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Kedves Gólya!
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 olv a s g a t n o d a K ö z h ír a k tu á l i s
számát. A lap mindig tartalmazza
az aktuális tudnivalókat, és rengeteg érdekességgel teszi még
színesebbé a szürkének amúgy
sem nevezhető egyetemi hétköznapokat. Neked készül, és
örömmel számítunk a Te segítségedre s 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 s 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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KözHÍRdetés!
Nem a Gépelemek Tanszéknek ajándékoznád minden
tehetségedet? Többet érzel Magadban, mint az asztalfióknak
írni? Kezdő logisztikus, de profi szervező vagy? Örömmel
várunk, ha kedvet érzel a rajzoláshoz, cikkíráshoz, vagy akár
az újság szerkesztéséhez!
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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 az előző oldalon
található térkép és az itt következő néhány jó tanács.
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 J ) szemben
található. Van heti menü kajajeggyel, de alkalmi, á la carte
étkezésre is van lehetőség. Ha csak valami gyorsra vágytok, a
Bertalan Lajos utcán, nem messze a Bartóktól, van egy príma
gyrosos, vagy a Móricz Zsigmond körtéren 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. 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 épület a hátsó bejáratnál parkoló gépcsodákról
ismerszik meg, itt székel a Vasúti Járművek Tanszék, valamint itt
található a járműipari labor is.J. Az E épület a Nyelvi Tanszék
és a nyelvvizsgaközpont főhadiszállása, illetve 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
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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 dancebulikat is tartanak, a Drönkben azonban
néha zártkörű, csak építősök számára
szervezett rendezvények is vannak –
lévén ez az építősök kollégiuma. A
„felkészülést”, az esti program elő-

készítését számtalan műintézmény szolgálja, amint azt a térképen látható nagy
számú # jel is mutatja…
Élelmiszerboltokból sincs hiány, a
Gellért-tér közelében két éjjel-nappali 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. A
Móriczon található egy Spar üzlet. Kisebb
boltok egész serege sorakozik mind a
Bartókon, mind a Budafokin.
Fontos lehet még – főleg nagy tétel
esetén -, hogy hol találhattok megbízható,
olcsó fénymásoló-szalonokat. Kiemelten
említem a Csiky u. és a Budafoki út sarkán
található Xerox szalont, mivel itt kész
fénymásolatok kaphatók jó néhány
egyetemi jegyzetről, illetve a nyelvi
tanszék jegyzetei kizárólag itt kaphatók.
Emellett a Bartókon a Fuji Photo –
CopyCat (itt digitális képelőhívásra és
igazolványkép készítésére is van lehetőség), 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 Global Copy, valamint a
Gellért Szálló mellett nyíló kis utcában, a
Postával szemben lévő szalon. A Móriczon a Copy General éjjel-nappal nyitva
tart.
Könyvesboltok között mindenképp
vezető a Libri és az Alexandra, előbbinek
a Bartókon és a Móriczon egyaránt van
üzlete, emellett antikváriumokat és kisebb
könyvesboltokat is találhattok a kör-

nyéken. 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 első emeletén 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 is lehetőségetek van.
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 Csiky
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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A Baross koliról csak annyit…
Ez a cikk arra hivatott, hogy így előre egy kis bepillantást nyújtson a kollégium falai mögé.

Ha viccesen akartam volna kezdeni
az irományomat, úgy is fogalmazhattam
volna, hogy „A Baross koli és ami
mögötte van”. De akkor a cikk felének a
kertről kellene szólnia… A tréfát félretéve:
a közlekesek főhadiszállása, a Baross
Gábor Kollégium a Bartók Béla úton, a
17-es szám alatt található. Ez a területi
elhelyezkedés igencsak előnyös, több
szempontból is.
Az első és legfontosabb: közel van
az egyetemhez. Az itt lakók kiváltsága:
gyalog járhat suliba. A K épület 5 perc
séta, az E 12, a Z valamivel kevesebb, mint
az utóbbi. Ezek persze csak közelítő
értékek (de természetesen, zh-ra igyekezve, rekordokat lehet dönteni J). A
másik dolog: a Bartók Béla út fontos
tömegközlekedési „ér”, így rövid idő alatt
elérhető mind a belváros, mind a pályaudvarok bármelyike.
Az épület maga U alaprajzú, négyemeletes, az utcaképbe illő homlokzattal.
A földszinten található a hallgatói iroda,
az emeleteken a lakószobák. A magas-

földszintről vezet ajtó a kertbe, amely nem
pusztán „zöld sziget”, hanem kellemes
programoknak (pl. csatabárdásás, a
Bogrács Kör rendezvényei…) és egy zárt
parkolónak helyet adó terület. A legérdekesebb szint azonban mégiscsak az
alagsor. Itt van először is a HaBár
Szórakoztató és Élménycentrum (melyre
most nem térnék ki; egy külön cikk szól
róla), aztán a Dühöngő, az U szárai által
körülölelt aréna, amely otthont ad az Iron
Hook Kupa küzdelmeinek, valamint
kiszolgálja a mozgásra vágyó futballbarátokat. Persze a kiskapuk mellett azért
a kosárpalánkok sem hiányoznak. Van
még egy kondi- és egy tornaterem, előbbit
felesleges magyarázni, utóbbi pedig
elsősorban pingpongozás céljára használható kitűnően. Minden szinten található egy konyha, villanytűzhellyel
felszerelve, így a kellő ambícióval (de
mikróval nem) rendelkező lakóknak sem
kell lemondani a meleg ételről. A főzés
sebessége azért elmaradhat az otthon
megszokottól…
De miért is jó kolisnak lenni? 1.
Először is: mert anyagilag megéri. A
fizetendő kolidíj ugyanis töredéke annak,
mint amit albérletre ki kellene fizetni. De
ez még nem minden. Az összes szoba
internet hozzáféréssel van ellátva, mely
szolgáltatás különösen jutányos áron
érhető el, csak számítógépet kell hozni.
Ezenfelül majdnem mindenhol van kábeltv
is, ingyen, de persze készülékről a
lakóknak kell gondoskodni. 2. Közel van
az egyetem, így sokáig lehet aludni,
valamint ha valaki nem túl mobilis,
megspórolhatja a BKV bérletet. 3. Talán
a legfontosabb: a közösségi szellem. Mert
hiszen ez a lényege az egésznek. Sorstársakkal vagy körülvéve, akik ugyanazt
az utat járják, mint te. Segítséget kérhetsz
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feladataidhoz a szobatársaidtól, a szomszédoktól, vagy bárkitől. Legyen szó akár
jegyzőkönyvekről, akár korábbi zh-król,
vagy egyszerűen, ha csak valamit nem
értesz. Ezzel pedig elérjük a 4. pontot, ami
nem teljesen különül el az előzőtől, ez
pedig a kollektív tanulás. Több szem
többet lát - ahogy a mondás is tartja - ez
a tanulásra is igaz. Van, aki egyik dologban jobb egy kicsit, másvalaki egy
másikban, és így kisegíthetik egymást. A
csoportos munka leginkább a rajzfeladatokban csúcsosodhat ki. Ennek
színteréül szolgál a rajzterem, számos
rajzasztallal, valamint tetőtéri panorámával. A szoba nappal kellemesen
világos, ám igazi élet a rajzleadások előtti
estéken költözik bele. Ekkor megtelik
szorgos hallgatókkal, akik addig nem
lelnek megnyugvást, míg készek nem
lesznek a nagy művekkel (vagy művektől? J). A rajzasztalok főként a későbbi
félévekben praktikusak, hisz az A3-as
papírokkal még könnyebben el lehet
boldogulni, a szobákban található íróasztalok viszont az A1-es lapokkal már
nem éppen kompatibilisek.
Hogy milyen előnye van még ezeken
kívül a kolinak? Az, hogy nem lehet
unatkozni. Sosem vagy egyedül, közel
vannak a barátok, ismerősök, akikhez át
lehet ugrani, és biztos akad közöttük, aki
benne van valami jó programban. Lehet
sporteszközöket bérelni, benevezni az
Iron Hookra, vagy felfedezni a környéket.
Esténként meg vár a HaBár, a nagy bulik
és a BL közvetítések helyszíne, a kapcsolatépítés fellegvára.
Mit mondhatnék még zárásként,
röviden? A koliról csak annyit, hogy jó
hely.

