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Kedves Gólyák!
Kedves
Sorstársak!
Újra itt a szeptember, újra elkezdődik a tanév, de ez valami egészen
más lesz. Ez az EGYETEM, maga a
nagybetűs élet, ami Téged vár!
Ez az immáron tradicionális szám
azért készül, hogy segítsünk Neked
megmutatni, hogy miből is áll egyetemistának lenni. Sok érdekes és
hasznos cikket olvashatsz benne, ami
megfelelő útikalauz lehet az első
napokban, hetekben.
Persze később is érdemes kezedbe
venned, s órákon sosem tapasztalható
buzgalommal olvasgatnod a Közhír
aktuális számát. A lap mindig tartalmazza az aktuális tudnivalókat, és
rengeteg érdekességgel teszi még
színesebbé a szürkének amúgy sem
nevezhető egyetemi hét-köznapokat.
Neked készül, és örömmel számítunk
a Te segítségedre és kreativitásodra is.
Így ha érzel Magadban elég önkifejezési vágyat, s szeretnél egy
nagyszerű csapat tagja lenni, sok
szeretettel várunk a következő szerkesztőségi ülésen, vagy jelentkezz a
kozhir@kozlekkar.hu címen
A következő lapszámig kívánok
Neked sok új élményt, életre szóló
barátságokat és felhőtlen szórakozást,
melyre a regisztrációs héten keresve
sem találnál jobb helyet, mint a Kari
Szórakoztató és Élménycentrum,
leánykori nevén a HaBár, melyről még
olvashatsz lapunk hasábjain.
Az egész szerkesztőség nevében
üdvözöllek Téged, kedves Gólya s ifjú
mérnökjelölt és kívánok Neked sok
szerencsét és sikert egyetemi tanulmányaid során!
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Találj magadra!
…avagy hol is vagyunk?
Azt mondják, az egyetemre tanulni járunk… nos,
még ha ez igaz is, akkor is van egy s más, amit a
tanuláson kívül itt kell bonyolítsunk. Példaképpen:
egy megterhelő, agyunkat végtelenségig kimerítő
előadás után persze, hogy megéhezik az ember…
„Hol tudok harapni valamit?” – hangzik a kérdés.
Vagy éppen egyik társadnak megvan az a jegyzet,
ami elengedhetetlen a sikeres zárthelyihez, és te –
sajna – nem vagy birtokában. „Lemásolhatom?”
„Na de hol?!” – az ilyen és ehhez hasonló szituációkban próbál segíteni nektek a cikk mellett
található térkép és az itt következő néhány jótanács.
Kezdjük a legfontosabbal: étel és ital.
Bár természetesen az Egyetem területén is találtok büféket,
nem árt, ha az ember tudja, hol juthat meleg ételhez. A környéken
számos kifőzde működik, az igényesebbek számára pedig
éttermek is rendelkezésre állnak. A két legnépszerűbb menza
azonban kétségkívül a Goldmann és a Stoczek. A nevük egyúttal
a fellelhetőségükre is utal – A Stoczek a Stoczek utca és a Bertalan
Lajos utca sarkán, a Goldmann a Goldmann György téren, az E
épülettel (tudjátok, az a magas fehér :) ) szemben található. Van
heti menü kajajeggyel, de alkalmi, á la carte étkezésre is van
mód. Ha csak valami gyorsra vágytok, a Bertalan Lajos utcán,
nem messze a Bartóktól, van egy príma gyrosos, vagy a Móricz
Zsigmond körtéren is találtok gyorsétkezdéket. Különben a
Móriczon szinte mindent megtaláltok, élelmiszerbolttól a
könyvesboltokon át a bankokig.
Nos, ha megvolt a reggeli/tízórai, irány a suli. A központ a K
épület, a betűjelzés is erre utal. Az épület méreteire jellemző,
hogy az előadók között is van, aki – bár sok éve itt tanít – még
mindig nem ismeri ki magát. (és akkor a közelmúltban történt
tragédiáról nem is szóltam…) Eleinte elég, ha az alagsort
kiismeritek – ott van a Kar fő előadóterme, a K.a.26., valamint az
I. sz. tornaterem, és a nyelvi órák egy részét is itt tartják. A K
mögött található az OMIKK, az Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár, a Kö épületben. Itt olvasótermek segítik
a nyugodt tanulást, valamint készséges könyvtárosok a
tájékozódást. A Kö és K épületeket a magasföldszint szintjén
összekötő hídnál önkiszolgáló fénymásolókat is találtok. Karunk
legtöbb tanszéke a Z épületben leledzik, a Műegyetem rkp. és a
Bertalan utca sarkán. A J épületben székel a Vasúti Járművek
Tanszék (továbbá a Repülőgépek és Hajók Tanszék, illetve a
Gépjárművek Tanszék is, de velük csak később találkoztok),
valamint itt található a járműipari labor is, a hátsó bejáratnál
parkoló gépcsodákról ismerszik meg az épület. Az E épület a
Nyelvi Tanszék és a nyelvvizsgaközpont főhadiszállása, illetve
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Baross,
HaBár

Műeg yetemi
Ajándékbolt

BME
MAFC
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említést érdemelnek még az első emeleti
nagyelőadók. A H épületben vannak a
matekos tanszékek, szóbeli vizsga, zárthelyi
megtekintése, és a valóban csendes előterekben a csoportos tanulás (?) lehetősége
vonz majd ide titeket. Az R épület az Egyetem
számítástechnikai központja. Ingyenes
internet- és Neptun-elérési lehetőség, illetve
itt történik az Ural szerver, az egyetemi
levelezési (e-mail) rendszer üzemeltetése és
adminisztrációja.Az St épület (bejárat a Stoczek
utca felől) a közgáz és tesi tanszékek lelőhelye.
A közgáz előadásokat is rendszerint ennek az
épületnek a nagyelőadójában tartják (rögtön
a bejárattól jobbra). Ha már tesi tanszék,
említeném, hogy Egyetemünk két sportpályával is rendelkezik. Az egyik a Bogdánffy
úton – ez a focisták vadászterülete –, a másik
a Hauszmann Alajos utcán, ide járnak a
kosarasok, itt van az asztalitenisz-terem, és van
kispályás futball- és teniszpálya is. A
Hauszmann utcai sportteleppel szemben kis
élelmiszerbolt várja a sportban kitikkadt
hallgatókat, akár megéheztetek, akár megszomjaztatok.
Ha vége az óráknak, jól esik egy kis
kikapcs. A kari élet központja, szíve, lelke a
HaBár, a Baross koli alagsorában található
„szórakoztató és élménycentrum”. Baráti árak,
kellemes légkör, lehetőség programok
szervezésére, és persze a felsőbbévesek
tapasztalatainak összegyűjtésére. A HaBár
mellett persze rengeteg szórakozóhely és
kávézó, „beülős, beszélgetős” hely található
a környéken, ezek közül kiemelném a Martos
koliban található Ars Presso-t, és a Vásárhelyiben a Drönköt – mindkettő a Kruspér

utca és a Stoczek sarkánál van. Az Ars Presso
mindenki számára nyitva áll, esetenként klassz
funky- és dance-bulikat is tartanak, a Drönkben
azonban néha zártkörű, csak építősök számára
szervezett rendezvények is vannak – lévén ez
az építősök kollégiuma. A „felkészülést”, az
esti program előkészítését számtalan műintézmény szolgálja, amint azt a térképen látható
nagy számú # jel is mutatja…
Élelmiszerboltokból sincs hiány, a
Gellért-tér közelében két éjjelnappali is
található, egy kisebb a Bartókon, és egy
nagyobb a Budafokin, utóbbiban bankkártyával
is vásárolhattok. A 4-es villamos végállomásánál, a 47-es villamos vonalán található a
Fehérvári úti Vásárcsarnok, mögötte pedig a
Budai Skála, benne egy Kaiser’s áruházzal. A
Móriczon található Spar üzletet az ősz
folyamán felújítják, addig nem üzemel. Kisebb
boltok egész serege sorakozik mind a
Bartókon, mind a Budafokin.
Fontos lehet még – főleg nagyobb tétel
esetén –, hogy hol találhattok megbízható,
olcsó fénymásolószalonokat. Fénymásolhattok a Baross Kollégium Hallgatói Irodájában, nyitva tartási időben, hétfőtől csütörtökig 15:00 20:00 óra között. További
lehetőségek még: a Csiky u. és a Budafoki út
sarkán található Xerox szalon, a Bartókon a
Fuji Photo – CopyCat (itt digitális képelőhívásra és igazolványkép készítésére is van
mód), valamint a Zenta és a Budafoki sarkán
lévő kis szalon a legkedveltebb. Kicsit kiesik
a megszokott útvonalakból, de mindenképp
figyelemre méltó a Vak Bottyán utcán a Copy
General, valamint a Gellért Szálló mellett
nyíló kis utcában, a Postával szemben lévő

