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előtt, ne hagyd, hogy ö sszekuszálódjanak a dolgaid, figyelj a
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utána már könnyebb. A vizsgaidőszakban már csak vizsgázni
kelljen, azért van, onnantól már a
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dolgokat. Aztán ha már nem bírom
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kicsit az első januári vizsgámra,
amire még úgyis jó sok időm van.
Jó lesz ez, csak csinálni kell.
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Hírek röviden
Az őszi félév időbeosztása: a szorgalmi időszak utolsó tanítási napja
december 16. (péntek), a vizsgaidőszak
december 19-én, hétfőn kezdődik, és
2006. február 3-ig tart. 2005. december
24. és 2006. január 1. között az Egyetem
zárva lesz. A tavaszi félév regisztrációs hete
2006. február 6-10-re esik, a következő
szorgalmi időszak február 13-án kezdődik
majd.
A 2005/2006 tanév tavaszi félévében
ismét meghirdetésre kerülnek a választható mellékszakirányok. Mellékszakirányt az választhat, aki teljesítette a
szakirányválasztás feltételeit, valamint a
szak és szakirány tárgyaiból legalább 20
kreditet megszerzett.
Bővebb tájékoztatást kaphatsz a
december 6-án 18:00-tól megrendezésre
kerülő Mellékszakirány-választási Fórumon, ahol minden tanszék bemutatja az
általa indítandó kurzusokat, helyszín: a
Baross Gábor Kollégium Díszterme.
Az őszi félévben december 5-9
között rendezzük meg a Szakmai Napokat, melynek keretében érdekes előadásokon vehettek részt. (Közösségi pont
szerzési lehetőség!)
További információt a hirdetőkön és
a www.kozlekkar.hu –n találhattok.

Ugyanezen a héten, december 8-án,
csütörtökön 20:00-tól rendezzük meg
a Firmaköszöntő Szakestélyt, melynek
helyszíne a Baross Gábor Kollégium
Díszterme. Mindenkit szeretettel várunk!
Leckekönyvedet átveheted a Központi Tanulmányi Hivatalban, ha nincs
tandíjtartozásod. Az indexek leadása
szintén a KTH-ban történik, ennek
határideje 2006. február 13. A leckekönyv
leadásához minden megszerzett aláírást
és vizsgajegyet be kell iratni. Ellenőrizzétek, hogy a megszerzett jegyeitek
a Neptunba is bekerültek-e.
Leckekönyv csoportos kiadás: a
KTH honlapjáról letölthető nyomtatvány
kitöltésével lehetséges csoportok részére a leckekönyv együttes felvétele. A
kitöltött lapot a 11-es és 12-es munkahelyen lehet (december 1-től) fogadási
időben sorszám nélkül leadni. Az
összekészített leckekönyvek (“forgalomtól függően” legkorábban) 24 óra
múlva vehetők át az aulában, sorszám
nélkül 8:30-9:30, illetve 12:30-13:30
között.
A következő féléves tárgyaidat
december 19-től veheted fel a Neptunon,
az órarendi adatok elérhetők a http://
orarend.kma.bme.hu/ címen. Tárgyakat
felvenni 2006. február 3-ig lehet. A

regisztrációs héten (február 6-tól 10-ig) már
csak kurzusváltoztatásra van lehetőség.
Február 13. után sem tárgyat felvenni, sem
törölni nem lehet! A tárgyakat csak a
Neptunon kell fel-venned, nem kell beírnod
az indexbe.
A kollégium- és szociális támogatás igénylő lapok a vizsgaidőszak folyamán
a Hallgatói Irodában szerezhetők be, és ott is
kell majd leadni. Figyeljetek a határidőre,
késve, faxon, levélben, e-mailben nem áll
módunkban elfogadni a jelentkezéseteket.
Lakhatási támogatáshoz kollégiumi
igénylést kell benyújtani.
Mivel november végén kifizetésre
került a decemberi és januári ösztöndíj és
szociális támogatás, javasoljuk mindenkinek, tegye félre, hiszen márciusig
ezekből a keretekből már nem lesz kiutalás.
Egyedül az év végi maradványkeret kerül
már csak felosztásra december közepén.
A Hallgatói Képviselet november 2224. között lezajlott időközi választásának
eredménye: kollégiumfelelős: Zsován
Noémi; sportfelelős: Hegedüs Péter.
Mindenkinek eredményekben gaz-dag,
sikeres vizsgaidőszakot, kellemes Karácsonyi ünnepeket és persze boldog új évet
kívánunk!

Eddy

Köszi!
Mint bizonyára tudjátok, november
17-én lezajlott az idei Gólyabál. Reméljük,
mindenki jól érezte magát, mi pedig
adósak vagyunk néhány köszönettel, hiszen
egy ekkora rendezvényt nem lehet
segítség nélkül előkészíteni és
lebonyolítani.
Először is szeretnénk megköszönni
a segítséget Séf bácsinak és Gyimesi
Pepének, amiért idén sem hagytak teljesen

magunkra, és ott voltak, ha szükség volt
rájuk (márpedig többször is szükség
volt); a PSzB-nek (Iber, Imi, Csui és Ati),
mert sok energiát és időt áldoztak az előkészítésre; Tar Petyának és Czikó Norbinak, többek között a promóciókért és a
rugalmasságért; Zajtai Orsinak és a
plakátolóknak (ők vannak néhányan), mert
munkájuk nélkül kevesebben lettünk
volna; a helyszínen és az „ügyeletben”
lévő pakolóknak, mert nélkülük egysze-

rűen nincs Gólyabál; a beléptetőknek,
mert hajnali egyig bírták a hideget (és még
kaja is alig volt); minden pultosnak, nem
kell mondanom, hogy miért; Bebesnek,
mert felügyelte a dolgok gazdasági oldalát
(ja, és konferált is valahogy:-); a gólyatáncosoknak, amiért emelték az est fényét;
valamint Mancinak, Balogh Levinek,
Picinek, Erikának és mindenkinek, aki
bármilyen formában segített nekünk a
Gólyabál munkálataiban. Köszönjük!

Kövi & Sanyó
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Nagyapa unokájának - Gólyabál 2005
Gyere szépen Marcikám, ülj ide az
ölembe! Mesélek neked egy történetet
abból az időből, amikor még a nagyapa
is olyan fiatal és daliás volt, hogy akár
három megtermett biztonsági őrrel is
elbánt volna… Az egész még a század
elején, 2005-ben történt. Ha jól emlékszem, éppen november 17-én.
Akkoriban kezdtem a Műegyetem
Közlekedésmérnöki Karát… Hatalmas
lendülettel vetettem bele magam a
tudományokba. Emlékszem, éjjel-nappal

tanultam, csak hogy évfolyamelső
lehessek. Látod-látod, Neked is szorgalmasan kell dolgoznod, ha a nyomdokaimba akarsz lépni! Annyira jól tanultam, hogy egyszerűen nem akartak
megválni tőlem, ezért is jártam 6 évig
az egyetemre.
Na de térjünk vissza arra a bizonyos novemberi napra. Tudod, Marcikám, akkor még társaimmal együtt
gólyáknak hívtak minket. Rendeztek
nekünk külön tábort is, ahol olyan
dolgokat itattak velünk, amiket muszáj
volt, hogy erősek legyünk. Gólyatársaimmal ezen a napon azonban valami
olyan történt velünk, ami nem erősebbé,
hanem büszkébbé tett minket. Meghívást kaptunk ugyanis a Gólyabálra, ami
azt jelentette, hogy ezentúl az egyetem
egyenrangú polgárként kezel majd
minket.
Nagyon készültünk erre az eseményre. Emlékszem, mindenki ünneplőt
viselt, a hölgyek hatalmas ruhákban
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keringtek mindenfele. A mulatságnak
hamar híre ment, ezért három iskolából
is gyűltek emberek az akkori E épületbe.
Mindegyikünk névre szóló, díszes meghívót kapott (a pénzéért), amin a táncrend
is fel volt tüntetve. Bizony-bizony,
Marcikám! Mert ugye milyen lenne egy
bál zene nélkül. Tisztán hallom még ma
is a Hooligans nevű zenekar gyönyörű
dallamait, és látom magam előtt, ahogy
a párok keresztül-kasul járták a táncot.
Egyesek le-fel szambáztak a lépcsőn,
mások ugra-bugráltak. De ez még mind
semmi, kis unokám! háromnál is több
helyen osztottak üdítőt azoknak, akik
elfáradtak a nagy mulatozásban. Többek
annyira kifulladtak a rongyrázástól, hogy
leültek és el is aludtak. De akik talpon
voltak egész éjjel, mint én, azok a Club54
és a Best of zenekar élénkítő mu-zsikáját
élvezhették egészen hajnalig! Hát,
Marcikám, ha tudnád, hogy a nagyapa
milyen jól szórakozott azon az estén!
Nagyanyád fekete estélyiben, kezében
egy homokozó vödörrel olyan csábítást
jelentett, aminek nem lehetett ellenállni.
Együtt ismételtük az eskü szövegét, amit
mindenki együtt mondott. Azt hiszem így
volt: „Jómagam semmi földi jótól nem
tartóztatom. A vizsgákra és zárthelyikre
tudásomhoz és felkészültségemhez
mérten megpróbálok józanul vagy kevésbé másnaposan bemenni.” Többé-kevésbé be is tartottam ezt a fogadalmat
egész egyetemista létem során. De majd
megtudod Te is, Marcikám! Csak a
vödörtől óvakodj! Sok C-vitamin és ki
tudja, még mi lehetett benne…

A bál végén sokan aggodalmaskodtak a ruhatár miatt, és a toalett előtt
is sírva fakadtak néhányan a tömeg
láttán. Voltak, akik a magas sarkúra
panaszkodtak, voltak, akik a zenére, de
mi nagyanyóval csak tomboltunk, nem
törődve ilyen apróságokkal. Levetkőztük a „gólya” nevet, ami nagyanyónak is nagyon tetszett. Élveztük
az egyenrangú egyetemi polgári lét
első óráit.
Bizony, így volt ez Marcikám! Ha
lenne rólam pár fotó, büszkén megmutatnám, milyen elegánsan szórakoztam még hajnali kettőkor is, de hát
sajno s nem készült r óla so k kép
(www.partyphoto.hu), de az is mind
elégett... Mindenesetre még a bál után
megköszöntük a szervezőknek, hogy
ilyen bulit hoztak össze nekünk (Köszi!).
Azt hiszem, a Pitta báttya és a
többi társam sem feledte el soha, hogy
mit jelentett gólyának lenni… És úgy
hiszem, te sem fogod, Marci, ha oda
jutsz... De most már szállj le rólam
kisunokám, had menjen a nagyapa a
slozira…
A fenti monológ szereplői a képzelet szüleményei, a gólyabálon kívül
minden kitaláció, még a szerző sem
gólya. Felhasználni, unokáknak felolvasni a szerző engedélye nélkül is
szabad.