Freetz
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Közlekkari Ki Kicsoda
A BME rektora: Dr. Molnár Károly

A kar dékánja: Dr. Kulcsár Béla

A BME rektorhelyettesei:
Dr. Kövesi János – oktatási rektorhelyettes
Dr. Sallai Gyula – stratégiai rektorhelyettes
Dr. Zrínyi Miklós – tudományos és nemzetközi rektorhelyettes

A kar dékánhelyettesei:
Dr. Eleőd András – nemzetközi ügyekkel foglalkozó
dékánhelyettes
Dr. Szabó András – oktatási dékánhelyettes
Dr. Gyenes Károly – gazdasági dékánhelyettes
Dr. Rohács József – tudományos dékánhelyettes

A Dékáni Hivatal vezetője: Dr. Komócsin Zoltán

A Baross Gábor Kollégium kinevezett igazgatóhelyettese:
Csiby Soma – GMF, Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Tagkollégium és Baross Gábor Tagkollégium
A Hallgatói Képviselet tagjai:
Bózsvári Gábor – elnök, feladata a kar felsőbb vezetésével való kapcsolattartás a Hallgatói Képviselet (HK) munkájának irányítása.
Angyal Róbert és
Keresztes Péter – képviselik a kart az Egyetemi Hallgatói Képviseletben, kapcsolatot tartanak a Hallgatói Képviselet és az
Egyetemi Hallgatói Képviselet között.
Balogh János – gazdasági felelős, végrehajtja a HK gazdasági intézkedéseit (ösztöndíj, szoctám), a Kari Diákjóléti Bizottság
(KDJB) elnöke.
Váczi Attila – oktatási- és tanulmányi felelős, többek között hozzá tartozik a vizsgaidőpontok egyeztetése is.
Iberpaker Péter – a Programszervező Bizottság vezetője, a kari programok szervezője és lebonyolítója, így a Gólyatábor, Gólyabál,
Kari Napok stb. hozzá tartoznak.
Bicsák György – kommunikációfelelős, egyben a Közhír felelős szerkesztője.
Hegedüs Péter – sportfelelős, a kari sportéletet irányítja és felügyeli a sport öntevékeny köröket.
Zsován Noémi – kollégiumfelelős, a kollégiumi ügyeket intézi a Kollégiumi Bizottság titkáraként.
Horváth Péter Róbert – iroda - és kultúrfelelős, a kari öntevékeny körök, valamint a Mentor Gárda védőatyja.
Kovács András – marketingfelelős, feladatai közé tartozik a kari rendezvények tárgyi, személyi és anyagi feltételeinek biztosítása
és bővítése.
A Kollégiumi Bizottság tagjai:
Zsován Noémi – elnök
Zipszer Gábor – diákgondnok
Szabó Viktor – programszervező
A Programszervező Bizottság tagjai:
Iberpaker Péter – HK Programszervező,
PSzB vezető
Szabó Viktor – KB Programszervező,
PSzB tag
Posztl Anna – PSzB tag
Tóth Imre Zoltán – PSzB tag
Nagy Gábor – PSzB tag
Kari Diákjóléti Bizottság tagjai:
Bodó Tibor
Csábi Helga
Posztl Anna
Bősz Anett
Bellér László
Miletics László
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Az első félév tárgyai
avagy mi fán terem a kredit?
A következő pár sor azért íródott, hogy segítsen abban, hogy a félév során Rád zúduló tantárgydömpingben mi az,
amire nagyon figyelj oda, és mi az, amit esetleg lazábban vehetsz. Ahogy egyik mechanika gyakorlatvezetőnk mondta: „Cél
a kettes. Van, aki másért jön ide, de a végén ő is örülni fog a kettesnek.” Persze most még mosolyogsz ezen, de pár hónap és
tökéletesen átérzed a helyzet „súlyosságát”. Na de lássuk, mivel „vár” Téged az első félév a Közlekkaron!
Matematika (6 kredit, vizsgás): Egyike azoknak a tantárgyaknak, amelyek elég nagy nehézséget okoznak az emberek többségének. Lesz
hetente másfél előadásod meg egy gyakorlat. Nem is lenne akkora nagy gond a tárggyal, ha több gyakorlat lenne, és akkor több idő lenne a
magyarázatra, meg a példák megértésére. Ha valaki biztosan szeretné tudni, akkor viszonylag nagy mennyiségű órán kívüli tanulást, gyakorlást,
példamegoldást igényel a dolog. Komplex számokról, vektorokról, függvényanalízisről, deriválásról és integrálásról szól a félév. Vizsgás tárgy, a
jegybe beleszámítanak a félévközi ellenőrzések eredményei is.
Mechanika – Statika (4 kredit, vizsgás): Ha egyetem előtt még soha nem találkoztál eredő vektorkettőssel, vagy nyomatéki ábrával,
egyszóval statikával, akkor ez is okozhat nehézségeket. Hasonlóan a matekhoz, rengeteg otthoni gyakorlás kell hozzá, a gyakorlatokat pedig
nagyon ajánlott látogatni, az ottani feladatok a ZH-kban előfordulhatnak, nem mellesleg meg is lehet érteni az anyagot. Ez is az egyik buktatárgy,
mert egy gyakorlatvezetőt idézve, ha a ZH-n nem, akkor majd a vizsgán vágnak ki... Sikeres ZH-kal mehetsz vizsgázni, ahol rövid beugrón kell
megfelelned ahhoz, hogy ténylegesen vizsgázhass.
Műszaki ábrázolás I. (3 kredit, félévközi jegyes): heti egy előadás és egy gyakorlat. Van 4 házi feladat szigorú (!) beadási határidővel (ha
nem adod be időre, automatikusan 0 pont a 10-ből). Az anyag nagy része ábrázoló geometria, ami nem túl kedves egy dolog, ha eddig még nem
tanultad. Az egyetlen létező írásmód a 75°-ban dőlő szabványírás. Félév vége felé belekezdtünk a géprajzba is, de a BSc-s tantervnek köszönhetően
ez inkább otthoni, elméleti tanulást jelentett. Elég sok minden függ attól hogy a tanár hogy pontoz, mennyire érthetően magyaráz. Erre épül a
műábra II., majd 3. félévtől a Járműgépelemek, nem érdemes az elsőn elbukni, mert sokat lehet vele csúszni, és keresztfélév sem indul a tárgyból.
Általános járműgéptan (3 kredit, félévközi jegyes): heti egy előadás és kéthetente egy labor. A félévi jegy a ZH-kból jön össze, de emellett
a laborok kötelezőek, van, ahol beugró ZH-t is iratnak, illetve jegyzőkönyv kell, amit a szabványírás és a mérnöki precizitás jellemez leginkább. A
sikeres félévhez még 12 házit is le kell adni a történelmi számítógépeken. Az anyag jórészt fizika, egy kis statisztika. Van benne az egyenes vonalú
mozgástól az áramláson át a hőtanig minden. A probléma az, hogy a legapróbb részletig mindent visszakérnek, ráadásul mindig tudnak új feladatot
adni a ZH-ban.
Számítástechnika I. (3 kredit, félévközi jegyes): Hetente előadás, kéthetente gyakorlat. Érdemes jegyzetelni órán és gyakorlaton is, mert
ZH-n engedélyezett a használata. Pascal programozásról szól a félév; elég száraz tud lenni, de megtanulható. Itt is ki lehet fogni olyan „gyakvezeket”,
akiknél lesz egy „nagyobb lélegzetű” féléves házi is.
Műszaki kémia (3 kredit, vizsgás): Talán az első félév legjobban a szakmába vágó tárgya, tanulni fogtok motorokról, üzemanyagokról,
azok előállításáról, stb. Hagyományosan a félév első ZH-ját ebből írjátok, a középsuliban megismert sárga kémia könyvből kell rá készülni és egy
teszt formájában kell számot adni a tudásról. A tárgy előadásból (vannak érdekes részek) és kötelező gyakorlatból (5+1db) áll, amiken viszont van
beugró, tehát tanulni kell rájuk. Ezeken pontot lehet szerezni (1-5), amikből 18 esetén sikeres ZH nélkül is van aláírás, 15 pontnál pedig ZH-val
együtt engednek vizsgázni. Érdemes gyűjteni a pontokat, mert beleszámít a vizsgajegybe is. A vizsga a kiadott tételekre alapszik, megtanulod és
átmész.
Fizika (3 kredit, vizsgás): Új tárgy a karon, a tavaly bevezetett BSc „szülöttje”. Alapja az elektronika és elektrotechnika, de persze sok mást
is fogsz tanulni, sokat tud segíteni a középiskolai emelt érettségire készítő kék fizikakönyv. Heti egy előadás van belőle, plusz kéthetente egy
bemutató, amin kísérleteket láthatsz. A tárgy sokszor nehezen érthető a kettősintegrálokkal és barátaival. Ennek ellenére viszonylag sokan
átmentünk, nem egy buktatárgy, aránylag könnyen behúzható a 3 kredit (inkább szerencse kell hozzá...).
Közlekedési rendszerek (2 kredit, félévközi jegyes): Ez a másik valóban szakmai tárgy, gyakorlatilag arról szól, amire a neve is utal, a
későbbi közlekedési folyamatok alaptárgya, előkövetelménye. Heti egy előadás van, és két ZH a félév során. Nem egy nehéz tárgy, csak az órán
leadott anyagot kérik vissza a ZH-n és úgy, ahogy ott elhangzott. Lesz egy jó adag ábra, amit majd meg kell tanulni, de nem vészes.
Minőségügy a közlekedésben (2 kredit, félévközi jegyes): Az egyik legszárazabb tárgy heti egy előadással. Mindenféle ISO meg EU
szabványok és direktívák. Akit egyáltalán nem érdekel a téma, annak elég szenvedős lesz. Félév végén van egy ZH, ami bár totó-lottó, tippelgetés,
de elég húzós, mert sok az anyag és nem éppen a legkönnyebben tanulható. Van, aki némi tanulással ötöst tud írni belőle, s van akinek magolás
után sem megy hármasnál jobbra, bizony a szerencse forgandó.