szalon.
Könyvesboltok között mindenképp
vezető a Libri és az Alexandra, előbbinek a
Bartókon és a Móriczon egyaránt van üzlete,
illetve a kolesz közelében a Líra és Lant,
emellett antikváriumokat és kisebb könyvesboltokat is találhattok a környéken. Számunkra
azonban mindennél fontosabb a V2 épületben
található Műegyetemi Jegyzetbolt (az
épületnek a Goldmann tér felől van bejárata),
ahol kedvetekre böngészhettek a karok és
témák szerint csoportosított jegyzetek, illetve
külön polcon az egyéb segédanyagok
(táblázatok, kiegészítő olvasmányok) között.
Papírboltból kettő van az „egyetemi
negyedben”, az egyik a Budafokin, nem
messze a Gellérttől (ÁPISZ), a másik a
Bercsényi utca és a Bartók sarkán, illetve
hasonló üzleteket találhattok a K alagsorban
és az E épület földszintjén is.
A Goldmann menza földszintjén, a büfé és
a fagyizó mellett van berendezve a Műegyetemi Ajándékbolt, ahol az Egyetem
logójával ellátott dísztárgyak, ingek öngyújtók,
tollak stb. vásárlása mellett vasúti jegyelővételre, lottó vásárlására és fénymásolásra
is van lehetőségetek.
A pénz nem boldogít, de jó, ha van… az
Egyetem környékén két Erste és három OTP
fiók található, valamint egy K&H és egy
InterEurópa Bank, utóbbi kettő egymással
szemben, a Bartók és a Csíky utca sarkánál.
OTP fiók van a Gellért téren, a Móriczon,
valamint a Karinthy utcán, Erste fiókot a
Móricznál és a Goldmann menzánál találtok.
Ha minden fontos dolgotokat elintéztétek, jóízűt ettek-ittatok valamelyik étkezdében, már minden órátok véget ért, akkor
érdemes kicsit kiszellőztetni a fejeteket. Egy
kellemes séta a Duna partján, leülni beszélgetni
a lépcsőkre, és közben nézni a csendesen
folydogáló vizet… vagy megmozgatni
tagjaitokat és tájékozódó képességeteket a
Gellért hegy zegzugos ösvényein, hogy a
Citadellára kiérve elétek táruljon a város panorámája… Kóborlásaitok során felderíthetitek
az általam esetleg kifelejtett területeket, ami
hasznotokra válik, hisz jövőre talán Ti is a
Baross lakói lesztek, és nem csak azt a napi
néhány órát töltitek itt.
Remélem hathatós segítséget nyújtottam, és ősszel magatokra találtok az
„egyetemi negyed” nyüzsgésében. Sok sikert,
jó szórakozást kíván az elkövetkező félévhez:

András
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Közlekgólyák lelőhelye: a Hotel Góliát
Szeptember 3-án beköltöztél „második otthonodba” a Hotel Góliátba vagy más néven Kerekes úti koliba. Egy
új hely három új lakótárssal vagy a Gólyatáborban már megismert három cimborával. És azt se felejtsd el, itt már
nincsenek szülők! A felvételi csomagban kapott cd-n már olvashattál a helyről, azt már nem elemezgetném, így
marad egy-két jótanács, de az irományt elsősorban közlekedési útmutatónak szánnám.
A közös konyha jól felszerelt, de a teljes komfortérzet érdekében nem árt, ha a szobába beszereztek hűtőt,
melegszenyósütőt, mikrót, stb. Megemlíteném még a folyosón lévő tanulószobát, ami főleg műábra házi gyártáshoz
ajánlott, mert hát a szobákban lévő A0-s méretű asztal ahhoz – főleg 4 személy részére – kevés lesz. Az épületben
található vegyesbolt és étterem is, ahol az árak is elviselhetők. Nem úgy a „szomszédok”, kellemes alkoholszintjükkel,
ugyanis a Hotelnek van munkásszálló része is, de nyugi, ők a kolirészbe nem tudnak bemenni.
Kiindulva abból, hogy január-február körül – remélhetőleg nem „jobb híján” – írtad rá az A felvételi lapra, hogy
Közlekkar, hát nézzük a dolog „szakmai” oldalát is. Az Egyetemet tömegközlekedéssel jól meg lehet közelíteni,
a kérdés csak az, hogy az Egyetem melyik részére és mivel szeretnél eljutni, na meg hogy ehhez hányszor kell
átszállni. Valószínűleg az első óráid, ahová többnyire már 8:15-re :( be kellene érned a K, Z és E épületekben
lesznek. Íme néhány lehetőség:
Talán kezdjük a K-val. Nos ebben az esetben van egy
jó hírem: elég csak egyszer átszállni, a gyors 20-as busszal
(ha a 30-as busz jönne előbb, arra is felszállhatsz, csak az
jóval több helyen áll meg) végállomásig, majd egy kicsit
Hotel Góliát
hosszabb séta után a 7-es illetve 73-as buszok
valamelyikével a Gellért térig kell utazni. Innen a K már
csak egy köpésre van. Persze nem biztos, hogy ez a
leggyorsabb útvonal. Nem rossz, ha valaki BMW-vel járhat
suliba, igaz? Hát Neked is lesz rá lehetőséged… szimpla
V-vel: a 32-es, vagy 132-es busszal Árpád-hídig, onnan
tovább a 3-as metróval a Kálvin térig, majd a 47, 49-es
villamossal két megállót utazva végül megint a Gellért
téren lyukadsz ki. Így az út kb. 40-50 perc. Ha esetleg a
Góliátból közvetlenül a Barossba (HaBárba) indulsz, akkor
– a BMV-s útvonalat használva – egy megállóval később
kell leszállni. Ha az E-be készülsz, akkor kb. 5 perccel
k or áb ba n f el k e ll k eln ed . Ez t s aj no s n em lehet eg y
átszállással megúszni (hacsak nem akarsz sokat gyalogolni…). A korábban említett BMV-vel ide is eljuthatsz,
annyi különbséggel, hogy a 3-as metróval a Ferenc körútig
utazz. Innen a 4-6-os villamossal néhány megálló után máris
BME
a Petőfi-híd lábánál találod magad. Van másik „BMV-típus”
is: 30-as vagy gyors 20-as busszal a Hősök teréig, kis
földalattival az Oktogonig, innen tovább a 4-6-os villamossal a Petőfi-híd lábáig. A Z-t nem azért hagytam a
végére, mert az abc utolsó betűje, hanem mert ez pont
középen van, így a döntés a Te kezedben van, mint ahogy a többi esetben is. Persze a már említetteken kívül még
rengetegféleképpen bejuthatsz az Egyetem bármelyik pontjára. Sok mindenen múlhat melyiket választod (pl. inkább
városnézésre vágysz, vagy egy kicsit tovább tartott a „na még 5 perc és kelek” szindróma). Érdemes próbálgatni,
úgyis megtalálod a Neked megfelelőt! Mivel nagy a távolság, a legnagyobb gondot azok a fránya dugók és egyéb
forgalmi zavarok okozhatják, amik a gyors bejutást nagyban befolyásolják. Íme még egy jótanács: mivel az út
meghaladhatja az 1 órát, miáltal a kétórás lyukasórákban nem tudsz megfordulni, jobb, ha 1 napi hidegélelemmel
indulsz, de ha ez nem elég, az Egyetem területén a büfékben melegszenyót és egyéb finomságot tudsz venni, és
persze ott van a Stoczek és Goldmann étterem is, ahol már 500 Ft körül kaphatsz főtt ételt!
És hogy még miért jó kollégiumban lakni? Sok olyan ember lakik együtt, akik ugyanazt tanulják, így ha
nehézséged van a tanulásban, könnyebben találhatsz olyat, aki tud segíteni Neked. Sok emberrel ismerkedhetsz
meg, ami elősegíti az információáramlást (házik, órai anyag, kari élet). Nem kell messze menni egy jó buliért,
folyosópartit bármikor lehet tartani az ELTE-sek nagy örömére (azért őket sem kell félteni), bár a folyosók egy
kicsit szűkösek, de hát „sok jó ember kis helyen is elfér”, pláne ha hajnali 4-ig tartó mókázásról van szó. És nem
utolsósorban javítja az alkalmazkodókészséget és az önállóságot.
Melinda
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Közlekkari Ki Kicsoda
A BME rektora:

dr. Molnár Károly

A BME rektorhelyettesei:

dr. Kövesi János
dr. Sallai Gyula
dr. Zrínyi Miklós

A Kar dékánja:

– oktatási rektorhelyettes
– stratégiai rektorhelyettes
– tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

dr. Kulcsár Béla

A Kar dékánhelyettesei:

dr. Gyenes Károly
dr. Szabó András
dr. Eleőd András
dr. Rohács József

A Dékáni Hivatal vezetője:

dr. Komócsin Zoltán

A Baross Gábor Kollégium vezetői:

dr. Bárkai János
Mátrai Miklós

A Hallgatói Képviselet tagjai:
Telek Zoltán (Mancí)
Bózsvári Gábor (Gaga Úr) és
Keresztes Péter (Monkey-3,14)
Balogh János (Jankí)
Iberpaker Péter (Iber)
Angyal Róbert (Angel)
Radok Edina (Eddy, Hugí)
Zsován Noémi (Noncsí)
Horváth Péter Róbert (Pycí)
Hegedüs Péter (Petí)

