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Kedves Olvasó!

A tavaszi félév utolsó számát
tartod a kezedben. Ez azt jelenti, hogy
belátható időn belül startol az a bizo-
nyos hathetes vizsgaidőszak. Kemény
és megerőltető lesz mindannyiunknak.
De a vizsgák terhe alatt ne feledkezzünk
meg arról, hogy itt a május és nya-
kunkon a várva várt nyár! Ti tudjátok
már, hogy mit fogtok a csinálni a
nyáron? Kötelező szakmai gyakorlat,
diákmunka, egzotikus nyaralás, esetleg
még nincs semmi konkrét programod?
Májusi számunk ajánlani tud néhány
nyári fesztivált, programokat!

Ha május, akkor HK Tisztújító
Fórum. A hirdetőtáblákon tájékozód-
hattok a részletekről és természetesen
mindenki részvételére számít a  Kari
Hallgatói Képviselet.

A következő félévtől új tagok
csatlakoznak a lap szerkesztőségéhez,
tehát ősztől megújult erővel vágunk
majd neki a munkának. De ne szaladjak
már ennyire előre… Még csak május
közepe van, még le kell adni egy-két házi
feladatot, meg kell írni (pótolni!) néhány
zárthelyi dolgozatot!

Befejeződtek az Iron Hook (kispá-
lyás foci bajnokság) csoportmérkőzései
is, és már javában folynak a kö-
zépdöntők. Színvonalas mérkőzések
lesznek, sőt újra megküzdünk a legjobb
lánycsapat címért! Hajrá A Csajok!

Végezetül mindenkinek sikeres
vizsgákat kívánok, és egy nagyon nagy
kalappal a következő hosszú hetekre…
Aztán a vizsgaidőszak után fejest lehet
ugrani a nyárba! Jó(aktív) pihenést
mindenkinek!

Anett
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Hírek röviden

KÖZHÍR

A Hallgatói Önkormányzat éves Tisztújító
Szavazását 2006. május 16-18-ig tartja az
alábbi helyszíneken és időpontokban: május
17-én 1000-1500-ig Z ép.-i büfé előtt; május 17-
én 1800-2000-ig a Góliát Hotel-ben; május 18-
án 1000-1500-ig Z ép.-i büfé előtt. A Szavazás
előtt május 16-án 18 órai kezdettel a Kari
Hallgatói Fórumon köszönnek le a HÖK eddigi
képviselői a Baross Gábor Kollégium
Dísztermében. A Fórum után is leadhatja bárki
a szavazatát a Kollégiumban 2200-ig. Minden
hallgató megjelenésére számítunk.

Az idei évben is a Gyűrűavató Szakestély
ünnepélyes keretein belül szentesítik végző-
seink az Egyetemtől való fájó búcsúzásukat a
Közlekkari Gyűrű felavatásával. A Szakestély
2006. május 24-én kerül megrendezésre
Micskó Péter alias Micsi Praeses-ünk
vezényletével. Gyűrűvásárlással kapcsolatos
felvilágosítás a Hallgatói Irodában.

A tavaszi félév időbeosztása: a szorgalmi
időszak utolsó tanítási napja május 19., péntek,
a vizsgaidőszak május 22-én, hétfőn kezdődik,
és június 30-ig tart. Vizsgajelentkezés,
módosítás, lemondás: előző munkanap 1200-ig
lehetséges. Figyeljetek az esetleges pótlá-
sokra: aláírás megszerzése a vizsgaidőszakban:
500 Ft különeljárási díj, félévközi jegy

megszerzése a vizsgaidőszakban: 500 Ft
ismétlővizsga díj.

Változik a BME Gyűjtőszámlára történő
befizetés rendje!
2006 április 10-től kezdve az eddigi pénzügyi
kód (hatjegyü számkód) helyett az átutalási
megbízás Megjegyzés rovatába a hallgató
Neptun kódját (hat jegyű alfanumerikus kód)
kell írni az alábbi formában: NK-neptunkod.
Például, ha a Neptun kód A1B2C3, akkor a
megjegyzés rovatba ez kerül:  NK-A1B2C3.
2006. április 30-ig türelmi időszak van, amikor
még a régi pénzügyi kódot is elfogadja a
rendszer.

Leckekönyvedet átveheted a Központi
Tanulmányi Hivatalban, ha nincs tandíj-
tartozásod. Az indexek ledása szintén a KTH-
ban történik. A leckekönyv leadásához minden
megszerzett aláírást és vizsgajegyet be kell
íratni. Ellenőrizzétek, hogy a megszerzett
jegyeitek a Neptunba is bekerültek. Ha a
Neptunban (tanulmányok/aktuális félév) nem
látható a megszerzett osztályzat, a tanszék(ek)
felé minden esetben jelezni kell!

A következő féléves tárgyaidat május 22-től
veheted fel a Neptunon, az órarendi adatok
hamarosan elérhetők az alábbi címen

http://orarend.kma.bme.hu/. Tárgyakat
felvenni a regisztrációs hét utolsó munka-
napjáig lehet. Az első oktatási héttől sem
tárgyat felvenni, sem tárgyat törölni nem lehet,
kurzust változtatni is csak a tanszékeknek van
lehetőségük. A tárgyakat csak a Neptunon
kell felvenned, nem kell beírnod az indexbe.

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

A Hallgatói Iroda továbbra is várja szolgál-
tatásaival – a megszokott nyitva tartással – a
kedves hallgatókat. Továbbra is kapható
HaBár póló, szakestélyes korsó és Dalos-
könyv.

Mindenkinek eredményekben gazdag, sikeres
vizsgaidőszakot kíván a Közhír szerkesz-
tősége.

Eddy

Hogy is kezdődött Noémi meséje a kari
honlapon a szerkesztőségről?

„Egyszer volt, hol nem volt, Hetedhét
országon is túl, a Baross Királyság egy
rezidenciáján élt négy lány. A Budapesti
Műszaki Egyetem közlekedésmérnök hallga-
tójaként teltek szürke hétköznapjaik. Élték az
egyetemisták átlagéletét; előadásokra jártak
(vagy nem), buliztak, szórakoztak.

Egy sűrű, sötét éjszakán eléjük állt a
nagy HK elnök, és így szólt lányaihoz:
- Csajok! Újságot kellene szerkeszteni. Van
kedvetek hozzá?...”

És volt kedvünk hozzá. Két remek évet
töltöttünk el a MI (MI=közlekkarosok)
újságunk formálásával, építésével. De most
itt az idő, hogy frissítsük az állományt, és
átadjuk a staféta botot, mert igaz, ami igaz,
öregszünk. És szeretnénk a következőknek
tudásunk legjavát átadni, ha van ilyenünk
egyáltalán. Ha mégse lenne, ennek még utána

kellett volna néznem, akkor megmutatni, hogy
mi hogyan próbáltuk a legjobban csinálni. A
folyamatos változatosság igényét kell
képviselnie az újságnak, ezért kellenek új
emberek és új ötletek.

Akinek van kedve, sőt a legjobb, ha
vagytok többen, akik tudtok és szerettek
együtt dolgozni, valamint a legfontosabb,
érdekel az újságszerkesztés, akkor próbáljátok
ki. Megismerkedhettek a tördelő és szerkesz-
tőprogramokkal, beleláthattok az újság
elkészítésének különböző fázisaiba. Igaz ez
némi időráfordítással jár, de emiatt még
egyikünknek sem volt problémája zh. írással,
vagy házi leadással.

Várunk Titeket a következő szer-
kesztőségi ülésre, melynek időpontját
figyeljétek az egyetemi és a kollégiumi
hirdetőkön.

Gitka

http://orarend.kma.bme.hu/
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HK beszámolók,
avagy 2006 a választás éve

2006. május 16-án a kollégium Dísztermében a kar Hallgatói
Önkormányzatának Tisztújító Fóruma vár minden közlekes hallgatót. Mindenki
érdeke, hogy megismerje a képviselőket, azok posztjait, és hogy tudja esetleges
problémájával kihez fordulhat. A következőekben bemutatkoznak a kari HK
tagjai, és beszámolnak az eddig végzett munkájukról.

Az 1999. novemberi időközi válasz-
táson kerültem a Hallgatói Képviselet
sportfelelősi posztjára, és a tavalyi év
májusáig töltöttem be ezt a pozíciót. 2005.
májusától a Hallgatói Képviselet és ezáltal
a Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöki
posztját töltöm be. Bár jó pár évet
lehúztam már HK tagként, és nagyjából
tudtam, mire számíthatok, rá kellett
jönnöm, hogy a HÖK vezetése egy igen
összetett, bonyolult feladat, melyet
megpróbáltam a legjobb tudásom szerint
ellátni.

A Képviselet hatalmas változáson
ment keresztül az elmúlt év folyamán,
hiszen a májusi és a novemberi választá-
sokon hét új ember került be a HK-ba, és
négy alkalommal volt szükség arra, hogy
a már mandátummal rendelkező képviselő
egy másik posztra átüljön. Ez a rengeteg
személyi változás nem kedvezett a Képvi-
seletnek, hiszen hatalmas mennyiségű
tudás, tapasztalat, kapcsolati tőke áram-
lott ki HK-ból, de úgy érzem sikerült
zökkenőmentesen átvészelni ezt az
egyáltalán nem könnyű időszakot.

Nemcsak a Képviseletben voltak
változások, hanem a Kar élén is, úgy
érzem, az eltelt majd egy év alatt sikerült a
dr. Kulcsár Béla dékán úr által koordinált
Kari Vezetéssel az eddig is fennálló jó
viszonyt tovább ápolni.

Úgy gondolom a Hallgatói Képvi-
selet az elmúlt években is ellátta alapvető
feladatait.

Részt vettünk a Kari Tanács, illetve
a KT bizottságainak (oktatási, tanul-
mányi, jegyzet) ülésein, megpróbáltuk
ezeken a fórumokon a hallgatóság véle-

ményét képviselni, és élni a szabályzatok
adta jogokkal. Sikerült elérnünk, – bár ez
leginkább Keresztes Péter érdeme – hogy
a Közlekedésautomatikai Tanszék több
tárgyból keresztfélévet is indítson. A jövő
nagy feladata, hogy az oktatókkal együtt
megtaláljuk a torlódásos tárgyak problé-
májának megoldását. A hallgatói jutta-
tások (tanulmányi ösztöndíjak, szociális
támogatások, utazási támogatások,
kollégiumi férőhelyek) kiosztása az eddigi
évek gyakorlatának megfelelően rendben
megtörtént, mind a KDJB, mind a KB a
szabályzatokat és a határidőket betartva
osztotta ki ezeket a juttatásokat.

Remélem mindenkit köszönthettünk
valamelyik rendezvényünkön, prog-
ramunkon, melyekből ebben a tanévben
sem volt hiány, és remélem, hogy jövőre
sem adjuk alább sem mennyiségre, sem
színvonalra.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy
a hallgatókat tájékoztassuk az őket érintő
döntésekről, problémákról, épp ezért
említem meg, hogy a Közhír minden
tervezett száma megjelent, illetve a
tömény információkat tartalmazó Infomail
szolgáltatásunkkal is találkozhattatok,
legalább havi rendszerességgel.

