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ELŐSZÓElıszó

Ismét elkezdıdött egy év, újra
együtt van a Közlekkar apraja-nagyja,
és az idén sem lehet más célunk,
mint a jövı közlekedésmérnökeivé
válás rögös útján egy újabb lépés
megtétele. Ahogy egy régi szólás tart-
ja: „Kis lépés ez nekem, de mennyit
güriztem érte!”

Büszkén mondhatom el, hogy én
már látom a fény végén az alagutat,
azaz a boldog egyetemi évek után az
álláskeresés gyötrelmeit, a délelıtti
órák random alapú átalvása helyett a
hajnali elsı metrón a munkába igyek-
vık korántsem lelkes érzelmekkel ba-
rázdált arcát, a reggeli állapotot előzı
sörök helyetti az alkoholszonda vér-
gızös rémképét. Hamarosan elkészít-
hetem a felsıoktatás leghosszabb utol-
só percekben megalkotott beadandó-
ját, a diplomamunkát.

Legtöbbünket az utóbbi jó pár itt
töltött esztendı felnıtté, de leg-
alábbis a határidı utolsó perceiben fe-
lelısségteljesen viselkedı kamasszá
nevelt. Így ugyan büszke vagyok, hogy
én is viselhetem az 5+-osok arany-
színben pompázó glóriáját, de ahogy
másokon is tapasztalhattam, valami-
féle kapuzárási pánik kezd úrrá lenni
rajtam. Félreértés ne essék, ez nem
azt jelenti, hogy Porsche-katalóguso-
kat kezdek böngészgetni, vagy pedo-
fília-gyanús törekvéseim lennének a
párválasztás terén, de ami ennél is
rosszabb, már kezdem megszeretni a
hajnali házikészítéseket. Valahogy az
életem részévé váltak, és nem aka-
ródzik elereszteni ıket, még akkor
sem, ha annyi nyomdafestéket nem
tőrı sátánista imát mormoltam is a
mindig tévedı számológépeket gyártó
cégek felé.

Hiányozni fognak az itt eltöltött
idık, még akkor is, ha sokszor erıt kel-
lett vennem magamon, úgy éreztem,
nem jó irányba haladok, most pedig kö-

zel van a diploma. Éppen ezért szere-
tettel tekintek vissza az egyetemen el-
töltött hosszú idıre, hiszen nem maga
a cél, hanem az odáig megtett út ha-
tározza meg az ember életét.

Ezért kérném az elsısöket, ha
eszetekbe jutnak szavaim, hívjátok
meg a felsıbbéveseket egy sörre és
kérdezzétek meg, mit jelent az a szó:
közlekes. Határozottan nem tetszik az
a tendencia, hogy az ifjú sihederek
csak úgy végigrohannak az egyetemen,
és nem érzik magukénak. Szívesen
segítek a tervezési feladatban, meg-
próbálom összeszedni gondolataimat a
gépelemek házi kapcsán, de szívesen
szolgálok bármiféle tanáccsal, bárki is
forduljon hozzám. Én még most is elı-
re köszönök minden oktatómnak, és
szívesen állok meg beszélgetni velük,
ha lehetıségünk adódik rá. Egy kö-
zösségben élünk, mi közlekesek, ezért
kérem a gólyákat, igenis köszönjenek
elıre, és viselkedjenek legalább olyan
tisztelettel irántunk, mint amilyen
szeretettel foglalkozunk mi velük, hi-
szen egy nap ık lesznek majd a mi he-
lyünkben. Szeretném, ha legalább
annyira átéreznék ennek a helynek a
szellemét, amennyire mi, öregek ké-
pesek vagyunk gondozni azt.

Rövid közszolgálati közlemény a
végére: az új esztendıben is szere-
tettel vár minden kedves érdeklıdıt a
Közhír szerkesztısége. Összejövete-
leinket minden páratlan kedden öt óra-
kor tartjuk a Baross koli Hallgatói Iro-
dájában, ahol a jelenlegi tagok, némi
ropogtatnivaló, alkoholtartalmú fo-
lyadékok és jókedv biztosan jelen
lesz, már csak Rád várunk!

Jó utat a Közlekesnek a követke-
zı szemeszterben is! 

balasnyikov
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Az épület több részére is rá-
férne a felújítás. Miért pont a dísz-
teremre került sor?