– gazdasági dékánhelyettes
– oktatási dékánhelyettes
– nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettes
– tudományos dékánhelyettes

– elnök, feladata a kar felsőbb vezetésével való kapcsolattartás a Hallgatói Képviselet
(HK) munkájának irányítása
– a kari Hallgató Képviseletet képviselik az Egyetemi Hallgatói Képviseletben
– gazdasági felelős, végrehajtja a HK gazdasági intézkedéseit (ösztöndíj, szoctám), a
Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke
– a kari programok szervezője és lebonyolítója, így a Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok stb. hozzá tartoznak
– oktatási- és tanulmányi felelős, többek között hozzá tartozik a vizsgaidőpontok egyeztetése is
– marketingfelelős, egyben a Közhír felelős szerkesztője
– kollégiumfelelős, a kollégiumi ügyeket intézi a Kollégiumi Bizottság titkáraként
– iroda- és kultúrfelelős, a kari öntevékeny körök, valamint a Mentor Gárda védőatyja
– sportfelelős, a kari sportéletet irányítja, és felügyeli a sport öntevékeny köröket

A Kollégiumi Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság tagjai:
Zsován Noémi (Noncsí) titkár
Kovács András (Sudri) diákgondnok
Szabó Viktor (Viktor) programszervező
Kari Diákjóléti Bizottság tagjai:
Csábi Helga
Bősz Anett
Bellér László
Eichinger Éva
Miletics László
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Az első lépések…
Kedves Gólya! Mire idáig jutsz a Gólyahírben, már nyílván túl vagy néhány tájékoztatón és a
beiratkozáson, szóval már sejted, milyen megpróbáltatások várnak Rád. Hát, sajnos ki kell hogy
ábrándítsalak! Nem sejted! Dante mondá: „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel!” Na jó, azért ennyire
nem rossz a helyzet, de nem árt néhány dolgot figyelembe venni. Elsősorban azt, hogy a tanárok nyugodtan
tudnak aludni attól függetlenül, hogy aznap adtak-e egyesnél jobb jegyet, vagy sem. És hogy tanulás nélkül
nem lehet megszerezni azt a rettegett 30 kreditet. DE! Megpróbálhatok segíteni, hogy mire figyelj jobban.
Nézzük tehát az első féléves tárgyakat. A tárgyak neve utáni szám az érte járó kreditet mutatja.
Műszaki kémia (3): Ha nem utáltad középiskolában a kémiát, akkor ezzel a tárggyal sem lesznek bajaid. Viszont ebből írsz
először zárthelyit, ami a középiskolás kémia anyagából fog állni, tehát lehet ismételni. Segítséget nyújt az „Ennyit kell tudni
kémiából” című sárga könyv, ami a legtöbb tankönyvboltban beszerezhető. Gondot igazából csak a laborok jelenthetnek, a
kipufogó gázok mérésére nagyon készülj fel, az a legkeményebb, de a többi laboron is beugró mini zh-k vannak.
Matematika A1 (6): Ez az a tárgy, amit célszerű rögtön megcsinálni, mert sok olyan tárgy van, aminek előtanulmányi
követelménye valamelyik matek, és persze nem elhanyagolható az a HAT KREDIT sem! Aki pedig nem tanult középiskolában
a komplex számokról, határértékekről, sorozatokról, az már holnap kezdjen el tanulni a zh-ra. Ebben jó társad lehet a
jegyzetboltban beszerezhető feladatgyűjtemény, azt érdemes megvenni. A gyakorlatokra mindenképpen járj be, és a házikra
is figyelj nagyon. És még valami: a matekot egy éjszaka alatt nem lehet megtanulni!
Mechanika I. (4): A mechanika trilógia első része, a matekhoz hasonlóan „közkedvelt” előtanulmányi követelmény, két
„könnyebbnek mondható” zh-val és a félév végén egy vizsgával, ami azért már húzósabb. A zh-hoz elengedhetetlen a
gyakorlatok rendszeres látogatása, a vizsgához azért nem árt, ha néhány előadáson is benn vagy. Gyakorolj sokat és
szerezd be a régebbi feladatsorokat is, az nagyban segíti a felkészülést.
Fizika (3): A matematika mellett ez is a Természettudományi Kar tantárgya. Főként optikával, elektromágnesességgel és a
modern fizika alapelemeivel foglalkozik, szóval szinte mindennel, amit más hasonló tárgyak nem vagy csak kevéssé érintenek.
Új tárgy lévén, mindenképpen járj be órára, mert ebben a felsőbbévesek nem nagyon tudnak segíteni.
Általános járműgéptan (3): Lánykori nevén mérnöki fizika. Jó hír: a tárgyból nincs vizsga, de írsz két zh-t. A második zh
nehezebb és a házikra is figyelj, mert egy elgépelésért vagy egy kerekítési hibáért kegyetlenül vonják a pontokat. A házi
feladatokat és a jegyzőkönyveket mindig add be határidőre! A gravitációs gyorsulás pedig g=9,80665 m/s2 . Zobory tanár
úr 5 különböző színű krétát tart egyszerre a kezében és olyan rajzokat készít a táblán, hogy nincs az a rajzolóprogram, amivel
Te utánozni tudod. Mindezt félelmetes tempóban, szóval célszerű digitális fényképezőgéppel órára járni, mert minden fent
van a táblán, gyönyörű írással.
Műszaki ábrázolás I. (4): Mottó: „Aki 3 pontból nem tud kört rajzolni, annak a Duna túlpartján is van egyetem!” És persze
„Ezt már a középiskolában megtanultuk!” Na, ilyenkor kell baromira figyelni, és lehetőleg az első 5 sor valamelyikében
helyet vadászni, mert hátrébb már nem látod, amit rajzol. Vihetsz színes ceruzát is, mert a nyolcadik rendezőnél már nem
fogod átlátni, hogy mit hova vetítettél. Jegyedet a két zh-ra és a házi feladatokra kapod, a vizsgát itt is megúsztad. Egy jó
tanács: Ne rajzoltass semmit, sőt, inkább még az órai munkákat is rajzold meg otthon, még egyszer! És nem utolsó sorban a
tárgy hozzásegít ahhoz is, hogy megismerd az éjszakázás fogalmát!
Számítástechnika I. (3): Ízelítő a Közlekedésautomatika Tanszékből. Gyenescsárli a mai napig a Turbo Pascalra esküszik,
aki tanulta, annak gyerekjáték, aki nem, az majd most megismeri, szóval keresd elő vagy kérj kölcsön valahonnan egyet.
Fontos, hogy sok feladatot nézz meg, és értsd meg a programok felépítését. A zh nem nehéz és a házinak sem kell önállónak,
sajátnak lennie (de azért a tanár higgye ezt) és persze nem árt ha érted is a működését, mert szóbeli védés van! Órák az R és
a Z épületben lesznek, és ha kitartó vagy, bármelyik gépen tudsz találni internetet…
Közlekedési rendszerek (2): Azon kevés tárgyak közé tartozik, amit könnyedén meg lehet csinálni és talán ez az első olyan
tárgyad, amely kicsit szakmai jellegű is. A tantárgy nevéből elég jól lehet következtetni arra, hogy miről is szól. Ebből nem
lesz gyakorlati órád, az előadásokat pedig biztos érdekesnek fogod tartani, hiszen nem véletlenül választottad a Közlekkart.
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Minőségügy a közlekedésben (2): Fontos(!): a tárgy neve nem minőségügy és főleg nem minügy, hanem Minőségügy a
közlekedésben!!!, bár a közlekedéshez csak annyi köze van, hogy példák innen vannak. „Csak melegedni” nem érdemes az órára
járni, de a diákat mindenképpen szerezd meg, a számonkéréshez azt elég párszor átolvasni, és persze szükséged lesz sok-sok
szerencsére is! Ha mégis érdekelne az óra, akkor nem árt, ha van nálad fényképezőgép, csak arra figyelj, hogy a tanár ne legyen
rajta.
Ezzel ki is végeztük azokat az első féléves tárgyakat, melyekből kreditet szerezhetsz. Van még a testnevelés, ami kötelező és az
idegen nyelv, ami nem, de ha még nincs meg a nyelvvizsgád, akkor javasolt elkezdeni. Amúgy ennél olcsóbban már nem fogsz tudni
nyelvet tanulni soha. Testnevelésből pedig az első héten tartott tájékoztatón minden ki fog derülni. Addig gondolkozz, hogy
milyen sportágat választasz. A Testnevelési Tanszéket az St épület harmadik emeletén találod.
Azt azonban le kell szögeznem, hogy az új képzés tárgyaihoz a 2006. júliusában érvényes információkra tudtam
támaszkodni, ezek a későbbiekben megváltozhattak, tehát mindenképpen csak javasolni tudom, hogy a legelső órákon nagyon
figyelj a követelmények ismertetésekor! Tanulmányaidhoz sok sikert kívánok!

