugyan több helyen),
de teljes egészében megtalálhatók,
de mivel jogszabályok, nem olvas-
mányosak, nehezen követhetőek,
különösen a pénzügyekkel kapcso-
latosak, és ráadásul gyakran vál-
toznak. Hab a tortán, hogy az oktatók
sem mindig ismerik pontosan azokat,
gyakran téves információt adnak,
i l le tve ők sem tar t ják be a  sza-
bályokat. Így a korábbinál több időt
kell majd erre a területre fordítani.
Azonban, mielőtt a KTH-ba jönnének
érdemes tájékozódni. A KTH hon-
lapján az ősztől már üzemel egy „Mit-
hogyan?” rovat, ahol az ügyintézés

módját olvashatják, működik egy
info rmáció s  szo lgá l t a tá s  i s  az
info@kth.bme.hu címen. Ezen kívül a
Diákközpont Támpont Irodája és a
Hallgatói Képviselet is segítséget
tud adni. Bátran forduljanak hozzájuk
is.

Persze mindezekkel nem el-
riasztani akarom Önöket, hiszen —
bízva a diploma megszerzésében — a
következő 5-6-8 (na jó, legfeljebb 10)
év életük talán legszebb időszaka
lesz. De az egyetemi évek alatt kell
megtanulni gazdálkodni az idejükkel.
A tanulás  mel le t t  is  bőven lesz
módjuk kikapcsolódásra, kultúrára,
sportra. Használják ki a főváros, az
egyetem, a kollégium nyújtotta le-
hetőségeket, hiszen bármennyire is
hihetetlen, a későbbiekben soha sem
lesz ennyi idejük erre a területre, a
most elvesztegetett idő többé nem
pótolható.

Mindezekhez sikert kívánva, s
kicsit írígykedve:

dr. Szabó Mihály

Kedves Gólyák!

A szerkesztők felkérésére, két minőségemben is
szeretettel köszöntöm Önöket, és gratulálok abból az
alkalomból, hogy felvételt nyertek a Közlekedésmérnöki
Karra. Bár tudom, hogy tanácsokkal bőven el voltak/
vannak látva az utóbbi időben, mégis, a Központi
Tanulmányi Hivatal igazgatójaként és az első féléves
Műszaki kémia című tárgy előadójaként néhány, - re-
mélem, ha megfogadják - hasznos tanáccsal szeretném
Önöket ellátni.

mailto:info@kth.bme.hu
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Csatabárdásás
Immáron sokéves hagyomány, hogy az elsőévesek

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

Gólyabál
A fogalom középiskolából már ismert. A buli hajnalig

tart, koncertekkel, disco-val, tombolával színesítve. Az
est fénypontja a gólyaavatás, amikor valódi gólyákká
váltok, elmondjátok a gólyaesküt és elfogyasztjátok a
gólyaitalt. A gólyatánchoz  várjuk a jelentkezőket!

Szakestély
A régi selmeci hagyományt sikerült a Közlekkaron is

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

Kollégiumi Napok
(NEM CSAK KOLLÉGISTÁKNAK!!!)

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

Kari Napok
Tavasszal kerül megrendezésre a Közlekkari Napok,

szám szerint a XXV-ik. Ez egy ötnapos rendezvénysorozat,
melynek folyamán főkormányosjelöltek és csapataik
vetélkednek a főkormányosi címért. A csapatok különböző
próbák során mérik össze erejüket és ügyességüket. A
próbák pontos  ki í rásá t  a  néhány hé t te l  korábban
megjelenő műsorfüzet tartalmazza, de közülük néhányra
(propaganda, videó-, ének- és táncpróba) biztosan lehet
számítani. A vetélkedésnek üde színfoltja szokott lenni
az elsős csapat, reméljük, idén sem lesz ez másként. A
buli szombat reggeltől csütörtökig (péntek hajnalig) tart,
a próbákon kívül kirándulás,  koncertek, meghívott
vendégek teszik még színesebbé az eseményt.

