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A Közhír tavalyi első számában olvashattatok egy riportot egy közlekkaros sráccal, akinek
megadatott, hogy kijusson az Olimpiára, ő nem más, mint Hirling Zsolt, karunk hallgatója. Úgy
tűnik ez a fiú szeret szerepelni, hiszen most sem hagyhattuk ki az újságból, sőt, címlapra került.
Mindannyian büszkék lehetünk rá, hiszen Hirling Zsolt (jobbra) és Varga Tamás könnyűsúlyú
kétpárevezősként világbajnok lett Japánban. Gratulálunk Nekik! Csak így tovább! A jövő évi
számban is meglesz a helyetek!

Mindig csak halljuk,
hogy a Hallgatói Képviselet tagjai így meg
úgy, de igazán keveset
tudunk róluk. Kevés
ismeretanyag mellett
az ember könnyen alkot
véleményt. Itt a remek
alkalom, hogy megismerkedj velük!
Sorozatunk kezdéseként két képviselőt,
Keresztes Pétert és
Kreutzer Richárdot
kérdeztünk, mi is az ő
feladatuk. Egy kis rálátással talán tudunk
javítani a kialakult véleményeken. Mindenképp olvassátok el!

KÖSZÖNJÜK
SRÁCOK!

Ha a K épület aulájában
megfordulsz, érdemes
megállni egy helyen.
Egy emlékkő jelzi, hogy
1956. október 22-én
innen, a Műegyetemről
indult az a mozgalom,
amely kezdete volt annak a 12 nap után vérbe
fojtott forradalomnak,
amely a világtörténelem
része lett. Az épület
főkapuján ma is felfedezhető azoknak a
golyóknak a nyoma,
amelyek kioltották egy
lépcsőn álló hallgató
életét. Csak egy kicsit
gondoljunk bele, hogy
49 éve mi lettünk volna
azok a fiatalok…
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Tartalom

Szia!
Ha mostanra már kezedbe akadt
a Közhír keresztapja a Műhely, vagy
egyszerűen csak voltál az évnyitón,
már kívülről fújod, hogy egyetemünk
legújabb hallgatója világbajnok
úszónk, mindenki Cseh Lacija. Azt
viszont kevesebb helyen találod meg,
hogy szeptember elején szintén világbajnoki aranyat nyert Hirling Zsolt!
Ezúton gratulálunk neki!
Hogy milyen aktualitások vannak
karunk közéletében?
A legégetőbb probléma a pénzkérdés. Ez majd nem mindenkit érint.
A hallgatónak olyan a szeptember,
mint egyszeri embernek a január. Nincs
még ösztöndíj, de van már kolidíj.
Nincs még diákhitel, de van már tandíj.
Jó hír: a felszabadító kifizetések
október 19-től várhatóak. YES!!!
Túl a kolinapokon készüljetek,
hiszen október 27-én Balekkeresztelő
Szakestély lesz.
Idén október 21-én az egyetem
saját szervezésben tart 56’-os megemlékezést a K épület aulájában.
Vegyetek részt rajta minél többen.
Összeállításunkat a 12. oldalon olvashatjátok.
Idén ősszel is megrendezik a
Műegyetemi Állásbörzét október 2627-én a K épületben.
Tessék mindenkinek aktívkodni,
részt venni a Nektek szervezett programok valamelyikén, mert most vagy
egyetemista, és nem mesélheted az
unokáidnak, hogy előadás után vagy
helyett otthon ültem és tévéztem,
vagy neteztem.
Hajrá!
Ui.: A következő szerkesztőségi ülés
október 11-én (kedden), 19 órakor lesz
a Hallgatói Irodában, amelyre
szeretettel várunk minden érdelkődőt.
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Hírek röviden
A 2005/2006-os tanév első félévének
időbeosztása: november 11. (péntek): Nyílt
Nap a középiskolás diákok számára, illetve
Tudományos Diákköri Konferencia, az
órarend szerinti foglalkozások elmaradnak.
December 16. (péntek): a szorgalmi
időszak utolsó napja. A vizsgaidőszak
2005. december 19-től 2006. február 3ig tart, december 27. és 30. között nem
lesznek vizsgák. Oktatási szünetek:
október 31. (hétfő), november 1. (kedd),
november 5. (szombat, munkanap helyett
dékáni szünet).
Az idei tanév második kifizetése
október 19., ekkor történik a szeptemberoktóber havi ösztöndíjak és szociális
támogatások utalása, egy összegben.
További ösztöndíj-kifizetési időpontok:
november 2., november 21., december 14.
Az előző félévi diákigazolványmatricák október 31-ig érvényesek. A
2005/2006-os tanév első felére érvényes
matricákat előreláthatólag október elején
lehet átvenni a KTH-ban.

Az őszi félévben november elején
ismét megrendezésre kerül a kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK).
Jelentkezni szeptember 30-ig lehet a
választott konzulensnél. A dolgozatok
beadási határideje október 26-a.

Karunk hallgatója, Hirling Zsolt és
párja Varga Tamás a Japánban zajló evezős
világbajnokságon a könnyűsúlyú kétpárevezős döntőben rajt-cél győzelmet
aratva aranyérmet szerzett. Gratulálunk
nekik!

A Villamosmérnöki és Informatikai
Kar kezdeményezésére szeptemberben
elindítottunk egy egyetemi hírlevelet,
melynek segítségével tájékozódhattok a
többi kar közéleti és szakmai eseményeiről, rendezvényeiről. Hírlevelet
hetente egyszer küldünk, ez mindig a
következő két hét programját tartalmazza.
A feliratkozás a www.egyetemielet.hu -n
lehetséges. Egyetemünkről eddig hat kar
csatlakozott a hírlevélhez, de megtalálhatjátok itt a Semmelweis Egyetem
programjait is.

A Hallgatói Iroda továbbra is szívesen fogadja szolgáltatásaival a hallgatókat. Továbbra is lehet fénymásolni,
nyomtatni, iratot fűzni, laminálni. Kapható
még HaBár póló, Daloskönyv, szakestélyes korsó. Nyitva tartás a megszokott:
hétfőtől csütörtökig 1500-2000-ig. (Baross
fsz. 8-9.)

Elsősök figyelem! A Hallgatói
Képviselet konzultációt szervez a
nehézséget okozó tárgyakból, ezek
helyszínét és időpontját hamarosan
megtalálhatjátok a hirdetőkön, illetve a
www.kozlekkar.hu -n.

Mindentudás Egyeteme
2005. október 10.
Barabási Albert-László: Behálózva –
A hálózatok csodálatos világa a
sejtektől a világhálóig
2005. október 17.
Gyarmati György: Kényszerpályás
rendszerváltások Magyarországon
1945-1949
2005. október 24.
John Lukács: Állam, nemzet, nép
2005. november 7.
Pongor Sándor: A kusza adathalmazoktól az információs hálózatokig

SZÁZAS SÖRVÁLTÓ
A Kollégiumi Napok bemelegítő
versenyszámát, a kari 100-as
sörváltót idén második alkalommal
hoztuk össze.
Szeretnénk köszönetet mondani a
tavalyi első évfolyamnak a kiváló
ötletért, és ezen felül természetesen
minden résztvevőnek és segítőnek,
mert nélkületek nem sikerült volna!

a PSZB nevében Samu,
Sanyó & Kövi

Lapzárta után érkezett:
Kreutzer Richárd benyújtotta lemondását a HK EHK képviselői posztjáról. Az
EHK új elnöke Dibó Zoltán a VIK hallgatója. A karunk megüresedett EHK képviselői posztját Keresztes Péter veszi át.
Az új tanulmányi és oktatási felelős Vári
Miklós.
Mindenkinek kellemes évkezdést
kívánok!

Eddy

Helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Név
Samu Gábor
Papp András
Micskó Péter
Kreitner Zoltán
Makai Tamás
Babjuk Balázs
Tallárom Tamás
Tóth Péter
Horváth Péter Róbert
Sanyó László

Idő (sec)
1,88
2,68
2,71
2,75
2,78
2,99
3
3
3,05
3,21

Lányok:
25
43
47
59
75
81

Varga Mónika
Szabó Andrea
Zsován Noémi
Márton Eszter
Varga Mária Jázmin
Csábi Helga

4,64
5,68
6,02
7,44
9,1
10,98
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A tanár is volt ember
A Közlekedésgazdaságtan Tanszék feltörekvő ifjú
nemzedékének oszlopos tagjaként, Kővári Botond több
alapozó tárgyat is tanít idén szeptembertől. Az elsősöktől
elkezdve a felsőbbévesekig mindenki ismerheti, hiszen
a Közlekedéstan I., a Vállalati gazdaságtan I. és II.
tantárgy előadója. Állandó rovatunk folytatásaként Vele
beszélgettünk múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

Mesélnél valamit az egyetemi
éveidről? Hova jártál, mikor végeztél?
Nem volt olyan régen, öt éve
végeztem itt a Közlekedésmérnöki
Karon, közlekedésmérnökként, légi
közlekedési szakirányon, azon belül
a n a g yb i z t o n s á g ú s z á mí t ó g é p e s
rendszerek szubmodult választottam.
Ezután egy másoddiplomát szereztem,
gazdasági mérnökit, ezen belül logi sz ti kai s za kir án y, ez t is it t az
egyetemen. Ezért van, hogy a mostani
elsősök gyakran hallanak tőlem légi
közlekedési példákat, mert a hallgatók
viszonylag keveset hallanak a repülésről későbbi éveikben.
Jó tanuló voltál az egyetem
alatt?
Talán mondhatom, hogy igen,
sikerült öt év alatt elvégeznem az
egyetemet. A puskázási dolgok engem elkerültek, talán ezért van, hogy
kicsit szigor úbb vagyok felügyeleteken, bár ez is szubjektív.
Szóval nem is ismered a puskázási módszereket?
Igazság szerint ismerem, merem
azt állítani, hogy a módszerek nyolcvan százalékát ismerem, látom, és
velem együtt a kollégáim is. Viszont
a felügyelet rendkívül szubjektív,
annyi bizonyos, hogy a felügyelő
többet lát, mint azt a hallgatók gondolnák. Az azonban változó, hogy ki
mennyit enged meg. Hogy kiküldjek
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valakit, az már a legvégső eset, de
néha már előfordult. Volt olyan, hogy
kétszer-háromszor rászóltam valakire,
több garnitúra puskát elszedtem tőle,
a szomszéd aival beszélt, végül a
sokadik figyelmeztetés után elköszöntem tőle, de amint mondtam, nem
jellemző, csak ritkán teszek ilyet.
Kicsit elkanyarodtunk az eredeti kérdéstől. Szóval milyen tanuló
voltál?
Látom, nem tudom elkerülni a
kérdést. Alapvetően úgy gondolom,
hogy jó, nem nagyon puskáztam. Bár
a g é p é s z e t i d o l g o k n e m n a g yo n
mentek. Azt hiszem, hogy a közlekesekre többnyire jellemző, hogy
kicsit meggyűlik a bajunk a gépelemekkel, esetleg mechanikával. Ezek
a nehezebb tárgyak, amik azért rendesen szórják az évfolyamokat. Én is
beleestem ebbe a problémába, mechanika, vagy gépelemek, már nem is
emlékszem melyikkel volt gondom, az
egyikből volt egy fél év csúszásom,
de aztán jól belehúztam, sikerült
bepótolni. Az utolsó évben elég sok
tárgyam volt, 5.5-ös ösztöndíjátlaggal
zártam.
Ez már igen!
Elég sok kreditet vettem fel, jól
sikerült a félév, az ösztöndíjátlagot
meg ugyebár harminccal súlyozzák,
így jött ki ez az akkoriban még ritkának számító magas átlag.

