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ELŐSZÓElıszó

Ha ezt az újságot kezedben tar-
tod, azt jelenti, hogy felvételt nyer-
tél a magyar felsıoktatás egyik
legnagyszerőbb intézményébe, azon
belül is a legjobb karra. Bocsánat a
reklámszövegért!

A Közlekedésmérnöki Kar havi
rendszerességgel megjelenı lapját ol-
vasgatod éppen, aminek is ezen, im-
máron tradicionális száma azért
készül, hogy segítsünk Neked megmu-
tatni, mit is jelent egyetemistának
lenni. Azzal nyilvánvalóan már tisztá-
ban vagy, hogy a BME (Buli Minden
Este) életérzés életed egyik legfonto-
sabb része lesz, de nem árt, ha résen
vagy, és nem lankad a figyelmed az
elsı bulik alkalmával, ugyanis az élet,
mint tudjuk, tartogat meglepetése-
ket. Remélem, hogy írásainkkal segí-
teni tudunk Neked a beilleszkedésben
és az elsı egyetemi lépések megtéte-
lében, késıbb pedig gyakran olvasol
bennünket szórakozás és kikapcsoló-
dás, a kar életérıl való informálódás
céljából, vagy pusztán csak az elı-
adások alatti unalom előzése végett.

Nem akarom lelıni a poénokat,
mert ugye senki sem szeret egy ka-
landfilmet úgy végignézni, hogy a ba-
rátai már elmesélték a kulcsje-
leneteket, de a cikkek nagy része fon-
tos útravalód lehet. Tessék nagy szor-
galommal olvasni fogalommagya-
rázatunkat és az elsı féléves tárgya-
idról szóló cikkeket, emellett a kari
rendezvényekrıl és öntevékeny kö-
rökrıl szóló írásunk is segítségedre
lehet új barátok és jó ismerısök szer-
zésében.

Persze, késıbb is érdemes ke-
zedbe venned az újságot, olvasgatni
a blogunkat, hiszen igyekszünk folya-
matosan tájékoztatni a hallgatókat a

kari életrıl és tudnivalókról, rengeteg
érdekességgel szolgálunk, hónapról
hónapra megújulunk és színesedünk,
amihez persze szükségünk van a Te
segítségedre és kreativitásodra is! Hi-
szen ez a lap a hallgatóknak készül és
a hallgatók által. Így ha érzel magad-
ban elég önkifejezési vágyat, szeret-
nél cikket, verset írni, interjút
készíteni, tudósítani, feltárni, újságot
szerkeszteni, netán szeretsz rajzolni
vagy rejtvényt készíteni, esetleg van
egy jó ötleted, és szeretnél egy nagy-
szerő csapat tagja lenni, akkor sok
szeretettel várunk a félév elsı szer-
kesztıségi ülésén, melyet a második
oktatási héten tartunk! Addig is fi-
gyeld a hirdetıtáblákat, vagy jelent-
kezz a kozhir@kozlekkar.hu címen.

A következı lapszámig kívánok
Neked sok új élményt, életre szóló
barátságokat, s felhıtlen szórakozást,
melyre a regisztrációs héten keresve
sem találnál jobb helyet, mint a Kari
Szórakoztató és Élménycentrum, le-
ánykori nevén a HaBár, melyrıl még
olvashatsz lapunk hasábjain.

Az egész szerkesztıség nevében
üdvözöllek Téged, kedves gólya, s ifjú
mérnökjelölt, és kívánok Neked sok
szerencsét és sikert egyetemi tanul-
mányaid során! Jó utat a Közlekes-
nek!

balasnyikov

Főszerkesztői jegyzet

Szerkesztőség:
1114 Budapest, Bartók Béla út 17. fsz. 8-9.

Tel/Fax: 1/463-3780
E-mail: kozhir@kozlekkar.hu

Blog: kozhir.blogspot.com

A KÖZLEKKARI
HALLGATÓI

ÖNKORMÁNYZAT
PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,

NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA

Felelıs kiadó:
Kovács Intézkedemnyugi András

Felelıs szerkesztı:
Bella Innenmármennifog Dániel

Kari lap felelıs:
Maszlavér Majdírok Gábor

Fıszerkesztı:
Pölczman Ájlávmoclány Balázs

Tördelıszerkesztık:
Hukics Balatoooooon! István
Szabó Tátrátmászott Ádám

Olvasószerkesztık:
Fiskál FinishingBSc Szandra
Tóth Nemértemdeoké Csilla

Design:
Osváth-G. Mégvázlatisvan Péter

Szentannai Inkábbezmintaszigó Gábor
Írták:

Bán Namégegy Veronika
Boczor Lelkesgólya Eszter
Fiskál Plüssborz Szandra
Koncz Egypárcikk Petra

Kovács Ebcsontbeforr Frigyes
Nagy Segélyszolgál Gábor

Orosházi Megintkezdıdik Tamás
Paróczai Kékhalálköszi Péter
Pölczman Kösziviszlát Balázs

Tenk Célakettes Csaba
Tóth Macifröccs Csilla

Rajzolta:
Dér TérképÉsz Dániel

Kedves Gólya!



Aláírás: A teljesített félévközi
eredményekre adják (pl. sikeres zárt-
helyi és házi feladat). Félévközi tárgy-
aknál jár érte a tárgy kreditértéke,
vizsgás tárgyaknál ez a vizsgára bo-
csátás feltétele. 3 évig érvényes.

Elbocsátás: A cél ennek elkerü-
lése, de sajnos nálunk elég gyakori
eset. Három oka lehet: a legfıbb,
hogy valaki nem győjt elég kreditet
(lásd: a „kreditpont”-nál), túl sok
passzív félévet használ fel (lásd: „fél-
év”-nél), vagy kétszer egymás után
elfelejt beiratkozni. Errıl a mővelet-
rıl részletesen hallhattok a regisztrá-
ciós héten, a lényeg, hogy minden fél-
évben szorgalmasan ismételjétek
meg, ha egyszer kimarad, nem nagy
katasztrófa (sıt, kaptok is figyelmez-
tetést róla), de másodszor már veszé-
lyes.

Félév: Az egyetemi tanulmányok
idejének mértékegysége. Két része
van: a szorgalmi és vizsgaidıszak. A
BSc-képzést 7 félév alatt lehet elvé-
gezni. A félévnek létezik aktív és pasz-
szív változata is, az elıbbiben a hall-
gató halad a tanulmányaival,
vizsgázik, és félév közben teljesít, va-
lamint a diákját is érvényesítheti,
utóbbi pedig pont ennek az ellenke-
zıje. Egymás után maximum két pasz-
szív félév vehetı ki.

Kreditpont: 1 kreditpont 30
munkaórával ér fel, tehát a kredit el-
vileg a tantárgyra fordítandó munka-
mennyiséget jelzi. Természetesen
azért ez nem mindig pontos így, de a
tárgyak nehézsége közötti rangsort
mindenképpen felállítja. Ebben benne
van a tanórákon, a gyakorlatokon és a
laborokon való részvétel is. Az alap-
tanterv (mintatanterv) szerint félé-
vente 30 kreditet kell teljesíteni, per-
sze sokan eltérnek ettıl negatív vagy
pozitív irányba (utóbbi a követendı).
Ami fontos, hogy minden év végén
meglegyen az n*30 kredit, ahol n jelöli
az egyetemen eltöltött éveket. Tehát
elsı év után meg kell szerezni mini-
mum 30 kreditet, második után 60-at,
és így tovább, különben elbocsátanak.
Természetesen csak az aktív féléveket
számítják, viszont kiskapuk nincse-
nek, aki nem éri el a megkívánt meny-
nyiséget, semmilyen felmentéssel
nem maradhat tovább a BME-n.

Mintatanterv: Egy olyan leírás,
amiben benne van, hogy melyik fél-
évben mit kell felvenni, és melyik
tárgy mire épül. Pl. a második mate-
kot nem lehet matek1 nélkül hall-
gatni, hiszen olyan dolgokat monda-
nak el benne, aminek megértéséhez
kell az elsı féléves tárgy. A minta-

tanterv megtalálható a
www.kozlek.bme.hu-n is, a
tárgyfelvétel miatt is fontos
ismerni.

NEPTUN: A hallgatói
információs rendszer. Min-
den adat benne van, ami a
tanulmányokkal kapcsola-
tos, a megszerzett jegyek-
tıl kezdve az átlagokon át a
nyelvvizsgák adatáig. Ezen
keresztül kell tárgyakat fel-
venni, és egyre több ügyet
is lehet rajta intézni, szóval
érdemes vele megbarát-
kozni.

Ösztöndíj: Három faj-
tája létezik: szociális
alapú, amit már elsı félév-
ben is jár, a kari BME ösz-
töndíj, ami közösségi tevé-

kenység alapú (például a Közhír mun-
katársainak) és a tanulmányi ösztön-
díj, melyek második félévtıl járnak. A
tanulmányi ösztöndíj alapja az ösz-
töndíjátlag, amit a következı képlet-
tel kell számolni: ∑(tárgy kredit-
pontja*érdemjegy)/30. A nem telje-
sített tárgyak ebbe nem számítanak
bele! Körülbelül 2-es, 2,4-es átlagtól
(ez a többiek teljesítményétıl is függ)
már jár az ösztöndíj, és ha valaki 30
kredit felett teljesít jó érdemjegyek-
kel, akkor 5-ös feletti átlagot is elér-
het. Ez az egyetlen, ami automatiku-
san jár, és nem kell rá minden
félévben külön pályázni.

Szorgalmi idıszak: A félévnek az
a része, mikor az órákat, a laborokat
és gyakorlatokat tartják, valamint a
házi feladatokkal kell elszámolni. 14
hétbıl áll, elıtte van a regisztrációs
hét, ekkor kell a tárgyfelvételt végle-
gesíteni és beiratkozni.

Vizsgaidıszak: A félév további
része, amikor nem kell bejárni az is-
kolába, csak a vizsgák alkalmával.
Összesen 4 hét hosszúságú.

ZH: A zárhelyi dolgozat rövidí-
tése. Olyasmi, mint a középiskolában
a témazáró, csak nagyobb mennyiségő
anyagot kérnek vissza. Szinte minden
tárgyból van zárhelyi, ami az aláírás
megszerzésének feltétele. A zárthe-
lyik fele pótolható, (páratlan számú
ZH-nál fölfelé kerekítve), valamint lé-
tezik pót-pót ZH is.
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FOGALMAKFogalmak

Petrus

Alapfogalmak
Az alábbi kis szótár azok között a szavak között segít eliga-

zodni, amelyek elsőre talán ismeretlennek tűnhetnek, az egye-
temen azonban nap mint nap halljátok őket.



A BME rektora: Dr. Péceli Gábor
A BME rektorhelyettese: Dr. Andor
György
A kar dékánja: Dr. Kulcsár Béla
A Dékáni Hivatal vezetıje: 
Dr. Debreczeni Gábor
A kar dékánhelyettesei: 
Dr. Eleıd András – nemzetközi ügyek-
kel foglalkozó dékánhelyettes
Dr. Bokor Zoltán – gazdasági dékán-
helyettes
Dr. Rohács József – tudományos dé-
kánhelyettes
Dr. Szabó András – oktatási dékánhe-
lyettes
A Baross Gábor Kollégium kinevezett
igazgatóhelyettese: Csíby Soma – GMF,
Kollégiumok Osztály, Martos Flóra Tag-
kollégium és Baross Gábor Tagkollégi-
um
A Hallgatói Képviselet tagjai:
Kovács András – a kari Hallgatói Kép-
viselet elnöke, ı irányítja és szervezi

a képviselet mőködését, a kari veze-
téssel tartja a kapcsolatot.
Angyal Róbert és Keresztes Péter –
képviselik a kart az Egyetemi Hallga-
tói Képviseletben, kapcsolatot tarta-
nak a Hallgatói Képviselet és az EHK
között.
Bicsák György – oktatási és tanulmá-
nyi felelıs, ha bármilyen problémád
van oktatóval, tantárggyal, TVSz (Ta-
nulmányi- és Vizsgaszabályzat) be nem
tartásával, mindenképp ıt keresd fel.
Bodó Tibor – juttatási-térítési felelıs,
egyben a Kari Diákjóléti Bizottság
(KDJB) elnöke. Végrehajtja a HK gaz-
dasági intézkedéseit, az ı feladata
hogy szétossza a tanulmányi ösztön-
díjat, szociális támogatást, esetleg
egyéb más ösztöndíjat.
Szőcs Gábor – kollégiumfelelıs, a kol-
légiumi ügyeket intézi, a Kollégiumi Bi-
zottság vezetıje, továbbá felügyeli az
öntevékeny körök mőködését.

Szabó Viktor és Lázár Benedek –
programfelelısök, a kari programok
szervezıi és lebonyolítói, így a Gólya-
tábor, Gólyabál, Kari Napok stb. meg-
szervezésérıl is ık gondoskodnak.
Nagy Gábor – tankörfelelıs, feladata
elsısorban a hallgatók egyetemi pá-
lyafutásának felügyelete, segítése.
Felügyeli a karon mőködı szakkollégi-
umokat, ezen kívül felügyeli és segíti
a hagyományok ápolásával foglalkozó
öntevékeny köröket.
Bella Dániel – kommunikáció- és iro-
dafelelıs, egyben a Közhír felelıs
szerkesztıje. Feladatai közé tartozik
a karon belüli tájékoztatás pl. infomail-
ek szerkesztése, a HK megújult hon-
lapjának karbantartása, és a Hallgatói
Iroda mőködtetése.
Fekete Márton – sport- és kultúrfele-
lıs, a Baross Diáksportkör vezetıje. A
kari kulturális és sportéletet irányítja,
felügyeli a sporthoz kapcso-
lódó öntevékeny köröket
és a diáksportkört.
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INFÓInfó
Közlekkari Ki Kicsoda

Kedves Gólyák! Szeretnék egy kis áttekintőt nyújtani Nektek
az alábbiakban arról, hogy ki kicsoda, és milyen szerepet tölt be
a kar életében.

Csillu

A Központi Tanulmányi Hivatal
az R épület földszintjét foglalja el.
Amit a Neptunon nem, azt itt tudod
személyesen elintézni, esetleg ha nem
érsz rá, akkor egy meghatalmazással
más is intézeti helyetted az ügyeidet.
A KTH honlapját (www.kth.bme.hu) ér-
demes gyakran látogatnod, mert ott
minden az ügyintézéssel kapcsolatos
legfrissebb információról tájékoztatást
kapsz. Ugyanakkor mőködik egy infor-
mációs szolgáltatás is az
info@kth.bme.hu címen, az itt feltett
kérdésedre pár napon belül meg is ka-
pod a választ. 

Szerencsére elmondhatjuk, hogy
egyre kevesebb ügyintézés miatt kell
a kényelmes szobából kimozdulni, hi-
szen az elektronikusan intézhetı ügyek
száma folyamatosan nı. Ügyeink in-
tézéséhez a Hivatalt csak akkor kell

személyesen felkeresni, ha az ügyhöz
papír alapú melléklet csatolása szük-
séges.