Dani
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Utolsókból lehetnek elsők
A címet furcsának találhatja a
kedves Olvasó. Ki az utolsó? Karunk sok
évtizedes történetében fordulópont
érkezett. A jól kipróbált, sokat javítgatott, talán még mindig javítható, de
mindenképpen szeretett 5 éves
mérnökképzés a végéhez érkezett. Az
utolsó első évfolyamot látjuk, oktatjuk,
majd vizsgáztatjuk karunkon. Aztán jön
az ismeretlen BSc képzés.
Miként lehetnek elsők ezek a
reményteli fiatalok, jövőnk szakem-

berei, szeretett tanítványaink?
Elsőként, ha minden eddigi
évfolyamnál komolyabban veszik tanulmányaikat. Ha elfogadják tőlünk azt a felhalmozott
tapasztalaton, szakmai ismereten alapuló igyekezetet, hogy
át akarjuk adni tudásunk legjavát
az évfolyam épülésére, jövőbeni
boldogulására. Talán az így utolsóként megszerzett mérnöki diplomával egykor elsők lehetnek a
szakmában, hiszen a
közlekedési terület óriási jövő
előtt áll.
De sajnos elsők lehetnek az
ismeretlen 3 éves képzésben is,
ha netán nem sikerül valamely
tárgyat abszolválni. Ilyen Számítástechnika nem lesz többé!
Nincs többé ismétlési lehetőség!
Már csak a csökkentett óraszámú és szintű tárgyak lesznek
2006-tól. A mérnöki képzésből
visszaeshetnek elsőként a BSc

üzemmérnöki szintjére.
Kedves utolsó első évfolyam!
Eddig nagyon jó hozzáállást mutattatok.
Az órákon aktívan, fegyelmezetten és
örömmel részt vesztek. A képek is ezt
mutatják. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat!
Kedves tanárok vigyázzatok különösen erre az évfolyamra, nem lesz
több ilyen. Kedves diákok vigyázzatok
magatokra!

dr. Gyenes Károly
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A tanár is volt ember
Mára tradicionálissá vált cikkünkbe december
hónapra a Járműgyártás és –javítás Tanszék fiatal
nemzedékéből választottunk ki egy munkatársat, hogy
egy riport erejéig kibújhasson az oktatókat övező
á l ta l á b an , a la p t a la n e lő í t é l et e k k el t e rh e s , n e m
közkedvelt burokból, és ezen lap hasábjain keresztül
mutatkozzék meg valódi énje. A szerkezeti anyagok és
megmunkálások, alias ”szerkó” trilógia keretein belül
bárki találkozhat Kalincsák Zoltánnal, bár oktatóként
alapozó tantárgyban nem tevékenykedik.
Röviden mesélj valamit korábbi
tanulmányiadról!

ken tanulhassak, pl. Kassán, Bécsben
és Kijevben.

Középiskolába Esztergomban
jártam, majd utam egyenesen ide, a
Műszaki Egyetemre vezetett. Családomban több, járművekkel kapcsolatos szakember van, innen ered
vonzódásom az autókhoz, közlekedéshez. Miután eldöntöttem, hogy
erre az egyetemre jövök, egyértelmű
volt számomra, hogy a Közlekedésmérnöki Kart választom. A szakirányválasztáson sem gondolkoztam
sokat, hiszen édesapám karosszérialakatos mester, így a kapcsolatom
az autókkal, autók javításával gyerekkorom óta meghatározó.

Jelenleg tanársegédként dolgozol a tanszéken. Konkrétan mely
tárgyakban találkozhatnak veled a
hallgatók?

Hogy mentek az egyetemi tanulmányok? Minden sikerült időben?
Azt hiszem elmondhatom, hogy
jól ment, öt év alatt szereztem meg a
diplomát, 2001-ben. Bár eleinte volt
némi fennakadás a matekkal, egyszer
megcsúsztam, de egy későbbi félévben be tudtam pótolni a lemaradást.
Jelenleg a doktorimmal foglalkozom,
azt szeretném minél előbb befejezni.
Fontosnak tartom, hogy egy valamit,
de azt jól csináljam, egy szakterületen
legyek igazán j ól kép zett, tanulmányaimat ezért erre koncentráltan
végeztem. Másfelől módom nyílt rá,
hogy ösztöndíjjal külföldi egyeteme-
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Alapozó tárgyak közül a szerkó I.,
II. és III.-ban közreműködöm, mint
gyakorlati oktató, de a járműfenntartás című tárgyban, valamint a gépgyártás- és javításban, mint szakos
tárgyakban oktatóként találkozhatnak
velem a hallgatók. Az, hogy a járműfenntartás az én hatáskörömbe került,
a doktoranduszi képzésem során alakult ki, mert bár a szerkó oktatásában
is aktívan részt vettem, a múltam, a
járműjavítással való kapcsolatom és az
érdeklődésem miatt alakult úgy, hogy
én kaptam ezt a tárgyat.
Oktatóként milyen viszonyod
alakult ki a hallgatókkal, illetve mi
a véleményed a róluk általában?
Igyekszem jó kapcsolatot kialakítani a hallgatósággal, bár a szerkó
számonkéréseken való felügyelet nem
mondható hálás feladatnak. Nagyon
szeretek oktatni, bár azt hiszem egyfajta megszállottság kell ahhoz, hogy
valaki itt maradjon tanítani, mivel
ennek a pályának nincs nagy megbecsülése az állam támogatását illetően, a kereseti lehetőségek nagyon

rosszak. A sok pozitív mellett van
negatív tapasztalatom is a hallgatók
tekintetében. Úgy vélem sokan nem
azért jöttek erre az egyetemre, mert
mérnökök szeretnének lenni, hanem
mert csak ide vették fel őket, és jobb
elfoglaltságuk nem akad. Nagyon
szűk az a réteg, aki igazán komolyan
veszi a tanulmányait, igazából az
ilyenekér t és ilyenekkel szeretek
dolgozni. Jó látni, ha a munkámnak
van gyümö lcse. Azt hiszem ez a
helyzet a kreditrendszer hibája is,
hisz nagy szabad ságo t ad a hallgatóknak, nem ösztö nzi ő ket nagyobb munkatempóra, hisz megtehetik, hogy tanulmányaikat 8-9 évre
tolják ki. Egy fo ntos dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni: sokan talán
úgy gondolják, hogy az a célunk,
minél több embert segítsünk hozzá
a megbukáshoz, de azt kell hogy
mondjam, ennek az ellenkezője igaz.
Amióta átkerültem az iskolapadból a
katedrára, célomnak tartom, hogy
minél több tudást adjak át a hallgatóknak. Szeretném, ha a tapasztalataim, amiket megosztok velük, a
hasznukra váljanak. Tudom, nem a
leglátogatottabb tárgy a járműfe nnta r tá s, azo n b an én p r ó b ál o k
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érdekességeket belecsempészni az
óra anyagába, hogy némi érdeklődést
keltsek a tanulókban. Emellett úgy
al ak ít o m a t an an ya g fe lé p í té sé t,
hogy hasznos és mindenekelőtt
korszerű információkhoz jussanak az
ó r áimo n. Saj no s elő fo r d ul egyes
tanszékeken, hogy borzasztóan elavult dolgokat tanítanak.
Van szabadidőd az egyetemi
teendők mellett, és mit csinálsz
szívesen ha időd engedi?
A tanszéken nagyon sok munka
van, az o k tatási teend ő k mel lett
különböző projektekben, azok meg-

szervezésében kell közreműködnöm.
Emellett diploma- és tdk-konzulens
vagyok, valamint kutatási tevékenységet is folytatok az egyetemen. De
ha akad szabad időm, azt hasznosan
próbálom tölteni. Igyekszem karban
tartani a testemet, gyakran focizom,
járo k futni, ilyenko r télen p ed ig
korcsolyázni szoktam. De versenyszerűen sosem sportoltam, mindig
c sa k ho b b i s z in t en . Ne m v a g yo k
budapesti, de hétvégenként otthon
gyakran foglalatoskodom a „vasak”
javításával, az autókhoz való régóta
tartó vonzalmamból fakadóan. Másik
kedvenc elfoglaltságom, hogy az
otthoni „birtokon” tevékenykedem,

n ag yo n s z er et e k a t er més z et b e n
lenni. Van egy kertem gyümölcsfákkal, szőlővel, pincével. A vezetés
pedig egyenesen a szenvedélyem. A
munkám miatt beutaztam már szinte
egész Európát, konferenciákra,
tanulmányi utakra járok, sokat uta zo m. Mag án uta kr a i s s zív es en
vállalkozom.
Köszönöm, hogy vállaltad a
beszélgetést!

