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Elérkezett az ősz, lehullottak a levelek,
beindult a fűtési szezon talán a koli minden
szobájában. Vagy ezt picit szlengesebben
megfogalmazva, benne vagyunk a sűrűjében.
A maci a málnásban kifejezéstől azért ódzkod-
nék, mert egyrészt a nagymedve elmehet téli
álmot aludni, mi nem alszunk hónapokon át, és
a málnás sem hiszem, hogy a kellemes oldalát
mutatja mindig.

Na, de ennyit az őszi depiről, megint
jelentkezik a Közhír, a korai sötétség is
maximum a kivilágítatlan utcákon ütheti fel a
fejét, de nem a dolgos elmékben. Ilyenkor is
azon munkálkodunk, hogy a félév közepén s
egyben a báli időszakban is mindig legyen
kellemes s szórakoztató olvasmányotok utazás,
előadás, vagy akár bármi közben is.

Most is 24 hosszú s tartalmas oldallal
jelentkezünk, s büszkén jelenthetem ki, hogy
ennél közlekesebb szám még nem volt. Mi is
jártunk a luxusautó-kiállításon, de hát ugye ki
nem?!J  Rövid nekrológgal búcsúztatjuk
mindenki szeretett UV-ját, ahogy a tisztesség
megköveteli, és természetesen az ehavi, békét
irányzó felhasználású jármű ajánlása sem
maradhat ki. Szokásos interjúnk keretében
nemcsak a híres-hírhedt ötödik emeleten
jártunk, hanem BKV ellenőröket faggattunk
munkájukról, milyen a lyukasztó nem bliccelő
felén lenni. Egyik kartársunk külföldi közlekes
tanulmányi kirándulását osztja meg velünk, s
Gedeon Tanár Úr is újra jelentkezik érdekes
visszaemlékezéseivel. Emellett most is néztünk
filmet, olvastunk (nem tan) könyvet (illetve nem
csak azt J), ajánlunk programot, nem maradnak
el a viccek s aranyköpések sem. Aktualitása
miatt picit elmerülünk a TDK fogalmában és
ajánljuk saját magunkat, hiszen hamarosan
Gólyabál a mi karunkon is. Száj bezár, blabla
vége, úgyis mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbb olvasnivalót az újságban.

Forgassátok nagy szorgalommal aktuális
számunkat, hisz mint mindig, most is Nektek
készült s Ti általatok. Továbbra is várjuk a
vállalkozó szelleműeket a Közhír szerkesztésé-
hez a kozhir@kozlekkar.hu címen, vagy a
kéthetente tartott üléseinken. Figyeljétek a
hirdetőtáblákat!

Addig is a stáb nevében sikeres és
élményekben gazdag félévet kívánok, és
kellemes bálozást mindenkinek!

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! Figyeld
a hirdetőtáblákat és gyere a szerkesztőségi üléseinkre!

mailto:kozhir@kozlekkar.hu
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Hírek röviden

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze

egy csokorra valót.

 Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen gyűjtőjét sem. Viszont egy újabb ok,
hogy mindenki gyakrabban járjon órákra és többet jegyzeteljen.

A kari Hallgatói Önkormányzat évközi
tisztújító szavazást tartott a megüresedett
Kommunikáció felelős és Marketing felelős
posztokra. A szavazáson igen sokan vettek
részt, s az eredmény szoros volt: Kommu-
nikáció felelős poszton Bella Dániel nyert, míg
Marketing felelős poszton Szabó Viktor.

Megváltozott a Hallgatói iroda látogatá-
sának módja! Ezentúl a hallgatói ügyintézés
miatt érkezők a portával szemben lévő ajtón
tudják elérni az irodát, a kollégium felől nem
lehet megközelíteni! A szolgáltatás színvonala
remélhetőleg ezzel gyorsabb és hatékonyabb
lesz! Még mindig lehet fénymásolni, nyomtat-
ni, laminálni, iratot fűzni, és továbbra is
kaphatók HaBár pólók, Daloskönyvek,
szakestélyes korsók! Nyitva tartás a meg-
szokott: hétfőtől csütörtökig 15:00-20:00-ig.

November 7-én kerül megrendezésre az
Ipari Nyílt Nap, így ezen a napon az órák
elmaradnak!

Ismét nagy lehetőséget kínál majd a
Műegyetemi Állásbörze, mely november 13-
14-én várja majd az érdeklődőket, számos
lehetőséget kínálva a diploma közelében

lévőknek. Bővebben olvashatsz róla a
www.allasborze.bme.hu oldalon!

Gólyabálunk november 15-én este lesz
az E épületben. Jegyárak: gólyajegy elővétel-
ben: 1500 Ft, vendégjegy elővételben 1800 Ft,
helyszínen vásárolt: 2000 Ft. A gólyabálról
kedvcsináló cikket hátrébb olvashatsz!

Az idei Nyílt Nap a középiskolás diákok
számára november 16-án kerül megrendezésre.
Erre az eseményre a Hallgatói Képviselet a Ti
segítségeteket kéri: közösségi pontok elle-
nében pakoló emberekre van szükségünk! Nem
székekről és asztalokról van szó, hanem
motorblokkról, és egyéb nehéz dolgokról,
úgyhogy lehetőleg jó fizikumban lévő emberek
segítségét várjuk! Jelentkezni lehet e-mailben
a bicsak.gyorgy@kozlekkar.hu, vagy a
bella.daniel@kozlekkar.hu címen! Ugyan-
ebben az időpontban lesz megtartva a
Tudományos Diákköri Konferencia is (még
egyszer: november 16.). A rendezvényről
bővebben olvashatsz a következő honlapon:
http://www.mm.bme.hu/tdk/.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet
ötletpályázatot hirdet az oktatási épületekben

lévő tantermek és közösségi terek felújítására,
illetve kialakítására. A pályázat célja, olyan
fejlesztési ötletek összegyűjtése, melynek
megvalósulása jótékony hatással van a
hallgatóság mindennapi közérzetének javítá-
sára, kényelmesebbé teszik a tanulást, és
kellemesebbé válik az egyetemen tartózkodás.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a megvaló-
sítás helyét; az ötlet részletes leírását
(esetlegesen látványterv, eszköz lista, stb.); a
pályázó adatait (név, kar, neptunkód, e-mail
cím, telefonszám). A győztes pályázatok
beküldőit ajándékcsomaggal és díszoklevéllel
jutalmazzuk. A megvalósult ötletek szerzőivel
készített interjú megjelenik a Műhely című
újságban. A pályázat beadási határideje és
helye: 2007. november 19. (hétfő) 12:00; E-
mailben az otletpalyazat@sc.bme.hu címre,
személyesen: K.I.51. Diákközpont, EHK
Titkárság, Partl Nikolettnél.

Idén is jól mulattunk a Balekkeresztelő
Szakestélyen. Lévai Zoltán Tanár úr fényképei
pedig a http://www.auto.bme.hu/diaksagok/
oldalon találhatóak meg.

Gyuri

„Ha hibátlan lesz, akkor a kolléga urat meghívjuk a tanszékre és megtudja, hogy ki a magyarok istene.”
„A zh-t már elmondtam: vagy kint a bokorban az I épületben, vagy bent a pokolban valahol a K-ban.”
„Jobb teremben van olyan, amivel mutogatni lehet, de úgy látszik, féltik a hallgatók testi épségét.”
„Ez a vektor nem X és nincs rajta pont, de a többi stimmel.”
„Ha mechanika órát tartanánk, akkor ezt radiánnak mondanánk.”
„Aki nem tud mátrixokkal számolni… azt kirúgjuk… de ne keseredjen el!”
„A korong legyen 20 kg… A fenét, legyen rendes anyagból, 200 kg!”
„A test tömege nem változik… kivéve a rakétát, torpedót és egyéb ilyen békés jellegû dolgot.”
„Miért csinálom ezt, ha ennyire nem megy ez nekem?!”
„Két külön nemût csak az anyakönyvvezetõ adhat össze, maguk nem!”
„Az Euler szerintem elég jó név ahhoz, hogy ezt elhiggyük.”
„Ilyen mérvû passzivitást legutóbb a seregben tapasztaltam...”
„Kihúzom magam, mint pók a lucernásban.”
„55-ben építették 10 évre, de 3-4 éve már biztosan felújítják jövõre!”
„A vonat nem nagyon tud felmenni a mozgólépcsõn.”

(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)
(Mechanika)

(Közlekedésstatisztika)
(Közlekedésstatisztika)

(Bevezetés a biz.ber. technikába)
(Bevezetés a biz.ber. technikába)

http://www.allasborze.bme.hu
mailto:bicsak.gyorgy@kozlekkar.hu
mailto:bella.daniel@kozlekkar.hu
http://www.mm.bme.hu/tdk/
mailto:otletpalyazat@sc.bme.hu
http://www.auto.bme.hu/diaksagok/
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Sziasztok!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni
minden rám szavazónak a bizalmat, segítsége-
tekkel esélyt kaptam arra, hogy dolgozhassak
a Hallgatói Képviseletben. Negyedéves
hallgató vagyok, második éve mentorként

segítem a gólyákat. Szintén 2 éve vagyok a
BGK Számítástechnikai Kör tagja. A HK
munkáját eddig is segítettem rendezvényes
plakátokkal, illetve a 2007-es gólyatáboros
pólót is én terveztem. Idén szeptemberben
csatlakoztam a Közhír csapatához, hogy az
újságban megjelenő képek minőségét javítsam.
Kommunikáció felelősként a Közhír felelős
szerkesztője lettem, és terveim között van az
újságunk külső, belső felfrissítése, új rovatok
indításával, még több hallgató bevonásával,
illetve a már várva várt online Közhír be-
indításával.

Bella Dániel alias Gejza

Szabó Viktor, a kar negyedéves hallgatója
vagyok. Először is szeretném megköszönni
mindenkinek a belém vetett bizalmat! Három

kari programok szervezésében, lebonyolításá-
ban, hogy tisztában vagyok vele milyen
anyagi, tárgyi szükséglete van az adott
rendezvénynek. Célkitűzéseim között szerepel-
nek minél színvonalasabb, biztos anyagi
háttérrel rendelkező események kereteinek
biztosítása, valamint további folyamatos
támogatók szerzése, gondolva itt a hazai
piacon fellelhető nagyobb szakmai cégek
felkeresésére is. Remélem, a munkám érezhető
pozitív változásokat hoz minden kari hallgató
számára.

Szabó Viktor alias Vikk

Feladataim lesznek még a karon belüli
tájékoztatás pl. infomail-ek szerkesztése, a kari
rendezvények plakátjainak, szórólapjainak
elkészítése.  Ezen kívül Angyal Róbert
segítségével a HK hamarosan megújuló
honlapjának (www.kozlekkar.hu) karbantar-
tása, frissítése is feladataim közé fog tartozni.
Bármi kérdésetek van, én is szívesen segítek,
keressetek meg bizalommal, akár személyesen,
akár e-mailben (bella.daniel@kozlekkar.hu).
Remélem munkám segítséget fog nyújtani
abban is, hogy „gond nékül” végigpartiz-
hassátok az egyetemi éveiteket J.

Miért is érdemes elmenni a Gólyabálba?!
Ezt a cikket elsősorban a gólyáknak szánom, mivel ők még nem tudják, hogy ha netán elkövetnék azt a balgaságot,

hogy kihagyják ezt a számukra igazán fontos eseményt, akkor mit veszítenének vele. Próbálom több oldalról megválaszolni
a címben is szereplő kérdést, hátha valamelyik érvem eleget nyom a latba, hogy találkozzunk a Gólyabálon…

Kezdjük a legalapvetőbb válasszal:
Miért is ne?! Mivel egyetemi karrieretek
során optimális esetben ez lesz az egyetlen
egy Gólyabál, ami Rólatok szól, ezért az
élmény megfizethetetlen.

A hagyományok szerint eme rendez-
vény után immár hivatalosan is a közösség
tagjai lesztek azáltal, hogy elmondjátok a
Gólyaesküt és megkóstoljátok a csodálatos
ízvilágú gólyaitalt, melyet kedves oktatóink
segítségével készítenek el.

Az este legünnepélyesebb momen-
tuma a Gólyatánc. Már azért érdemes
elmenni, hogy megnézzétek évfolyamtársai-
tokat, milyen szépen táncolnak. Meg persze
tanító- és óvónénik is lesznek ott szép

számmal, ami valljuk be szükséges is, hiszen
nem árt a Közlekkaron korrigálni a fiú – lány
arányt, ezért rendezzük már évek óta a bált
az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával! J

A másik kihagyhatatlan műsorszám
pedig a Mentor Produkció, mellyel men-
toraitok szeretnének bennetek és a nagyér-
deműt szórakoztatni. De ha ez nem lenne
elég az igényeitek kielégítéséhez, akkor az
Egyetemi Napokról is ismert variációban a
Bikini és Dévényi Tibi bácsi nyújt felejt-
hetetlen élményt, meg persze Dj Gomes, aki
már mondhatjuk rendszeres vendége a
közlekkari buliknak.

Ha esetleg úgy sikerül az este, hogy
nagyon a pohár fenekére néztek, akkor sem

kell attól félni, hogy nem fogtok emlékezni,
hiszen ott lesznek a kedves évfolyam-
társaitok, akik nem restellnek majd emlé-
keztetni benneteket az aznap éjszakára, akár
szóban, akár képekkel is tényszerűsítve, és
egyetemi tanulmányaitok során majd
szívesen fogtok viccelődni az ezen az estén
történtekkel…

Összegzésképpen: a Gólyabál egy
olyan nagyszabású rendezvény, amit
semmiképpen nem szabad elmulasztani, egy
életre szóló élmény, kérdezzetek meg bárkit
a felsőbbévesek közül…

Mi ott leszünk november 15-én az E-
ben, és Te?

Csillu

féléven keresztül láttam el a Kollégiumi
Bizottság Programszervezői posztját. Ez idő
alatt találkozhattatok velem az összes kari
rendezvényen, ahol Iberrel, Imivel, Annuval
és Gabival próbáltunk minél színvonalasabb,
emlékezetesebb szórakozást biztosítani az
érdeklődőknek. Úgy gondolom, hogy a XXVI.
Közlekkari Napokkal az élen ezt sikerült is
megvalósítani. Emellett a Baross koli ügyeiben
próbáltam segédkezni Noéminek.

Hogy miért is jelentkeztem Marketing-
felelősnek? Úgy érzem, hogy az elmúlt másfél
évben sikerült annyi rálátásra szert tennem a

http://www.kozlekkar.hu
mailto:(bella.daniel@kozlekkar.hu)
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“Igyál, öreg, dalolj s szeress!”
– Diákhagyományaink eredetéről

A Selmeci Akadémia alapításától (1735) kezdve még jó néhány évtizedig nem beszélhetünk egységes
diákéletről, az erről szóló első írásos emlékek az 1820-as évekből származnak. Ezen írásokból megtudhatjuk,
hogy ekkortájt alakult a Deutsche Gesellschaft in Schemnitz nevű ifjúsági szervezet.

Ez a társaság – bár a nyílt beszédű,
kritikus, német egységtörekvéseket
támogató flottisták alapították – a selmeci
ifjúság egészét képviselte és összefogta.
Két törzshelyük az Arany Bányamécshez
címzett kávéház és a Schacht (magyarul:
akna) nevű kocsma volt. Összejövete-
leiket a városon kívüli Schachtban
tartották, hetente kétszer, hajnalig tartó
sörözés és nótázás közepette. A társasá-
got a Selmeci Akadémiához való tartozás,
a barátság, a kollegalitás érzése ková-
csolta eggyé. Az elsőévesek csak akkor
válhattak hallgatókká, ha az oktatást
megelőzően a társaságba is beillesz-
kedtek. Ezt a gyakorlatot az Akadémiai
oktatói is elfogadták, sőt szorgalmazták.

Valószínűsíthető, hogy az előbb
említett Schacht kocsmában tartott
összejövetelek (a „Schachttag”-ok), az
Akadémia diákjai és oktatói közt folyó,
kezdetben szakmai, később kötetlen
megbeszélések tekinthetők a Szakes-
télyek elődjeinek. A Schacht épületének
szemöldökgerendájába a „Tempus” szót
vésték, mely azt jelentette, hogy csak az
akadémisták, illetve tanáraik tehették be
lábukat a Schachttagokra. A Szakestélyek
előtt a Saufcomisarium, az úgynevezett
„vigalomhírnök” végigjárta a diák-
kamarákat (a közös albérletet hívták így
egymás közt az ott lakók) értesítést adva
a Szakestély időpontjáról. A Schachtta-
gon (csakúgy, mint ma) minden világi cím
és rang érvényét veszítette, minden a
választott Elnöknek és tisztségviselőinek
utasításaitól függött.