A felújítással az volt a célunk,
hogy a közösségi életnek - gondolok
itt a Kari Napokra, a szakestélyekre, a
Stand-Up fellépésekre valamint a ko-
linapokra -, otthont adó termet méltó
állapotba hozzuk, mert az egyetem
ezt hosszú évek során igen hanyag ál-
lapotban hagyta. Ezzel az itt megren-
dezendı események hangulatát és
színvonalát is
emeljük.
Többször
felmerült
már ennek
az igénye
bennünk ,
amikor a
Kari Napokra
való készülı-
dés közben a
színpad mel-
letti részt pa-
koltuk, ami
teli volt sze-
méttel. Sok lim-
lomot kellett in-
nen elhorda-
nunk, aztán jött
az ötlet, hogy jó lenne a sörpadokat
itt tárolni, mert így kéznél lennének.
Máskor a Stand-Up elıadások elıtt is
sok munkába tellett mire normális ki-
nézetőre formáltuk a színpadot és
környékét, ekkor kerültek fel a fe-
kete anyagok, amik egységes színpad-
képet adtak a régi szedett-vetett do-
log helyett. Ezek voltak az elsı
lépések, és közben jött az ötlet, hogy
komolyabban neki kellene fogni. Pél-
dául a világítást is kicserélni, mert a
régi neon szinte kettévágta a termet.
Természetesen ehhez kellett az is,
hogy a szükséges anyagi források ren-
delkezésre álljanak. Szerencsénkre a
tavalyi keretbıl maradt összeg, amit
nem költöttünk el, és felhasználható
volt az ideivel együtt, így sikerült be-
lefognunk ebbe.

Mikor kezdtétek el pontosan?
Amikor elindult a vizsgaidıszak

akkor lett több idınk, hogy elindítsuk
az egyeztetést a Kollégiumok Osztály-
lyal, ez körülbelül másfél hónapot
vett igénybe. Aztán a vizsgaidıszak

végére a Hallgatói Képviselet is elha-
tározta, hogy vágjunk bele. Elıször
nekiálltunk kipakolni és leszedni a
színpad környékérıl mindent, amit ki
akartunk cseréltetni, közben gipsz-
kartonokkal eltakartuk az elsı eme-
leti ablakokat és a régi tálaló
ablakait, hogy ezzel is javítsuk az

összképet. Természetesen ki is kellett
takarítani magunk után, ennek az
eredménye volt a hatalmas kupac a
parkolóban. Végül elıkészítettük a
terepet a szakmunkákhoz, hiszen a
villanyszerelést és a festést cégekkel
kellett végeztetnünk, senki sem
akarta, hogy öt méter magasban fes-
tegessen valamelyik hallgató, és eset-
leg leessen. 

Aki nyáron járt a kollégiumban
és bekukkantott a terembe az vagy
serénykedı szakmunkásokat látott
vagy olykor hallgatótársainkat. Kik
vettek részt a munkákban?

Balogh Ildikó 56 órát, Csábi
Helga 56 órát,

V í g h
Gabriella
80 órát,
Bella Dá-
niel 72
órát, Bi-
csák György
32 órát,
Bodó Tibor
16 órát, Fe-
kete Márton
60 órát, Gyıri
Dániel 64 órát,
K e r e s z t e s
Péter 120 órát,
Kovács András
110 órát, Lázár
Benedek 64 órát,
Nagy Gábor 104

órát, Nochta Tamás 80 órát,
Sebık András 80 órát, Szabó Vik-
tor 122 órát és Szőcs Gábor 16
órát töltött a munkálatokkal.
Tehát sokan sok idıt töltöttek
azzal, hogy ez úgy nézzen ki,
ahogy majd láthatjátok.

Milyen újításokat vonultat
fel a megszépült díszterem?

A teljes világítási rendszert ki-
cseréltettük, és új elektromos kábe-
lezést kapott a teljes terem. Egy nagy
ipari lámpa van a terem közepére füg-
gesztve és három ehhez hasonló, de
kisebb teljesítményő a boltívekre.
Ezen kívül még egy LED-es hangulat-
világítást is beszereltek, aminek a fo-
gyasztása szinte elhanyagolható, vi-
szont nagyon hangulatossá teszi a
helyiséget. Le is lett festve a teljes
falfelület, sok, a régi világítás veze-
tékei miatt kivésett lyukat kellett ki-
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Kollégiumi felújítások

Az idei tanévkezdésre, új külsőt kapott a Baross-palota dísz-
terme. Megújultak a világító testek, kellemes-barátságos szín-
összeállítást kaptak a falak és a régi lambériát is elfedték. A
felújítás folyamatáról és a dolgos csapatról kérdeztem Kovács
Andrást és Keresztes Pétert.