A posztomból adódóan az elmúlt
ciklusban koordináltam a HK működését,
szerveztem és vezettem a hetenkénti HK
üléseket. Részt vettem a Dékáni Tanácsok,
a Vezető Értekezletek, a Kari Tanácsok, és
a HÖK elnöki értekezletek ülésein, ahol a
megpróbáltam a Kar hallgatóinak, illetve
a kari HK-nak az érdekét képviselni. Jelen
voltam minden olyan megbeszélésen,
tárgyaláson, mely a Képviselet életét

jelentősen befolyásolta.
Szeretném ezt a munkát folytatni,

ezért idén újra jelöltetem magam a HK
elnöki posztra, és ha továbbra is bizalmat
kapok, akkor szeretném a fentebb említett
célokat megvalósítani, vagy legalábbis
közelebb jutni, a kitűzött célokhoz.

Szeretnélek Titeket megkérni, hogy
minél többen gyertek el a május 16-i
Hallgatói Tisztújító Fórumra, ahol a
beszámolókból kimaradt kérdésekre
kaphattok választ. Illetve gyertek el a
május 16-17-18-i választásra és szavaz-
zatok az általatok leginkább alkalmasnak
ítélt jelöltre!

Telek Zoltán



2006. május

5

Horváth Péter Róbertnek hívnak, a
Közlekedésmérnöki Kar hallgatója va-
gyok. A kar hallgatóinak bizalma révén az
elmúlt egy évben ismételten én tölthettem
be a Hallgatói Képviseletben az iroda- és
kultúrfelelősi posztot. És mivel talán
sokak számára lehet, hogy ismeretlen, mit
is takarhat ez a tevékenység, röviden ezt
szeretném most összefoglalni az elmúlt év
tükrében.

A feladatkörömből adódóan a Hall-
gatói Iroda és az Öntevékeny körök
felügyeletét, a Mentor Gárda irányítását,
valamint a kulturális ügyeket láttam el. Az
elmúlt időszakban is rendszeresen részt
vettem a HK, a Kari Tanács, és alkal-
manként a kari bizottságok (oktatási,
tanulmányi) ülésein.

Igyekeztem az iroda rendjét megő-
rízni és pótolni a szükséges felszerelést,
valamint fenntartani a szolgáltatások
zavartalan működését és az ehhez szük-
séges infrastruktúrát.

Annak ellenére, hogy a karon a
„kulturális élet” iránti igény nem valami
magas – bár a utóbbi időben az „EHE”

Kulturális Műhely igyekszik ezen folya-
matosan javítani – a kollégiumban elhe-
lyezett kulturális hirdetőtábla és a kar
hivatalos honlapjának a gyakori frissí-
tésével tettem még inkább elérhetővé,
érdekesebbé és információkban bővebbé,
kényelmesebbé a kar hallgatói számára a
színházba, kiállításra, múzeumba járás nem
mindig „egyszerű” procedúráját.

Elláttam a nem sportos körök
felügyeletét, és biztosítottam – lehető-
ségekhez mérten – a működésükhöz
szükséges infrastruktúrát.

A feladataim jelentős, időm és
energiám túlnyomó részét a Mentor Gárda
vezetése és irányítása tette ki. Mivel az
elsős hallgatóink tanulmányi és társadalmi
beilleszkedésének elősegítése a fő célunk,
ezzel kell foglalkozni  a legtöbbet a rám
jutó feladatok közül. Mivel egyre többen
és több helyen szentelnek nagyobb
figyelmet eme dolog fontosságának, így
ez ügyben egyre inkább nagyobb haté-
konysággal tudunk tevékenykedni. Jó
néhány elsősöket érintő – immáron
hagyományteremtő – program (pl: regiszt-

rációs heti rendezvények, mentortúra,
filmvetítés, stb.) is valahol mind ezt a célt
szolgálja.

Szeretném megköszönni minden
hallgatónak a bizalmát, és ha a válasz-
táskor ismét megtisztelnének vele, akkor
a következő évben is szívesen képvi-
selném hallgatótársaim érdekeit, valamint
a  posztomból eredő feladataimat legalább
hasonló színvonalon végezném.

Horváth Péter Róbert

A 2004-es, XXIII. Kari Napok után
érintett meg először a programszervezés
hűvös lehelete. Ősszel a Karunk Program-
szervező Bizottságának tagja lettem.

2005. májusában bekerültem a Köz-
lekedésmérnöki Kar Hallgatói Képvise-
letébe, ahol a Programfelelősi teendőket
igyekszem ellátni. A Programszervező
Bizottság vezetőjeként, társaimmal
együttműködve célom minél színvo-
nalasabb rendezvények lebonyolítása.

Eddigi ténykedéseim:
2004-ben:
- Gólyatábor: részt vettem az előké-
születekben, majd a lebonyolításban
- Gólyabál: segítettem az előkészületi
munkákat, illetve a helyszíni lebonyo-
lítást
2005-ben:
- XXIV. Kari Napok: engedélyek beszer-
zése, feladatok, próbák kitalálása, lebo-
nyolítása

- Hajtányverseny: verseny előkészületei,
lebonyolítása
- Rakparti Szlalomparty: területfoglalási
és egyéb engedélyek beszerzése, ver-
senyzők értesítése, verseny lebonyo-
lítása, koordinálása
- Szakestélyek: előkészületek
- Gólyatábor: gólyák értesítése, feladatok,
programok kitalálása, lebonyolítása
- Csatabárdásás
- Kollégiumi Napok: programok színe-
sítése
- Gólyabál: főszervezőként a rendezvény
lebonyolítása
2006-ban:
- XXV. Kari Napok: előkészületek, lebo-
nyolítás
- Rakparti Szlalomparty: főszervező
- Hajtányverseny: előkészületek, enge-
délyek
      Ezúton szeretném megköszönni eddigi
bizalmatokat, feladataimat próbálom
ennek fényében teljesíteni. Posztomat a

következő időszakban hasonló lendü-
lettel és növekvő tapasztalattal kívánom
betölteni.

Sanyó László
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Radok Edina vagyok, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Karának ötödéves
hallgatója. 2004. májusában lettem a Hallgatói
Képviselet tagja, mint marketingfelelős.

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

A félév során elkészül a Közhír honlapja
is, amely azon kívül, hogy tartalmazza az
aktuális számot, archívumként is működik
majd.

A havonta, illetve az aktuális tudni-
valóknak megfelelő rendszerességgel megje-
lenő infomailek összeállításában igyekeztem
összegyűjteni az aktuális pályázatokkal,
lehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókat,
emellett tájékoztattalak Titeket az ösztöndíjak
kifizetési időpontjáról, és az egyéb határidőkről.
Szintén az infomailben, illetve a kollégiumban

és az Egyetemen kihelyezett plakátokkal
próbáltam felhívni figyelmeteket rendez-
vényeinkre.

Felügyelem a Hallgatói Önkormányzat
honlapját, mellyel még több és aktuálisabb
információt juttathatunk el a hallgatókhoz.

A 2005. évi Nyílt Nap és az országos
szintű Educatio főszervezője voltam, ahol 3-3
diáktársammal képviseltük a Kart. Mindkét
rendezvény jól sikerült és sok hasznos
tapasztalattal zárult, melyeket a jövőben
hasznosíthatunk.

A következő tanévben is szeretnénk
folytatni azt a felmérést, melynek célja a
hallgatók tudásának és érdeklődési körének
feltárása. Az adatbázis azt a célt szolgálja, hogy
a Karral kapcsolatban lévő cégek a számukra
megfelelő legszélesebb körből választ-
hassanak maguknak leendő munkatársat
szakmai gyakorlatra, TDK-hoz vagy egyéb
kutatási tevékenységhez.

Munkámat a következő évben is
szeretném folytatni. Hasonló módon kívánom

képviselni a hallgatók érdekeit a különböző
fórumokon, illetve a fent említett tevé-
kenységeimet legalább ilyen színvonalon
szeretném végezni.

Keresztes Péternek hívnak, 2005. máju-
sában választottak be a Hallgatói Képviselet
oktatási és tanulmányi felelős posztjára.

Nyár elején részt vettem a kari Tanul-
mányi Bizottság ülésein, valamint a Közleke-
désautomatikai Tanszéken kezdeményeztem
egy esetleges Irányítástechnika II. tantárgyból
tartandó keresztfélévet, melyet a Tanszék
pozitív hozzáállásának és a folyamatos
kapcsolattartásnak köszönhetően a regiszt-
rációs hét elejére sikerült realizálni. Ezen
próbálkozás hatására a most folyó második
félévben, már több tantárgyból is indult
keresztfélév, a hallgatói torlódások csök-
kentése érdekében. Ez úton is köszönöm a
Közlekedésautomatikai Tanszék konstruktív
hozzáállását és segítőkészségét a hallgatói
igényekkel szemben.

2005. őszén megszerveztem az elsős
hallgatók felkészítő kurzusát, mely nagy
érdeklődéssel és sikeresen zajlott le. Az ötödik
tanulmányi héten karunkon először, a Vasúti
Járművek Tanszék közreműködésével, próba
zárthelyit rendeztem a Mérnöki Fizika című
tantárgyból, melynek hatására ebben a
félévben a zárthelyik 60%-kal eredmé-

nyesebbek lettek. Ezen sikeres próbál-
kozásnak remélhetőleg az idei év őszén is lesz
folytatása.

Az őszi félév folyamán megszerveztem
és koordináltam az első éveseknek rendezett
konzultációt.

Szeptember végén a Járműváz- és
Könnyűszerkezetek Tanszéket, valamint a
Közlekedésautomatikai Tanszéket megke-
resve, a náluk használaton kívüli rajztáblákat
sikerült megszerezni, és a Kollégium rajz-
termébe elhelyezni, ezzel segítve a hallgatói
munkát. A rajztáblák hallgatói célra felajánlását
ez úton szeretném a tanszékeknek meg-
köszönni.

2005. októberében Kreutzer Richard
megüresedett EHK posztját vettem át.

Rendszeresen részt veszek az Egyetemi
Tanácsokon, valamint az Egyetemi Stratégiai,
az Esélyegyenlőségi, az Etikai, valamint a
Pályázati és a Belső Oktatási Bizottságban
dolgozom és képviselem a hallgatóságot.

2006. február 28-án a Bográcskör
segítségével megrendeztük az első kari
disznótort.

A Kar Hallgatóinak köszönöm az eddigi
bizalmat.

Munkámat a következő évben is
folytatni szeretném.

Keresztes Péter

Radok Edina
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Kövecses András vagyok (alias Kövi),
az elmúlt egy évben programfelelősi pozíciót
töltöttem be a Hallgatói Képviseletben. Mivel
a rendezvényeket ismeri mindenki a legjobban,
nem érzem szükségét erről beszélnem, enged-
jétek meg ehelyett, hogy inkább magamról írjak
pár sort.