Határozott elképzelésed volt,
hogy repülős leszel?
Gimnáziumban még fogalmam
sem volt, hogy mi leszek, ott is a
sokoldalúság volt rám jellemző, tehát
ugyanúgy érdekelt a történelem, a
matek, fizika, meg persze a számítástechnika. Szóval még nem tudtam,
hogy merre menjek. Két nívósabb
egyetem jöhetett szóba, a közgáz és
a műszaki. Mivel a gimiben nem
tanultunk közgázt, így arról a tudományról nem sokat tudtam, picit
keveredett bennem hogy jogi, politikai jellegű pálya, ezektől féltem,
így azt az irányt kizártam. Akkoriban
repültem párszor utasként, elkezdett
bennem kicsit motoszkálni a gondolat, hogy pilóta legyek, vagy a
katonasághoz menjek repülősnek,
meg ilyen fiús dolgok. Tehát a választásom a műszakira esett, mellesleg édesapám is műszaki végzettségű, meg aztán tőlem sem álltak
messze a műszaki dolgok, a matek is
jól ment, a fizika is.
Azt mondtad, légi közlekedési
szakirányon végeztél. Hogy jött az
ötlet, hogy gazdasági ágon képezd
magad tovább?
Ez egy elég ö sszetett d o log.
Mikor először repül az ember, megfogja a dolog. A Malévnél voltam
három hónapos gyakorlaton, kvázi
ott dolgoztam. Volt alkalmam megtapasztalni, picit testközelbe kerültem
az ottani munkával, feladatokkal,
nagyon érdekes volt, de aztán jött a
lehetőség, hogy itt maradjak a Tanszéken. Belekóstolgattam az itteni a
d o lgo kb a , mind en fél e g azd asá gi
jellegű munkák, amik nem álltak távol
tőlem, meg is szerettem. A repülés
továbbra is érdekel, bár picit szerteá g az ó a z é r d e k lő d é s e m, a t ev é ke nység em. U gyan úgy b ele ás o m
magam a városi tömegközlekedésbe,
a logisztikába vagy a repülésbe, a
számítástechnikába. Tehát nem va-
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Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mit
csinálsz sza ba didődben.
Sportolsz, van hobbid, vagy
van egyáltalán szabadidőd?
Igazság szerint a sport
többet jelent nálam, mint
hob b i, nálam ez egyfajta
életforma. Mondhatom, hogy
elég aktívan sportolok, sportoltam és remélhetőleg sportolni is fogok. Nincs annál
fontosabb számomra, még a
munka sem akadályozhatja,
hogy lemenjek, ha nem is
naponta, de rendszeresen.

gyok annyira specifikált, viszont
szerintem elég sok mindenhez hozzá
tudok szólni, ami szerintem manapság
meglehetősen fontos. Nem beszélve
arr ól, hogy mivel érd eklőd ésem,
képzettségem több lábon áll, több
tárgyat taníthatok, mintha csak a
repüléshez értenék. Különösen
előnyös ez a Közlekedéstan I-ben,
mivel ott a közlekedés minden ágáról
kell beszélni, és úgy érzem sikerül
érdekes előadásokat tartani, eddig
legalábbis po zitív visszajelzések
érkeztek hozzám. Próbálom saját
tapasztalataimat is belefűzni az órák
an ya gáb a, s zer in tem é r d eke sn ek
tar tj ák a hallgató k, d e ezt tő lük
kellene megkérdezni.
A repüléssel kapcsolatos érdeklődésed tehát nem hagyott alább.
Megmaradt esetleg hobbi szintjén a
repülőzés?
Nem. Az időm nem engedi, meg
már nincs is lehetőség erre. A tanulmányaim során többször voltam a
repülőtéren, de már nem olyan nyitott
a rendszer, nem mehet olyan könnyen
oda külsős. Sportoltam mellette, azt
meg nem akartam abbahagyni. Szóval
pilótaként soha nem repültem.

Mit sportolsz?
Atlétikát, d e egészen
három-négy éves korom óta
teniszezem. Ebbe elég jól
b e l e j ö t t e m, j ö t t e k a v e r s e n ye k .
T iz en n ég y é ve s l e he tt e m, mi ko r
abbahagytam. Azt szokták mondani,
hogy a csúcson kell abbahagyni...
Országos bajnok lettem a kategóriámban, aztán egy kicsit sok lett, az
e l v á r á s o k i s me g n ő t t e k . I n n e n
atlétikára váltottam. Viszont a versenyzést itt is már három éve abbahagytam. A rendszeres sportnál nálam
nincs fontosabb, emellett más hobbira nem jut időm.
Minden nap bejársz ide az egyetemre?
Igen. Nem csak az előadások
miatt, kutatási tevékenységeket is
végzünk itt a Tanszéken, ezekben
aktívan részt veszek, ezek is elég sok
időt felemésztenek. Idén vettem át a
Közlekedéstan I-et Dr. Magyar Istvántól. Emellett egy ideje én viszem
már a Vállalati gazdaságtan II-t, mostantól én tartom az I-et is, valamint a
műszaki menedzsereknek is oktatunk
tárgyakat, például Közleked éstudományi Ismereteket.
Köztudott, hogy Magyar István
nagy egyéniség. Milyen érzés volt
átvenni a helyét? Nem érezted úgy,
hogy valamiféle elvárásoknak kell
megfelelned?

Nem volt bennem ilyen érzés, de
nem volt már számomra ismeretlen a
katedrán állni, ahogy én sem voltam
már ismeretlen a hallgatók számára,
hisz Pista bácsi nyugdíjazására már
készültünk, én rendszeresen bejártam
órákra, besegítettem az előadások
megtartásában is. Úgy érzem, hogy
többnyire bejárnak a diákok, szünetekben odajönnek hozzám, kérdeznek,
mondják, hogy jó volt az előadás,
j egyzetelhető . Fo nto sak az ilyen
visszajelzések, hogy az ember nem
hiába jártatja a száját, és nem alszanak
az óráján. A vállgazd anyagába is
p r ó b ál o k ér d ekes ségeket, ú j d o nságokat belefűzni, hogy ne legyen
olyan száraz és nehezen emészthető,
mint ahogy azt néhányan gondolják.
Szeretsz tanítani?
Kifejezetten örülök neki, hogy az
átalakítások során én kaptam a nagy
évfolyamos tárgyakat, szeretek beszélni, oktatni. Háromszáz embernek
persze színvonalas, minőségi előadásokat kell tartani, a követelményeknek
megfelelni kihívást jelent számomra,
de élvezettel csinálom és igyekszem.
Emellett megismernek a hallgatók is.
Milyen terveid vannak a jövővel
kapcsolatban?
Egyelőre semmi konkrét. Itt most
jól érzem magam, de ki tudja, mikor üt
be az isteni szikra, és találom ki, hogy
mást akarok csinálni. A közeljövőt
mindenképp a Tanszékhez tud om
kötni.
Van valami, amit meg szeretnél
még osztani a hallgatókkal?
Ta l á n a n n yi , h o g y a t a n u l á s
mellett ne felejtsék el, hogy az egyetem nem csak arra való, hogy
diplomát szerezzenek. Gondolok itt
szórakozástól elkezdve a tudományig
mindenre. Járjanak nyitott szemmel,
és ne szalasszák el a lehetőségeket!
Köszönjük a beszélgetést!

Gábor, Noncsi
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IAESTE-MME
Az IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical
Experiences) Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete több, mint 83 országban jelen levő
diákszervezet, mely Magyarországon és így a Közlekedésmérnöki karon is 1982 óta működik.
Legfőbb céljául tűzte ki, hogy hozzájáruljon a kar diákjainak fejlődéséhez külföldi szakmai
gyakorlatok révén.

A folyamat egyszerű: minden
egyesület a saját országában szerez
lehető legtöbb gyakorlathelyet, melyeket egy az egyesület tagjaiból álló,
alaposan felkészített csapat a nemzetközi cserekonferencián (idén Kolumbiában rendezték) más országok gyakorlathelyeivel elcserél. Ezzel megteremtve
a lehetőséget mind a magyar, mind a
külföldi diákok számára egy idegen
ország munkamoráljának és kultúrájának megismerésére. A gyakorlatok
legalább 6 hetesek, általában 8 hét,de 3
vagy akár 6 hónaposak is lehetnek. Ez
a jelentkezőtől is függ. A lehetséges
országok pedig a legkülönfélébbek: a
környező országoktól kezdve a nyugat,
kelet és dél-európai nemzeteken át DélAmerikáig és a Távol-Keletig is eljuthatunk.
A folyamat egyszerűnek tűnik:
melynek lebonyolítása a Közlekedésmérnöki Kar Helyi Bizottságának mára
már kissé megfogyatkozott tagjaitól
töb b hó napo s fo lyamatos munkát
igényel. Első lépésként a cégek érdeklődését kell felkeltenünk, ami legtöbbször telefonos megkeresés útján
történik. A felkeresett cégeknek azonban sajnos csak nagyon kis száma,
körülbelül 10%-a mutat érdeklődést a
program iránt. Ezután jön a nehezebb,
ám annál élvezetesebb rész, a személyes
tárgyalás. Itt adódik lehetőségünk arra
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(sokszor gyomorgörcsök, torokgombócok és izzadt tenyerek kíséretében), hogy a hozzánk kerülő gyakornokoknak
minőségi állást szerezzünk,
azaz a főnököktől a lehető
legjobb feltételeket és kedvező fizetést (a gyakornokok
minimális fizetése Magyarországon heti 22500 Ft, amit a
cég köteles fizetni) harcoljuk
ki számukra. Ez az egyik legjobb főpróba a nagybetűs
életre. Sikerességünkhöz nagy segítséget nyújtanak a Nemzeti Bizottság
folyamatos tréningjei, melyek többek
között a tárgyalási technikák és a
céggel való kapcsolattartás alapjait és
fortélyait ismertetik meg. Decemberben
aztán összegyűjtjük az összes jelentkezést és az összes megszerzett állást, majd
megkezdjük a GC csapat (akik kiutaznak
a cserekonferenciára) felkészítését,
hogy az egyhetes februári konferencián
minél zökkenőmentesebben, minden
jelentkező igényeit kielégítően cseréljük
el az évi 100-150 állást. Ehhez a szép
számhoz idén a közlekkar 18 állással
járult hozzá. Pár héttel később kerül
aztán megrendezésre a karokon az
álláskiosztó, ahol a jelentkezők egy, a
tanulmányaikat és közéleti szerepüket
figyelembe vevő pontozás rangsora alapján
választják ki a számukra
szimpatikus gyakorlatot. Majd némi bürokrácia, és már csak a
vizsgák végét kell megvárnotok, hogy utazhassatok.
Itt azonban nem
zárul le feladatkörünk,
hiszen ahány diák kiutazik, annyi külföldi is
jön Magyarországra,
ami nyaranként sok-