A személyes ügyintézés hasonlít a
bankokban megszokott ügyfélhívós
rendszerhez. Az aulában találsz kettı,
a titkársággal szemben pedig egy érin-
tıképernyıs ügyfélhívót, ahol kivá-
laszthatod, milyen ügyet szeretnél el-
intézni. Kapsz egy négy számjegybıl
álló sorszámot, és figyelni kell a ki-
jelzıt, ahol majd a sorszámod mellett
megjelenik egy másik szám, ami meg-
mutatja, melyik ügyintézıhöz kerülsz
(pl. ha a sorszámod mellett 24 lesz, ez
azt jelenti, hogy a 2-es iroda 4-es pult-
jához kell menned). Az ügyintézés vi-
szonylag gyorsan történik, és várni sem
kell sokat, hogy sorra kerülj. Persze
vannak kivételek ez alól, mint példá-
ul a diákigazolvány-érvényesítésnél

vagy a hallgatói jogviszony-igazolás
igénylésénél, mert ilyenkor mindenki
megrohamozza a KTH-t. Egy sorszám
csak az adott napon érvényes, csak egy
személy használhatja fel, és egy bi-
zonyos ügyet tud elintézni vele. Ha
megkaptad a sorszámot, akkor ne
menj el a büfébe vagy ebédelni, mert
ha hívnak, és lemaradsz, akkor sajnos
újat kell kérned.

Arra azonban fel kell hívjam a fi-
gyelmedet, hogy az ügyintézés kizá-
rólag fogadási idıben történik, amit
mindig tarts be, hiszen te sem szere-
ted, ha olyankor keresnek, mikor nem
alkalmas! 

Végül egy dolog, amit ne felejts
el: vidáman köszönni, mosolyogni,
kedvesnek lenni nem kerül semmibe,
viszont ezzel a „semmivel” néhány dol-
got fele annyi idı alatt, negyed annyi
energiával el lehet in-
tézni.
Csillu

Központi Tanulmányi Hivatal
Az ügyintézés az egyetemen eltér a középiskolában megszokottól,

itt már nem fogják a kezed szüleid, tanáraid… Mostantól önállóan
kell eligazodnod az ügyintézés rengetegében, a nagy KTH-ban.



Általános jármőgéptan (3 kredit,
félévközi jegyes): A tantárgy legin-
kább a középiskolás fizikaismeretekre
támaszkodik. Anyaga igen átfogó, íze-
lítıként említhetık például a mozgás-
tan, a hıtan, valamint az áramlástan
bizonyos területei. Mindezek fősze-
rezve vannak egy kis statisztikával. A
tárgyat heti egy elıadás és kéthe-
tente egy labor alkotja. A laborokra
készülni kell, elıfordul, hogy beugró
ZH-t íratnak, valamint az ott látott
mérésekrıl jegyzıkönyvet kell készí-
teni. Mindezek mellett 12 db házi fel-
adatot is le kell adni interneten
keresztül. Az igazság az, hogy a tárgy
tananyaga nem nehéz, teljes mérték-
ben elsajátítható kellı idıráfordítás-
sal, a számonkérések azonban rend-
kívül részletesen visszakérik az el-
hangzottakat (de csak azt kérik szá-
mon, ami elhangzott).

Fizika A2K (3 kredit, vizsgás): Ez
a tárgy leginkább az elektrosztatika
és elektromosság témakörét, vala-
mint egy kis modern fizikát hivatott
megtanítani. A tananyag kissé nehe-
zen emészthetı a helyenként bonyo-
lult matematika miatt, de ezzel
együtt nem bizonyul buktatárgynak. A
félév során hetente másfél elıadás,
kéthetente kísérleti bemutatás (na-
gyon látványos!) vár rád. Egy félév-
közi ZH van, igaz-hamis típusú
feladatokkal. A vizsgát lehet meg-
ajánlott jeggyel is teljesíteni, ez még
egy, a ZH-hoz hasonló felépítéső dol-
gozat sikeres megírását igényli.

Közlekedési rendszerek (2 kre-
dit, félévközi jegyes): Az egyik legin-
kább szakmai tárgy a félévben. Azt
fogjátok tanulni, amit a neve alapján
sejteni is lehet, tehát a közlekedés
különféle megvalósulási formáit, va-
lamint azok egymásra épülését. A fél-
évben hetente egy elıadás és 2 ZH
vár rátok.

Minıségügy a közlekedésben (2
kredit, félévközi jegyes): Viszonylag
száraz tantárgy, amely különféle
szabványokról, normatívákról és di-
rektívákról szól. Hetente lesz egy elı-
adás, amelyeken rengeteg ábra

szerepel majd, amiket meg kell ta-
nulni. Egy kicsit szenvedıs (bár em-
bertípus válogatja), de hozható. Egy
ZH-t iratnak a tárgyból a félév végén,
valamint egy kisebbet a közepén.

Mechanika I. – Statika (4 kredit,
vizsgás): Egy igazi szakmai alapozó
tárgy. A ráépülı további tárgyak nagy
részét teszik ki a Jármőtechnika szak-
irány képzésének, épp ezért érdemes
rá odafigyelni. Heti egy elıadás és
egy gyakorlat van belıle, de a teljes
megértéshez sokat kell otthon gyako-
rolni. Ahogy az elıadó mondja: „Iz-
zadni, szenvedni kell, de menni fog.”.
Két ZH van a félév során, amelyekbıl
elegendı pontot összegyőjtve jelent-
kezhetsz vizsgára. Ott egy beugró fel-
adatsoron kell átesni, és csak ez után
kezdheted az igazi vizsgát. A beugró
feladatait elıre kihirdetik, de cserébe
hibátlanul kell ıket megoldani.

Mőszaki ábrázolás I. (4 kredit,
félévközi jegyes): Ennél a tárgynál a
félév két tananyagból tevıdik össze. A
félév elején ábrázoló geometria sze-
repel, majd egy ebbıl írt ZH után jön-
nek a géprajzi alapismeretek elsajá-
títását elısegítı anyagrészek. Ezekbıl
is van egy ZH. A heti egy elıadás és
egy gyakorlat mellé jön még 4 db házi
feladat, amelyeknek szigorú beadási
határideje van. A félévvégi jegybe a
ZH-k eredményei csak 60%-ban számí-
tanak bele, a maradék 40%-ot a 4 db
házi feladatból lehet összeszedni; egy
házi max. 10 pont. Késedelmes leadás
esetén 0 pont, de addig nem adhatod
le a következı házidat, amíg az elı-
zıt be nem mutattad. Szóval nem ér-
demes csúszni a határidıkkel, mint
ahogy a tárgyat sem érdemes elbukni,
mert nincs keresztfélév, viszont már
a 2. félévtıl van ráépülı tárgy. 

Matematika A1b – Analízis (6 kre-
dit, vizsgás): A tárgy neve talán nem
szorul magyarázatra. A félév mate-
matikai logikából, komplex számok-
ból, vektorokból, függvényanalízisbıl,
differenciálszámításból és integrálás-
ból áll. Hetente másfél elıadás és egy
gyakorlat vár. Szintén sok otthoni rá-
fordítást igényel, fıleg a példák gya-

korlását, valamint a tananyag megér-
tését célul kitőzve.

Mőszaki kémia (3 kredit, vizs-
gás): A másik leginkább szakmai tárgy
a félév során. Motorokról, hajtóanya-
gokról, kenıanyagokról, stb. szól a
félév. Hagyományosan az elsı ZH
ebbıl a tárgyból van (tesztes), arra a
középiskolás kémiakönyvbıl fel lehet
készülni. Hetente egy elıadás, vala-
mint kéthetente laborgyakorlat van.
Itt érdemes megjegyezni, hogy a la-
borokra készülni kell (!!), mivel van,
ahol beugrót, van, ahol kiugrót, de
mindenképp íratnak valamit, ugyanis
az itt megszerzett pontszám beleszá-
mít a vizsgajegybe. Az aláírás meg-
szerzésének feltétele a sikeres ZH
(csak egy van belıle), valamint a si-
keres laborok. Odafigyelést igényel ez
a tárgy is, mert könnyen el lehet
bukni a laborokat, és még a vizsgát is
teljesíteni kell.

Számítástechnika I. (3 kredit, fé-
lévközi jegyes): Hagyományosan a hét
elsı elıadása. A félév Pascal-progra-
mozásról szól, ami igényel egy kis ott-
honi gyakorlást is. Érdemes jegyze-
telni elıadáson és gyakorlaton is (két-
hetente egy gyakorlat), mert a ZH-n
lehet használni segédeszközt. Ahogy
azt egyik gyakvezetınk megfogal-
mazta: „Akármilyen nem intelligens
segédeszköz használata engedélye-
zett, kivéve a szomszédot, akármeny-
nyire is nem tőnik intelligensnek.”. 

Még egy pár jó tanács a végére
(vagy inkább így az elején, nézıpont
kérdése): Rengeteg segédanyag talál-
ható az interneten, könyvtárakban,
stb. Használd ıket, azért készültek,
hogy segítséget nyújtsanak. Nyilván,
ha felveszed a ritmust, és tudni
fogod, hogy mi, hol, merre, hány
méter, akkor egyszerőbb lesz. Ha
mégis akad problémád a tanulmánya-
iddal, fordulj bizalommal a felsıbbé-
vesekhez tanácsért, vagy kérdezd
meg a mentorodat, tankörvezetı ta-
národat, hogy mit javasol. Sok sikert
az elsı félévhez!

Jó utat a Közle-
kesnek!
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TÁRGYAKTárgyak

Pól

Ember, ki itt belépsz…
Az első félév tárgyai és a teljesítésükhöz szükséges információk

Az alábbiakban az első félév tantárgyai szerepelnek, azok kö-
vetelményei, és egy-két trükk, ami megkönnyítheti a boldogulást.



Közlekedésmérnöki szak Kötelezı t.: 132 kp 62,9%
Szabadon v.: 10 kp 4,8%
Kötelezıen v.: 68 kp 32,4%

Elıadás: 125 h 61,9%
Gyakorlat: 56 h 27,7%
Labor: 21 h 10,4%
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TANTERVTanterv
A Közlekedésmérnöki BSc alapszak tanterve

Jelölések a táblázatban:
T: természettudományos alapismere-
tek; G: gazdasági és humán ismere-
tek; (vagy: gyakorlati óra); S: szakmai
törzsanyag; D: differenciált szakmai
ismeretek.

E: elıadás; G: gyakorlati óra; L: la-
borgyakorlat; j: jegy – f: félévközi
jegy; v: vizsgajegy; -kr: kreditpont.
kód: NEPTUN kód, vagy annak része.

Forrás:
http://www.kozlek.bme.hu



Egy éve nekem is unalomig ismé-
telték a gólyatáborban vagy a beirat-
kozáskor a „már senki nem fogja a
kezeteket”, illetve a „melletted ülık
közül valaki már nem fog ide járni jö-
vıre” kezdető okításokat. Utóbbiban
csak azért nem volt igazuk, mert
éppen nem olyan helyen ültem.☺ RI-Ogatásban lesz még elég részetek (vi-
gyázat, borzasztó szóvicc!), de most
az elsıs élet apró és nagy örömeire
szeretnék rávilágítani.

Az egyetem óriási elınye, hogy
valóban saját campusszal rendelke-
zik, ezért az elıadásokon és azok szü-
neteiben történı marháskodáson
kívül számtalan alkalom és hely akad
ismerkedni. Egy helyen vannak az
egyetemi épületek, a kocsmák, a kol-
légiumok; egy dimenzióban mozgunk,
röghöz vagyunk kötve, ha úgy tetszik.
Egy komplett városka, csak nekünk,
amit egy év múlva már mindenki be-

téve fog ismerni. Arról nem is be-
szélve, milyen csodás helyen van! Pár
méter séta, és egészen más világba
csöppenhetsz, ha éppen arra vágysz.
Továbbá hamar rá lehet szokni a kínai
kajára, meg az automata kávéra.

Az elsı hónapok akadályai miatt
sokan lesznek a bizonytalanok. Akko-
riban én is közéjük tartoztam. Miért
tudom, hogy mégis jól választottam?
Elıször is: megéri küzdeni azért a dip-
lomáért. Még az esetleges kudarcok is
büszkeséggel töltik el az embert, még
az esetleg feleslegesnek tőnı tár-
gyakba is hamar beleszerethetünk. A
szülık pedig hamar megszokják, hogy
itt a kettes az ötös, az ötös pedig a
díszpolgárrá avatás. Másodszor: a kö-
zösség. Kicsi a mozgásterünk, egy-
másra vagyunk utalva, külön fajt
alkotunk. Van kari kocsmánk, van egy
tonna közösségi programunk, ahol
igazán szorosnak érezhetjük ezeket a

kötelékeket. Idilli pillanat éjjel cso-
portosan szenvedni a mőábra házival
vagy vizsgákon egymás nyakába ug-
rani, még ha nem is sírunk a másik
vállán több nap ébrenlét után, mint
az építészek. Reklámosan szólva: tö-
rıdünk egymással.

Tehát ez az a kar, amiben az
ember csak kellemesen csalódhat, és
ez az a pár év, amire a legkönnyeseb-
ben fogsz visszaemlékezni a halálos
ágyadon. Isten hozott
a Közlekkaron!
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INFÓInfó
Kínai kaja és kávéautomata – Az elsősök élete

Kedves Gólya! Sok szeretettel üdvözöllek a közlekessé válás
rögös útján.

tankcsapda

Egy maroknyi lelkes közlekes
azon tanakodott, hogy milyen is
lenne, ha a szaktudást nem csak a
padban ülve szereznék meg. Ha olyan
buktatókat ismernének meg, amelye-
ket nem szerencsés a saját bırükön
megtapasztalni. Amelyekre az okta-
tók nem térnek ki. Mennyire más
lenne, ha olyan emberekkel beszél-
hetnének, akik az elméleti tudást már
átültették a gyakorlatba. Sıt, meny-
nyire jó lenne, ha mindezt a valóság-
ban is megnézhetnék, telephelyeken,
mőködı üzemekben!

Így hát az elhatározást tett kö-
vette, és 2008 szeptemberében meg-
alakult a Közlekedésmérnöki Szak-
kollégium. A kis csapat elıször egy ha-
talmas feladatot tőzött ki maga elé:
megszervezik az elsı Közlekedésmér-
nöki Szakmai Napot! 2008. szeptem-

ber 25-én került megrendezésre az
esemény. Kötetlen kerekasztal-be-
szélgetésekkel kezdıdött a délután,
olyan cégek részvételével, akik érde-
keltek a közlekedésben, a BKV, a
Malév, az Audi, a DHL és a Continental
képviseltette magát egy-egy színvo-
nalas elıadással. Majd feltártuk a
tanszékek által féltve ırzött titkokat:
nem csak a rettegett zéhák, hanem
számtalan érdekes kísérlet és prog-
ram bújik meg egy-egy ajtó mögött,
melyet az avatatlan szemek csak rit-
kán láthatnak. Zárásként a LEGO-ver-
senyre került sor, a résztvevık nem
kis örömére.

A következı félévek során a lel-
kes csapat számtalan kerekasztal-be-
szélgetést, üzemlátogatást szerve-
zett. Sıt, a BISZ (Baross Gábor Infor-
matikai Szakkollégium) által nyújtott

lehetıségeket kihasználva az érdek-
lıdık megtanulhatják a különbözı
grafikus programok kezelését. Felfris-
síthetik tudásukat, új kunsztokat gya-
korolhatnak.

S a fiatalok megállíthatatlanok!
Terveik között szerepel a következı
szakmai nap megszervezése, újabb,
látványosabb, még érdekfeszítıbb
programokkal!

Amennyiben érdekel a szakkoli
mőködése, szeretnél tevékenyen
részt venni a szervezésben, a felada-
tok lebonyolításában, akkor keresd
Orosházi Tamást (oroshazi.tamas@
gmail.com). Nem csak értékes tu-
dásra tehetsz szert, hanem fontos
szakmai kapcsolatokra, és nem utolsó
sorban a CV-ben is jól mutat.☺

Vera

Közlekedésmérnöki Szakkollégium
Érdekelnek a színvonalas szakmai programok? Tehetséges

vagy a szervezésben? Szeretnél jó kapcsolatokat kiépíteni külön-
böző cégekkel? Akkor köztünk a helyed!