Hatodéves lévén a rendezvényszervezős
múltam régebbre tekint vissza, emlékeim szerint
a 2002-es Gólyabálban segédkeztem először
(Séf és Micsi felügyelete mellett), emellett pedig
Garatőrként kezdtem el tevékenykedni a
Szakestélyeken. Ez fajult addig, hogy tavaly
májusban rövid rábeszélés után (és jobb híján)
elindultam a szavazáson, és programfelelős
lettem; így aztán ha a rendezvényeinkkel gond
volt, nyugodtan lehetett hozzám fordulni. Az
elmúlt egy év változást jelentett: a Séf és Pepe
által alapított Programszervező Bizottság (a
PSzB) „hatásköre” kibővült, így már nemcsak
a „szokásos” programok (Gólyatábor, Gólyabál,
Kari és Szakmai Napok) tartoztak hozzánk,
hanem mi csináltuk a Szakestélyeket, a Rakparti
Szlalompartyt, sőt a Csatabárdásást és a
Kollégiumi Napokat is. A nagy öregek
idejekorán felvilágosítottak, hogy a program-
szervezés a leginkább időrabló tevékenység,
és hiába hittem azt, hogy van elég időm, csak
jól be kell osztanom, valamikor szeptember
környékén (mikor egyszerre és gyorsan kellett
intézni a Balekkeresztelő és a Kolinapok ügyes-
bajos dolgait, ráadásul a nyakunkon volt a
Gólyabál) beláttam, hogy nem az elődök

tévedtek. Rájöttem, hogy ha el akarom végezni
az Egyetemet, akkor nem vállalhatok még egy
ciklust. A továbbiakban már „csak” a Szakes-
télyekkel szeretnék foglalkozni, remélem az új
HK és a hagyományokkal foglalkozó önte-
vékeny kör is számítani fog rám.

Nagy megtiszteltetés, hogy én lehettem
a jubileumi Közlekkari Napok egyik fő-
szervezője, már csak azért is, mert nem titkoltan
ez a Rendezvény áll a legközelebb a szívemhez,
így szerencsés vagyok, hogy éppen ez lett az
utolsó „nagy” feladatom. Remélem, hogy a
többi programmal sem okoztam (okoztunk)
csalódást, bár hiteles forrásból tudom, hogy
stresszhelyzetben (értsd: ha nem a tervezettnek
megfelelően mennek a dolgok) nagyon
goromba szoktam lenni, ezért ez úton kérek
elnézést mindenkitől, akit esetleg meg-
bántottam volna, higgyétek el, hogy nem
akartam semmi rosszat!

Végül, de nem utolsó sorban íme pár
ember, akinek mindent köszönök: Micsi, Séf
bácsi és Gyimesi Pepe, amiért lehetőséget és
rengeteg tanácsot adtak; meg persze Sanyó,
mert ugyan néha marhára tudtam rá haragudni,
számítani viszont mindig; Jóna Pepe, Máté
Andi, Iber, Ati, Imi, Csui és Samu, vagyis a
PSzB korábbi és jelenlegi tagjai, akik rengeteget
segítettek, ráadásul sokszor még csak elisme-
rést sem kaptak érte; a HK, mert bár volt vita
bőven, azért csak együttműködtünk min-
denben; Mátyás Csabi és Era, ők „tehetnek”
arról, hogy Szakestélyekkel szívesen foglal-

kozom; a sok „névtelen” segítőnek, ha
közösségi pontért jöttek, ha nem, ha időben
szóltunk vagy ha SOS-ben kellett valamit
csinálni, de végső soron minden rajtuk múlt;
továbbá Zajtai Orsinak, Ricsinek, Tibcsinek,
Petyának, Czikó Norbinak, Csigának, Bebinek,
és még vagy pár tucat olyan embernek, akiket
most nem tudok név szerint felsorolni, pedig
megérdemelnék.

Köszönöm a hallgatók bizalmát, az
utódaimnak pedig sok sikert és kitartást
kívánok mindenhez!

Kövecses András

Hegedüs Péter vagyok, a BME Közleke-
désmérnöki Karának ötödéves hallgatója. A
Hallgatói Képviseletben 2005. novembere óta
tevékenykedem sportfelelősként, az időközi
választások óta. Feladataim közé tartozik a HK
ülések látogatása hétfőnként, a sport-
öntevékeny körök összefogása, anyagi és
teremigényeik intézése, működésük segítése.
A MAFC-cal és a Testnevelés Tanszékkel való
kapcsolattartás, rendezvényeiken a karunk
képviselete, az EHK hallgatói sportbizottsági
üléseinek és a Kari Tanács üléseinek láto-
gatása.

Nemrég bekerültem a MAFC jelölő-
bizottságába a DSK-k képviselőjeként. A
közelmúltban a Kari Napok sportprogram-
jainak szervezését bonyolítottam. Jelenleg az
egy ideje szünetelő Kerékpáros Kört szeret-

ném újra beindítani, hat bicikli már itt van, rend-
beszedjük őket, és remélhetőleg pár héten belül
elég jó áron bérelhetők lesznek, úgyhogy lehet
megint jókat tekerni a városban vagy a
hegyekben. Figyeljétek a hirdetőt ez ügyben!
Meg amúgy is, a hirdetőt mindig figyeljétek.
Ja, a sport hirdető és a honlap egy részének
gondozása is az én feladatom.

Úgy érzem, hogy ezeket a feladatokat
sikerült korrektül teljesítenem, köszönöm
mindenkinek az eddigi bizalmat. Aki úgy érzi,
ikszeljen rám májusban is.

Üdv mindenkinek, amúgy meg most is
csak a sijóléé jár az eszemben! Meg itt van a
nyakunkon az a bizonyos vizsgaidőszak is…
Pápá:

Hegedüs Péter
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Balogh János vagyok, a Hallgatói
Képviselet (HK) gazdasági felelőse. 2005.
májusában lettem a HK tagja. Fél évig a
sportfelelősi posztot töltöttem be, majd a
novemberi időközi választásoktól vagyok
gazdaságis. Mindkét tevékenységi körben
igyekeztem jól ellátni a munkámat, képviselni
a hallgatók érdekeit a megfelelő fórumokon.

Sportfelelősként a Hallgatói Sport-
bizottság (HSB) tagja voltam. A HSB ülésein
dőlt el, hogy az egyetem rendelkezésére álló
tornatermeket mely csapatok mikor használ-
hatják. A közlekkaros csapatok – MAFC
Baross (röplabda), Közlekhenger (kosár) –
mindig megkapták az általuk kívánt termet a
számukra jó időpontokban. A kari csapatok és
sportos öntevékeny körök anyagi szük-
ségleteit továbbítottam a HK vagy a MAFC
felé, hogy a megfelelő színvonalú sportoláshoz
a feltételek továbbra is adottak legyenek. A
Testnevelési Tanszék vagy más karok által
szervezett sporteseményeket, rendezvényeket,
sítúrákat stb. próbáltam hirdetni a kollé-
giumunkban is, hogy aki aktívan, vagy
nézőként részt kívánna venni ezeken, az
időben értesüljön az aktuális hírekről.

Gazdasági felelősként feladataim közé
tartozik a hallgatói pénzügyek – tanulmányi
ösztöndíj, jegyzettámogatás, Kari BME
ösztöndíj, szociális támogatás – koordinálása,
a HK gazdasági működésének irányítása, és a
rendezvények lebonyolításához szükséges

anyagi háttér szervezése. Természetesen nem
én döntöm el, hogy ki mennyi ösztöndíjat,
vagy jegyzettámogatást kap. Az én dolgom,
hogy a megítélt összeget időben megkapja
mindenki, aki jogosult rá. Akkor végzem jól a
munkámat, ha időben mennek az utalások,
nem pedig akkor, ha mindenki sok pénzt kap.
Bár ez szép lenne, de nem lehetséges, hiszen
egy adott összeget kell szétosztani megha-
tározott számú embernek.

A honlapon mindig fent vannak az
aktuális hírek, információk. Ezek segítenek,
hogy mindenki naprakészen megtudja a
számára fontos eseményeket, határidőket és
lehetősége legyen fellebbezni, ha szük-
ségesnek gondolja. Nekem is fontos időben
értesülni a problémákról, hogy orvosolni
lehessen a helyzetet. A legtöbb fellebbezés a
szociális támogatással kapcsolatban érkezett,
ezért szükségesnek érzem leírni, hogyan alakul
ki a szoctám összege.

A szociális támogatások elbírálását a
KDJB végzi a honlapon is megtalálható
irányelvek szerint. Minden évfolyamból egy
fő a KDJB tagja, aki a hozzá tartozó pályá-
zatokat bírálja el. A kérdéses eseteket közösen
megbeszéljük, igyekszünk igazságosak lenni,
kiszűrni a csalásokat. A ponthatár meg-
állapításánál a legfőbb szempont az volt, hogy
a szoctám összege olyan mértékű legyen,
aminek már van kézzelfogható értelme. Ez
természetesen azzal járt, hogy valamivel

kevesebben részesülhettek belőle.
Szeretném megköszönni elődeimnek –

Gyalogh Jánosnak és Bebesi Balázsnak – a
segítséget, amit kaptam tőlük.

Mindkét feladatkört szívesen láttam el.
Ha bizalmat kapok a májusi tisztújító szava-
záson, szeretném folytatni a munkámat. Ha
bárkinek kérdése, vagy olyan javaslata, ötlete
van, amitől szerinte jobban mennének a
dolgok, az írjon bátran. Az e-mail címem:
balogh.janos@kozlekkar.hu

Balogh János

Vári Miklós vagyok, negyedéves anyag-
mozgató-gépész hallgató. 2005. novemberétől
vagyok a Hallgatói Képviselet tanulmányi és
oktatási felelőse. Ezalatt az idő alatt próbáltam
minden feladatban és területen helytállni.
Minden erőmmel és tudásommal a hallgatók
érdekeinek érvényesítésén fáradoztam.

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

Az Oktatási Bizottságban oktatási,
oktatásszervezési problémákat vetettünk fel.
Ezek közül – véleményünk szerint – a legfon-
tosabb az ún. torlódásos tantárgyak felmérése.
Ennek keretében a már korábbi évből megismert
kérdőív segítségével – ezek kitöltését ezúton

is köszönöm –, megpróbáltuk felmérni
egyrészt a problémás tárgyakat, valamint azt,
hogy miért nem sikerül ezeket a tárgyakat
teljesíteni. Ezeket az eredményeket felhasz-
nálva talán sikerül elérni, hogy ezek a tárgyak
teljesíthetőek legyenek.

Az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam
az új, úgynevezett kétlépcsős képzés várható
problémáival, mely során megpróbáltam minél
jobban érvényre juttatni a hallgatói érdekeket.
Ennek keretében idén megrendezésre került a
BSc képzéssel kapcsolatos problémák megvi-
tatására irányuló fórum is.

Az előző félévben a felsőbbéves hall-
gatók részére mellékszakirány-választási
fórumot szerveztem, ahol megismerhették a
tanszékek által kínált szubmodulokat.