Benkő Gábor
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Repüljünk együtt!
2005. április végén egy új diákszervezet kezdte el bontogatni szárnyait
karunkon: az Európai Repülőmérnökhallgatók Egyesülete (EUROAVIA) helyi
tagszervezete.

Az egyesület 1959. március 16-án
alakult, jelenleg Európa 18 országában, 31
egyetemen vannak jelen több mint 1000
taggal. Teljes mértékben diákok alkotják
és vezetik. Legfőbb célja a diákok, az
egyetemek és a repülőipar cégei között a
kapcsolatok ösztönzése. Emellett fontos,
hogy a diákok lehetőséget kapnak egymás
megismerésére és ismereteik elmélyítésére az egyesület által szervezett
különböző rendezvényeken. Ennek során
a résztvevők egy igazi többnyelvű környezetbe csöppenve (természetesen a
közös nyelv az angol) szerezhetnek
barátokat Európa minden részéből, eljutva
a földrész legkülönbözőbb országaiba.
És hogy mit ajánl Neked a EUROAVIA? Talán a legfontosabb, hogy részt
vehetsz a nemzetközi eseményeken, ahol
garantált a jókedv és a tartalmas programok. Emellett minden tag megkapja az
egyesület negyedévente megjelenő magazinját, a EUROAVIA News-t, melyből a
szervezet aktuális ügyeiről és a repülés
világáról olvashatsz érdekes cikkeket. Nem
utolsó sorban kiugrási lehetőséget, hiszen
a hamarosan beinduló internetes honlapon
kereshetsz a felkínált álláslehetőségek
között, illetve a nagy külföldi repülőipari
cégek közvetlenül láthatják majd a Te
önéletrajzodat is. Ha pedig komolyabban
is szeretnél részt vállalni a szervezet
működtetésében, egy igazi professzionális
csapat tagjaként rengeteg tapasztalatot
szerezhetsz.
Emellett helyi szinten is szeretnénk
aktívak lenni, többek között rendszeres
látogatásokat szervezni repülőterekre,
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illetve cégekhez. Úgyszintén szeretnénk
segítséget nyújtani gyakorlati helyek és
ösztöndíjakat szervezésében itthon és
külföldön.
Mint már említettem, nagyon
fontosak az ipari kapcsolatok,
hiszen a szervezet a tagdíjak mellett
a szponzoroktól kapott pénzből
működik. A legnagyobb támogató
az Európai Űrügynökség (ESA), de
minden évben jelentős összeggel
támogatja az egyesületet a RollsRoyce és a Von Karman Institute
is, és még sok kisebb, idehaza
kevésbé ismert cég. A helyi szervezetek szintén igyekeznek minél több
szponzort találni, hiszen a saját működésükhöz is pénzre van szükség. Ez nem
mindig anyagi segítséget jelent, hiszen
például a leuveni egyetemen működő
szervezetet az Amstel természetben
támogatja…:).
A szervezet keretein belül minden
évben számos nemzetközi esemény kerül
megrendezésre, különböző célzattal.
Mivel diákszervezetről van szó, egyik sem
véresen komoly, és tapasztalatból mondhatom, hogy remek kikapcsolódást nyújtanak. Közös jellemzőjük egyike a Spirits
of Europe nevű est, ahol a résztvevők az
általuk hozott helyi nagytöménységű
alkoholspecialitásokat mutatják be, és
kínálják körbe a többiek között
(amit persze nem illik visszautasítani). Ezenkívül minden
rendezvényen van egy, a résztvevők közötti barátságos futballmeccs. Az utolsó napon
pedig, egy remek vacsorával
kerül lezárásra az esemény egy
helyi étteremben.
Fly-In: ez a leggyakoribb,
évente átlagosan négy-öt kerül
megrendezésre valamelyik helyi
szervezet szervezésében. A körülbelül
egyhetes rendezvény programja igen
változatos lehet, kirándulások, repülőtéri
és gyárlátogatások, kulturális programok
és minden este buli. A meglehetősen
száraz egyetemi tananyag után kellemes
felüdülés megtekinteni például az Airbus
valamelyik gyárát, és talán szakmailag is
van olyan hasznos, mint a padban ülni. Jövő

nyáron remélhetőleg Budapest lesz az
egyik helyszín, ennek megszervezése
jelenleg az egyik legfontosabb feladatunk.
Szimpózium: elsősorban oktatási
célú esemény. Általában egyhetes időtartamú, ami alatt egy adott témakörről
hallhatunk előadásokat, esetleg kísérletekkel, gyárlátogatásokkal vegyítve. Idén
tavasszal például Nápolyban a nagysebességű járművek tervezése volt a téma,
ami alatt nem csak repülőgépeket, hanem
minden elképzelhető járművet kell érteni,
a hajóktól az űrjárművekig. Előadást tartott
többek között a Ferrari egyik mérnöke a
versenyautók aerodinamikai tervezéséről,
és az Európai Űrügynökség, az ESA egyik
szakembere az Ariane 5 rakétákról.
Természetesen itt is vannak kirándulások,
az esték pedig itt sem elsősorban az
alvásról szólnak.
Kongresszus: ez az EUROAVIA
közgyűlése, amiből minden évben kettőt
tartanak, és amin a helyi szervezetek
meghatalmazott képviselői, valamint a
nemzetközi vezetőség tagjai vesznek részt.
Itt választják meg a tisztségviselőket, és
itt tárgyalják meg a szervezet aktuális
ügyeit.
Design Workshop (DeWo): ez talán
a legnagyobb szabású rendezvény, általában évente egyszer kerül megrendezésre, és a részvétel teljesen ingyenes.

Időtartama is hosszabb, három hetes, és
minden évben egy adott témája van. A
legutóbbi DeWo idén májusban Milánóban
került megrendezésre, a házigazda vállalat
pedig a világ egyik legnagyobb helikoptergyára, az Agusta-Westland volt.
Ennek megfelelően a résztvevők egy nagy
teherbírású szállító helikopter megtervezését kapták feladatul, természetesen
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a cég szakembereinek a segítsége
mellett. Fontos különbség, hogy itt a
jelentkezéskor egy dolgozatot kell
beküldeni, ezek értékelésével választják ki a szervezők a 25 résztvevőt.

Formation Workshop (FoWo):
ez a EUROAVIA egyfajta vezetési

tréningje, ahol a résztvevők (általában
a helyi szervezetek valamilyen vezetői) azt tanulhatják meg, ho gy
hogyan is kell egy ilyen szervezetet
működtetni (például hogy kell nemzetközi eseményeket szervezni, embereket motiválni,
pénzügyi egyenleget készíteni, stb). Itt is vannak láto gatások különböző gyárakba, repülőterekre, a résztvevők pedig céges előadások
keretében kaphatnak képet
egy-egy vállalatr ól és az
ottani gyakorlat- és álláslehetőségekről.
Kultúrális csereprogram:
ez mindig két helyi szervezet
között megy végbe, melyek
diákjai kölcsönösen ellátogatnak a
másik városába, és ott néhány napig jól

érzik magukat. A program teljes mértékben kölcsönös megegyezésen alapul, a szervezés egyszerűbb, a költségek pedig alacsonyabbak.
Szeretettel várunk minden repülős hallgatót, és bárkit, akit egyszerűen csak érdekel a repülés. Ha
további infor-mációra vágysz, látogass el a www.euroavia.net honlapra,
ahol sok egyebet is megtudhatsz. A
bejövő térképen Budapestre kattintva
pedig, a mi honlapunkat érheted el, ahol
szintén számos információt találsz. Ha
pedig továbbra is kérdéseid vannak,
vagy csatlakozni szeretnél, keresd meg
bátran a vezetőség tagjait (a honlapon
elérhetőségüket is meg-találod), akik
mindenben a rendelkezésedre állnak.

Gagarin

TDK eredmények
Idén, november 11-én is lebonyolításra került karunkon a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK). 36
pályázó, 6 szekcióban, 44 dolgozatot adott le. Ezúton is köszönjük a szervezők és konzulensek munkáját,
illetve gratulálunk a hallgatóknak a rendkívül színvonalas pályaművekhez.
Jármű- és gépkonstrukció szekció
1 Mihályi Attila, Márton András
Egy korszerű személygépkocsi futómű kinematikai elemzése
Konzulens
Kádár Lehel
tudományos főmunkatárs
2 Beneda Károly Tamás
Épülő kisméretű kísérleti sugárhajtómű termikus-áramlástani számítása, és
átalakításának problémái
Konzulens
Dr. Pásztor Endre
professzor emeritus
3 Dombóvári Zoltán, Kovács László
Áramlás lapátrácsokban
Konzulens
Veress Árpád
egyetemi adjunktus

Városi közlekedés szekció
1 Kibédi-Varga Lajos
Törökbálint közlekedésének fejlesztése; a Kápolna utca - Diósdi
út csomópont felülvizsgálata
Konzulens
Dr. Tóth János
egyetemi docens
2 Bozzay Melinda
A city-logisztika fejlesztése Győr belvárosában
Konzulens
Dr. Legeza Enik ő egyetemi docens
3 Benda Gyula
Bp. Ferihegy Nemzetközi Repülőtér városi kapcsolatának
fejlesztése
Konzulens
Dr. Legeza Enik ő egyetemi docens

Logisztika szekció
1 Vida Péter
Integrált vállalatirányítási rendszer által támogatott keresletelőrejelzési folyamat
automatizálásának lehetőségei
Konzulens
Bóna Krisztián egyetemi tanársegéd
2 Bognár Ádám
Adaptív készletszabályozó rendszer adatmodelljének kialakítása
Konzulens
Bóna Krisztián egyetemi tanársegéd
3 Bőhm Zoltán
Raktári logisztikai folyamatok hatékonysági vizsgálatának módszerei, és azok
fejlesztési lehetőségei
Konzulens
Bóna Krisztián egyetemi tanársegéd