„A díszterem világításának tel-
jesítménye a kétszeresére nőt miköz-
ben a fogyasztása a hatodára
csökkent.”



javítani, amit anno elég barbár mun-
kával hagytak ránk. Egyébként a régi
falszínt egy kellemes sárga-fehér kom-
bináció váltotta fel, amit nem titkol-
tan a Mőegyetem K épületének aulá-
jának színvilágáról koppintottunk.
A régi és igénytelen függönykar-
nist, ami a színpad mellett volt,
lecseréltük paravánokra. A régi
lambériát, teljesen a HK-sok mun-
kájával, leburkoltuk új laminált
lambériával.

Ha már így megszépült, ter-
vezitek-e újabb események
megrendezésére kiadni?

Teljes mértékben a hallgatói
és közösségi élet színterének
jobb állapotba hozása volt a cé-
lunk, hogy így egy kellemesebb
környezet fogadjon mindenkit.
Sokkal jobb érzéssel veszünk majd
részt egy olyan szakestélyen, ahol az
egyébként is kiváló adottságú terem-
nek nem omladozik a fala, és még a
világítás is tartogat kellemes megle-
petéseket. Azért sem az volt a szán-
dékunk a felújítással, hogy a

késıbbiekben ezt mások is használ-
ják, mert ebbıl a karnak nem lenne
bevétele, és az esetleges rongálások
is megszaporodhatnának. Tehát ez ne-
künk lett megszépítve.

Lehet, egy kicsit elıreszala-
dunk, de szeretném megkérdezni,
hogy a díszterem és a folyamatban
lévı vizesblokk felújítás mennyire
jelenti azt, hogy még sokáig a Baross
lesz a kollégiumunk? Mert sok más
szóbeszéd is szárnyra kapott már.

Ezek a felújítások már régóta
szükségesek voltak, tehát történjék
bármi, ha csak néhány évig maradunk
itt, akkor is megéri, hiszen addig is él-
vezhetjük ezek gyümölcseit. Egyéb-

ként nemsokára indul egy
nagyszabású felmérés, ami azt
hivatott megvizsgálni, hogy mi-
lyen lehetıségek rejlenek az
épületben a továbbiakban. Ez
után okosabbak leszünk. Addig
is minden ezután megrende-
zésre kerülı kari rendezvényen
élvezzük és becsüljük meg az új
dísztermünket.

Köszönöm a beszélgetést.
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PPetya

Mint új tagja a HK-nak, mit ér-
demes Rólad tudni?

Lázár Benedek (alias BenY) va-
gyok, a kar negyedéves, BSc-s hallga-
tója jármőtechnika szakirányon.
Másodévesként BISZ rendszergazda-
ként kezdtem a közösség érdekében
tevékenykedni. 2008/2009-es évben
KB Programszervezıként ismerked-
tem a programszervezés alapjaival,
segítettem a kari programok, többek
közt a Csatabárdásás, a Nyílt Nap, a
Jeges Est, a Gólyabál és a Kari Napok
lebonyolításában. 2009 júniusától va-
gyok a HK Programfelelıse. 

Milyen feladatai vannak egy
programszervezınek?

Feladataim közé tartozik a kü-
lönbözı kari programok szervezése,
felügyelete, a fellépık, helyszínek
egyeztetése, a programokhoz szüksé-

ges eszközök beszerzése, a rendezvé-
nyek közben felmerülı problémák
minél hatékonyabb megoldása. Célom
a kari rendezvények minél magasabb
színvonalon történı megszervezése,
illetve esetenként a többi Hallgatói
Képviselı munkájának segítése.

Milyen konkrét projekteken
dolgoztok most?

Nyáron a HK másik Programfele-
lısével, Szabó Viktorral (Vikk) együtt
szerveztük a Gólyatábort. Jelenleg az
egyetem többi karával együttmő-
ködve a BME Fesztivál szervezésében
veszünk részt, valamint hamarosan
elkezdjük a Gólyabál elıkészítését is.