Vári Miklós

mailto:balogh.janos@kozlekkar.hu
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Bózsvári Gábor vagyok, hatodéves
anyagmozgató-gépész szakos hallgató. 2002.
novemberében lettem a Hallgatói Képviselet
tanulmányi és oktatási felelőse. Ennek a
tisztségemnek megfelelően próbáltam minden
fórumon a kari hallgatók érdekeit képviselni.
Az itt szerzett tapasztalatokat 2005. júliusától
az Egyetemi Hallgatói Képviselet tagjaként
kamatoztattam. Tagja vagyok az Egyetemi
Tanácsnak, az Egyetemi Tudományos
Bizottságnak, a Stratégiai Bizottságnak és a
BME Etikai Bizottságának. Tagja vagyok
továbbá az EHK Belső Oktatási Bizottságának.
Az üléseken a lehetőségekhez mértem mindig
a hallgatók érdekeit próbálom érvényre
juttatni, az EHK-ban pedig a Közleke-
désmérnöki Kar hallgatóinak érdekét tartom
szem előtt (pl.: kollégiumi férőhely elosztás).

Kari szinten a Hallgatói Képviselet
alelnöke vagyok. Tagja vagyok a Kari
Tanácsnak, valamint folyamatosan részt
veszek a Tanulmányi Bizottság, az Oktatási
Bizottság és a Jegyzetbizottság munkájában.
A Tanulmányi Bizottságban a hallgatók

problémás ügyeit, kérvényeit vizsgáljuk. Az
Oktatási Bizottságban az elmúlt időszakban
feltártuk azokat a tantárgyakat, melyek
teljesítése az átlagosnál nagyobb nehézséget
okoz a hallgatóknak, ennek része volt az a
kérdőív is, melyet sokan kitöltöttetek. Az okok
feltárása után megkeressük a módját, hogyan
lehetne ezt a problémát megoldani. A Jegyzet-
bizottságban a jegyzetek korszerűsítésével
foglalkozunk. Remélhetőleg a közeljövőben
elindul egy olyan folyamat, melynek ered-
ményeképpen minden tantárgyhoz megfelelő
színvonalú, használható elektronikus jegyzet
áll majd rendelkezésre.

Fenti tevékenységeim mellett az első-
évesek előkészítő tanfolyamán a matematika
tárgy oktatását vállaltam el.

Idén is jelöltetem magam EHK képvi-
selőként a választásokon, szeretném az eddigi
tapasztalataimat kamatoztatni és folytatni a
képviseleti munkát. Ehhez kérem hallgató
társaim támogatását.

Bózsvári Gábor

Amikor én is a Közhírnél tevékeny-
kedtem, nem gondoltam, hogy valaha majd
én írok ide beszámolót. Olvasószerkesztőként
ezek a cikkek voltak azok, amelyeket senki nem
szeretett olvasni, ezért most megpróbálom
kicsit élvezetesebbre venni a formát.

Nevem Zsován Noémi, és így is hívnak,
negyedévesen az autógépész szakirányon
tanulok. A kollégiummal kapcsolatos fela-
datokkal először diákgondnokként ismer-
kedtem, majd a 2005. novemberi választások
óta hallgatói képviselőként ezeket meg is
próbáltam oldani. Mi is történt azóta?

A 2005/2006-os tanév őszi félévének
kollégiumi felvételijénél még csak szemlélő
voltam, de az akkori szobabeosztást szinte
majdnem egyedül sikerült megcsinálni.
Innentől kezdve minden kollégiumi program-
ból és feladatból kivettem a részem kari és
egyetemi szinten. Az Egyetemi Hallgatói
Képviselet kollégiumi ügyekkel foglalkozó
bizottságában is megmutattam magam, itt
sikerült az elsősöknek a Hotel Góliátban is az
eddigi 84 férőhelyét megtartani. A választások
előtt lelkesen látogattam a HK üléseket, így
jobban átláttam, hogyan is működik ez a dolog.
Elődöm mindenben segített, nélküle nem

jöhetett volna létre... A tavaszi félév felvételijét
és szobabeosztását is már egyedül készítettem.
Mivel az elsősök között több jelentkező volt,
mint 84 fő, sikerült további félőhelyekhez jutni,
hogy mindenki beköltözhessen. A felsőbb
évesek közül is mindenki beköltözhetett, ezek
miatt lakhatási támogatásban ebben a félévben
senki sem részesült. A kollégiumban kisebb
nagyobb újításokkal, javításokkal próbál-
koztam ugyanilyen sikerrel. Például az összes
tűzhelyet egy felmérés után megjavították, de
sajnos azóta újra elromlottak. Munkámban
többen is segítségemre vannak; Kovács
András (többen BKF-nek vagy Sudrinak
ismerik) a Kollégiumi Bizottságban diák-
gondnokként és Samu Gábor program-
szervezőként egyéb feladatokat látnak el
mellettem. A pár hónap alatt úgy érzem, jó
kapcsolatot sikerült létesíteni Mátrai Miklóssal
és a vezetőséggel.

Remélem sikerült kis képet adnom arról,
hogy mivel töltöttem el a szabadidőm egy
részét. Szívesen tettem eddig mindent, tetszik
ez a poszt. Ha ti is úgy gondoljátok, hogy jól
végzem ezeket a feladatokat, akkor a jövőben
is számítok a bizalmatokra, szeretném folytatni,
amit elkezdtem. Ha valakinek kérése, kérdése,

óhaja, sóhaja van, velem szeretne kollégiumi
ügyekben beszélni (persze másról is szívesen),
az keressen a Hallgatói Irodában minden
hétfőn 19 órától. További elérhetőségem:
zsovan.noemi@kozlekkar.hu. Köszönöm,
hogy elolvastál.

Zsován Noémi

mailto:zsovan.noemi@kozlekkar.hu
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Gondolatok a könyvtárban - (be)képzelt riport az EHE kieszelőivel

Nehéz feladat elé állítottak, amikor az EHE Kulturális Műhely eredetéről, munkásságáról,
célkitűzéseiről ömlengő, másfél oldalas cikk írására kértek fel. Nehéz, hisz nem értem Őket. Mi késztet
embereket arra, hogy az öntevékeny körök ilyen művi és sznobkodó formájába verődjenek?

Amikor van nekünk Szórakoztató- és
Élménycentrumunk, benne csocsóval, darts-
szal, tévével, és, ami a legfontosabb:
kiapadhatatlan csappal? Amikor évi rend-
szerességgel élvezhetjük a Közlekkari Napok
szinte befoghatatlan spektrumú feladatait és
megmérettetéseit, többek között filmszemlével,
városi kerékkerítéssel, sörváltókkal, ügyességi
és nyelő próbákkal, sportvetélkedőkkel, az
elmaradhatatlan avatási rituáléval, és a
szakavatott pszichológusok által is csak
„fíling”ként aposztrofált kollektív eufóriával
nyakonhányva? Talán a közösségi pontok
reményében? Egyszerűen nem értem, és mivel
a felmenőim között nem volt sem Holmes, sem
Columbo, mélyanalitikus oknyomozat és
önkezű szájbarágás helyett megosztanám
Veletek instant interjúmat. Azt mindenki
értelmezze kedve szerint.

Habár a helyszín (kackac) talán kicsit

derogálja a magaskultura karitatív hírnökeit, a
beszélgetésre valamilyen érthetetlen oknál
fogva a Baross Kollégium alagsorában meg-
búvó, intim kocsmában kerítettünk sort.
Ál Riporter.: Sziasztok. Legyetek oly szívesek,
és mutatkozzatok be!
Cs. T.: Csütörtöki Tamás vagyok. És szép.
M. Zs.: Már Zsolt. Én is szép vagyok.
S. T.: Engem is Tamásnak hívnak, de a
vezetéknevem Somogyi, mert az apámat is így
hívták. Ez mellesleg egész praktikus, hisz így
könnyen meg lehet különböztetni Csütörtöki
kollégától.
Sz. E.: A nevem Szikszai Edmond, és ez
nemcsak…
Á.R.: Köszönöm. Hogy jött ez az elvetemült
ötlet? Miért csináljátok, és kinek jó?
Cs. T.: Először is. Tamás, Zsolt és jómagam
egy gimnáziumba jártunk Győrött, innen az
ismertség, Edó (Szikszai Edmond – A Szerk.)

pedig a Terminusban eltöltött
első évben szegődött mellénk.
Kábé közös érdeklődési körrel
rendelkezünk, ennek volt annak
idején pubertási megtestesü-
lése az SFG zenekar, melyben
Somogyi elvtárs tépte a hú-
rokat, én pedig énekhangom-
mal riogattam a próbaterem
üvegtárgyait.
Sz. E.: Én basszusgitározok,
jelenleg is játszom a…
S. T.: Szóval a zenei vonzalom
mellett szerfelett szeressük még
az irodalmat és egyéb művé-
szeteket is. Csüti (Csütörtöki
Tamás – A Szerk.) például igen
komoly színészi előélettel
rendelkezik, több amatőr társu-
latban is játszott, most a G-Pont
nevezetű, négy tagot számláló
formációban tölt be kardinális
szerepet, valamint két közép-
iskolás színkört is vezet.
Á. R.: Aham, szóval az igény a
részetekről megvolt.
M. Zs.: Igen, de a Barossban