Az Egyetem területén sétálva (a
Központi épület mögött) magasodik
egy impozáns épület - a BME OMIKK
(Országos Mőszaki Információs Köz-
pont és Könyvtár) épülete. A könyvtár
közel másfél évszázados múltra tekint
vissza, és 2001 óta végzi a tevékeny-
ségét a mai formájában és ezen a
néven. A BME hallgatóinak évente
1000 Ft a könyvtárhasználati díj. Be-
iratkozni az épületben, a megfelelı
pultnál a személyi vagy diákigazol-
vány bemutatásával lehet. Kölcsö-
nözni a könyvtár bármely, korlátozás
alá nem esı dokumentumát lehet. A
kölcsönzés menete a következı: az
épületben található bármely PC elé
leülve megtalálod a könyvtár nyilvá-
nos számítógépes katalógusát, az
OPAC-ot. Ez segítségedre lesz a meg-
felelı könyv, illetve jegyzet kikeresé-
sében. Természetesen a kereséséhez
tudnod kell a szerzı nevét vagy a mő
címét, de bármilyen kifejezésre is rá-
kereshetsz. A szoftver használata
könnyő és érthetı. Maga a kölcsönzés
a számítógépek mellett megtalálható
kis kölcsönzési lapon történik, melyet
a megfelelı adatokkal ki kell töltened
(szerzı, cím, raktári jelzet, saját
neved), illetve bedobni az erre kiala-
kított ablakon. Aztán csak vársz, míg
szólítanak, és átveheted az áhított
mővet!

A kölcsönzés idıtartama tan-
könyv esetében 4 hét, jegyzeteket és
CD-ket 2 hétre vehetsz ki. Természe-
tesen, ha nincs elıjegyzés a könyvön,
akkor lehetıséged van hosszabbításra
a könyvtárban személyesen, telefo-
non vagy interneten a könyvtár hon-
lapján (www.omikk.bme.hu) a
számítógépes katalógusban. A belépés

után ne felejts el bejelentkezni! A
könyvtárban megtalálhatod a tantár-
gyaidhoz szükséges tankönyveket,
jegyzeteket. Szóval, ha nincs anyagi
fedezeted megvenni minden jegyze-
tet, akkor keresd a könyvtárban, és
nyugodtan használd azt! A tankönyvek
egy részét nem a Központi Könyvtár-
ban, hanem a Tankönyvolvasóban
(Központi épület alagsor 36-ban)
tudod kikölcsönözni, de errıl ott tá-
jékoztatnak majd.

A könyvtárnak van még egy szá-
munkra fontos szolgáltatása, az olva-
sótermek használata, melyet az
olvasókártya leadásával lehet igénybe
venni. Amennyiben nem vagy beirat-
kozva, akkor a diákigazolványoddal is
bemehetsz. Az olvasótermekben szin-
tén lehet kölcsönözni és a polcokon
elhelyezett dokumentumok szabadon
használhatóak. A termekbe táskát,
kabátot, bevinni nem szabad, szóval
kötelezı a díjtalan ruhatár haszná-
lata! Természetesen enni, inni sem
lehet és a mobiltelefon használata is
tilos! Az olvasótermekben nyugodt kö-
rülmények között lehet tanulni, il-
letve felkészülhetsz az esti zh-ra,
nem vonja el semmi a figyelmedet.
Szeretnék buzdítani minden új egye-
temi polgárt, hogy használjátok ki a
könyvtár adta lehetıségeket!

Itt ragadnám meg az alkalmat,
hogy felhívjam figyelmeteket a Z épü-
let IV. emeletén található szakkönyv-
tárra, mely karunk legnagyobb
könyvtára. 17000 szakkönyvet (több
olyan kötet is elérhetı, amely a köz-
ponti könyvtárban nincs meg), 1000
jegyzetet, valamint számos diploma-
munkát tárolnak itt a közlekedésgaz-
daság, a közlekedésüzem, valamint
kisebb példányszámban a közlekedés-
automatika témakörében. Emellett
van egy minimális jármőgépészeti ál-
lomány is, valamint a három tanszék
TDK-i között is böngészhetünk. Az
újonnan érkezett könyvek közül szá-

mos értékes és hasznos példány a kar
Hallgatói Önkormányzatának aján-
déka, mint például a 3 Kalkulus jegy-
zetbıl 10-10 példány. Természetesen
a folyóiratok sem maradhatnak ki,
melyek talán még olvasottabbak,
mint a szakkönyvek.

Karunk második legméretesebb
könyvtárának az L épület ad otthont.
A két olvasóból és egy kiszolgálóhelyi-
ségbıl álló könyvtár csaknem 12000
kötetes győjteményt tudhat magáé-
nak. A könyvek jellemzıen a logisz-
tika, anyagmozgatás, automatizálás,
robottechnika témakörébıl valók,
megtalálhatóak ezek közt a szakma
legfontosabb, legtöbbet keresett kö-
tetei, valamint ritkább szakkönyvek
is, amelyekre szintén nagy az igény.

A harmadik kari könyvtár a J
épületben helyezkedik el, de jelenleg
bizonytalan a nyitva tartása, ha job-
ban érdekelnek a jármőtechnikáról és
a jármőgépészetrıl szóló kötetek,
akkor próbálj érdeklıdni a tanszéken,
hogy pillanatnyilag nyitva tart-e a
könyvtár.

Remélem, ez a néhány soros is-
mertetés segítségetekre lesz, de ha
még több kérdésetek lenne, a könyv-
tárakban szívesen segítenek Nektek!

Jó utat a Közlekesnek!
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KÖNYVTÁRKönyvtár

Csillu & Freetz

Útmutató a könyvtárhasználathoz
Miért érdemes könyvtárba járni? Mert a kölcsönzéssel sok

pénzt spórolhatsz, és mert van hol tanulnod!

BME OMIKK (KÖ épület)
Nyitva tartás: H-P: 9-20 óráig
www.omikk.bme.hu



Karunkat tíz tanszék alkotja,
ezek együttesen látják el az oktatási,
kutatási feladatokat. Íme, a felsoro-
lás és egy-egy nagyon rövid leírás,
hogy mit oktatnak, hol találhatók, és
hogy melyiknek mi a jellegzetessége.

Az ÉAÜL Tanszék épülete a Ber-
talan Lajos utcában található, L jel-
zéssel. A tanszékvezetı Dr. Pápai
Ferenc. Mint a tanszék nevében is lát-
ható, itt fıleg anyagmozgató- és épí-
tıgépekkel kapcsolatos oktatással
foglalkoznak.

Alapozó képzésben a közlekedés
megvalósításához szükséges pályák
kritériumait ismerjük meg, illetve az
üzemi környezetben elıforduló szállí-
tógépek mőködését, jellemzıit. Szin-
tén ennek a tanszéknek a feladata a
munkavédelem oktatása, amely tárgy
mindenkinek kötelezı.

Szakosodás után az Üzemi logisz-
tika szakmai blokkot választó tanulók
a logisztika gépeirıl és azok irányítá-
sáról, valamint a robotok felépítésé-
rıl és anyagmozgatási folyamatokban
való használatáról tanulnak. A Jármő-
technika szakirányon belül választ-
ható az Építıipari mobil gépek
szakmai blokk, ahol az építıipari fo-
lyamatokat, az építıiparban használt
gépek felépítését, irányítási rendsze-
rét és hajtását ismerhetjük meg.

www.eagt.bme.hu

A Gépjármővek Tanszék a J épü-
let V. emeletén található, a tanszék-
vezetı Dr. Palkovics László. 

Az alapozó tárgyaknál Minıség-
ügy és Jármőrendszerek tárgyakból
van lehetıség a tanszékkel való is-
merkedésre. A szakirányválasztásnál
jellemzıen a gépjármőves érdeklı-
déső, autókedvelı hallgatók jelent-
keznek ide. A szakirányos órákon a
gépjármővek felépítése részletekbe
menıen megismerhetı, sıt nyáron le-

hetıség van németországi és osztrák
autógyárak megtekintésére.

Az oktatók többnyire segítıké-
szek, a szép kort megért tanárok mel-
lett lassan beérnek a fiatalok is. Az itt
töltött félévek során a diák nemcsak
jármőtechnikai szakértelmet szerez,
hanem a jegyzıkönyvkészítés is rutin-
munkává válik számára. A tárgyakból
igen alapos felkészülést igénylı zh-k,
vizsgák teljesítése vagy akár bea-
dandó munkák elkészítése is szüksé-
ges. Kellı elhivatottsággal és érdek-
lıdéssel, valamint rengeteg idıráfor-
dítással minden megoldható.

www.auto.bme.hu

Hallgatók barátja, rajzok nagy ki-
rálya, Jármőelemek és Hajtások Tan-
szék, mesélj nekünk! Mesélés az nem
lesz, és lehet, hogy a kapcsolatotok
sem fogja elérni a barátság szintjét.
De ezen túl kell lenni. Nehéz lesz és
sok munkába, rajzolásba fog telni! A
Z épület VII. emeletén található tan-
szék vezetıje Dr. Eleıd András, akivel
az esetlegesen komolyabbra forduló,
azaz jármőtechnikai irányba folyta-
tott tanulmányaitok során fogtok töb-
bet találkozni.

Az alap rajzmőveltséget a tan-
szék és mondhatni egyetemünk nagy
öregjei fogják átadni számotokra,
mint Bartha Miklós tanár úr, Cseke Jó-
zsef tanár úr és Dr. Nyitrai János. Mel-
lettük még a fiatal és feltörekvı
generáció képviselıihez is lehet, hogy
szerencsétek lesz, például Dr. Lovas
Lászlóhoz, Ficzere Péterhez és Bóka
Gergelyhez. 

Figyeljetek oda, mert nem tőnik
nehéznek, de az elsı pár rajzlap fe-
lett eltöltött óra után, amikor még
mindig nincs semmi a majdani bea-
dandó lapon, döbbentek rá, hogy ez
nem is olyan vicces, sıt. Térlátás-fej-
lesztés, áthatások és látható élek
szerkesztése fogja elsı körben álmat-
lanná tenni éjszakáitokat, majd a mő-
szaki ábrázolás alapjaival és konkrét

géptervek összeállításával fogtok
szenvedni. Mindehhez kívánok türel-
met, a grafit és a körzı legyen vele-
tek!

www.jth.bme.hu

A tanszék a Z épület VI. emele-
tén van. A vezetıje Dr. Takács János.

Alapképzésben csak négy tárgy
főzıdik a nevükhöz: az Anyagismeret
a ráépülı Jármőszerkezeti anyagok és
megmunkálások I. illetve II, és a
Jármőgyártás, -fenntartás. Ezek a
második félévtıl kezdıdıen szerepel-
nek a tantervben, és elsısorban azok
számára fontosak, akik a Jármőtech-
nika szakirányt választják. A jármő-
gyártásról ekkor még kevesebb szó
esik, inkább általánosságban szólnak
az anyagokról és azok megmunkálá-
sairól.

Szakirány-választás után a Jár-
mőgyártó szakmai blokkal járnak leg-
jobban azok, akiknek tetszenek a tan-
szék tárgyai. İk azok, akik leginkább
együttmőködnek az itteni tanárokkal,
így késıbb közülük kerülhetnek ki a
tanszéken dolgozók is. Az általuk ta-
nult ismeretek nagyon keresettek a
gépészmérnökök között, viszont konk-
rétan nem foglalkoznak egyik közle-
kedési ággal sem.

www.kgtt.bme.hu

A Jármőváz- és Könnyőszerkeze-
tek Tanszék a Z épület VII. emeletén
található, a tanszékvezetı Dr. Vörös
Gábor. 

A jármőtechnikai érdeklıdéső
hallgatók számára kulcsfontosságú
alapozó tárgyak tartoznak a tanszék-
hez: Mechanika I-III. Itt olyan statikai,
szilárdságtani és dinamikai ismere-
tekhez jut a diák, melyek óriási je-
lentıségőek a tervezımérnökök
munkájában. Választható tárgy kere-
tein belül megismerhetı többek kö-
zött a végeselem-módszer, mely az
iparban igen elterjedten alkalmazott
méretezési módszer.

Az elıadók és gyakorlatvezetık
többségét kedvelik a hallgatók, itt
tanít például az elızı félév Oktatás
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TANSZÉKEKTanszékek
Karunk tanszékei

A következő cikkben az egyetem legkisebb szervezeti egy-
ségeiről, a tanszékekről, azon belül is a Közlekedésmérnöki Kar
tanszékeiről olvashattok.

Építőgépek, Anyagmozgatógé-
pek és Üzemi Logisztika Tanszék

Gépjárművek Tanszék

Járműelemek és Hajtások 
Tanszék

Járműváz- és Könnyűszerkeze-
tek Tanszék

Járműgyártás és –javítás tanszék



Hallgatói Véleménye alapján a leg-
jobb gyakorlatvezetınek választott
Dóra Sándor is. A tantárgyi követel-
mények ismertetése megtörténik, és
a számonkérések is többnyire korrek-
tek. A zh-kon, vizsgákon csak számo-
lási példákat kell megoldani, a
felkészüléshez jó gyakorlást jelente-
nek a házi feladatok.

www.kme.bme.hu

A tanszék székhelye a Z épület V.
és IV. emeletén van. A vezetıje Dr.
Bokor József, aki a –mindenki számára
kötelezıen teljesítendı– Irányítás-
technika II. tantárgy elıadója.

Alapképzésben, az elsı évben
Számítástechnikát oktatnak, máso-
dikban és a késıbbiekben pedig Elekt-
rotechnikát, Irányítástechnikát. Ezek
elsısorban olyan tárgyak, amelyek
fıleg vasutas beállítottságú közleke-
désmérnökök számára érdekesek, de
az Elektrotechnika a késıbbi jármő-
mérnököknek is hasznos lehet, Irányí-
tástechnika a közúti közlekedésben és
némileg a logisztikában köszön vissza.

Szakirányválasztás után a Közle-
kedési folyamatok szakirányt válasz-
tók találkozhatnak még a tanszék
tárgyaival, pl. a Légi irányító és kom-
munikációs rendszerekkel. Általános-
ságban jellemzı, hogy fıleg a
szakmai jellegő tárgyakat folyamato-
san frissítik, mind az elıadott anya-
got, mind a jegyzeteket. Emellett sok
olyan választható tárgyat indítanak,
amelyek segítenek egy-egy program-
nyelv alapjainak elsajátításában.

www.kka.bme.hu

A Közlekedésgazdasági Tanszék a
Z épület IV. emeletén található, a
tanszékvezetı Dr. Bokor Zoltán. 

Az alapozó képzésben megismer-
hetitek a közlekedés gazdasági irányú
vetületét, valamint a közlekedési
rendszerek fenntartásához szükséges,
alapvetı management, jogi és statisz-
tikai ismereteket is elsajátíthattok.
Akik pedig szakirányon folyamatszer-
vezés vagy szállítmányozás irányban
mennek majd tovább, átfogóbb kép-
zést is kapnak a fenti témákban.

Az oktatók felkészültsége és az
általuk tartott órák színvonala meg-
felelı, többek között itt tanít az
elızı félév Oktatás Hallgatói Vélemé-
nye alapján a legjobb oktatónak vá-
lasztott Dr. Kıvári Botond. A
számonkérések korrektek, mindenki
számára abszolválhatók egy kis tanu-
lás segítségével. Azonban nem árt
szem elıtt tartani, hogy ezek a zárt-
helyik javarészt különböznek a többi
tárgyétól, hiszen nem példamegoldás,
hanem egy-egy szakmai terület át-
fogó ismeretére kérdeznek rá, ma-
gyarán több a kifejtıs feladat.

www.kgazd.bme.hu

A Közlekedésüzemi Tanszék a Z
épület VI. emeletén található, a tan-
székvezetı Dr. Tóth János. Az alapozó
képzésben megismerjük a logisztikai
rendszerek általános jellemzıit, a
közlekedési alágazatokat, valamint a
termelıüzemek megfelelı mőködte-
téséhez szükséges tudásanyagot. Sza-
kosodás után a Logisztika és a
Közlekedési folyamatok szakirány
hallgatói mélyedhetnek el a számukra
vonzó tudományokban, mint például:
Szállítástechnika, Csomagolástech-
nika, Hálózattervezés, és az ezekhez
kapcsolódó informatikai háttér szak-
szerő használata a cél.