Evee & Tody
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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 kiváltott
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 a 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 hosszabbításra
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 Tankönyv-olvasóban (Központi épület alagsor 36-ban) tudod
kikölcsönözni, de erről ott tájékoztatnak
majd. 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 egyetemi polgárt,
hogy használjátok ki a könyvtár adta
lehetőségeket!
Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy felhívjam figyelmeteket a Z épület
IV. emeletén található szakkönyvtárra,
mely a Kar, azon belül pedig a Közlekedésgazdasági Tanszék könyvtára. A
könyvtár idézem: „a közlekedés gazdaság-üzemszabályozás, továbbá a kapcsolódó tudományterületek aktuális szakirodalmával áll rendelkezésre”.
Tehát nagy segítséget nyújthat a
vizsgákra való felkészüléshez, és a
korábban elkészített szakdolgozatokba
is bepillantást nyerhetsz. A könyvtáros
hölgyek mindig kedvesek, segítőkészek,
minden témában tudnak könyvet ajánlani. A könyvtárban lehetőség van
szaklapok tanulmányozására, melyekből tájékozódhatsz az aktuális közlekedéspolitikai és gazdasági hírekről,
érdekességekről bármely szakterület is
érdekel (közút, vasút, logisztika, gazdaságtan, stb.). Extra szolgáltatásként (díj
ellenében) fénymásolási lehetőség is
van!
Remélem ez a néhány soros ismertetés segítségetekre lesz, de ha még
több kérdésetek lenne, a könyvtárakban
szívesen segítenek Nektek! Jó utat a
közlekesnek!

Anett
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Alapfogalmak
Az egyetemi szleng tele van olyan szavakkal, mint zéhá, ivé, 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).
Megszerzésére a beiratkozástól számított 14 félév (7 év) áll rendelkezésre.
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 A2t, amiben a kettős integrál szerepel,
csak akkor veheted fel, ha az integrálás alapjait tárgyaló Matematika
A1-ből sikeresen vizsgáztál.
Félév: Oktatási időszak, időtartam.
Nem keverendő össze a szemeszterrel, ami viszont tanegység, a tanterv egy részlete. A félév során a 15
hetes szorgalmi időszakot – amikor
órákra jársz, zh-t írsz, de legfőképpen
nem vizsgázol, így ez a buli-time(!) –
követi a keserves vizsgaidőszak, amin
egyszerűen csak át kell esni.
Index: Másnéven Leckekönyv. Itt
gyűjtheted a felvett tárgyakhoz az
aláírásokat, az érdemjegyeket és az
IV-ket. Tantárgyfelvételnél és vizsgaidőszakban van nálad, egyébként
a KTH-ban a helye. És amire figyelj:
beiratkozás a későbbiekben az

Indexed leadásával és a tantárgyfelvétellel történik.

értékét, ha nem, akkor fizethetsz, mint
a katonatiszt L!

Javító vizsga: 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
h a r ma d s z o r i s , a t ö b b i t á r g y a d
(amiből kétszer hibáztál) elveszett,
következő félévben újra felveheted.

Ösztöndíj: Amikor dől a lé. Régebben
ez motivált esetleg rosszabbnál jobb
tanulmányi átlag elérésére, most majd
inkább a (tandíj) kolidíj és egyéb
fegyvernemek által az életszínvonalad
falán keletkezett lyukak tömítésére fog
szolgálni.

Katalógus: A másnaposság ellenszere. Azért találták ki, hogy a másnapos hallgatóka t motiválj ák 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
s z ü k s é g e s b e f e k t e t e t t mu n k á v a l
(összevissza) arányos. Például a
Mate ma tik a A1 n e v ű tan tárgy 6
kredites, 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 kredit-
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Ösztöndíjindex: Második félévtől ez
alapján kap(hat)sz majd ösztöndíjat
(optimista verzió). Úgy számítják,
hogy az adott félévben elvégzett
tantárgyak kreditpontértékeit különkülön 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 pótzárthelyin
mégegyszer nekifuthatsz.

Melinda
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Mentor Gárda
Mikor ezeket a sorokat olvasod, Kedves Elsős Hallgató, addigra talán már párszor hallottad:
mentor, MentorGárda. De ha mégsem, vagy esetleg már el is felejtetted, hogy kik is ők valójában,
akkor néhány szóban megpróbálom összefoglalni.
A Közlekedésmérnöki Karon 2001 szeptemberében alakult meg az ún.
Mentor Gárda, amely felsőbb éves diákokból áll. Egy mentorhoz kb. 30 elsős
hallgató (gólya) tartozik.
A mentor fő feladata a hallgató ösztönzése és támogatása (esetleges
magánjellegű problémáinak megoldásában is) annak érdekében, hogy a
hallgató folyamatos felkészüléssel megelőzze a vizsgaelmaradásokat; továbbá
végigkíséri őket az első év izgalmas, ám olykor meglehetősen rögös útján.
Jelenleg az egyetem hallgatója vagy, mivelhogy felvettek. Igen, de joggal
merül fel a kérdés: meddig maradsz az egyetem hallgatója. Hát erre Én sem
tudok Neked mást mondani, csak annyit, hogy rajtad múlik.
Vagyis hát rajtunk is, ami persze nem azt jelenti, hogy megcsinálunk
helyetted mindent, hanem azt, hogy segítünk, abban, hogy meg tudd csinálni.
Tehát 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, egyetemre se kötelező
járni, DE HA MÁR EGYSZER IDE JÖTTÉL, AKKOR 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 mellett 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!

Pici

A Mentor Gárda tagjai:
Bella Dániel
Csizsek Ádám
Csongrádi Endre
Döme Csongor
Hennel Tivadar
Horváth Péter Róbert
Kalas Anikó
Koncz Petra
Nagy Gábor
Posztl Anna
Ravasz Kitti
Rinkács Angéla
Vígh Gabriella

Gejza
Csizsi
Endi
Tsotsó
Tody
Pici
Anikó
Petrus
Gabi
Annu
Kitti
Angi
GabiX
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Tavalyi gólyáink véleménye az első évről
Az érettségi fáradalmait kipihenve minden felsőoktatásba jelentkező tanuló remegő térdekkel várja a válaszleveleket,
a jó vagy rossz hírrel. Ezt a feszültséget persze kellőképpen le kell vezetni - de hát mire való a nyár?
Nos, térjünk vissza azokhoz a rémisztő
levelekhez. Remegő kézzel bontom fel, vajon
ismét elutasítanak? Az utolsó reménysugár is
elhalványul, ám az örömöm fokozhatatlan,
mikor „örömmel értesítenek”. Igen, sikerült! A
vágyaim karának szüksége van rám! Az első
örömök után gondosan vizsgálgatom a
papírokat. Beiratkozás, évnyitó… gólyatábor?
Hoppá, gyorsan pénz, csekk, befizetés, első
banki élmények. Mi ez a hatjegyű Neptun kód?
Mire végzős leszek, majd csak megtanulom
fejből…
Sikerült a gólyatábori csapatba
bekerülni, keretlétszámon belül. Rengeteg új
kedves ember, még több pia, móka, kacagás.
Buli hajnalig, másnaposan kajajegy keresés a
röplabdapályán. Már akkor is próbáltak minket
felkészíteni az előttünk álló HaBáros bulikra.
A nagy álmom az volt, hogy minden
reggel a főépület főkapuján sétálok be a K
épületbe, erre nem most kell ezeknek is metrót
építeni?!?! Ripityára törtem. Bár ha akkor
tudtam volna, hogy lesznek még durvább
dolgok, akkor megfordulok, és hanyatt-

homlok menekülök. Kezdődött a beetetés.
Minden tanár kedves és jófej, az első
benyomás sokat számít! Mi úgy ültünk, mint
a kis fehér, puha, piros szemű, remegő orrú
kísérleti nyuszik: a BSc első tesztelői. (Ez az
állapot azóta is tart.) Teljesen új társaság, nagy
távolság az otthoniaktól, eleresztettük a
gyeplőt. Az első hetekben még ismerkedtünk
a hellyel. Ha valaki térképpel a kezében kereste
a rettegett épületet, az biztosan elsős volt. A
felsőbb évesek ismertették a tanszékek
hozzáállását a tanulókhoz, de még
reménykedtünk (mivel mindenki tudja, hogy
az hal meg utoljára). Szerencsére az órarendet
megoldották helyettünk, így viszont lutri volt,
hogy ki kihez kerül, bár még nem ismertünk itt
senkit. Lassan beleszoktunk az órákba,
készültek az első műábra házik. Beindultak a
zéhák is, és cseppet szíven ütött, hogy egy
héten könnyedén megíratnak akár négyet is.
Én, mint aki úgy gondolta magáról, hogy
rendes elsős, elindultam könyvet venni.
Miután ájultan kifordultam a jegyzetboltból,
és magamhoz tértem, a Baross koli felé vettem