szor akár egyszerre 60-70 diákot is
jelenthet. Ők azonban, mint minden
országban, Magyaror szágon is az
egyesület vendégszeretetét élvezik. Ez
viszont már az egész éves munka jól
megérdemelt gyümölcse: hétvégenként
buli minden mennyiségben, kirándulások, és rengeteg életreszóló barátság
a világ minden tájáról.
Ha ezek után úgy gondolod, hogy
Te is le szeretnéd győzni az ország és a
saját határaid, akkor ne habozz! Legyél
egy jó csapat tagja, vagy egyszerűen
csak jelentkezz gyakorlatra!
KÜLFÖLDI „BULI-MUNKA”
SZAKMAI FELSŐFOKON:
Néhányan azok közül, akik már
éltek a lehetőséggel:
Roli Hamburgból:
Elba folyó, St. Pauli, Landungsbrücken, St. Michaelis Kirche, Fischmarkt, Reeperbahn, Grosse Freiheit,
Dom, Alster, Jungfernstieg, Rathaus, és
végül de nem utolsó sorban Airbus (amit
a repülősöknek azt hiszem nem kell
bemutatnom) – néhány nevezetesség
Hamburgból. Nyáron az IAESTE révén
2 hónapos szakmai gyakorlatot töltöttem ebben a gyönyörű, sokszínű és
barátságos városban az IBK mérnökirodánál, az Airbus egyik partnerénél.
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Természetesen a szakmai gyakorlat
mellett bulik, kirándulások és más
kultúrák, emberek (nem csak német,
hanem lengyel, szlovák, kínai, spanyol,
török, amerikai, ukrán, orosz, brazil, stb.)
megismeréséről is szól. Sok mérnöki
tapasztalattal, új ismeretekkel, és új
barátokkal tértem haza. Egy szóval ez
volt életem legjobb 2 hónapja és szívesen visszamennék.
Olasz Attila vagyok, végzős hallgató. Ezen a nyáron abban a szerencsében volt részem, hogy az IAESTE
segítségével kötelező szakmai gyakorlatomat a második legnagyobb lengyelországi városban, Łódź-ban (ejtsd: vúdzs)
tölthettem. A túliparosított jellege miatt
Lengyelország Manchesterének is
nevezett város volt otthonom 7 hétig. A
hatalmas iparnak köszönhetően az

ottani egyetem IAESTE bizottsága
rengeteg külföldi gyakornoknak talált
helyet, ami kb. 100 diákot jelentett.
Egyetemisták a világ legkülönböző
tájairól, elfogadható ivararánnyal, és
99% legalább olyan jó fej mint te,
mindenkiben ott volt a potenciális
„party animal”. A hétköznapok szürkeségét a mindennapos sörözések és a
szórakozóhelyeken a sok-sok csinos,
mindenre elszánt lengyel lány színesítette. Hétvégék főleg utazással teltek,
amihez nem volt nehéz partnereket szerezni.
Gyakorlatomat az ABB Poland egy
transzformátorgyárában végeztem. A
munka nem volt megerőltető de nagyon
hasznos, az ottani kollégák tudásuk
szerint próbáltak segíteni, és kérdé-

seimre válaszolni. Élveztem, hogy
egyedül kóborolhatok a hatalmas gyár
különböző gyártósorai között, és magamévá tehettem a transzformátorgyártás
know-how-ját.
Ádám: 2004-Horvátország, 2005Litvánia
Egy kissé szerencsésnek érzem
magam, hogy sikerült az egyesület
segítségével kétszer is kijutni külföldi
szakmai gyakorlatra.
Mindkettőt nagy lelkesedéssel
vártam és tudtam, hogy csakis hasznomra válhat az idegen környezetben
eltöltendő 8 hét.
A 2004-es zágrábi gyakorlatomat az
ottani egyetemen töltöttem, ahol - bár
logisztikai szakirányon tanulok – jelzőlámpák működésének tervezésével
foglalkoztam. Ehhez
kaptam megfelelő irodalmat és mintapéldát,
majd „már élesben” egy
forgalmas körforgalomba tervezett jelzőlámpa rendszer működését készítettem elő.
Ez annyira jól sikerült,
hogy meghívást kaptam ezen projekt későbbi konferenciáira,
ahol a munkámat képviselhetem. Persze ez
csak a szakmai része,
ami szinte eltörpül a 8
hét alatt szerzett felejthetetlen élmények
mellett. A zágrábi IAESTE által fogadott
egyetemistákat (kb. 20 fiú és 20 lány)
egy helyen szállásolták el, így unatkozni
nem tudtunk. Rengeteg nagyon jó
barátot szereztem a világ minden tájáról,
akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot.
Ebben az évben Litvániában egy
teljesen más környezet fogadott. Egy
olyan gyönyörű országot látogathattam
meg, ahová ritkán kerül magyar ember.
A Balti-tenger partján fekvő Klaipeda
városának kikötőjében található acélszerkezeteket gyártó cégnél kaptam
munkalehetőséget. Itt igazi logisztikai
munka fogadott. A cég szervezeti felépítését, dokumentációs rendszerét és a
dolgozók közötti munkamegosztást
kellet tanulmányoznom és fejlesztési

javaslatokat tennem. Eközben kisebb
adatbázis kezelő szoftvereket készítettem, amely a visszajelzések alapján
nagyban megkönnyíti az ottani kollégák munkáját. Annak ellenére, hogy
ebben a városban egyedüli IAESTE-s
diák voltam, a szabadidőmben sok
nagyszerű fiatallal ismerkedtem meg,
akik nélkül most lényegesen üresebbnek érezném az életemet…
Összefoglalva élményeimet két
felejthetetlen 8 hetes „nyaraláson”
vettem részt, amelyek finanszírozásának
nagy részét erőfeszítések nélkül saját
magam teremtettem elő és eközben soksok hasznos tapasztalatot szereztem.

IAESTE-MME Közlekedésmérnök
Kari Helyi Bizottság

1111 Budapest,
Műegyetem rakpart 3. K ép. I/52
70/387-2982

adam.kiss@iaeste.hu
szokol@iaeste.hu
havasi@iaeste.hu
www.iaeste.hu
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HK-sokk
Hiába takargatjuk, mindenki tudja, hogy a Hallgatói Képviseletről kialakult egy
vélemény, amin változtatni szeretnénk. Arra gondoltunk, ha kicsit jobban megismeritek a
képviselőket és munkájukat, jobban beleláttok az életükbe, javulni fog a közvélemény. Állandó
rovatunk keretében bemutatkozik a Hallgatói Képviselet.
Kreutzer Richárd - Leköszönő EHK elnök
Hogyan és mikor lettél részese a
hallgatói közéletnek?
8 éve kezdtem el először a Hallgatói
Képviselet egyik háttérszervében dolgozni,
azóta megállás nélkül csinálom. Ez azt jelenti,
hogy az első két évben a Kollégiumi
Bizottság tagja voltam, programszervezőként, majd diákgondnokként. Ekkor a
kollégistáknak volt alkalmuk megismerni,
állandó reformötletekkel bombáztam a
közvéleményt. Ilyen például a „Falember”
rendszer megszüntetésének kezdeményezése. A harmadik évben kerültem be a
Hallgatói Képviseletbe, mint gazdaságis.
Fél év múlva már én lettem az elnök, ez talán
a generációváltással is magyarázható. Majd
még egy fél év múlva már az Egyetemi
Hallgatói Képviseletben voltam, ahol egy
újabb félév után alelnök, majd másfél év
után elnök lettem, ami már három éve tart.
Itt látszik, hogy volt egy íve a pályámnak,
ami mostanra laposodott el. Intenzív
kezdés után lassú stagnálás. Régebben még
gondolkodtam országos képviseletben,
meg is „égettem” magam ott, tehát
szerepeltem ott is a palettán. Nem politikus
szertnék lenni, ez nem titok. Nem ez motivált,
amikor elkezdtem ezt az egészet.
Milyen feladataid vannak? Meséld el
egy hetedet!
Az elmúlt három évben szinte minden
hétfőm azonos ütemben zajlott. Ez azt jelenti,
hogy az egyetemi vezetéssel és az egyetemi
vezetés különböző fórumaival minden héten
megvolt az az állandó menetrend, amit tartani
kellett. Úgy indult, hogy hétfő reggel
általában 10 órakor kezdődött az Operatív
Értekezlet, ahol a rektor, a három rektorhelyettes, a főtitkár, a főigazgató és a HÖK
elnök, tehát én voltunk jelen. Itt a heti
teendőket, az aktuális feladatokat beszéltük
meg. Erre készülni kellett, ami annyit
jelentett, hogy a kiküldött anyagokat ki
kellett nyomtatni, át kellett tanulmányozni.
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Ez az ülés délig, egy óráig tartott legalább.
Hétfő délután zajlott a Papucsos Értekezlet,
itt részt vettek a dékánok is. Ha a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács is jelen
volt, akkor az a Rektori Tanács, ami az
Egyetemi Tanácsot előzte meg. Ha hétfőn
nem volt Papucsos Értekezlet vagy Rektori
Tanács, akkor Egyetemi Tanács volt.
Mindezek után „kilúgozott” aggyal visszaérkeztem a kollégiumba, és ekkor én még
semmit nem csináltam az EHK irányításával
kapcsolatban, és mint elnök, az EHK
munkáját is koordinálni kellett, hogy a
feladatok hétről hétre el legyenek látva. A
hétfő estét a kari Hallgatói Képviselet
ülésein szoktam tölteni. Itt és az EHK-ban
is én vezettem be, hogy minden ülés után
kötelező együttlétet kellett tölteni, ez azért
volt jó, mert ilyenkor kötetlenebbül meg
lehetett beszélni a dolgokat, és amúgy sem
volt rossz ezzel indítani a hetet. Ezzel a
hétfőnek vége. Minden kedden reggel 10
órakor Belső Operatív Értekezletet tartottunk, ez annyit jelent, hogy megbeszéltük a
hét dolgait a Diákközpont igazgatójával,
hogyan haladjunk a héten, milyen információk vannak, amelyeket mindenképp
egymás tudomására kell hoznunk. Kedden
így nagyjából elindult a hét, körvonalazódnak azok az ügyek, amelyekkel az EHKnak foglalkozni kell. Ezzel kimerült a keddi
nap, ilyenkor korábban hazaértem. Innentől
kezdve opcionáisan változott, hogy mi
történt szerdán és csütörtökön. Rengeteg
egyetemi bizottság és más egyetemek
bizottságainak ülésein is részt vettem.
Csütörtökön volt az EHK ülés, közvetlenül
utána a kötelező „összetartás”, amiatt a
péntek nagyjából kipontozódott.
Elég zsúfolt ez a program. Nem
gondoltad soha, hogy eleged van, és kész,
nem csinálod tovább?
Dehogynem, minden két hónapban
legalább egyszer. Én most már megmondom