Szakmai Napok
Több éves hagyománnyá válik a Közlekkari Hetek

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

Iron Hook
A Közlekkar első, egyetlen és komoly nézettségnek

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

“Esti tagozatosok órarendje”
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Hegesztett difi, komoly kapcsolat,
avagy a Gólyatábor egy elsős szemszögéből

Gondolná az ember, hogy a gólyatábor egy olyan kulturális többnapos
rendezvény, ahol a felsőbbévesek az ifjú közlekedésmérnök-jelölteket szívatni
hivatottak. Ez annál több volt. Megérkezés után a csekkdeszknél jólszituált
mentorok (hozzájuk kellett volna fordulni, ha valami problémája van az
embernek, ezután mentolos emberek) már javában űzték a kar egyik
legkedveltebb sportját, az úgynevezett sörváltót. Látván, hogy némely
tehetséges példány képes fél liter sört 3 másodperc alatt meginni, egy nagyon
egyszerű mondat fogalmazódott meg bennem: ebből baj lesz. Nem telt el sok
idő, és már itt is volt.
Viccesebbnél vicce-
sebb feladatokkal vár-
tak minket Balaton-
lelle szívében, ami
nem is lett volna baj,

ha édesanyám nem pakoltatott volna velem 5 pólót, 3 nadrágot, sok zoknit,
mert hát a nehézzé sikerült utazótáskával nem volt egy felemelő élmény
sétálni. Azért, hogy ez a fájdalmas érzést csillapítsam, sikerült még a szállásig
való séta előtt 5 sört, meg egy üveg bort meginnom. Sebaj, valahogy
elkeveredtem oda. Négy csapatra lettünk szétosztva, ami a vetélkedők miatt
volt fontos. Nem lehet leírni azt a hangulatot, amikor 30 jóképességű, alig
józan gyerek a végtelenségig kántálja torkaszakadtából a saját indulóját.

Ezután jött a vacsora, majd beindult a buli,
minden szép és jó is lehettet biztosan, csak aznap estére nem nagyon emlékszem. Másnap
hosszasan nyerhettünk betekintést a kar történetébe, az egyetemi életbe, ami hasznosnak tűnt
ugyan, de mégis a legfontosabb információ számomra az volt, hogy a BéjeME közismert mozaikszó
helyett, sokkal szívesebben használják, ezáltal mi is inkább preferáljuk a “Budapesi Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem” kifejezést. Aznap folytatódott a vetélkedő, amin tulajdonképpen
egy cél volt, a végtelen alkohol. Itt jegyezném meg, hogy azzal nem volt gond, hogy vetélkedünk,
sárgafölddel pacsizunk, de még most sem tudom, hogy most akkor győztünk-e, vagy esetleg
győztünk-e. Tisztelt mentolos tagok szívébe aznap sikerült bekerülni. Volt vér a pucánkban, és
párat föl is keltettünk, remélvén, hogy az aznapi este kiesik nekik. Sajnos ők is közlekesek, és
emlékeztek. Harmadik nap ők jöttek mihozzánk. Na, akkor a harmadik nap. Szerintem legtöbbünkben
ez a nap maradt meg leginkább; hajókázás Badacsonyba, végtelen mennyiségű borivás,
Tannenbaum keresés, benzinkút a Balaton-
ban, hegesztett difi, a komoly kapcsolat,
na meg a véeftées. A mentolos társaság

kisebb nagyobb sikerrel próbálta tanítani nekünk a szebbnél szebb közlekkari
nótákat. Aznap sikerült 500 magyar forintból rókátvadászni. Ha jól emlékszem,
este tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk, viszont ekkorra már akkora
volt az olajszintem, hogy elmentem inkább aludni. De mivel a gólyatábor
nem arról híres, hogy hagyják az embert aludni, jöttek is az emberek egy óra
múlva, fölkeltettek, aztán ittuk a sörváltót, majd alvás, reggel haza. Élményeim
kronologikus felsorolásából sok mindent kihagytam, mert nem vagyok biztos
egyes események időpontjában. Lényeg a lényeg, e négy nap alatt
megtapasztaltam, mennyi egy ifjú titán alkoholivó-képessége, és
megtanultam a vonatsín nyomtávolságát, ami nem több és nem kevesebb,
mint 1542mm. Ha nem jöttél, sajnálhatod, szerintem bukj meg, és jövőre
csatlakozz!