Ha mindezek mellett ráérsz,
mivel foglalkozol még szívesen?

Szabadidımben Bp. III. és IV. osz-
tályban valamint a BME Villanyfényes
Bajnokságban vezetek focimeccseket.

Végül mit üzensz az olvasók-
nak?

Ha szeretnél segíteni a rendezvé-
nyeken, érdekel a programszervezés,
vagy csak kérdésed van, keress az e-
mail címemen (lazar.benedek@koz-
lekkar.hu) vagy sze-
mélyesen.

Vera

A program és aki mögötte van…
Gólyatábor, Kari Napok, BME Fesztivál, Jeges Est és még

sorolhatnám. Hogy ezekben mi a közös? Az, hogy a megszerve-
zésüket két ember bonyolítja le. Közülük a HK új tagjával,
BenY-vel beszélgettem.



Hogy merült
fel, hogy újra vál-
lalja a tanszékve-
zetıi posztot?

Úgy, hogy Me-
legh Gábornak
megsokasodtak az
egyéb tevékeny-
ségei. Már 1994-
tıl 2001-ig is én
vezettem ezt a
tanszéket, csak
akkor elmentem

külföldre két évre. İ arra az idıre át-
vette, és ez így maradt egészen tavaly
év végéig. Továbbá azt gondolom,
most úgy alakulnak a magyar ipar fo-
lyamatai, hogy benne a jármőipar a re-
cesszió idején elég kiemelt szerepet
játszik. A felsıoktatási intézményeknek
ebben szintén nagyobb részt kell vál-
lalniuk, úgyhogy ez jelentette a leg-
nagyobb motivációt.

Hogy zajlik maga a pályázat?
Az ember elıször elmondja a kol-

légáinak, mit képzel el. Ez fontos, mert
ık azok, akik egy kvázi bizalmi szava-
záson döntenek errıl a szándékról. Én
egy bizonyos koncepció szerinti száz ol-
dalas elıadást mondtam el, amit rend-
ben találtak. Ezt utána úgy jeleztük,
hogy megbeszéltük a Hallgatói Képvi-
selettel is néhány órában. Ezután kell
beadni a pályázatot, és ha van még
kérdés, meg kell válaszolni, ha nincs,
akkor szavaznak.

Mennyire volt nehéz a felada-
tokat újra átvenni?

Nem volt túl nehéz. Néhány struk-
túrán módosítottunk, elkészítettük a
tanszék stratégiatervét. Kicsit át kel-
lett alakítani a tanszéket. Eddig külön
volt a motor mint egy egység a tan-
széken belül, most a motorhoz hozzá-
rendeltük a hajtómővek többi részét.
Hoztunk néhány olyan döntést, amely
a tanszék eszközállományának a fej-
lesztését szolgálta; az elmúlt közel 13-

14 évben majdnem 60-70 millió forin-
tot költöttünk a tanszék eszközeinek
javítására. Vettünk két motorfékpadot,
egy sor eszközt az elektronikaokta-
táshoz, felújítottuk a csarnokunkat.

Milyen távlati tervei vannak?
Ez a folyamat megy tovább, de a

BSc-s oktatással kapcsolatban más-
fajta terhelést jelent a tanszéknek.
Egyrészt több a hallgató, legalábbis az
elején, de ez mőszaki tanszék, ahol
muszáj a tanszék eszközállományát to-
vább javítani. Ez szerintem elég jó
irányba halad, tehát lassan sehol sem
kell szégyenkeznünk a jelenlegivel. A
nappali oktatás mellett a tanszéknek
egy viszonylag fontos profilja a fel-
nıttképzés. Egyrészt az autómőszaki
képzésre egyre nagyobb igény van az
egyetemi képzés mellett, másrészt
amivel tüzetesen foglalkozunk, azok a
különbözı hatósági típusú képzések.
Ezek majdnem fıiskolai vagy egyete-
mi szintő képzések, viszont kívül esnek
a normál oktatási formákon. A hallga-
tói létszám azonban elıbb-utóbb csök-
kenni fog, tehát az életfogytig törté-
nı tanulást nekünk is komolyan kell
venni. Ebbe beszálltunk tíz éve, azó-
ta is mőveljük, tehát ez egy fontos te-
rület.