1919 tavaszán az első világháború
és az emiatt kialakult politikai helyzet miatt
az Akadémiának el kellett költöznie
Selmecbányáról. 1919 első hónapjaiban
érkeztek meg a diákok és az oktatók az új
székhelyre, Sopronba. A diákságot ekkor
már az 1879-ben létrehozott Általános
Ifjúsági Kör képviselte, mely társaság az
alapítását követő években fokozatosan
erősödve az egész hallgatóságot irányító,
jelentős tekintélyű diákszervezetté vált.
A Kör legnagyobb érdeme, hogy megho-
nosította Sopronban a selmeci diák-

hagyományokat annak ellenére, hogy az
első világháború miatt kevés selmeci diák
volt köztük, és a hallgatók nagy része már
Sopronban kezdte meg tanulmányait. A
Kör hazafias rendezvényeket szervezett:
március 15-én, október 6-án és Kossuth
Lajos halának évfordulóján, és segítette
a hallgatóságot a második világháború
alatt. Ám később az ellentétek azonban
annyira kiéleződtek az Ifjúsági Kör és a
kommunista ifjúsági szervezetek között,
hogy 1948-ban a Kör kénytelen volt
feloszlatni magát, megszüntetve tehát azt
a szervezetet, mely utoljára fogta át
sikerrel a hallgatóság egészét. A kommu-
nista vezetés idegennek bélyegezte, majd
betiltotta a selmeci diákhagyományokat:
1951-ben tömegesen zárták ki a hallga-
tókat a hagyományok ápolása miatt. A
betiltás okai elsősorban a Szakestélyek,
a balek - Firma viszony sajátosságai, az
egyenruha viselete és a nóták többsége
voltak.

Bár már az ’50-es évek végén meg-
kezdődhetett a diákhagyományok vissza-
állítása, a politikai helyzet csak 1969-től
tette lehetővé, hogy hagyományainkat
ténylegesen ápolhassák. E folyamatban
nagy előrelépés volt az 1962-63-as tanév,
amikor a miskolci gépészek Szakestélyt
tartottak, és emlékgyűrűt avattak, ki-
fejezve ezzel, hogy újra a selmeci diák-
hagyományok eszméi szerint szeretnének
élni. A hagyományok visszaállításának
másik mérföldköve az 1971-es vadászati
világkiállítás volt, az erdészek ettől
kezdve viselik újra egyenruhájukat, a
waldent.

A Szakestély a selmeci diákhagyo-
mányokat ápolók egyik legfontosabb
rendezvénye. Hangulatát évszázadokon
keresztül megőrizte, formáját tekintve
többé-kevésbé változatlan maradt. A
Szakestély mindig egy adott szak, baráti
kör rendezvénye, mely az érintettek
összetartozását, barátságát hivatott
kifejezni, erősíteni. A Szakestély mindig
ünnep, a barátság, a kollegalitás, az
egymáshoz tartozás ünnepe. Egy Szakes-
télyre meghívást kapni mindig nagy

megtiszteltetés, éppen ezért mindenkire
nézve kötelező az ünnephez méltóan
viselkedni és öltözni.

A Közlekkaron 1999-ben avattak
gyűrűt, az akkori Hallgatói Képviselet
miskolci segítséggel (és miskolciak aktív
részvételével) szervezett Gyűrűavató
Szakestélyt. Ezt egy évvel később
Szalagavató Szakestély, 2000 őszén
Balekkeresztelő Szakestély, végül 2003
őszén pedig a Firmaköszöntő Szakestély
követte. Karunkon tartottuk magunkat az
idők folyamán kialakult „előmeneteli”
rendszerhez, mely az ötéves képzésbe is
illeszkedett: az elsőéves pogányból a
Balekkeresztelőn balek lesz, harmad-
évesen (5. félévben) Firmává válik,
diplomatervezésének évében pedig
szalagot és gyűrűt avat. A BSc képzés
elindításával változtatnunk kell a régi, jól
bevált rendszeren, így az a következő-
képpen módosul: az első évben történő
balekkeresztelés nem változik, Firmának
a 4. félév kezdetétől számít a megkeresztelt
hallgató (a hagyomány szerint a Firmalét
tanulmányok felének elérésével kezdő-
dik), és a BSc-s hallgató tanulmányai
végeztével szalagot és gyűrűt avat. Az
eddigi egyetemi képzéses és a BSc-s
gyűrű között nem lesz különbség, a főbb
jellegzetességek nem változnak (arany
szín, fehérarany kerék, évszám).

Dióhéjban ennyi fért bele a terje-
delembe, ha sikerült felkeltenünk érdek-
lődésed, akkor ajánljuk megtekintésre a
Dudujka-völgyi Rókák „A balek tudni-
valói” c. kiadványát (ld. Google), ha pedig
érdekel a hagyományápolás, akkor
szeretettel várunk a Közlekkari Hagyo-
mányőrző Öntevékeny Körbe!

Jó utat a Közlekesnek!

Eszter
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MB, BMW, MAN – Élménybeszámoló
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2007 nyarán is tanulmányi kirándulást szervezett a Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem, melyre a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói is jelentkezhettek
korlátozott létszámban. A kirándulásra jelentkezőket elsősorban a tanulmányi eredményeik alapján
választották ki. Az útiköltségeket a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont (JRET) nagymértékben
támogatta, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

A gyülekező hétfő hajnal 3:50-re lett
megbeszélve a Központi épület előtti parkoló-
ba. Ekkorra a busz is megérkezett, ami egy 4
éves 47 személyes Mercedes-Benz Travego
volt. Győrbe érkezve a Rába Hotel előtt
felvettük a többieket is és innen már „egyenes
út” vezetett Regensburgig.

Délután 1 órakor érkeztünk meg a
regensburgi Siemens VDO-hoz, melynek
termékei között a navigációs rendszerek,
multimédiás és autóhifi rendszerek, valamint a
személy-, illetve tehergépjárművekben
alkalmazásra kerülő elektronikai rendszerek
találhatók meg. Professzor Spiegelberg
elmondta, hogy a Siemens VDO-nál mivel is
foglalkoznak. Kitért a járműirányítási, biztonsá-
gi területekre is, melyeket elektronikus és
mechatronikus úton valósítanak meg. Elmond-
ta még, hogy nagyon sok utópisztikusnak
tűnő rendszer már életképes, csak a magas
költségek miatt eladhatatlan. Előadásának a
végén a professzor levetített egy animációs
filmet arról, hogy a Siemens VDO-nál mi az
elérendő végcél, azaz a nulla emissziós jármű,
a moduláris felépítésű futómű, alváz, karosszé-
ria, ami feltételezi a mechanikus kapcsolat
nélküli járműirányítást, és mint ilyen, akár
autonóm módon is működni képes.

A termelési részleg megtekintése után
öt óra magasságában ismét buszra szálltunk,
és Stuttgartba indultunk. Kedd délelőtt a
Stuttgarttól nem messze lévő Wörthbe
mentünk, ahol a Mercedes-Benz teherautó-
gyárát látogattuk meg. A csoportvezető
elmondta, hogy az üzem megközelítőleg 350
futballpálya területével egyezik meg, 10000
munkást foglalkoztatnak, és napi 460 teherau-
tót gyártanak. Először egy kis terembe léptünk
be, ahol egy nyers (csak a váz és a lemez)
Mercedes-Benz Actros Megaspace fülke volt,
a Mercedes haszonjárművek közül ez a
legnagyobb. Az üzemben a robotok 150
program szerint dogoztak. Hegesztés előtt a
targonca és a lemezek pozícióit lézeresen
ellenőrizte a robot. Kézimunkára csak a
ponthegesztő robotok elektródáinak cseréje-
kor van szükség, átlagosan hetente egyszer.
A kritikus pontokon az eltérés nem lehet

nagyobb, mint 0,5 mm. Az összeszerelőben
futószalagon ment a termelés, de itt az egész
padló mozgott a munkásokkal együtt. Az
alvázszerelő soron már a klasszikus értelem-
ben vett futószalag volt. Mindkét szalag
illeszkedik az emberi bioritmushoz, tehát
délelőtt egy kicsit gyorsabb, délután egy kicsit
lassabb. A retarder ellenőrzésekor a fékpadban
keletkező fékáramot visszatáplálják a hálózat-
ba, mely 26 átlagos háztartás évi villamos
energia fogyasztásának felel meg.

 Kedd délután a Stuttgarttól szintén nem
messze lévő Sindelfingenbe mentünk, ahol a
Mercedes-Benz C, E, CLS, S, CL osztály modell-
jeit, illetve a Maybach modelleket gyártják.

Az ügyfélközpontból meglepő módon
a saját buszunkkal mentünk be a gyár
területére. A csarnokban meglepetésünkre nem
a technológiai sorrendnek megfelelően
haladtunk, ugyanis először azt a robotot néztük
meg, ami a komplett műszerfalat helyezi be az
autóba, és még nagyobb volt a meglepetés,
amikor észrevettük, hogy ebben a csarnokban
a Mercedes luxusautóit gyártják, azaz az S
osztályt. A csoportvezető elmondta, hogy
több mint 4000 fajta műszerfal variánst
készítenek a vevő igényeinek megfelelően.
Ahogy haladtunk a soron megálltunk egy autó
mellett, mely egy S 65 AMG volt 613 lóerővel
és az összes létező extrával, de mellétette a
csoportvezető azt is, hogy ez az autó egy
amerikai ügyfélhez fog kikerülni és valószínű
sose fog 65 mph-nál gyorsabban menni vele.
Elhangzott, hogy 40 000 munkafázis alatt
készül el egy S osztályos Mercedes. Ott
jártunkkor volt ott egy CL 600-as Mercedes,
mely a cég luxuskupéja, mely 517 lóerő, illetve

éppen mellettünk haladt el egy S 600-s, mely
páncélozott volt és több mint 4 tonnát
nyomott. A parkoló egyik sarkában megpillan-
tottunk egy Maybachot, mely a Daimler-
Chrysler cégcsoport legexkluzívabb járműve.
65 nap alatt készül el, teljesen kézi munkával,
napi 2 darab készül belőle. Egyetlen piaci
ellenfele a Rolls Royce, így már nem volt olyan
meglepő, hogy megérkeztünkkor egy vado-
natúj Rolls Royce Phantom állt az egyik épület
előtt.

Elmentünk a hegesztő robotok csarno-
kába is. Itt a gépi munka 98%-os. A robotok
0,3 mm-es pontossággal dolgoztak és 4
másodperc alatt cseréltek szerszámot. De
történt itt kézzel is hegesztés, mert a majdnem
kész karosszérián nem mindenhova tudtak már
a robotok hozzáférni.

Szerda délelőtt, Mannheimbe érve igen
sokat kellet menni, míg az EvoBus üzemhez
értünk, ahol Mercedes-Benz buszokat gyárt-
ják. Menet közben láttunk egy gázos buszt is,
melynek 5 db tartály volt a tetején, melyek 53
kg-ot nyomtak, 30 MPa nyomáson 190 l CNG-
t tud tárolni. Ez egyenértékű 300-350 l gázolajjal.
Az üzem korrózióvédő medencéjének méretei
imponálóak: 16 m hosszú, 3,8 m széles, 6 m
mély, 380 000 l folyadék van benne. 1992-ben
építették, a világon a legnagyobb ilyen kád.
Vezetékekből busztól függően 8-10 km kerül
beszerelésre.

Kifele jövet a gyárból a belső parkolóban
láttunk egy érdekes buszt, melyből egyelőre
ez volt az első darab. Különlegessége, hogy a
csuklórészén ikertengelyes tolócsuklós autó-
busz volt 19,5 m hosszú és 199 utas befoga-
dására képes. A neve is találó volt: CapaCity.

4 óra előtt megérkeztünk Sinsheimba,
ahol megtekintettük az Auto & Technik
Museum-ot. Ez a múzeum az autópályától kb.
100 méterre található. Tetején megtalálható
többek között egy eredeti Concorde, valamint
egy TU 144-es. Nagy meglepetésünkre e-
mellett a csarnok mellett egy MALÉV utasszál-
lító is ki volt állítva. A csarnokba belépve az
ötvenes, hatvanas évek amerikai autói
fogadtak bennünket. Azután eredeti amerikai
sprint dragsterek voltak kiállítva 4-5000 lóerős
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motorjaikkal. Egy kisebb emeleti részen
versenyautók voltak kiállítva. Itt volt például a
Peugeot B csoportos raliautója a 205 T16 és az
Audi csúcs pályagépe, az amerikai verseny-
sorozatra gyártott Audi 90 IMSA, melynek 2,2
l-es 5 hengeres turbómotorja 720 lóerőt tudott.
A B csoportos géposztály 1986-ig a csúcsot
képviselte minden homologizációval rendel-
kező versenysport között. Csak szemlél-
tetésképpen: 1986-ban az egyik ilyen raliautó
úgy száguldott végig a spanyol Forma-1-es
versenypályán, hogy az az idő a negyedik (!)
helyre lett volna jó a Forma-1-es időmérő
edzésen.

Volt egy 40 év után a tengerből egyben
kiemelt német vadászgép (Stuka), egy V2
rakétának egy darabja, melyet egy fa már
körbenőtt, illetve olyan repülőgépmotorok,
melyekre a légcsavar ráhajlott. A csarnok
legvégében munkagépek voltak láthatóak a
századfordulóról, mint például a legelső
Caterpillar.

A másik csarnokban belépéskor hatal-
mas tolósugárhajtóművek fogadtak. Tovább-
menve rögtön Európa legnagyobb állandó
Forma-1-es versenyautó gyűjteménye volt
látható.

Innen elszabadultak az „indulatok”. A
csarnok telis tele volt oldtimer autókkal,
motorokkal. Felsorolásuk lehetetlen. Csak
néhányat említve: számtalan Maybach, Rolls
Royce, birodalmi Mercedesek, köztük 2 darab
a Führer autója volt, nagy múltú verseny
Jaguarok, stb. De volt itt a nyolcvanas években
gyártott Lamborghini terepjáró, szintén
ekkortájt gyártott amerikai Vector, egy NSU RO
80, mely a korát megelőzve a hatvanas évek
közepén Wankel-motorral jelent meg. Látható
volt a világ legnagyobb Diesel-motorja is,
melyet az MAN gyárt, 850 l-es és 140 000 lóerő.

Reggel elindultunk Stuttgartba, a
Mercedes múzeumba. A múzeum kapuit 2006.
május 19-én nyitotta meg. Ez a világ legna-
gyobb márkamúzeuma. Látható volt a világelső
gyorsjárású Daimler-féle benzinnel hajtott
belsőégésű motor 1886-ból. Kiállították a
Daimler-féle motoros biciklit is, mely az itt
kiállított járművek közül a legöregebb is volt
1885-ös gyártásával. Utána következett az első
négykerekű Benz automobil 1893-ból. Ki volt
állítva a világon az első könnyű tehergépjármű
Diesel-motor 1932-ből. Itt volt látható az egyik
legnagyobb érdekesség, a Mercedes-Benz 130
1934-ből, melyet Barény Béla tervezett és nem
véletlenül hasonlít a későbbi Bogárra! A

következő érdekesség a Mercedes-Benz 300
SLR versenyautó volt, melyet a saját trélerén
állítottak ki. Mille Miglia-t, Tourist Trophy-t
és Le Mans-t nyert az autó, mellyel többek
között Juan Manuel Fangio és Stirling Moss
versenyzett. 1955-ben olyan súlyos balesetet
szenvedett az autó Le Mans-ban, hogy a
Mercedes a kilencvenes évek közepéig nem
indított több Ezüstnyilat. A másik ilyen
különleges példány az 1980-as „Pápamobil”
volt, melyet II. János Pál pápa németországi
látogatására készítettek egy Mercedes-Benz
G 230-ból, majd az 1981-es merénylet után
lepáncélozták. A legvégén egy ovál pályada-
rabra hasonlító helyen az összes Mercedes
versenyautó és –teherautó ki volt állítva a
kezdetektől mostanáig.