Melinda

Kölcsönzés, avagy a könyvtárhasználatról röviden

Az Egyetem területén sétálva, annak
szívében (a Központi épület mögött)
magasodik egy impozáns, toronyórás
épület - a BME OMIKK (Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár) épülete. A könyvtár töténetéről a
honlapján olvashattok részleteket, de
talán annyit érdemes tudni, hogy közel
másfél évszázados múltra tekint vissza,
és 2001. óta végzi a tevékenységét a mai
formájában, és ezen a néven.
A könyvtár szolgáltatásait minden
magyar állampolgár igénybeveheti, aki a
beiratkozás során kiválasztott érvényes
olvasójeggyel rendelkezik. A BME hallgatóinak nem kell külön olvasójegyet
váltaniuk, mi a TIRIS kártyával (hallgatói
mágneskártyával) tudunk kölcsönözni.
Beiratkozni az épületben, a megfelelő
pultnál a személyi, diákigazolvány ill. a
mágneskártya birtokában lehet. (Tehát
kedves Gólya, amíg nincs kártyád, addig
nem tudsz kölcsönözni!) Ha BME magyar
nappali tagozatos hallgató vagy, akkor
ingyenes a beiratkozás.

Kölcsönözni a könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát lehet.
A kölcsönzés menete a következő: Az
épületben található bármely PC elé leülve,
megtalálod a könyvtár nyilvános számítógépes katalógusát, az OPAC-ot. Ez
segítségedre lesz a megfelelő könyv,
illetve jegyzet kikeresésére. Természetesen a kereséséhez tudnod kell a szerző
nevét, vagy a mű címét, de bármilyen
kifejezésre rákereshetsz. A szoftver
használata könnyű és érthető. Maga
kölcsönzés a számítógépek mellett megtalálható kis kölcsönzési lapon történik,
melyet a megfelelő adatokkal kell kitöltened (szerző, cím, raktári jelzet, saját
neved), ill. bedobni az erre kialakított
ablakon. Aztán csak vársz, míg szólítanak
és a mágneskártyád birtokában, átveheted az áhított művet! A kölcsönzés
időtartama tankönyv esetében 4 hét,
jegyzeteket és CD-ket 2 hétre vehetsz ki.
Természetesen ha nincs előjegyzés a
könyvön, akkor lehetőséged van hoszszabbításra a könyvtárban személyesen,
telefonon, vagy interneten a könyvtár
honlapján keresztül (www.omikk.bme.hu)
a számítógépes katalógusba lépve. A
belépés után ne felejts el bejelentkezni!
A könyvtárban megtalálhatod a tantárgyaidhoz szükséges tankönyveket,
jegyzeteket. Szóval, ha nincs anyagi

fedezeted megvenni minden jegyzetet,
akkor keresd a könyvtárban, és nyugodtan használd azt! A tankönyvek egy
részét nem a Központi Könyvtárban,
hanem a Tankönyvolvasóban (Központi
épület alagsor 36-ban) tudod kikölcsönözni.
A könyvtárnak van még egy számunkra fontos szolgáltatása, az olvasótermek használata, melyet szintén a
mágneskártya leadásával lehet igénybe
venni. Az olvasótermekben szintén lehet
kölcsönözni és a polcokon elhelyezett
dokumentumok szabadon használhatóak.
A termekbe táskát, kabátot bevinni nem
szabad, szóval kötelező a díjtalan ruhatár
használata! Természetesen enni, inni sem
lehet és a mobiltelefon használata is tilos!
Az olvasótermekben nyugodt körülmények között lehet tanulni, illetve
felkészülhetsz az esti zh-ra.
Szeretnék buzdítani minden új
egye-temi polgárt, hogy használjátok ki
a könyvtár adta lehetőségeket! Remélem
ez a néhány soros ismertetés segítségetekre lesz, de ha még több kérdésetek
van, akkor látogassatok el a könyvtár
weboldalára: www.omikk.bme.hu
Jó utat a közlekesnek!

Anett
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Alapfogalmak
Az egyetemi szleng tele van olyan szavakkal, mint zéhá, ívé, index és társaik. Ha eddig nem voltál
tisztában a jelentésükkel, itt az ideje, hogy megismerd őket!
Aláírás: A szorgalmi időszakban (az
első 14 hét) egy-egy tantárgy követelményeinek elvégzését (zárthelyik
megírása, gyakorlatokon való részvétel, laborgyakorlatok elvégzése)
hitelesítő bejegyzés az indexedben. Ez
a vizsgára bocsátás feltétele. Magyarul:
ha nem jársz be a laborgyakorlatokra
elég gyakran, és a laborvezetőd nem
jegyzi meg az arcodat, akkor nem írja
alá az indexedet, és nem tudsz vizsgázni,
jövőre újra játszhatsz.
Diploma: Elvileg ezt kapnál, ha benn
maradnál a végén. Rendkívül sokféle
felhasználása ismeretes (kivéve „azt”,
merthogy kemény papírra nyomják).
Előtanulmányi rend: A tantárgyak
egymásra épülése. Ez azt jelenti, hogy
a következő félévekben akkor vehetsz
fel egy-egy tárgyat, ha az előtanulmányi rendben megjelölt tantárgy(ak)
kreditpontjait már megszerezted. Például a Matematika A2-t, amiben a kettős
integrál szerepel, csak akkor veheted
fel, ha az integrálás alapjait tárgyaló
Matematika A1-ből sikeresen vizsgáztál.
Gyakiv/aiv (aláírás iv): Ha valamelyik
tárgyból a szorgalmi időszakban nem
kaptál aláírást, az azt követő első héten
(pótlási hét) még egyszer lehetőséget
kapsz annak megszerzésére. Célszerű
minél kevesebbszer eljutni idáig, mert
így kevesebb időd marad majd a vizsgákra.
Félév: Oktatási időszak, időtartam. Nem
keverendő össze a szemeszterrel, ami
viszont tanegység, a tanterv egy
részlete. A félév első hete a regisztrációs hét, ez után következik a
14 hetes szorgalmi időszak, amikor
elvileg órákra jársz, zh-t írsz, majd a
pótlási hét, és a négy hetes vizsgaidőszak. Ez után egy hét szünet következik az újabb félév előtt.
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Index: Más néven Leckekönyv. Itt
gyűjtheted a felvett tárgyakhoz az
aláírásokat, az érdemjegyeket és az IVket. Tantárgyfelvételnél és vizsgaidőszakban van Nálad, egyébként a
KTH-ban a helye. És amire figyelj:
beiratkozás a későbbiekben az Indexed
leadásával és a tantárgyfelvétellel
történik.
Ismétlő vizsga (iv): Ha nem jött össze a
vizsgád (kirúgott a vizsgáztató), elmehetsz még egyszer. De ha másodszor
sem sikerült kiizzadni legalább egy
kettest, akkor ciki van, ugyanis ekkor
két út áll előtted. Az egyik járhatatlan.
A másik pedig attól függ, hogy abban
a félévben hány tantárgyból nem
sikerült a második vizsgád sem, ugyanis
félévente legfeljebb egy tárgyból
próbálkozhatsz harmadszor is, a többi
tárgyad (amiből kétszer hibáztál) elveszett, következő félévben újra felveheted.
Katalógus: A másnaposság ellenszere.
Azért találták ki, hogy a másnapos
hallgatókat motiválják az előadások és
a gyakorlatok látogatására. Formailag
úgy néz ki, hogy az előadó/gyakvezér
körbead egy szép tiszta fehér A4-es
lapot, amire a jelenlévő hallgatók
felkarcolják a nevüket. Tréfás kedvű
oktatók egyrészt megszámolják, hogy
a visszaadott lapon szereplő nevek
száma fedésben van-e az előtte elterülők számosságával, másrészt a félév
végi aláírást csak akkor adják meg, ha a
katalóguspapírok közt kellő számban
fellelhető a neved. Másik formája az
általános iskolában jól bevált névsorolvasás.
Kreditpont: A szükséges plussz…
Minden tárgyhoz rendelve van egy
szám, ami elvileg az elsajátításhoz
szükséges befektetett munkával
(össze-vissza) arányos. Például a
Matematika A1 nevű tantárgy 6 kre-

dites, a Közlekedési rendszerek pedig
2 kreditpontot ér. Ez kb. azt jelenti,
hogy a matekra jobban figyelj oda, mert
nehezebb. Ha egy tárgyat elégtelentől
különböző jeggyel (2, 3, 4 esetleg
valahogy 5) zártál le, automatikusan
megkapod annak kreditértékét.
Ösztöndíj: Amikor dől a lé. Régebben
ez motivált esetleg rosszabbnál jobb
tanulmányi átlag elérésére, most majd
inkább a kolidíj és egyéb fegyvernemek
által az életszínvonalad falán keletkezett lyukak tömítésére fog szolgálni.
Ösztöndíjindex: Második félévtől ez
alapján kap(hat)sz majd ösztöndíjat
(optimista verzió). Úgy számítják, hogy
az adott félévben elvégzett tantárgyak
kreditpontértékeit külön-külön megszorozzák a megszerzett jeggyel, majd
osztják 30-cal.
Passzív félév: Olyan félév, amikor
szünetel a hallgatói jogviszonyod, nem
kapsz ösztöndíjat, kollégiumot, nem
jársz órákra (ez ismerős lesz), hasonló a
régi rendszerű halasztáshoz. A különbség például az, hogy ez csak egy félévre
szól.
Szemeszter: Tantervi egység, nem
keverendő össze a félévvel, ami egy
időtartamot jelöl. Egy szemeszter a
mérnöki diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányok, vizsgák stb. 1/7-ed
része (30 kreditpont).
Zárthelyi (ZH): Évközben fellépő
beszámolási kötelezettség, hasonlít a
középiskolában megszokott dolgozatokhoz, de annál kicsit bonyolultabb
kérdéseket tesznek fel. Általában 1-2
van belőle tantárgyanként egy félévben.
Ha nem sikerül, a pótzárthelyint mégegyszer nekifuthatsz.