A számonkérések korrektek, az
oktatók szakmai felkészültsége és
hozzáértése megfelelı. Minden hall-
gató átfogó képet kap a közlekedés-
rıl, a személy- és áruszállításról,
valamint a logisztikai folyamatokról.
Aki Jármőtechnika szakirányra készül,
annak nem biztos, hogy az itteniek
közül kerül ki a kedvenc tárgya, de
egy kicsit több készüléssel ı is telje-
síthet mindent.

www.kku.bme.hu

A Repülıgépek és Hajók Tanszék
a J épület IV. emeletén található, a
tanszékvezetı Dr. Rohács József.

Az alapozó képzésben a Jármő-
rendszerek és a Hı- és áramlástan I-II.
címő tárgyakban találkozhattok elsı-
sorban a tanszék oktatóival. A szak-
irány-választást követıen a repülı-

gépek és hajók szerelmesei (Jármő-
technika vagy Közlekedési folyamatok
szakirányon) részletesebben is megis-
merkedhetnek kedvelt jármőveik jel-
legzetességeivel, mőködésével, üze-
meltetésével.

A tanszék oktatói gárdája szép
lassan frissül. A moszkvai egyetemen
tanult professzorok mellett már több
fiatal oktatót is találunk, akik igye-
keznek újítani az eddigi szokásokon,
és korszerő segédanyagok készítésére
is figyelmet fordítanak. A hallgatóság
számára a tanszék által íratott zh-k és
vizsgák komoly kihívást jelentenek.
Mind elméleti, mind számolási fel-
adatok megoldására szükség van a
tárgyak abszolválásához.

rht.bme.hu

A tanszék a J épület IV. emeletén
található, vezetıje Dr. Szabó András.
Ez a tanszék tartja talán a legrette-
gettebb tárgyat az egész képzés
során, az Általános jármőgéptant. A
tárgyról bıvebben egy másik cikkben
olvashattok. Az alapozó képzésben to-
vábbá a Jármőrendszerek és a Jármő-
dinamika tárgyakból találkozhattok a
tanszékkel. 

Szakirány-választás után fıleg
azok a hallgatók kerülnek közelebbi
kapcsolatba az itt oktatókkal, akik
Jármőtechnika vagy Közlekedési fo-
lyamatok szakirányon belül a vasúti
részt választották. Rendkívül elhiva-
tott emberek dolgoznak a tanszéken,
de pont az elhivatottságnak köszön-
hetıen rendkívül precíz munkát vár-
nak el a hallgatóktól mind a labo-
rokon, mind a házi feladatoknál, mind
pedig a zárthelyiken. Persze kellı
munkával ezek a nehézségek is le-
győrhetık, ráadásul a tanszék bár-
mely oktatója készségesen segít a
hallgatóknak probléma esetén.

www.railveh.bme.hu
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TANSZÉKEKTanszékek

Hallgató Huba

Közlekedésautomatikai Tanszék

Közlekedésgazdasági Tanszék

Közlekedésüzemi Tanszék

Repülőgépek és Hajók Tanszék

Vasúti Járművek Tanszék



Mint új tagja karunk közösségé-
nek, tudnod kell, hogy nagyon sok
szép hagyományt ápolunk a karon.
Igaz nem túl öreg, hiszen 2001 óta
mőködik, de annál kedvesebb gesz-
tus, hogy pár felsıéves szabadidejét
nem kímélve foglalkozik azzal, hogy
segítse az elsıévesek beilleszkedését,
mind tanulmányi, mind közösségi
téren. İk a Mentorok. A Mentor Gárda
tagjait odafigyeléssel válogatjuk a je-
lentkezı hallgatók közül. Több okta-
táson is részt vesznek, majd egy
néhány fıbıl álló bizottság választja
ki a legrátermettebbeket a tavaszi
félév végén. Ezek után további okta-
tásban részesülnek oktatási, térítési
és juttatási, kollégiumi, és program-
szervezıi témakörökben. Erre azért
van szükség, hogy mikor az elsısök
kérdésáradata rájuk zúdul, megfele-
lıen helyt tudjanak állni. Ha kérdé-
sed van, bármikor elérheted ıket
e-mailben, telefonon, de a hetente
szervezendı találkozókon is megbe-
szélheted velük a felmerülı kérdése-
ket, problémákat. De ha te nem
kérdezel, akkor majd elmondja ı,
hogy mikre számíts, mi az, amire
jobb, ha elıre felkészülsz.

Az idei évben egy új dolog indul
el egyetemünkön a régi tankör-rend-
szer példájára. Mint elsısök 20 fıs
csoportokba kerültök beosztásra. A
csoportokhoz hozzá van rendelve egy
oktató és egy mentor. Az oktatók és a

mentorok feladata lesz megkönnyí-
teni az elsı éveteket, ami köztudot-
tan a legnehezebb idıszak az
egyetemi évek során. Meg kell ismer-
kedni az egyetem felépítésével, a ta-
nulmányi élettel, a különbözı
ösztöndíjakkal, juttatásokkal, és so-
katoknak egy teljesen új városba is
kell költöznie. Fontos azonban tud-
nod, hogy felnıtt ember vagy, mi csak
az utat mutatjuk, hogy mit hogyan
kell csinálnod, de nem végezhetjük el
helyetted a sulit. Az
örök gondolat arra a
helyzetre, ha ne-
hézségekbe botlasz:
„Mérnök leszel,
oldd meg!” ☺Az elsı év
során mindannyian
hatalmas élmény-
nek éljük meg,
hogy egyetemisták
lehetünk. Itt a fı-
város, a pörgés, a
fergeteges bulik a
HaBárban, a fan-
tasztikus progra-
mok. Lesz itt Stand-up, Mentor-túra,
Ismerd meg városunkat vetélkedı,
Szakestélyek, Egyetemi Napok, Kari
Napok...

Ezek a rendezvények az önfeledt
bulizáson túl mind-mind azt szolgál-
ják, hogy könnyen beintegrálódj ebbe
a fantasztikus közösségbe.

Az elsı évben épp a mentorod
lesz az, akire a leginkább támaszkod-
hatsz, mint barátodra. Tartsd észben,
hogy a mentorodtól mindent megtud-
hatsz, csak oda kell figyelni. A külön-
bözı, általunk szervezett programok,
épp a megfelelı alkalmat jelentik
arra, hogy egy oldott beszélgetés ke-
retein belül olyan információkhoz juss
hozzá, amik sorsdöntıek lehetnek:
Melyik tanárnál mit kell csinálni, hogy
könnyen menjen a tárgy, melyik tárgy
az, amire nagyon kell figyelni, és ige-
nis tessék minden elıadásra beülni,
mert anélkül nem lehet haladni. Az
erıs lemorzsolódás miatt sokszor
apróságokon múlik, hogy kik lesznek

azok a szerencsések, akik folytathat-
ják tanulmányaikat a karon. Kérlek
ezért a saját érdekedben, hogy ami-
kor csak tudod, használd ki a Mentor
Gárda által nyújtott lehetıségeket.
Ez egy teljesen karitatív szellemő
kezdeményezés, de ha nem vagy
partner, akkor sajnos nem tudunk
neked segíteni. Szerintem, ha bárkit
megkérdezel a felsıbb évfolyamok-
ból, bizton állíthatom, hogy egyön-
tető véleményük lesz, hogy ez nem az
a suli, amit egyedül el lehet végezni.
Fontos a közösség, hogy meg legyenek
az életre szóló barátságok, a közös
tanulások és hajnalba nyúló rajzolá-
sok, a kooperáció a zh-kon. ☺

Lehet, hogy talán most a Kána-
ánban érzed magad, hogy milyen jó
egyetemre járni, de sajnos tapaszta-
latból ismerem a zh-k utáni telefono-
kat, hogy baj van, segítsek. Mert
sajnos lesz ilyen is. A zh-k bizony ne-
hezek, mert hát mégse osztogathat-
nak mérnöki diplomát akárkinek.

Egyszóval bármikor szívesen se-
gítünk neked, fordulj hozzánk biza-
lommal. Személy szerint engem is
nyugodtan zargathatsz, de ha nem va-
gyok internet közelben és nincs tére-
rım, és este 7 után járunk, nagy
valószínőséggel a pultot támasztom a
Habárban. ☺Végezetül pedig kívánok neked
sikerekben, és élményekben gazdag
éveket az egyetemünkön!
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MENTOR GÁRDAMentor Gárda

Biggabi

Szervusz, kedves Gólya!
Gratulálok, hogy sikeresen vetted az érettségi és a felvételi

eljárás akadályát, és a BME Közlekedésmérnöki Kar hallgatója let-
tél!

A 2009/2010-es Mentor
Gárda tagjai:

Ablonczy Lajos, Ádám Lilla,
Bilkó Péter, Borbás Szandra,
Családi Judit, Csizsek Ádám,
Döme Csongor, Dunár Bog-
lárka, Kertész Zsuzsa, Kozák
István András, Ravasz Kitti,
Szegedi Viktória, Tompos Ba-
lázs, Tóth Ágnes Mariann, Tóth
Gergő, Vígh Gabriella



Audio stúdió: A kör célja a kari
és kollégiumi rendezvények hangosí-
tása, valamint szükség estén a ren-
dezvények megfelelı megvilágítása.
Elkezdıdött egy nagyszabású korsze-
rősítés, így egyre színvonalasab-
ban és teljesebb körő szolgál-
tatást tud majd nyújtani.
Található egy kis stúdió is a
kollégium földszintjén, il-
letve egy próbaterem is van
az alagsorban.

Baross Kertépítı Klub: A kör cél-
kitőzése a Baross Gábor Kollégium
kertjének helyreállítása és gondozása,
a hallgatók és a környezet számára
esztétikailag és funkcionálisan meg-
felelı állapotban tartása, valamint a
kulturális rendezvényekhez, a hallga-
tóság hétköznapjaihoz és a kertben
lévı kegyelethelyhez méltó és kelle-
mes környezet megteremtése, szóval
a hallgatók, a szomszédok és a város
számára szellemi frissességet elıse-
gítı zöldterület biztosítása. Célja
még, hogy a kollégiumi hallgatóságot
összehozza, de természetesen külsı-
sök is csatlakozhatnak.

Baross Informatikai Szakkol-
légium: A kör célja a kollégiumi in-
formatikai infrastruktúra, valamint a
Baross Gábor Kollégium IV. emelet
413-as számítógépes terem üzemel-
tetése és karbantartása. Ehhez hoz-
zátartozik, hogy minden tagjának a
feladatai ellátásához szükséges és
elégséges jogosultságokat, az infor-
matikai eszközöket a szolgáltatások
igénybevételéhez biztosítsa, és szol-
gálja az információk maximális védel-
mét, továbbá lehetıvé tegye a biz-
tonságos, ellenırizhetı mőködést, és
tisztázza a hálózat használatával és
üzemeltetésével kapcsolatos jogokat
és kötelezettségeket. Tehát ha a Ba-
rossba kerültök, általa fogtok nagyon
gyors internet-elérést kapni, így csat-
lakozva az egyetemi és világhálóra.

Baross Stand-Up Club: Üde színt
hozott ez az új kör egy évvel ezelıtt
a koli és a kar életébe. Két-három he-
tente egy-egy híres ismert Stand-Up-
os fellépıt hívtak meg, aki a dísz-

teremben szórakoztatta a
nem kevés egybegyől-
tet. Valóban nem
keveset, hiszen
többször elıfordult,

hogy a jegyek már az
árusítás elsı napján el-

fogytak, hogy aztán plusz jegye-
kért menjen a harc. Érdemes tehát
odafigyelni, mert egy-egy humorista
nagyágyú vendégszereplésére a hall-
gatónként vásárolható két jegyért (ez
is azért került bevezetésre, hogy ne a
sor elejére bekerülı elsı tíz ember
vegye meg az összes jegyet) már az
elıadást megelızı hétfın be kell
jönni a hallgatói irodába.

Bográcskör: Meghatározott,
rendszeres idıközönkénti fızés elsı-
sorban a kollégium lakói számára, va-
lamint a kari és kollégiumi rendezvé-
nyeken felmerülı igények
szerinti ételek elkészí-
tése. Szokott lenni kol-
bászsütés, meleg ételek
készítése, mint paprikás
krumpli, csilis bab és pörkölt. A menü
nem Update-es, inkább a kalória-be-
vitelre összpontosít, természetesen
csak a Habárban elfogyasztott italok
kompenzálása miatt.

Közlekkari Hagyományırzı Ön-
tevékeny Kör: A kör céljai: a kar di-
ákhagyományainak ápolása, és azok-
nak a kör követelményeihez igazodó,

méltó életben tartása, a Szakestélyek
hagyományok szerinti megszervezése,
a selmeci hagyományok minél alapo-
sabb megismertetése az elsıéves hall-
gatókkal. Nyilvántartási rendszer ki-
építése és üzemeltetése, a végzıs
hallgatókkal történı kapcsolattartás
elısegítése érdekében. A Szakestélyek
protokolláris feladatainak ellátása. A
mőegyetemi és a selmeci hagyomá-
nyokhoz köthetı programok (elıadá-
sok, tanulmányutak) szervezése és le-
bonyolítása.

Riszáljkör: A kör cél-
kitőzése környezettu-

datos gondolkodás-
mód kialakítása.
A kör feladata a
szelektív hulla-
dékgyőjtés meg-

szervezése a kol-
légium területén és

annak népszerősítése a
kollégista hallgatók között. A kör kar-
öltve a Hallgató Képviselettel és az
Egyetemi Zöld Körrel végzi munkáját.
A kollégiumban szelektíven győjthetı
és elszállításra kerülı anyagok a papír,
mőanyag, sütıolaj, szárazelem és alu-
mínium-italdoboz. 

Közhír: Végül, de nem utolsó sor-
ban bemutatnám szerkesztıségünket.
Mi hoztuk össze és szoktuk megírni,
tördelni, szerkeszteni és képekkel
hangulatossá tenni azt, amit most a
kezedben tartasz. Ezenkívül pedig
még általában 4-5 számot egy félév-
ben. Ha van kedved, keress minket a
Barossban, találsz majd felhívást a fa-
liújságon.

Ha megtetszett bármelyik Önte-
vékeny Kör, mentoraitokon keresztül
vegyétek fel a kapcsolatot a kör ve-
zetıivel, akik további segítséget nyúj-
tanak majd. Ja, és gyertek nevetni
Badáron, akit a stúdiósok hangosíta-
nak, aztán egytek egy Bográcskörös
kolbit az udvaron, amit, ha minden jól
megy, a kertépítık tartanak rendben,
aztán dobjátok a sörösdobozokat az
alufánt győjtıkbe. Így teljes az egye-
temista élet.
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KÖZÖSSÉGKözösség

PPetya

Öntevékeny körök a karunkon
Öntevékeny körnek nevezzük a hallgatók önszerveződő cso-

portosulását, ami a kör tagjainak vagy szélesebb társaságnak szóra-
kozási kulturális vagy sporttevékenységhez segítséget nyújt, szer-
vezi vagy felügyeli azokat. Ez kicsit hivatalosan hangzott, de nem
kell megijedni, a körök hangulata ennél sokkal vidámabb és a te-
vékenységük is elsősorban arra irányul, hogy mindenki jól érezze
magát. A körök általában a Baross Gábor Kollégiumban működnek. 