Csütörtök délután 13:30-kor érkeztünk
a karlsruhe-i egyetemre, ahol Professzor
Gnadler már várt minket. Elmentünk az ottani
gépjárműves tanszékre, ahol számos céggel
közösen végzik a fejlesztéseket, mint például
a Continentallal. Főleg futóműkutatással
foglalkoznak.

Ezután lementünk a laborba, és valóság-
ban is megtapasztalhattuk az elhangzottakat.
Különösen nagy élmény volt a dobban forgó
kerék hajtásakor, fékezésekor, illetve elfordítá-
sakor hallatszódó gumicsikorgás.

Péntek délelőtt 9 órakor érkeztünk meg
a BMW Kutatási és Fejlesztési centrumába.
A Központban 7500-an dolgoznak, területe
330000 m2. Először a légzsák- és övfeszítő-
vizsgálólabort néztük meg kívülről. Itt
nagysebességű kamerákkal rögzítettek
mindent, mely kamerák 4000 kockát készítettek
másodpercenként. Látható volt még a BMW
által kifejlesztett bimetál motortömb is, melynek
forgattyúháza és hengerei alumíniumból lettek
kiöntve, majd erre öntötték rá a magnézium
köpenyt és így a soros hathengeres blokk 10
kg-mal lett könnyebb. Minden bemutatott
anyag közül a legérdekesebb két darab korong
volt, melyre egy-egy csapágygolyót ejtve, az
egyik közel kétszer annyi ideig pattogott, mint
a másik. Elmondta, hogy a gyengébbnek és
kopottabbnak tűnő anyag titán, a másik meg
Liquidmetal, melynek felülete 40%-kal
keményebb a titánénál. Innen egy terembe
mentünk át, ahol a hidrogénes 7-es BMW-k
tartálya és motorja volt látható, valamint az
M5-ös 507 lóerős motorja, és egy EURO
NCAP törésteszten részt vett autó. 3 városban
lehet Németországban hidrogént tankolni:
Berlinben, Münchenben és Frankfurtban.

Délután a müncheni MAN gyárba lá-
togattunk el. A cég történelméről és jelenjéről
elhangzott, hogy négy divíziója van: a teher-
autó- és busz-, a stabil- és hajómotorok, az ör-
vénykompresszorok és turbinák, valamint a
nehézipari szolgáltatások. Teherautókat 7,5 t-
tól 40 t-ig gyártanak plusz a speciális felépítmé-
nyekkel és speciális fuvarfeladatokra alkalmas
járműveket.

A gyártelepre az MAN saját buszával
mentünk. Beérve a gyárba egy ideig a techno-
lógiai sorrendnek megfelelően haladtunk. Az
alvázak kamionokon érkeztek. Az alvázak sehol
nincsenek hegesztve, mindent csavarokkal és
szegecsekkel rögzítenek rajtuk. Itt láttuk az
MAN HydroDrive fantázianevű első futómű-
vét, mely a kormányzott első hidat hidroszta-
tikus úton hajtja meg kerékagymotoron
keresztül, de ezzel nem nő meg a jármű fordulási
sugara. A szivattyú a váltó kimenő tengelyére
van szerelve. Az MAN az első gyártó, aki
alkalmazza ezt a technikát országúti járművön.
Az olajat elég kétévente, vagy 120 000 km-
enként cserélni. A rendelhető hajtás-képlet a
4x4-től a 4x8-ig terjed, de az MAN ezt a
rendszert nem ajánlja nehéz körülmények
között dolgozó járművek számára.

Ha a tengelyeket, illetve minden egyebet
az alvázra szereltek, akkor megfordítják őket,
és a fényezőbe kerülnek, ahol a kiválasztható
5 színből az ügyfél igényeinek megfelelően
fújják le kézzel, majd 80 fokon ráégetik a festéket,
és a végén visszahűtik 20 fokra, hogy ismét
meg tudják fogni kézzel. Ezek után felszerelik a
hidraulikacsöveket, a tartályokat, valamint
motort és a váltót egyszerre. Érdekesség, hogy
az MAN gyár az egyetlen, aki EGR-t és speciális
gondozásmentes részecskeszűrőt alkalmaz az
Euro 4-es emissziós norma teljesítéséhez,
valamint egyes ügyfele-inek, aki igényli, Euro
5-ös motorokat szállít az MAN SCR techno-
lógiájával. Ezek az ügyfelek jellemzően
Svájcban teljesítenek fuvarfeladatot.

Hétfő hajnaltól péntek késő estig több
mint 2400 km-t tettünk meg, de az út kom-
fortosságára nem lehet panaszunk. Az út
végén mindegyikünk véleménye az volt, hogy
rengeteg olyan információval gazdagodtunk,
amelyet máshonnan, illetve más módon nem
tudnánk és nem is lehetne megszerezni.

Brutál
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Az oktató is (volt) ember…
Rovatunkban a szokásostól eltérően nem oktatóval, hanem egy tanársegéddel, mégpedig Bécsi

Tamással, egyik kedvenc Irányítástechnika gyakorlatvezetőnkkel beszélgettünk.

Először  i s  egy  rövid  bemu-
tatkozást szeretnék kérni!

Bécsi Tamás vagyok, a Köz-
lekedésautomatikai Tanszék tanár-
segédje, 28 éves, családapa. Fele-
ségemmel 7 éve vagyunk házasok,
három gyermekünk van. A nagy fiam,
Ádám (Pumi) 2 és fél éves, a két kicsi,
Simon (Simi) és Virág (Rozi) ikrek, ők
9 hónaposak. Ennél hosszabb be-
mutatkozást nem szándékozom így
hirtelen.J

Hogyan kerültél a karunkra,
vo l t - e  gyerekkor i  é rdek lődés  a
szakma iránt, vagy csak az A-lapot
sikerült így beikszelni?

Egyrészt voltunk nyílt napon, de
alapvetően buliból. Édesapám mér-
nök, édesanyám matematikus. Én az
A-lap leadása előtt  egy hónappal
még ott jártam, hogy a matek-fizika
tanári pályát választom, merthogy
nagyon érdekelt. Édesapám mindig
azt  mondta,  hogy olyan szakmát
válasszak, ami több perspektívát
nyújt, mint a tanárkodás. 18 évesen
nem gondolkozik az ember olyasmin,
hogy hogyan keres ebből pénzt. Ők
azt javasolták, hogy a közgázra men-
jek, de én meg nagyon nem akartam.
Az ilyen „kütyüzés” mindig is ér-
dekelt, 6 évesen már megírtam C64-
en a „Szia, Bécsi Tamás vagyok” –
százszor kiírjuk a monitorra dolgot. A
műszaki közeli dolgok érdekeltek és 3
kar volt, amin gondolkoztam, a gé-

pész, de az a legkevés-
bé, az info és a közlek-
kar. A döntés nagyon
egyszerű  volt ,  mind-
háromra felvettek volna,
akkor még ponttal be
lehetett kerülni. Az dön-
tött, hogy két osztály-
társam is a közlekkart
ikszelte be és hát így én
is. Ellentétben nagyon
sokakkal,  én azonnal
logisztikus szerettem
volna lenni. Felvettek,
itt voltam és elvégeztem
a logisztika szakot, amit

nem igazán szerettem. A szakmai
gyakorlat pedig végképp’ meggyő-
zött arról, hogy nem ez az én világom.
Nagy gondom nem volt  az egye-
temen ,  ö tödévben  ú j ra  össze i s -
merkedtem dr. Péter Tamással - aki
most a témavezetőm - és felmerült,
hogy itt maradok doktori hallgatónak.
Nekem is gyakorlatvezetőm volt az
egyetem elején, de nem volt az a
tipikus „együtt TDK-zunk 5 éven át”
kapcsolatunk. Tudni kell, hogy a
bekerüléshez nem elég jónak lenni,
hanem egy nagy adag szerencse
szükségeltetik, hogy az ember itt
maradjon. Éppen annak a Tanszéknek
kell kapnia nappali státuszt, annak a
témavezetőnel kell jusson ember, és
hasonló véletlenek sorozata. Örülök,
hogy nekem így a lakul t ,  h iszen
nagyon szeretek itt lenni.

Pont a hírhedt 5. emeleten?!
Mesélj erről, milyen a légkör belsős
szemlélőként?

Tisztában vagyok vele, hogy
nem tartozik a legnépszerűbb tan-
székek közé, de ugyanakkor bele kell
gondolni abba is, hogy nagyrészt
olyan tárgyak vannak itt, amikről a
diákság nagy része azt gondolja,
hogy „mi a jó fenéért kell ilyet ta-
nulni?”. Egy autógépésznek készülő
nagyon nem tudja feldolgozni, hol
lesz neki szüksége az Irányítás-
technikához például. Nekem sem ment
zökkenőmentesen, egyik Elektróból

én is kétszer szóbeliztem. Szerintem,
hozzátartozik, hogy az itt oktatók
nagy része ezzel is foglalkozik a
munkája során, XY ehhez ért, Z pedig
ahhoz. Így elvárják, hogy az általuk
hite lesen és gyakorlat i  hát térre l
leadott anyagot a hallgatók maximális
odafigyeléssel sajátítsák el, és ha-
sonlóan rendszerezetten adják is
vissza. Bármennyire is nem hiszitek
el, de amikor idekerültem, mindenki
barátságosan fogadott, nem csak a
témavezetőm, de mindenki segített be-
illeszkedni, emberileg egy nagyon jó
tanszéknek tartom a miénket.

Doktoranduszként  kezdtél  a
tanszéken, most tanársegéd vagy,
mondanál pár szót erről? Kutatási
témáid?

Hát igen, éreztem, hogy eljön ez
a kérdés is és lebukok. 5 éve vagyok
a tanszéken, s hát úgy mondanám,
hogy én is a tipikus doktorandusz be-
tegségben szenvedtem. Az első év-
ben nem nagyon jutottam semmire,
nem igazán tudtam, hogy mi érdekel,
és merre induljak el, de aztán végül a
közlekedésmodellezés lett a fő te-
rületem, hisz’ mindig is szerettem az
ilyen „bites, byte-os, programozós”
dolgokat. Konkrétan közúti forgalom
mikroszkopikus modellezésével, szi-
mulációjával foglalkozom, ezekhez a
szoftvereket általában magam írom.
Egyrészről ez a legérdekesebb része
az egésznek, másrészről viszont na-
gyon jó lenne, ha nagyobb csapattal
lehetne dolgozni a témán, mert akkor
sok további igen jó kis termék is
kisülhetne belőle. Várok is TDk-zni
lelkes hallgatókat!Én 60%-os tanár-
segédként vagyok itt, ami azt jelenti,
hogy a fizetés maradék részét más
munkákkal kell megkeresnem, amit
még véletlenül sem panaszként mon-
dok. Most éppen a doktorim be-
fejezésén munkálkodom, beadás előtt
áll, szerintem, tele van hibával. Bár
azt Péter Tamás tanár úr úgy szét-
cincálja, hogy a bizottságnak már az
égvilágon semmi munkája nem lesz
vele.



2007. november

9

Milyen a csapatmunka?
Amióta itt dolgozom, ebben az

irodában vagyok, a mostani csa-
patunk nagyon jó, kicsi az irodánk,
van, hogy ennél kétszer nagyobban
is csak egy ember ül. Nagyon jó kis
társaság van,  együt t  ebédelünk,
dumcsizunk sokat, segítünk egy-
másnak, Dóri (Meyer Dóra) egy éve
van itt és nagyon lelkes, rengeteget
szervez, új szakmai tárgyat is, Sziluval
(Aradi Szilárd) meg nagyon jól tudunk
együttdolgozni, jól kiegészítjük egy-
mást a programozási feladatokban.

Logisztikusból lettél közutas
programozó, eléggé sokoldalú vagy.
Ajánlanád-e valamelyik szakirányt
konkrétan, vagy csak nyitott szem-
mel kell járni?

Az azért erős túlzás, hogy ilyen
sok mindenhez értenék, nem vagyok
az a nagy polihisztor, mondjuk úgy,
hogy jó vagyok abban, amit szeretek
csinálni .  Annyit  tudok mondani,
hogy majd úgyis mindenki megtalálja,
ami érdekli, van erre 5-6-10 éve.

Milyen tantárgyak keretében
találkozhatunk Veled?

Számítástechnika I., II. gyakorla-
tokat tartok, meg labort és gyakor-
latot is Irányítástechnika I., II.-ből.
Egy régi álmom a Számítástechnika
III. beindítása, amolyan választható,
pár kredites tárgyként. Főleg azok-
nak, akiket jobban érdekel a prog-
ramozás és ilyen jellegű ismeretekre
szeretnének szer t  tenni  az alap-
tantervben lévő tudásanyagon kívül.
Csak hát az elején nem jutott eszem-
be, most meg nem igazán van időm
erre a munka és a család mellett, főleg
így a doktori küszöbén.

Milyen volt átállni a „túlol-
dalra”? Mennyiben változott meg a
hallgatókhoz való hozzáállásod?

Erre könnyű válaszolnom, mert
szerintem semennyire. Biztosan vál-
tozik majd, mikor elérem a bűvös 30-
at, de most nem érzem, hogy nagyon
megváltozott volna a világnézetem.
Sosem mentem el úgy vizsgázni, hogy
ne tudtam volna minimális szinten az
anyagot, és ehhez valahogy most is
ugyanúgy viszonyulok. Ha valaki
készült, vagy próbálkozott az anyag

elsajátításával legalább alapszinten,
akkor segítek neki a vizsgán, pró-
bálom valahogy átdobni. Ha azonban
valaki úgy jön el, hogy most meg-
mutatja, ki az erős ember s úgy érkezik,
hogy semmit nem készült, majd át-
megy valahogy szerencsével, kidu-
málja valahogy, annál kinyílik a zse-
bemben a bicska. Nem vagyok az a
nagy buktatós típus, de nekem is
lehetnek rossz napjaim, mikor pár
hallgató nem lesz túl szerencsés.
Alapvetően még mindig diák vagyok,
szerintem.

Milyen egy Bécsi Tomi gyakor-
lat? Tartasz konzultációkat is?

Ez elég bonyolult kérdés. Ugyan
van kiírva az ajtóra valami időpont,
de még én sem tudom, hogy mi. Nem
igazán lehet megmondani, hogy na,
abban a másfél-két órában biztosan itt
talál, de aki elér, azt nem dobom ki, ha
már felmászott ide és érdekli a téma.
Olyanra még nem volt példa, hogy jött
volna hozzám valaki, s ne foglal-
koztam volna vele, ne segítettem
volna neki, ha tudok. Annak idején,
mikor doktorandusz lettem, az egykori
s picit elmaradt haverokkal napokat
iránytecheztünk itt. A gyakorlat sem
különbözik nagyon, próbálom diák-
szemmel tartani az órákat, elmagya-
rázni mindent. Akik már voltak nálam,
azok tudják, hogy igyekszem a hülye-
ségeimmel és idióta poénjaimmal
nemcsak magamat, hanem a hallga-
tóságot is szórakoztatni, mert annál
nincs rosszabb, mikor 40 éhes zombi
néz rád vissza.

Hogy töltöd a szabadidődet?
Már ha akad a gyerkőcök mellett…

Ez nem túl korrekt kérdés. Hallga-
tói szemmel nézve elég unalmas életem
van. Nem tudom, hogy mennyire
számít szabadidőnek, vagy mennyire
kevésbé, de én oda számítom a csalá-
dommal eltöltött időt .  Nagyobbik
fiammal lemegyünk focizni, hintázni is
szeretünk, mesélek, meg a szokásos
tevékenységek. A kedvenc elfoglalt-
ságunk mostanában kisétálni a Rá-
kosrendezőre és nézni, ahogy húzza
a „vénegyvenhájmas az interszitit”,
úgy látszik a vasúthoz való vonzódás
két generáción át öröklődik, mert

bennem sok nincs belőle J. Nagyon
szeretek társasozni, na nem sakkozni,
meg olyanokat, amikhez az agyam is
kell, hanem olyan egyszerűbbeket.
Nagyon szeretünk még a felesé-
gemmel kiülni az erkélyre esténként,
ha alszanak a picik, mikor jó idő van,
borozgatni vagy sörözni. Igazából, ha
valami hiányzik az az, hogy a családi
élet mellett fel kellett hagynom szinte
minden hobbimmal, ha a munkámat
nem számítjuk bele. Régen szerettem
sportolni is, de már fogalmam sincs,
hogy mikor volt lehetőségem utoljára.
Majd ha a gyerekek nagyobbak lesz-
nek, biztos lesz időm ilyesmire is. A
kedvenc hobbim, ha mégis van időm,
a stratégiai és szerepjátékok bűvö-
lése a PC-n. A legnagyobb vágyam
pedig végre egyszer a feleségemmel
kettesben, úgy értem KETTESBEN
elutazni valahova.