ezen hóbortok oltárán nem volt alkalmunk
áldozni. A Bercsényiben pl. ott van a Közönsé-
ges Vetítés, alkalomadtán a Schönherzben
kulturális heteket rendeznek. Itt pedig…
S. T.: Igen, szerintünk a nyelőcső perisztartikai
lehetőségeinek hazárd és féktelen kiaknázása
nem túl perspektivikus, mindazonáltal belátjuk,
az lehet szoros közösségi kötelékek letéte-
ményese is.
Á. R.: Hűha, mennyit gyakoroltad ezt a
mondatot? Tényleg, vannak még, akik
hasonlóan abszurd és magaslovas állás-
ponton vannak?
Cs. T.: Persze. Bő egy éve kezdtük felmérni az
ilyetén patológiás igényeket, és minden testi-
pszichés fenyítés nélkül sikerült főleg a koliban
vagy 30-40 ezer érdeklődőt – a hozzájuk tartozó
ímélcímekkel egyetemben – összegyűjteni.
Á. R.: Jól van, nem kell itt vetíteni…
Cs. T.: Egy pindurit kozmetikáztam az adaton,
mi tagadás, a lényeg, hogy a folyosókon
eladdig arctalan masszaként masírozó né-
pekből kiviláglott (Jah, persze… A Szerk.) egy
szerény társaság, akik ma hozzávetőlegesen
képezik a különféle összejövetelekre sereglő
tömegek magvát. Örömünkre szolgál, hogy
más karokról, sőt még az ELTE-ről is vannak
állandósult tagjaink.
Á. R.: És tulajdonképpen milyen mítingek is
ezek?
S. T.: Tartunk irodalmi felolvasóesteket,
meghívott előadó vezénylésével volt példa
filozófiai értekezésre…
Á. R.: Filozófiai, khmm, ne röhögtessél, ez
komoly?
Sz. E.: Szerintem kifejezetten vicces…
S. T.: …a programba ékelődnek közös színház-
és koncertlátogatások, bizonyos időközön-
ként filmvetítéseket tartunk a díszteremben,
és egy csírájában elfonnyadt színjátszóköri
kezdeményezés ötlete is felötlött, csak a Csüti
kissé hanyagolta.
Cs. T.: Én nem hanyagoltam, csak egyéb
teendők miatt egész egyszerűen nincs rá időm.
M. Zs.: A filmes részleg mellett a fotós is a
fennhatóságom alá tartozik, és ha már itt tartunk,
ősszel kihirdettünk egy fotópályázatot, ami a
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vártnál jóval nagyobb érdeklődést keltett:
majd’ száz felvétel érkezett be. Egyébiránt volt
egy felebaráti próbálkozás a már jó ideje
meglévő, de anyagi okokból csak agonizáló,
helyi Fotókörrel való kapcsolódást illetően,
ám a kérdéses fél ódzkodása miatt ez meghiú-
sult.
Sz. E.: A videóterem kitakarításával és
rendbepofozásával létrehoztunk pártalpalatnyi
hangszigetelt helyet, ahol kollégiumi érde-
keltségű és szigorúan kis létszámú formációk
számára biztosítunk gyakorlási…
M. Zs.: A hangszigeteltségre vonatkozó
kételyeket és félelmeket eloszlatandó meg-
jegyezném, hogy mindenféle szabályos és
alternatív módon teszteltük a terem akusztikus
permeabilitását.
Cs. T.: Bizony, ott még Citerás Endre sem
zavarja a csöndre áhítozókat.
Á. R.: Milyen gyakorisággal hirdettek
programot? És mindezekről hogy értesül a
célközönség?
S. T.: Általában hetente.
M. Zs.: Szeretnénk minél több alkalmat
teremteni az ilyen jellegű együttlétekre, sajná-
latunkra azonban a tanulmányi kötele-
zettségek és a díszterem rendszeres egyéb
használtsága miatt erősen korlátozottak a
lehetőségeink. Ami a népek informálását illeti,
egyrészt plakátok formájában dörgöljük a
hallgatók elé, hogy mikor, hol, mi lesz…
Cs. T.: Már amikor egynémely radikális
jóakarónk nem szedi le gyújtósnak a nagy
műgonddal szerkesztett és nyomtatott
lapokat.
M. Zs.:…másrészt a mostanában átalakuló
honlapunkon is mindig fel van tüntetve, hogy
éppen milyen jellegű projekt kerül megren-
dezésre.
Sz. E.: A szájt ehe.bgk.bme.hu-ra való
átnevezésével párhuzamosan néminemű
szerkezeti változtatásokat is eszközöltünk,
hogy még informatívabb és még júzerfrendlibb
legyen az egész. Csak a Leninek mindig annyi
a dolga, hogy…*
S. T.: Ha már szó esett a honlapról, talán ide
kívánkozik, hogy merő szánalomból egy
kollégista kollégánk, Bolond Ádám hanyag
rendszerességgel firkált írásainak is felületet
biztosítunk a filmes szekcióban. Egyébként
kivételes színészi képességei vannak: alkalom-
adtán azt játssza, hogy normális.
Sz. E.: Nooormális?
Cs. T.: Van, hogy csak szuperlatínuszokban
képes beszélni, ám mindez csupán kisebbségi
komplexusainak önámító megnyilvánulása.

Nem érdemes rá több szót fecsérelni.
S. T.: Ő majd úgyis fog…
Á. R.: Arra aztán várhat, hogy felkeresem… A
jövőben mit szeretnétek megvalósítani, mik a
célkitűzéseitek?
M. Zs.: Elpusztítani a Gonosz hatalmat!
Sz. E.: Minél több pénzt kisajtolni a HKból.
Cs. T.: Igazából nincsenek komolyabb
ambícióink, és a közelgő vizsgaidőszak miatt
amúgy is csappanni fog az érdeklődés. Ha az
őszi félévben tudjuk tartani, vagy némileg
fokozni a programok jelenlegi sűrűséget, akkor
már elégedettek leszünk. És persze azt sem
vennénk zokon, ha további tagokkal bővülne
a Műhely.
S. T.:  Igen, akinek ezek után, ill. ezek ellenére is
lenne kedve ehhez az ehézéshez…
Sz. E.: …ehe-hehe…
S. T.: …az dobjon meg minket egy méllel:
ehemuhely@gmail.com.
Á. R.: Amúgy honnan a név?
M. Zs.: Mármint az „EHE”? Ezt sajnos nem áll
módunkban elárulni, ugyanis: titok.
Cs. T.: Csak EHE tag
tudhatja. ;-)
Á. R.: Értem, szóval
nektek a jófejség szten-
derd tudatán kívül
határozott meggyő-
ződésetek az is, hogy
társaságotok kivált-
ságos?
Cs. T.: Nagyjából pon-
tosan.
Á. R.: Ennyi talán sok
is belőletek a Közhír
olvasóinak, és külön-
ben is már erős me-
hetnékem van, de arra
az esetre, ha az eddig
rögzítettek nem érnék
el a Szerkesztő Úr által
deklarált mennyiségi
minimumot, mond-
jatok még valamit!
Például, hogy miért
jöttetek le ide, amikor
ti elitista gőggel, nyíl-
tan elhatárolódtok a
Habár szellemiségétől,
és most is csak idegen-
kedve szemlélitek a
többieket?
Cs. T.: Ez az asszimi-
láció igazából álca, ide
pusztán antropológiai

és szociológiai vizsgálódás céljából eresz-
kedtünk. A tapasztaltak pedig megerősítik
korábbi vélekedésünket, mi szerint számukra
ez egy durva és alpári hely.
Á. R.: Hát igen, ez nem arisztokratikus
ficsúroknak létrehozott ivó, az biztos.
S. T.: Noha ebből némi cinikus él kihallatszik,
tulajdonképpen egyetértünk vele. Nézd, ott, a
pultnál például most van kibontakozóban egy
verekedés, a környező, eddig enerváltan
iszogató botrányturisták meg élvezkedve
figyelnek…
Cs. T.: Jaja, sok köcsög van, és nem nagyon
jó a biztonság...
S. T.: Így-így.
Á. R.: Köszi srácok, ez jó mulatság, férfimunka
volt.

* - Az interjú óta a honlap átnevezése
megtörtént, így már elérhető az
ehe.bgk.bme.hu.

Szabó János

mailto:ehemuhely@gmail.com
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Tegye fel a kezét, akit zavart a Már
megint bérgyilkos…-ban Kevin Pollack
bűnbandájának, azaz Gogolakék ábrázolása!
Ez nem sok, és akit tényleg zavart, csak nem
merte feltenni a kezét? Hinnye, de toleránsak
vagyunk, pedig az emigrált magyar minimaffia
portréjában azért volt egy-két, ha nem is
teljesen megalapozatlan, de indokolatlanul
satírozott sziluett, vastagon szedett vonás,
amin a tócsa túlvégében jókat derült az
ismereteit moziból szipkázó kollektív amcsi
tudat. Hogy milyen is igazából a „prűd”
Ámérika Európa-képe, azt a felülről korhatáros
Eurotrip próbálta álmosító helyzetkomi-
kumokban elénk tárni. Innen már szinte az agg
kontinens egésze felsejlik: Londonban az
akciószínészi pályájára gyepen felkészült
Vinnie Jones vezetésével manc ultrák hábor-
gatják az ivójukba ártatlanul betévelygőket, a
vonaton buzisra fazonigazított olasz pedofil
taperálja a sínreszállt utazókat, Amszter-
damban a THC és a Vandersex szedi önkéntes
áldozatait, Berlinben kisiskolás masírozik a
nappaliban frissen pingált Hitler-bajusszal, a
katolicizmus székesfővárosában pedig a
liturgia buta bódulatába fullad egy Szent Péter
térre való tömeg. Ja, és mielőtt elfelejtettem
volna: a szlovákok a templom egeréhez
folyamodnak hitelért. A felfoghatatlanul
kiszámítható poénokat pedig pont ott, a
bratislavai expozícióban ellensúlyozzák, a Blöff
Borisa, – a horvát – Rade Serbedzija félperces
vendégmunkájával nem kicsit billenti vissza-
felé a mérleg nyelvét („Jó, hogy nyáron jöttetek,
télen nagyon nyomasztó tud lenni.”).

Szóval az Újvilág heveny kúltúráló-
dhatnékja keretében szénné neveti magát
rajtunk. Vagy - és bár ez némileg kiengesztelhet
minket – rettegve tekint keletre (délre, s a
szélrózsa egyéb szirmai felé), és kábelt fektet
jártában-keltében, amikor csak Eurázsia
bűnözésben, korrupcióban és intézményesített
nyomorban burjánzó térségeire pillant. Joel
Schumacher eleddig messze legkiválóbb
dolgozatában, az Összeomlásban már explicit
módon fogalmazódott meg az amcsik tőről
metszett xenofóbiája, az integritását vesztett,
híguló árja félelme minden külső és betola-
kodott népcsoporttal szemben. Hollywood
amúgy is térdig gázol a suta etnográfiai
sztereotípiákban (ennek bohém nagyító alá

vételét tűzte céljául Trey Parkerék Team
America bábfilmje, a Southpark számtalan
epizódjáról nem is beszélve…), ezúttal azonban
mindennemű (szándékolt, lappangó, cinikus
vagy önreflektív) humor nélkül teszi azt. A Mo-
tel komoly, mint Mr. Norris.

A történet egy szórakozni Amszter-
damba (hova máshova?) verődő haveri
kompánia vérbő létszámcsökkenését repre-
zentálja. A piroslámpás negyed és a cannabis-
füst húzós, de mindez varázsát veszti, amikor
egy segítőkész németalföldi (?) srác paradi-
csomi leányzók és végeláthatatlan koituszok
képeit libbenti trendi kliséfiguráink sóvár
szemei elé. Az igéző felvételeknek nem lehet
ellenállni, irány azok elkészültének helyszíne:
Szlovákia. A vonaton feltűnik az első rész
fogdozós digójának szlovák alteregója, az in-
stant konfliktus rövidesen a Motel melletti
dizsi pultjánál egy pohár sörben oldódik fel.
Illetve. De ne fussunk ennyire előre, a Motel
maga a Kánaán, amit talán egy anno Erosz
által alapított idegenforgalmi hálózat regionális
leányvállalata. Koedukált szobák – nimfo-
mániás pornószínészekkel, monokinis, ill.
nukukinis szauna és uszoda. A többit a
fantáziátokra bíznám… de a pontosabb képhez
azért szükségeltetik (az amúgy 2002-ben a
Kabinlázzal dobbantó) Eli Roth filmjének
keveset mutató, de annál többet sejtető főcíme.
A felütésben zsíros, derengő fények, alagsori
áporodottság, véres olló, lefolyóba iramló
testnedvek és fogak, valamint a takarító
személyzet pajkosan ívelő füttyszava készí-
tenek fel arra, amit a három turista a saját bőrén,
ill. húsában és csontjaiban fog megtapasztalni.