őszintén, hogy rengeteget küzdöttem ezzel
az egésszel. Főleg azért, mert a munkámat
feszültség kísérte, rengeteg konfliktusom
volt az emberekkel, ami morzsolta az
idegeket. Sokszor juttatott holtpontra, amit
az elkeseredettség, a kimerültség együtt
generált. Megint csak azt tudom mondani,
hogy jó tanulópálya volt, nekem már nem
tudnak újat mutatni sehol. Lehet, hogy ez
máshogy lesz, de most azt mondom, hogy
amennyi küzdelmen végigmentem, rendkívül megedzett lettem. Nem adtam fel, mert
célokat követtem. Mindig volt egy stabil
bázis, ahova fordulhattam, a barátok, és akik
közel álltak hozzám. Támaszt nyújtottak,
nélkülük biztos nem ment volna.
Hogyan látod így visszanézve ezt az
időt?
Előttem nem volt senki a Műegyetemen, aki három évig elnök lett volna. Nekem
ennyi elég volt, köszönöm szépen. Úgy
érzem, kifutottam magam, amit szerettem
volna, azt elértem. Vannak olyan dolgok,
amiket - ha más nem is, én - köthetek a
nevemhez, és tekinthetek eredménynek
egyetemi és kari szinten is. Egy ilyen például
a Műhely, mint egyetemi újság elindulása.
Az összes előrejutásomat a Hallgatói
Képviseletben úgymond a lehetőségek
hozták, tehát nem én kerestem, nem én
tapostam, hanem egyszerűen mindig úgy
adódott a helyzet. Olyan tapasztalatokra
lehet szert tenni egy ilyen munka során,
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amiért nagyon sok tanulóévet kellene
eltölteni a szakmában.
Van valami, amit meg szeretnél
osztani a hallgatókkal?
Mindenki figyeljen arra, hogy az az idő,
amit itt eltöltenek, tartalmasan használják
ki. Emberi kapcsolatokat építsenek, ne
otthon üljenek! Lehet, hogy furcsán
hangzik, de tanuljanak, érdeklődjenek, mert

ha passzívak maradnak, meg fogják bánni!
Ezt fiatalon nehéz elhinni, de rá fognak
jönni! Köztudott, hogy ezt a kart egyedül
nem könnyű elvégezni. Talán a
kollégiumban lévő Internet és TV hálózat
miatt a hallgatók elkényelmesedtek, és
elmúltak azok az idők, amikor igazi
folyosóélet folyt. Fele akkora élet nincs már
a kollégiumban, mindenki begubózott, és

ül a szobájában. Törjék már át ezt a gátat!
Ne cseteljenek, hanem beszélgessenek!
Induljanak el, mert így, ilyen morállal nem
lesz jövője se nekik, se az országnak,
semminek! Ha valakinek van egy spanja,
sokkal könnyebb!

Noncsi

Keresztes Péter - Oktatási és tanulmányi felelős

Mi tartozik a tevékenységi körödbe?
Általánosságban a hallgatókkal,
illetve a hozzájuk tartozó problémák
esetleges megoldásával és a kapcsolódó kérdések megválaszolásával
foglalkozom.
Ebbe beletartozik többféle bizottságban való részvétel. Többek
között az egyik legfőbb: a Tanulmányi
Bizottság, ahova a hallgatók ügyesbajos gondjai írásos formában kerülnek
be. Ez egy oktatókból és a Hallgatói
Képviselet tagjaiból álló bizottság, mely
esetenként ül össze.
Létezik még a Jegyzetbizottság,
ahol azért harcolunk, hogy a jegyzetek,
melyeket használunk minél frissebb és
hasznosabb információkat és tananyagokat tartalmazzanak. Esetleg
olyan tárgynál, ahol nem is létezik írásos
jegyzet, ott később legyen ilyen.

Miért épp ezt a posztot választottad?
Egyrészt úgy gondoltam, hogy
ezzel a szerepkörrel tudnék aktívan és
eredményesen foglalkozni, mindemellett szívesen harcolnék valami változásért olyan tanszékek esetében, ahol
esetlegesen valamilyen igazságtalanság merül fel.
Ki segített neked ebben a munkában?
Bózsvári Gábortól (Gaga) vettem át
ezt a feladatkört, az ő támogatásával
indultam el. Vannak olyan dolgok,
amelyeket ő elkezdett és én persze
próbálom ezeket tovább vinni.
Konkrétan milyen megoldandó
fela-dataid vannak?
Tanulmánnyal kapcsolatos méltányossági kérések rendezése, vizsgaidőszakon kívüli vizsgázási lehetőség
intézése és ehhez hasonló problémák,
mint például a vizsgaidőpontok egyeztetése a tanszékek között.
Ha valakit sérelem ér egy vizsga
folyamán, úgy érzi igazságtalanok
voltak vele, akkor nyugodtan forduljon
hozzám és megpróbálok az ilyen „kényes” téma után iramodni. A közeljövőben komoly hangsúlyt szeretnék
fektetni arra, hogy az ilyen jellegű
panaszokat enyhítsük, egyéb stratégiai
lépésekkel felderítsük az igazságot,
illetve annak jogosságát.
Mik voltak a legutóbbi próbálkozásaid, amik sikeresnek bizonyultak?
Karunk tanszékein voltak olyan
nem-használatos rajzgépek, melyek még
jó állapotúak, s gondoltam a kollégium
rajztermében akadna, aki használná

azokat, így hamarosan birtokukba
vehetik az asztalokat a diákok.
A másik példa: Irányítástechnika II.
egy látványosan feltorlódós tantárgy.
Kulcsár Balázs és Tarnai Géza tanár urak
segítségével sikerült elérni, hogy a
tárgyból aláírást szerezhetnek azok a
diákok, akik már előző félévek folyamán
a laborgyakorlatokat elvégezték.
Segítséget nyújtunk első éves
hallgatók részére azzal, hogy a jelenlegi
félév folyamán próba zárthelyit írhatnak
Mérnöki fizika c. tantárgyból. A Vasúti
Járművek Tanszék segítségével összeállított sorral az érintett diákok az 5.
tanulmányi héten próbára tehetik magukat, így még az igazi megmérettetés
előtt szembesülhetnek azzal, hogy
megszerzett tudásuk elegendő lesz-e a
későbbiekben. Még esetleg matematikából jó volna egy hasonló dolgozat
összeállítása.
A mellékszakirány kiválasztása
elő tt segítünk a diákoknak, hogy
korábbi döntésüket megerősítsék, vagy
a még ismeretlen lehetőségeket megismerjék a Mellékszakirány-választási
Fórumon.
A következő vizsgaidőszak folyamán szeretnék létrehozni egy olyan
– aktívan működő – fórumot, amelyben
a felmerülő és jogos problémákról
szabadon szólhatnak
Mit szeretnél még megosztani az
olvasókkal?
Nyugodtan forduljon hozzám az a
hallgató, akinek valamilyen oktatással,
vizsgával vagy egyéb tanulmányokkal
problémája merül fel. Amiben lehet és
tudok, abban örömmel segítek.