Badár, Kő-
halmi, Bödőcs és
Kiss Ádám isme-

rősek, ugye?

Védd a fá-
kat! Egyél hódot!

Vagy dobd a sze-
metet a szelektív

gyűjtőkbe.
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A Wikipédia aszongya, hogy Bu-
dapest Magyarország fıvárosa, vala-
mint az ország politikai, mővelıdési,
ipari, kereskedelmi és, ami nekünk fon-
tos, közlekedési központja. A 2008-as
adatok szerint 1702297 fı lakja, ami
3242 fıt jelent km2-enként. Gyors
fejszámolással ez 0,003242 fı/m2.
Erre gondoljatok, amikor 5 kedves
emberrel osztjátok majd meg négy-
zetmétereteket és rendszeres tisztál-
kodásról szóló gondolataitokat a vil-
lamoson.

Ha már a Közlekedésmérnöki Kar
nagyszerő oktatásában részesülünk,
kezdjük a vidékiek számára nélkülöz-
hetetlen centrumkeresési problémával.
Mivel e sorokat olvassátok, felvételt
nyertetek, tehát az örök városba ve-
zetı útvonalak analógiájára ezek után
a BME épületeit tekintjük kiindulási
pontnak.

Elıször is nézzük meg, hogy jut-
hattok haza, bár, ezért ennyire nem
kell menekülni! Nos, a vasúti közle-
kedés megszállottainak 3+1 pályaudvar
áll rendelkezésére. A véletlenül sem
megcélzandó országrész, még
csak nem is elhelyezkedés
alapján elnevezett Déli
megközelíthetı a Gellért
térrıl 18-as és 41-es vil-
lamossal, a Keleti a 7-es
és 173-as busszal. A plusz
egy Kelenföldi szintén
ugyanonnan a 49-es villa-
mossal, valamint a 7-es és
173-as busszal az ellenkezı
irányba. A Nyugati egy fokkal bo-
nyolultabb, a Gellért térrıl a 47-es
vagy 49-es villamos a Kálvin vagy a
Deák térig való igénybevételével, majd
a 3-as metrózással érhetı el legegy-
szerőbben, esetleg Gellért térrıl 7-es
vagy 173-as busz a Ferenciek teréig,
majd onnan metró, de a Petıfi hídtól
a 4-es vagy 6-os villamossal közvetle-
nül is elérhetı. Autóbusz-pályaudvar
található úti cél szerint a Stadionoknál:
47-es vagy 49-es villamossal az Asto-
riáig, majd 2-es villamos, vagy a Nép-
ligetnél: 47-es vagy 49-es villamossal

a Kálvin térig, onnan pedig 3-as met-
ró Kıbánya-Kispest felé.

A fentiek alapján már élhet a gya-
nú, hogy van sok busz- és villamosvo-
nal, sıt a hírekben már láthattátok,
hogy hamarosan 33 %-kal megnı a met-
rók száma, emellett akad trolibusz, fo-
gaskerekő, libegı, sikló, HÉV és vege-
tál a vízi közlekedés is. Valamint kicsiny
hazánk a világ talán egyetlen olyan or-
szága, ahol alkalmanként ütközhet a
villamos- és a metrópótló autóbusz.
Ennyit a közlekedés mennyiségi tagla-
lásáról!

Adhatnék rövid ízelítıt a buda-
pesti szórakozóhelyek fellelhetıségé-
rıl, de egyrészt az az igazi élmény, ha
magad találod meg a kedvenc he-
lyed, másrészt pedig vagyok annyira lo-
kálpatrióta, hogy tudom, az egyetem-
re 12 ezer ember jár Bulizni Minden
Este.

Mindenki kialakítja majd saját
világát, de lehetetlen lesz elkerülnö-
tök a HaBárt a Baross koli alagsori szen-
télyében, a Drönköt a Vásárhelyiben,
a Gödröt a Bercsényiben, az Ars Pres-

sót a Martosban, az Old’s Clu-
bot a Kármánban és a Rol-

lert a Wignerben. Fogtok
Ti sétálni a Feneketlen-
-tó körül, borozgatni
késı este a Gellért-he-
gyen, pálinkázni a Szo-
náta Teaházban. Felfe-

dezitek a koli mellett
lévı pékséget, a helyi orá-

kulum, Eta néni fénymásoló-
szalonját, álltok sokat sorban az

egyetlen villamosmegállóra lévı Móricz
Zsigmond körtéren lévı fenyıfás élel-
miszerboltban. Ha már körtér, nagyon
igyekeznetek kell, ha valamit nem
akartok megtalálni itt, mert tényleg
üzlet van üzlet és kajálda hátán.

Természetesen nem csak haza-
utazni érdemes kimozdulni a kerület-
bıl. Csak ajánlani tudom az éjszakai
sétát a budai várban. Hogyan érdemes
megközelíteni? Kimentek a Duna-part-
ra, elnéztek balra, és ott van fent! A
kevésbé gyaloglósoknak pedig 18-as

vagy 41-es villamos a Gellért tértıl a
Moszkva térig, ami amúgy is kötelezı
látványosság, majd onnan a 16-os
vagy 116-os autóbusz, esetleg ínyen-
ceknek a 86-os busszal a Clark Ádám
térig, majd a Budavári Siklóval felfe-
lé.

Ha már látványosság és kikapcso-
lódás, érdemes idırıl idıre kimenni a
Margitszigetre, ami a szőken vett Bu-
dapest egyetlen viszonylag csendes,
autómentes, nagy kiterjedéső parkja,
ami megközelíthetı közvetlenül a Pe-
tıfi-hídtól a 4-es vagy a 6-os villa-
mossal. Csendes, értsd, ha nem nézzük
a már említett 1 m2-re esı nagy em-
bertömeget, aki szintén tudja ezt. Meg
kell említeni a Városligetet is, de az
ugye egyáltalán nem autómentes, mi
több újabban idırıl idıre paciverse-
nyek színhelye, a családok kedvelt hét-
végi piknikezı helye. Ja, 7-es busz a
Gellért térrıl a Keleti pályaudvarig,
majd onnan a 79-es trolibusz, fel fog
tőnni, ha ott vagytok! Persze több más
lehetıség is van.

Ha már ott vagytok, kötelezı el-
menni karunk szentélyébe, a Közle-
kedési Múzeumba. Ami fontos lehet,
hogy nyáron hétköznap 10-17-ig, télen
10-16-ig, hétvégenként mindkét év-
szakban plusz egy órán át van nyitva.
Ez azért lényeges, mert lehetetlen eny-
nyi idı alatt mindent megnézni és meg-
simogatni, kéretik már nyitáskor ott to-
porogni a bejáratnál!

Annyit tennék még hozzá a város
meghódításához, hogy mindig legyen
Nálatok érvényes jegy vagy bérlet,
mert a járatok hemzsegnek a munká-
jukat végzı ellenıröktıl, és csak a
helyszínen bírságként kifizetett 8000 Ft
átadása után lesznek nyitottak a kifo-
gásokra és egyéni szoci-
ális problémákra. Jó
utat a Közlekesnek!
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BEMUTATÓBemutató

balasnyikov

Mindig legyen
Nálatok a saját vagy

szobatársatok érvényes
bérlete, mert a helyszíni bír-
ságból egy közepes társaság
már egészen szépen be tud

rúgni! Az első évben
pedig nem ér blic-

celni! ☺

Budapest – otthon, édes otthon
Azon szerencséseknek, akik eddig is szeretett fővárosunkban

élték szürke, egyetem előtti mindennapjaikat, nem fog sok újdon-
sággal szolgálni eme cikk. A többieknek viszont a jelmondat:
„Nincs csúnya nő, csak kevés sör…”
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BEMUTATÓBemutató

Ha viccesen akartam volna kez-
deni az irományomat, úgy is fogal-
mazhattam volna, hogy „A Baross koli
és ami mögötte van”. De akkor a cikk
felének a kertrıl kellene szólnia… A
tréfát félretéve: A közlekesek fıhadi-
szállása, a Baross Gábor Kollégium a
Bartók Béla úton, a 17-es szám alatt ta-
lálható. Ez a területi elhelyezkedés
igencsak elınyös, több szempontból is.

Az elsı és legfontosabb: közel van
az egyetemhez. Az itt lakók kiváltsá-
ga: gyalog járhatnak suliba. A K épü-
let 5 perc séta, az E 12, a Z valamivel
kevesebb, mint az utóbbi. Ezek persze
csak közelítı értékek (de természe-
tesen zh-ra igyekezve, rekordokat le-
het dönteni). A másik dolog: a Bartók
Béla út fontos tömegközlekedési „ér”,
így rövid idı alatt elérhetı mind a bel-
város, mind a pályaudvarok bármelyi-
ke.

Az épület maga U alaprajzú,
négyemeletes az utcaképbe illı hom-
lokzattal. A földszinten található a hall-
gatói iroda, az emeleteken a lakószo-
bák. A magasföldszintrıl vezet ajtó a
kertbe, amely nem pusztán „zöld szi-
get”, hanem kellemes programoknak
(pl. a Bogrács Kör rendezvényei…) és
egy zárt parkolónak helyet adó terület.
A legérdekesebb szint azonban mégis-
csak az alagsor. Itt van elıször is a Ha-
Bár Szórakoztató és Élménycentrum
(melyre most nem térnék ki; egy külön
cikk szól róla), aztán a Dühöngı, az U
szárai által körülölelt aréna, amely ott-

hont ad az Iron Hook Kupa küzdelme-
inek, valamint kiszolgálja a mozgásra
vágyó futballbarátokat. Persze a kis-
kapuk mellett azért a ko-
sárpalánkok sem hiá-
nyoznak. Van még egy
kondi- és egy kardiote-
rem, elıbbit felesleges
magyarázni, utóbbi pedig
elsısorban a fitnesz hó-
dolóinak szerezhet kel-
lemes perceket. Ping-
pongozásra egy külön
helyiség áll rendelkezésre. A közelmúlt
fejlesztésének eredménye egy hang-
szigetelt próbaterem, a muzikális hall-
gatók részére. Minden szinten található
konyha villanytőzhellyel felszerelve,
így a kellı ambícióval (de mikróval
nem) rendelkezı lakóknak sem kell le-
mondani a meleg ételrıl. A fızés se-
bessége azért elmaradhat az otthon
megszokottól…

De miért is jó kolisnak lenni? Elı-
ször is: mert anyagilag megéri. A fize-
tendı kolidíj ugyanis legalább fele, de
inkább töredéke annak, mint amit al-
bérletre ki kellene fizetni. De ez még
nem minden. Az összes szobában van
internet-hozzáférés, és ez a szolgál-
tatás különösen jutányos áron érhetı
el, csak számítógépet kell hozni. Majd-
nem mindenhol van kábeltv-csatlako-
zás is, ingyen, de persze készülékrıl
neked kell gondoskodni. Másik elıny:
közel van az egyetem, így sokáig lehet
aludni, valamint ha valaki nem túl mo-
bilis, megspórolhatja a BKV-bérletet.
Ezeken felül pedig talán a legfonto-
sabb: a közösségi szellem. Hiszen ez a
lényege az egésznek. Sorstársakkal
vagy körülvéve, akik ugyanazt az utat
járják, mint te. Segítséged kérhetsz
feladataidhoz a szobatársaidtól, a
szomszédoktól vagy bárkitıl. Legyen
szó akár jegyzıkönyvekrıl, akár ko-
rábbi zh-król, vagy egyszerően, ha
csak valamit nem értesz. Ezzel elérjük
a következı pontot, ami nem teljesen
különül el az elızıtıl, ez pedig a kol-
lektív tanulás. Több szem többet lát -
ahogy a mondás is tartja - ez a tanu-
lásra is igaz. Van, aki egyik dologban
jobb egy kicsit, másvalaki egy másik-

ban, és így kisegíthetik egymást. A cso-
portos munka leginkább a rajzfelada-
tokban csúcsosodhat ki. Ennek színte-
réül szolgál a rajzterem számos rajz-
asztallal, valamint tetıtéri panorá-
mával. A szoba nappal kellemesen vi-
lágos, ám igazi élet a rajzleadások elıt-
ti estéken költözik bele. Ekkor megtelik
szorgos hallgatókkal, akik addig nem
lelnek megnyugvást, míg készek nem
lesznek a nagy mővekkel (vagy mő-
vektıl?). A rajzasztalok fıként a ké-
sıbbi félévekben praktikusak, hisz az
A3-as papírokkal még könnyebben el
lehet boldogulni, a szobákban található
íróasztalok viszont az A1-es lapokkal
már nem éppen kompatibilisek.

Hogy milyen elınye van még eze-
ken kívül a kolinak? Az, hogy nem le-
het unatkozni. Sosem vagy egyedül, kö-
zel vannak a barátok, ismerısök, akik-
hez át lehet ugrani, és biztos akad kö-
zöttük, aki benne van valami jó prog-
ramban. Lehet sporteszközöket bé-
relni, benevezni az Iron Hookra, vagy
felfedezni a környéket, esetleg bevá-
sárlóexpedíciót indítani a Savoya Park-
ba. Esténként meg vár a HaBár, a nagy
bulik és a BL-közvetítések helyszíne, a
kapcsolatépítés fellegvára.

Mit mondhatnék még zárásként,
röviden? A koliról csak annyit, hogy jó
hely.