Végül az utolsó, megszokott
kérdés. Milyen tanácsokkal látnád
el a diákokat, hogy lehet 5 év alatt
szabadulni?

Most mondhatnám, hogy tessék
tanulni, meg a szokásos sablonokat,
de ezt inkább nem, elmondták már
mások. Logikusan nézve, egy évre
vetítve 3 hónap a tiszta vizsgaidőszak
meg ehhez jön még 2 hónap, ami ilyen
parázós meg stresszes ZH korszak.
Így marad 7 hónap, amikor mindenki
legnagyobb király lehet, s még az
egyetemet is el tudja végezni normá-
lisan 5, esetleg 6 év alatt. Szerintem
odafigyelés és koncentráció kérdése
az egész. Szóval inkább azt monda-
nám, hogy bulizzatok, élvezzétek az
életet és az egyetemi éveket, ezek
soha nem jönnek vissza! De azért csak
okosan! A legfontosabb tanácsom az,
hogy a második emeletre NE lifttel
menjetek a Z épületben!!! J

Köszönöm szépen a beszélgetést!

balasnyikov
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Jó napot kívánok, jegyeket, bérleteket kérem!
Most induló cikksorozatomban közlekedéshez kapcsolódó embereket fogok meginterjúvolni, a taxistól

a légiirányítóig, a villamosvezetőtől a bringásfutárig. Első körben két ellenőr hölgy, Ildikó és Inci voltak
beszélgetőpartnereim.

Mióta dolgoznak ellenőrként?
Ildikó - Kettő és fél éve.
Inci - Én nyolc éve.

Nyolc év, azért az nagy idő. Azt
szokták mondani, az idő rutinossá tesz.
Igaz ez itt is?
Inci - Igen, az ember évről-évre tapasz-
talatot gyűjt. Valahogy jobban megismeri
az embereket. Az az igazság, hogy amikor
elkezdtem dolgozni, akkor a bliccelők is
másképp álltak a dologhoz. Akkor még
több hajlandóságot mutattak, sokkal
könnyebben rendezték a bírságfizetési
kötelezettségüket, mint most. Szerintem
ma már többen is bliccelnek, mint akkor,
amikor én idekerültem a céghez. Ebben
persze benne van az emberek élet-
színvonal-csökkenése is.

Mi alapján lehet megmondani va-
lakiről, hogy bliccel?
Inci - Látszik az, amikor felszállunk a
járműre. Nagyon forgatják a fejüket, hogy
ellenőrök vagyunk-e, vagy az utolsó
pillanatban leugranak a buszról, mikor
már záródnak az ajtók.

Milyen technikával dolgoznak?
Ildikó - Mi a felszínen vagyunk, általában
hárman  a csapatban, és egy-egy ajtón
szállunk fel. Próbáljuk a jegykezelőt
figyelni, nem igazán szeretjük, ha az utas
az orrunk előtt „lyukaszt”.

Melyik a kedvenc napjuk?
Ildikó - A péntek!

Miért?
Ildikó - Azért, mert mi hétvégén nem dol-
gozunk, családunk, gyerekeink vannak.

Olyankor többet mosolyognak?
Inci - Hát, mosolygunk hétfőn is, ha olyan
az ember hangulata. Úgy vagyok vele,
hogy az az ellenőr, akiről nem pereg le az
utasoktól kapott rossz dolog, az ezt a
munkát inkább ne vállalja. Mert aki lelkizik
rajta, hazamegy és még délután is azon
gondolkodik, hogy aznap éppen hányan
és hová küldték el, annak előbb-utóbb
nem lesz jó vége.

Az utasok milyenek? Visszamoso-
lyognak?
Inci - Vissza szoktak. Általában kedvesek
az emberek, jól állnak hozzánk. Szerintem
akinek bérlete van, annak nincs félni-
valója, csak a bliccelők szidnak minket.

Szoktak?
Ildikó - Persze. De van közöttük olyan is,
aki azt mondja: nézze, nincsen nálam
bérlet, mivel tartozom? Nagyon ritka, de
van. Még mindig többen vannak, akik
rendesek.

Van önöknél jegy, vagy bérlet?
Ildikó - Igen, nekünk van utazási igazol-
ványunk.

Futott már utas után?
Inci - Nem. Az ki van zárva! Én senki után
nem futok! Persze hallottunk már olyanról,
aki futott egy bliccelő után, de én nem.
Ildikó - Tettlegességig soha nem fajult
még a dolog, mindenkinek annyi a baja,
amennyit magának csinál, tudni kell hol
abbahagyni a vitát. Általában az kiabál,
akinek ég a háza.
Inci - Az is előfordult már, hogy a bliccelő
mellé álltak az utasok, mert fiatal, mert
tanul… Főleg a nyugdíjasok, akiknek nem
kell fizetni az utazásért, ők állnak más mellé.

Látták a Kontroll c. filmet?
Ildikó - Igen, láttuk.

Lehet párhuzamot vonni a film és
a valóság között?
Inci - Nem, semmit. Az egy teljesen kitalált,
elvont történet. Nagyon nem örülnénk
neki, ha a mai világban olyan esetek
megtörténhetnének, mint a filmben.

Kedvenc film?
Ildikó - Több is van, nekem főként a
vígjátékok tetszenek, például a Bryan
élete, a Kelly hősei. Sajnos nincs sok
időnk filmet nézni, a munka mellett a
családdal töltöm a szabadidőm.

Kedvenc étel?
Ildikó - Anyukám szavaival élve, a prézlis
sütit nagyon szeretjük!
Inci - Töltött káposzta.

Szeretnek főzni? Gondolom, csa-
ládanyák lévén, sokat sütnek-főznek.
Esetleg egy rövid receptet megoszta-
nának velem?
Ildikó - Én nagyon szeretek kísérletezni,
mindig valami újdonságot próbálunk ki.
Nagyon leegyszerűsítettük a főzőcs-
kézést, amióta dolgozunk, kevés időnk
van rá.
Inci - Most így hirtelen a babos pörkölt
jut eszembe. Ennél egyszerűbb nem kell,
a sertés- vagy csirkepörköltet odateszem,

majd rádobom a zöldbabot, és mikor
teljesen puhára főtt, akkor tejszínnel
behabarom, és kész is. Egyszerűen
elkészíthető, és a család is nagyon szereti.

Munkájuk miatt sokat utaznak Bu-
dapesten. Mi a véleményük magáról a
városról?
Ildikó - Nagyon koszos, tele van sze-
méttel és kutyaürülékkel.
Inci - Emellett ami engem zavar az az egyre
több hajléktalan mindenfelé. Nem tudom
mit lehetne ez ellen tenni, de ez nagyon
nem jó így.
Ildikó - Engem felháborít még ez a
rengeteg autó. Sokszor megfigyeljük,
hogy a legtöbb autóban egy-egy ember
ül. Komolyan mondom, nem lehet a
városban közlekedni! Amikor bedugul a
forgalom, és se egy troli, se egy busz nem
tud haladni, az utasok meg persze
idegesek fenn a járművön, fel vannak
háborodva, hogy miért nem megy a busz.
Pedig nem a BKV tehet erről.

Beszélnek nyelveket? A turis-
tákkal való kommunikációra gondolok
elsősorban.
Inci - Nézze, nem beszélünk idegen nyel-
ven, de ebből eddig nem volt probléma.
Sikerült mindig megértetnünk magunkat.
Érdekes módon a külföldiek egyből
tudják, hogy kik vagyunk, és mit akarunk.

És olyan esetük volt már, hogy
valaki külföldinek akarta eladni magát,
de lebukott?
Ildikó - Peeersze, ezer meg egy. A diákok
nagyon szeretik ezt a trükköt. Leg-
többször önmagukat buktatják le. Az
egyik esetben, mikor kértük a jegyét, az
ölében levő leckekönyvét gyorsan eltette,
majd elkezdett angolul beszélni.

Szeretik a munkájukat?
Inci - Nekem még mindig érdekes, színes
ez a munka. Persze van olyan nap, amikor
azt mondom, hogy egyáltalán nem szere-
tem. Sokszor megterhelő állandóan
emberekkel foglalkozni, hiszen mi kérünk
tőlük, zaklatjuk őket, és ez más, mint
mondjuk egy bolti eladó helyzete. Ösz-
szességében én szeretem.

Ki lehet bújni a büntetés alól?
Ildikó - Természetesen nem. Bár, volt már
rá példa, de nem ez a jellemző.
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Az ember természetben betöltött szerepéről
A következő cikkben az ember és a természet közti viszonyról, annak változásairól, és a változások

következményeiről lesz szó.
A természet és az ember két egymástól

elkülöníthetetlen fogalom. Az emberiség a kez-
detek kezdetétől fogva rá volt utalva környe-
zetére és annak változásaira. Rendkívüli alkal-
mazkodóképessége, és fejlett idegrendszere
segítségével egy idő után nemcsak a természet
által létrehozott élelmet volt képes felvenni,
hanem maga is megformálta, gondozta
környezetét. Érdekes módon, az emberiség
bölcsőjének tartott Afrikában még mindig
közel ugyanazon az életszínvonalon élnek az
emberek, mint 150 ezer éve. Egy pillanatra itt
meg is állnék a gondolatmenettel. Nem furcsa,
hogy ma az emberek közül a Föld bölcsőjének
tartott földrészen élnek a legelmaradottabban?
Ha tényleg ott alakult ki az emberiség, akkor
ott kellett volna a fejlett civilizációknak is
kifejlődnie. Legalábbis ez lenne a történelem
ésszerű folyamata. Ezzel szemben, ha megnéz-
zük a térképet, a legősibb civilizációkat meg-
lepő módon nem Afrikában, hanem keleten,
Mezopotámiában, valamint Kínában találjuk.
Ésszerű érv lehet az, hogy a legősibb
embermaradványokat Afrikában találták. Igen
ám, de ha belegondolunk a keleti országok
politikai, történelmi szerepébe, múltjába, akkor
nem csoda, hogy viszonylag kevés ásatást
végeztek arrafelé. És még egy érv a teóriám
mellett. Egy pillanatra gondoljunk vissza
hazánk, népünk, a magyarság ősi történetére.
Egy vándorlási hullám során vándoroltak a
hunok, és még sok más nép az Urál felől
(hangsúlyos, hogy felől, hogy pontosan
honnan, azt nem tudni, lehet hogy még
beljebbről, a kontinens belsejéből, a mai
Szibériából). Ha ragaszkodunk a bevett
egyetemes történelemhez, akkor a népek
kivándoroltak Afrikából Ázsiába, majd sok ezer
év múlva visszavándoroltak onnan. Ésszerű
magyarázatnak tűnhet az, hogy nem volt
megfelelő az ottani környezet, klimatikus

viszonyok, stb. De gondoljunk csak bele egy
pillanatra: ma a Föld legnépesebb országai
korántsem ott vannak, ahova a VIII.-IX.
században vándoroltak a népek, hanem ott,
ahonnan vándoroltak. Természetesen merész
állítás ez, nem tagadom, de talán érdemes rajta
egy picit elgondolkodni.

Visszatérve eredeti gondolatmenetem-
hez, az ember egy idő után nem csak élvezi a
természet kincseit, hanem elkezdi megformálni
azokat. Abban a pillanatban azonban, hogy
valaki azt állítja egy darab földről, hogy az az
övé, elkezdődik egy verseny. Egyfajta „ki szerez
többet” verseny. Aki többet szerez, nagyobb
szava lesz a közösség életében. Természetesen
a megszerzett földet meg is kell védeni. Hamar
kialakulnak a törzsek, melyek egymással
versengenek a földterületért, és szép lassan
még pusztítják is egymást. A francia felvilá-
gosodás alakjai (enciklopédisták) pontosan
erre mutatnak rá, hogy addig volt egyenlőség
a Földön ember és ember közt, amíg nem volt
olyan kifejezés, hogy „enyém”.

Innentől kezdve az emberiség elkezdte
rohamos léptékkel formázni környezetét. Erdő-
ket vágtak ki, síkságokat égettek fel termesztés
céljából. Idővel azonban kezdtek tanulni is a
természet törvényeiből. Rengeteg feljegyzés
készült az egyiptomi fáraók korában különféle
tudományos ismeretekről, és meglepő módon
olyan dolgokat is leírtak, amiről azt hinnénk,
hogy közkeletű találmányok. Ilyen például a
gőzgép vagy a hűtő. Ebből is látható, hogy az
ember már régen kitalált, feltalált, megma-
gyarázott szinte mindent, ami a hétköznapok
szintjén fontos, legfeljebb a köntös más szá-
zadról századra, évezredről évezredre.

Mára azonban a természet kihasználása,
kincseinek pazarlása olyan hatalmas (divatos
szóval élve: globális) méreteket öltött, hogy
talán ideje lenne megijednünk. A lég-, víz-,

talajszenynyezés olyan gátlástalanul növek-
szik, hogy a Földanya (számos kultúrkörben
nevezik így, talán ők még tisztelik is valameny-
nyire) néha úgy dönt, hogy elég, és megmutat-
ja nekünk, halandó emberi lényeknek, hogy
azért hiába „fölül a gálya”. Elég csak említeni
az elmúlt idők szeszélyes időjárásváltozásait,
a hatalmas viharokat, a szökőáradásokat és
máris rájöhetünk arra, hogy talán mégis
vigyázni kellene erre a bolygóra. Hiszen nincs
másik, amin élni lehetne, de ha lenne is, mit
kezdenénk vele? Húszasával vinnénk át az
embereket? Mind a 6,2 milliárdot? Nyilván nem.
De akkor ki dönti el, hogy ki megy, és ki marad
halálra ítélve? Egy kormányzat, pár ember? Mi
alapján? Van egyáltalán jogunk eldönteni,
hogy meddig merészkedhetünk el a Föld
kincseinek kiaknázásában? Mert ha csak annyit
vennénk el, amennyire szükség van, akkor
máris sokat spórolnánk. Ez persze legkevésbé
érdekli a profitorientált mamutvállalatokat. De
talán az unokáinkat már igen erőteljesen
érinteni fogja ez a probléma. Mert mi lesz, ha
nem csak az Antarktisz felett lyukad ki az
ózonpajzs, hanem mondjuk Amerika felett?
Vagy Európa felett? Ezekre a kérdésekre persze
nincs egyértelmű válasz, nem is azért tettem
fel őket. A célja inkább az volt, hogy mindenki,
aki elolvassa ezt az irományt, elgondolkodjon
azon, hogy mit is jelent az, hogy vigyázni kell
a Földünkre. Az is sokat segít, ha nem ég
fölöslegesen a villany, ha nem megy fölös-
legesen a TV, vagy a számítógép.

Természetesen nincsenek illúzióim, nem
hiszem, hogy bármi is változni fog addig, amíg
meg nem történik a baj. Akkor persze majd
mindenki elkezd cselekedni ellene nemesen,
nagylelkűen, sőt önszántából, de a bajt mege-
lőzni sokkal egyszerűbb, mint kezelni. Csak
nem annyira gazdaságos. Eleinte.

Pól

Mennyi idő egy büntetés kiszabása?
Inci - Maximum három perc. Onnantól kezd-
ve, hogy kiderül, nincs jegye/bérlete, jöhet
a csekk. Két megálló között lerendezem.

Arcról megismerik Önöket?
Ildikó - Igen. Ha sokat vagyunk egy járaton,
akkor megesik, hogy már a megállóban
mutatják a bérletet. Pont ma volt két fiatal
kislány, szerintem egy jó másfél órás

késéssel érhettek be az iskolába, mert mikor
meglátták, hogy ellenőrök vagyunk,
gyorsan lepattantak a troliról. A következőre
visszaszálltak, majd egy megállóval később
megint le. Ezt egész sokáig játszották.

Kedvenc évszakuk?
Inci - Én nagyon tavaszpárti vagyok.
Kolléganő viszont úgy van vele, ha süt a
Nap, nagy baj nem lehet. Tody

Ildikó - Így van. A nyár a kedvencem.
Rettenetesen szeretem a Napot, persze nem
ezt a fajtát, ennek már sajnos nincs ereje.