az irányt. Ha ott nem kapok használt jegyzetet,
akkor sehol! A hirdetőn szemezgettem az
ajánlatokból, és teljesen véletlenül a Közhír
főszerkesztőjébe botlottam. Biztosan a két
szép szemem miatt, felajánlotta, hogy ha van
kedvem, írjak a kari lapba. Tehát végre megvolt
az a foglalatosság, amivel kevéske
szabadidőmet elüthetem. A kedvencem a
„hirtelen halál”: kéne egy cikk estére/ holnapra/
már tegnapra is késő lenne…
Közben a félév szaladt, több-kevesebb
küzdelem árán szerencsére minden tárgyból
eljutottam a vizsgáig vagy az aláírásig. Közben
persze a BSc rendszer még feltöltés alatt, a
játékszabályok igen gyakran változtak. De sok
mindent tanul az ember (a saját bőrén, vagy
mások hibájából - ki mennyire szerencsés), amit
föl lehet használni a következő félév túlélésében, és ezeket most aktívan hasznosítom is.
De szeretem.Akik nem kerültek be annak idején
a Survivor soron következő válogatásába,
vagy szeretik a kihívásokat, vagy csak szimplán
mazochisták, azoknak tiszta szívből és őszintén
ajánlom a BME Közlekedésmérnöki Karát!

Vera
Életem első egyetemi évének vége felé haladva a legtömörebb következtetés, amit levonhatok, hogy jól döntöttem,
amikor a Közlekkart és Budapestet választottam.
Ezek jelentik számomra az új életemet,
rengeteg új ismerőst, barátokat, az egyetemi
út- és lélekvesztőt, a Baross kolit, a HaBárt, a
közös bulizásokat, az isteni táncokat, a
csodálatos felvidító délelőtti napsütést, azt a
mindent átható, múlhatatlan és csillapíthatatlan szeretetet, amit a diákok és a tanszékek
egymás iránt éreznek, meg persze a hajnalig
tartó rajzolásokat, a büdös embereket, a
felettünk lakó dörömbölőket, a bicikliseket, akik
nem fékeznek, a tömegnyomort a békávé
járművein, és még sorolhatnám. Szóval, mint
minden érmének, ennek is két oldala van, de
azt hiszem, az a nyerő taktika, ha minél
nyitottabban és pozitívabban állok hozzá az
adódó helyzetekhez, bármilyen váratlanok.
Amikor például tavaly szeptemberben
szobatársaimmal beléptünk a 122-es szobába
Műszaki kémia laborjegyzetre vadászva, nem
sejtettük, hogy pont a Közhír keménymagjához lesz szerencsénk. A lakók miután biztosítottak róla, hogy megszerzik a szükséges
könyvet, nagy lelkesen érdeklődtek, hogy nem
csatlakoznánk-e az újságírók gárdájához, mert
folyamatosan kell az utánpótlás. Jót nevettünk,

és abban maradtunk, hogy még átgondoljuk
a dolgot – bár teljesen valószínűtlennek tűnt,
hogy valaha is igent mondjunk. Mikor
visszajöttünk, hogy átvegyük a megrendelt
jegyzetet, addig nyúztak, míg végül ketten
kötélnek álltunk. Aztán szép lassan jöttek a
feladatok: testhezállóak, hajmeresztőek,
élményszámba menők, és utolsó pillanatban
összedobottak.
Igyekeztem úgy lavírozni a lehetőségek
között, hogy szinte mindenféle stílusban
írhassak. Volt, amikor csak úgy ömlött belőlem
a szó, és végül nagyobb munka volt az elvárt
karakterszámra tömöríteni a szöveget, mint
megalkotni. Olyan is előfordult, hogy nagyon
nem jött az ihlet, és nekiálltam alkudozni, sőt
már azt is bizton állíthatom, hogy másnaposan
begépelni egy kétoldalas interjút, elég
megrendítő élmény. Persze meg kellett szokni,
hogy néha az igen hívogató zh-k között kell
időt szakítani egy-egy szösszenetre, mint
például most. Mindenesetre élvezetes
közvetlen közelről megtapasztalni mindazt,
amiről még gimiben egy újságíró-tanfolyamon
hallottam, belátni a kulisszák mögé, tudni, hogy
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mennyi munka, tervezgetés és vita előzi meg
azt a percet, amikor Te, kedves Olvasó, a
kezedben tarthatod a lapot. Furcsa dolog
cikkezgetni, bár igyekszem a lehető legjobbat
kihozni magamból, mivel a megjelenés után
sem érkezik sok visszajelzés, nem tudom megítélni, hogyan vélekedik a többség az írásaimról.
Ezen azonban muszáj túllépnem ahhoz, hogy
folytathassam a munkát. De az egyetemen is
jól jön, ha biztatod magad, hogy aminek kell,
az úgyis menni fog, képes vagy rá!
Visszatérve a békávéra, azért a nyomorgásban is van valami jó – néha látok olyan
figurákat, akik színfoltok ebben a sablonos
forgatagban. A hajnali rajzolás után pedig
röhöghetek mások kialvatlan fején – az
enyémet úgyse látom. Meg a kopogó ember
is jópofa egy darabig – ha eltalálja azt a ritmust,
ami éppen a fülemben motoszkál. Szóval
minden apró részletre szükség van, hogy
összeálljon ez az egészében tökéletes légkör,
amit soha, de soha nem fogok elfelejteni. (Maximum, ha amnéziás leszek.)

Seherezádé

Gólyaszám - 2007

Helyzetjelentés
(2006. december vége, egy akkori gólya szemszögéből)

Na akkor elmondom, hogy mi a stájsz.
Kábé olyasmi írás lesz ez, hogy hogyan ne csináld. Bár tudom, hogy ez most nem nagyon fog meghatni,
nálam se sokat ért, annak ellenére, hogy jó pár ilyet elolvastam, végighallgattam.

Az előzetest mindenki vágja, júliusban
sms a felvételről, ünneplés, papír a felvételről,
ünneplés, aztán sms gólyatáborról, ünneplés,
majd gólyatábor, amit meg talán részletezni sem
kell. Első Pesten töltött hétvége, koliba
beköltözés (ünneplés, of course ;), aztán
regisztrációs hét, beiratkozás, indextöltés
hosszú órákon át (ki-ki másnaposan), majd
esténként ismerkedés a HaBárral, kollégákkal,
kolleginákkal, mentorokkal. Aztán bele a
lecsóba, oda. Kezdődnek az előadások,
laborok. Szeptember legeleje, túlbuzgó
gólyaként én_minden_előadásra_be_fogok
járni életérzéssel. Ez kábé az első minőségügy
óra után megdől, vagy inkább egy kevés
emlékkel szolgáló csütörtök esti Gellért-túra
utáni reggelen, mikor is Nyitrai tanár úr vár
sok szeretettel a K.a.26-ba műábrára. Nem mész
be egy-két előadásra. Aztán látod, hogy ebből
semmi hátrányod nem származik, hiszen itt nem
kapsz igazolatlant, vagy ilyesmit. Sőt, azt látod,
hogy ez a jobbik út, mert amíg mások bent
vannak órán, te otthon alszol, az előző estét
próbálod kiheverni. Eljön az október is,
hagyományosan kémiával kezdődik a ZHtömeg. Hála a drága BSc-nek, mostmár elég
sok tárgy félévi jegyként dől el, ami annyit

jelent, hogy nem vizsgázol, hanem a zh-k
eredményét írják félévkor az indexedbe.
Október vége felé jönnek az első negatív jelek,
amikor kb. egy vagy két bemákolt ZH-n kívül
(napszemüveg rlz :) semmi sincs meg. Rájössz,
hogy valami itt nagyon nem stimmel.
Ezentúl_másként_csinálom duma elő a polcról,
be is jársz egy-két előadásra, aztán megint
repeat-until és ugyanott tartasz, mint egy
hónappal korábban. Bulihegyek, HaBárból
hazavezető legrövidebb út alapos ismerete, a
tananyagot sokkal kevésbé vágod, de
mindegy, majd a pótlási hét (ez is a BSc
találmánya) kihúz a sz*rból. Novemberben még
csak nem is érdekel senkit, hogy mit csinálsz,
te meg ezt nagyban ki is használod. Aztán ott
állsz a matek ZH előtt, nézel bután a fénymásolt
jegyzetekre, amiket előző este szereztél, majd
egy estét tanultál, ami ugye tudjuk (!) matekra
édeskevés, és persze hogy megbuksz. Ezt
követi a többi, járműgéptan, statika, stb.…
rájössz, hogy két hét alatt fél év anyagát fogják
rajtad bevasalni, hát uccu nekiállsz (fekszel?)
tanulni ezerrel. Mented, ami menthető, behozol
néhány kétkredites tárgyat, de a húzótárgyak
messze vannak tőled. PótZH, gyakIV,
pótgyakZHIV, akárhogy hívják, talán mázlival