Hogy mennyire kemény film a Motel,
azt a néző maga hivatott eldönteni. Ha az ex-
ecutive producerként (azaz: talmi brand-ként)
feltüntetett Quentin Tarantino Kill Billjének
zsáneresen túlspilázott málnaszörp-zuhatagai
is túláradtak a tolerancia küszöbödön, akkor
talán tölts le mást, és ha
a Salo, avagy Szodoma
120 napja és az Ichi the
Killer féle űberállesz
szadizmusra ébredeznek
örömhormonjaid, akkor
se vesződj vele. Az Ichi
kapcsán közvetetten már
citált Takashi Miike (aki

ezúttal ráadásul személyesen mond a kame-
rába egy hangzatos blöffel felérő tuttit!), az
olasz kannibálfilmek rendezői, vagy a németek
mára talán visszavonult fenegyereke, a
Nekromantik (beszédes cím…) és a Schramm
szülőatyja, Jörg Buttgereit személyes vízióikat
mozgóképpé anyagiasítva mutattak ennél
jóval fájdalmasabb és undorítóbb kínokat és
történéseket, a Motel e tekintetben jobb
esetben is legfeljebb a középmezőny tagja, aki,
vagy ami az idő múlásával majd szépen
elfelejtődik az álomgyári fröccsöntöde soron
következő termékcsaládjaival egyetemben.
Aktuális divatívbe simuló gore mennyiség, ha
feltétlenül nivellálni kellene, akkor a Fűrész
eleddig kiadott epizódjaihoz hasonlítanám.
Feltűnnek kampók, kések, ollók, elemes
fúrógépek, a középkori kínzó apparátus apraja-
nagyja, egy-két retro-hangulatú sebész eszköz
(nem, mintha az eddigiek nem lennének
funkcio-nálisan azok), és végül, de nem
utolsósorban Tobe Hooper 1974-es klasszi-
kusának cím-szereplője, az éhesen berregő
láncfűrész. A film pontosan deréktájékon
engedi be elhagyott gyárépületének pincéibe
a nézőt: addig csak a fedetlen keblek adnak
okot a hüledezésre, de onnantól szuper-
közeliken nyílnak a sebek, premier plánban
hullnak a végtagok, majd akciószag vegyül a
fájdalmas tortúrák alatt előbuggyanó gyomor-
tartalmak és belsőségek maró bűzébe. (Ja, a
bőr kontinuitásának notórius szabotálása
többnyire óvatos beállításokkal kerül bemuta-
tásra: bármennyire is széles a vászon, a seb és
az éppen sebesülő arca – már, amikor épp nem
az sérül… – egyszerre nem nagyon fér rá. Szó
mi szó, a műtétek szenvedő alanyai azért elég
hitelesen üvöltenek..)

A Moteltől mégsem ezért illő félni. Ami,
ha nem is annyira félelmetes, mint inkább
felháborító, az a szemlélet, az a mérhetetlenül
ostoba kép, amit Szlovákiáról, és az Amerikai

Eurotrip 2: Valahol, Európában…
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Dennis Lehane: Vihar-sziget

Napjaink bűnügyi irodalmának legjelesebb alkotója, véleményem szerint letehetetlen remekművet
alkotott e kötetében, amit bátran ajánlanék mindenkinek.

Történetünk 1954-ben játszódik, amikor
is Teddy Daniels szövetségi rendőrbíró és
nemrégiben kinevezett társa a Vihar-szigetre
érkezik, melyen csak az Ashecliffe Elmegyógy-
intézet működik. A megbízatás szerint meg kell
találniuk egy ápoltat a szigeten, aki megszökött
az intézmény falaiból. De mégis hogy tudott
kijönni a zárt szobából és elillanni a rendkívül
szigorú biztonsági intézkedések ellenére és
elbújni a kietlen sziklaparton? Erre keresik a
választ szereplőink, de egyre több kérdés
merül fel és megdöbbentő módon maga a
szökevény hagy hátra titokzatos üzeneteket.

Azonban a szigetre pusztító hurrikán
csap le és ezzel együtt újabb rejté-lyekre derül
fény. Miért szükséges majdnem kétszáz ápoló
alig több mint félszáz ápolt gondozására? Miért
veszi körül elektromos kerítés és őrzik
fegyveres őrök a világítótornyot, amikor
állítólag csak szennyvizet tisztítanak ott? És

amire a leghamarabb meg kell találniuk a
választ: Ki is az a titokzatos 67-es számú beteg,
akiről nem tesznek említést a nyilván-tartások?

A személyzet nem túl segítőkész, a
körülmények rendkívül nehezek (több mint
200 km/h-s hurrikán) és mindenki hallgat arról,
hogy vajon mi is folyik a szigeten. Daniels
nyomozó és társa megpróbálják a lehetetlent,
megtalálni a nőt – aki a múltban szörnyű
bűnöket követett el –, és megfejteni a sziget
titkát. Csakhogy senki sem az, akinek mondja
magát… Ahogy egyre közelebb kerülnek a
megoldáshoz, lassan rá kell jönniük, hogy
immáron ők is a sziget foglyai és soha többé
nem mehetnek el innen, élve…

Saját magukban kell megkeresni a
választ, rég elfojtott indulatok és eltemetett
emlékek közé kell alászállniuk, hogy képesek
legyenek rájönni, hogy valójában miért is
vannak a szigeten. Nyomozni küldték őket,

vagy talán egy felsőbb hatalom rendelkezett
így? Megbíznak-e egyáltalán egymásban, nem
hallgatnak-e el fontos információkat kintlétük
valódi céljáról, nem rejteget-e valamelyikőjük
szörnyű titkot?

Egyre csak sokasodnak a megvá-
laszolatlan kérdések és hamarosan már Teddy
maga sem biztos, hogy önmaga előtt képes-e
bevallani az igazságot, mert talán ezért mindent
fel kell áldoznia. Szembesülnie kell a szigeten
saját elfeledett, illetve eltemetni akart múltjával,
felesége feldolgozhatatlan halálával…

Senki sem fog csalódni, ha két vizsga
között eme alkotás elolvasásában keres
pihenést, mert egyszerűen lebilincselő és
megdöbbentő, ahogy a szerző képes ábrázolni
az emberi lélek legmélyebb rejtelmeit. Minden-
kinek kellemes olvasást és eredményes
vizsgaidőszakot kívánok!

balasnyikov

Egyesült Államok honpolgárainak messze-
menően pontos földrajzi ismereteinek fényé-
ben valószínűsíthetően rólunk is alkotnak.
Pozsony külvárosa kriminológiai darázsfészek:
az utcákon Radványi Géza apokaliptikus
gyermekhordái terrorizálják a lakosságot, egy
marék drazsé fejében amorfra köveznek bárkit,
a rendőrség velejéig korrupt, ők mindenről
tudnak, arról is, amiről sokáig a néző is csak
sejt (figyelem, a továbbiakban spoiler-
természettel is vértezett utalások is el-
elhangoznak, szóval, ha feltétlenül meg akarsz
lepődni az amúgy trailer alapján félig-meddig
már sejthető végkimenetelen, akkor inkább térj
át a könyvajánlóra): az élveboncolások sebészi
szerepéért csak 5000 dolcsit kell fizetni. Amerikai
egyén agyonorvoslásáért persze többet
vagyunk kénytelenek leszurkolni: pontosan
25000-et. (Kivetített, ránk ruházott félelmeinek-
gyűlöletének hidegverejtékes rohamai közben
csak megszólal a peckes amcsi öntudat…)
Bizony, a vasfüggöny máig sötétlő árnyékába
vesző, balkáni és egyéb, primitív térségekben
a nyugati turista veszélyeztetett vad, ahol a

keleti blokk fizetőképes
elitje perverzióinak ele-
get téve gyönyörköd-
het a gyanútlan láto-
gatók általa előidézett
halálsikolyában. A film
vehemensen próbálja
az indítékokat keres-
gélő nézőt minden szó-
ba jöhető kollektív
(kulturális, történelmi, politikai) aspektustól
elhessegetni, többnyire nem-helybeli fizető
vendégek felsorakoztatásával. Egyiküknek –
hogy értsük – szájába adatik a pürésített
motiváció: az ölés pénzszerűsíthető szolgál-
tatásának élményfaktorja a nagyon-nagyon
sokhoz konvergál. De hát hol másutt is verhet
tanyát a szórakoztató ipar eme kéjes-véres
luxusvariánsa, mint valahol, a visszamaradott,
dekadens és amorális Kelet-Európában? És a
kifejezetten amerikai áldozatra éhes, lánc-
fűrésszel amputáló, középkorú német kliens
tébolyult tekintetét is nehéz feledni: operáció
előtt – és közben.

Nem tudom, a Nyílt tengeren című,
megtörtént esetet álságosan rekonstruálni
igyekvő cápahorror mennyire vetette vissza
Ausztrália korall-turizmusát, és azt sem tudom,
hogy a Motel megtekintése után hány újvilági
veti el még Hollandiában a kontinens belsőbb
zugaiba való ruccanások ötletét. De nem is
érdekel. Az azonban tény, hogy a mekik népe
lényegében képtelen nemzeti előítéletek és
világpolitikában tanúsított viselkedésüket
legitimáló, közvetlen, vagy sokadlagos
áthallásoktól mentes filmet gyártani.

.m.
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Ha nyár, akkor FESZTIVÁL

Lassan itt az év vége, ami azt is jelenti, hogy újabb boldog-szomorú 365 nap elé
nézünk, vége a buliidőszaknak – de csak egy időre –, ez a hátragörnyedős, agytágítós
időszak kezdete...

Június 30. a vizsgaidőszaknak hivatalosan vége, fülledt idő, már csak néhány
kosztümös és öltönyös sorstársat látni az ojjektum területén ...

A vizsgaidőszak utolsó napjával végre eljött az igazi nyár és vele a koncertek, szabadtéri
rendezvények ideje. Mindenki kedvére válogathat, a nyárváró bikinidiétát befejezőknek
éppúgy akad testhezálló program, mint a fiútáborok kedvelőinek .

Zene Volt, zene lesz!
Július első hetében, irány Sopron

Zseniális lesz az idei Volt! - Igazán nagy durranásra számíthatunk Sopronban a nyár elején.
Július 5-én, szerdán délben nyitja meg kapuit a VOLT Fesztivál, amelynek ettől kezdve

valamennyi színpadán elindul a négynapos programsorozat. A Lővér Kemping és Sopron városa
négy teljes napig nem csak Magyarország, de a környező országok könnyűzenei központjává is
válik, hisz az eseményen a hazai fellépők mellett igazi világsztárokkal találkozhatunk.  A THE CULT,
a PET SHOP BOYS, a FUN LOVIN’ CRIMINALS és a DE PHAZZ mellett közel 20 nemzetközi fellépő
teszi tiszteletét a VOLT-on.

A színes zenei paletta mellett sok más kulturális programot is biztosít a VOLT Fesztivál. A
JUNION CSOPORT a Café Színpadán mutatja be a „Jó pálinka itassa magát” című darabját… (avagy
a jó bornak nem kell cégér  )

Hegyre Fel!
Hegyalja Fesztivál: Tokaj-Rakamaz : július 12-16.

Hetedjére szabad a part a Hegyalja Fesztiválon, a várva várt buli közeledése egyre
kézzelfoghatóbb.