Évi
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Müszi
Talán a mi generációnk (az ugyanaz, mint a
Tiétek) még emlékszik arra szakállas manusra, aki
egy tv-reklámban bejött a képernyő közepére,
csettintett egyet, és aszonta: müszi.
Nosss, innen a név, persze nem írom le, hogy ez mit takar, egyrészt, mert
kevés a hely, másrészt meg már el is felejtettem, annak ellenére, hogy már egy
csomószor utánajártunk, csak bonyolult volt megjegyezni...
Nem mindig ez volt a nevünk, például az elején - amikor én még nem is
voltam bandatag– egyáltalán nem így hívták a zenekart. Pempőaktív
Nyálmány és a Zergellő Gyíkok néven lépett fel először a banda gyökere egy
kimittudon, nyolcadikban, ‘96-ban. 4 mindentegyüttcsinálós hülyegyerek
zeneiskolai tanulmányai közben rájött, hogy nem csak klarinét meg hegedű
van a világon, hanem gitár meg dob is, ja és még RHCP is létezik a mócártmenüetteken kívül. Így alakultunk meg jól, azóta pedig Fa
és Möhönce is volt már a mi nevünk. Középsuliban ismerkedtem össze az arcokkal, (Mályk Dido, Toto és Gergő) akik szerették
hogy szeretem a zenéjüket. Ez a hatalmas gimi-partikon meg is látszott, akkor még seggig érő hajamat ráztam a koncerteken az első
sorokban. Kiderült, hogy én is gitározom, meg király zenéim vannak, sokat jártam a próbákra, aztán egyszercsak szóltak a srácok,
hogy hozzam magammal a hangszeremet is.
(Ennek a bekerülésnek amúgy sokkal érdekesebb a története, de itt nincs elég hely, hogy leírjam, viszont egy sörért cserébe
szívesen elmesélem a HaBárban ). Számos gimis rock bulin, balatonboglári Ifi Klub-os partin léptünk fel, de hívtak minket környékbeli
szalagavatókra, és kisebb-nagyobb szórakozó helyekre is. De az akkori legnagyobb fellépésünk a keszthelyi Helikon (két évente a
dunántúli középiskolásoknak rendezett kúltúrális vetélkedő) rendezvényen volt, ahol arany minősítést és gála fellépést nyertünk
kategóriánkban, valamint a fődíjat is bezsebeltük, ami az akkori Ladánybene Reggie táborban való ingyenes részvétel és fellépési
lehetőség volt.
Hamár megemlítettük Boglárt, mindenképpen szót kell ejtenünk Tóniról (Légrádi Antal), aki a környék zenész, és zeneszerető
társadalmának legmeghatározóbb alakja volt. Kvalitásait tekintve híres zenész is lehetett volna, de szerénységéből és helyszeretetéből
adódóan életét a balatoni fiatal tehetségek felkutatásának és tanításának szentelte. Ahogy sokan mások, mi is rengeteget
köszönhetünk neki, minden tőle telhetőt megtett szakmai és mentális fejlődésünkért. Tóni nagyon fiatalon költözött fel az égi
színpadokra, ahol azóta – ezt biztos forrásokból tudom – Jimmy Hendrix-szel és Janis Joplin-nal játszanak és iszogatnak együtt.
Amióta itt vagyunk Pesten felvettünk néhány saját számot, album azonban még nem született. Persze ez rajtunk is múlott, de
manapság lemezt kiadni...tudjátok. Mi nem abban a stílusban nyomulunk, ami olyan nagyon népszerű lehetne. Mindenesetre
törekszünk modernizáni hangzásvilágunkat, amit a koncertjeinken meg is hallgathattok. Szóval nevünk végül Müszi lett, persze
lehetett volna Krumplikás Papri vagy esetleg Nukleáris Katasztrófa (ez pl. hűen tükrözte volna lelkivilágunkat :-)), de maradtunk az
egyszerűbb és közérthetetlenebb verziónál. Ezen a néven tavaly felléptünk a fonyódi, idén pedig a velencei EFOTT fesztiválon is,
továbbá évek óta játszunk a BME villanykarának gólyatáboraiban. Számos egyetemi rendezvényen (Banális közhely, Közlekkari
napok, Rajk napok) megfordultunk már, és többek között a White-fül-be is kaptunk meghívót. Nagyjából ennyi a történet, illetve
pont ez az, hogy az igazi történetek hiányoznak ebből az írásból, de hát ugye nincs ölég hely, mint ahogy azt már mondottam vala...
A zenekar tagjai
Doboknál: Horváth Gergő, aki jelenleg a BME-n, műszaki info szakon vergődik. A basszerosunk: Vass Zoltán (Didó). Közgázos
a gyerek, és ebből adódóan sajna okt. 4-én itthagy minket a kis szemét (bocs Didó :-)), elutazik Németországba egy fél évre
ösztöndíjjal. Szólógitár: Bosnyák Tamás (Toto, Tex, Rémusz...), a másik infos, meg nagy Schönherz-ember, (két évig volt a kollégiumi
bizottság elnöke). Ének, gitár: Tóth Miklós (Májk) tanár úr, igen, ő az egyetlen diplomás a zenekarban (ELTE-német), de pl. elvégzett
a Magyar Rádiónál egy hangtechnikusi tanfolyamot is, sőt villanymérnök is lesz, ha minden igaz. Végül én, gitáron és vokálon,
Tóth Immánuel (Imo), talán sokan tudjátok, a Közlekkar rendíthetetlen katonájaként menetelek előrefelé – részben – a kijelölt
utakon :-).

Imo
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Fess, fiatalember!
Kezdetben volt a sötétség. Napjaim kétségek közt teltek. Nem tudtam, mit hoz a holnap,
van-e értelme az életemnek. Céltalanul bolyongtam a kollégium folyosóin egy kavicsot
rugdosva. Volt ez egészen addig, amíg meg nem pillantottam a felhívást: festőket keresnek.
Szememben isteni szikra gyúlt, szél
támadt, orgona hangja hallatszott. Minden zsigeremmel festeni akartam. Ereim
kidülledtek, izmaim megfeszültek, a Hallgatói Irodába igyekeztem.
-Sziasztok! – mondtam.
-Szia! – mondták.
-Festeni szeretnék!
-Ó, Te drága! Imádunk Téged! –
kiabálták az irodában, és a járókelők az
ablak alatt. Megadtam a nevem és a
számlaszámom. Azt mondták, majd megkeresnek. Érted… Megkeresnek! Mert én
olyan ember lettem, akit már keresni kell,
ha úgy adódik… a specialista – fantáziáltam a szobámba tartva. Sok hét óta
először jól aludtam, ecsetekkel és létrával
álmodtam.

Másnap nem tudtam, mit tegyek,
féltem, hogy pont akkor kellek, amikor
órán vagyok. Tehát megkértem valakit,
hogy jegyzeteljen helyettem, amíg én az
ajtónál várom, hogy kopogjanak. Így is
történt. Délután jött egy srác, hogy idő
van; a fal most épp a legalkalmasabb
stádiumban van. Ebből mindent megértettem. Felvettem a szakadt cipőmet, a
kinyúlt pólómat, és koronámat: a hülye
micisapkát, majd kértem a kollégát, hogy
vezessen a beteghez. Teljesen igaza volt.
A helyzet nem tűrt halasztást.
3 hasonló elhivatottságú harcossal
álltunk egymás mellett, és farkasszemet
néztünk a hatalmas szörnnyel: a 4. emeleti

számtech. teremmel. Fegyverünk ecset, festék, teddyhenger, büszkeség és szeretet
volt. Az első művelet ilyenkor
mindig a belső szervek eltávolítása. A szakmabeliek ezt
tanulják, mi ösztönösen tudtuk. Mindent kihordtunk a
helyiségből, a por felét önfeláldozóan lenyeltük. Így már
tisztán láttuk a lény testrészeit:
a 4 falat, az ablakokat és a
boltíves plafont. Tudtuk, hogy
nehéz és veszélyes munka vár
ránk, ennek ellenére örömmel
töltött el minket, hogy segíthetünk.
Az egyik ifjú muskétás seprűvel
támadt a falat borító szennytakaróra, ami
ezután – mert ismeri a fizikát – rászállt a
bátor harcos pozitív töltésű hajára. Ezután
a hipergyorsan száradó gipszet ösztönöztük cifra anyázással a nagyobb repedésekbe. Következett a festék felhordása
a nagyobb felületekre és az intim részekre
(radiátor, csövek mögött).
A megfeszített munka közben bikinis
lányok szolgáltattak felfrissülést: limonádét és masszázst kaptunk. Úgy éreztem,
ennél jobb helyen, még sosem jártam. A
munka során elmúlt a rég kínzó fejfájásom,
fehérebbek lettek a fogaim, fittebbnek,
erősebbnek éreztem magam. Mintha újra
20 éves lettem volna!
Azonban ennek a kalandnak is vége
szakadt úgy röpke 12 óra alatt… Sajnáltuk
is, hogy csak kétszer kenhettük le a
termet... Könnyes szemmel, meghatottan
álltunk a megújult falak között. A szél
elcsendesedett, az orgonaszó abbamaradt.
Este volt. Szívünk az alagsorba húzott
minket. A folyosókon, a kocsmában
mindenki mosolygott ránk, egyesek
köszöntek, mások elismerően veregették
a vállunkat. Tudtam, hogy már ezért
megérte, de azt csak később tudtam meg,
hogy közösségi pontot is kapunk a

munkáért. A hab a tortán! Pedig nem is
ezért jelentkeztem… Lelkemben békét és
örömöt éreztem.
Kedves Diáktársak! Ha bárki életre
szóló kalandra vágyik, vagy úgy ébred
reggel, hogy márpedig neki festenie kell,
vagy ecset alakú anyajegyet talál magán,
vagy csak simán a jól megérdemelt
közösségi pontokra pályázik, tudjátok, hol
kell jelentkezni! Létrára fel!

Dani
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Egy kis történelem
‘56 október
Míg a rendszerváltás környékén még különös érdeklődéssel fogadták
a diákok az 1956-os eseményekkel kapcsolatos ismereteket, addig mára
közönyösek és ellenszenvesek lettek a témával szemben. Nézzük, hogy
is volt ez.
1953-ban meghalt Sztálin, helyét
Hruscsov vette át a Szovjetunió élén. Az ő
személyével változások indultak el mind a
Szovjetúnióban, mind a Szovjetúnió és más
országok között.
Súlyos válság kezdődött el a csatlós
államokban, az első 1953-ban Kelet-Németországban (az NDK területén) bontakozott ki .
Az emberek követelték, hogy javítsák az
életkörülményeiket, szabad választásokat,
valamint, hogy a kommunista párt mondjon
le. Szovjet tankok leverték a felkelést.
1956-ban nagyon megélénkült politikai
szempontból Magyarország is, írói klubok,
olvasókörök alakultak, a diákok az egyetemeken - először Szegeden és Budapesten gyűléseket tartottak. Szegeden megalakult a
MEFESZ /Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége/, az első ifjúsági szervezet
mely független volt a pártoktól.
A legsikeresebb az október 22-i gyűlések
közül a Műszaki Egyetemen zajlott le, ahol a
16 pontot megfogalmazták. Ez a program
futótűzként terjedt országszerte, de a világsajtó
is felfigyelt rá. Ez lett a forradalom és
szabadságharc programja. Követelte: a szovjet
csapatok visszavonulását, a nemzet függetlenségét, demokratikus választásokat,
gazdasági reformot. De nem követelte: a
kommunista párt betiltását, a szocializmus
eltörlését. Az azonban, hogy titkos szavazással
végrehajtandó általános választásokkal életre
hívott országgyűléstől remélte az ifjúság a
nemzet jövőjének építését, azt is jelentette,
hogy lehetségesnek tartották a szocializmus
eltörlését is.
Másnapra két egyetemről kiindulva a
Petőfi-, illetve a Bem-szobornál tüntetéseket
kezdeményeztek. Eközben Ceglédről és Székesfehérvárról elindultak a tankok a főváros