meglett, de a nagy számok törvénye és a félév
alatt felhalmozott tudásod nem a sikerre ad
garanciát. Amiből lehet megbuksz, vagy nincs
aláírásod.
Itt állok most. Van 13 összeszedett
kreditem, nincs aláírásom matekból, és
mechanikából. Nagy arccal neki kezdtem a
sulinak, (IQ-ból, mi?) aztán kopp. Ott tartok,
ahol a part szakad, a kirúgás szélén. Nem
mondom, hogy nem kell szerencse az egyetemhez, mert nagyon is kell. Nem mindegy, hogy
ki a gyakvezed mechából, műábrából, vagy
hogy hova ülsz fizika ZH-n, de nem ez számít.
Tanulással ki lehet ejteni a szerencse faktort.
Azt mondják, az élet egy játék. Ha így lenne,
akkor én most visszamennék szeptemberbe,
és egy load game-mel újrajátszanám az elmúlt
négy hónapot. Nagyon sok mindent másként
tennék.
Nem vagyok benne biztos, hogy bármi
értelme lenne ennek az írásnak. Azoknak, akik
még nem kezdtek bele, annyit mondanék, hogy
készíts egy listát. Listát arról, hogy mi fontos
neked rövidtávon. Aztán egy másikat a hosszú
távú terveidről. És mérlegelj. Nem azt mondom,
hogy tanuld halálra magad, mert annak semmi
értelme nincs. Húzz egy határt, amit nem lépsz
át. Vagy nevezzük arany középútnak. Mindegy. Lényeg, hogy tudd, neked mi a fontos, és
az legyen a szemed előtt akkor is, amikor esetleg
egy sörözés a haverokkal és egy ZH-ra való
tanulás között kell döntened.
Tudom, hogy rengetegen járnak
ugyanabban a cipőben, mint én. Nekik azt
mondanám, hogy gondolják át a dolgot.
Közlekmérnök akarsz lenni, nem? Akkor hozz
áldozatot, kezdj el tanulni, mert még nem veszett
semmi! Gusztustalan dolog a keresztfélév, de
végig kell csinálni. Mert ez az egyetlen út a
diplomához. Ahhoz a diplomához, amire
vágysz. Nagyon sokat gondolkodtam az
elmúlt két napban azon, hogy feladom. Ez a
legkönnyebb út, tudom. De arra jutottam, hogy
nem hagyom magam. Meg tudom tanulni,
akkor meg is fogom! Düh és dac van most
bennem, mert elrontottam, de tudom, hogy
csak magam okolhatom. És azt is tudom, hogy
ha odateszem magam, meg tudom csinálni!
Ez a stájsz.

Tody
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GólyatáBOR 2007
Augusztus
21.
délelőtt,
Balatonlelle, állomás. Néhány feltűnő
színű pólós (sárga, zöld, rózsaszín, ki
minek látja azt a „széfti grín” színű
valamit) szólítja a gólyákat (feladat
kontra bor), és sorban indulnak a
csapatok: négy fővel, nyolc
állomáson át a melegben, a táborig.
Mikor már mindenki megérkezik többnyire „kinek-mijéig” vizesen - a
táborba, csapatok alakulnak, a kamu
gólyák sem hiányozhatnak, és jöhet
az első vetélkedő. Igen sok műanyag
pohárra van szükség… Egy rövid
pihenő és a vacsi után jön a
következő megmérettetés, ezúttal még
több pohár veszik oda, a „lányok”
(vagy fiúk?) pedig nagyon csinik lettek, ezt pár top bánja! Este, az
este. Csocsóval, beszélgetésekkel, és jó hangulattal.
Szerda hajnal, harang, „Sorakozó, fürdőruha ajánlott!” Miért?
Sajnos azért… Reggel 7kor!!! De kibírtuk. Délelőtt sport, délután pedig
tanulságos előadásokat hallhatunk a vezetőktől. Ezután a vacsi
következett, elásott ebédjegyek a „homokozóban”, rég homokoztam
ennyit. A „megszerzett” kaja után esti vetélkedő, úgyhogy irány a
Balaton, ismét! Egy kis vízi csata fürdőruhacserével fűszerezve, majd
a parton is folytatódik, ahol már a tányéroké a főszerep (persze a
poharak is játszanak, jah és a hányós zacskókról se feledkezzünk
meg…), és alakul a sorrend a csapatok közt. Este, újra este. Mi az a
zsömi? KÉRDEZD ATTISH-t jött a válasz már 1000-szer is.
Csütörtök, dudaszó. Futás, torna, vízitúra a reggeliért. Majd
Badacsony, meleg, hegymenet, bor… Lopók;) A hazaúton még a hajó
s e m b í r j a e g y e n e s e n . M e g é r k e z ü n k , e r e d mé n y h i r d e t é s
(„szááznyolcvan”,”összetartás”), vihar, éneklés, áram el, áram vissza,
végül pedig mégis tábortűz, a szokásos járulékokkal.
Pénteken reggel vagy délelőtt mindenki megy haza, egy
felejthetetlen élménnyel gazdagabban. Mindezekért köszönet a
táborvezetőknek, mentoroknak, „hákásoknak”, és főleg Ibernek.
Ja és kiderült zsömi, e cikk fejében…sajnos…J

Enikõ&Anna
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GólyatáBOR képekben

Sok volt…

A halk szavú Kövi beszél

Mi lesz velünk?

Idén is jó volt…

Na most mit találjunk ki?

Mindenki együtt
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BME Egyetemi Napok 2007
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 2007-ben ünnepli alapításának 225.
évfordulóját. Az évfordulóra tekintettel az Egyetem Szenátusa a 2007-es évet ünnepi évvé nyilvánította.
Az ünnepségsorozat már a 2006 szeptemberi tanévnyitóval elkezdődött, és egészen 2007 decemberéig
tart.
A különböző kulturális rendezvények, tudományos konferenciák sorába
jól illik egy olyan esemény is, mely megmozgatja a hallgatóságot, és fórumot teremt
a „múlt és jelen” műegyetemistáinak
találkozására, szórakozására. Ezért az
Egyetemi Hallgatói Képviselet kezdeményezése alapján 2007. szeptember 18. és
20-a között kerül megrendezésre a BME
EGYETEMI NAPOK.
A BME EGYETEMI NAPOK hagyományosnak mondható programkínálata
mellett számos kulturális, illetve sport
rendezvény fogja színesíteni a palettát,
valamint sor kerül az egyetemi karokon
szerveződő diákcsapatok több napon
áttartó megmérettetésére is. A rendezvény
természetesen mindenki számára nyitott; az
esemény külön célja, hogy nyitottságával
hidat képezzen a Város polgárai és az
Egyetem polgárai között.
A rendezvény helyszínei: Központi
épület kertje (öregdiák találkozó, karok közti
vetélkedő), és a Műegyetem rakpart felső
része (sportnap, könnyűzenei sátrak). A
rendezvény fővédnöke dr. Molnár Károly
a BME rektora, a hallgatói védnök Díbó
Zoltán HÖK elnök.
A BME Egyetemi Napok a Testnevelés Központtal közösen megrendezésre kerülő sportnappal indul, 18-án. Célja
az, hogy a nap folyamán minél több
hallgatót megmozgasson. A karok csapatai
különböző versenyszámokban mérhetik
össze erejüket. Lesz kispályás labdarúgás,
streetball, strandröplabda és falmászás. A
férfiasabb sportok kedvelőinek lehetősége
lesz paintball-ra és lasertag-re. Ezen kívül