Melinda
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Mentor Gárda
A Közlekedésmérnöki Karon 2001. szeptemberében alakult meg az ún.
Mentor Gárda, amely felsőbb éves diákokból áll. Egy-egy mentorhoz kb. 3035 gólya tartozik.
A fő feladatunk a hallgató ösztönzése és támogatása (esetleges
magánjellegű problémáinak megoldásában is) annak érdekében, hogy a
hallgató folyamatos felkészüléssel megelőzze és elkerülje a vizsgaelmaradásokat és egyéb a tanulmányokat hátráltató tényezőket, továbbá
végigkísérjük őket az első év izgalmas, ám olykor meglehetősen rögös útján.
Jelenleg az Egyetem hallgatója vagy, mivelhogy felvettek, és
beiratkoztál. De joggal merül fel a kérdés, meddig is maradsz az Egyetem
hallgatója. Erre én sem tudok Neked mást mondani, csak annyit, hogy Rajtad
múlik.
Vagyis rajtunk is, ami persze nem azt jelenti, hogy elvégzünk helyetted
mindent, hanem azt, hogy segítünk, abban, hogy TE meg tudd tenni. Valójában
mi azért létezünk, hogy elindítsunk a diplomához vezető úton. Az általunk
szervezett programok is arra irányulnak, hogy megfelelő fórumot biztosítsunk a mentorokkal való találkozásra,
beszélgetésre (INFORMÁCIÓ!!!). Persze nem kötelező a részvétel, de egyetemre sem kötelező járni. DE, HA MÁR
EGYSZER IDEJÖTTÉL, EL IS AKAROD VÉGEZNI, gondolom én. Vagy nem?
Végeredményben, a TE érdekedben lépj velünk kapcsolatba. MERT NEKED EZ JÓ!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azok a problémák, amikkel a gólyáknak az egyetem első évében meg kellett
birkózniuk, sok egyéb mástól vette el az idejüket és az energiájukat. Azt gondoljuk, hogy az ilyen problémák okozta
hátrányok elszenvedései (gondolok itt elsősorban a tanulmányi jellegűekre, amelyek a rendszeres konzultációk és
közös felkészülések mellet is bekövetkeztek!) elkerülhetőek lehettek volna. Ha sokkal nem is, de annyival biztosan
bölcsebbek vagyunk az elsős hallgatóknál, hogy mi már tudjuk azt, milyen következményei lehetnek egy első félévben
bekövetkezett „nemkívánatos” dolognak, legyen az akár tanulmányi, akár társadalmi jellegű.
Az, hogy mi Téged és valamennyi Társadat maximálisan segíteni tudjuk, szükségünk van még valamire.
Történetesen RÁD, Kedves Gólya! Szeretnénk, ha megosztanád velünk mindazokat az élményeket (örömöt, bánatot,
kevés kudarcot, de reméljük még több sikert!), ami az előtted álló első év során történik majd Veled.
Számítunk Rád, keress minket, ha bármiben tudunk segíteni, hiszen egy probléma sem olyan nagy, mint
amilyennek első ránézésre látszik. KÉRDEZZ BÁTRAN. MI SEGÍTÜNK!

A Mentor Gárda tagjai:
Andrékó Péter
Bella Dániel
Bodnár Edina
Bősz Anett
Csáki Katalin
Döme Csongor
Horváth Péter Róbert
Márton Eszter
Nagy Gábor
Posztl Anna
Rinkács Angéla
Sánta Péter
Schattmann Éva
Váczi Attila

Andrej
Gejza
Edina
Netti
Kata
Tsotsó
Pici
Eszti
Bigg
Annu
Angi
Sántesz
Saci
Attis

Pici
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A vasútállomáson még nem ugyanaz az ember voltam…
avagy a GólyatáBOR egy elsős szemszögéből
Zötykölődünk a vonaton… ismerős érzés… három nappal ezelőtt még az ellenkező irányba tartottam, de a két út közötti
különbség nem csak a három nap. Mi is történt velem ez idő alatt? Megpróbálom felidézni magamban az élményeket, amik a hazaút
különbözőségét eredményezik, és a bennem kavargó érzéseket kialakították.
A balatonlellei vasútállomáson még nem ugyanaz az ember voltam, mint most, de nem magam, hanem mások számára. A
kezdeti új, idegen arcok az órák múlásával ismerős, barátságos arcokká váltak. Bepillantást nyertünk egymás életébe, egyéniségébe,
tudjuk mi a közös bennünk, és hogy mindannyiunkra ugyanaz vár a közeljövőben.
A felsőbbévesek „kollégákként” üdvözöltek bennünket, sőt némelyikük – az álgólyák
személyében – a felismerhetetlenségig azonosultak velünk. A tiszteletet nem felsőbbrendűséggel,
hanem közvetlenségükkel, megértésükkel, és odaadó munkájukkal vívták ki.
Ott volt 162 gólya, akik azért jöttek össze, hogy felkészüljenek és szembenézzenek az
elkövetkezendő egyetemi évekkel. A különféle csoportbeosztások: színek szerint (kék, zöld, piros,
sárga), szobák szerint és a vetélkedőkön, illetve sportversenyeken kialakult kis csapatok lehetővé
tették, hogy a lehető legtöbb emberrel megismerkedjünk, olyanokkal is, akihez egyébként oda sem
mentünk volna. Fontos szerepet játszott az egymás iránti
tolerancia, segítőkészség, a feladatok közös erővel való leküzdése, egymás bíztatása, egyszóval
mindaz, ami a jövőben nélkülözhetetlen lesz tanulmányaink sikeres elvégzéséhez – mindez most
még tét nélkül.
A kari tájékoztatók, bemutatkozások során olyan információkhoz jutottunk, amelyek
megkönnyítik a kezdeti nehézségeket, és irányt mutatnak a tanuláshoz való hozzáálláshoz.
Megismerkedtünk mentorainkkal, akik tudják, mi vár ránk, és akikhez bármikor bizalommal
fordulhatunk kéréseinkkel és kérdéseinkkel. Különösen jó érzés volt látni, hogy a mentorok és a
HK-sok egyszóval a „zöld pólósok” végig arra
törekedtek, hogy mindenki a lehető legjobban érezze
magát. Nem kötelességből, hanem önként vállalkoztak arra, hogy segítsenek a gólyáknak
leküzdeni azt a gombócot, ami az új korszak kezdetével születik a torkukban.
Mindezek után egy másfajta izgalommal, nagyobb biztonságérzettel, és főleg nem egyedül,
hanem társakkal, barátokkal, ismerősökkel együtt ülök a vonaton, és arra gondolok, hogyan
fogok megfelelni az elkövetkezendő elvárásoknak, de most már tudom, az úton nem leszek
egyedül…

Black G
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avagy a GólyatáBOR egy elsős szemszögéből

Élményfürdő beta

Egy bolond százat csinál...

Ééébresztőőő!

Boldog születésnapot!

És gumicsere volt már?

Ebéd csak homokosoknak?
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Központi Tanulmányi Hivatal
Az ügyintézés az egyetemen már eltér a középiskolában megszokottól. Eddig általában szüleid, tanáraid megmondták,
mikor, mit kell tenned, mostantól főként önállóan kell eligazodnod.
A Központi Tanulmányi Hivatal az R épület földszintjét foglalja el. Amit a Neptunon nem, azt itt tudod személyesen (!)
elintézni. És itt a lényeg, hogy személyesen, ha mégsem érnél rá, bizonyos ügyeid intézésében megkérhetsz mást is, de
akkor mindenképpen írjál meghatalmazást! Mielőtt elindulnál a KTH-ba, érdemes tájékozódni. A KTH honlapját a
www.kth.bme.hu-t jó, ha gyakran látogatod, mert ott minden, az ügyintézéssel kapcsolatos legfrissebb információról
tájékoztatást kapsz. Ugyanakkor működik egy információs szolgáltatás is azinfo@kth.bme.hu címen, az itt feltett
kérdése(i)dre pár napon belül meg is kapod a választ. Ezen kívül bizonyos ügyekben a szintén az R épületben található
Támpont Iroda, valamint a Hallgatói Képviselet (Baross Kollégium) is segítséget tud adni. Bátran fordulj hozzájuk is.
A személyes ügyintézés hasonlít a bankokban megszokott ügyfélhívós rendszerhez. Az aulában találsz két ügyfélhívót,
ahol kiválaszthatod, milyen ügyet szeretnél elintézni. Kapsz egy négy számjegyből álló sorszámot, és figyelni kell a kijelzőt,
ahol majd a sorszámod mellet megjelenik egy másik szám, ami megmutatja, melyik ügyintézőhöz kerülsz (pl. ha a sorszámod
mellett 45 lesz, ez azt jelenti, hogy a 4-es iroda 5-ös pultjához kell menned). Az ügyintézés viszonylag gyorsan történik, és
várni sem kell sokat, hogy sorra kerülj. Persze vannak kivételek, mint például a diákigazolvány érvényesítésnél, amikor
mindenki megrohamozza a hivatalt és előtted már 40-en, ha nem többen várakoznak. Sajnos ilyenkor előfordulhat, hogy
kicsit többet kell várnod. Ha megkaptad a sorszámot, akkor ne menj el a büfébe vagy ebédelni, mert ha hívnak és lemaradsz,
akkor sajnos újat kell kérned.
Arra azonban fel kell hívjam a figyelmedet, hogy az ügyintézés kizárólag fogadási időben történik, amit mindig tarts
be! A fogadási időt a KTH-ban és a honlapon is meg lehet nézni. És persze az esetleges határidőket mindig tartsd be!
Végül, amit ne felejts el – még ha néha egy picit többet is kell várakoznod –, hogy a KTH-ban sokan, sokat és jól
dolgoznak.