Ádám

Hozzátennénk, hogy a normál nyomtáv esetén új vasúti pályát 1435 mm névleges értékkel kell tervezni.
Közhír
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A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük kispályás, de annál nagyobb szabású

labdarúgó-bajnokságunkat.

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

Ideje: 2005/2006-ös tanév őszi félévének szorgalmi időszaka

Várjuk minden 4, ill. 5 fős csapat jelentkezését.

Nevezni lehet: Ádám Istvánnál és Boros Bencénél
(Baross kollégium)

Nevezési díj:   3000Ft/csapat, melynek felét a bajnokság végén visszakapják a csapatok, ha
minden meccset lejátszanak.

Nevezési határidő:       2005. szeptember 22. (csütörtök) 2000

  Ekkor tartjuk a selejtezőcsoportok sorsolását is.

Nyeremények:  Az első négy helyezett okleveles díjazásban, illetve pénzjutalomban részesül, díjazzuk
 a legjobb újoncot és a legamatőrebb csapatot is. A lánycsapatok emellett extra
 nyereményekben is részesülnek.

 

 

Kedves Újoncok!

A Közlekedésmérnöki Karon 6 évvel ezelőtt indult útjára ismét a
kosárlabda csapat, amely immár ötödik éve viseli a Közlek Henger
nevet. Ide várunk minden érdeklődőt és kosárlabdázni vágyó
közlekkarost! Ha tehát kedvet éreztek magatokban, hogy velünk
tartsatok a következő szezonban, gyertek a Közlek Hengerbe
játszani! A csapat korábbi eredményei és a kari csapat eredményei
a Műegyetem nagy kosárlabda tornáján néhány évre vissza-
menően már az interneten is olvashatóak:
www.websamba.com/kozlekhenger!!!

Üdvözlettel:
Nitsch Geri

http://www.websamba.com/kozlekhenger
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Ha-Bár Szórakoztató és Élménycentrum (Teázó)
A Ha-Bár (KOHT-0001) a Műegyetem berkein belül az egyetlen kurzus az esti hallgatók számára, melyet a legnagyobb

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

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

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

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

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

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

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

Dióhéjban ennyi. Aki nem hiszi, járjon utána.
Petya

Szórakoztató és Élménycentrum
HaBár

Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17.

Szolid árakkal, Folyamatos akciókkalItalkülönlegességekkel,

Csocsóval Koktélbárral,,  Várunk benneteket szeretettel

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

www.habar.hu
  

http://www.habar.hu
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Öntevékeny körök
Kedves elsősök. Lehet, hogy már foglalkoztatok ezzel a kifejezéssel, esetleg nagyjából már

körvonalazódott a jelentése. Ha ezek után még valakinek kérdése lenne, az most mindernre választ kap.
Elolvashatjátok...

A öntevékeny körök azért jöttek létre, hogy a kisebb hallgatói csoportosulások valamilyen hobbi szintén űzött foglalkozást szervezetten
végezzenek, és ennek eredményeként mások számára is élvezhető dolgot állítsanak elő. Ez magyarul annyit jelent, hogy például egy kisebb baráti
társaság együtt művel valamilyen szabadidős tevékenységet.Tagja bárki lehet, aki a BME Közlekedésmérnöki kar Hallgatói Önkormányzatának
is tagja, vagyis minden beiratkozott, alapfokú képzésben résztvevő hallgató. Minden körnek kell, hogy legyen Szervezeti és Működési Szabályzata,
amit a Hallgatói Képviseletnek kell benyújtani, ők döntik el, hogy megalakulhat-e az új kör. Ha bárki új társaságot akar alapítani, vagy csatlakozni
szeretne valahova, vagy csak kérdése van, az keresse Horváth Péter Róbertet, vagy a www.kozlekkar.hu címen talált elérhetőségeket.