Közlekedés szervezés, fejlesztés szekció
1 Török Árpád
A használói igényekhez illeszkedő, térben és időben rugalmas
közforgalmú közlekedési rendszer
Konzulens
Dr. Csiszár Csaba egyetemi adjunktus
2 Keresztes Péter, Capras Dávid
A hazai közúti közlekedés biztonsági kérdései a járművezetőképzés tükrében
Konzulens
Török Ádám
PhD hallgató
3 Horváth István Antal
Akkor és most… virtuális barangolás hajóinkon
Konzulens
Simongáti Győző egyetemi tanársegéd

Anyagtudományok szekció
1 Balla Sándor
Hajlítószilárdság és szerkezet kapcsolata Fe-C-B ötvözetekben
Konzulens
Dr. Lovas Antal
ny. egyetemi docens
Bárdos András
PhD hallgató
2 Bózsvári Gábor
Fonatolt kompozit csövek szerkezetépítési alkalmazhatósága
Konzulens
Dr. Borbás Lajos egyetemi docens
3 Kiss István Gábor, Kovács Norbert
Amorf anyagok termikus bomlásának mágneses és termikus vizsgálata
Konzulens
Dr. Lovas Antal
ny. egyetemi docens
Bán Krisztián
PhD hallgató

Járműelmélet és irányítástechnika szekció
1 Jászi Eszter
Bonyolult, nemlineáris sztochasztikus dinamikus rendszerek
modellezése
Konzulens
Dr. Péter Tamás
egyetemi docens
2 Paholics Gábor
Köridő mérése gokart versenypályán mikroprocesszoros
fedélzeti berendezéssel
Konzulens
Dr. Gyenes Károly egyetemi docens
3 Imre László, Ferencz Péter
Hajlításra igénybevett prizmatikus rúd vizsgálata
Konzulens
Dr. Zobory István
egyetemi tanár
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Repüléstudományok angol nyelven
A 60 éves Repülőgépek és Hajók
Tanszék a több mint 200 éves egyetemünkön még ifjúnak számit. Szerencsés
ifjúnak, aki a több ezer éves hajózás és
hajóépítés eredményeit ismerve, ezen tudományokat ma is nemzetközi szinten művelve,
és munkáját a hő- és áramlástan, a hő- és
áramlástechnikai gépek oktatásával megalapozva a legdinamikusabban fejlődő ágazattal,
a repüléssel, a repüléstudományokkal foglalkozik. A tiltás időszakát, a csúcstechnológiai
ismeretek megszerzésének korlátozását túlélve
a tanszék 1991-ben kapta vissza az eredeti
Repülőgépek nevét kiegészítve azt a szakterületéhez tartozó Hajók szóval.
Az elmúlt 15 évben a tanszék munkájának
is köszönhetően 200-nál több hallgató szerzett
diplomát a repülőgépészet és a légiközlekedés
terén. Közülük többen már most is jelentős,
vezető szerepet töltenek be a magyar repülésben. Számosan külföldön, az európai
országokon túlmenően, pl. Ausztráliában,
Venezuelában, azAmerikai Egyesült Államokban dolgoznak. A tanszéken ezalatt 18
disszertációt védtek meg. További 8 – 10
disszertációt a volt hallgatóink más tanszékeken, illetve külföldön készítettek. A
tanszék jelentős erőfeszítéseket tett a korszerű
képzési feltételek kialakításáért. Jelentősen
átalakította, és folyamatosan modernizálja a
szakmai tantárgyakat. Megépített egy gázturbinás próbapadot, kifejlesztett egy
nemzetközi szinten is jelentős, jelenleg mintegy
90 – 95 millió Ft-ot érő repülés-szimulátort,
továbbfejlesztette a hajócsatornáját.
Itt az ideje, hogy továbblépjünk. A
repüléstudományok, a repülés ma már
egységesen angol nyelvet használ. Olyan
mértékű az angol szaknyelv térhódítása, hogy
Svédországban a repülőgép-szerelőket is
angol nyelven képzik. Az egyetemek sorra
térnek át az angol nyelvű oktatásra. A Delfti
Műszaki Egyetemen a repüléstudományi
képzés nyelve az angol. Nemrég kaptuk a
híreket, hogy pl. a Torinói Egyetemen is angolul
adják elő a repülőgépek tervezése tantárgyat.
Magam is angolul oktattam két évig a gráci
Johanneumban az aerodinamikát, a repülés
képzés megindításakor. Ráadásul nemcsak a
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Lufthansa Technik Budapestnél, de a
MALÉV-nél is angol nyelvű dokumentumokból kell dolgozni, angol nyelvű dokumentumokat kell kitölteni.
Az EU elvárása szerint minden egyetemi
hallgatónak legalább egy fél évet célszerű
külföldi egyetemen részképzésben eltölteni.
Hozzánk már folyamatosan jelentkeznek a
külföldiek. Az óvatos és tiszteletteljes
elutasításaink ellenére minden félévben
megjelenik 2 – 3 hallgató, aki nálunk szeretne
repüléssel kapcsolatos szaktárgyakat hallgatni. A saját hallgatóinknak is könnyebb
lenne csere-programokban részt venniük,
amennyiben több külföldi hallgatót tudnánk
mi is fogadni. Igaz, nem illik panaszkodni;
jelenleg is évente 2 – 4 hallgató megy külföldre
tanulni, gyakorlatot szerezni. A diplomavédések során is minden évben találkozhatunk néhány idegen nyelven, angolul,
németül, vagy francia nyelven megírt dolgozattal.
Mindezek alapján a
tanszékünk elhatározta,
hogy a későbbiekben a
repülőgépész és a légiközlekedés mérnöki szaktárgyakat angol nyelven
fogja előadni. (Grázi tapasztalataim szerint a második
évben ez már semmilyen
problémát sem okoz). A
hallgatókkal egyeztetve
korábban is, és jelenleg is
tartunk angol nyelvű kurzusokat. Úgy értékeljük, hogy
a hallgatók nyelvtudása
megfelelő, csak a szakmai
terminológia részben új
számukra, illetve a konzultációkat, igény szerint a
vizsgákat magyar nyelven
biztosítjuk. Ráadásul a szűkös magyar nyelvű szakirodalom, segédlet helyett
angol nyelven megfelelő
oktatási anyagot tudunk
biztosítani. Hallgatóink jól
ismerik, hogy én is kb. 800

angol nyelvű prezentációs diát állítottam össze.
Figyelembe véve az átállással kapcsolatos esetleges nehézségeket, a tanszék vállalja,
hogy egy – két éves átmeneti időszakban a
szaktárgyakat magyar és angol nyelven hirdeti
meg. Ezzel biztosítjuk, hogy ne kerüljön senki
hátrányban a módosítás miatt. Így lesz
mindenkinek ideje az angol nyelv szükség
szerinti intenzívebb elsajátítására.
A vázolt program elindításához a BME
Közlekedésmérnöki Kar Kari Tanácsa hozzájárult.
Várjuk mindazon hallgatók jelentkezését,
akiket érdekel a repülés, és nemzetközi
rendszerben, megbecsült munkakörökben
csúcstechnológiai ágazatban szeretnének
dolgozni. Tudásunkhoz mérten ebben próbálunk számukra minél hatékonyabb segítséget
nyújtani.

dr. Rohács József
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Mellékszakirány-választás
A 2005/2006. tanév tavaszi félévétől ismét meghirdetésre kerülnek a választható mellékszakirányok. Mellékszakirányt az a
hallgató választhat, aki teljesítette a szakirány-választás feltételeit (az első négy félév tárgyaiból a 120 kredit, matematika és
mechanika szigorlat), valamint a szak és szakirány tárgyaiból legalább 20 kredit megszerzése. A meghirdetésre kerülő mellékszakirányok
a 2005/2006 tanévben:
Automatikus anyagmozgatás és robotok
o Meghirdető tanszék: Építőgépek, anyagmozgatógépek és üzemi logisztika tanszék
o Felvehetik: összes gépész szakirány, ipari és
szállítási logisztika szakirány
o Létszámkorlát: minimum 5, maximum 20 fő
Üzemi logisztika
o Meghirdető tanszék: Építőgépek, anyagmozgatógépek és üzemi logisztika tanszék
o Felvehetik: összes gépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 5, maximum 20 fő
Építőgép üzemeltető
o Meghirdető tanszék: Építőgépek, anyagmozgatógépek és üzemi logisztika tanszék
o Felvehetik: összes gépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 5, maximum 20 fő
Minőségbiztosítás a járműiparban
o Meghirdető tanszék: Gépjárművek tanszék, Járműgyártás és –javítás tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 70 fő
Gépjárműprojekt
o Meghirdető tanszék: Gépjárművek tanszék
o Felvehetik: autógépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 50 fő
Közlekedésbiztonsági
o Meghirdető tanszék: Gépjárművek tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 40 fő
Közúti járművek
o Meghirdető tanszék: Gépjárművek tanszék
o Felvehetik: nem autógépész hallgatók
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 40 fő
Kocsiszekrény tervező
o Meghirdető tanszék: Járműváz- és könnyűszerkezetek tanszék
o Felvehetik: minden gépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 6, maximum 16 fő
Biztonságkritikus közlekedési folyamatok irányítása
o Meghirdető tanszék: Közlekedésautomatika tanszék
o Felvehetik: összes gépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 5, maximum 20 fő
Mérnök menedzser
o Meghirdető tanszék: Közlekedésgazdasági tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 40 fő