Köszönöm szépen a beszélgetést,
legyen szép, napsütéses délutánjuk!
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Pogány fizika
A diplomához vezető úton a legnehezebb akadály talán a fizika kollokvium volt. Pogány professzor fiatal korában Einstein

tanársegédje volt és a jelek szerint előadását és egykérdéses vizsgáit is hasonló színvonalon képzelte el. Mi ebben sajnos nem mindig
tudtunk partnerek lenni, ami úgy 75%-os (tartós, azaz az UV-kon is ismétlődő) bukási átlagot eredményezett.

A hallgatókhoz való viszonyát sajátos és szélsőséges kettősség jellemezte. Alapállásban „urak” voltunk. Előadásain teljes fegyelmet
követelt. Ha netán észrevette, hogy valaki a szomszédjával beszélget, abban a pillanatban átbillent a kapcsoló:

     - Az a barnakabátos pasas ott a hatodik sorban mit beszélget?!
A tanársegéd már igazoltatta is. Az így lebukott hallgató nem is ment vizsgázni abban az évben. Teljesen hiábavaló erőlködés lett

volna.
Vizsgáin rendkívül korrekt volt. Csak a személyazonosságot ellenőrizte az indexből, mindenki tiszta lappal állt előtte. Csak persze.

Egykérdéses vizsgái voltak és egy a könyvében és előadásában 3-4 soros levezetést a vizsgakészülésben elismételve teljes füzetoldalt
írt tele a jámbor hallgató. Amellett volt egy pár rettegett kérdése is. Mivel mechanikát külön tárgyban tanultunk, előadásából kihagyta
tankönyve ezen fejezetét. Néha azért adott onnan is vizsgakérdést. Aki azt kifogta, akár mindjárt mehetett az indexéért.

Hasonló reménytelen eset volt, ha az után érdeklődött, hogy miért kék az ég vagy miért megy télen a kacsa a jégre. A lényeget
ugyan tudta mindenki, de a neki megfelelő levezetést már kevésbé. Jellemző viszont az is, hogy a diáklegendák szerint hogyan vágta ki
magát két élelmes hallgató ilyen helyzetből.

Az egyik apokrif legenda szerint a kék eget kapott hallgató, látva, hogy itt már nincs remény, odament az ablakhoz, kinézett és így
szólt:

     - Méltóságos uram, most szürke.
     - Igaza van, átment.
Másik esetben a kapott kérdésen fennakadt vizsgázó azzal védekezett, hogy mindenki kaphat egyetlen olyan kérdést, amit nem

tud. Pogány partner volt, felajánlotta, hogy a hallgató kérdezhet tőle. Az anekdota szerint a hallgató az egyvezetékes csengő kapcsolási
rajzát kérdezte. Mikor a professzornak nem jött erre ötlete, felrajzolta a madzaggal rángatott kapucsengőt és ezzel sikeresen átment.

Én csaknem megjártam. Szerencsére elővizsgára jelentkeztem. Vagy nyolcadik voltam a jelentkezési íven. Előttem az évfolyam
krémje sorra kapta a kemény levezetéseket. Ez menne, nehéz, de ez is. Talán nem is olyan fekete az ördög. De mire sorra kerültem, úgy
látszik elunta magát. Háttal felém kinézett az ablakon és megkérdezte:

     - Hány kiló maga?
Na ezt kifogtam. Most valami trükkös kérdés következik. Legalább kerek számot mondok:
     - Hatvan kiló.
     - Felmászik a Matterhornra. Vegye kereken 4000 méternek. Mennyiért adja ezt a pesti villamostársaság?
Szerencsémre jó kedvében volt, talán mert előkollokviumról volt szó. Mert a méterkilogramm és a kilowattóra közötti váltószám

felkészülésben a sok bonyolult fizikai levezetést ismételve kiment a fejemből. A professzor segítségével vagy három mértékrendszeren
átvergődve valahogy mégis kijött az eredmény. Így csendes mélabúval egy elégségessel elbocsátott.

Amennyire megkövetelte előadásain a poroszos rendet, annyira nagyvonalú volt a vizsgára jelentkezésnél. Rendszeresen előfordult
vizsgajelentkezés találomra a tanszéken. Volt, aki éppen elmenőben találta. Annak el kellett őt kísérni és mozgó vizsgát tehetett. Például
a Gellért uszodájában. Vagy éppen autójával a Balatonra indult. Akkor a delikvens útközben vizsgázott. Általában Székesfehérvárig. Ott
kitette. Ha átment, boldog volt. Ha nem, kapott pénzt a vonatjegyre.

Tanszéke is átvette stílusát. Az altisztet nem csengővel, hanem a bejárati ajtó fölé szerelt Bosch-kürt hangjával hívta. János, az idős
altiszt egyébként az előadáson is segédkezett. Nem csak a táblát törölte. Ha felhangzott, hogy

     - János, egyszerűsítsen!
akkor tudta, mit kell az egyenlet bal és jobb oldaláról egyszerre letörölni.

A fizikai mérési gyakorlatokat tanársegédje vezette. A mérési csoportjainkat mi állíthattuk össze. Jó csoportunk volt, rendszerint
gyorsan végeztünk az első méréssel és várnunk kellett ikercsoportunkra a váltáshoz. Ő meg morgott ránk, hogy szerinte nem végeztük
el a mérést, lemásoltuk valahonnan az eredményt. Elhatároztuk, hogy ezért megleckéztetjük. A hőmérő hitelesítésnél jött erre alkalom.
Titokban összegyűjtöttünk több Bunsen égőt és vezényszóra ment a gyors, de egyenletes melegítés. Percek alatt készen lettünk,
váltóink pedig ezalatt a reménytelenül kusza mágneses hiszterézissel kínlódtak. És rögtön mentünk reklamálni, hogy fel vagyunk tartva.

     - Maguk azt már megcsinálták? Ne mondják már nekem! Forráspontig fel lett hevítve? Megnézhetem?
Annyira biztos volt a dolgában, hogy egyből mind a négy úját benyomta a már buborékmentes vízbe. Ahonnan rögtön sziszegve

kapta ki. Morogva szidott bennünket, csibészeket, de ezután már elhitte, hogy valóban mérünk.

Mint a címből már sokan kitalálhatták, dr. Gedeon József  írásai és anekdotái közül válogattunk
most is, melyek mindenkinek hasznos példával szolgálnak, de legalábbis kellemes perceket szereznek
az olvasásuk közben.

Iparmúlt
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Muttnyánszki Ádám
Akkor még létezett az egyetemi autonómia, ezért a Műegyetem jellegét, “arcát” a tanárok adták. Közülük is elsősorban a legjobbak.

A kortárs kívülállóknak nem volt könnyű eldönteni közöttük az értéksorrendet. Mint szinte mindenütt, a nagy revizor, az idő, az egykori
hivatalos nagy nevek nem mindegyikét igazolta. Szinte kivétel nélkül azok a nevek nem fakultak el, amelyeket évfolyamunk “kemény
magja” leginkább tisztelt, legelőbbre sorolt. Ez adja a bátorságot arra, hogy válogatásomban is ezt kövessem.

Muttnyánszki professzor úr életében nem tartozott a hivatalosan elismert és hirdetett “nagy nevek” közé. Viszont ösztönösen
érezni lehetett, hogy a hallgatókat mint egy közös apa igyekszik segíteni és nevelni. Egy kis példát erre, saját esetemet.

Első év második félévében két új gépész tárgyunk indult: Mechanika és Gépelemek. Mindkét tárgyból új professzort kaptunk, őt
és a gépelemekre dr. Vörös Imrét. Vörös Imre és tanársegédi kara eléggé szigorúnak igérkezett. Második rajzfeladatunk a szertári
gyűjteményből kiosztott kisebb szerkezet felvételezése és műhelyrajzának elkészítése volt. A nekem jutott nyomáscsökkentő szelepnél
a rajzhoz egy csavarrugót méretezni is kellett. Amit a Mechanikában még nem tanultunk.

Szerencsére volt már egy Hütte mérnöki kézikönyvem, abból hosszas tanulmányozás után valahogy megoldottam. Persze nem
volt még tapasztalatom, így a vastag huzalátmérőre és a meredek emelkedésre kidolgozott nem lineáris táblázatokat is szépen sorban
figyelembe vettem. No, ez megvan. De vajon jó-e? Gépelem tanársegédünktől, akihez végül majd be kellett adni, nem mertem megkérdezni.
De Muttnyánszki tanár úr talán megkockáztatható. Az előadás óraközi szünetében bekopogtam a tanári szobába.

Előadtam a problémámat.
     - Na mutassa!
Gondosan átnézte, azután megszólalt:
     - Szerencsétlen ember! Mennyit dolgozott! De jó. Mondja, maga rugóspecialista akar lenni?
Hevesen tiltakoztam ilyen stréber hajlamok gyanúja ellen. Megköszöntem a segítséget és elbocsátott. Később mégis több dolgom

lett rugószámításokkal, mint akkor gondoltam, mert a MÁVAG Autószerkesztésben tucatszám kellett elég szűk tűrésű rugókat más, a
Magyar Acélárugyár raktárában meglévő, huzalátmérőre átszámítanom.

1956 után a Repülőgép Tanszéken találkoztam újra Muttnyánszki professzor úrral. Felidéztem ezt a régi találkozásunkat, amire
persze már nem emlékezett. Megtudva, hogy mégis csak „specialista” is lettem, szokott derűs modorával így szólt:

     - Na látja, barátom, ha én a Lottót így el tudnám találni!
Nem lett akadémikus, még doktorátust sem szerzett. Közel kilencven évet élt. Késő nyugdíjas korában ez a szakma elitjét képező

valamikori tanítványainak egyre kényelmetlenebb lett. A pletyka szerint felkeresték, írna-e már egy disszertációt, hogy kandidátussá
minősíthessék. Közölte velük, ha eddig jó volt így, ő nem akar változtatni rajta. Mit lehetett tenni, maradt a díszdoktorrá avatás. Amit
szerintem bőven megérdemelt.

Iparmúlt
Idegesen mozgó szikár alakja több példányban is szerepelt az egyetemi vicclap, a Vicinális dugóhúzó minden számában. Apánknak

érezte magát és élt-halt a diákságért. Kevésbé ismert szinte páratlan szakmai felkészültsége. Csak két példát saját tapasztalatomból.
Első kollokviumom az általa alapított bevezető tárgyból, Általános géptanból volt. Egy-két közfallal három részre osztott víztartályt

vázolt fel a táblára. Az egyik szélsőbe egyenletesen folyik be, a másikból kifolyik a víz. A két válaszfalon egy-egy, nem egyforma nagy
átömlő nyílás. Hol lesz a vízszint a középső tartályban? Megoldottam és ezzel jelesre vizsgáztam. De mi ebben a különleges, szinte
zseniális?

Erre évek múltán, a Csepel Autógyár Szerszámgyárában jöttem rá. Amikor állami fejlesztési feladatnak kaptuk a gyáregység
vezetők szovjet tanulmányútján látott pneumatikus hosszmérés bevezetését. A tanulmányútról hozott dokumentációról kiderült, hogy
csak egy korai kísérleti példány szerkezeti felépítését mutatja. Egy komoly, de javítható rajzhibától eltekintve működött ugyan, de ahhoz,
hogy ismételt méréseknél elfogadható közelítéssel azonos értéket mutasson még sok fejlesztésre volt szükség. Utólag kiderült, hogy
egy korai múzeumi anyagot kaptunk.

Ez még hagyján. De szó sem volt a műszer és a mérőfejek méretezéséről és hitelesítéséről. Erről a szakirodalom is mélyen hallgatott.
A kísérleti ciklus vezetője engem biztatott:

     - Maga úgyis mindig számol. Csináljon már valamit ezzel a mutatványos bódéval!
Eleinte nem álltam kötélnek, de később érdekelni kezdett a dolog. Rájöttem, hogy vizsgapéldámat összenyomható közegre,

gázdinamikára átírva a méretezés megoldható. Átkonstruálva a műszert bevezettük a gyártásba a pneumatikus hosszmérést. Javult a
motorok minősége és komoly megtakarítás is volt a selejtveszteség jelentős csökkenésével. Nekem három szabadalmat hozott és egy
második helyezést a Méréstechnikai Egyesület pályázatán.

Akkoriban a világon három helyen tudtak nagynyomású pneumatikus mérőműszert készíteni. Az egyik mi voltunk.
Patyi bácsi másik zseniális meglátása az áramlástan alapját képező egyenletek helyi koordinátarendszerben való felírása volt.

Később megpróbáltam ezt összenyomható (gáz) áramlásra kibővíteni. Kiderült, hogy ebben a formában azt is megmutatja, hogy az
úgynevezett kritikus Mach szám kettős, alsó és felső értéke valószínűsíthető. Mellesleg annyira szemléletesen oldotta meg a feladatot,
hogy az eredeti kis sebességekre való változatot a kezdő repülőnövendékek is megértették, például a felhajtóerő keletkezése és a szárny
átesése esetében.
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Matematika szigorlat
A második év végén az első szigorlat első időpontjára vagy húszan jelentkeztünk. Tárgyak: Matematika (Analízis) és Fizika.

Az utóbbi nem volt izgalmas, mert Pogány Béla köztudomás szerint azt tartotta, hogy akit ő egyszer kollokviumon átengedett, azt
felesleges még egyszer vizsgáztatni. De Sztachó Tibor!

A matematikát írásbelivel kezdtük. Személyre kiírt egyéni tételek. Szerencsére bármilyen könyvet, segédletet törvényesen
lehetett hozni és használni. És az egyéni tételek miatt a felügyelő altiszt azzal sem törődött túlságosan, ha beszéltünk egymással.

Keve Tamás egyik tétele egy magunkfélének teljesen ismeretlen típusú differenciálegyenlet volt. Hosszas keresés után egy
nálam levő német könyvben megtaláltuk a típust. Viszont az ott ajánlott módszerrel egy harmadfokú függvényegyenlet jött ki. Ezt
Gergely Gyoró egy Hütte segítségével megoldotta, de olyan integrálandó jött ki neki, hogy ő is bemondta az unalmast. Szerencsére
Friedmann Jóskának a felkészülés során előfordult ilyen, így Tamás már nekiláthatott az integrálásnak. Az eredményül kapott
függvény az A4 oldalt úgy kétharmad részben betöltötte. Érthető, hogy ezek után éppen hogy élt még.

Másnap jött a szóbeli vizsga. Sorra kerül Keve Tomi. Sztachó kezébe veszi és végignézi az írásbelit. És atyai hangon
megszólal:

- Hát kedves Keve úr, megmondom őszinén, ennél a differenciálegyenletnél csak numerikus megoldásra gondoltunk. De
ha már megcsinálta, nem baj.

Emlékezetem szerint Tamás ekkor egy kissé a kerengő búgócsigára emlékeztető kúpos megingást mutatott be, ami azt
hiszem érthető volt.

Nem hagyjuk magunkat

Helyi kiskirályok és vámszedők mindig akadnak. A Műegyetemre nem volt jellemző sikeres működésük, de azért itt-ott
próbálkoztak. Ha a társaság nem hagyta magát, nem mindig voltak sikeresek. Előfordult, hogy a tanársegéd csak kényelmesebb
időbeosztást akart csinálni magának.

Ilyen esetünk volt a második félévben a Gépelemek rajzfeladat mintadarab kiosztásánál. Az adott időben megjelentünk a
mintaraktár előtt, tanársegéd sehol. Ketten lementek a tanszékre. Valamit számolgatott és közölte velük, hogy maradjunk csak
nyugton, majd ő feljön, amikor jónak látja. Most más a dolga.

Na nem így verik a cigányt! Énekeljünk. Hörömpöly Imre (Poca) kiállt karmesternek és a Központi épület a két emelet
magasságú Aulát is magába fogadó, remek akusztikájú légterében 150 jó torokból rövidesen felzúgott a „Royal bútor…” kezdetű
végtelenített pesti népdal.

Tanársegédünk hármasával véve a lépcsőket rohant fel az emeletre. Lehet, hogy nem akart hangversenyszervező hírébe
kerülni.

- Maguk mit csinálnak!?
Még elénekeltünk egy sort, aztán Imre leintette a kórust:
- Tessék? Csak addig is eltöltjük az időt.
- Két percig maradjanak csendben. Addigra itt leszek!
Így már lehetett beszélni velünk.