Freetz

A Baross koliról csak annyit…
Ez a cikk arra hivatott, hogy így előre egy kis bepillantást

nyújtson a kollégium falai mögé.
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INFÓInfó

Mert ugye az eredményes tanu-
láshoz, a koncentráció fenntartásához
testünknek szüksége van táplálékra.
Megpróbálom bemutatni a kajáldákat
ízek, ár, és ami szintén fontos a tá-
volság szempontjából.(Ár: több csillag
drágább, Íz: több csillag finomabb)

Az udvariasság jegyében az egye-
temi étkezdékkel kezdem. Egyik a
Goldmann téren a bankkal szembeni,
lapos tetıs, nagy, fehér épület, mely
a 4, 6-os villamosmegállótól érkezve az
elsı épület, ez a Goldmann menza. A
másik, csak a változatosság kedvéért,
szintén lapos tetıs, de sárga, ez len-
ne a Stoczek menza. Ez a Bertalan La-
jos utcán helyezkedik el, a
Z épület felé jövet-menet
útba esik, hogy egyél
egyet. Talán annyi elınyük
van, hogy menükre is elı
lehet fizetni, ami a Gold-
mannban eléggé menzás
ízvilágú, de általában
háromfogásos. A másik
lehetıség, hogy leve-
szed a polcról, ami
megtetszik.  Ár:***
Ízek:***(A menünél Ár:** Ízek:**)

Az egyetemtıl távolodva, de azért
még nem túl messze, két további fa-
latozót találunk a Kruspér utcában. Az
elsı az alagsori, török üzemeltetéső
Egyetemi Faloda. Itt kellemes napi
menüket fogyaszthatunk 600 Ft-ért, il-
letve pizza és frissensültek is megta-
lálhatók a kínálatban. Kellemes kör-
nyezet, egyelıre még felépülıben
lévı vendégkör, azaz találsz szabad
asztalt. Ár:** Ízek:***

Mellette az utcán feljebb halad-
va betérhetsz egy gyroszoshoz. Itt
alap a sípoló hang, ami nem tudom,
mibıl jön (lehet, hogy a vakvezetı
kutyáknak adja a jelet) és a non stop
jelenlévı Abdullah, vagy hogyan hívják.
A gyros ízvilága és az étkezde arcu-
lattervei is hagynak kívánni valót ma-
guk után, elınyére legyen mondva,
hogy megfelelı az adag mérete és ez
a legközelebbi lehetıség a mediterrán
ízek kedvelıinek.  Ár:*** Ízek:**

Ha már mediterrán ízek, akkor kö-
vetkezzen a budafoki út kínálta inter-
nacionális burkolási lehetıségek fel-
sorolása. Akár a Z-bıl vagy a J-bıl tá-
molyogtok ki egy laza kis egyben tar-
tott gyakorlat után, ragyogó lehetıség
a Pizzéria, ahol olaszos tészta ételek-
kel és a névbıl adódó sült, feltétes
tésztalappal csillapíthatjátok éhsége-
teket.  Ár:**** Ízek:****

Vagy ha egész a Távol-Keletig
merészkedik a fantáziátok, akkor egy-
bıl két kínai büfében ehetitek gya-
korlatilag ugyanazt. A Lázár fivérek ál-
tal menedzselt bevásárlólánccal (cba)
szemköztiben általában frissebbek a fo-
gások, a másik a sarkon található. (Van
még egy kínai a Karinthy utcai megál-
ló E épülethez közelebb esı részén és
a koli mellett is, de azt csak nagyon
éheseknek ajánlom.) Ár:*** Ízek:**

De az utca császára akkor is a
Hentes. Sült kolbász mustárral vagy
éppen hurka, netán oldalas, esetleg
ujjnyi vastag, jól átsült, friss, ropogós
csirkemell. Ezekhez pusztán apró ada-
lék a friss fehérkenyér és savanyúsá-
gok. Akinek ezek hallatán nem futott
össze a nyál a szájában, az vagy nem
szereti ezeket, vagy most evett. Ja, és
egy ilyen hungarogasztro orgazmusra

már 6-700-ért is bebocsátást nyerhetsz.
Ár:** Ízek:*****

A Móricz Zsigmond körtér felé ha-
ladva a Lágymányosi utcában van az Íz-
lelı. Kellemes környezet, általában tö-
mött, de az ételek finomak. Ár:***
Ízek:****

A Móriczon és környékén, pedig
egy újabb cikket betöltı étterem
dömpinget találhattok, kezdve a Me-
kitıl a Fızelékfalóig. Ár:**(sajtbur-
ger)-*****(fızelékfaló) Ízek: ízlés kér-
dése

Kicsit messzebb van ugyan, de
személyes kedvencnek tartom a Csa-
resz-t, vagyis a Fehérvári úti vásár-
csarnokot.(18, 47-es villamosok Móricz
utáni megállójával szemben.) Itt a
kínálat is igen széles, valamint az
árakkal is mindig meg voltunk eléged-
ve. Kezdve a hekkes, sültkolbászos
pulttal, a majonézes salátacsodákon
keresztül a magyar konyha olyan re-

mekeivel is kapcsolatba kerülhe-
tünk, mint a pacalpörkölt. Sajnos
a hely kicsit szőkös, fıleg ebéd-
idıben, de egyfajta hangulatot
ad, amikor a rózsaszín ingzseb-
be tőrt belépıs menedzser cé-
zársalija mellé lehelyezi a
resztelt máját fıtt krumplival
a kantáros gatyás munkás, aki
épp a szomszéd építkezésrıl
jött be táplálékot vételezni.

Aztán hogy az asztaltársaság-
ba épp ırült villanyosok beszélik meg
az aznapi programozni valót vagy kis
nyugdíjasok a Móunika show történé-
seit, már csak a véletlen mőve.

FONTOS! Az egyetem körüli kocs-
mákban lefojtatott tivornyák után két
lehetıségetek van a közelben:

1.) Ecker török étkezde (7-es
megállója után a Gellért felé). Drága
és kicsi a gyros, ami hagyományos pi-
tában van.

2.) Vikinger (A McDonald’s mögött
a Villányin). Itt is van
gyros és sokféle lak-
tató hamburger.
PPetya

Kajáldák az egyetem közelében
Szeretnék nektek néhány hasznos tanácsot adni, hogyan tölt-

sétek meg a bendőtöket egy-egy hosszú tanulással töltött nap során
az egyetemünk körül található étterem, kifőzde, faloda, pizzázó
vagy gyroszos látogatásával.

Ez a hely nem csak gasztro-
nómiai lehetőségeket rejt, de társa-
dalomszociológiai kutatások botani-
kus kertje is.
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A rovat elsı részeként bemutatjuk
a HaBár Szórakoztató- és Élmény-
centrumot, ami ugyan napközben nem
tart nyitva, de a kari élet központja.
Talán furcsa lehet, hogy miért hallotok
róla ennyit a Gólyatáborban, vagy mi-
ért írunk róla ilyen sokat a Gólyahírben
is, de fontos tudnotok, hogy a közlek-
karosok számára tényleg nagy jelen-
tıséggel bír ez a hely. Mivel a koliban
nincsen közösségi helyiség, így ide
járunk le beszélgetni, és néha bulizni
is.

A HaBár általában hétfıtıl csü-
törtökig este 7-tıl hajnali 2-ig (igény
szerint tovább) tart nyitva. Minden-
képpen pozitívum, hogy a pultosok is-
merısök, tehát a kiszolgálás barátsá-
gos. Emellett ha egyedül tévedünk le,
akkor is biztosan találunk ismerıst, mi-
vel a közlekesek nagy része itt tölti az
estéit. Ezek az esték pedig általában
nem a vad alkoholizálásról szólnak, ha-
nem arról, hogy egy-két sör
vagy egyéb üdítı (lásd: a lá-
nyok nagy kedvence a Pi-
tyesz koktél) elfogyasztása
mellett elbeszélgessünk
az aznap történtekrıl.
Gyakran megtörténik,
hogy páran leülünk egy
asztalhoz, és egy idı
után azt vesszük észre,
hogy egyre többen va-
gyunk, és nagyszerő
hangulat alakult ki. Ilyenkor nem
egyszer megesett az is, hogy spontán
buli alakult ki, az ilyen estéket pedig
nem könnyő elfelejteni.

Általában a rendezvények elıtti
„bemelegítés” is itt kezdıdik, utánuk
a jó buli pedig garantált. Ilyenkor
hajnalig tart a táncolás, amihez az asz-
talokat is gyakran igénybe vesszük.

Elsısként természetesen nem
olyan egyszerő a HaBárba való belé-
péskor rögtön ismerısöket találni,
ezért érdemes a többieket összeszed-
ni, és úgy nekivágni. Így nem csak a fel-
sıéveseket ismerhetitek meg, de egy-
mással is jobban és kötetlenebbül
tudtok beszélgetni. Higgyétek el, olyan

barátságok szövıdhetnek így, ame-
lyeknek nagy hasznát veszitek majd a
késıbbiekben és a suliban is mennyi-
vel jobb az esti történésekrıl beszél-
getni, mint arról, hogy ki melyik ÁJGT
házi feladatnál tart éppen. Az elsı lá-
togatásra a regiszt-
rációs héten adódik
a legjobb alka-
lom, ekkor
ugyanis szinte
minden nap
van valami-
lyen prog-
ram a kol-
légium-
b a n .

E z e k e n
részt vesz-

nek a men-
toraitok is,

akikhez min-
dig odame-

hettek, így
biztos nem ma-

radtok ismerıs
nélkül. Érdemes amúgy félév elején
minél többször ellátogatni a HaBárba
azért, mert ekkor lesz rá alkalmatok,
ugyanis a hetek elırehaladtával egyre
több dolgotok lesz, és érdemesebb
olyankor már a sulira koncentrálni. Ha
ügyesen beosztjátok az idıtöket, ak-
kor elég fog jutni arra is, hogy szóra-
kozzatok.

Amit fogyasztottunk: arra jutot-
tunk, hogy így ketten már szinte min-
dent kipróbáltunk.

Tesztelık száma: 2 (vagy végte-
len sok?)

A sorozatunkban minden szóra-
kozóhelyet 8 szempont alapján fogunk
értékelni. Ezek alapján a HaBár így fe-
lelt meg:

Hely hangulata: 9/10
Lehet, hogy aki elıször van ott, ı

még nem érzi át a hely szellemiségét.
Vendégek: 10/10

Mivel ismerünk min-
denkit.

Kiszolgálás: 10/10
Nyilvánvalóan a már

korábban említett ok mi-
att, hogy a pultosok is köz-

lekesek, vagyis jól ismerjük
egymást.

Enteriır: 6/10
Azért valljuk be ıszintén,

hogy hiányzik a plafonról az álca-
háló, és hát a folyosó (vagy az elju-

tási útvonal) sem túl bizalomgerjesz-
tı, de mi így szeretjük.

Mellékhelység: 4/10
Ez a HaBár gyenge pontja, bár at-

tól is függ, hányan vannak éppen (és
mennyi alkohol fogyott).

Ár-érték arány: 8,5/10
Amit megfizetsz, azt megkapod,

tehát rendesen kimérik a kért meny-
nyiséget, és nem vernek át a minı-
séggel sem. Pesthez képest az árak sem
drágák, de voltunk már olcsóbb helyen
is.

Zene: 9/10
Ha a pultos zárni szeretne, akkor

érezhetıen vacakabbak a számok, de
egyébként egy kis Jäger áráért lehet
számot kérni is (persze van olyan, amit
nem lehet megfizetni).

Választék: 8/10
A hely méretéhez képes nagyon

sok minden van, és ha különleges kí-
vánság adódik, azt szívesen teljesítik.

Össze s í t é s :☺☺☺☺☺☺☺☺(8/10)

Csillu & Petrus

Mindmegittuk - 0. rész
Az egyetemen hamar tapasztalni fogjátok, hogy kell egy (vagy

több) hely, ahol eltölthetitek az órák közti szüneteket, megünne-
pelhetitek a sikeres ZH-t, vagy csak órák után elcseveghettek va-
lamilyen ital mellett. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani Nektek.

Rovatunk további részeiben tesz-
teljük:

Martos és Italcsarnok
Drönk és Trafford kávézó

Old’s Club és Klub Szocreál
Gödör és Oporto borozó
Roller és Ponyvaregény

Schönherz és Egyetemi kávézó



Kezdjük csak a legelején: Gólya-
tábor! Aki ott volt, annak már van némi
fogalma az egyetemi életrıl, kapott
egy kis ízelítıt a táborban. És itt nem
csak a bulizásra gondolok, belekóstol-
hattatok a Szakestélyek világába, egy
kicsit a Kari Napok fílingbe is: mikor
versenyeztetek, egy emberként druk-
kolt mindenki, na ez KN alatt sem lesz
másképp! Akinek nem sikerült ott len-
nie, annak sem kell kétségbe esnie, hi-
szen olvashattok szerencsésebb tár-
saitok élményeirıl a 24. oldalon…

Az oktatást megelızı héten van
egy regisztrációs hét, ekkor még nin-
csenek órarendi órák (esetleg Nektek
felkészítık). Ez az idıszak arra való,
hogy megismerjétek új környezetete-
ket és gólyatársaitokat, akikkel még jó
pár évet eltöltötök majd együtt. Ezen
a héten ne számítsatok szabad estére,
szinte mindig szerveznek Nektek va-
lamit, például a héten kerül megren-
dezésre a Baross Koliban egy Flekken-
party is, ahol nagyon finomakat ehet-
tek, és persze ihattok is!

Szeptember 14-17 között idén
harmadik alkalommal kerül megren-
dezésre a BME Egyetemi Napok, ahol
az egyetem többi karával összemér-
hetjük erınket, ügyességünket és
eszünket a Sportnapon, a Kvízben, és
azon feladatokban, melyeket a karok
a sajátjuknak tekintenek. Az egyetem
történetében az eddigi két Egyetemi
Napokat a Közlekkar nyerte meg!!!
Idén a cél szerintem csakis az ismételt
címvédés lehet! Ne féljetek jelentkezni
a csapatba, jó móka lesz, meglátjátok!

Egyszer eljön az idı, amikor már
a tanulással is foglalkoznotok kell, de
ez még nem teljesen az, amire gon-
doltok: Hogy egy pogány részt vehes-
sen a komoly selmeci tradíciókkal, szi-
gorú szabályokkal rendelkezı Balek-
keresztelı Szakestélyen, ahhoz na-
gyon sokat kell tanulnia. A balektud-
nivalók elsajátítása az elsı néhány hó-
napban történik, amikor megismer-
kedhettek a Kar és a Szakestélyek tör-
ténetével, dalaival. A felkészülésete-
ket egy balekvizsga zárja, amitıl nem

kell félnetek, ha rendesen odafigyel-
tek az oktatások alkalmával. Balekke-
resztelésen kívül egy szakestély célja
lehet még firmaköszöntés, szalagava-
tás és győrőavatás, de ezt úgyis meg-
tanuljátok majd.

Gólyabálunkat általában más is-
kolával együtt rendezzük, választásnál
nem utolsó szempont az sem, hogy lá-
nyokból ne legyen hiány. Az este fı at-
trakciója a gólyaavatás, amikor igazi
gólyákká váltok azáltal, hogy elmond-
játok a gólyaesküt és megisszátok a
csodálatos ízvilágú gólyaitalt. A bál ide-
je alatt koncertek, diszkó és koktélbár
is szórakoztatja a vendégeket.

Április elején kerül megrende-
zésre idén 29. alkalommal a Közlekkari
Napok. Ez egy hatnapos programsoro-
zat, melynek során a csapatok külön-
bözı feladatok teljesítésével próbál-
ják megszerezni jelöltjüknek a Fıkor-
mányosi címet. A próbák rendkívül
változatosak, ezek között vannak olya-
nok is (pl. Baross Filmszemle, Haj-
tányverseny és maga az arculat kita-
lálása is), amelyek hosszú felkészülést
igényelnek. A Kari Napok eredménye
nem utolsó sorban az, hogy egy nagyon
összetartó társaságot kovácsol Belı-
letek.

Az elmúlt évben elindult egy
nagyszerő kezdeményezés, a Baross
Stand-Up Club, melynek hatalmas si-
kere lett. Körülbelül kéthetente szer-
veznek egy vicces estét, amikor is vé-
gighallgathatod az elıadást, utána
pedig vacsizhatsz egyet a BográcsKör
jóvoltából. Elızı évben felléptek (per-
sze a teljesség igénye nélkül): Badár
Sándor, Kovács András Péter, Kiss
Ádám, Hadházi László. Bıvebb infor-
mációkat a www.kozlekkar.hu-n és a
hirdetıkön találsz majd.

Nem tartozik szorosan a progra-
mokhoz, de azt hiszem, nagyon jó le-
hetıséget biztosít egy kis mozgásra az
Iron Hook, melyet már évek óta meg-
rendeznek a Baross dühöngıjében. Ez
egy kispályás labdarúgó-bajnokság,
bárki nevezhet, aki össze tud hozni egy
4, illetve 5 fıs csapatot. Nem kell meg-
ijedni, a legamatırebb csapatot és a
lányokat is külön díjazzák.

Persze tudom, hogy ez itt nem a
reklám helye, és senki kenyerét nem
szeretném elvenni, de megemlíteném
a mi egyetlen HaBárunkat is, ha már
folyamatosan a bulizásról írtam! Teljes
nyugalommal állíthatom, hogy eddig
nem volt olyan rendezvény, ami eset-
leg nem a HaBárban kezdıdött vagy
végzıdött volna, de csak egyszerően
lemenni és elbeszélgetni a haverokkal
pár sör kíséretében sem egy rossz
idıtöltés.