Szállítmányozási menedzser
o Meghirdető tanszék: Közlekedésgazdasági tanszék
o Felvehetik: minden közlekedési szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10, maximum 40 fő
Logisztikai folyamatok szervezése
o Meghirdető tanszék: Közlekedésüzemi tanszék
o Felvehetik: ipari és szállítási logisztika szakirány
o Létszámkorlát: minimum 8, maximum 20 fő
Közlekedési rendszermenedzsment
o Meghirdető tanszék: Közlekedésüzemi tanszék
o Felvehetik: minden közlekedési szakirány
o Létszámkorlát: minimum 8, maximum 20 fő
Repülési (angolul is)
o Meghirdető tanszék: Repülőgépek és hajók tanszék
o Felvehetik: légi közlekedési szakirány
o Létszámkorlát: minimum 5 fő
Repüléstudományi (angolul is)
o Meghirdető tanszék: Repülőgépek és hajók tanszék
o Felvehetik: repülőgépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 8 fő
Légieszközök
o Meghirdető tanszék: Repülőgépek és hajók tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 10 fő
Járművek hő- és áramlástechnikája
o Meghirdető tanszék: Repülőgépek és hajók tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 8 fő
Hajótervező
o Meghirdető tanszék: Repülőgépek és hajók tanszék
o Felvehetik: hajógépész szakirány
o Létszámkorlát: Vasútgépész
o Meghirdető tanszék: Vasúti járművek tanszék
o Felvehetik: vasútgépész szakirány
o Létszámkorlát: Környezetvédelem
o Meghirdető tanszék: Vasúti járművek tanszék
o Felvehetik: minden szakirány
o Létszámkorlát: minimum 6 fő
Járműkutatás, járműrendszertechnika
o Meghirdető tanszék: Vasúti járművek tanszék
o Felvehetik: összes gépész szakirány
o Létszámkorlát: minimum 6 fő
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Közlek Miku, Közlek Kari…
——Original Message——From: Gipsz Jakab
[mailto:gipszjakab@chrismasmail.hu]
Sent: Tuesday, November 01,
2005 12:26 AM
To: Santa Claus
Cc: Jesus Christ
Subject: Már csak Bennetek bízom…
Kedves Mikulás, Jézuska!
Remélem, Nálatok is bevezették már
az ADSL-t. Nem tudom, mihez kezdek, ha
nem kapjátok meg a kérésemet. Nektek,
akik mindent tudtok, biztos nem kell
részleteznem, miként nézek a félév vége
felé. Nem is próbálnálak becsapni Benneteket. De az nem úgy volt ám, ahogy
látjátok, én tényleg jó voltam.
Beismerem, nem jártam be minden
órára…jó, egyre sem jártam be. De hát Ti
is láthattátok, hogy reggelente még nem
tudtam járni. Persze anyuék is azt mond-

ják, hogy a HaBár miatt. De én ezt nem
hiszem. Amikor lenn voltunk, nem hogy
járni, még táncolni is tudtam. Csak az alvás
bénított meg mindig. Tehát igyekeztem is
mindig keveset aludni, ezért maradtam
fenn mindig olyan sokáig. Szerintem
valami betegség lesz, azt hiszem…
Elmaradtam a házikkal is. Pedig
rengeteg konzulenst felkerestem. Minden
délután órákat ültünk a hölgyek lakásán,
segítettek, fogták a kezem. Először egy
leendő közgazdász korrepetált, de kiderült, hogy nem ért a műábrához. Aztán
egy jogász csak azt tanította meg, hogy
magyarázzam ki. Egy orvostanhallgató
ugyan bemutatta nekem az idomokat, de
az áthatással már nem boldogultunk.
Aztán egy ELTE-s segítségét kértem...
hát…hagyjuk. Ugyan felmerült ben-nem,
hogy itt a Karon kellene keresni egy
fiút…na de azért mindennek van határa!
Azt mondták, voltak ZH-k is. Na,
most ezzel az a helyzet, hogy nagyon
rossz az időzítés. Meg kellett néznem a
Mónika Show-t, mert a következő héten
mentem statisztának. El kellett lesnem,

hogyan kell tapsolni, ha már otthon az
egész falu miattam gyűlt össze a Faluházban, hogy megnézzék a gyereket a TVben. A másik ZH meg este nyolckor?
Lehetetlen! Eddig egyetlen Barátok közt
részt sem hagytam ki. Majd nehogy már
egy hat kredites miatt kezdjem el. Attól,
hogy az ember egyetemista, még ne adjon
le az elveiből!
SZÓVAL KELLENE 30 KREDIT. Hát
olyan sokat kérek én? Még ha csak nekem
kellene, de az évfolyamon szinte mindenki
rosszul áll.
Csatoltam a Neptun adataimat.
Remélem megértetek, és beírjátok a
ketteseimet.
Köszönettel: Gipsz Jakab

U.i.: Adjátok át minden hallgatótársamnak, hogy kreditekben gazdag,
meghitt, kellemes karácsonyt kívánok.

Levi

Jegyzőkönyv
A mérés célja: A vizsgaidőszakban fellépő a hallgatók OH-csoport bevitelének és
kiadásának változása, ennek bekövetkeztének feltétélei.
A mérés ideje: május közepétől
július elejéig és december közepétől
február elejéig; mindkét intervallum 6
hetet foglal magába.
A mérés helye: BGK alagsori laboratórium (HaBár).
Mérőeszközök: Egy mérő (egy
megfigyelő, én), némi eszköz (rendelkezésre álló OH-csoportok a laboratóriumban).
A mérés elve: Egy év köztudottan
365 napból áll (szökőévektől eltekintve).
Egyes megfigyelések alapján az év két
kiemelt időszakában megváltozik az OH-
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csoportok bevitelének és kiadásának
mennyisége. A mérés során meg kell
találni azon fizikai mennyiségeket, amelyek befolyásolhatják eme fantasztikus
felfedezés valódiságát. A mérés elve
megfigyeléseken alapul. Itt szeretnék
igazat adni Albert tudósbarátom mondatának, miszerint: “Végtelen számú kísérlet
sem bizonyíthatja, hogy igazam van;
egyetlen kísérlet is bizonyíthatja hogy
tévedtem. “, tehát a tézis nem 100%-osan
igaz, vannak kivételek.
Mérési eredmények:
Váltózó értékek:

- t1: a nap melyik részében történik a
bevitel
- t2: a nap melyik részében történik a
kiadás
- T: vizsgaalkalom ideje
- m1: a bevitt mennyiség tömege
- m2: a kiadott mennyiség tömege
- V1: a bevitt mennyiség térfogata
- V2: a kiadott mennyiség térfogata
- ń: hívhatnánk tömeg- vagy térfogatszázaléknak is; az OH-csoport minőségére utal
- n: a kiadások gyakorisága
Alapjában véve több típusra lehet
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van-e kiadásra. Hangulata mindig emelkedett, amely a bevitellel csak nő.
- Reménytelen típus: Számára semmit nem jelent a T időpont. Megfigyel-

bontani a megfigyelt egyedeket:
- Beteg típus: Ezek az egyedek a
kivételek a felmérésből. Ők eddig soha
sem (vagy csak ritkán és keveset) vettek

részt OH-bevitelben, ebből következően
kiadásban sem. Őket a továbbiakban nem
veszem figyelembe.
- Nyugodt típus: Ők a legjobban
megfigyelhetőek. Az összes váltózó
értéket figyelve a vizsgált időszak előtt
és közben minden állandó maradt. Eltérést legfeljebb a laboratórium vizsgaidőszakban megváltozott nyitva tartása
idézi elő, de ezt a a bevitt mennyiség

tömegével tudja konpenzálni. (m* ń*
t*T=állandó).
- Lelkes típus: Az okos, megfontolt,
tökéletes egyed. A T időpont után, vagy
jóval előbb hajtja végre a bevitelt, és saját
maga tudja szabályozni, hogy szüksége

hetősége jó, mert szinte mindig állandó a
bevitel, és a kiadás gyakorisága nagy.

A mérés végkimenetele: Törekvés
a Lelkes típusra…

Noémi

Megjavulok én!
Gondolom, sokan észrevettük már, hogy egyre jobban közeledik a
tél, az évnek az az időszaka, mikor sokkal korábban van későn.
Hamarosan megkezdődik a vizsgaidőszak, de vele együtt a karácsonyi
ünnepek, és eljő az új esztendő is. Szóval
lassan itt az ideje, hogy reális, de legalább
közel megtartható fogadalmak kitalálásán
törjük az agyunkat, ebben szeretnék
segíteni a már formálódó saját listámmal.
Ime az én TOP 15-öm:
1) Idén nem hagyom ki az aktuális
napi első előadásomat négynél többször
(természetesen per hét).
2) Mostantól a heti 42 órámat tizes
számrendszerben számolom és nem
kilencesben vagy nyolcasban.
3) Idén mindig igazat adok a tanáraimnak. De legalábbis többször mint
tavaly. Legalább eggyel többször. De
minimum ugyanannyiszor. Ha meg kevesebbszer, akkor okom lesz rá.
4) Idén megszeretem egyetemünk
összes tanárát, még azokat is, akiket eddig

jobban utáltam, mint menzásgyerek a
spenótot.
5) Idén nem veszem fel a ‘Kedvencek’ közé a felvételi tájékoztató
internetes honlapját.
6) Idén megpróbálom megvárni az
előadások végét, mielőtt végigjátszom az
előző éjjel félbeszakított online szerepjátékot.
7) Elfogadom, hogy a Bayern nem
a cigarettás férfi miatt vesztette el a ’99es BL-döntőt.
8) Nem fogok heti 14 alkoholegységnél többet inni.
9) Nem pizsamában megyek be
hajnali 12-kor előadásra és nem viszem a
kedvenc kispárnámat sem.
10) Idén nem nőzök az egyetem
területén.
11) A 10-es fogadalmat az idén sem
tartom be.