Az életraj-
zában olvas-
tam, hogy a
Gépészmérnöki
Karról érke-
zett…

Igen, a gé-
pészkar Mőszaki
Mechanikai Tan-

székén dolgoztam pár évtizedet, így
nem ismeretlen sem az egyetem, sem
a közlekedéskar. Itt több kolléga is
van, aki a gépészkaron végzett, vagy
különbözı szakmai fórumokon vagy a
menzán beszélgettünk egymással.

Hogy merült fel, hogy Ön vál-
lalja a Jármőváz- és Könnyőszerke-
zetek Tanszék tanszékvezetıi
pozícióját?

Olvastam a pályázatot, tájéko-
zódtam a dékán úrnál, a kollégáknál,
és láttam, hogy van értelme, vannak
támogatók is, van hozzá kedvem, így
beadtam a pályázatot. Nem csak én
pályáztam, de a kar úgy döntött, hogy
engem bíznak meg.

Hogy zajlik egy ilyen pályázat?
A kiírás megjelenik hivatalos he-

lyeken, például az egyetem honlap-
ján, ott az ember utánanéz, hogy
milyen feltételek vannak, és ha min-
den stimmel, meg kedve is van, akkor
beadja a pályázatot. Nyilvánvalóan
elıtte tájékozódni kell kollégáknál,
döntéshozóknál, régi munkahely ve-
zetıinél, hogy támogatják-e.

A tanszékvezetıi feladatokat
mennyire volt nehéz átvállalnia?

Az elején vannak új feladatok,
melyeket meg kell ismerni, de az
egyetemi munka számomra nem is-
meretlen. Több helyen dolgoztam
már a felsıoktatásban, vidéki fıisko-
lán, minisztériumban, külföldön,
tehát több megoldást is láttam,
tudom, hogy milyen egy jó tanszék,
hogy kell az oktatást megszervezni.
Az itteni szokásokhoz való alkalmaz-
kodás sem jelent problémát.

Mik a jövıbeli tervei?
Az oktatás területén szükséges a

bolognai rendszernek megfelelı tan-
tárgy-korszerősítés. Egy kicsit át kel-
lene alakítani a több évtized alatt
hagyományosan kialakult tartalmi ré-
szeket, átrendezni a súlypontokat, hi-
szen az élet halad, és néhány
fontosnak gondolt dolog ma már nem
annyira érdekes. A jövıben MSc-sza-
kokat kell indítani, és az új BSc-s
Jármő- és mobilgép mérnöki szak tár-
gyait is össze kell állítani.
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INTERJÚInterjú
Új vezetők a tanszékek élén

Karunk néhány tanszékének élére a közelmúltban új ve-
zető került. Ismerjétek meg a Gépjárművek, a Járműváz- és
Könnyűszerkezetek, valamint a Vasúti Járművek Tanszék újon-
nan kinevezett tanszékvezetőit!

Dr. Palkovics László – 
Gépjárművek Tanszék

tankcsapda

Dr. Vörös Gábor – 
Járműváz- és Könnyűszerkeze-

tek Tanszék

„A tanszékhez tartozó szakmai kör
kapacitása sokkal színvonalasabb és ha-
tékonyabb oktatást tudna produkálni.”



A tudományos kutatást illetıen
alapvetı cél minél több fiatal okta-
tót, doktoranduszt idehozni a tan-
székre, akik késıbb megszerzik a
PhD-fokozatot. A fiatalítás révén a je-
lenleg elég rutinos tagokból álló tan-
szék bekapcsolódhat a szőkebben vett
hazai mechanika és jármőváz szakmai
körbe, és így kialakulhat egy értékes
kapcsolatrendszer.

Köszönöm a beszélgetést, és
sok sikert kívánok a munkájához!

H o g y a n
merült fel az
Ön neve a po-
zíció kapcsán?

Elég régen,
1982 óta dolgo-
zom a tanszé-
ken, Zobory
tanár úr volt a
tanszékvezetı,

és az új szabályok szerint 65 éves kor
után ezt a funkciót már nem lehet be-
tölteni. Kellett valaki helyette – kö-
rülnéztek a tanszéken, és én voltam
a következı, aki erre a pozícióra
megfelelt.