Melinda

14

Gólyaszám - 2006.

Ingyen sör és bor,
avagy fontos információk
Amint tudjátok a diploma
megszerzéséhez egy darab C típusú
középfokú államilag elismert nyelvvizsga szükséges, amit a BME Nyelvvizsgaközpontban is letehetsz. Tapasztalatok szerint ez nem nehezebb,
sőt talán könnyebb is, mint más
nyelvi intézetekben, és a sikeres
nyelvvizsga letétele után visszafizetik a vizsgadíjat.
Akik nem kollégiumban laknak, azoknak erősen ajánljuk, hogy
rendszeres nézzenek be a Góliátba
vagy a Barossba, mert ott mindig
mindenről tudnak, közkézen forognak
a segédletek, nem beszélve a Baross
koleszban található Hallgatói Irodáról, ahol megtalálhatóak az első
fé léve s tantá rgyak korá bbi zh- i.
Egyéb szolgáltatásokat is igénybe
vehetsz (fénymásolás, lefűzés...). És
nem utolsó sorban itt találod meg a
hallgatói képviselőidet, akik segítenek minden Téged érintő probléma
megoldásában. Ha elvesztél a jogaid
sű rűjében, for dulj bizalo mmal a
Támponthoz (R. épület földszint).

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 hallgatójaként 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

Ha nem akarod a vagyonod
felét tankönyvekre költeni, és úgy
érzed később is szükséged lesz a
k ö n yv b e n lé v ő tu d á s r a , a k k o r a
Baross koleszban rengeteg használt
tankönyvet vehetsz, egyezményes
áron. Egyéb esetekben nézz be a
k ö n y v tár b a , a h o l a z ö s s z e s t a n könyvedet megtalálod, amit egész
félévre kivehetsz, vagy akár nyárra is.
Ezt kéthetente vagy havonta meg kell
hosszabítanod a könyvtől függően.
Tudnod kell: második félévtől jogod van tanárt választani, tehát
ha nem szimpatikus tanárhoz kerültél,
vagy rosszakat hallottál róla, még van
lehetőséged átjelentkezni a Neptunban. Természetesen ezt abban az
esetben teheted meg, ha több kurzus
is meg van hírdetve.
A K TH ( leányk o r i ne v é n
Központi Tanulmányi Hivatal). Itt
kaphatsz iskolalátogatási igazolást,
itt veheted fel az indexed vizsgaidőszak elején, és itt adhatod le a
végén.
Bármit nem értesz vagy nem
hallottál még róla, kérdezd bizalommal
a mentorodat!

KÖZHÍR

Kötelező olvasmányok:
-Tanszéki hirdetőtáblák (eredmények, változások, laborbeosztás)
-Tantárgyprogramok (ez tartalmazza,
mit és mikorra kell tudnod)
-merlin.bgk.bme.hu (segédletek, házik, zh-k, jegyzőkönyvek,
rajzok)
-www.bme.hu innen elérheted az
összes tanszék honlapját,
ahol szintén segítséget találsz a felkészüléshez.
-TVSZ - Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat (a Téged érintő
összes jog és kötelesség)
-KTH hirdetőtáblája (ösztöndíj,
pályázat,szociális támogatás)
-Támpont hirdetőtáblája
-Baross kollégium hirdetője (hasonló a KTH-éhoz,emellet
albérlet, rendezvények gyűjteménye)
-www.kozlekkar.hu Itt léphetsz kapcsolatba a Hallgatói Képviselettel, és értesülhetsz a
kari élet történéseiről.
-Puska illetve a szomszéd zárthelyi
dolgozata
-Közhír

Mariann

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 szerkesztőprogramokkal, 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 szerkesztőségi ülésre, melynek időpontját
figyeljétek az egyetemi és a kollégiumi
hirdetőkön, illetve a www.kozlekkar.hu -n.

Gitka
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Nyomááás!!!
Ez az oldal arról hivatott szólni, hogy milyen rendezvények vannak itt, a Közlekkaron. Fontos, hogy
részt vegyetek ezeken a programokon, hiszen egyszerű és közben élvezetes módja annak, hogy barátokat,
ismerősöket szerezzetek. Arra viszont figyelnetek kell, nehogy „elvesszetek” a sok lehetőség között. Nem
baj, ha észben tartjátok néha azt is, hogy az egyetem nem csak a bulizásról szól, alkalomadtán azt is meg
kell mutatnotok, hogy nem vagytok „hülyegyerekek” (persze nem baj, ha közben jól is érzitek magatokat).
Egy szó, mint száz: Jó szórakozást!!!
Kezdjük csak a legelején: Gólyatábor! Aki ott volt, annak már van némi
fogalma az egyetemi életről, kapott egy
kis ízelítőt a táborban. Akinek nem
sikerült elmenni, nagyon sajnálhatja.
Adott az első feladat: emlékképeket
előcsalogatni a szerencsések agyából!
Vagy esetleg elolvashatjátok a beszámolót a balatonlellei kiruccanásról a 12.
oldalon...
Az oktatást megelőző héten van
egy regisztrációs hét, itt minden Rólatok, Gólyákról szól, közben azért mi is
jól szórakozunk. Ez a hét arra való, hogy
megismerjétek új környezeteteket és
gólyatársaitokat, akikkel még jó pár
évet eltölthettek együtt; ekkor kerül
megrendezésre a Baross Koli kertjében
egy Flekkenparty is.
Sokéves hagyomány, hogy az elsőéveseknek szeptemberben ki kell ásniuk
a csatabárdot az oktatókkal szemben,
ebben igazi indiánok lesznek segítségetekre. Ezt a programot nevezhetjük
akár kötelezőnek is, jó móka lesz, majd
meglátjátok!!
Persze eljön az idő, amikor már a
tanulással is foglalkoznotok kell, de ez
még nem teljesen az, amire gondoltok:
hogy egy pogány részt vehessen a
komoly tradíciókkal, szigorú szabályokkal rendelkező Balekkeresztelő
Szakestélyen, ahhoz nagyon sokat kell
tanulnia. A balektudnivalók elsajátítása
az oktatás első heteiben történik, amikor
megismerkedhettek a Kar és a szakestélyek történetével, dalaival, a felkészüléseteket egy balekvizsga zárja.
Balekkeresztelésen kívül egy szakest
célja lehet még firmaavatás, szalagavatás és gyűrűavatás is.
A Kollégiumi Napok szinte
olyan, mint egy kis Kari Napok: minden
este buli, lelkes résztvevők, csak kisebb
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létszámban. Nem csak a Baross lakóinak
szervezik, ha a Góliátban laksz, esetleg
nem vagy kolis, akkor is gyere, főleg
ha idén sikerül összehozni egy fergetegesnek ígérkező Bulibuszt!
Gólyabálunkat általában más
iskolákkal illetve karokkal együtt
rendezzük, választásnál nem utolsó
szempont az, hogy lányokból ne legyen
hiány. Az est fő attrakciója a gólyaavatás, amikor igazi gólyákká váltok
azáltal, hogy elmondjátok a gólyaesküt,
és megisszátok a csodálatos ízvilágú
gólyaitalt. A bál ideje alatt koncertek,
diszkó és koktélbár is szórakoztatja a
vendégeket.
Minden év márciusában kerül
sor a Közlekkari Hetek lebonyolítására, melynek első hete nem a
felhőtlen szórakozásról, annál inkább a
szakmai programokról, gyárlátogatásokról szól. Második hetében kerül
megrendezésre idén XXVI-ik alkalommal a Közlekkari Napok. Ez egy
hatnapos programsorozat, melynek
során a csapatok különböző feladatok
teljesítésével próbálják megszerezni
jelöltjüknek a Főkormányosi címet. A
próbák rendkívül változatosak, néhány
héttel korábban megjelenő kiírásból
lehet a feladatokat megtudni, ezek
között viszont vannak olyanok is (pl.