12) Idén rendesen étkezem az egyetemen, kevesebb pizzát rendelek és két
kávé (és kávészünet) között legalább 1
óra telik majd el.
13) Inkább a 8-as fogadalmat sem
tartom be.
14) Idén nem iszom alkoholt felsőoktatási intézmények területén … 10:30
előtt.
15) Ha mindezek ellenére sem sikerül
legalább két tárgyból átmennem, akkor az
5. fogadalmat sem tartom be.
Remélem segítséggel szolgáltam a
bizonytalankodó olvasóknak és már
megint hiszek abban, hogy többet fogok
tudni megtartani, mint ahányszor dícsértem a félév folyamán az ötletes műábra
házikat!

balasnyikov
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Hulljon a férgese!
Nemrég olvastam az index.hu-n, hogy megszavaztatták
az olvasókkal minden idők legjobb számítógépes játékát.
Nos, a szavazás eredménye (és a
magyar indexolvasók) szerint minden idők
legjobb játéka nagy meglepetésre a
Worms lett (aki nem ismeri ezt az alapművet, az magára vessen!). Igen ám, de a
legtöbb szavazatot a hatodik pozíciót
megszerző, igazi elsőgenerációs, brutális,
százszor is elátkozott förszt perszon súter
kapta, nevezetesen a Doom (további
részleteket olvashattok a szavazásról:
http://index.hu/tech/szoftver/gamezfin/).
Részemről szerencsés vagyok, hiszen akkor voltam gyerekkorom közepén,
amikor ez a játék fénykorát élte, és úgy
vélem, hogy akik már Quake-en vagy HalfLife-on szocializálódtak, nem tudhatják,
milyen felemelő az a pillanat, amikor a húsz
kislemezre széttömörített játékot felmásoljuk Dos-ba , kicsomagoljuk, és láss
csodát: működik! És akkor a Duke Nukem
3D harminchatlemezes verziójáról még
nem is beszéltem… Abban az időben a
kezdés után beütött IDDQD (a fiatalok
kedvéért ez az istenmód) kiegészítve az
IDKFA-val (minden fegyver, kulcs és full
armor) jelentette a teljes, korlátok nélküli
önmegvalósítást, tekintet nélkül fegyverre és ellenfélre. Ez a boldog láncfűrészes-plazmafegyveres korszak jutott
eszembe, amikor a Vészhelyzet egyik

epizódjában dúmoznak az orvosok szabadidejükben, és valami hasonló szolid
nosztalgiaérzést vártam a most bemutatott
filmadaptációtól is, mely cseppet sem
meglepő módon a Doom nevet viseli. És
hogy milyen is a film? Ha megnézzük az
elmúlt évek számítógépes adaptációit,
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akkor a Doom beleillik a tendenciába: a
Kaptár (Resident Evil – 2002) azért is
tetszett, mert olyan sok rosszat hallottam
róla, hogy ahhoz képest egészen emészthetőnek bizonyult (ellentétben a folytatásával, mely annyira gagyi, hogy már
semmi sem mentette meg), az Alien vs.

Predatort (2004) pedig annyira régen
vártam, hogy megbocsátottam a politikai
korrektség intergalaktikussá tételét. Ilyen
szempontból a Doom sem különösebben
rossz film, bár a történetnek azért vannak
furcsa, igencsak erőltetett fordulatai, de
összességében egy teljesen átlagos, alsóközépkategóriás horror/akciófilmről van
szó. Mindenképpen elismerésre méltó, hogy a
rendező (Andrzej Bartkowiak – Bölcsőd lesz a
koporsód, Sebhelyek) és
a forgatókönyvírók (Dave
Callaham és Wesley
Strick) igyekeztek valami
egyénit is belevinni a
filmbe (meglepő volt szá-

momra például, hogy a film második
harmadára Dwayne „The Rock” Johnson
lép elő főgonosszá), végül pedig valószínűleg rájöttek, hogy a Doom-moziból
sohasem lesz filmtörténeti mérföldkő
(sem). Így aztán félig lazára vették a
figurát, mondván: ha már komoly ijesztegetés nem lesz belőle, akkor fejezzük be
ironizálva! És lőn: John Grimm (Karl Urban
– A Gyűrűk Ura Éomerje) fertőzéséből
felépülve, és nem kicsit megerősödve
nekiáll irtani az ellent, mindezt úgy, hogy
a kamera az ő szemszögéből mutatja a
történéseket, közben pedig előkerül a
láncfűrész is. Szóval jó poén, no. A Doom
viszont egészében nézve ismét egy újabb
kihasználatlan lehetőség; ennél többet
vártam egy olyan játék adaptációjától,
mely megtanított arra, hogy a sörétes csak
közelre megfelelő fegyver, és az élet nagy
igazsága, hogy ha szép szóval nem megy,
marad a rakéta. tekinthetitek meg.
Végül, de nemutolsó sorban ajánlom
az ehe kulturális műhely filmevetítéseit,
ahol a közel- és régmúlt klasszikusait
tekinthetitek meg.
Egy kis játék:
Ki mondja, kinek, melyik filmben? A
megfejtéseket a kozhir@kozlekkar.hu – ra
várjuk december 31-ig.
- Kösz, kulagép! Hú... pöcs. Utálom,
hogy nem utállak!
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- Meghúztam az anyádat. Kétszer.
- Így már jobb, köcsög!
- Crans Sur Mer. Itt kell átszállnunk.
- Nos van néhány szabad óránk. Van
valami látnivaló ebben a városban.
- A méregkeverõk szobra. Azon helyi
halászok emlékmûve, akik a tengerbe
vesztek. Frommer szerint egészen
megindító látvány.

- Mi a fene van veled, C-3PO? Azért
jöttünk ide, hogy lássuk Európát, nem
holmi hülye szobrot! Én szundítok
egyet, ébresszetek fel, ha indul a
vonat!
- Azt mondják, ennek a városnak híres
nudistastrandja van.
- Na jó! Nem heverészhetünk itt egész
nap! Elsõkézbõl tapasztalhatjuk meg
a helyi kultúrát. Indulás felfedezni!

- Kinek a kocsija áll a bejárat elõtt?
- Az enyém. 1970-es Pontiac Firebird.
Mindig vágytam egyre, és most végre
az enyém. Király vagyok!
Mivel ez az utolsó Közhír idén, plusz
közeleg a decemberi mozidömping, mindenkinek jó időtöltést, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánok!

Kövi

Könyvajánló
Dennis Lehane : Titokzatos folyó
A kortárs bűnügyi irodalom egyik legnagyobb alkotóját tisztelhetjük a szerzőben, kicsiny
országunkban eddig megjelent művei a Titokzatos folyó és a Vihar-sziget rendkívül pozitív
fogadtatásban részesültek, a nem éppen az élet derűs voltát hangoztató hangvétel ellenére is.
Történetünk három, Boston külvárosában felnőtt férfi barátságáról és
személyes tragédiájáról szól. A gyerekkori jó barátok múltját egy szörnyű
esemény árnyékolja be, ami következtében folyamatosan eltávolodtak egymástól. Ez még akkor is kísérti őket, amikor
egyikőjük, Jimmy kamasz lányát brutálisan meggyilkolják. Mi késztethet arra
egy embert, hogy látszólag minden ok
nélkül agyonverjen, majd többször lelőjön
egy fiatal lányt, akit mindenki szeretett a
környéken? A sors kegyetlen tréfája
kapcsolja újra össze életüket, ugyanis
Sean, aki időközben rendőr lett, vezeti a
nyomozást, míg a harmadik, Dave szerepel a gyanúsítottak listáján és a nyomok
egyre inkább hozzá vezetnek. Mindhármuknak megvannak a saját szörnyű
titkai amiért mindegyikőjüknek vezekelnie
kell. Miközben hőseinknek saját belső
démonaikkal is meg kell küzdeniük, el kell
gondolkodniuk azon, hogy milyen viszony fűzte is össze őket annak idején és
mennyire ismerik is egymást. Vajon
képesek-e büszkeségüket feláldozva a
megbocsátásra, és tudnak-e adni a
másiknak egy új esélyt? Gyerekkori
sérelmek, meg nem értettség, árulás,

mérhetetlen kiábrándulás rejlik a felszín
alatt, miközben a három barát sorsa
elkerülhetetlenül robog a tragikus és talán
determinált végkifejlet
felé. A lebilincselő történet mellett feltárul előttünk egy olyan környék,
ami a szereplőkhöz hasonlóan jobb sorsot érdemel, ami egyre jobban
csúszik lefelé az erkölcsi
és a konkrét értelemben
vett fertőbe.
Lehane írói nagysága nemcsak a hibátlan
nyomozati leírásban rejlik,
hanem ahogy mindenféle
felesleges személyes állásfoglalás és szentimentalizmus nélkül
tárja elénk a három férfi fájdalmas történetét. Az olvasó reménykedik, hogy
időben fény derül a gyilkos személyére
és végül a klasszikus értelemben vett Jó
győzedelmeskedik, de ez egy másik világ.
Itt nincsenek hősök, csak áldozatok,
innen nincs kiút, a Mystic River mindenkit
magába folyt. Egy olyan valóság, ahol a
sértettség, a túlzott büszkeség és a múlt
bűnei képesek romba dönteni mindazt,

amit hőseink eddig felépítettek. Egy olyan
erkölcsi felfogás, amit jól jellemeznek
Jimmy szavai: „ Mintha Isten nézett volna
le rám, miközben nehezéket kötöttem rá
és a vízbe löktem.
Nem mérgesen. Csak
undorodva, de egyáltalán nem meglepetten…”
A műből Clint
Eastwood készített
filmet, amelyet Sean
Penn és Tim Robbins
felejthetetlen alakításáért elnyerte a legjobb férfi fő- és mellékszereplő Oscar-díját.
Mindenkinek csak ajánlani tudom a
művet, hiszen tökéletes bűnügyi történet,
emellett pedig elénk tár egy olyan Amerikát, amit talán legutóbb az Amerikai
szépségben láthattunk. A szereplők nem
makulátlan alakok, olyanok mintha tükrök
lennének, mindegyikünk megtalálja valamelyikükben saját magát és gondolatvilágát.