megrendezésre kerül a Műegyetemi
Csocsóbajnokság is. A rendezvény alatt
folyamatosan vízifoci és szimulátorbajnokságok zajlanak majd.
A sportnapon találkozhatunk a BME
olimpiai, világbajnok sportolóiból és egyéb
hírességekből összeállított csapatával:
Szécsi Zoltán és dr. Molnár Tamás olimpiai
bajnok vízilabdázók, Kovács Antal olimpiai
bajnok cselgáncsozó, Cseh László világbajnokúszó, Varga Tamás és Hirling Zsolt
világbajnok evezősök.
Három Duna-parti egyetem (ELTE,
BME, BCE) hagyományteremtő jelleggel
1998-ban első alkalommal rendezte meg a
„Duna-parti Egyetemek Regattája” sportrendezvényt. Immár 10. alkalommal kerül
megrendezésre. A verseny a Duna Műegyetem, illetve a BCE előtti szakaszán
zajlik, a Szabadság híd és a Petőfi-híd
között. Az est zárásaként fergeteges buli
lesz a Duna-parti partisátorban, ahol előbb
koncertet ad a műegyetemi kötödéssel
rendelkező Bergendy együttes, utána pedig
a BME-s klubok rezidens DJ-i pörgetik a
lemezeket.
Az öregdiák találkozó a K épület
kertjében, az EHK és a Műegyetemi Baráti
és Támogatói Kör szervezésében lesz 19én. Visszahívják a korábban végzett BMEs hallgatókat, és biztosítva nekik a lehetőséget kellemes beszélgetésekre egymással,
illetve a jelen hallgatóival. Az udvaron
felállított rendezvénypavilonok karok
szerint lesznek felosztva, természetesen az
adott kar specifikumaival és a régebbi időket
felelevenítő dekorációval díszítve. A napi
program részeként karok közti főzőversenyt
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fognak rendezni, illetve ökörsütés színesíti
majd a délutánt. Aznap Guinness rekord
kísérlet lesz a Műegyetem udvarán, a
Központi épületnél, a Sóhajok hídja előtti
téren. A rekord elnevezése: a legmagasabb
külső (elektromos, motoros stb.), emberi
erőforrás nélkül felállított eszköz.
Szerdán az aulában lesz még BMEKvíz Vágó István vezetésével (aki szintén
BME-s öregdiák), nyolc egyetemi kar
hallgatói, neves oktatói és a karokról kikerült
ismert személyiségek csapatokba tömörülve küzdenek majd egymással. Este pedig
Bikini nagykoncert lesz és fergeteges
retroparty vár minket Dévényi Tibi bácsival!
BME Egyetemi Napok vándorkupáját
viheti haza, az a csapat, aki szeptember 20án megnyeri a karok közti vetélkedőt! Nyolc
versenyszám lesz, amelyben a karok által
összeállított csapatok versengenek. Az
esélyek kiegyenlítettek lesznek, hiszen
minden kari csapatnak egy „hazai” versenyszáma lesz, a saját karinapos rendezvényéből hoznak egy feladatot.
Csütörtökön este az eredményhirdetést tűzijáték követi, majd az ország
legnagyobb bulija fog kezdődni a Műegyetem rakparton: a Műegyetemi Megaparty!
A lemezjátszók mögött Bárány Attila, Jován
és Lauer Krisztián lesz.
További részletek az eseménnyel
kapcsolatban a következő honlapon:
www.egyeteminapok.bme.hu. Ne hagyjátok
ki, fergeteges buli lesz, ahol minden
közlekesnek is ott a helye!

Anett
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Nyomááás!!!
Ez az oldal arról hivatott szólni, hogy milyen rendezvények vannak itt, a Közlekkaron. Fontos, hogy részesei legyetek
ezeknek a programoknak, hiszen egyszerű és közben élvezetes módja annak, hogy ismerősöket, barátokat szerezzetek.
Arra viszont figyelnetek kell, nehogy „elvesszetek” a sok lehetőség között. Nem baj, ha néha azt is észben tartjátok, 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: Gyólyatábor…! Aki ott volt, annak már van némi
fogalma az egyetemi életről, kapott egy kis
ízelítőt a táborban.Akinek nem sikerült elmenni,
az nagyon sajnálhatja, de egyben adott az első
feladat is: képeket előcsalogatni a szerencsés
résztvevők emlékezetéből! Vagy esetleg
elolvashatjátok a beszámolót a balatonlellei
kiruccanásról a 14-15. oldalon…
Az oktatást megelőző héten van egy
regisztrációs hét, itt minden rólatok, Gólyákról
szól. Közben azért mi is jól szórakozunk, mert
ekkor még nekünk sincsenek óráink. Ez a hét
arra való, hogy megismerjétek új környezeteteket és gólyatársaitokat, akikkel még jó pár
évet eltöltötök majd együtt; ekkor kerül
megrendezésre a Baross Koli kertjében egy
Flekkenparty is.
Sokéves hagyomány, hogy az elsőévesek szeptemberben kiássák a csatabárdot
az oktatókkal szemben, viszont ez egy roppant
nehéz feladat lesz, ezért ne féljetek elfogadni
az indiánoktól a segítséget… 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 selmeci
tradíciókkal, szigorú szabályokkal rendelkező
Balekkeresztelő Szakestélyen, ahhoz nagyon
sokat kell tanulnia. A balektudnivalók
elsajátítása az első néhány hónapban történik,
amikor megismerkedhettek a Kar és a
szakestélyek történetével, dalaival; a felkészüléseteket egy balekvizsga zárja. Balekkeresztelésen kívül egy szakestély célja lehet
még firmaköszöntés, szalagavatás és gyűrűavatás, de ezt úgyis megtanuljátok majd.
A Kollégiumi Napok szinte olyan, mint
egy kis Kari Napok, csak nem kell várni vele
tavaszig, minden este buli, lelkes résztvevők,
csak kisebb létszámban. Nem csak a Baross
lakóinak szervezik, ha nem vagy kolis, akkor is
gyere nyugodtan, főleg ha idén is sikerül
összehozni egy fergetegesnek ígérkező
Bulibuszt!

Gólyabálunkat általában más iskolákkal
illetve karokkal együtt rendezzük, választásnál
nem utolsó szempont az sem, hogy lányokból
ne legyen hiány. Az este 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 27-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, a néhány héttel
korábban megjelenő kiírásból lehet a feladatokat megtudni, ezek között vannak olyanok
is (pl. Baross Filmszemle, Hajtányverseny,
sörváltók, propaganda és maga az arculat
kitalálása is), amelyek nagyon hosszú
felkészülést igényelnek. A Kari Napok
eredménye nem utolsó sorban az, hogy egy
nagyon összetartó társaságot kovácsol össze.
Esetleg ha elsőévesként nem sikerül a
dobogóra jutni, 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 „sárban dagonyázós”
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 kezdődött vagy
végződött volna. Mikor fáradtan, egy sör
(vodkanari) mellett leülsz beszélgetni a
haverokkal, igazából nem számítasz arra, hogy
aznap este arconpörgés lesz, mégis belecsöppensz egy igazi HaBár-buliba; ezért is
szeretjük annyira!
És még egy dolgot ne felejtsetek el:
Hétfőn jó hőbörögni! J

Csillu
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Közhasznú tájékoztatás
Június 25-én fogadták el az új TVSZ-t és TJSZ-t! Először a
Tanulmányi és Vizsga Szabályzatról írnék pár mondatot. Figyelem,
a cikk NEM arra hivatott, hogy pontosan leírja a két szabályzatot,
csak rá akarok világítani arra, hogy történtek változások, ami miatt
érdemes átolvasni őket!
Felmerül a kérdés, hogy miért volt
szükség új TVSZ-re? A válasz egyszerű:
a régi nem a mostani rendszerre készült.
Érdemes tudni a Kari Tanulmányi Bizottságról (ezután KTB), melynek jogköre
igen széles, és jó, ha tudjuk, hogy
milyen ügyekben lehet hozzá fordulni.
A KTB minimum 6 főből áll, melynek
fele (!) hallgató. A bizottság jogköre
többek között: utólagos passzív félév
igénylésének elbírálása; utólagos
tárgyfelvétel; vizsga engedélyezése
vizsgaidőszakon kívül; előzőleg megszerzett aláírások érvényességének
megszerzése; méltányosság; számonkérések, ZH-k időpont-egyeztetése, és
még egyéb tevékenységek, melyek a
szabályzatban megtalálhatóak.
Hallgatói jogviszony felvétel
vagy átvétel során jöhet létre, és
újdonság: ha megszűnik egy hallgató
hallgatói jogviszonya egy szakon,
akkor arra a szakra abban az évben nem
vehető fel! Tehát, már nem megoldható,
hogy ha valakit kirúgnak tanév végén,
akkor pótjelentkezéssel ősztől újra
kezdi, vagy ha egy hallgató már januárban érzi, hogy „nem szilárd lába
alatt a talaj”, februárban beadja a
jelentkezési papírokat, és ősztől ismét
az adott szakon hallgató. Hallgatói
jogviszony megszűnik, ha: a képzési idő
kétszerese alatt sem végez a hallgató
tanulmányaival; túl sok passzív féléve
van; ha a hallgatónak legalább 2 aktív
féléve van, és a tavaszi félév végén a
megszerzett kreditjeinek száma nem éri
el az addigi aktív félévei számának
tizenötszörösét. Erre figyelni kell, mert
a régi 30/60-as szabály átértékelődött,
de ez csak a most beiratkozottakra
érvényes!
Félév kezdéskor a Neptunon kell
nyilatkozni arról, hogy a hallgató
aktívan vagy passzívan szeretné eltölteni a félévet. Alapból minden félév
aktív, még akkor is, ha nem vettünk fel
egy tárgyat sem. Indexleadás határ-
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ideje: a 2. hét első munkanapjáig,
viszont ha a 3. oktatási hét elejéig sincs
leadva, akkor a leadásig szüneteltetik a
hallgató ösztöndíját, és külön eljárási
díjat kell fizetnie. Passzív félév esetén
szünetel a hallgatói jogviszony, ebből
kifolyólag a hallgató nem jogosult
diákigazolvány-matricára sem az adott
félévben. Maximálisan 2 passzív félévet
lehet kérni egymás után.
Zárthelyi íratásokra vonatkozó
változások következnek! A ZH innentől
fogva az olyan írásban történő számon
kérést jelenti, amely 10-50%-ig számít
bele az év végi jegybe és minimum 30
perc áll a hallgató rendelkezésére.
Mintatanterv szerinti tárgyak ZH-it
csak tanítási napon 8 és 19 óra között,
órarend szerinti időpontban lehet íratni,
viszont ez pót ZH-kra nem vonatkozik.
A ZH-knak CSAK a fele pótolható,
páratlan számú ZH esetén felfelé
kerekítve (például 3 ZH-ból kettő).
Félévközi jeggyel záruló tantárgynál a
tárgy kreditszámának megfelelő (vagy
annál több) számonkérés alkalmazható
(de a számonkérés nem feltétlen ZH-t
jelent). Vizsgás tantárgynál tetszőleges
számú ellenőrzés lehetséges, de a
szorgalmi időszak utolsó két hetében
nem lehet ZH-t íratni belőle. A tanórák
70%-án való részvételét kötelezővé
lehet tenni. Megszűnt a gyakorlati
ismétlő vizsga! Vizsgákról röviden:
feltétele aláírás megszerzése; írásbeli
vizsgához nem kell index, elég a személyi igazolvány; létezik vizsga, javítóvizsga, és minden félévben egy tárgyból
lehet tenni ismétlő-javítóvizsgát.
Most röviden a Térítési és Juttatási Szabályzatról:
A hallgatók finanszírozási státuszának meghatározásával (mely lehet
államilag támogatott, vagy költségtérítéses) és a hallgatói támogatásokkal
foglalkozik. A 2006 szeptembere után
beiratkozottak egyéni támogatási ideje
12 félév, BSc képzésre 7+2, míg MSc