Más esetekben az illegális mellékjövedelem gyanúja is felmerülhetett. Félév kezdetén a tárgyra jelentkezés elfogadását
kellett az előadókkal – határidőre – aláíratni, de előtte a Dékáni hivatalba kellett egyeztetésre beadni indexünket. Ami az altiszt
szerint csak nem akart elkészülni. Nyilvánvalóan jó alkalom egy kis kényszer-borravalóra. Egyes rossz nyelvek már villaépítést is
emlegettek.

Évfolyamunk kitűnő megoldást talált a kérdésre. A 10 órai hosszabb szünetben egyes sorban felsorakoztunk az altiszt
kiadóablaka előtt. A sor vége a folyosó homályába veszett. Az altiszt udvariasan kérdezi az első hallgatót.

- Mit tetszik?
- Az egyeztetésre beadott indexemet kérném.
- Nincs még kérem készen.
Nagy műfelháborodás. Barátunk addig részletezi nemtetszését, amíg X bácsi, az altiszt, eléggé piros nem lesz. Az utána

következők, mint a süketek, szenvtelen arccal állnak a sorban. Végül elmegy az első, sorra kerül a mögötte álló. Mintha addig a
Holdon üldögélt volna, ugyanaz a kérdés.

- Mondtam kérem, hogy nincs még készen!
Barátunk részletesen kifejti rosszallását. Megrovó fejtegetése addig tart, amíg altisztünk arcán a piros szín eléggé el nem

mélyül. Jöhet a harmadik.
A harmadszori azonos kérdésre altisztünk arcszíne lilára vált. Becsapva folyosói fülkéje ajtaját berohant a Dékániba. Másnapra

indexeink elkészültek.

Dr. Gedeon József
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Mit TuDtoK a TDK-ról?
A jó néhány évre visszatekintő hagyomány szerint idén is megrendezésre kerül a TDK konferencia. A

nap, melyet sokan várunk, hiszen ezen a napon oktatási szünet van. Sokaknak csupán ennyi közük van a
TDK-khoz. Szeretnénk megmutatni, hogy ez a bizonyos nap nem azért lett szünet, hogy akkor az egyetem
közelébe se menjünk. Sok érdekességet láthat, hallhat az ember, aki ellátogat a programokra.

November 16-án az egyetemen a
tanárok helyét átveszik a diákok az
előadók helyén, és az általuk kidol-
gozott témákat egy szakmai zsűri és
bármely más érdeklődő elé tárják. Illetve
csak tárnák, ha nem az lenne a bevett
tendencia, hogy ilyenkor az egyetem
falai közt a pályázókon kívül még a
szellő sem jár. Ennek oka talán az, hogy
kevesen ismerik, hogy valójában mi is
az a TDK és mire jó. Nézzük hát meg
kicsit közelebbről!

TDK, azaz Tudományos Diák Kör.
Komolyan hangzik, és kifejezetten
munka szaga van. Minden bizonnyal ez
az, ami visszariasztja a legtöbb embert.
Vajon ki akarna bokros teendői mellé
még olyan tevékenységet is végezni,
melyre az iskolán felül még plusz időt
kell szánni, és még csak jó jegyet sem
adnak rá? Hát azt hiszem senki. De hát
akkor miért csinálnak mégis minden
évben csak a BME-n több százan TDK
munkákat?

A magyarázat egyszerű: mert a
belefektetett energia többszörösen
megtérülhet! Egy jól kidolgozott TDK
alapja lehet majd a diplomamunkának,
illetve egy belépő lehet a doktoran-
duszképzésbe, de hogy közelebb te-
kintsünk, minden bizonnyal az MSc
képzésre való bejutást is megkönnyíti
majd! És az erkölcsi elismerésen és
tudományos, szakmai lehetőségeken
felül nem szabad elfeledkeznünk a
helyezések mellé járó, nem is olyan
csekély pénzjutalmakról sem! Ezeket a
pozitívumokat ismerték fel mindazok,
akik TDK munkákat készítettek, vagy
készítenek jelenleg is, méghozzá a
kimutatások szerint egyre többen!

Minden kar rengeteg tanszéke
kínál a hallgatók számára témákat,

Urbanovics Bernadett
Rédey Zoltán

& Freetz

melyen tanár és diák közösen dol-
gozhatnak. A mai rendszer alapja, a régi,
tanárok és diákok közti munka tanul-
ságaira épül, bár a Diák Kör név mára
már jóformán csak hagyományként van
meg. Valóságos körökről ugyanis már
nem igazán beszélhetünk. A legtöbb
témát már egy-egy diák egyedül vállalja
el, és a konzulensével időnként egyez-
tetve saját erejéből készül fel az elő-
adására. A TDK munkák követelménye,
hogy anyagukban, felkészültségükben
túlmutassanak az egyetemi képzésben
tanultakon. A téma a lehető legszé-
lesebb skálán mozoghat, az igazán
velős szakmai dolgoktól egészen a
művészi alkotásokig. TDK-zni tulaj-
donképpen bármelyik karon lehet,
függetlenül attól, hogy melyik karon
folyik valakinek a képzése, de persze a
leglogikusabb a szakmai témákban
elmerülni, mert azt, mint ahogy már
említettem a diplománál is felhasz-
nálhatjuk. Választott témánkból egy
dolgozatot kell írnunk olyan minő-
ségben és formában, hogy azt akár
publikálni is lehessen, majd egy előadás
keretében bemutatnunk. Ez abból a
szempontból is jó lehetőség, hogy az
egyes szekciók zsűrielnöki tisztére
külső cégek neves szakembereit kérik
fel, akikre jó benyomást is gyako-
rolhatunk.

Ám mi van, hogyha túl szégyen-
lősnek, vagy bizonytalannak érzed
magad egy ilyen előadáshoz? Hát
keress magad mellé valakit és csinál-
játok meg közösen! Az évek során nem
csak a dolgozatok száma növekedett
meg, hanem a csapatban dolgozó
hallgatóké is.

Ha megjött a kedved, akkor már
csak a megfelelő téma van hátra. Ezekről
tájékozódhatsz a tanszékek oldalain,
illetve ha igazán jó viszonyban vagy
egy tanárral és van egy jó ötleted,
megkérheted, hogy írja ki a dolgozat
címét. Tehát most már bizonyára nincs
semmi, ami visszatarthatna attól, hogy

keress egy fogadra való témát és
néhány embert, hogy megmérettesd
magad a szakma neves cégeinek kép-
viselőiből álló zsűri és az oktatókból,
diáktársaidból álló hallgatóság előtt!

Ha még mindig bizonytalan vagy,
vagy épp most jött meg a kedved, hogy
belekóstolj kicsit, akkor használd ki a
közelgő TDK napot! Szánd rá az időt és
hallgasd meg diáktárasaid előadását és
gondolkozz el: Ha nekik megy, nekem
miért ne mehetne?

Végezetül érdekességként kicsit
tekintsünk vissza a tavalyi évre, mit
mutatnak a számok? A 2006. évi kon-
ferenciára 38 hallgató 32 dolgozata
készült el, melyeket mind prezentálták.
Ebből 25 db egyéni munka, 5 db kétfős,
1 db pedig háromfős csapat munkájának
az eredménye. A legaktívabb hallgató
három dolgozattal vett részt a TDK-n,
de rajta kívül még egy pályázó dup-
lázott. A pályamunkák közül a legtöbb
a Járműgyártás- és Javítás Tanszék
pártfogásából került ki, de nem sokkal
maradt le holtversenyben a Közleke-
désüzemi Tanszék és a Vasúti Járművek
Tanszék 5-5 dolgozattal. A díjazásra
szánt pénzösszeg mintegy 715 000
forint volt. Egy dolgozatra átlagosan
22 344 Ft pénzjutalom jutott, de ezeken
felül számos értékes szakkönyvet
osztottak ki, ami legalább olyan számot-
tevő tényező, mint az előbbi.

Ezek után remélhetőleg nem pusz-
tán a TDK rövidítés jelentését ismerők
tábora, hanem a hallgatói érdeklődés is
megnövekedett J.
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Hogyha nékem sok pénzem lesz…
Avagy a 2007-es Luxusautó Show élményei képekkel

A tavalyi, rendkívül sikeres kiállítás után idén is megrendezésre került október 18. és 23. között a
budapesti Luxusautó Show a Hungexpó területén. Ahogy 2006-ban, ebben az esztendőben is a világ sport-
és luxusautó-gyártóinak krémje hozta el exkluzív masináit. Az autócsodákat összesen 2 csarnokban lehetett
megtekinteni.

E különleges álom-show szülőatyja
Bader al-Roudhan. A Magyarországon élő
kuvaiti üzletembernek eddig úgy tűnik,
sikerül összehozni hazánk legfényűzőbb
autószalonját. Mellesleg számos kiállított
masina az ő tulajdonában áll, nem egy
Ferrari, Lamborghini telepedett át ideigle-
nesen a feltörekvő fiatalember garázsából
a Hungexpó csarnokába. A tavalyi sikeres
budapesti, illetve az idei bécsi és bukaresti
show után most remélhetőleg egy még
népszerűbb rendezvényt tudhatnak ma-
gukénak a budapestiek.

A fővárosi rendezvényre a világ
autógyártásának valódi unikumai érkez-
tek. Hatalmas sikernek örvendett tavaly
az első Luxusautó Show - amelyre
nyolcvanhatezer érdeklődő látogatott ki
- így szinte egyértelmű volt, hogy 2007-
ben sem maradhat a nagyérdemű ilyes-
fajta rendezvény nélkül. Ha csak a
szombati dömpinget vesszük figyelembe,
sejthető a jóslat bekövetkezése. Ebben
talán annak is szerepe van, hogy az
autóimportőrök nem tudtak megegyezni
a hagyományos Budapesti Autószalont
illetően, így még több kiéhezett rajongó
gyűlt össze, akik persze nem akartak
kimaradni egy ilyen nagyszabású kiállí-
tásból.

A rendezvény színvonalát mutatja,
hogy számos világmárka, mint például a
Pagani, a Koenigsegg, a Rolls-Royce, a
Gumpert, a Ferrari és a Maserati is gyári
képviselettel érkezett. De az importőrök
sem ültek babérjaikon, nehogy véletlenül
Aston Martin, Bentley, Lamborghini,
Porsche (az idén először), Cadillac,
Corvette, Hummer, esetleg (a nemrég még

Formula 1-es istállótulajdonos) Spyker
nélkül maradjon a nagyérdemű.

A show főszereplői alapvetően a
fényűző luxust, extrém sportosságot
hangsúlyozó autók voltak, de ezek mellett
a közönség igényeinek eleget téve a
szervezők olyan hétköznapi márkákat is
meghívtak, amelyek modelljeinek megvá-
sárlására az egyszerű látogatóknak is van
esélyük. Olyan tömeggyártók (drágább)
modelljeit lehetett megtekinteni, mint
például a Honda (Civic, Civic Type-R…),
Mercedes-Benz, Volvo, Peugeot… Vala-
mint az apróságokat készítő Ligier műhely
is bemutatta segédmotoros csöppségeit.

Persze a figyelem középpontjában a
méregdrága járművek álltak, talán a Rolls-
Royce legújabb posztmodern modellje
(Detroit, Genf és Frankfurt után Buda-
pesten) vonzotta maga köré a legtöbb
kíváncsiskodót. Az igazi luxust képviselő,
kézműves módszerekkel aprólékosan
elkészített Phantom Drophead Coupéban
6750 köbcentis, 460 lóerős, V12-es motor
dohog, mely alig 6 másodperc alatt
katapultálja a legújabb Rolls-Royce
kabriót 100 km/h-s sebességre. Emellett
természetesen sok más csemege is volt,
például olaszföldről érkezett többek
között a Ferrari és a Maserati, valamint a
Lamborghini számtalan példánnyal. A
Ferrari standján egy F430, egy 599GTB
és egy 612 Scaglietti mellett parkolt

Schumacher egy régebbi F1-es gépe is
(amely kissé műanyagnak és ramaty
tákolmánynak tűnt). Persze mondanom
sem kell, hogy az autók közti séta
nyugalmát néha egy-egy felbőgő V12-es
vagy V8-as hangorkánja törte meg, annyi
üzemanyagot kiköpve kipufogóján, a-
mennyi egy mai kis gazdaságos négy-
hengeresnek elegendő lenne jó pár
kilométer megtételére.

Jelenlétével emelte a rendezvény
színvonalát Pagani úr, aki cégének
legfrissebb típusát, a Pagani Zonda R-t
leplezte le a rajongók előtt. A másik
izgalmas kis európai manufaktúra is
ellátogatott Budapestre a tulajdonos,
Christian von Koenigsegg vezetésével.
A márka standján megcsodálhatjuk a
Koenigsegg CCX-t, amely jelenleg a cég
legfontosabb projektjének végterméke.

Megtekinthettük az idei show-n a
luxus tuning kategóriát képviselő Ha-
mann Motorsport gépeit is, amelynek
vezetője, Richard Hamann a VIP-napon
mutatta be (a múlt hónapban Frankfurt-
ban kiállított) tuningolt Ferrari-, Lambor-
ghini- és BMW-ínyencségeket. Jelen volt
még a speciális kocsikat készítő Mansory,
Brabus és Lorinser műhely is, Rolls-
Royce, valamint Aston Martin átiratokkal.
A versenykategóriát a Maserati képvi-
selte a csak pályán használatos Maserati
MC12 Corsa-val, amelyből mindössze öt
darab készült, s az ára 1,1 millió euró. Nem
maradtunk azonban közúti Maserati
nélkül sem, a versenygépet egy Quattro-
porte és egy csodás Grantourismo fogta
közre. A híres olasz designstúdió, a Stola
hozta el az egyik legizgalmasabb és talán
legextravagánsabb modellt, az 1 millió
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Ádám

eurót érő Maybach Exelero-t, mely
nemcsak tekintélyes méretével, hanem
különleges stílusával is kiemelkedett az
egyébként is exkluzív gépek közül.

A szervezők ebben az esztendőben
megpróbáltak minél nagyobb körből
érdeklődőket vonzani, ezért az autók
mellett egyéb luxustermékeket is szem-
ügyre vehettünk. Vertu luxustelefonok,

méregdrága órák, tollak, dísztárgyak,
mesés ékszerek is bemutatásra kerültek.

Körsétánk végén a kiállítás meg-
tekintésének méltó befejezése volt a
divatbemutató, melyen az autókhoz
hasonlóan nem mindennapi szépségek
villantották meg bájaikat koktélruhában,
illetve fehérneműben. Elégedetten tértem
haza a show-ról, azt hiszem, nem minden-

napi élményben volt része annak, aki
meglátogatta a rendezvényt. Remélem
jövőre ugyanekkor, ugyanitt, még több
luxussal, még több autóval, még több
élménnyel gazdagodhatunk…
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Katonai járművek
A Nimitz osztályú repülőgép-hordozók

Hölgyeim és Uraim! Mai eszmefuttatásunk tárgya a világ egyik legnagyobb harcértékű (bár írhatnék
csak simán „értékű”-t is) járműve. Nagyon kis túlzással ez a típus teszi lehetővé az Egyesült Államoknak,
hogy betöltse az önként(/ny?)es rendőrbá’ szerepét a világ tengerein. Lássuk, milyen is ez a Nimitz-osztály!

Szóva, miről is van itt szó? Egy olyan
járműről, ami egymaga képes lenne legyőzni
országokat. Azt hiszem, elég grandiózus
szavak ezek, de akkor megpróbálom más
szemszögből megközelíteni. Az USA rendelke-
zik 9 ilyen harceszközzel. Mindegyik képes
nagyjából 100 repülőgép szállítására. A
Magyar Légierő nagy nyögvenyelések után
jelenleg rendelkezik 11 JAS 39 Gripennel, 5 MIG
29-essel, meg még 14-gyel, amit ha nagyon
kell, viszonylag hamar be tudnak üzemelni.
Plusz még egyéb gépekkel is, de jelen
pillanatban nem a Légierő, és az USAF
állományát akartam leszámolni, csupán
alátámasztani a cikk második mondatát. Bár a
Román Légierő még üzemelő 80 darab MIG
21-esével is érvelhettem volna. J

A hajóosztály Chester W. Nimitz admirá-
lisról kapta a nevét, aki az első és a második
világháborúban is szolgált, utóbbiban a
csendes-óceáni flotta élén minden jelentős
csatában ott volt. Érdekességként még annyit,
hogy az első világháború előtt többek közt
Nürnbergben, a későbbi ellenséges erők
bölcsőjében végezte műszaki tanulmányait.