balasnyikov
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Iron Hook
Múlt hét csütörtökön véget értek a 2005-ös őszi félév csoportmérkőzései. A csoportokban
az alábbi végeredmények születtek:
A csoport:

A várakozásoknak megfelelően a
Möhhh és az FC T4 jutott tovább a
csoportból. Csoportelsőséget eldöntő
meccsen a Möhhh meglepően magabiztos
győzelmet aratott. Ebben a csoportban
köszönthettük az Iron Hook történetének
újabb lány csapatát Amazon AS névvel.
B csoport:

változatos meccset játszott a Betonkeverőkkel és a HaBár csapatával, ezzel
biztosították be második, azaz biztos
továbbjutó helyüket. Betonkeverők
csapata pedig harmadikként még beleesett
a továbbjutók névsorába. A Jómunkásember FC idén kiharcolta magának
5:57-es gólarányával és 0 pontjával a
csoportkör abszolút utolsó helyét, így
őket még viszontlátjuk a Legamatőrebb
csapat címért harcolni.
C csoport:
nagyon izgalmas meccseket játszottak
egymással, így sikerült is körbe verniük
egymást, ami azt eredményezte, hogy
azonos pontszámmal végeztek, így
számolgathattunk, hogy kinek is jobb a
gólaránya. Végülis Attikáék lettek az elsők,
a Ropi lett a második és Papa a harmadik.
A többi csapatnak esélye sem volt
beleszólni a továbbjutásba.
E csoport:
Miletics Laciék biztosra mentek
minden meccsükön, így nagy eséllyel
A Gumimacik idén bebizonyították,
hogy első helyen is tovább tudnak jutni.
A „Hosszú Fiúk” magabiztosan szerezték

meg a második helyet. Nem volt kétség a
Labda harmadik helyéről sem. Ebben a
csoportban szerepelő másik lány csapat
A Csajok nagyon ügyesen 4 pontot
zsebeltek be és még 14 gólt is sikerült
rúgniuk.
D csoport:
Ez a csoport hozta a legnagyobb
küzdelmeket. Rába Stock, Ropi és a Papa

A Mi FC első helye szintén nem volt
meglepetés. A DoktoranduszOK szoros és
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pályáznak a végső győzelemre is. A
Midland City Samu vezetésével sok gólt

rúgva második lett. Dani hátára vette
csapatát és behozta őket a továbbjutást
jelentő harmadik helyre.
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Csoportkör végeztével a 6 első, 6
második és a 4 legjobb harmadik helyezett
jutott be a legjobb 16 közé, akik a
csütörtök esti sorsoláson az alábbiak
szerint kerültek össze:

F csoport:

Banyekok a csapatukat sújtó sérülések ellenére is megmutatta, hogy így is
meg tudják nyerni a csoportot. Az -Ék nevű
csapat remek játékkal megszerezte a
csoport második helyét. Ebből a csoportból a harmadik nem jutott tovább, mivel 6
pont nem volt elegendő ehhez.

Rába Stock – Long Boys; Mi FC –
Hey Bobby; Midland City – -Ék ; FC T4 –
Papa; Banyekok – Ropi ; Miletics Laciék
– Dokt.-OK; Gumimacik – Betonkeverők;
Möhhh – Labda

Pityu&Bence

Gondolatébresztő
(Avagy létezik foci a klinikai halál után is)
Mint mindenki így én is megpróbáltam kihasználni és lehetőség
szerint aktív pihenéssel tölteni a Nyílt Nap által felszabadult pénteki
szünnapot. Nem rohantam azonnal haza és nem vetettem magam
mértéktelen hedonizmusba, hanem éppen ellenkezőleg, valami olyasmit
csináltam, ami a régieknél még a legnagyobb szórakozásnak számított…
válogatott meccsen jártam.
Néhány barátommal elterveztük,
hogy nem a televízió és néhány karton
sör társaságában, hanem a mérkőzés
helyszínén tekintjük meg a Magyarország
– Olaszország U21-es Eb-pótselejtezőt,
azaz fiainknak nem kisebb ellenfél, mint
az Európa-bajnoki cím védőjével szemben
kellett megmutatniuk, mit is tudnak.
A helyszín az Üllői út volt, ahol már
egy órával a kezdés előtt zúgott az
aluljáróban a “Ria, Ria, Hungária!”, lengették a zászlókat, nemzetiszínűre festették
arcukat, senkinek nem szegte kedvét a
csontig hatoló hideg. Valamit megéreztünk, benne volt a levegőben, hogy ez a
csapat képes kijutni egy világversenyre,
mégpedig a talján válogatott ellen. Akik
persze nem kis önbizalommal érkeztek, a
meccs napján is viccelődtek, hogy ők nem
veszik félvállról, nekik nem mindegy, hogy
4 vagy 5 góllal nyernek-e. Nem lett igazuk,
sőt!
Hihetetlen élmény volt, ahogy a
kezdéskor a hivatalos adatok szerint 18
ezer ember énekelte együtt a Himnuszt,
nem meccset nézni mentünk, hanem beleszurkolni a csapatot a győzelembe. Mer-

tünk hinni az álomban, hogy lehetséges.
És a srácok megérezték ezt, nemhogy nem
feltartott kézzel mentek ki a pályára, hanem
egyből nekiestek az olaszoknak, akiknek
ezáltal nagy meglepetésben volt részük.
Az első félidőben uralták a játékteret, bár
sok lehetőségük nem volt. Aztán a második félidőben sem lankadtak, azonnal
jelezték, nem fáradtak, gólt, sőt gólokat
fognak lőni. Ekkor jött a magyarok egyik
régi ellensége, a szerencse, ugyanis az
olaszok helyzet nélkül szereztek vezetést,
egy erősen potya szagú góllal. De ekkor
sem törtek össze, támadtak tovább, azt
láthattuk, hogy kiteszik a lelküket is a
pályán. Sikerült is az egyenlítés, sőt közel
álltak a győzelemhez is, de ezen az estén
a szerencse nem volt velünk. És sajnos a
bíró sporttárs sem, akinek már a mezőnybeli ténykedésén is erősen látszott,
milyen mez van az inge alatt!
Ennek ellenére is mindenki maximálisan meg volt elégedve a válogatott
teljesítményével, a lefújás után nem
véletlenül zúgott a vastaps, a játékosok
is körbementek a pályán és megköszönték a közönség bíztatását, mi pedig a

játékukat. Ugyanis egy felejthetetlen estét
szereztek nekünk, végre olyasmit láthattunk, amit nem sokszor mostanában,
mégpedig focit, és azt is a legjobb
fajtából! Úgy érzem, ettől az estétől
kezdve többé nem kell, hogy csúnya
viccek tárgya legyen a magyar futball
helyzete, még ha nem is sikerült a bravúr.
Egy küzdeni képes és nagyon egységes
csapatot láthattunk, akik mindent megtettek a győzelemért és a közönségért is.
Többüket személyesen is ismerem, ugyanis gyakori vendég vagyok a Hungária
körúton, az MTK mérkőzésein és én
mondom, ha ezek a fiatalok nem kallódnak
el, és nem veszítenek lelkesedésükből,
nem törik meg önbizalmuk, akkor van
jövője a magyar focinak is. De ehhez
kellenek az önfeláldozó vezetők és a
kitartó szurkolótábor is. Ezért bíztatok
mindenkit, hogy szorítson a csapatért,
járjon focimeccsre és legfőképpen
higgyen, mert csak így lehet újra felemelni
labdarúgásunkat a régi idők magasságába!

balasnyikov
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Ízlelő

Egyszerű és laktató!
(főleg nagy mennyiségben)
A hagyományokkal ellentétben most nem csak egy fogás, hanem
egy komplett vacsora receptjét ajánljuk Nektek.
Kezdetnek zellerkrém-leves (zellerkrém-krém), amely húst nyomokban sem
tartalmaz, de nem csak vegetáriánusok
fogyaszthatják. Elkészítése semmilyen
szaktudást nem igényel. Kell hozzá 4db
kb. ököl nagyságú zellerfej, 1 közepes
krumpli, két közepes sárgarépa, amit
puhára főzünk, majd a főzőlével együtt
turmixgéppel (vagy bot-mixerrel) pépesítjük. Ez az egyetlen nehézség benne, mert
ilyenkor szokott szétfröcsögni a forró pép.
És az fáj! Ha ez kész, akkor 2dl tejföllel,
vagy főzőtejszínnel még higítjuk. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. Én úgy szeretem, ha megáll benne a kanál, ha annál
hígabb, akkor már tényleg leves. Pirított
zsemlekockával tálaljuk. Tipp: minél
nagyobb lábosban főzzétek + ínyenceknek: egy kis olajon megfuttatva pár
vékony szelet zellert, remek levesbetétet
kapunk (zeller chips).