A szervezőcsapat természetesen egész évben dolgozott, dolgozik azért, hogy a
színpadokon és egyéb helyszíneken folyamatosan vonzó programok várjanak benneteket,
az ellátás zökkenőmentes legyen, illetve a kempingek megbirkózzanak az infrastrukturális
terheléssel… de a főszerep természetesen a bulié: csodálatos koncertek, partik,
sportrendezvények, borkóstolók várnak azokra, akik július 12. és 16. között ellátogatnak a
Hegyalja Fesztiválra.

...ahol  part szabad, immár hetedik alkalommal!

WAN2 fesztivál

Tizennegyedik alkalommal hívnak Benneteket Mezőtúrra, mely mára a rockzene talán
legfontosabb kegyhelyévé vált a hazai fesztiváléletben, hiszen a gazdag nyári palettán a
Wan2 Fesztivál kínálatát jellemzi leginkább ez a fajta muzsika. Természetesen más műfajok
kedvelői sem unatkoztak eddig sem a békés alföldi városban, mint ahogy az idén is a
sokszínűség jellemzi a fesztivált.

A szolgáltatásokat kevesen bírálták eddig is, tehát lesz elég mobil illemhely, zuhanyzó,
meleg víz, sátorhely és persze kaja és pia is :) Így 2006-ban is minden együtt lesz ahhoz,
hogy jól érezzétek magatokat együtt: egy közúton és vasúton egyaránt bárhonnan jól
megközelíthető város, kitűnő helyszín, remek programok június 28. és július 2. között.
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EFOTT 2006.
Július 18-22.: Zamárdi, a legnagyobb egyetemi buli

Az EFOTT a magyar fesztiválok őse, a legjelentősebb hazai nyári felsőoktatási
esemény, a helyszínként kiválasztott Zamárdi tizenegy hektáros szabad strandja valódi
balatoni nyaralással egybekötött fesztiválozást nyújt az EFOTT-lakóknak. A szórakoztató
programok legfontosabb részét egyértelműen a koncertek adják, és a korábbi évek sokszor
túláradó rockizmusa mellett új műfajokat – dancehall, hiphop, reggae, ska, drumm and
base – is szeretnének meghonosítani az EFOTT-on.

Emellett még számtalan program (hogy valamivel eltöltsük az időt az esti buliig),
túrák (hogy megismerjük a környék nevezetességeit) és sportolási lehetőségek (de ki az
a mazochista, aki a hőség ellenére még többet akar izzadni?!) vár mindenkit. Csak koncertekből több mint 120 várható, new jazz-től
a kamarakórusig, így végre a balatoni éjszakákat nem csak a diszkókból kiszűrődő tompa ütemek fogják megzavarni.

Öcsém, ez is jó fesztivál !

Öcs… a Művészetek Völgye 7 településének egyike, amely 2006-ban sem ígér
csalódást a július 28-tól augusztus 6-ig ide látogatóknak.

Kisöcs tavaly nyárig a kapolcsi Művészetek Völgye rendezvénysorozat egyik
helyszíne volt. Múlt évben azonban függetlenítették magukat és Kis Öcsi Fesztivál
néven önálló programot állítottak össze, aminek magja a KÖNNYŰZENE. A
legváltozatosabb hazai együttesek léptek fel – minden este rögtön kettő. A falu szélén
fekvő elhagyatott, felszíni fejtésből visszamaradt bányagödröt csinosították ki. Az
eredmény igazán családiasra sikerült! Belépőt csak a koncertekre szedtek, minden
egyéb program (kézműves bemutatók, bábszínház, felolvasóest…) ingyenes volt.
Sajátsátrazós, ha helynemtalálós akkor szalmabálásólbanalvós. Aki teheti látogasson
el, igazán barátságos és kellemes a hangulat.

Vigyél SZINt az ...

Szegedi Ifjúsági Napok,  Újszegedi Partfürdő 2006. aug. 23-26. amolyan afterparty
jelleggel megrendezett négy napos őrület, a színdarab ismerős, a felvonások hasonlóak,
és a színészek sem most kezdték. Könnyed nyári levezetés.

Szigetelés állandó jelleggel
Sziget Fesztivál 2006

Az idei sziget fesztivál augusztus 9. és 16. között lesz a szokásos helyen, a budapesti
Hajógyári Szigeten. Kell egy hét együttlét, hozd el anyádat is, avagy a a kistehénnek már van
hetijegye a Szigetre! (Vegyem el tőle?)

„Újabb nevekkel bővült a Sziget 2006 nemzetközi fellépőinek listája. A korábban bejelentettek
– Radiohead, Robert Plant, Franz Ferdinand, Sick Of It All, Ministry, Wir Sind Helden, Natacha
Atlas, Enzo Avitabile – mellé a napokban jelzett vissza a Scissor Sisters, a dEUS, az Exploited, a
Cathedral, az Evergrey, a Fear Factory, a Gogol Bordello, a Goran Bregovic Wedding And Funeral
Band, Toumani Diabaté és a Symmetric Orchestra valamint az Afro Celt Sound System. A sztárok
sora ezekkel azonban még nem ért véget”.

Pihenjétek ki a vizsgaidőszak fáradalmait, bulizzatok sokat, járjátok be a helyi kocsmákat,
strandokat, hogy legyen mit mesélni a következő szemeszterben.

Bulizzatok helyettem is, én is bulizom helyettetek ;)

hna
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Rejtélyek, sorsok, MÚMIÁK
A váci Fehérek templomának titkai

A történelem során mindig nagy jelentőséget
tulajdonítottak egy-egy nagyobb méretű sírleletnek,
mivel a temetkezés a legtöbb nép esetében nagyon
pontos képet ad arról, hogyan és miként is éltek,
dolgoztak. Nem történt ez másként a kétszáz esztendős
váci múmiák esetében sem.

Közel egy évtizede a váci Fehé-
rek templomának felújítása során a
kőművesek egy rég elfeledett, kopor-
sókkal teli  kriptára bukkantak. A
muzeológusok és antropológusok
legnagyobb meglepetésére a 170-270
éves koporsókban nem csontvázak,
hanem természetes módon mumi-
fikálódott tetemek feküdtek…

A város főterén álló, egykori
domonkos rendi templom (Fehérek
temploma) kriptája a  polgárság és a
papság temetkezőhelyeként 1731-
1808 között működött, majd később
elfalazták és feledésbe merült.  A
templom felújítása során került elő a
kripta lejárata és maga a temetke-
zőhely. A kripta különleges klimatikus
körülményei között a koporsókban

természetes módon mumifikálódtak a
tetemek, meglepő épségben maradtak
fenn a koporsók, viseletek (gyakran
eredeti színüket is megőrizve), te-
metkezési kellékek.

Kétszáznál több koporsó került
elő a feltáráskor. Ezek latin, német
vagy magyar nyelvű feliratai és a
korabeli halotti anyakönyvek adatai
alapján 166 személyt sikerült név
szerint is azonosítani.

A lejárat a templomtorony alatt
fekvő ,  nagy,  boltozatos kr iptába
vezetett. Az altemplom a padlótól a
mennyezetig,  zsúfolásig tele volt
egymás tetejére halmozott, gazdagon
díszített koporsókkal. Amikor felnyi-
tották a koporsókat, meghökkentő
látvány tárult elő. A legtöbb koporsó-
ban nem csontokat, hanem mumi-
fikálódott holttesteket találtak. A
csaknem kétszáz éve bolygatatlan
koporsókban 265 természetes úton,
emberi beavatkozás nélkül mumi-
fikálódott, halotti ruhába öltöztetett
egyén maradványa volt.

Hogyan is lehet ez? Több ténye-
ző  együt t es  j e lenlé t e  szükséges
ahhoz, hogy a mumifikálódás eme
foka végbemenjen.

A kripta klimatikus viszonyai:
A hőmérséklet 8-11 °C között

változott, függetlenül az elhelyezett
mérőműszer magasságától. Az átlag
10 °C  gyakorlatilag konstans érték,
amely egybe esik a legtöbb magyar-
országi barlangban és föld alat ti
üregekben mért értékekkel.

A légnyomás hasonló volt  a
szabadtéri értékhez: 991-1009 hPa. A
légmozgás csekély mértékű, átlag-
értéke elhanyagolható volt. A bar-

langkutatók szer int  a  fö ld  alat t i
bar langokban nega tív ionizációs
sugárzás észlelhető, amely a hasonló
adottságú helyeken fertőtlenítheti a
levegőt.

A relatív páratartalom értéke
90%. Ez a magas érték nagyon megle-
pő. Egy ilyen magas páratartalomnál
ugyanis  gyors  bomlás i  fo lyamat
lenne várható, nem pedig mumifi-
kálódás. A meteorológiai vizsgálatok
óta kiderült, hogy a páratartalom csak
az elmúlt időszak folyamán nőhetett
meg, a kripták vizesedése követ-
keztében.

A koporsókat egymásra tették,
és e formáció fontos szerepet játszott
a sajátos mikroklíma kialakításában.
A koporsókba szórt faforgács felszív-
ta a testnedveket, ezért a holttestek
a bomlás helyett lassan kiszáradtak.
A fenyő terpenoid tartalma megaka-
dályozta a gombák és baktériumok
szaporodásá t ,  segí tve  a  mumifi -
kálódást. Mivel a nedvesség nagy
része a talajból ered, a magasabban
fekvő koporsók kevésbé voltak kité-
ve a nedvesedés hatásának, és így
jobban konzerválódhattak.

Összességében megállapítható,
hogy a gyenge, de állandó szellőzés,
amely jelen volt a hosszú, keskeny
járatban, segített megvédeni a kopor-



2006. május

17

sók antropo lógia i  és etnográfiai
anyagát a nedvességtől azáltal, hogy
azokat halmokba rakták.

A nem mindennapi leletegyüttes
feltárását a Váci Püspökség enge-
délyével a Tragor Ignác Múzeum
munkatársai végezték. A múmiákat
őrző ,  külön erre a célra készített
tárolókban a kripta klimatikus vi-
szonyaihoz hasonló körülményeket
alakítottak ki. Biztosították az állandó

légmozgást, beépített mű-
szerrel ellenőrzik a hőmér-
sékletet és a relatív pára-
tartalmat.

Az emberi maradvá-
nyok fertőtlenítése, kon-
zerválása és tisztítása u-
tán megkezdődött a múmi-
ák tudományos vizsgála-
ta. Antropológusok, pato-
lógusok,  radiológusok,
mikrobiológusok, igaz-
ságügyi orvosok vizsgál-

ják a leleteket. Az eddig elvégzett
vizsgálatok során kiderült, hogy az
elhunytak nagy része tbc-vel volt
fertőzött. A kutatók kiderítették azt is,
hogy voltak, akik ugyan magukban
hordozták a tbc kórokozóját, de nem
beteged tek meg.  Vagyis  szerve-
zetükben volt egy olyan fehérje, ami
megakadályozta a betegség kiala-
kulását. Ez a tudományos felfedezés
korszakalkotó lehet a ma egyre veszé-

lyesebbé váló tuberkulózis gyógyí-
tásában. A kiállítás egyéni sorsokat,
családi tragédiákat, rejtélyes halál-
eseteket tár fel. A múmiák bemutatása
mellett különleges multimédiás tech-
nika segítségével a XVIII. századi
Magyarország mindennapi élete is
megelevenedik a látogatók előtt.