Most nézzük, milyen öntevékeny körök is vannak:

 
Név: Kerékpáros Klub 
Vezető: Unzeitig Ákos 

 

Az EHK tulajdonában lévő biciklik karbantartása és kölcsönzése a csoport fő
tevékenységi köre. Iskolaidőben a kollégiumból lehet bérelni a kerékpárokat, nyáron
pedig a balatonlellei táborban vannak. Nyakunkon a jó idő, kétkerékre fel!

     A kör három állandó tagot számlál, és a kari, kollégiumi rendezvények, események
hangosításával, esetleg megvilágításával foglalkozik. A felhasznált eszközök javítása,
karbantartása is az ő feladatuk

 
Név: Röplabda szakosztály 
Vezető: Timkó Gábor 

 

A MAFC Baross DSK a Budapest Bajnokságban és a Magyar Kupában
játszik több-kevesebb sikerrel. A fiúk versenyszerűen űzik a sportot, tehát olyanokat
várnak, akik nem csak hobbiszinten röplabdáznak. Az edzések hétfőn 17.00 -19 00,
csütörtökön 17.00 – 19.00 a Kármán kollégiumban, illetve szerdán 21.30 – 23.00 a
Bercsényiben. Érdeklődni ilyenkor és itt lehet.

 
Név: Baross Kertépítő Klub 
Vezető: Reiter Antal  
Elérhetőség: cowkiller@freemail.hu, 
Baross Gábor Kollégium 033-as szoba 

A koli kertjének gondozása, karbantartása a fő célkitűzésük.
Rendezvények után ki gondol arra, hogy majd egyszer takarítani is kell.
Na, ők azok. A szezonális munkákat –levél összegyűjtése, fűnyírás -
szívesen végzi a 7 tagot számláló csapat. Szerintük a munka nem
megerőltető, és legalább addig is levegőn vannak. Segítségükre van egy működőképes,
levélhordásra alkalmas Trabant típusú autó, amely jó móka a dolgozóknak, de balesetveszélyes
is lehet, ezért nagyon vigyáznak vele, és persze rá is.

 
Név: Bogrács Kör 
Vezető: Sanyó László  
Elérhetőség: bogracskor@freemail.hu 

 

A névből könnyedén rá lehet jönni, hogy a csapat főzéssel
foglalkozik. Kari rendezvényeken és különböző eseményeken
bográcsban készítik el és szervírozzák a jobbnál jobb kajákat. 10 állandó
taggal működnek, de egy-egy főzés alkalmával szívesen látják a segítőket.
Új recepteket az e-mail címre lehet küldeni.

Aki még nem tudná, az Iron Hook a labdarúgás jegyében működő
öntevékeny kör. 1993-ban indult a Baross Gábor kollégium
„Dühöngőjében”, Farkas Gyula irányítása alatt. Akkor még hálók nélkül
játszottak, ami azt eredményezte, hogy gyakran a nézők bekiabálásaira

adták meg a gólt. Ebben az időszakban nyerte meg a Kehö csapata az első kupát. Akkor viheti el egy csapat a kupát, ha
háromszor megnyerte a bajnokságot. 1997-1999 között Németh Ákos és Fülöp István intézte a bajnokság ügyeit. A 5 Non
Blondes zsinórban 2 kupát is elvitt. A meccsek nagyon jó hangulatban teltek, akkor még a Díszterem teteje tribünként funkcionált. Az ezt követő
időszakban Telek Zoltán és Kovács Viktor szervezték a focit. Ekkor festették át zöldről fehérre a pálya vonalait.  Átlagosan minden idényben 30-
32 csapat nevez, melyek között vannak újoncok, külsősök, esetleg lányok is. Van őszi és tavaszi idény, félév elején lehet nevezni legfeljebb 5 fős
csapattal. Iron Hook – A magyar foci jövőjéért!