Baross Filmszemle, propaganda,
Hajtányverseny, sörváltók és maga az
arculat kitalálása), amelyek nagyon
hosszú felkészülést igényelnek, nem
lehet elég korán kezdeni. A Kari Napok
eredménye nem utolsó sorban az, hogy
egy nagyon összetartó társaságot
kovácsol össze. Esetleg ha elsőévesként nem sikerül a dobogó közelébe
férkőzni, akkor sincs világvége; célotok
inkább a „Szimpatikus csapat” cím
elnyerése legyen, no meg a tapasztalatszerzés. A KN során a sok elvégzett
munka mellett is rengeteg időtök lesz
szórakozni, bőven adódik alkalom
például a koncertek, a hajnalig tartó
partik és nem utolsó sorban a túra
során.
Az Iron Hook-ot ismét megrendezik a nagy sikerre való tekintettel.
Ez egy kispályás labdarúgó-bajnokság,
melynek helye a Baross dühöngője;
bárki nevezhet, aki össze tud hozni egy
4, illetve 5 fős csapatot. Nem kell
megijedni, a legamatőrebb csapatot és
a lányokat is külön díjazzák.
Persze tudom, hogy ez itt nem a
reklám helye, és senki kenyerét nem
szeretném elvenni, de megemlíteném a
mi egyetlen HaBárunkat is, ha már
folyamatosan a bulizásról írtam! Teljes
nyugalommal állíthatom, hogy eddig
nem volt olyan rendezvény, ami esetleg
nem a HaBárban végződött volna.
Mikor fáradtan, egy sör (vodkanari)
mellett leülsz beszélgetni a barátaiddal,
igazából nem számítasz arra, hogy
szétzúzod aznap este az agyadat, mégis
belecsöppensz egy igazi HaBár-buliba,
és ez a klassz benne, ezért is szeretjük
annyira!

Csillu
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HaBár Teázó, mint Szórakoztató és Élmény Centrum
Kedves Közlekkaros Gólyák! Először is fogadjátok gratulációmat, hogy felvételt nyertetek a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karra. Yuppí!!!
A HaBár (KOHT-0001) a Műegyetem berkein belül az egyetlen kurzus az esti hallgatók számára, melyet a legnagyobb
várakozással vesznek fel és 80% feletti az óralátogatottsága. Félreértés elkerülése érdekében ezt a tárgyat nem találod meg a
Neptun keresőjében.
Mi is a HaBár? A BME Közlekedésmérnöki Kar Klubja. Mindenkinek mást jelent, és külön létformát követel meg. Egy igazi
közlekes másfél órán keresztül jelentéktelen fejtörés nélkül tud mesélni HaBáros élményeiről. Ezt tapasztalhattátok a Gólyatáborban,
és most nekem is fejtőrést okoz, hogy röviden bemutassam Nektek. Nem sok olyan kulturális kari rendezvényről tudok, ami előtte
– közben – utána ne HaBárral lenne kapcsolatos. Eddig is jártátok úton-útfélen kocsmákba, restikbe, krimókba, éttermekbe vagy
szabadtéri söröspultok hoz. De Ő többet jelent, mint egy hely, ahová beülünk meginni egy sört. Ha belépsz felszabadulsz, biztonságban
érzed magad, és határtalan önbizalom tölt el. Itt találkozhatsz évfolyamtársaiddal, barátaiddal és a felsőbb éves Közlekesekkel.
Megbeszélheted a napi élményeidet, sérelmeidet, bánatodat, örömödet. Mindig megértő, együttérző bólogató arcok kísérik
figyelemmel mondandódat (kiváltképp, ha azt kérdezed: Kérsz még egy sört?) és hasznos tanácsokat kapsz mind az egyetemi
helytállásoddal, mind az életben való boldogulásoddal kapcsolatban. Otthon érzed magad, mert egy egész estét el lehet tölteni
kényelmesen és gond nélkül. Zenehallgatás, csocsó, dart’s, társasjáték, blattolás, fickózás/csajozás, kajálás, iszogatás, táncolás,
tévézés, alvás, inbolygás és még sorolhatnám. Mindezt egy helyen. A HaBárban. Ha igazából elkapod a lüktető ritmusát már
vágysz rá, érzed, hogy itthon vagy. És ehhez nem kell mást tenned, csak ellátogatni a HaBárba, először okosan figyelni, koncentráltan
beilleszkedni, tisztelni a lányokat és az ittlakókat.
Dióhéjben ennyi. Aki nem hiszi, járjon utána.
Jó utat a közlekesnek!

petya.habar.tar

Szolid árakkal, Italkülönlegességekkel, Folyamatos akciókkal
Csocsóval, Koktélbárral,

Várunk benneteket szeretettel

Elérhetőségek:
(06/1) 463-29-03 06/20 317-69-04
www.habar.hu

HaBár

Szórakoztató és Élménycentrum
Baross Gábor Kollégium XI., Bartók Béla út 17.
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Öntevékeny körök
Az öntevékeny körök azért jöttek létre, hogy a kisebb hallgatói csoportosulások valamilyen hobbi szintén űzött foglalkozást
szervezetten végezzenek, és ennek eredményeként mások számára is élvezhető dolgot állítsanak elő, és hogy minél színesebb
programkínálatból választhasson az, aki nem tanulással tölti azt az időt, ami nem tanulásra való. Ez magyarul annyit jelent,
hogy például egy kisebb baráti társaság együtt művel valamilyen szabadidős tevékenységet. Tagja bárki lehet, aki a BME
Közlekedésmérnöki kar Hallgatói Önkormányzatának is tagja, vagyis minden beiratkozott, alapképzésben résztvevő hallgató.
Minden körnek kell, hogy legyen Szervezeti és Működési Szabályzata, amit a Hallgatói Képviseletnek kell benyújtani, ők
döntik el, hogy megalakulhat-e az új kör. Ha bárki új társaságot akar alapítani, vagy csatlakozni szeretne valahova, vagy csak
kérdése van, az keresse Horváth Péter Róbertet, vagy a www.kozlekkar.hu címen talált elérhetőségeket.Az alábbiakban rövid
ismertetőt olvashattok karunk hallgatói csoportosulásainak tevékenységéről, amik tárt karokkal várnak mindenkit – albérletest,
kollégistát, bejárót, betolakodót egyaránt.
Kondi Kör
A Baross Gábor Kollégium alagsorában található az edzőterem, ami helyt ad jó néhány gépnek – így
fekvenyomó padnak, kézi súlyzóknak, lábgépnek meg hasonló eszköznek. A bérletet bárki kiválthatja, Barosslakóknak 3000 Ft egy félévre, a többieknek 5000 Ft.
Kerékpáros Klub – vezetője Madai Péter
A kör fő feladata az EHK tulajdonában lévő kerékpárok kölcsönzése és karbantartása. A tavaszi és a kora
őszi időszakban, iskolaidőben lehet bringákat bérelni a kollégiumban.
Iron Hook – vezetői Keresztes Dávid és Boros Bence
Karunkon az Iron Hook, mint öntevékeny kör tömöríti a focizni vágyókat, méghozzá jól szervezett keretek
között. A Baross kollégium „dühöngőjében” minden nap délutántól estig zajló meccssorozat ugyanis egy
bajnokságot takar – őszi és tavaszi idénnyel. Bárki nevezhet, de legjobb, ha maga mellé gyűjt még úgy 4
embert (legfeljebb 5 fős lehet egy csapat).
Küzdők Klubja – vezetője Kovács Gergely Péter
A kollégium épülete – oly sok egyéb mellett – egy tornatermet is rejt magában. Tökéletesen alkalmas ez a
hely egy kis bunyóra. Mindig társ ebben Kovács Gergely Péter, a kör képzett vezetője, aki bármikor ellát
bárkit néhány harci tanáccsal – meg pofonnal.
Kosárlabda és Röplabda Szakosztály
A két szakosztály sportolói heti többszöri edzéssel készülnek a bajnokságokra. Köreikbe elsősorban nem
kezdőket várnak. Az érdeklődő kosarasok keressék Gadácsi Pétert vagy látogassanak el a
www.websamba.com/kozlekhenger címre, a röpisek vezetője Vári Miklós és Timkó Gábor.
Audio Stúdió – vezetője Bakler Csaba
Célja a kari és kollégiumi rendezvények hangosítása, valamint szükség estén a rendezvények megfelelő
megvilágítása. A kör tagjainak feladata még az eszközállomány karbantartása, javítása is.
EHE Kulturális Műhely
Ez egy dinamikusan fejlődő, sokszínű kör, számos tevékenysége közé tartozik irodalmi estek tartása, filmvetítés,
a Kar zenészei számára próbalehetőség biztosítása. Bővebb információ a programokról az ehe.bgk.bme.hu
címen található.
„Lajta Flotta” Motoros Club
A név önmagáért beszél, bárki lehet a kör tagja, persze nem hátrány, ha van motorja. A klub működésének
részleteiért érdemes felkeresni a www.lajtaflotta.fw.hu címet.
Bogrács Kör
A Bogrács Kör feladata, hogy a közösségi események alkalmával biztosítsa a megfelelő mennyiségű és minőségű
étket a résztvevőknek – hisz jobb ízű a falat, ha mindnyájan esznek. Németh Gábor vezetése alatt öntevékenykedik a
kör, melynek állandó tagjai mellé mindig szívesen látnak ügyes kezű segítőket. Elérhetőségük: bogracskor@freemail.hu
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Baross Informatikai Szakkollégium - vezetője: Lénárt Gábor
Fő feladatuk a kollégiumban a hálózat üzemeltetése, a fellépő gondok orvoslása. A kollégium 4-edik
emeletén található a számítástechnika terem, ahol nyitvatartási időben, lehet internetezni, nyomtatni,
vagy bárminemű segítséget kapni. Saját webserverrel rendelkezik, ez a merlin, ahol sok, a tanulással
kapcsolatos anyagot lehet találni (merlin.bgk.bme.hu). Várnak tagokat, a bekerüléshez minimális tudás
és elkötelezettség kell.
Sportszertár - vezetők: Gáspár Attila, Menczel Tamás
Az öntevékeny körök közé soroljuk, de működését tekintve a szertár kicsit más. Rengeteg sportszert
tárolnak, ilyenek a korcsolya, a ping-pong felszerelések, darts, tollasütő, teniszütő, sokféle labda, az
extrémebbeknek gólyaláb, szánkó vagy sakkészlet. A Baross koliban számos helyen lehet találni plakátot,
ami bővebb információt ad. A kölcsönzés minimális pénzösszeg fejében történik, de a vezetők két
sörért bármit odaadnak. Érdemes kihasználni!
Közhír - vezetője: Radok Edina
Az újság már betöltötte 31-ik életévét is, már sokat megért. Minden hónapban megjelenő lap, állandó
jelleggel várja azokat, akik írni, fotózni, tördelni szeretnének. Ötleteket, észrevételeket, véleményeket
és rejtvénymegfejtéseket várunk (mert ugye nem titok, hogy ez az az újság) a következő e-mail címre:
www.kozhir@kozlekkar.hu. A szerkesztőségi ülések időpontjáról a Kollégiumban és az Egyetemen
kihelyezett plakátokon, illetve a www.kozlekkar.hu honlapon tájékozódhattok. Minden érdeklődőt
szívesen látunk itt is. Gyertek!