Gólyaszám - 2007

képzésre 4+2 áll rendelkezésre. Egyszerűbb matematikai összefüggésekkel ki
lehet következtetni, hogy ezek összege
meghaladja a 12 félévet. A magyarázat
a következő: ha a hallgató 7+2 félévet
felhasznál a BSc képzésre, akkor már
csak 3 féléve marad az MSc-re, viszont,
ha sikerül befejezni az alapképzést az
előírt 7 félév alatt, akkor a mesterképzésre 4+1 félév marad (Ez azért van,
mert vannak 6 féléves BSc képzések, és
ott az MSc-re jut még két plusz félév).
Újdonság, hogy az új TJSZ szerint
megkezdett félévnek (aktív félévnek)
számít az a félév, amikor a hallgató az
adott félév kezdetét követő harmincadik
napon is rendelkezik nem szünetelő
hallgatói jogviszonnyal.
Szintén újdonság, hogy a hallgatókat tanulmányi kötelezettségeik
szerint csoportba sorolják, így jönnek
létre a homogén hallgatói csoportok,
melyek a hallgatók tanulmányi teljesítményének egymáshoz mért értékelésére
szolgálnak. Az államilag támogatott és
költségtérítéses képzések közötti átsorolás feltételeit a TJSZ részletesen
tárgyalja, ezért a félreértések elkerülése
végett itt nem közlünk ezekről semmit,
inkább mindenki olvassa el a megfelelő
passzusokat, mert a törvény nem ismerete nem mentesít a szabályok betartása
alól. Röviden annyit azért mondanék,
hogy az államilag támogatott hallgatók
legrosszabb 15 %-a könnyen átkerülhet
költségtérítéses képzésre, és a helyükre
jól tanuló költségtérítésesek kerülhetnek. Mindez hangsúlyozom, a 2007
szeptemberében beiratkozott hallgatókra vonatkozik. Hallgatók támogatásokat
az alábbi jogcímeken kaphatók: teljesítmény alapú ösztöndíj; szociális alapú
ösztöndíj; doktorandusz ösztöndíj;
intézményi működési költségek finanszírozása. Ezek közül a szociális alapú
ösztöndíjakat részletezném egy kicsit.
A hallgatók szociális helyzetének
megítélésére a Szociális Bizottság
működik. A kiemelten rászoruló hallgatókat a Szociális Bizottság kérelmükre
az I., illetve a II. rászorultsági csoportba
sorolja, mely részletezésére nem térnék
ki. Létrejött az alaptámogatás melyet
adott képzési szinten államilag támogatott képzésen részt vevő hallgató, első

aktív félévre való beiratkozás alkalmával igényelhet. Ennek érdemes utána
nézni, mert a szociálisan rászorulók
több tíz ezer forintot kaphatnak. A
szociális támogatás pályázása egyetemi
szinten történik interneten keresztül.
Kollégiumi férőhely igénylése
szintén pályázat útján igényelhető,
hasonló elbírálás követi, mint eddig.
Államilag támogatott képzésben részt
vevő hallgatók kollégiumi díja 8000 Ft/
hó lesz, költségtérítéses hallgatóké
19650 Ft/hó (Figyelem: költségtérítéses
hallgató is kaphat kollégiumot!). PPP
kollégiumok (Kármán, Schönherz) költsége államin 11500 Ft/hó, költségtérítésesen 23150 Ft/hó.
Még mindig van nyelvvizsga
visszatérítés, melyet szintén érdemes
elolvasni, hogy mikor lehet igényelni!
A 2007. szeptemberben beiratkozottak kötelesek képzési hozzájárulást
fizetni a 3. aktív félévtől, mely egy
tanévre (2 félévre!) 105000 Ft alapképzésen, 150000 Ft mesterképzésen. A
költségtérítés 9000 Ft/kredit lesz.
Meglévő aláírás esetén csak a harmadát
kell kifizetni.
Egyéb díjak, melyeket majd Neptunon kell befizetni: szolgáltatási díj;
hallgatói szolgáltatási díj; külön eljárási
díj. Egy-két díj konkrétan: nem teljesített tárgy kreditenként (!): 1200 Ft;
ismétlő-javítóvizsga díj 3000 Ft; index
késői leadása n*1200 Ft (’n’ a késés
száma hetekben); utólagos jegybeíratás
díja lépcsőzetes, tehát ha valaki leadja
az indexét, hogy „majd beírják, én meg
fizetek valamennyit”, akkor ez a „valamennyi” akár 30000 Ft is lehet.
Léteznek kedvezmények, mint
például mentesség, részletfizetés,
halasztás…
Még egyszer felhívnám rá a figyelmet, hogy e cikk nem arra hivatott,
hogy részletesen leírja e két szabályzatot, hanem arra, hogy felhívja a
figyelmet a változásokra, és arra, hogy
érdemes átolvasni, átlapozni őket! Ha
bármi probléma lenne, nyugodtan
forduljatok a Hallgatói Önkormányzat
tagjaihoz, biztosan segítségetekre
lesznek! Eredményes tanulást, és sok
kreditet kívánok!

Gyuri
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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, megkérhetsz mást is ügyeitek intézésében, de
akkor mindenképpen írjál meghatalmazást! De 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 az
info@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 forduljatok
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
mellett 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 érvé-

nyesítésnél, ilyenkor mindenki megrohamozza a hivatalt és előtted már 40en, ha nem többen várakoznak, sajnos
ilyenkor előfordulhat, hogy kicsit többet
kell várnod. Egy sorszámmal, csak egy
személy és egy ügyet tud elintézni és csak
azon a napon érvényes. 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

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 Barossba, mert ott mindig
mindenről tudnak, közkézen forognak a
segédletek, nem beszélve a koleszban
található Hallgatói Irodáról, ahol megtalálhatóak az első féléves tantárgyak
korábbi 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
sűrűjében, fordulj bizalommal a Támponthoz (R. épület földszint).
Ha nem akarod a vagyonod felét
tankönyvekre költeni, és úgy érzed

később is szükséged lesz a könyvben
lévő tudásra, akkor a Baross koleszban
rengeteg használt tankönyvet vehetsz,
egyezményes áron. Egyéb esetekben nézz
be a könyvtárba, ahol az összes tankönyvedet megtalálod, amit egész félévre
kivehetsz, vagy akár nyárra is. Ezt
kéthetente vagy havonta meg kell hoszszabbítanod 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
hirdetve.
A KTH (leánykori nevén 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!
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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,emellett 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