A Nimitz-osztály első hajóját, a Nimitz
CVN-68-at a hadvezetés 1968-ban rendelte
meg. A hadrendi jelzésben 68-tól 76-ig
számozzák a meglévő egységeket. A hajó vízre
bocsátása 1975-ig váratott magára, a később
hadrendbe állított társai viszont érthető
okokból már egyre kevesebb ideig készültek.
Az érthető okok közt nem csak a felhalmozódó
tapasztalatok, és az olajozott gyártás szerepel,
hanem a kor puskaporos, vagy inkább dúsított
plutónium/urán-poros légköre is. Valószínűleg
most is érezhetik ezt a légkört Bush-ék, ugyanis
a CVN-77-es (melyet az elnök apjáról neveznek

Peta!

el, sebaj, Sztálin is szívesen belement ilyen
vicces dolgokba) most épül. Ez lesz az utolsó
példány ebből az osztályból. Lényeg a lényeg,
ha netán nagyon nagy szükség lenne Irán nem
létező (?) urándúsító műhelyeinek is bemutatni,
hogy micsoda nagyszerű hajó is ez, és pláne
milyen jó kis repülők tudnak fel-leszállni innen,
rögtön kéznél is van épp kettő a Perzsa-
öbölben.

Azt hiszem érdemes néhány szót
vesztegetni pár technikai paraméterre. Teljes
leterheltséggel, repülőkkel, üzemanyaggal,
rakománnyal a vízkiszorítás 98 000 tonna. Négy
A4W elnevezésű nyomottvizes atomreaktor
gondoskodik a gőz fejlesztéséről, ezek General
Electric turbinákat pörgetnek, melyek a
hajócsavarokra adják le az összesen 280 000
lóerős teljesítményt. Ezzel a kakaóval a Nimitz
képes 57-58 km/h-s sebességre is, ami egy ilyen
gigászi hajótesttől kiemelkedően szép produk-
ció. A reaktorok üzemideje 50 év. Ha már ilyen
megdöbbentő számok kerültek elő, akkor még
azt is megjegyezném, hogy egy ilyen járgány
elkészítése négy és fél milliárd dollárt emészt
fel. Ha közvetve is, de tényleg nincs jobb üzlet
a másik ember gyilkolásánál…

Bár támadó fegyverzete nincs, azért nem
kell félteni sem, ugyanis a védelmi rendszert
elég alaposan átgondolták. Azon felül, hogy a
fedélzeti négy gőzkatapult 20 másodpercen-
ként képes repülőket útjukra bocsátani,
amelyek támadó feladatok ellátásán felül az
esetlegesen arra járó ellenség leküzdésében
is szerepet kapnának, vannak még 15 km-es
hatótávolságú Sea Sparrow rakéták, és 6 csövű
20 mm-es Phalanx Mk.15-ös gépágyúk. Ezek a
16,6 1/sec-os fordulatszámukkal, és a másfél
kilométeres hatótávolsággal eredményesek

lehetnek akár egy öngyis depis nagyoniszlám
brigáddal töltött kisebb-nagyobb hajó ellen
kellő távolságból, mielőtt még túl közel
mehetnének. Ezenkívül helyet kapott még a
lézervezérlésű RIM-116 föld-levegő rakéta,
amely elsősorban a radarszint alatti, hajót
fenyegető robotrepülőgépek, és irányított
bombák ellen vethető be. A védelmet szolgálják
a két- és háromdimenziós radarok, és a
különféle vízfelszíni, és víz alatti lokátorok is.

A repülőfedélzet két részre osztható. A
hajó első részén található a felszállópálya, a
hátsó részén pedig a leszállópálya terül el, ami
a hossztengellyel hegyesszöget zár be. A
szögfedélzet ötlete a második világháború
után pattant ki a mérnökök fejéből, miután így
a hajó fedélzete hatékonyabban kihasználható,
és a fel- és leszállások egyszerre végezhetőek.
Már a Nimitz építése előtt, sőt már az USS
Enterprise megépítésekor (1958) döntő szerepe
volt a sugárhajtású repülőknek, így 1968-ban
a szögfedélzet már nem jelentett nagy
újdonságot. Mivel a sugárhajtású gépek a
nagyobb sebességükből kifolyólag gyakrab-
ban hajtottak végre sikertelen landolást, és
ennek következtében átstartolást, a leszállópá-
lya ilyen módon való kialakítása nagyobb
biztonságot jelent a hajózó személyzetnek, és
az eszközöknek is. Nem mellesleg a mozgás
tengelyével szöget bezáró leszállópályára
bonyolultabb rátalálni, Béda Tanár Úr jobban
nem is szemléltethetné a vonatkoztatási
rendszer, és az inerciarendszer közti különbsé-
geket. Másrészt így távolabb került a torony
is a leszállóktól. A gépeket a hangárból négy
nagyméretű lift juttatja a repülőfedélzetre, és
négy gőzkatapult gyorsítja fel őket, kettő a
felszálló-, és kettő a szögfedélzeten. A
személyzet és a fegyverzet szállítására kisebb
liftek szolgálnak.

A tervek szerint 2009-ben kezdik építeni
a CVN-78-ast, amely az Enterprise utóda lesz,
majd a CVN-79, és 80-as jelzésű egységek a
Nimitz-osztályt fogják már váltani. Ezekről még
nem sokat tudni, egy dolog azonban egészen
biztos. Az USA ezután sem fog nagyon
garasoskodni, ha arról van szó, hogy
megmutassa mindenkinek a világban, hogy ő
itt a Jani.
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Más a világ…

Idén augusztusban valami örökre megváltozott környezetünkben. A fővárost több mint fél évszázada
szolgáló UV típusú villamosok végleg nyugdíjba vonultak. A belváros képéhez szervesen kapcsolódó
szerelvény utolsó járata 2007. augusztus 20-án, a 47-es vonalon közlekedett.

A II. világháború pusztítása után
felmerült az igény egy új, korszerű és a
megnövekedett forgalom kielégítésére
képes villamostípus építésére. Az 1950-
es évek első felében némi huzavona és
hosszas tervezés után a Ganz gyárban
összeállt az új gépezet. Az FVV 1956
elején 20 darabot rendelt az UV betű-
jelzéssel ellátott járműből. Az első
szerelvény 1956. április 3-án mutatkozott
be a 2-es vonalon. Kezdetben szóló
motorkocsiként próbálták ki a típust, majd
motor+motor összeállításban. Így is
közlekedett egészen 1957-ig, majd ekkor
elkezdtek kísérletezni motor+pót+motor
egységgel. A tapasztalatok pozitívak
voltak, így apróbb módosítások után a
49-esen vonalon teljes egészében 3
részes villamosokat állítottak forgalomba.

Freetz

1956 és 1965 között négy nagy
gyártási program során 375 darab UV
készült. A négy sorozatot (UV1, UV2,
UV3, UV5) folyamatosan tökéletesítették,
míg végül elnyerte a konstrukció a
végleges formáját. A jármű legnagyobb
előnyei az egyszerűség és a strapabírás.
Az 1980-as évekre az apróbb változ-
tatásoknak köszönhetően egyre meg-
bízhatóbbá vált. Az emberek pedig az idők
során megkedvelték a mai viszonyok
között ugyan nem a legkomfortosabb, de
sajátosan kattogó és a belváros képébe
olvadó, szerethető sárga kocsikat.

De hát az idő nem áll meg, a villamo-
sok sem fiatalodnak… Az 1990-es évek-
ben elkezdődtek a pótlás nélküli selej-
tezések. A folyamatnak a „hannoveri”
(TW6000) villamosok érkezése adott egy

löketet, de ezt még számos vonal, a 49,
47, 41, 19, illetve a 42, 52 elkerülte. Ezek
sorsa a Combinók érkezésével pecsé-
telődött meg, ugyanis a Nagykörútról
felszabaduló Ganz csuklós járművek
szépen sorban átvették az UV-k helyét. A
49-es viszonylaton utoljára 2007. április
2-án, a 41-esen 2007. július 23-án talál-
kozhattunk velük. A végső búcsúra 2007.
augusztus 20-án került sor, mikor is az
ünnepi tűzijáték kicsit az 50 év után
leköszönő típusnak is szólt. Egy korszak
véget ért. UV-k nélkül más a világ…
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A csábítás művészete
A szappanoperák forgatókönyvírói néha túlmennek a jó ízlés határain és a sorozat előrehaladtával a

szerelmi szálakból valóságos pókháló kerekedik. Mivel a szereplőgárda nem bővíthető a végtelenségig,
szinte mindenki mindenkivel kavar. Na de hogy fest ez a világ nyomtatásban?

Judith Krantz, amerikai írónő immár
79. életévét tapossa, a cikk témáját adó
könyve, a Szeretők 1994-ben jelent meg,
ezért manapság az antikvár darabokat is
árusító üzletekben érdemes keresni.

A főhősnő az elbűvölően pimasz,
olasz származású Gigi Orsini, aki a nagyra
nőtt családi vállalkozásból készül kitörni.
Élete gyökeresen megváltozik, mikor a
divatkatalógus-készítés helyett a reklám-
ipart választja, és véget vet a Zach New-
sky-jal hosszú ideje tartó kapcsolatának.
Gigi bármelyik férfit képes levenni a lábáról,
és újdonsült főnöknője, Victoria Frost ezt
nem nézi jó szemmel. Akkor sem hajlandó
elismerni a kacér leányzó érdemeit, mikor
az több millió dolláros ajánlatokat szerez a
reklámügynökségnek. Victoria Frost fa-
gyos, tartózkodó, már-már frigidnek látszó
hölgy, aki azonban évek óta halálosan

Seherezádé

szerelmes mostohaapjába, és anyja háta
mögött viszonyt is folytat vele.

A női szereplők között egyébként
akad olyan, aki már négy váláson van túl,
és „elnyűtt férjeinek” táborát gyarapítja,
például Gigi édesapja, Vito Orsini, a nagy
nőcsábász és neves filmproducer is. Vito a
történet vége felé közös munkába kezd
Zach-kel, Gigi expasijával, aki rendezőként
keresi a kenyerét, és nem utolsó sorban
Gigi legjobb barátnőjének, Sasha-nak a
bátyja. A forgatáson Vito és Sasha egy-
másba szeretnek, és hamar össze is
házasodnak, majd elhatározzák, hogy Gigit
és Zach-et újra összeboronálják. Amellett,
hogy a két fiatal nincs jóban egymással,
egy nagyobb akadállyal is szembe kell
nézniük, Ben Winthroppal, az álszent
multimilliomossal. Ben ugyanis időközben
elcsavarta Gigi fejét, és a nő ötleteit

felhasználva olyan befektetéseket eszkö-
zölt, amikkel még több pénzhez jutott nem
törődve azokkal, akiken keresztül kellett
gázolnia céljai eléréséhez. Mocskos ügyle-
teiről Gigi mit sem tud, csak a gyanúsan
tökéletes maszlagot látja, amit a világ Ben
Winthropként ismer.

A regény cselekménye sok szálon fut,
mégis rendkívül alaposan megismerjük az
összes szereplőt, és végül minden titokról
lehull a lepel. Könyörtelenül szembesülünk
azzal, hogy a reklámszakmát és a filmezést
milyen őrületes mélységig irányítják az
ismeretségek és a pénz. Valamint ízelítőt
kapunk abból is, hogy a felső tízezer tagjai
milyen szenvtelenül cserélgetik egymás
közt partnereiket, és persze nem hiányoz-
hatnak a szaftos részletek sem, amiket az
írónő papírra vetett, hogy a címhez hű
maradjon.

„Az első szabály: senkinek egy szót sem…
…a harci klubról. A második szabály: senkinek egy ********* szót sem a harci klubról.” A két

legismertebb mondat a filmből. Mi van a fogyasztói társadalom mögött, milyen az, amikor valaki másra
vágyik? Edward Norton és Brad Pitt főszereplésével kapjuk meg a válaszokat.

Adva van egy teljesen hétköznapi
ember, akit felőröl a mindennapok egy-
hangúsága. Egy biztosítócégnél dolgozik,
mint kárbecslő. A lakása egy tökéletes
bútoráruház-katalógusként van berendez-
ve. Ennek oka, hogy a pornómagazinokat
lakberendezési lapokra cserélte. Keresztül-
utazza Amerikát, minden reggel egy új
reptéren tér magához. Korunk egyik
népbetegségében, az álmatlanságban
szenved. A doki mindenféle bogyó helyett
más gyógyszert javasol: járjon csoportterá-
piára a hererákosokhoz, mert ők tudják, mi
az a szenvedés. Névtelen hősünk rászokik
a terápiákra, minden nap máshova megy,
és éjjel rendesen alszik. De megjelenik egy
démon, Marla, aki kísérti őt. Véget érnek a
nyugodt éjszakák.

Egy repülőúton megismerkedik Tyler
Durdennel, aki szappankereskedőként
dolgozik. A találkozás sorsdöntő: hősünket
hazaérkezve a felrobbant lakása várja,
Tylerhez költözik. A közös sörözés után fura

kéréssel áll elő Tyler: üsse meg, amilyen
erősen csak tudja. Ezzel a mozzanattal
alapították meg a Harcosok Klubját. Szigorú
szabályok mellett tartják az összejövetele-
ket, nem tudnak a másikról semmit, csak
azt, hogy mekkorát üt. Elszaporodnak a
monoklis, sebes arcú emberek a városban.
Tyler összejön Marla-val, de érdekes
módon soha nem látni őket egy szobában
egyszerre. Kereset-kiegészítésként szap-
pant gyártanak: a kórházból lopnak gazdag
nőkről leszívott zsírt, kifőzik, majd a
„tulajdonosoknak” csillagászati áron
eladják. Tyler egy egyszemélyes terrorista-
banda: mozigépészként a gyerekfilmekbe
pornóképeket vág be, a vendéglátóiparban
pedig az ételeket szennyezi mindenféle
ürülékkel, többek között a sajátjával.

A klub egyre bővül: kicsi a pince,
nagyobb helyre költöznek. Szinte mindenki
tag, aki elégedetlen az életével, hiszen a
klubban pár percre isten lehet. A harcosok-
ból Tyler magánhadsereget szervez,

különböző házi feladatokat ad nekik, majd
egyszer csak eltűnik. Más városokban is
alakulnak klubok, mindezek hősünk számlá-
járól fizetve. A főhős Tyler után indul, de ő
mindig egy lépéssel megelőzi. Álmodik
azokról a helyekről, ahol Tyler járt, ismerik
őt a számára ismeretlen emberek, mindenki
„Uram”-nak szólítja. Kiderül, hogy amíg
alszik, Tylerré változik. Ráébred, hogy itt
már többről van szó, a józan énje kerekedik
felül. De leállítani nem tudja már azt a
végzetes tervet, ami a bankok ellen irányul.
Mindent tud, amit Tyler. Elindul, hogy
megölje.

Érdekes, mikor saját maga ellen harcol,
és látjuk külső szemlélőként, ahogyan
egyedül küzd. A film vége kissé homályos,
a főhős túléli a szájlövést, minden torony-
ház felrobban. Ez volt a Harcosok Klubja.

Vera
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Programajánló

Mindazonáltal a havi program sajna
méltó a hónaphoz, és kissé szürke. Zenei
vonalon a már megszokott klubesteken
kívül nem sok mindent tartogatnak szá-
munkra. A keményebb műfaj is inkább a
hónap elején mutatkozik: 2-án Korai Öröm
a Gödörben, 3-án Álomcsapda a Szikla
Klubban. Emellett St. Martin andalítja el a
hallgatóságot a Művészetek Palotájában
6-án, majd 12-én a Vienna Art Orchestra, „a
világ egyik legsokoldalúbb és legőrültebb
bigbandje” dobja fel a hangulatot a
túlparton, az A38-on. Egyedül az Old Man’s
Pub nyújt igazi sztárparádét, de ők is a
hónap elején: 2-6-ig Tóth Vera, Cotton Club
Singers, Tátrai-Szűcs, Ganxsta Zolee.