Ha megtetszett bármelyik is, bártan érdeklődj!

Gábor

A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük kispályás, de annál nagyobb
szabású labdarúgó-bajnokságunkat.
Az új tanév kezdetével ismét megrendezzük a Baross Gábor Kollégium népszerű kispályás labdarúgóbajnokságát, az Iron Hookot, melynek helyszíne továbbra is a kollégium dühöngője (Baross Gábor
Kollégium XI. ker. Bartók B. út 17.). Lebonyolításának ideje a 2006/2007-es tanév őszi félévének
szorgalmi időszaka. Szeptembertől várjuk minden érdeklődő 4-5 fős csapat jelentkezését.
A nevezési díj várhatóan 3000Ft/csapat lesz, melynek felét a valamennyi mérkőzésükön megjelenő
csapatok a félév végén visszakapják. Az első négy helyezett okleveles díjazásban, illetve pénzjutalomban
részesül, díjazzuk továbbá a legamatőrebb csapatot, a lánycsapatok pedig extra nyereményekben is
részesülnek.
A nevezéssel és szabályokkal kapcsolatos részleteket megtalálhatjátok a kollégium földszinti
sporthirdetőjén valamint a www.kozlekkar.hu honlapon.

Szervezők
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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 JóóóTakarmááány Zoltán
HÖK elnök
Felelős szerkesztő
Radok Tegnapvoltlapzárta! Edina
Főszerkesztő
Pölczman Ottvagyunkmár? Balázs
Tördelőszerkesztők
Hukics Elegemvan István
Molnár Banderas András
Olvasószerkesztők
Őri Könyvtáros Anett
Tóth Nyomááás!Csilla
Írták
Beke Tavalyról Margit
Benkő Öntevékeny Gábor
Bozzay Matekszigó4ever Melinda
Fekete Gólyatábor Gergő
Horváth Pici Péter Pycí Róbert
Molnár Megint András
Tasi SzinténTavalyról Mariann
Tóth EgyszerMárSzerepelt Csilla
Fényképezte
Hegedüs Szúró Péter
Rajzolta
Dér Üvegvisszaváltó Dániel
KÉSZÜLT:
A HALLGATÓI KÉPVISELET
TÁMOGATÁSÁVAL
A DTPeRINT Bt.
NYOMDÁJÁBAN
400 PÉLDÁNYBAN
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A strandon megszólal a hangosbemondó:
- Achtung! Achtung! Egy német kisfiú
várja a szüleit a gyerekmedencénél.
- Egy matróz hajótörést szenved, és 10
éve egy lakatlan szigeten él. Egyik reggel
meglát egy hajót, a sziget mellett. Gyorsan
meggyújtja a jelzőtüzet, a hajón észre is
veszik. Lehorgonyoznak, és egy csónak
elindul a partra. Amikor kiköt, a hajótörött
örömmel szalad hozzájuk. A csónakban
ülő első tiszt átnyújt neki egy újságot, a
következő szöveggel:
- A kapitány úr azt javasolja, hogy olvassa
el, mik történnek manapság a világban,
aztán döntse el, hogy megmentsük-e?
- Mi az hosszú, sárga, meleg és nem
mozog?
- ???
- Combino villamos!
Választások után nagy, fekete autó megy
vidékre, benne Gyurcsány Ferenccel és a
kormány négy másik politikusával.
Egyszer csak az autó nagy sebességgel
nekicsapódik egy fának. A rendőrök,
mentők, tűzoltók azonnal a helyszínre
sietnek, de csak a totálkárosra tört autót
találják, a politikusoknak hűlt helye. A
közelben azonban meglátják a paraszt
bácsit, aki egy hatalmas földhalom mellett
támaszkodik az ásójára. Megkérdezik tőle:
- Bátyám, látta a balesetet?
- Láttam én.
- S hová lettek a politikusok?
- Elástam őket.
- Meghaltak?
- De meg ám.
- S egy sem maradt életben?
- Hát, a Gyurcsány és az a másik, a Kóka,
az mondták, hogy ők még élnek, de én
ezeknek már semmit sem hiszek el!
Két szesztestvér iszogat a kocsmában.
Egyik felest küldik le a másik után, amikor
egyikük hirtelen hanyatt esik a székről és
mozdulatlanul elterül a padlón.
A haverja odaszól a csaposnak:
- Látja, ez a haverom! Mindig tudja, mikor
kell abbahagyni!
Egy fiatalember a városba költözik és beáll
egy nagyáruházba eladónak.
- Van valami tapasztalata ezen a téren?
- Persze, én ne tudnék eladni?

A manager gondolja, na majd meglátjuk,
de tetszett neki az önbizalma.
Az első nap végén megkérdi tőle:
- Na, hány vevője volt ma?
- Csak egy.
- Egy? A többi eladó átlaga napi 20-30!
Na és mennyi volt a bevétele?
- 210.325 dollár 65 cent.
- Mennyi??? Mit adott el?
- Először eladtam neki egy pecahorgot.
Aztán egy nagyobbat. A végén egy egész
horgászfelszerelést. Aztán kér deztem,
hová akar menni horgászni? Ő fel akart
az északi partra. Erre azt tanácsoltam,
hogy oda jobb lesz egy vitorlás is. Erre
elmentünk az osztályra, és vett egy
duplamotoros Seawind-et. De nem volt
biztos benne, hogy a Civic-je el tudja
vontatni. Lementünk a szalonba és
eladtam neki egy Pajero-t 4 kerékmeghajtással.
- Maga azt akarja mondani, hogy az ember
csak egy horgot akart és maga végül
eladott neki egy hajót meg egy autót?
- Hááát, nem egészen... ő valójában egy
csomag tamponért jött be... Erre mondtam neki, ha már a hétvége így el van
szúrva, elmehetne inkább horgászni.
Három rendőr az utcát járva beszélget:
- Hallottátok, hogy szeptemberben 40 fok
lesz? - szólal meg az első.
- Én azt hallottam, hogy havazni fog mondja a második.
- A fenébe is! - hördül fel a harmadik - Ki
fog 40 fokban havat hányni?
Egy magyar és egy amerikai a nemzeti
vívmányokról beszélgetnek. Így az
amerikai:
- We have George W. Bush, Stevie
Wonder, Bob Hope and Johnny Cash.
Mire a magyar:
- We have Ferenc Gyurcsany, no wonder, no hope and no cash.
- Mi lesz, ha Teréz sírjára építik a diákszállót?
- Koleszterin.
Két kollégiumi szobatárs borzasztóan
összeveszik, és megfogadják, hogy nem
beszélnek többet egymással. Este az
egyik odanyújt egy cédulát a másiknak:
“Hétkor kelts fel!”, és lefekszik. Délelőtt
tízkor ébred, egy cédula van az éjjeliszekrényén: “Hét óra van, kelj fel!”