Második fogásként spéci spagettit
főztünk. Ennek receptje a következő:
Végy két üveg bort (ha egyedül főzöl, elég
egy is). Egy közepes fej hagymát apríts
fel, és kevés olajon párold üvegesre. Dobj
mellé egy marék felkockázott sonkát, majd
ha egy kicsit megpirult, jöhet a darált hús.
Három főre elég fél kiló. Párold addig, amíg
kifehéredik, közben öntözd meg egy kis
borral (ha már az öntözésnél tartunk, a
torkodról se feledkezz meg), majd öntsd
rá a konzerv paradicsomot. Ettől sokkal
finomabb lesz, mint ha paradicsompürét
használnál, de persze azzal sem rossz. A
következő alkotóelem a gomba. Kollégiumi körülmények között a szeletelt
konzerv gomba lecsepegtetve tökéletesen
megteszi, de ha van időd, és kedved
vacakolni vele, akkor végy frisset, és
előzetesen párold meg. Most kb. 10 percig
magára hagyhatjuk, néha ajánlatos

megkeverni és még egy kis bort önteni
bele, hogy legyen minek elfőnie. Ezalatt
az idő alatt keríts valakit, aki hajlandó
tésztát főzni. A végén dobj bele egy doboz
kukoricát (a doboz és a leve nélkül),
valamint ízesítsd sóval, borssal, oreganoval, bazsalikommal, meg ami még
szimpatikus. Mire elkészülsz, jó esetben
kész lesz a tészta is, és lehet vacsorázni.
Azért érdemes három személyre
főzni, mert hogyha ketten megfőzünk egyegy fogást, akkor legyen aki mosogat, így
igazságos a munkamegosztás. Jó mulatást
a főzéshez és jó étvágyat!

Niki & Koko

Koktélajánló
Azt hiszem, bátran állíthatom, hogy a hallgatók nagy részének az egyik kedvenc étele a
bolognai spagetti. Viszonylag egyszerűen, gyorsan elkészíthető és laktató. Az ínyencek
igyekeznek megspékelni egy kis borral vagy valamilyen zöldséggel, pl. kukoricával. Így
szinte magától érthető, hogy az elfogyasztásához is a legtöbben a bort választják kísérő
italnak.
De mi van akkor, ha egy nem túl jó
bort vettünk, nem ízlik? Vagy csak
egyszerűen egy különlegesebb italra
vágyunk, mint a „szőlőlé”, de nincs
sékerünk? Készítsünk BÓLÉ-t!
Ez egy olyan kevert ital, amit általában
borból, pezsgőből és gyümölcsökből
készítenek min. 1 literes kancsóba vagy
üvegtálba, sose tesznek bele jégkockát és
nem kevergetik.
Citrus Bowle:
- 1 db közepes narancs, szeletelve
- 1 db lime, szeletelve
- 1 db citrom, szeletelve
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-

3 cl narancslikőr
fél üveg vörösbor
fél üveg pezsgő

Beerenbowle:
- 500g erdei gyümölcs (lehet mirelit
is)
- 1 ek. cukor
- 10 cl sherry
- fél üveg rosé bor
- fél üveg pezsgő
Kiwi-grapefruit Bowle:
- 4 db kivi, szeletelve

-

1 db közepes grépfruit, szeletelve
10 cl fehér rum
5 dl limelé vagy limonádé
fél üveg fehérbor

Egy kis különlegesség a végére:
Narancsos jegeskávé:
- 2 gombóc vaníliafagylalt
- 2 cl narancslikőr
- 1 nagy csésze hideg, erős kávé
- csokoládéreszelék és tejszínhab a
tetejére

Edina
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Az országút szélin
Ott áll télbe nyárba
A Krisztus keresztje
Hóba porba sárba
Félre dőlt a fája
Hallgatott a szélre
Vagy a részeg autó
Billentette félre
Az ő bádog testét
Megeszi a rozsda
Bajuszát szakállát
Az eső lemosta

szenve- u
dés
q

Balázs

?

Karácsonyfa

újfent u
ellenértékért u

A következő verssel szeretnék egy
kis, az ünnep hangulatát előzetesen
idéző, és az ünnep igazi tartalmára rávilágító, pluszt adni minden kedves olvasónknak. Kiváltképpen azoknak, akik a
karácsony előtti heteket nemcsak az
ajándékvásárlás és a zárthelyikre tanulás,
hanem az advent (adventus Domini = az
Úr eljövetele, lat.) jegyében töltik. Áldott
karácsonyt:

9

A rejtvény megfejtését a kozhir@kozlekkar.hu – ra várjuk. A beküldési határidő
december 31. Akik a helyes megfejtést beküldik, azok közül egy szerencsést
meghívunk a HaBárban egy korsó sörre. Adósok vagyunk még előző számaink
megfejtőivel: 2005. május: Horváth Péter Róbert; 2005. augusztus: Hegyi Géza;
2005. október: Horváth Judit.
A fent említett címre várjuk továbbá az egyéb ötleteket, észrevételeket az
újsággal kapcsolatban.
Mindenkinek boldog, békés karácsonyt, továbbá sikerekben és kreditekben
gazdag újévet kíván a Közhír szerkesztősége.

Még a szeg se látszik
Ami felszegezte
A kezét a lábát
Arra a keresztre
Olyan mint az árnyék
Mint a tűnő álom
Mégis nézve nézem
Csudára csudálom
Te elhervadt Krisztus
Te vagy az én pompám
Te vagy az én drága
Fényes karácsonyfám
Szép Ernő
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E-mail:
kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu/kozhir
Felelős kiadó
Telek Ommunikáció Zoltán
HÖK elnök
Felelős szerkesztő
Radok Nincsegyvonalban Edina
Főszerkesztő
Tasi Mikitehülyevagy Marianna
Tördelőszerkesztők
Horváth Utálokbeteglenni Krisztina
Vári Egybálésmássemmi Miklós
Olvasószerkesztők
Beke Akevesebbtöbb Gitka
Őri Csakígytovább Anett
Írták
Ádám Banyek István
Balogh Kiskarácsony Levente
Bayer Nelegyenkép Balázs
Benkő Tanárisvolt... Gábor
Bodnár Csakateaaztszereti Edina
Boros Kóla Bence
Oláh Csakarepülés Dávid
Vermes Szállok Zoltán
Dér Nagyapaunokája Dániel
Gyenes Hajráelsősök Károly
Kalotai Nemcigizem Kornél
Kövecses Készlettemidőben! András
Pöltzman CsakazMTK Balázs
Rohács Angolulrepüljünk József
Sanyó Énisköszönöm László
Szundi Énsemcigizem Nikolett
Zsován Intellektuális Noémi
Segítették:
Döme Tsotso Csongor
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A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.
- Papa, Feri megkérte a kezemet, de én
mondtam neki, hogy képtelen vagyok a
mamámat elhagyni!
- Rendben, kislányom, akkor vidd őt is
magaddal!
Székely paraszt bácsi megkapja élete első
golf-felszerelését, és elhatározza, hogy ki is
próbálja.
- Még sose golfoztam - mondja az edzőnek.
- Mit kell csinálnom?
- A labdát úgy kell megütnie, hogy afelé a
zászló felé menjen.
Az öreg felméri a távolságot, majd nagyot
üt a labdába. Az végigrepül a pálya felett és
a lyuk előtt két centivel ér földet.
- És most mit kell csinálnom?
- Bele kell ütni a lyukba - mondja az elképedt
edző.
- Hát ezt előbb is mondhatta volna!
Agresszív kismalac utazik a buszon. Arra
megy egy öreg néni helyet keresve.
- Néni! Le tetszik ülni?
- Igen, nagyon köszönöm!
- És hova?
Nézd csak! Az ott nem egy macska az autó
előtt......alatt.....mögött??
7 éves kislány bemegy az állatkereskedésbe és kérdi az eladótól:
- Elnézést uram, árulnak itt nyuszit?
Az eladó teljesen le van nyűgözve attól,
hogy milyen aranyos is ez a kislány.
Leguggol, hogy egy magasságban legyen
vele, majd mézes-mázasan megkérdi:
- Háááát milyet szeretnél, Te kis éééédes?
Fehééééret piros szemmel, netááán fekete,
hosszú szőrűt vagy egy aranyos kis barna
színűt, lompos fülecskékkel?
A kislány csípőre teszi a kezét és válaszol:
- Szerintem a pitonomnak teljesen mindegy
lesz!
Az építkezésen a főnök már 50 perce nézi az
egyik munkást.
- Te...Géza...mi a fenét keresel???

- Egy 2x2 méteres és kb. 1 méter magas ládát.
40 munkás elkezdi keresni a ládát, majd
három óra múlva Géza megszólal:
- Na mindegy... Hagyjátok fiúk.... majd leülök
erre a gerendára.
- Képzeld anya a béka kimondja a nevem,
ha összenyomom a hasát.
- Jól van Björk, eredj játszani.
- Mit szeretsz bennem jobban - kérdezi a
feleség - a természetes szépségemet vagy
a remek alakomat ?
- A humorérzékedet ! - feleli a férj.
A milliomos horgászik a parton, csörög a
mobilja. A lánya az, felveszi:
- Apu most láttam egy szuper kocsit,
megvehetem?
- Mennyi?
- 5000 dollár.
- Vegyed.
Két perc múlva megint csörög, most a fia
hívja:
- Apu láttam egy nagyon jó jachtot,
megvehetem?
- Mennyi?
- 10000 dollár.
- Vegyed.
Horgászik tovább, és nemsokára kifogja az
aranyhalat. Látja, hogy kicsi, vékony ezért
visszadobja. Az aranyhal odaszól:
- És a három kivánság?
- Mondjad.
- Mi történt velem? - dünnyögi a műtét után
magához térő beteg.
- Baleset érte, és megoperáltuk.
- Tehát most kórházban vagyok?
- Igen, nagyobbrészt!
Egy részeg ember megy az utcán, és egyszer
csak találkozik egy néger (színesbőrű?)
k*rvával, aki megkérdi:
- Te szépfiú, nem akarsz hazakísérni?
Mire a részeg:
- Aztán mi a túrót csináljak én Afrikában?
- Honnan lehet megismerni a messziről jött
embert?
- ???
- Közelről.
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