A világot jelentőkről három jelentő-
sebb tételt emelnék ki. A Vígszínházban 9-
én és 30-án játsszák Lope de Vegától A
kertész kutyáját, ami egy igazi „féltékeny-
ség-szerelem-hiúság-ármány” klasszikus
koktél. A Madách Színház a Ludas Matyit
tűzte műsorára, november 14-i dátummal.
Ez önmagában nem lenne nagy szó, de
„kissé” átértelmezték a művet: a darab a
történetet a libák (!) szemszögéből mutatja
be. A végére pedig egy sztárokkal megtűz-
delt klasszikust hagytam, ami ráadásul a
Szkéné után a Barosshoz legközelebb eső
színházban, a Karinthyban látható: a Tanár
úr, kérem!-ben ezúttal olyan neves előadók
lépnek színre, mint Nemcsák Károly,
Szacsvay László vagy Tallós Rita.

Mozibemutatókban – szürkeség ide
vagy oda – ebben a hónapban sem András

Novemberre gondolva a legtöbb embernek az esős, szürke idő és a
rövidülő nappalok jutnak eszébe. Igaz, hogy így több lehetőségünk van
éjszakázva tanulni, és erre szükség is lesz, de a kikapcsolódás a
legnagyobb hajtás közepette is jár!

szűkölködünk, az álomgyár soha meg nem
áll. Itt is három olyan művet választottam,
amelyek méltán tartanak számot nagy
érdeklődésre. Mindhárom film régi törté-
netre/legendára épít. Az 1408 egy new york-
i szálloda kísértetjárta szobájának rémségeit
tárja elénk egy szkeptikus író kalandjain
keresztül. Beowulf – Legendák lovagja
címmel kerül vászonra az az alkotás, amely
a gót legendák világába kalauzolja a nézőt.
Hősies küzdelem, emberfeletti lények,
varázslatos, és egyben rémisztő utazás.
Kicsit más dimenzió a Hitman – A bérgyilkos.
Azt hiszem, a „gamer” társadalomnak nem
is kell többet mondanom, a jól ismert
számítógépes játék alapjaira egy rendkívüli
feszültséggel átitatott kalandfilmet építettek
fel.

A belvárosban sétálva az eső elől
ingyen és bérmentve behúzódhattok
bármelyik múzeum állandó kiállítására, ahol
amellett, hogy – a műtárgyak, és nem a
látogatók kedvéért! – légkondicionált
helyiségben megszáradtok, még műve-
lődtök is. Ha viszont nincs kedvetek olyan
messzire menni, akkor se száradjatok bele a
székbe/fotelbe/ágyba. A Kosztolányi tér
előtt, a Feneketlen tóval szinte szemben
található egy pub. Barátságos, vidám, retro
hangulatú hely, elfogadható árakkal,
alkalmanként élőzenével. Ételkínálat a világ
minden tájáról, amerikai burokban és
dekorációval.
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A Közlekedésmérnöki Kar mindig is
aktívan vette ki a részét az egyetemi
sportéletből. Ez idén sincs másként. Itt
közöljük a kosárlabdacsapatok és a
röplabdacsapat őszi programját, ennek

Akikre büszkék lehetünk…
Biztosan többen is hallottatok már karunkon zajló pezsgő sportéletről, de aki többet is szeretne megtudni

a röpisekről és a kosarasokról, nekik ajánlom ezt a kis szösszenetet, hátha kedvet kapnak a meccseken
történő szurkoláshoz, ezzel is előrébb segítve a csapatokat… Kérdéseimre a röplabdásoktól Vári Miki, míg
a Közlekhenger részéről Benedek Szabi válaszolt.

Mit kell tudni a csapatról? Melyik
bajnokságban játszotok?
Szabi - Mi az Universitas B bajnokságban
játszunk, ami a budapesti egyetemek közti
kosárlabda-bajnokság B ligája, a Ber-
csényi teremben vannak a hazai mecs-
cseink.
Miki - Mi tavaly a Budapest A bajnok-
ságban játszottunk, de idén mivel újjá-
alakult kis csapatunk (ami már hihetetlen
nagy röplabdacsapathoz képest, mert
17en vagyunk hivatalosan), jelenleg az
Universitas B ligájában játszunk. Hazai
meccseinket a Bercsényi Kollégium
termében játsszuk, illetve egy közülük a
Kármán teremben lesz.

Milyen eredményeket értetek el?
Miki - Ebben a szezonban egy meccset
megnyertünk 3 – 1-re, ami nevezhető
fölényes győzelemnek is.
Szabi - Az Universitas B-ben az eddigi 3
meccsből egyen sikerült diadalmas-
kodnunk, de akkor nagy különbséggel,
egyen kikaptunk 1 ponttal, október 29-

én pedig 12 ponttal kaptunk ki. A kari
válogatottal pedig eddig 3 meccsünk volt;
játszottunk a két legjobbal, akiktől sajnos
kikaptunk, viszont egyet meg is nyertünk.
Tavaly ötödik helyen végeztünk.
Miki - Tavaly a Budapest bajnokságban
az alsóház 3. helyezettjei lettünk, ami
rendkívül szép eredmény, ahhoz képest,
hogy egyetemistákból álló társaság
vagyunk. És szeretném kihangsúlyozni,
hogy a 17 játékosból 16-an közlekesek
vagyunk. 6 új játékosunk van, idén az ifjú
tehetségeket szerződtettük le főleg, és
ismét játszanak régi lelkes hallgatóink is.
Szabi - Mi is szerződtettünk ifjakat, főleg
az első-másodévből. Akinek van kedve
játszani, szeretettel várjuk edzéseinken,
melynek időpontja: hétfőn a Kármán
koliban és szerdán a Bercsényiben 18.30-
kor.

Milyen terveitek vannak erre az
idényre?
Miki - Nálunk úgy kerül lebonyolításra a
bajnokság, hogy van az Universitas A és

az Universitas B, és az A liga utolsója
kiesik, az ő helyükre kerül be az B liga
nyertese. Tehát mi tavasszal szeretnénk
az A-ban játszani, ami azt jelenti, hogy
mindenképp meg kell nyernünk ezt a
szezont. Úgy gondoljuk, hogy az előző
meccsen lévő teljesítményünkkel ez
könnyen teljesíthető lesz.
Miki & Szabi - Mindenkit várunk
szeretettel mérkőzéseinkre, mindig jól jön
egy kis szurkolás!

Aki még többet szeretne megtudni
a csapatokról, azoknak ajánlanám ezen
webcímeket: http://smn.hu/kozlekhenger,
http://mafc.hu/baross/default.aspx,
valamint a http://www.brsz.hu/bajnok-
sagok.php?bajnoksag_id=135, és még a
http://akebasket.hu/

Köszönöm szépen a segítséget
Benedek Szabinak, Harsányi Bencének és
Vári Mikinek!

Csillu

A kari röplabdacsapat programja:

Csapatok Időpont Helyszín 
MAFC-Baross - BGF-KKF X. 17. 19h Bercsényi u. 28-30. 
GATE - MAFC-Baross XI. 05. 19h Gödöllő, Páter Károly u.1. 
MAFC-Baross - BGF-KVIF XI. 12. 19:30h Irinyi u. 9-11. 
MAFC-Baross - Kertészeti XI. 21. 19h Bercsényi u. 28-30. 
MAFC-Baross - ELTE RBK XII. 05. 19h Bercsényi u. 28-30. 
 

következtében remélhetőleg nagy számú
és lelkes közönség előtt játszhatják majd
le meccseiket kosarasaink, illetve rö-
piseink.

Min-den-ki szur-kol-jon! J

Aki nem csak szurkolóként, hanem
játékosként is szeretne részt venni a
sportéletben, az nyugodtan látogasson
el a csapatok edzéseire! Szívesen látnak
minden érdeklődőt.

http://smn.hu/kozlekhenger
http://mafc.hu/baross/default.aspx
http://www.brsz.hu/bajnok
http://akebasket.hu/
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A XVII. karok közötti kosárlabda bajnokság 2007/2008. évi sorsolása:

KÖRMÉRKŐZÉSEK 
 

1. forduló október 8. hétfő 21.00  Közlek  -  Építész 
2. forduló október 15. hétfő 21.00  Gépész  -  Közlek 
3. forduló október 29. hétfő 21.00  Villany  -  Közlek 
4. forduló november 5. hétfő 21.00  Vegyész  -  Közlek 
5. forduló november 12. hétfő 21.00   szabadnapos  
6. forduló november 19. hétfő 21.00  GTK-TTK  -  Közlek 
7. forduló november 26. hétfő 21.00  Építő  -  Közlek 
8. forduló február 18. hétfő 21.00  Közlek  -  Építész 
9. forduló február 25. hétfő 21.00  Gépész  -  Közlek 

10. forduló március 3. hétfő 21.00  Villany  -  Közlek 
11. forduló március 10. hétfő 21.00  Vegyész  -  Közlek 
12. forduló március 17. hétfő 21.00   szabadnapos  
13. forduló március 24. hétfő 21.00  GTK-TTK  -  Közlek 
14. forduló március 31. hétfő 21.00  Építő  -  Közlek 
 

RÁJÁTSZÁS  
        

elődöntők április 7. hétfő 21.00 alapszakasz 1.  -  alapszakasz 4. 
    22.30 alapszakasz 2.  -  alapszakasz 3. 

5-6. 
helyért április 19. szombat 11.30 alapszakasz 5. - alapszakasz 6. 

3-4. 
helyért    

13.30 1. elődöntő 
vesztese  -  

2. elődöntő 
vesztese 

döntő 
   

15.30 1. elődöntő 
győztese  -  

2. elődöntő 
győztese 

 

október 14. (vasárnap) 20.15 Hauszmann utca, Gabányi Sportaréna MAFC Kármán/A - Közlek Henger 

október 28. (vasárnap) 19.15 Bercsényi kollégium MAFC Rozsdás Fazék - Közlek 
Henger 

október 29. (hétfő) 20.45 Bercsényi kollégium Közlek Henger - MCC 
november 5. (hétfő) 20.45 Bercsényi kollégium Közlek Henger - KRE-BTK 
november 8. (csütörtök) 19.45 Zágrábi út 15. SOTE Net’s - Közlek Henger 
november 12. (hétfő) 20.45 Bercsényi kollégium Közlek Henger - KVIF 
december 2. (vasárnap) 19.15 Kinizsi alsó Közgáz ’89 - Közlek Henger 
december 10. (hétfő) 20.45 Bercsényi kollégium PSZF/A - Közlek Henger 

nincs lekötve! Közlek Henger - ELTE Birdman 
 

A meccsek helyszíne a Gabányi László Sportcsarnok.
Részletek és további információ: http://www.mafc.hu/karibajnoksag

Az Universitas B bajnokságban szereplő Közlek Henger 2007 őszi meccsei:

További infók a csapatról: www.smn.hu/kozlekhenger

FEZ

http://www.mafc.hu/karibajnoksag
http://www.smn.hu/kozlekhenger
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Felelős kiadó
Váczi Dolgozzátokát Attila

HÖK elnök

Felelős szerkesztő
Bella Újhullám Dániel

Főszerkesztő
Pölczman Dexterfüggő Balázs

Tördelőszerkesztők
Erdődi Beszálltam Zsófia
Hukics Deadlock István

Olvasószerkesztők
Bozzay Kispajtás Melinda

Tóth Anyukámisolvassa Csilla

Írták
Bán Sokamunka Vera

Bella Akinemismerne Dániel
Bicsák Lajos György

Csizsek Azértkészlett Ádám
Felföldi BottomGun Péter

Fiskál Agyattágítok Szandra
Hennel Jegyeketbérleteket Tivadar

Kovács Lastminute Frigyes
Lisztmayer Balekina Eszter
Molnár Sercoh24ever András

Pölczman Naplementenélkül Balázs
Rédey TéjDéKá Zoltán
Szarka BéBrut János

Szabó MarketIng Viktor
Tóth Nemiszoktöbbet Csilla

Urbanovics Bettidrága Bernadett

Rajzolta
Miczki Azértszólok Júlia

KÉSZÜLT:
 A KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

HALLGATÓI KÉPVISELET TÁMOGATÁSÁVAL
 600 PÉLDÁNYBAN

Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni
a feleségétől.
Kérdezi a bíró:
- Miért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
- És maga, Pista bácsi, még sosem csalta
meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor miért akar elválni, hiszen maga
se jobb az asszonynál?
- Ejj, maga nem ért engem bíró úr! Ha én a
csizmámmal belelépek a tehénsz*rba, csak
lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De
ha a tehén jön és belesz*rik a csizmámba,
hát azt a csizmát maga se venné többet fel!

Egy 85 éves férfi elmegy az orvoshoz a
szokásos éves felülvizsgálatra. Az orvos
sperma vizsgálatot is előír, és átad a férfinak
egy üveget, hogy vigye haza, és másnap
hozzon benne spermamintát. A férfi másnap
visszamegy az orvoshoz, odaadja neki az
üveget, éppen olyan tisztán és üresen, mint
ahogy előző nap elvitte. Az orvos megkérdi,
mi történt. A férfi mesélni kezdi:
- Hát doki, a következő történt. Először
megpróbáltam a jobb kezemmel - semmi.
Aztán megpróbáltam a bal kezemmel, még
mindig semmi. Akkor megkértem a felesége-
met, hogy segítsen. Ő is megpróbálta a jobb
kezével, aztán a bal kezével, még mindig
eredménytelenül. Aztán megpróbálta a
szájával, először úgy, hogy bent volt a
protézise, aztán úgy is, hogy kivette a
fogsorát - még mindig semmi. Még Julist is
áthívtuk a szomszédból, és ő is meg-
próbálta. Először két kézzel, aztán a hóna
alá fogva, sőt, még a térde közé szorítva is
próbálkozott.
Az orvos döbbenten kérdezi:
- Megkérte a szomszédasszonyát?
- Igen - feleli az öreg. - De egyikünk se tudta
lecsavarni az üveg fedelét.

A repülőgép motorjai beindulnak, de aztán
mégis órákon át a reptéren vesztegel, mire
jókora késéssel a menetrendhez képest,
végre felszáll. Erre az egyik utas idegesen
kérdőre vonja a személyzetet:
- Mi tartott már ilyen sokáig???
- Tudja uram, a pilótának nagyon nem
tetszett az a furcsa zaj, amit a motorból
hallott... zavarta a gyanús kattogás..., és
csak mostanára találtunk egy másik pilótát.

Nagypapa sztorizgat az unokáinak.
- És akkor a szafarin jött velem szembe egy
antilop, lelőttem, levágtam az egyik combját,
és feldobtam a jobb vállamra. Jött velem
szemben egy oroszlán, azt is lelőttem,
levágtam a combját és feldobtam a bal
vállamra.
Csöngetnek, nagypapa ajtót nyit. Vissza-
jön, kérdezi:
- Hol is tartottam?
- Ott, hogy mind a két válladon volt egy
comb.
- Ja, és akkor csak nyaltam és nyaltam és
nyaltam...

Fiatal középvezető késő este éppen indul
haza az irodából, mikor látja, hogy a
vezérigazgató az iratmegsemmisítő mellett
áll egy papírral a kezében. A főnök aggódó
arccal így szólt hozzá:
- Ez egy nagyon kényes, fontos dokumen-
tum, és a titkárnőm már hazament. Be tudja
nekem kapcsolni?
- Természetesen - mondja a srác, és örül,
hogy jó pontot szerez a főnöknél. Bekap-
csolja a gépet, belerakja a papírt, és
megnyomja a start gombot.
- Nagyon köszönöm - mondja a főnök - két
másolatot szeretnék...

Áll a mester a csatornában derékig sz*rban.
Odaszól a segédjének:
- Kérek egy vésőt, meg egy kalapácsot!
A fiú leadja neki, az öreg vesz egy nagy
levegőt és lebukik a sz*r alá, majd pár
pillanat múlva feljön, kimászik a csatornából,
tetőtől-talpig mocskosan, és így szól a
segédjéhez:
- Látod fiam, ha tanultál volna, most nem
csak a szerszámokat adogathatnád!

Atom gazdag manager leparkol a vadi új
Jaguárjával, kinyitja az ajtót, de ekkor egy
teherautó elviszi az ajtót. A manager kiugrik,
és ordítani kezd a teherautó sofőrjével:
- Maga szemét, hazavágta a verdámat!
Mire a teherautó sofőrje:
- Maguk managerek már csak ilyenek... Csak
a pénz, meg a drága cuccok számítanak...
Nem is érdekli, hogy a karja is leszakadt?
- Húú bakker, a Rolex!!

- Mit hallott a Terminátor utoljára?
- Dik má ’, szinesfém!

mailto:@kozlekkar.hu
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