 
Név: Iron Hook  
Vezetők: Ádám István, Boros Bence 

 

 
Név: Audiostudió 
Vezetője: Bakler Csaba 

http://www.kozlekkar.hu
mailto:cowkiller@freemail.hu
mailto:bogracskor@freemail.hu
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Név: Kondi Kör 
Vezetők: Ácsbolt Zoltán, Torkos Péter 
Elérhetőségek: Baross Gábor Kollégium, 224-es és 247-es szoba 

 

A Baross Gábor Kollégium alagsorában
(figyelem, nem a HaBárban) található egy
edzőterem, ahol mindenki kénye-kedve szerint
növelheti izmait. A terem jól felszerelt, van
fekvenyomó pad, kézi súlyzók, lábgépek, hátgép,
twister és még sokan mások. Egy félévre a bérlet kolisoknak 2500

Ft, külsősöknek 5000 Ft, lányoknak pedig ingyenes. Ezek nem nagy összegek, jó lenne, ha minden bérlettulajdonos és nem bérlettulajdonos
korrektül járna el teremhasználattal. A kondizás és a helyszínen talált tárgyak ügyében a vezetőknél lehet érdeklődni.

 
Név: Kosárlabda szakosztály  
Vezető: Nitsch Gergely, Snieder Péter 
Elérhetőség: www.websamba.com/kozlekhenger 

 

A Közlek Henger néven futó csapat az Universitas A ligájában
játszik, ami a budapesti és környéki egyetemek között zajlik. Heti
két edzésük van, hétfőn 20.00 - 21.30 és szerdán 21.30 - 23.00 a
Bercsényi kollégiumban. A 10-12 ember közül néhányan NBI B-
ben vagy NB II-ben  játszanak. A csapat remekül teljesített a Kari Bajnokságon és a
Műegyetemi Sportnapon. Ha érdekel a dolog, az edzésre kell kilátogatni, vagy a
honlapon talált elérhetőség ajánlott.

 
Név: Baross Gábor Informatikai Szakkollégium 
Vezető: Cseh Gábor 
Elérhetőség: merlin.bgk.bme.hu 

Fő feladatuk a kollégiumban a hálózat üzemeltetése, a
fellépő gondok orvoslása. A kollégium 4-edik emeletén található
a számítástechnika terem, amely 20 és 24 óra között van nyitva,
amikor internetezni, nyomtatni, bárminemű segítséget lehet

kapni. Saját webserverrel rendelkezik, ez a merlin, ahol sok, a tanulással kapcsolatos anyagot lehet találni. Várnak tagokat, a
bekerüléshez minimális tudás és elkötelezettség kell.

Ha megtetszett bármelyik is, bátran érdeklődj!
Noncsi

 
Név: Mentor Gárda 
Vezető: Horváth Péter Róbert 
Elérhetőség: mentor_pici@freemail.hu 

Talán már ti  is hallotatok róla, a Közlekedésmérnöki Karon 2001 óta
működik a jelenleg 12 főből álló csapat. Megalakulásuknak fő célja, hogy az
elsősöket támogassa. Számos programot szerveznek nekik, segítik az
egyetemen az első lépéseket megtenni. Egy mentornak 30 körüli diákja van,
akik hozzá taroznak, ők összejárnak, próbálják együtt megoldani a felmerülő
problémákat. A gárdába felvételi vizsga után lehet bekerülni, ahol írásbeli és
szóbeli vizsgát kell tenni.

Az újság 30-adik életévét tölti be, már sokat megért. Minden hónapban
megjelenő lap állandó jelleggel várja azokat, akik írni, fotózni, tördelni
szeretnének. Ötleteket, észrevételeket, véleményeket és rejtvénymegfejtéseket
várunk (mert ugye nem titok, hogy ez az az újság) a koli bejáratánál elhelyezett
ötletládába, vagy az e-mail címre. A következő szerkesztőségi ülés szeptember-
13-án 19 órakor lesz a Hallgatói irodában. Gyertek!

Bud Spencer, Sylvester Stallone és Jackie Chan is itt tanulhatott volna.
Kezdőket, haladókat és mindenkit - akik nem tudnak mit kezdeni erejükkel - vár
a kollégium tornaterme. Harcra fel!

Az öntevékeny körök közé soroljuk, de működését tekintve a
szertár kicsit más. Rengeteg sportszert tárolnak, ilyenek a korcsolya,
a ping-pong felszerelések, darts, tollasütő, teniszütő, sokféle labda,
az extrémebbeknek gólyaláb, szánkó vagy sakkészlet. A Baross koliban
számos helyen lehet találni plakátot, ami bővebb információt ad. A

kölcsönzés minimális pénzösszeg fejében történik, de a vezetők két sörért
bármit odaadnak. Érdemes kihasználni!