felé. A kormány vezetésében uralkodó
bizonytalanságra jellemző, hogy a tömegtüntetést először megtiltották, de mivel az
ifjúság dacolt a tilalommal, mégis megengedték. A tüntetők a Kossuth térre mentek
és Nagy Imre nevét kiáltozták. Egy újabb
csoport a Sztálin-szoborhoz ment, és lerombolta. A legsúlyosabb következményekkel
annak a csoportnak az útja járt, amely a rádió
épületéhez vonult, ahol a 16 pont beolvasását
követelték. Innét korábban, 20 órakor a
Jugoszláviából visszatért Gerő Ernő gyűlölködő bolsevista zsargonban megfogalmazott
beszédét közvetítették. A tüntetők elveit
“valótlan ellenséges hírverésnek” nevezte,
“ellenséges zavarkeltő, rendbontó elemekről”
szólt, akik ellen fellépésre szólította fel
elvtársait. A tüntetőket a beszéd felháborította,
választ kívántak adni, de nem léphettek az
épületbe, az ÁVH tüzet nyitott rájuk. Az
erőszak híre futótűzként terjedt, s vele
párhuzamosan megindult a tüntetők forradalmárokká változása: az erőszakra fegyveres
választ adtak.
A párt vezetősége éjszaka úgy döntött,
hogy Nagy Imre lesz a miniszterelnök. Fontos
megjegyezni, hogy a szovjetek beavatkozását
nem Nagy Imre kérte, Hegedűs András írta
alá, hogy a szovjetek közbelépjenek.
Október 24-25-én további összetűzések
a szovjet tankok és a tüntetők között.
Rátermett, leleményes alegységparancsnokok
szervezték az ellenállási gócokat Budapest
minden kerületében és vidéken. Különösen
sikeresek voltak a Móricz Zsigmond körtéri,
Széna téri, Baross téri, Corvin közi valamint a
csepeli gócok. Mindeközben Gerő helyett
Kádár Jánost választják pártfőtitkárnak. Kádár
és Nagy Imre ellenforradalomnak minősítik az
eseményeket.

Később a szovjet és a magyar vezetés
úgy gondolja, hogy nem tudja leverni a
forradalmat, ezért próbálnak megegyezni.
Október 28-án átértékelik az eseményeket, már
nem ellenforradalom, hanem nemzeti-demokratikus forradalom. Nagy Imre rádióbeszédében elmondja, hogy a kormány
tárgyalásokat kezd a szovjet csapatok
kivonásáról, feloszlatják az ÁVH-t és a TSZeket.
Az ENSZ biztonsági tanácsában felvetődik a magyar kérdés, de a szovjetek minden
megoldási lehetőséget elvetnek, és ekkor jön
a Szuezi válság, ezután mindenki Egyiptomra
figyel nem a magyar forradalomra, jó alkalom a
Szovjetúniónak hogy tankokkal megszállja
Magyar-országot. Körülzárják Magyarország
reptereit, a minisz-terelnök követeli, hogy
vonuljanak ki. Közben Kádár bejelenti, hogy
megalakul az MSZMP (időközben ő járt SZUban és átállt a szovjetek oldalára). November
4-én szovjet támadás Budapest ellen, majd
november 7-én Kádár is megérkezik szintén
tankokkal.
Megkezdődik a „rendcsinálás”,
Münnich Ferenc vezetésével a „pufajkások”
bántalmazzák az ellenzéki politikusokat,
bebörtönzések, kivégzések következnek.
Decemberre megszilárdul a kommunisták ereje,
és ismét ellenforradalomnak minősítik az
októberi eseményeket.
Végezetül néhány, számomra fontossá
vált mondatot idéznék, amelyek azt igazolják,
hogy a Nyugat és az ENSZ a forradalom után
elismerte annak igazságait. Az ENSZ Ötös
Bizottsága megállapította a szovjet agresszió
tényét. Hannah Arendt szerint: “Amikor a
szovjet-orosz tankok szétzúzták a magyar
forradalmat, valójában a világ egyedüli létező
szabad és cselekvő tanácsait semmisítették
meg”.
Végül az elégtétel: 1992. november 11-én
Borisz Jelcin orosz elnök a magyar Országgyűlésben mondott beszédében kijelentette,
hogy “1956 tragédiája... a szovjet rendszer
lemoshatatlan szégyenfoltja marad örökké”.

Gitka

‘56-os megemlékezés
2005. október 21. (péntek) K épület Aula
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Diákhitellel könnyebb
Hallgatónak lenni jó! Szabadság, függetlenség, álmok, tervek és célok. Mikor, ha nem most? Nem baj, ha van
hozzá egy kis pénz is? Persze! Honnan? Itt van például a Diákhitel.
Albérlet, kollégiumi díj, rezsi, kaja, tankönyv, jegyzet, bérlet? Haverok, buli, csajok? Vagy inkább pasik? Tandíj?
Állj! Nem sok ez? Ugyan, ez még csak a kezdet! Miből? Itt van például a Diákhitel.
Nappalisok, estisek, levelezősök,
távoktatásosok, államilag finanszírozottak, költségtérítésesek, mindenki
felveheti. Eddig országosan több mint
180 ezren vették igénybe. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen közel hétezren. Nekik
bevált a Diákhitel.
De most komolyan: a Diákhitelt a
felsőoktatásban tanulóknak találták
ki. Egyedülálló módon nem kell sem
fedezet, sem kezes. Nincsen hitelbírálat. Egyszerűen hozzá lehet jutni,
alacsony a kamat, törleszteni meg
csak évek múlva kell. Ja, és a legjobb
az egészben, hogy szabadon felhasználható! A Diákhitelt arra költöd,
amire akarod.
Egy tanévre akár 300 000 Ft-ot is
fel lehet venni. Egyszerre az egy
félévi részét (a felét) adják oda, de
kérhető havi részletekben is. Aki az
egyik hónap 15-ig kéri, az a következő
hónap 15-én megkapja a pénzt. Már
most is lehet? Ha októberben már
pénzt akarsz látni, igyekezz szeptember 15-ig beiratkozni és beadni az
igénylésedet! A postán vagy a bankfiókokban segítenek. Nyugi, igényelni
csak egyszer kell, utána már minden
folyamatos. A Diákhitel óramű pontossággal érkezik a bankszámlára.
Szóval lehet sokféleképpen, de
Diákhitellel könnyebb!
Info:
www.diakhitel.hu 06 40 24 00 24
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Para-blama,
megint féljünk?!
Az élet szép, a nap mindig süt, a
családok békében-boldogságban
élnek, egyszóval ez minden világok
legjobbika. Nosza hozzunk össze egy
fein kis horror-thrillert, adjunk a sok
heppi népnek egy kis borzongást,
nehogy elfelejtsék, hogy nem csak
messzi or szágo kban tör ténhetnek
hajmer esztő események! Gyilko s
bárkiből lehet, csak megfelelő feltételek konstellációjára van szükség.
Ha elvonatkoztatok a piszkos
anyagiaktól, akkor csak eme kissé
elborult eszmefuttatás lehet a gyökere
napjaink horrordömpingjének, ahol a
go no sz ismét fö ld ö ntúli er ed etű,
legfeljebb megtestesülése lehet ember.
Lehet, hogy munkahelyi ártalom,
de megint horroról fogok írni; ezért
előre is elnézést kérek, de azt hiszem
az ilyen típusú filmeket a legkönynyebb megítélni (értsd: lehúzni vagy
magasztalni), én pedig szeretem a
könnyebbik végét megfogni a dolgoknak (főleg, ha sürget a lapzárta és
Lédi MariAnn).
Szóval negyedmagammal megnéztem A titkok kulcsa című szöszszenetet, melynek színhelye New
Orleans környéke; úgy látszik szegény louisianaiaknak nem elég, hogy
nyakig állnak a vízben, de még a haiti
bevándorlók által „behurcolt” vudu
v a ll á s n yú lv á n ya , a z e l ső s o r b a n
varázslatokkal és átkokkal operáló
hudu szertartásoktól is tartaniuk kell.
Akkor meg főleg, ha az ember történetesen ápolónő és egy öregasszony veszi fel magatehetetlen férje
mellé felvigyázónak (bennlakás és
mocsár garantált). Így jár hősnőnk,
Caroline is, aki szeretne már kikerülni
az elfekvői munka cseppet sem meghitt légköréből, ezért (jó pénzért)
elvállalja a fenti feladatot. Az alapszitu ko rrekt, a felvezetés j ó r á-
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hangoló, na akkor jöhet a feszültség
– gondoltam, és láss csodát, az öreg
ház már megint tartogat meglepetést,
jelen esetben egy ajtó formájában,
amit a Caroline tolvajkulcsa nem nyit.
Nem mondom el a sztori többi részét,
itt-ott kissé szájbarágós, de alapvetően egyszerű filmecskéről van szó,
melyet a csattanó tesz ab szo lúte
emészthetővé, így már csak otthon jut
eszébe
az
embernek,
hogy
„dehátakkorezmérisvoltígy?”. Kate
Hudson teljesen jó Caroline szerepében (bár ez nem igényel túlzottan
magas szintű színészi játékot), végre
valami élvezhető a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt? után;
mellette érdemes említést tenni Gena
Rowlands-ről, aki a genya mamit
al akít j a, tényleg genyán. Szó v al
egyszer nézhető, ha van szabad 105
perce az embernek, de ettől még nem
fogjuk téglaporral elkeríteni a hidegkonyhát.
A mo st kö vetkező bekezdést
csak azok olvassák el, akik már látták
A rettegés háza című filmet, vagy nem
is akarják megnézni!
Vannak olyan darabok a nagy
horrorfilmes puzzle-ban, mellyel kitűnően el lehet rontani az izgalmat.
Öcsém például utál minden olyan
katasztrófafilmet, melyben gyerek
szerepel; azt hiszem, tudjátok miről
van szó: az a büdös kölök valahogy
mindig bajba kerül a legnagyobb
földrengés/szökőár/tornádó közepén,
mire a bátor, amerikai mintaférj (roszszabb esetben a mintaanya) megmenti, de úgy, hogy a haja belőve
marad, és függetlenül attól, hogy
mennyi barátjuk halt meg, a végén
mindenki sírva-ríva-vigadva borul
össze… brrrr! Mi lenne, ha a változatosság kedvéért például a férj fogna
egy puskát, és szépen levadászná a
vidám gyereksereg egy részét? Valami
ilyesmivel indít az Amityville Horror