Úgy gondolom, fontos, hogy ré-
szesei legyetek ezeknek a programok-
nak, hiszen egyszerő és közben élve-
zetes módja annak, hogy ismerısöket,
barátokat szerezzetek, akik mellé le-
het ülni elıadáson, akitıl lehet segít-
séget kérni, és nem utolsó sorban bu-
lizni. Arra viszont figyelnetek kell,
nehogy „elvesszetek” a sok lehetıség
között. Nem baj, ha néha azt is észben
tartjátok, hogy az egyetem nem csak
móka és kacagás, alkalomadtán azt is
meg kell mutatnotok, hogy nem vagy-
tok „hülyegyerekek”. Egy szó, mint
száz: Jó szórakozást!
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Csillu

Nyomááás!!!
Ez az oldal arról hivatott szólni, hogy milyen rendezvények

vannak itt, a Közlekkaron. Szeretnélek Benneteket elkalauzolni a
programok útvesztőjében, hátha egy kicsit könnyebb lesz eliga-
zodni a rengeteg lehetőség között.



A Szakestélyek eredete nagyon
régi idıkre tekint vissza: az elsı ilyen
jellegő összejöveteleket a XVIII. szá-
zadban tartották, kialakulásuk tulaj-
donképpen a középkori iparos céhek
közösség-összetartó szokásainak kö-
szönhetı. A Szakestélyek és az azok
köré épülı hagyományok bölcsıje az
1735-ben Selmecbányán létrehozott
Bányászati és Erdészeti Akadémia,
mely az elsı nem egyházi felügyelető
oktatási intézményként mőködött, és
hazánk elsı mőszaki felsıoktatási in-
tézményét tisztelhettük benne. Az
Akadémia hallgatói Selmecbányán kü-
lön társadalmi réteget alkottak: a kö-
zösség az általános szokásoktól
eltérı íratlan szabályokkal és
hagyományokkal rendelkezett,
melyek végigkísérték a hallgató-
kat tanulmányaik során, az elsı-
évesek beavatási szertartásától a
végzısök búcsúztatásáig, késıbb
pedig ezek a szokások jelentették
(és jelentik ma is) az adott szak-
ma összetartó erejét.

A Szakestély ünnepélyes
együttlét, melynek célja a ritu-
ális szabályok szerinti ivással
egybekötött nótázás és kulturált
szórakozás. A Szakestélyen szin-
te minden kötött szabályok sze-
rint zajlik le, aki tehát szervezett
kocsmázásra, féktelen mulato-
zásra számít, az csalódni fog.

Egy Szakestély mindig vala-
milyen meghatározott céllal jön
létre, összefüggésben a tanul-
mányi elırehaladással. Karun-
kon négy Szakestélyt tartunk hagyo-
mányosan: Balekkeresztelı Szakes-
télyt az elsıévesek, Firmaköszöntıt a
tanulmányaik feléhez értek, Szalaga-
vató és Győrőavató Szakestélyt pedig
a végzısök tiszteletére rendezünk.
Mindegyik Szakestélynek megvannak az
ünnepélyesebb és a kevésbé komoly ré-
szei, a Szakestély forgatókönyvében
pedig ismétlıdı, illetve csak az adott
Szakestélyre jellemzı elemeket is
megtalálhatunk.

Általánosságból még sokat lehet-
ne írni a Szakestélyekrıl, és annak fon-

tos részeirıl, ezeket azonban még
elsı félévben részletesen meg fogjá-
tok tanulni a balekoktatáson. Akik
voltak Gólyatáborban, azoknak már
nem újdonság az egész hangulata, hi-
szen már ott is sokat meséltek Nekik
ezekrıl a rendezvényekrıl, és hal-
hattak, valamint énekelhettek dalokat
is. A többiek számára talán furcsa
lesz, mikor elıször hallják a balekok-
tatások idıpontjait, és hirtelen fogal-
muk sem lesz róla, hogy miért is kel-
lene ott lenniük. Nos, ezek az oktatá-
sok a balekvizsgára készítenek fel,
melynek abszolválása a feltétele an-
nak, hogy az úgynevezett pogányból

(akik eredetileg vagytok) balekká vál-
jatok, és részt vehessetek a Nektek
rendezett Balekkeresztelı Szakesé-
lyen. Ennek az estének a fénypontja a
keresztelés, ez után fogyaszthattok al-
koholt, és váltok teljes jogú tagjává az
ott lévı közösségnek. Bár a balek
csak a közösség legalsó „szintje”, de
már több mint a pogány, aki elviekben
a Szakestélyekrıl semmit nem tud, és
csak egy kívülálló. A lényeg tehát, hogy
balekként elmehettek a Szalagavató-
ra, a Firmaköszöntıre és a Győrőava-
tóra is. Elsıben ugyan ezeket még nem

számotokra szervezik, de ha megra-
gadott a hangulat, akkor nyugodtan
részt vehettek rajtuk. Ami lényeges,
hogy a késıbbiekben másodikosként
vagy végzısként csak akkor mehettek
el a Nektek szóló Szakestélyekre, ha
már megkeresztelkedtetek. Pogány-
ként nem kaphattok Firmává válást jel-
képezı győrőt, végzéskor szalagot és
pecsétgyőrőt, melynek avatása sok-sok
éves közlekes hagyomány.

Aki elsıben nem keresztelkedik
meg, ı kimarad abból, hogy az évfo-
lyamtársaival együtt izgulhassa végig

a balekvizsgát, illetve együtt
válhassanak balekká. Így egy évig
elvileg Szakestélyre sem járhat
el, és csak másodikban tud leg-
közelebb részt venni az oktatá-
sokon és a keresztelésen. A Fir-
maköszöntırıl nem fog lema-
radni, mert azt csak tavasszal
tartják, de így utólag sokkal ké-
nyelmetlenebb. Ezért is figyel-
jetek oda, mikor megjelennek a
Hagyományırzı Öntevékeny Kör
tagjai, és bejelentik az elsı ok-
tatások idıpontjait. Bár nem kö-
telezı mindegyiken részt venni,
de minél többre eljártok, annál
ügyesebbek lesztek a vizsgán.
Egyébként ettıl a szótól, hogy
„vizsga” természetesen nem kell
megijedni. Persze tudni kell a
történelem alapjait, és még né-
hány dolgot a Szakestélyekrıl
(például a tisztségviselıket, a

fontosabb dalokat, és az egész mene-
tét), de ezeket mind el fogják Nektek
mondani, így ennél könnyebb szóbeli-
tek talán nem is lesz az Egyetemen.

Remélem sikerült felkelteni az ér-
deklıdéseteket! Jó utat a Közlekesnek!
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Petrus

Sza-sza szakestély
Kedves ifjú pogány! Idősebb ismerősödtől talán már hallottál

a Szakestélyekről. Karunkon is az egyik legszebb hagyomány ez,
melyről a következőkben olvashatsz részletesen.

A balek klasszikus meghatározása:
„A balek ész és értelem nélküli vég-
lény, mindig nagy mennyiségű do-
hányt vagy cigarettát köteles magával
hordani.”



Vegyük szépen sorra, hogy össze-
álljon, miért várja mindenki, aki már
egyszer részt vett rajta, a következıt. 

Elıször nézzük a péntek estét.
Laza sörváltóval kezdıdik minden, az-
tán bevonulnak a csapatok, megmu-
tatva milyen sokan vannak, mennyire
elszántak, és mit tudtak kihozni a csa-
patdizájnból.

Szombat: túra vagy A Túra, ezzel
kezdıdik el a Kari Napok igazán. Már
hét közben is érezni, hogy valami van
a levegıben, forgatócsoportok dol-
goznak összevissza a koliban és az
egyetemen. Éjózás a folyosókon, nagy
tételben a szobákba sört cipelık. Az-
tán eljön a szombat. Felkelsz reggel,
és mintha egy világ körüli útra in-
dulnál, úgy izgulsz. A Baross
elıtt gyülekeznek a csapa-
tok, lengetik a csapatzász-
lókat és bele-bele kortyolnak
az aznapra szánt agysejtpusz-
títókba. Mert hát abból fogy is
bıven. Villamosra vagy buszra
szállás, leginkább arra, amire
felférsz, merthogy több száz em-
berrıl van szó, és a mi szeretett
BKV-nk, nem igazán van felkészülve a
szombat reggeli Bertalan Lajos utca -
Nyugati pályaudvar viszonylat döm-
pingjére. De megoldjuk, legalább nem
kell kapaszkodni. Nyugatiba érkezés,
ahol már fokozott hangulatban közös
örömködés veszi kezdetét. Vonatra
pattanunk, és meg sem állunk egy a
szervezık által gondosan kiválasztott
vidéki település felé. Vonatról le, és
kezdıdik, az ereszd el a hajam. Több
mint félezer ember miután feltöltöt-
te magát a környéken található bol-
tokból több mint elég szomjoltóval, be-
veti magát az erdıbe. Itt a térképen
(amibıl senkinek sincs, vagy maximum
a zsebe mélyén, mindenki megy az
elıtte lévı után) jelölt 10 kilométeres
úton 15 kilométer hosszan szóródnak
szét az emberek fekve, ülve, minden-
hogy. Délutántól egész estén át fakul-
tatív visszaérkezés a kollégiumba, ami
otthont ad a programoknak.

Vasárnap kezdıdik igazán az élet,
próbázás a kertben és foci a dühön-
gıben. Valamint az este fénypontjának
elıkészületei, a gépátvétel. A haj-
tányverseny régebben a leghíresebb ré-
sze volt a Kari Napoknak, hiszen a Sza-
badság hídon több mint ezer ember csi-
nálta éjféltıl a hangulatot a csapatok
közötti futamokhoz. Tavaly az egyetem
elıtt volt megrendezve, meglátjuk,
hogy az idein hol lesz a verseny.

Hétfın folytatódnak a meccsek,
és a 4órás vetélkedı veszi kezdetét,
ami agyament fel-
adatok minél öt-
letesebb

teljesítését jelenti. Ezen a napon van
rémtétel és filmszinkron is, amik kö-
zönségszórakoztató programpontjai a
hétnek. Természetesen sörváltó is van,
mint minden nap, ezt a továbbiakban
nem is sorolom. Ez a Kari Napok vele-
járója, mint sörnek a hab. 

Kedden az egyik legmelósabb fel-
adat termékeinek, azaz a filmeknek a
megtekintése az este csúcspontja.
Elıtte egyetemi portyával és áltudo-
mányos elıadásokkal szórakoztatjuk
magunkat. A portya, mint neve is mu-
tatja, egyetemi épületek mellett lesz,
falmászás, Wii-s játékok, legózás és
más ötletes, vicces feladatok az erre
rácsodálkozó közönség elıtt. Az áltu-
dományos elıadáson oktatóink másik

oldalát ismerhetjük meg. Kedden van
még erısember-verseny is, kokszosok
elınyben, a WADA-s ellenırök nem
szoktak pisimintát venni. 

A szerdai nap egyértelmően az
aranykerékrıl szól, van egy belsı és
egy külsı. A belsı lényege a beválla-
lós és feneketlen bendıjő emberek
csapatonkénti szereplése. A külsıre a
kreatív, csavaros gondolkozású em-
berek lehetnek a favoritok, na meg a
villámgyors sofırök. Merthogy ez a ver-
seny igazán összetett, egy-egy infor-
mációból, rejtvénybıl kell a követke-
zı állomást megtalálni a városban,
majd indul az újabb ötletelés és állo-
más keresése. Sokszor 200 kilométert
is autóznak a csapatonkénti 2-4 autó
pilótái és utasai. Legvégül a kereket
kell megtalálni az utolsó állomáson,
majd az örömködés után megtalálni az
ágyat valamikor hajnal 6 felé. 

Jön az utolsó nap, ami olyan,
mint a Dallas utolsó része,

várod, hogy megnéz-
hesd, de tudod, aztán

vége. Na, ezzel az utol-
só nappal pont így va-

gyok. Még egy záró napi
feladat bejátszik a játékos

kedvő, de már annál inkább
megfáradt csapatoknak. Este

extra sörváltókat isznak a leg-
jobbak, a többiek pedig „30 alá!”-t
skandálják, majd a jelöltek tartanak
kortesbeszédet a népszavazás elıtt,
ami eldöntheti, ki lesz a gyıztes, hi-
szen az érte kapható pontok még
megváltoztathatják a sorrendet.

Egy biztos, az elıbb felsorolt fel-
adatok teljesítése embert és csapato-
kat próbáló feladat, de pont ez teszi
olyan kívánatossá a végsı gyızelem el-
érését. Az a tisztelet, ami gyıztes csa-
pat fıkormányosát megilleti ezek után
és a csapat tagjainak eufórikus öröm-
ködése szintén velejárója a gyıze-
lemnek. Ez egy egyhetes bulizás, egy
önkéntes hallgatói tavaszi szünet,
amit együtt töltünk, és sokat nevetünk.
Ha sikerült felkelteni az érdeklıdésed
kukkants a www.karinapok.hu oldalra
vagy kérdezd bármely fel-
sıévest.
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KARI NAPOK
Csupa nagybetűvel? Igen. Miért? Csak jöjjön el a tavasz, és meg-

értitek. Egyhetes, hagyományos és újszerű feladatokkal tűzdelt abaly-
gás. Ehhez szükséges egy lehetőleg humoros csapatnév, főkormá-
nyos-jelölt és egy oldalborda. Aztán indulhat a nemes küzdelem,
hogy a Ti csapatotok főkormányosának neve kerüljön a kupára.



Talán idén még többen fognak
már délutánonként is részt venni a
programokon. A lényeg, hogy az elsı
héten egybıl részt vehettek egy olyan
versenyen, ahol a karok hagyományos
versenyfeladatai mellett az öregeb-
bekkel is megismerkedhettek, estén-
ként pedig igazi egyetemi bulik lesz-
nek, színvonalas fellépıkkel.

„Triplázás”, ez jusson esze-
tekbe, amikor az Egyetemi Napokra
gondoltok. Ez egy cél, ami elérhetı,
ráadásul miközben megpróbáljuk
megszerezni, még jól is érezhetjük
magunkat. Történt ugyanis, hogy az
elsıt az azt megelızı év Közlekkari-
napok-nyertes csapatának szervezé-
sével és a többi csapat hathatós köz-
remőködésével sikerült a gépészek
elıtt éppen hogy megnyerni. Nem kis
siker ez, hiszen a hallgatók számában
a mi kis karunk a középmezıny vége
felé található. Itt szeretném megje-
gyezni, amit a tények is mutatnak,
hogy a minıség és nem a mennyiség
számít. Valóban ez volt az adunk,
hogy lelkes, tenni, szervezni, ötle-
telni és inni tudó közlekesek képvi-
selték karunkat. Aztán tavaly ısszel is
összedugtuk a fejünket, elkezdıdött a
2008-as Egyetemi Napokra való felké-
szülés. Könnyen ment, sok kipihent,
nyáron, a fesztiválokon edzésben ma-

radó közlekes indult neki megint. A si-
ker nem maradt el ezúttal sem. Ez
pedig azt jelentette, hogy az ered-
ményhirdetés utáni záró bulin a köz-
lekesek arcán volt a legszélesebb vi-
gyor, persze mindenki más is pörgött. 

Van itt fızıverseny, amin a Bog-
rácskör nagy sikerrel képviselte ka-
runkat, ez konkrétan gyızelmet je-
lentett. Voltak olyanok, akik a
versenyzık által fızött pörköltbıl
nem tudtak enni, nekik egy komplett
ökröt pörgettek a tőz fölött a nyárson
a könyvtár mellett. Azért már a csá-
bító illat is komoly volt ott, ahol le-
ginkább csak olaj- és könyvszagot le-
het érezni. 