 
Név: Küzdők Klubja 
Vezető: Kovács Gergely Péter 

 

 
Név: Sportszertár 
Vezetők: Gáspár Attila, Menczel Tamás 

 

 
Név: Közhír  
Vezető. Radok Edina 
Elérhetőség: kozhir@kozlekkar.hu 

 

http://www.websamba.com/kozlekhenger
mailto:mentor_pici@freemail.hu
mailto:kozhir@kozlekkar.hu
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   Ízlelő

Részeges kifli

Hozzávalók: kiflik (másnapos, vagy
még régebbi), fehérbor, cukor, őrölt
fahéj, tört szegfűszeg, lekvár, tojás,
liszt, olaj

Elkészítés: A kifliket egyenként négy
darabra vágjuk. A bort ízlés szerint
édesítjük. A kifli darabkákat meg-
forgatjuk a borban (NEM szabad
eláztatni!). A megmaradt „szőlőlét”
összekeverjük 2 felvert tojással, fél
tasak őrölt fahéjjal, 2-3 evőkanál
lekvárral  és egy kis tör t  szegfű-
szeggel. Majd annyi lisztet adunk
hozzá, hogy a palacsintatésztánál
kicsit sűrűbb masszát kapjunk. A
kifliket egyenként megforgatjuk a

tésztában, és bő, forró olajban
ki-sütjük.
Fogyaszthat juk simán,  pu-
dinggal ,  lekvárral ,  eset leg
vaníliás cukorral és reszelt
citromhéjjal kikevert tejföllel
vagy túróval.
Megjegyzés: 4 db kiflihez min. 5dl
borra van szükség. Vásárlásnál ne
csak a kifli  „szomjúságára” gon-
doljunk, hanem a sajátunkéra is, így
nem árt rögtön 1 üveg borral többet
venn i .  Azo nb an a  sütés  e lő t t  a
pohárba töltéssel,  sok kis kóstol-
gatással csínján bánjunk, mert nem
túl szerencsés a forró olajban a kifli
mellett nekünk is megmártózni.

Ez  az  édesség nagyon egyszerű ,
gyors és annyira finom, hogy még az
abszolút sörbarátoknak is ízleni fog.
Reméljük minél több embernek si-
került kedvet csinálnunk  e finomság
kipróbálásához.
Mindenkinek nagyon jó étvágyat
kívánunk!

Edina és Manci

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.

Ez a nagyszerű rovat a túlterhelt diákok élelmezési
tanácsadása miatt született meg, a lehetőségekhez
mérten, egyszerű, „tápláló és egészséges” ételeket
ajánlunk, melyeket Te is bármikor elkészíthetsz.
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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
Telek Akinek... Zoltán

HÖK elnök

Felelős szerkesztő
Radok KutyákésDetox Edina

Főszerkesztette
Tasi Titkárnő Marianna

Tördelőszerkesztők
Horváth Gumibogyószörp Krisztina

Vári Homework Miklós

Olvasószerkesztők
Beke Oldjátokmeg Gitka
Zsován Elli,Teresa Noémi

Írták
dr. Szabó  KTH Mihály

Horváth Pici Péter Róber
Bayer Élmunkás Balázs

Bodnár Fotós Edina
Tar Petya Péter

Nitsch Henger Gergely
Kormos Mókamiki Ádám

Fényképezte
Gyalogh xXx János

Rajzolta
Miczki Felrobbanok Júlia

KÉSZÜLT:
 AZ EGYETEMI HALLGATÓI

KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
 A MISZ KHT. DIGITÁLIS

STÚDIÓJÁBAN
(Tel.: 463-4153, email:

www.miszkht.hu)
 400 PÉLDÁNYBAN

Két rendőr megy az utcán.
- Hé az nem a te anyósod? - kérdi az
egyik.
- De.
- Mutass már be neki.
- Hé NYANYA!!!!!!!!!!!!!!!