is (jó-jó, az egyik gyerek nyír ki
mindenkit), úgyhogy már dörzsöltem
a tenyerem, hogy hátha most! Ja,
amúgy a film állítólag megtörtént
esetet dolgoz fel (azt hiszem, valamelyik UFO magazinban olvastam is
róla annó), de szerintem a Ideglelés
jónéhány évre kilőtte a misztikus
áldokumentumfilm va-rázsát. Szóval a
film korábban soha nem használt
elemekből épül fel, dícsérve ezzel a
forgatókönyírók eredetiségét: még
nem összeforrt család (anyu – mostohaapu – két fiú – kislány), még egy
misztikus ház, barátkozás egy meggyilkolt gyermekkel (találjátok ki,
hogy melyik lurkónak lesz barátja!),
mostohaapa – nagyfiú szembenállás,
szexi béb icső sz, álland óan ugató
kutya, megmagyarázhatatlan jelenségek, megőrülő családfő, kutatás a
levéltárban, ördögűzés. Mind-mind
csupa ismerős szitu, szinte semmi
eredeti nincs, inkább csak összeollózott jelenetek. Az érdekesség az,
hogy ezzel szemben a film még a
jobban sikerültek kategóriájába
tartozik (akárcsak A titkok kulcsa),
ez sz er intem eg yér telműen Ryan
Reynolds (Penge: Szentháromság)
játékának köszönhető, aki hitelesen
formálja meg a pótpapából pszichopapává váló George Lutzo t. Ami
mindenképpen erénye a filmnek, hogy
nem erőlteti a családi viszályok és
kibékülések percenkénti megjelenítését, tehát nem akar horrorból
drámát csinálni (ez úgysem jönne be).
Az utolsó tizenöt perc azért elég gyér,
mintha összecsapták volna egy kicsit,
a „halott inkvizítor – inda-house”
dolog meg nagyon erőltetett. Korrekt
kis film lenne, de sajnos ott van a
hasonló
történetű
Ragyogás
(Stephen King regényéből Stanley
Kubrick forgatta Jack Nicholsonnal a
főszerepben), amely mellett azért még
csíra A rettegés háza.
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A májusi szám megfejtései:
„-…Én gazdag leszek!”
„-Jah! Mész majd a pajtadiszkóba a Romantic-kal. Olyan gazdag leszel, mint az atom. Lesz négy ruhád meg egy garzonod a
Nagyfuvarosba’!”
LL Junior „filmbéli” nővérének, Gryllus Dorkának mondja a Nyócker!-ben.
A:-Nem maga a polgármester.
B:-A szerencse forgandó.
A:-Mit akar?
B:-Ó, egyből a tárgyra tér? Értékelem ezt egy álarcot viselő férfitől! Ugye nem gondolja komolyan, hogy maga nyer?
A:-A szerencse forgandó.
Batman (Michael Keaton) és Pingvin (Danny DeVito) párbeszéde a Batman visszatérben.
„-Miért álltam fel ide?”
„-Hogy magasabb legyen!”
„-Nem! ...Azért álltam fel az asztalomra, hogy emlékezzem rá, hogy a dolgokat más nézőpontból is látnom kell!”
John Keating (Robin Williams) szemléletesen tanít a Holt költők társasága című alapműben.

Kövi

Könyvajánló
Douglas Adams: Dirk Gently Holisztikus Nyomozóirodája
A szerzőtől a Galaxis Útikalauz Stopposoknak c. könyvet olvastam
először. Mivel az nagyon tetszett, kíváncsi voltam, mit írt még. Egy
antikváriumban bukkantam a fenti műre, amit ezután 2 nap alatt elolvastam.
Nagyon tetszenek az efféle hangulatú könyvek. Jót mulatunk a lehetetlenebbnél
lehetetlenebb helyzeteken, s kíváncsian várjuk, vajon mi jöhet még. Ez a történet is érdekes,
nehéz letenni. Minden szereplő jellegzetes beütéssel rendelkezik, mindenki másképp elvont,
ezáltal minden olvasó talál magának kedvenc figurát, akiben részben magára ismer, részben
fél tőle, hogy hasonlít rá.
A történet Richard McDuff körül forog, aki egy félreértés miatt gyilkosság vádja alá
kerül. Eltökélt szándéka, hogy tisztázza magát, ezért felkeresi volt évfolyamtársát, Dirk-öt,
aki magánnyomozó irodát vezet. A történetbe bekapcsolódik a volt tanáruk, Reg is, aki egy
olyan tanszéken dolgozik, ahol nem tanítanak semmit, hisz az előtanulmányokhoz szükséges könyveket rég nem
lehet beszerezni sehol. Tőle származik a kedvenc monológom: „Látja ezt a téglát? Wordsworth egyszer lehányta.
Nagy költő volt.” A könyvben felbukkan egy szerzetes is, aki tulajdonképpen egy robot és a jövőből érkezett. A
dolga, hogy higgyen az emberek helyett, azonban egy meghibásodás folytán bonyolítja a történetet. Susan, Richard
barátnője és főnökének húga, aki elől mindent eltitkolnak, mert csak balhézna. Ezáltal nem sok vizet kavar a történetben.
Feltűnik még egy tanár, akihez hatalmas orra miatt 17 éve nem szólt senki, mert félnek tőle. Megtudhatjuk, hogyan
beszélgetett most mégis valakivel. A sztorinak nincs több szereplője, annyit tehát magatok is kitalálhattok, hogy
ezek között van a gyilkos!! Ez a rejtély már a könyv közepén feltárul, ám, hogy Richardnak sikerül-e tisztáznia magát,
csak a mű végén derül ki.
Összefoglalásként tehát, Douglas Adams könyve egy térben, időben játszódó nyomozást ír le. Tele van
fantasztikummal, utalással a valóságban létezett személyekre. Közel sem olyan bonyolult, amilyennek látszik, de így
nehéz bármit is mondani; el kell olvasni!
A gyakorlott olvasóknak azért ajánlom, mert számos esetben kihasználhatják műveltségüket az egyes irodalmi
utalásoknál, a kezdő olvasónak pedig azért jó a könyv, mert izgalmas, fordulatos és kevés benne az unalmas leíró
rész. Ha bárki szeretné kölcsönkérni a könyvet akár azért, hogy elolvassa, vagy csak azért, hogy belenézzen, szívesen
kezetekre bocsátom. Megtaláltok a BGK 39-es szobában!

Zsófi
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Iron Hook
Adósak vagyunk még az előző idény
egyenes kieséses szakaszának mérkőzéseivel:
Nyolcaddöntők
Miletics Laciék – Papa 6-1
Milééknek kijött a royal flush ezen a
mérkőzésen.
Rába Stock – 5 Non Blondes 2-1
Óriási presztízsrangadó, hiszen ez a két
csapat már vívott korábban döntőt is,
ezúttal Attikáék örülhettek.
Labda – Stihl 4-0
Zsoltiék kivették az élt Torkiék fűrészéből.
Csel-C – FC T4 1-6
Janiék esélyt sem adtak ellenfelüknek.
Mi FC – Möhhh 9-3
Döme egy fordulóval beljebb navigálta
csapatát.
CSMBH – Banyekok 1-3
Pityuék az átalakult csapattal is győzni
tudtak.
Long Boys – HP FC 3-7
Talán egy hosszúlépést még le kellett
volna tolni Olivéréknek meccs előtt, mert
így a HP egy kicsit tömény volt nekik.
Hey Bobby – Nem tudom 3-1
Zöld-narancs színű pólóban nem lehet
kikapni.

HP FC – Hey Bobby 4-2
Sokáig jól tartották magukat Bobbyék, sőt
vezettek is, de Imiék felőrölték ellenállásukat.
Elődöntők

Az idei csoportok:
A csoport:
FC T4; SuperLight; Real Botis; Hazai
Csapat; Tomboló Gyöngytyúkok;
Möhhh; Amazon AS

Miletics Laciék – FC T4 0-0 büntetőkkel:
2-3
Büntetőspecialistává léptek elő Árpiék.

B csoport:
Mi FC; HAbár Deportívó Nyakonrúglak;
Jómunkásember FC; A szoba meg
Attis; DoktoranduszOK; Betonkeverők

HP FC – Banyekok 5-0
Robi ellen, aki egyedül 3 gólt szerzett ezen
a mérkőzésen nem volt ellenszere Pityuéknak

C csoport:
Labda; S-Team Se; Long Boys; Gumimacik; Foccantás; A Csajok

Legamatőrebb csapat címért
Foccantás – Fapuma
Ezen a mérkőzésen nem az eredmény, a
játék volt a lényeg.
Bronzmeccs
Miletics Laciék – Banyekok 2-1
Egy szikrázóan kemény meccsen dőlt el a
harmadik hely sorsa.

D csoport:
Rába Stock; Plazma Csigák; KivelCoor FC;
Papa; Csel-C; Ropi
E csoport:
Miletics Laciék; Mirelit Pizza; Szukcesszív
Approximáció; Baráti Formáció; Midland
City; Hey Bobby; Cselzí
F csoport:
Banyekok; Máyerek; EEEE!; Stihl; Nem
Tudom; -ÉK

Manci & Pityu

Döntő
HP FC – FC T4 1-0
Robi góljával eldöntötte a kupa sorsát.
Tamáséknak jó tanács a következő
szezonokra: próbáljanak gólt lőni, mert
anélkül nagyon nehéz meccset nyerni.

Mottó: Három sört fizet, és mindent vihet! Megvesztegethetőek vagyunk.

Örömmel értesítünk minden sportolni vágyót,
hogy a sportszertár továbbra is üzemel.
Ha a kedved megvan, de az eszköz hiányzik egy jó kis
mozgáshoz,

fordulj

bizalommal

a

szertárosokhoz!

Diákigazolványoddal keresd Mikit és Attikát a 217-es, vagy

Negyeddöntők
Miletics Laciék – Rába Stock 1-0
Szoros, kemény mérkőzésen ezúttal
Miléék leosztása volt a nyerő.
Labda - FC T4 0-0 büntetőkkel: 2-3
Mikiék már nem először bizonyítják, hogy
a büntetőkhöz meg vannak a megfelelő
idegeik.
Banyekok – Mi FC 3-2 hosszabítás után
Nagy csatában jutott tovább a címvédő.
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Csütörtökön este megtörtént az idei
év őszi félévének Iron Hook sorsolása. A
37 nevező csapatot hat csoportba
sorsoltuk. A csoportokból az első kettő
illetve a négy legjobb harmadik csapat
jut az egyenes kieséses szakaszba a
legjobb 16 csapat közé. A továbbjutás egy
meccsen dől el. Örömmel vettük, hogy
szép számban volt jelentkező csapat, sőt
idén két lány csapat is jelentkezett, ami
egy ígéretes gála meccset hozhat majd a
helyosztók előtt.