Valódi kalandokkal teli felfede-
zőút vezet  a  koporsók fedelének
felnyitásától a holttestek vizsgálatán
keresztül a tbc-baktérium DNS-ének
vizsgálatáig. A modern technológia
nyújtotta lehetőségek módot adnak
rá, hogy a látogatók maguk is meg-
próbálkozzanak a baktérium DNS-
ének kimutatásával.

A kiállítás április 8-tól, november
30-ig látható a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban, ahol emellett
még sok más értékes tárlat található.

Pici

   
 Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17. 
 (06/1) 463-29-03 
 (06/70) 290-69-58 
 
 Szolid árakkal 
 Háromféle csapolt sör 
 Folyamatos akciókkal 
 Italkülönlegességekkel 
 Sör Ropogtatnivalókkal 
 Csocsóval, Dart’s-szal  
 Várunk benneteket szeretettel 
 Hétfőtől – Csütörtökig 19:00 – 2:00 –ig 
 (Hétvégenként rendezvényszervezésével) 
 
 A Közlekkék hivatalos klubja… 



2006. május

18

Játszótér nemcsak gyerekeknek

Sokszor azt gondoljuk, hogy amiket a filmekben (főleg sci-fi) láthatunk, csak és kizárólag
az emberi képzelet szüleménye. Aztán észre se vesszük, és a hétköznapi életben is megjelennek
olyan eszközök, eljárások, gyógyszerek, amit korábban kitalációnak hittünk.

És ilyen a jövő is. Ma még nem
hisszük el, hogy egyszer úgy fogunk a
Marsra menni, mint mostanság kirándulni,
vagy ki gondol ma még arra, hogy a
hűtőszekrény önállóan fogja rendelni a
vasárnapi ebéd hozzávalóit. Be kell
látnunk, hogy akár akarjuk, akár nem, rövid
időn belül ez is valóság, a mindennapi élet
része lesz. Ha kíváncsiak vagytok arra,
hogy mi vár ránk, válasszatok egy szabad
napot a határidőnaplótokból, fogjatok
egy-két barátot és menjetek el a „Jövő
házába”.

Ott nemcsak képzeletbeli Mars-
utazást tehettek, de megtudhatjátok, hogy
milyen irányban halad a mesterséges-
intelligencia kutatás (sőt játékos formában
ízelítőt is kaphattok abból, hogy ez mit is
jelent), robotokkal beszélgethettek,
kipróbálhatjátok milyen lesz a jövő lakása,
milyen technikai megoldások fogják
segíteni a mindennapi életünket. A
merészebbek Boeing utasszállító veze-
tésével is próbálkozhatnak.

Azok, akiket inkább a humán dolgok,
mintsem a technikai megoldások érde-
kelnek, azok sem maradnak látnivaló
nélkül, hisz az emberi agy, a szív és a
genetika világa külön szekcióban mutat-
kozik be a látogatóknak.

Mindent ki lehet próbálni, meg lehet
tapogatni. Én kimondottan úgy éreztem
magam, mint egy kisgyerek, aki most
ismerkedik a világgal. Sok esetben teljesen
hétköznapi tárgyakkal, feladatokkal
találkozhatunk, mégis valami olyan
megközelítésből, amire eddig még talán
nem is gondoltunk. A látogatás során,
nemhogy fárad az ember, hanem egyre
lelkesebb lesz, és valami kifogyhatatlan
kíváncsiság keríti hatalmába.

Néhány jó tanács. Nem véletlenül
mondtam, hogy keressetek egy egész
szabad napot, mert higgyétek el kell ennyi
idő, hogy nyugodtam és kényelmesen
mindent végignézzetek. A kiállítás legna-

gyobb része olyan, hogy bármikor,
bármilyen sorrendben megtekinthető, de
vannak regisztrációs elemei is. Ez azt
jelenti, hogy előre regisztrálni kell, és csak
a megadott időpontban tekintheted meg
az adott installációt (így hívják…). Ezek a
következők: Mars-expedíció, T-ház, Mic-
rosoft jövő otthona, Boeing szimulátor.
Tehát ha ezeket mind szeretnéd megnézni,
kipróbálni, akkor érdemes megérkezéskor
bejelentkezni!!! Ha mégis egy kis frissítőre
vágynátok a Cafe Future várja a látoga-
tókat, de ha normális ebédet szeretnél, az
épületen belül közvetlenül a szomszédban
van egy önkiszolgáló étterem, ahol
barátságos árakon, sok finomságból
választhatsz.

Ha marad még energia és a kíván-
csiság is alapelemed, akkor ne hagyd ki a
Csodák Palotáját se!!! Lehet, hogy elsőre
egy nagy óvodai játszótérnek fog tűnni,
de hidd el, nemcsak hogy érdekes, de
hasznos dolgokat is fogsz találni (a
második emeleti galéria leghátsó zugát ne
hagyd ki, ott biztos nem lesznek kicsik).
Az Öveges-teremben tartott bemutatók,
pedig nemcsak tanulságosak, de szóra-
koztatóak is.

Ide még valami összegző, befejező
két-három mondat kellene, de túlcsordult
az agyam és nem megy…

Hasznos infók:
Millenáris park, 1024 Budapest, Fény
u. 20-22.
www.jovohaza.hu
(www.csodakpalotaja.hu)
Nyitva tartás: h: szünnap; k-p: 9–18;
sz: 10-21; v: 10-19
Belépők: Felnőtt: 1000Ft; Ifjúsági
(diákigazolvánnyal): 700 Ft

Higgyétek el megéri!
Aki már volt, vissza fog menni!

Anita

http://www.jovohaza.hu
http://www.csodakpalotaja.hu)
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A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI

ÖNKORMÁNYZAT
 PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,

NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA

Szerkesztőség:
1114 BUDAPEST,

BARTÓK BÉLA ÚT 17.
FSZ. 8-9.

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

kozhir@kozlekkar.hu
www.kozlekkar.hu/kozhir

Felelős kiadó
Telek Svindlikirály Zoltán

HÖK elnök

Felelős szerkesztő
Radok Csakakutyusok Edina

Főszerkesztő
Tasi Tiszteletbeli Marianna

Tördelőszerkesztők
Horváth Mondtammamár? Krisztina

Vári Énistéged!!! Miklós

Olvasószerkesztők
Beke  Afénymásolásértfizetek Gitka

Őri Bevezetek Anett

Írták
Bayer nMünchenabajnok Balázs
Horváth Vendégművésznő Anita

Horváth Themummy Péter Róbert
Huszti Fesztivállány Nóra Anna

Parragh .m. Ádám
Pöltzman Kihagytakmúltkor Balázs

Szabó Inkognitó János

Segítették:
Döme Tündeés Csongor

Rajzolta:
Miczki Alkotóiválságban Júlia

Két óvodás beszélget:
- Tavaty van!!
- Mi??!!
- Tavaty van!!
- Nem éjtem!!
- Batynak a matykák!!
- Ja!!!! Tavaty van!!!!

Pasas fáradtan hazamegy a meló után,
bevág két tányér babgulyást, aztán
befekszik egy kád forró vízbe. Ejtőzik,
pihenget, midőn szólítja a gyomor, és
beledurrant egy hosszút a vízbe. Becsukja
a szemét, elégedetten pihen, aztán ahogy
két-három perc múlva felnéz, hát látja,
hogy ott áll a kád mellett a felesége egy
üveg sörrel.
- Hát te mit keresel itt?
- Én?! Nem te kiabáltál, hogy ‘’Barbara,
barikám, egy barna Borsodit’’?

Múlt éjjel azt álmodtam, hogy megettem
öt kiló vattacukrot. Mikor felébredtem,
nem találtam a kispárnámat.

Kovácsékhoz mennek vendégségbe
Tóthék. Az előszobában Tóth meglátja,
hogy egy kalapács van a falra akasztva.
Megkérdezi Kovácsot:
- Te, miért van a falon ez a kalapács?
- Hát ez a mi beszélő óránk.
- Hogyan működik? - Kérdi Tóth.
Kovács odamegy a falhoz, leveszi a
kalapácsot és rávág a falra. Egyszercsak
megszólal egy dühös hang a másik
oldalról:
- A francba! Tizenegy óra múlt öt perccel
és az embert nem hagyják aludni!

Kezdetben vala a semmi. Majd az Úr
mondá: ‘Legyen világosság!’ – s továbbra
is vala a semmi, de már látni is lehetett azt.

Szilvapálinka, IT style:
0,1 l – Demo
0,25 l - Trial version
0,5 l - Personal edition
0,7 l - Professional edition
1,0 l - Network edition
1,75 l - Enterprise edition
3 l - Small business edition
5 l - Corporate edition
Házi pálinka - Home edition
Sörhöz feles - Service pack
Reggeli feles - Recovery tool
Sör – Patch
Coca-cola, Fanta, 7-up... - Trojan viruses

Egy férfi mondja a haverjának:
- Nem tudom, mit vegyek a feleségem
születésnapjára. Megvan mindene, meg-
vehet magának bármit, amit szeretne.
- Figyelj csak! Miért nem adsz neki egy
papírt, amire ráírod: “Ez a kupon egy óra
szexre jogosít, az Ön által kívánt módon.”?
A férfi így is tesz. Másnap újra találkoznak.
- Na, hogy sikerült az ajándék? – kérdi a
haver.
- Ne is mondd! Odaadtam neki, amikor
elolvasta, ugrált örömében. Aztán a
nyakamba ugrott, homlokon csókolt, majd
elrohant és visszakiáltotta: “Egy óra múlva
itt vagyok!”.

Ne szarasd a kutyád a fűre, mi sem
füvezünk a kutyádon!

Orvostanhallgatók kórbonctani gyakor-
laton körbeállják az asztalon fekvő hullát,
a doki pedig magyaráz:
Ehhez a dologhoz jó gyomor és jó megfi-
gyelőképesség a legfontosabb – azzal
belenyomja a mutatóujját a hulla seggébe,
majd lenyalja. Ki próbálja meg utánam?
Többen öklendeznek, néhányan elfe-
hérednek, de egy srác jelentkezik. Be-
nyomja az ujját a hulla seggébe és lenyalja.
A doki azt mondja:
- Azt látom, hogy jó gyomra van, de a
megfigyelőképessége nulla. Én a muta-
tóujjamat dugtam be, és a középsőt
nyaltam le.

- Miben hasonlít a női mell a Marti-
nihez???
 - Egy kevés belőle, három meg már sok.

“Elcserélném 25 éves Trabantomat egy
szekér trágyára... jelige: szart szarért”

Lófarkas kislány keresi hasonló tulajdon-
ságokkal rendelkező fiú ismerettségét.

Két kopasz találkozik. Azt mondja az egyik
a másiknak:
- Jé, te sokkal kopaszabb vagy mint én.
- De hát miért, hiszen neked sincs egy szál
hajad sem?
- Hát az igaz, de neked nagyobb a fejed.

Az emberek nem tudják megnyalni a saját
könyöküket, de 90%-uk megpróbálja
miután ezt elolvasta.

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