Gólyaszám - 2007

HaBár Teázó, mint Szórakoztató és Élménycentrum
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
jártatok úton-útfélen kocsmákba, restikbe, krimókba, éttermekbe vagy szabadtéri söröspultokhoz. 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 kap-

csolatban. 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
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Öntevékeny körök
Az öntevékeny körök működésének célja, hogy minél színesebb programkínálatból választhasson az,
aki nem tanulással tölti azt az időt, ami nem tanulásra, hanem a kikapcsolódásra való. Az alábbiakban
rövid ismertetőt olvashattok karunk hallgatói csoportosulásainak tevékenységéről, amik tárt karokkal várnak
mindenkit - albérletest, kollégistát, bejárót, betolakodót egyaránt. Az egyetlen fontos követelmény, hogy
jól érezd Magad és örömmel csináld!
Kondi Kör – vezetője: Horváth Bálint
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,
Baross-lakóknak 4000 HUF egy félévre.
Kerékpáros Klub – vezetője: Madai Péter
A kör fő feladata az EHK tulajdonában lévő kerékpárok kölcsönzése, karbantartása és természetesen
rendelkezésetekre bocsátása. A tavaszi és a kora őszi időszakban, iskolaidőben lehet bringákat bérelni a
kollégiumban.
Iron Hook – vezetői: Ádám István 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). Nagyobb a színvonal, mint a Bajnokok Ligájában s gyakrabban
is végződik a Habárban!
Küzdők Klubja
A kollégium épülete - oly sok egyéb mellett - egy tornatermet is rejt magában. Tökéletesen alkalmas ez a
hely egy kis bunyóra. Ugyan ideiglenesen zárva van a helyiség, de az őszi félév elején várhatóan újra
látogatható lesz, és a harcos kedvűek bátran megküzdhetnek a boxzsákkal, ami a plafonról lógva várja a
pofonokat.
Kosárlabda és Röplabda Szakosztály
A két szakosztály sportolói heti többszöri edzéssel készülnek a bajnokságokra, különösen a karok közötti
erőpróbákra. Köreikbe elsősorban nem kezdőket várnak. Az érdeklődő kosarasok keressék Gadácsi Miklóst
vagy látogassanak el a www.websamba.com/kozlekhenger címre, a röpisek vezetője Vári Miklós és Timkó
Gábor.
Audiostúdió – 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.
Baross Kertépítő Klub
A kör tagjainak önként vállalt feladata a Baross kollégium kertjének gondozása, rendben tartása. Aki tehát
nem idegenkedik a gereblyétől, ásótól és pirkadatkor talpon van, az jelentkezzen „jó munkásember” jeligével
Reiter Antalnál, vagy a cowkiller@freemail.hu email-címen.
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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. Sanyó László vezetése alatt
öntevékenykedik a kör, melynek állandó tagjai mellé mindig szívesen látnak ügyes kezű segítőket.
Elérhetőségük: bogracskor@freemail.hu.
Közhír
Mivel jelenleg éppen a kari újság egyik számát tartod a kezedben, nem kell sokat magyarázni.
A karunk havonta megjelenő kiadványa, amely várja az írni, rajzolni, tördelni, szervezni, rejtvényt készíteni,
vagy egyszerűen csak vágyókat! Szerkesztőségi ülések általában két hetente, figyeld a hirdetőtáblákat,
vagy keresd Pölczman Balázst a balasnyikov@gmail.com címen.
Fel kell, hogy hívjam a figyelmet arra, hogy a koli sportszertára mindenkor és mindenkinek rendelkezésére
áll. Korcsolya, teniszütő, labda és sok más bérelhető bagóért.
Ami ebből az ismertetőből esetleg kimaradt, az minden bizonnyal fellelhető a folyamatosan frissülő
www.kozlekkar.hu címen.

Gábor

A nagy sikerre való tekintettel ismét megrendezzük kispályás, de annál nagyobb szabású labdarúgóbajnokságunkat.
Helye: Baross Gábor Kollégium (XI. ker. Bartók B. út 17.) dühöngője.
Ideje: 2007/2008-as tanév őszi félévének szorgalmi időszaka.

Várjuk minden 4, ill. 5 fős csapat jelentkezését.
Nevezni lehet: Keresztes Dániel (Baross Gábor Kollégium, a részletek szeptembertől
a sporthirdetőn)
Nevezési határidő: 2007. szeptember 20. (csütörtök) 20 00. Ekkor tartjuk a
selejtezőcsoportok sorsolását is a HaBárban.
Nyeremények: Az első négy helyezett okleveles díjazásban, illetve pénzjutalomban
részesül, díjazzuk a legamatőrebb csapatot is. A lánycsapatok emellett extra
nyereményekben is részesülnek.
Várjuk kérdéseiteket és észrevételeiteket az ironhookkupa@gmail.com címre.

Rendezőség
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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
Bózsvári Csakhívjatok Gábor
HÖK elnök
Felelős szerkesztő
Bicsák Élesben György

- Mért sír hölgyem?
- Eltűnt a kutyám! - felel a szőke.
- Nem kell aggódnia, az egy nagyon okos
állat. Meglátja, hogy hazatalál.
- És én??
A vadász betér a kocsmába, és elmondja
hogy a legnagyobb vadász, bármely vadat
felismer a szőréről, sőt, ha a sebet is
megmutatják neki, akkor megmondja a
fegyver típusát is egy italért. Hozzák az
első vadbőrt, a vadász bekötött szemmel
megmondja, medve, 0.3-as kaliberű
vadászpuska. Hozzák a másikat, a vadász
rögtön tudja hogy nyúl, és sörétes
puskával lőtték meg. Így megy ez egész
éjjel, a vadász rengeteg italt nyer. Másnap
a tükör előtt látja, hogy az arcán egy óriási
monokli van. Kérdezi a feleségét:
- Drágám, tegnap éjjel berugtam, de ki
vert meg?
Mire az asszony:
- Én. Éjjel 3-kor mellém bujtál, betetted a
kezed a bugyimba, és azt mondtad, ez egy
görény és fejszével verték agyon.

Írták
Bán Mármegintsuli Vera
Benkő Ezisspippa Gábor
Bicsák Lajos György
Bozzay Mégötperc Melinda
Fiskál FinallybacktoBp Szandra
Hennel Mentorlettem Tivadar
Horváth Márnagy Péter
Kovács Miazazsömi Anna
Kovács Csakameha Frigyes
Molnár Albivadász András
Őri Megcsinálom Anett
Tasi Copyright Mariann
Tóth Újraittvan Csilla
Varga Neszivass Enikő

Lerobban a fogyatékos gyerekeket
szállító busz. Hátramegy a sofőr a
motorhoz, nézi, mi lehet a gond. Kiszáll
egy “fogyesz” gyerek, azt mondja:
- Szoföl báti, én tudom, mi a baja a
busznak!!!
- Húzzál vissza a buszba, hülyegyerek!
Nem is értesz a buszokhoz!
Elindulnak, 10 perc múlva megint lerobbannak. Hátramegy a soför a motorhoz, nézi, mi lehet a gond. Megint kiszáll
ugyanaz a gyerek:
- Szoföl báti, én tudom, mi a baja a
busznak!!!
- Eredj a helyedre, nem is értesz te a
buszokhoz!
Elindulnak, 5 perc múlva újra lerobbannak. Hátramegy a soför a motorhoz,
megnézni, mi lehet a gond. Megint kiszáll
a gyerek:
- Szoföl báti, én tudom, mi a baja a
busznak!!!
A soför már nagyon ideges:
- Na, mondjad, mi a baja?
- Hát az, hogy elromlott!!!

KÉSZÜLT:
A KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR
HALLGATÓI KÉPVISELET
TÁMOGATÁSÁVAL
600 PÉLDÁNYBAN

Két óvodás beszélget:
- Te mit kérsz karácsonyra?
- Én távirányítós autót.
- És te?
- Én tampont, mert azzal lehet úszni,
lovagolni, fára mászni és még repülni is!

Főszerkesztő
Pölczman IminHeaven Balázs
Tördelőszerkesztő
Hukics Nocomment István
Olvasószerkesztők
Bozzay Műszakisraffozó Melinda
Őri Ebédetfőzök Anett
Tóth Szóljatok Csilla
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Két szőke nő ül a moziban:
- Figyelj! Most jön a happy end.
- Remélem, nem elénk ül!
Szása ül a Volga partján és töpreng:
- Ha ledobnának egy atombombát, eltűnnék én is és a vodka is. Ha neutronbombát dobnának le, csak én tűnnék el, s
a vodka megmaradna. De ez milyen
szörnyű bomba lehetett, hogy csak a
vodka tűnt el...
Találkozik a kismalac a bátor nyúllal.
- Szia, bátor nyusz! Te tényleg nem félsz
a farkastól?
- Tényleg.
- Veled tarthatok?
- Gyere.
- Te bátor nyuszi, már érzem, hogy itt a
farkas a közelben. Biztos nem félsz?
- Biztos.
- Már látom is. Hogyhogy téged nem esz
meg?
- Néha hozok neki egy kismalacot...
Kovács telefoncsörgésre ébred:
- Halló! - veszi fel a kagylót.
- Jó reggelt! Ön kért ébresztést 6 órára?
- Igen, én.
- Na, akkor igyekezzen, mert már 7 óra is
elmúlt!
Egy férfi jön ki a nyilvános WC-ből. Egy
nő befelé menet megszólítja:
- Elnézést, uram, koedukált?
- Ááá, nem, csak sz*rtam.
- Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy
közeleg a föld ?
- Lazul a kutya póráza.
Egy férfi életében először veszi a bátorságot, hogy a munkaidő vége előtt fél órával
lelépjen a munkahelyéről. Boldogan megy
haza, hogy meglepje a feleségét, azonban
a bejárati ajtón belépve drága szivar füstje
üti meg az orrát. A hálószobába belesve
aztán meg is látja a főnökét, amint
meztelenül hancúrozik a feleségével.
Visszarohan az irodájába, gyorsan ledobja a kabátját a fogasra, beül a székébe,
és még mindig hevesen zakatoló szívvel
megtörli a homlokát:
- Hú vazze! Majdnem lebuktam!
Két csiga beszélget az út szélén:
- Átjössz a túloldalra?
- Te hülye, oda születni kell.