Thomasot a 218-as szobában a hét bármely napján. 16 óra
után nagyobb az esélyed. Esti órákban kezdd a HaBárral!

1 napra
Korcsolya

250

1 hétre

Teniszütő

100

300

(1 ütő + 2 labda)

Tollasütő szett

50

100

(2 ütő + 2 labda)

Ping-pong szett

100

300

(háló, max. 4 ütő, 3 labda)

Darts

300

800

Labdák

50

Szánkó

(tábla + 3 tű)
(kosár-, röp-, medicin-… )

50/óra

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Ízlelő
Kelbimbós “kockatészta”
Hozzávalók:
30 dkg kelbimbó, 4 gerezd fokhagyma, 1 konzerv szeletelt gomba, 2 dl
főzőtejszín, sajt, olaj, só, bors, zsálya
Elkészítés:
A fokhagymát feldaraboljuk (ízlés
szerint lehet rusztikusan = a kést
rányomva, vagy - szintén kést használva - hagyományosan), és olajon pirítjuk
épp csak addig, amíg a zamatát átveszi
az olaj, majd hozzátesszük a félbenegyedbe vágott kelbimbót. Sózzuk,
borsozzuk, fedő alatt pároljuk körülbelül
negyedóráig. Azért néha rá kell nézni,
hogy le ne ragadjon, de ezt a rutinosabbak úgyis tudják... Ezalatt enyhén sós
vizet teszünk fel melegedni, ha pedig
forr, beletesszük a tésztát. Amennyiben

tojásmentes tésztát választottunk, úgy
1 percig kell csak forralnunk, utána
pedig 10 percig fedő alatt puhulni
hagyni, mert így nem fő szét. A tojásos
tésztát 10 percig főzzük. Ha eddigre a
kelbimbó már kicsit füstös aromájú,
biztosak lehetünk benne, hogy jöhet a

tejszín. Most kell a zsályát és a gombát
is a rendszerhez adni. Rotyogni hagyjuk. Amikor a kelbimbó már megpuhult,
sajtot reszelünk bele (a füstölt sajt
nagyon jó ízt ad neki, de aki érzékeny a
látványra, az inkább a hagyományos
trappistát válassza; az ínyenceknek
pedig a nemespenészes sajtokat tudjuk
ajánlani). Megvárjuk, amíg elolvad, és
készen vagyunk, jöhet a tálalás. Aki
pedig hús nélkül nem élhet, az piríthat
baconszalonnát, pár percig azzal is főzni
kell. A tányért díszíthetjük zsályalevéllel.
Egészségetekre!

Angi és Sanyi

Koktélajánló
Halihó! Egy nem túl forró, de annál hosszabb nyár
elteltével újra itt vagyok, és újra ajánlok 1-2 finomságot.
Az ütős italok után, most nézzünk egy pár light nedűt!
Ugyanis gondolni kell a vegetáriánus és a fogyókúrázó
olvasókra is.
„ Itt van az ősz, itt van újra…” és
az évszaknak megfelelően rengeteg
Borvásárra és –kiállításra juthatunk el,
kóstolgathatunk és beszerezhetünk 12 üveg jó minőségű „szőlőlét” egészen
kedvező áron. Ilyen lehet:
Szeremley Huba, Badacsonyi PINOT NOIR
- száraz, fehér és rosé fajta
is kapható, a 2003-ast
ajánlom a leginkább
- kb. 900 Ft, (a 2003-as kb.
1200-1300 Ft)
Bárdos, Mátraaljai MERLOT-PINOT NOIR
- száraz, siller
- kb. 1100 Ft
Thummerer, EGRI KIRÁLYLEÁNYKA
- száraz, fehér
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akciókban, hipermarketekben kb. 700-800 Ft,
egyébként 1000 Ft felett.
Gere Attila, VILLÁNYI PORTUGIESER
- száraz, vörös
- annyira gyümölcsös,
hogy félédesnek érezhető
- kb. 1100-1200 Ft
FIGYELEM:
A minőségi borokhoz nem illik,
sőt szigorúan tilos szódát önteni,
ugyanis a szénsav elmossa az aromákat, így kárba vész a főétel és a bor
kitűnő íze!
És végül a rovat címéhez híven
ajánlok 1-2 kevert itókát:

1.

2.

3.

4.

T.G. MELON
(Long drink => 3dl-es pohárban)
- 5 cl sárgadinnyés vodkalikőr
- 1 cl blue curacao
- 15 cl ananászlé
- 4 cl tejszín
MC BRANDY
(Koktail => 1-1,5 dl)
- 3cl Brandy
- 1 cl citromlé
10 cl almalé
APRICOT LADY
(Koktail)
- 3 cl baracklikőr
- 3 cl ananászlé
- 6 cl narancslé
MOJITO
(Long drink)
- 5 cl rum
- 25 cl ásványvíz
- mentalevél
- citromkarika

Edina
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q

római
ezer u
az egyik u
szófaj
apu
párja!
u

megta- q
láltam!
orvosság
q

kép- q
kocka
ajánlott
betű!
q

hellén u
törzs v.
2
u

nátrium,
ittrium, u
kálium

u
hapsi
mező
1neműi u

u
szabadon
bocsát
tempó,
lendület u

u
lágyforrasz

q halak
réme
zárt betűk
E, G, Z
?

nála u
lejjebbre
látószervén
q
ellen- u
érték
árkot
készít
összevi- u
q
ssza ázás!
angol
arány!
q

vizsgán u
húzzuk
ilyen
középen!
q

termételevízió tea vége! szetes
alapú logaritmus
q
q
q

9

A rejtvény megfejtését a kozhir@kozlekkar.hu – ra várjuk. A beküldési határidő
november 7. 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.
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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 Leintettemegybuszt Zoltán
HÖK elnök
Felelős szerkesztő
Radok Péntekigjólesz Edina
Főszerkesztő
Tasi Írtambevezetőt Marianna
Tördelőszerkesztők
Horváth Hősnővagyok Krisztina
Vári Valakiállítsonle!!! Miklós
Olvasószerkesztők
Beke Timemanagement Gitka
Zsován Gumikacsa Noémi
Írták
Ádám IronHookotszervezek István
Bayer Küldjetek+fejtést Balázs
Benkő Hagyjatokdolgozni Gábor
Bodnár Amazon Edina
Dajnoki Rusztikus Angéla
Dér Hősvagyok Dániel
Eichinger Egyszerrecsakegyet Éva
Erdődi Kölcsönadom Zsófia
Havasi Afolyamategyszerű András
Kövecses Írokasörváltórólis András
Madai Fokhagyma Sándor
Tóth Müszi Immánuel
Rajzolta:
Miczki Újcsizmámvan Júlia
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Öreg bácsika beszélget a farkával:
- Na, idefigyelj! Együtt születtünk, együtt
cseperedtünk, együtt veszítettük el a
szüzességünket, együtt házasodtunk.
Nehogy már előbb dögölj meg mint én!
A csúnya nő kifogja az aranyhalat. A hal
közli, hogy hajlandó három kívánságát
teljesíteni, ha visszadobja. Úgy is lett.
- Először is szeretnék egy luxus lakást!
Megkapja.
- Továbbá szeretném, ha 10.000.000. euró
lenne a bankszámlámon!
Ezt is megkapja.
- Tudod halacska, mivel csúnya vagyok
és soha nem volt sikerem a
férfiaknál, utoljára azt szeretném, ha soha
egyetlen férfi sem tudna nekem ellenállni!
Így lett a csúnya nőből csapolt sör.
Az orvos a beteghez:
- A gerincéről készült röntgenfelvételen
súlyos elváltozásokat találtunk, de
Photoshoppal kijavítottuk!
Egy alak a kasszánál áll a kígyózó sor
végén. A mellette lévő sorból rá-rá pislant, mosolyog, nevetget egy szőke
bombázó. A fickó nem bírja tovább és
kedvesen hozzászól:
- Nem ismerjük mi egymást valahonnan?
- Nem vagyok benne biztos, de szerintem
az egyik gyerekem apja lehet.
A fickónak eszébe jut az egyetlen eset,
amikor hűtlen volt:
- Úr Isten! Ön az a sztriptíztáncosnő, akit
a legénybúcsún a csocsóasztalon dugtam
meg a haverjaim szeme láttára, miközben
a te barátnőid nedves zellerlevéllel vertek
és egy uborkát dugtak a seggembe?
- Nem. Én a fia angoltanárnője vagyok.
Az egyik haver mondja a másik havernak:
- Te mit iszol?
- Nekem nyolc.
- Nekem is. Akkor 16 rövid lesz!
-Mi az abszolút bátorság???
-???
-Hashajtóra altatót bevenni!!!

Rendőr egy reggel fekete karszalaggal
jelentkezik szolgálatra az őrszobán.
Részvétteli kollégáinak szipogva meséli,
hogy az éjjel meghalt az anyja ...Másnap
reggel megint bemegy dolgozni, már a
másik karján is fekete szalag van ...
Mindenki szörnyülködve érdeklődik,
hogy mi történt már megint, mire a rendőr
nagy nehezen leküzdi a zokogást, erőt vesz
magán és mesél:
- Képzeljétek, este hívott az öcsém, és neki
is meghalt az anyja ...
Idős házaspár ül kint a teraszon békességben, mikor a néni megfogja a
seprűnyelet és irgalmatlan nagyot rávág
az öreg orrnyergére, hogy az felbukik
székestül. Felordít:
- Asszony, megőrültél? Miért kaptam ezt?
Mire a néni:
- Azon gondolkoztam, hogy ötven éve
együtt élünk és miattad nem volt még
egyszer sem egy jó szexünk!
Szép csendben üldögélnek vagy öt percig,
mikor az öreg feláll és kegyetlenül hátbarúgja a nénit, hogy az legurul a teraszról.
A néni felül a petúniák között és rábődül
az öregre:
- Hát ezt most miért kaptam?
Mire a bácsi:
- Honnan tudod te, hogy milyen a jó
szex??!
Két barátnő beszélget.
- Képzeld! - mondja az első unottan kaptam a férjemtől egy csokor gyönyörű
rózsát. Most megint tehetem szét a
lábamat.
- Mire a második csodálkozva:
- Miert, nincs vázátok?
A legújabb Windows verzió hivatalos
neve: Windows Vista.
A kék halál új felirata: Astala Vista.
Egy focista panaszkodik egy szurkolónak:
- Képzelje, 8 hónapja nem kapunk fizetést!
Mire a szurkoló:
- Én meg már 20 éve nem láttam focit.
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