Mibıl állnak a teljesítendı fel-
adatok? A feladat kiírásnál minden kar
egy jellegzetes, általában karinapokos
ötletét beveszik a programba. Emel-
lett azonban számos, akár elıre nem
is ismert feladvány teljesítését várják
el az indulóktól. A szerintem az em-
beriséggel egyidıs sörváltó persze
mindig felbukkan itt is a napi prog-
ramban, hogy aztán az eredmények-
kel nem megelégedett csapatok ver-
senyen kívül újabb összecsapásokkal
színesítsék a sörsátrak hangulatát. Ál-
talában a szintén csúszós torkú gépé-
szekkel szoktunk meccselni, akár egy-
más után többször is. A mi karunk
feladata a külsı aranykerék, miben-
létét a KARI NAPOK-ról szóló cikkben
megtalálod. Aztán a pihent agyú TTK-
sok, azaz matematikusok és fizikusok
a sakkozás egy speciális módját öt-
lötték ki. Mondanom sem kell, evıs és

ivós feladatokkal nehezítve. A GTK-
sok sem agyalták túl, sıt. Igen egy-
szerő az egész: egy sörasztal, amin
kétoldalt poharak vannak szorosan
egymás mellé téve. A két végén még
egy-egy csapatból, egy játékos is he-
lyet foglal. Természetesen a másik
csapat poharainál, hogy innen egy
pingponglabdát juttasson egy patta-
nás után a saját poharai valamelyi-
kébe. Ha ez sikerült, akkor az ott álló
másik csapat tagjának ezt meg kell in-
nia. Ez az itóka egyébként fröccs. A
cél, hogy mielıbb megitasd a pohara-
idból a tartalmukat az ellenfél játé-
kosaival, így elfogynak a poharaid, és
nyersz. Van még itt feladat a Qpáról
és a Sliprıl is, ami sorrendben a vil-
lanykarosok és a gépészek kari ren-
dezvénye. 

Az Egyetemi Napok másik pillérei
az erıs esti party-k, a nagysátorban
minden este beindul a hangulat. Ezt
olyan zenekarok szokták garantálni,
mint a Kaukázus, Neo, Korai Öröm,
Ganxsta Zolee és a Kartel, Belga, DJ
Ludmilla és a Bikini. Az éjszaka folya-
mán még DJ-k is szoktak zenélgetni az
elektronikus zene kedvelıinek, meg
az addigra ’tökmindegy, hogy milyen
zene megy, táncoljunk’ állapotba ke-
rülıknek. Mindenki megtalálhatja,
ami neki tetszik, mert lesz mibıl vá-
logatni. 

Csak azt tudom mondani, hogy
bár nekünk felsıbbéveseknek még ba-
rátkozni kell ezzel az új rendezvén-
nyel, ti már beleszülettetek. Egye-
temi éveitek kezdetén adott a
lehetıség belevetni magatokat a bulik
és programok kavalkádjába. Hajrá!
Triplázásra fel!
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Gépészekkel sörváltózva,
GTK-val pingpongozva, így indul az
egyetemi móka!

Egyetemi Napok
Kétszeres címvédő a Közledekedésmérnöki Kar ezen a har-

madszor megrendezésre kerülő rendezvénysorozaton, ami inkább
szól az esti bulikról, mint a napközbeni feladatokra ímmel-ámmal
érkezők erőfeszítéseiről.



A szerencsésebbek azonnal hősít-
hettek magukon a szökıkútban való
megmártózással, majd aerobic is volt
a napsütötte fıtéren. Késıbb 4 fıs
csapatokkal indultunk a tábor felé, de
útközben több állomáson is különbözı
feladatokkal kellett megbirkóznunk.
A táborba érve vonalkód alapján a
szobánkat is megtaláltuk. Este meg-
kezdıdött a csapatok közti
vetélkedés, négy fantasztikus
csapatdal és csapatzászló
született, majd következhet-
tek a rendkívül ötletes fel-
adatok. Az este beszélgetés-
sel, ivászattal telt egészen
hajnali háromig.

Szerda korán reggel éb-
resztettek, bár lehet, hogy
inkább hajnali felverés volt
az… Sorakozó, majd reggeli
torna Ákos vezetésével (nem
katonának tanul, annak szü-
letett). A szökdelés, futás,
négyütemő fekvıtámasz, ho-
mokban kúszás után jött a
meglepetés: irány a víz, so-
kunknak ruhástól. Hogy senki
se legyen csak kicsit vizes, a
reggeli kajajegyhez egészen
a stégig kellett mennünk.
Reggeli után megpróbáltuk
kitalálni, hogy kik az álgó-
lyák, de ez nem igazán sike-
rült, mert nagyon beolvadtak
közénk. A délelıtt elıadások-
kal telt, sok hasznos informá-
cióval lettünk gazdagabbak,
majd ismét meg kellett küzdenünk a
kajajegyekért: keressük meg ıket a
homokban. Bár sokan a röpipályán ke-
restük, végül egy homokkal teli vö-
dörben lettek meg a parton.
Délutánra kifüggesztették a tankörös
beosztást, majd a mentorunk beszélt
leendı tantárgyainkról, a nyelvtanu-
lási lehetıségekrıl, kollégiumról,
könyvtárról, stb. Ezt további vetélke-
dık követték, a csapatok a Balaton-
ban mérhették össze ügyességüket

szintén rendkívül kreatív és vicces fel-
adatokban, mint például az úszógumi
felfújása és a fürdıruhacsere. Aki
éhes vagy szomjas maradt volna, este
megkóstolhatta a nagyon szokatlan és
különleges ízvilágú ételeket (pl. a nu-
tellás pizzát citrompótlóval). A nagy
küzdelem ellenére a csapatverseny
eredménye döntetlen lett, hiszen a

karon az összetartás a fontos. A gó-
lyák több alkalommal is kipróbálhat-
ták a sörváltót, illetve meg is
küzdhettek sörváltóban a felsıbb éve-
sekkel. Még sokat kell gyakorolni! Az
meg szinte elképzelhetetlen, hogy 10
ember fejenként fél liter sört 2 má-
sodperc alatt tud a torkán legurítani!
Az este szintén ivással és beszélge-
téssel telt.

Bár sokan reménykedtünk, hogy
a badacsonyi kirándulásra való tekin-

tettel a csütörtök reggeli torna elma-
rad, nem így lett. Korán ébresztett
minket ismét a kürt és Ákos, de már
tudtuk, hogy a ruha alá nem árt für-
dıruhát felvenni. Bár ismét a stégig
küldtek minket kajajegyért, mikor
odaértünk, kiderült, hogy valójában
azokat a parton kapjuk meg. Reggeli
után indultunk Badacsonyba hajóval.
A hajóút alatt énekeltünk, hullámoz-
tunk, illetve integettünk és kiabál-
tunk a kikötıben levıknek
(egy-két-há szia!). A Badacsony meg-
mászása után gulyáslevest kaptunk,
majd hozták a zsíros kenyeret hagy-
mával és következett a borkóstoló is,
illetve többen különleges lopókkal is

szívhatták a bort. Leérve a
hegyrıl kannás borból ihatott
mindenki, aki szerzett mő-
anyag poharat a kikötıben. A
visszaúton a hajón volt há-
nyózacskó-osztás, kapott
mindenki, akinek szüksége
volt rá. A táborba visszaérve
már égett a bogrács alatt a
tőz, fıtt a paprikás krumpli
(külön köszönet azoknak, akik
a 60 kg krumplit szabadítot-
tak meg a héjától!). Vacsora
után egy elıadást hallgattunk
meg a szakestélyek történel-
mérıl, majd belekóstolhat-
tunk kicsit a szakestélyek
világába. Augusztus 20-a al-
kalmából kis tőzijáték is volt.

A gólyatábor alatt renge-
teg új embert ismertünk
meg, hiszen a szervezés miatt
más emberekkel tettük meg a
táborba az utat, másokkal ke-
rültünk egy csapatba, és meg-
int mások voltak a
szobatársaink. A táborban de-
rült ki a kollégiumi felvétel
eredménye, így akiknek sike-

rült, lehetıségük volt szobatársakat
keresni, akiknek meg nem, azoknak
leendı albérlıtársakat. A három nap
alatt rengeteg új barátság és ivótár-
saság született, amik valószínőleg a
jövıben is fennmaradnak. ☺
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Sheila

Gólyatábor 2009
A balatonlellei vasútállomáson gyülekeztünk gólyaként 2009.

augusztus 21-én délelőtt. A vonatról leszállva a szervezők már a
közlekes köszönést várták, valamint a Neptun kódokat is körbe-
kérdezték. Megtörtént a csapatbeosztás, a névkártya színe alapján
volt piros, kék, sárga és zöld csapat. A feladatokat, illetve az azo-
kat kiváltó borokat átadtuk már az állomáson.



A bajnokságot minden félévben,
ısszel és tavasszal is, a Baross Gábor
Kollégium dühöngıjében rendezik
meg. Nem is kell sokat várnotok rá,
hogy feljussatok a pályára, hiszen a
regisztrációs héten általában itt ren-
dezik meg az elsısöknek a flekken
party-t. Tapasztalni fogjátok, hogy a
hely elég szőkös, mégis szuper mecs-
csek szoktak kialakulni, hiszen a pálya
két oldalán a koli fala jó lehetısége-
ket ad a cselezésre, és a kis kapuk el-
lenére (mivel a bennük álló védekezı
játékosok kézzel nem védhetnek) sok
gólt lehet lıni. A szabályok tehát el-
sıre nem tőnnek szokványosnak, ettıl
azonban nem lesz unalmasabb a já-
ték, sıt.

A versenyek egész félévben tar-
tanak, minden induló csapatot cso-
portba osztanak, ahonnan a legjob-
bak jutnak tovább, majd – a nagyobb
versenyeken általában szokásos me-
netrend szerint – jutnak el a döntıig.

A végsı gyızelemért folyó harcot már
meglehetısen nagy számú és nagy
hangú közönség szokta végigizgulni az
ablakokból és a pálya mellıl. Külön
látványosságnak számítanak félév vé-
gén a lánycsapatok körmérkızései is,
melynek végén közülük is kikerül a
gyıztes. A legjobbak mellett díjazzák
a legamatırebb csapatot is, termé-
szetesen csak férfi kategóriában, hi-
szen a lányok maximum 3-4 csapattal
szoktak indulni. Az eredményhirdetés
mindig egybeesik a vizsgaidıszak
elıtti utolsó bulival, így a jó hangulat
adott. A dühöngıbe való lejutás
amúgy is a HaBár mellett lehetséges,
így a fáradt sportemberek meccs után
betérhetnek egy jó pofa sörre, esetleg
játék elıtt egy kis szíverısítıre.

Ha kedvet kaptatok, figyeljétek a
sporthirdetıket, valamint a www.koz-
lekkar.hu-t! 4 vagy 5 fıs csapatok ne-
vezhetnek, a határidı pedig a második
oktatási hét végére esik.
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SZÓRAKOZÁSSzórakozás

(Komplex fvtan alkalmazásokkal)
(Közlekedési rendszertervezés)

(Spec. légijármővek katonai alkalm.)
(Üzemszervezés)

(Irányítástechnika)

(Mechanika)
(Közgazdaságtan)

(Logisztikai management)
(Logisztikai management)
(Logisztikai management)

(Hı- és áramlástan)

„Egy embernek, vagy bocsánat, egy hallgatónak tartanak órát?”
„A nyári szakmai gyakorlatból nincs keresztfélév.”
„A merev és a forgószárnyas repülıgépek minden hátrányával rendelkezik
anélkül, hogy elınye lenne.”
„Ezzel nem is szabad többet foglalkozni, mert csak nıne a homály. Aki meg
akarja magát zavarni, az nézze meg a könyvben!”
„Ha valaki fel akar vágni egy ELTÉs hallgatónak, az mondhatja erre, hogy
homogén és additív!”
„Azért nem kaptok most a ZH elıtti napon feladatsort, mert felesleges. Úgy-
sem tudjátok holnapig megoldani, és az égı. Jobb, ha ott nem tudjátok
megcsinálni!”
(zh közben) „A kézi munkát a pad alatt fejezzék be! (röhögés) Úgy értet-
tem, hogy ne nyúljanak magukhoz!...” 
„Így jó lesz a függöny! Ti sötétben maradtok, én pedig fényárban úszom.”
„Biztos így írják a neved? Tuti, hogy nem tudlak meggyızni?!”
„Itt ülnek azok, akik bikából szereznek MSc-t, nem ám kétlépcsı, meg
light!”
„Ha ez egy konditerem lenne, ahol hölgyek és urak őzik az ipart… Nem azt!
Másikat!”

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.

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

Iron Hook, avagy focisták ide figyeljetek
A Gólyaszámban nem egy helyen olvashattok erről a különös

szóösszetételről. Azt, hogy ez a név pontosan honnan ered, nekem
még nem sikerült kiderítenem (a legjobb magyarázat kimerült egy
rövid „ezzel a névvel indult aztán így maradt”-tal). Mégis, az a
normális, hogy a karon az Iron Hook-ról mindenkinek egy lab-
darúgó-bajnokság jut eszébe.

Petrus



Amikor a magyar nagykövet átnyújtotta
az USA-nak szóló hadüzenetet, az
amerikai hadügyminiszter megkér-
dezte tıle:
- Ön a Magyar Királyság hadüzenetét
hozza. Ezek szerint Magyarország ki-
rályság?
- Igen.
- És, ha szabad érdeklıdnöm, ki a ki-
rályuk?
- Nincs királyunk. Az államfı Vitéz
Nagybányai Horthy Miklós tengernagy.
- Tengernagy? Ezek szerint Magyaror-
szágnak van tengere?
- Nem, Magyarországnak nincs tenge-
re.
- Értem. Vannak Önöknek területi kö-
vetelései az Egyesült Államokkal vagy
Nagy-Britanniával szemben?
- Nincsenek.
- Másokkal szemben vannak?
- Igen. Szlovákiával, Jugoszláviával, Ro-
mániával és Ausztriával szemben van-
nak területi követeléseink.
- És nekik is hadat üzentek?
- Nem. İk a szövetségeseink.

* * *

A nászutas házaspár beül egy étte-
rembe:
- Válassz, drágám, mihez van kedved?
- Édesem, hisz' tudod, mit szeretek a
legjobban.
- Jó,jó, de azért ennünk is kell valamit.

* * *
Az asszony dühösen szidja a férjét:
- Elegem van belıle, hogy örökké csak
válogatsz! Hétfın ízlett a kelkáposzta
fızelék, kedden is jólesett, szerdán is
szívesen megetted, csütörtökön sem
szóltál rá semmit, most meg már azt
mondod, hogy ehetetlen?!

* * *
Az öreg skót haldoklik. Odahívatja
hát a családját.
- Lányom itt vagy?
- Itt vagyok apám, itt vagyok!
- Fiam itt vagy?
- Itt vagyok apám, itt vagyok!
- Asszony itt vagy?
- Itt vagyok, szívem, itt vagyok!
- Akkor miért ég a villany a konyhában?!

* * *

Ejtıernyıs hadgyakorlatot tartanak a
honvédségnél. Sorban ugranak ki a ka-
tonák a gépbıl. Az egyik katona elkezd
kiabálni zuhanás közben:
- Jóságos ég, százados úr! Nem nyílik
ki az ejtıernyım!
A százados lekiabál a gépbıl:
- Nem baj, ez úgyis csak hadgyakorlat!

* * *
Egy svéd ellátogat Finnországba és be-
megy egy kocsmába. Rövidesen odalép
hozzá egy részeg finn, és ajánlatot
tesz.
- Idefigyelj haver, adok 200 eurót, ha
kétszer fejbecsaphatlak ezzel az üveg-
gel.
A svéd rövid alkudozás után ügyesen
felsrófolja az árat 1000 euróra, és vé-
gül belemegy az üzletbe. A finn jól fej-
bekólintja az üveggel egyszer úgy,
hogy a svéd majdnem lefordul a szék-
rıl.
- Na, jöhet a második - mondja.
- Nem vagyok én hülye, akkor fizetnem
kellene 1000 eurót.

* * *
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