Egy motoros átkiabál a sisakja alól a
másiknak:
- Szia. Hogy jutok el a Váci útra?
- Tessék? Nem értem - kiabál a másik.
- A Váci útra akarok menni - kiabál most
már hangosabban.
- Jó! Menjél!

A szőke nő odamegy a benzinkutashoz
és így szól:
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a ko-
csiig!
Mire a benzinkutas:
- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a ben-
zinkutashoz.
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a ko-
csiig!

Apuka korrepetálja a gyenge elméjű
fiacskáját matekból:
- Fiam, mennyi 1+1?
- Heee? - tör ki az értelem a fiából.
- Na jó akkor másképp. Egy alma + egy
alma, az hány alma?
- Heeee?! Vetté almát?!

Nyuszika találkozik az erdőben a medvé-
vel és így szól:
– Képzeld, medve. Tegnap találkoztam a
diszkóban a rókalánnyal. Az egész estét
végigtáncoltuk, és miután hazakísértem,
bevitt a hálószobájába, s azt mondta:
„Nyuszikám, mindenem a tiéd!”. Medve,
hallod, ha ott lettél volna, még a hűtőt is
el tudtuk volna hozni!

Lány: Van autód?
Fiú: Igen!
Lány: Az jó! És milyen színű?
Fiú: Kék!
Lány: Az szép! És hány személyes?
Fiú: Kettő!
Lány: Húha!! És… és hány köbcentis?
Fiú: Hatezer!!!
Lány: Húúú… Ééééés… ööö… Milyen
gyártmányú?
Fiú: IFA!!!

Ha a Boci csokiban tej van, mi van a

Ötödik osztály, nyelvtan óra, tanító néni:
- Na, gyerekek, mit szoktatok akkor mon-
dani válaszul, amikor kopognak az ajtón?
- Szabad!
- Tessék!
- Bújj be!
- Nyitva van!
Pistike dühösen:
- FOGLALT!

Bemegy a Forma 1-es versenyző a
McDonaldsba. Odaáll a pulthoz és meg-
kérdezik tőle:
-Mit kér uram? McRoyal-t? McChiken-t?
-Nem. McLaren-t!

Trabanton:
”Elnézést, hogy ilyen közel megyek Ön
előtt”
”Nem vagyok hülye, nem vettem, nyer-
tem!”
”Feel the power (Érezd az erőt)”
”Hajts gyorsabban, valaki már vár a ve-
sédre”
”Halkan előzz a sofőr alszik!!”
”Ne dudálj, ne villogj! KÜZDJ!”
Autómentőn:
”Egyszer mindenki a platón végzi”
Suzuki hátulján:
”A hiányzó lóerőket bátorsággal póto-
lom!”
”Megyek, nem látod???”
IFA hátulján:
”Itt a fék a tét...”
”Tudom, hogy régi, de ki van fizetve.”
”Addig örülj míg nem a fogaid közt van ez
a matrica!”
”Kérem ne kövessen, én is eltévedtem!”

Volánbusz Info
UTAS: - Bajára délután mikor megy busz?
INFÓS: - Hány óra fele?
UTAS: - És utána?

INFÓS: - Do you speak English?
UTAS: - Da.

UTAS: - Dömsödre mikor megy olyan
busz, ami megáll Dömsödön?

UTAS: - Gipszelt lábbal fel lehet szállni a
buszra?
INFÓS: - Ha tud!

Tibi csokiban? Hogyan írjuk a nullát római számokkal?
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http://www.kozlekkar.hu/kozhir
http://www.miszkht.hu

	Szia!
	Nicsak egy térkép…
	Kislexikon
	Az életben maradásért
	Közlekkari Ki Kicsoda
	Mentor  Gárda
	Kedves Gyerekek!
	Ingyen sör és bor,avagy fontos információk
	Kedves Gólyák!
	“Esti tagozatosok órarendje”
	Hegesztett difi, komoly kapcsolat,
	Iron Hook
	Kedves Újoncok!
	Ha-Bár Szórakoztató és Élménycentrum (Teázó)
	Öntevékeny körök
	Ízlelő
	Koktélok
	Punky
	Viccek