Hogy zajlott maga a tanszékve-
zetıi pályázat?

Dékán úr kiírta a pályázatokat,
amelyekre lehetett pályázni. Magam
is készítettem egy pályázatot, amely
aztán véleményezésre került. A tan-
szék dolgozói is mondhattak véle-
ményt róla, továbbá a kari tanács is
döntött, hogy javasolja vagy nem ja-
vasolja az illetıt az adott pozícióra.

Ezt követıen döntött a dékán úr a
tanszékvezetıi kinevezésrıl.

Mennyire ment egyszerően az
átállás? Könnyen tudta átvenni a fel-
adatokat az elıdjétıl?

Sokat dolgoztunk mi már elıtte
is közösen, nagyjából képben voltam,
hogy milyen munkák hogyan folynak a
tanszéken, nem volt meglepetés
ezeknek a másik oldalról való megis-
merése. És mivel ez egy folyamat,
professzor úr azóta is folyamatosan
segít a felmerülı problémákban,
tehát nem volt semmi gond az átál-
lással. Persze az csak apránként derül
ki, hogy mennyire szerteágazó is a
feladat, a fontos dolgok mindig a
részletekben rejlenek.

Milyen rövid- és hosszú távú
tervei vannak?

Elıször is bedolgozni magam a
funkcióba, és részben folytatni az
eddig is jól mőködı stratégiát, rész-
ben viszont persze vannak apró fej-
lesztési elképzelések. Lesz, amit
majd megpróbálunk másképp csi-
nálni, más szemszögbıl nézni. Amit
mindenképp fejleszteni kell: a sze-
mélyi állományban a doktori fokoza-
tok megszerzésének ösztönzése. A
tanszék profilja elég szerteágazó,
most már nem csak a vasúti jármő-
vekre terjed ki, hanem a rendszera-

nalízis tekintetében is elég sokfajta
tevékenységet folytatunk. Maple,
Matlab, és más – például végeselemes
módszerben szerzett – tapasztalatain-
kat is próbáljuk választható tárgyak
keretében továbbítani a hallgatók-
nak. A számítógépes háttért szeret-
nénk bıvíteni, új számítógépes labort
építeni, ahol most már ezekre a szá-
mítógép-igényes órákra is több hall-
gatót le tudunk ültetni. Ezek mégis
inkább rövid távú tervek: nagyon
messzire nem lehet itt látni. Jön
majd az új képzés, megint egy kicsit
alakítani kell, tantárgyakat össze-
szervezni, tehát lesz itt feladat, attól
nem félek, hogy munka nélkül marad-
nánk.
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András

A 2009. június 16-i Kari Tanácson átadott kinevezések:
Egyetemi docensi kinevezések:
Dr. Sághi Balázs - Közlekedésautomatikai Tanszék
Dr. Varga István - Közlekedésautomatikai Tanszék
Dr. Németh Huba - Gépjármővek Tanszék
Címzetes egyetemi tanári kinevezések:
Dr. Lovas Antal - Jármőgyártás és -javítás Tanszék
Címzetes egyetemi docensi kinevezések:
Misuth Gábor - Építıgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika

Tanszék
Berczy János - Jármőgyártás és -javítás Tanszék
Dr. Kiss Gyula - Jármőgyártás és -javítás Tanszék
Dr. Sólyomvári Károly - Jármőgyártás és -javítás Tanszék
Dr. Szmejkál Attila - Jármőgyártás és -javítás Tanszék
Dr. Soumelidis Alexandros - Közlekedésautomatikai Tanszék
Dr. Szászi István - Közlekedésautomatikai Tanszék
Rácz János - Repülıgépek és Hajók Tanszék
Gratulálunk a kinevezésekhez!

Seherezádé

Dr. Szabó András – 
Vasúti Járművek Tanszék

„A végeselem módszert jószerivel
minden végzett mérnöknek kéne ta-
nítani, ez ma már nem egy speciális
dolog.”

„Az csak apránként derül ki, hogy
mennyire szerteágazó is a feladat, a
fontos dolgok mindig a részletekben
rejlenek.”



Miért volt szükség a tankör-
rendszerre? 

Több oka is van, hogy próbáljuk
ezt a karon bevezetni. Az egyik, hogy
a kreditrendszer bevezetésével a hall-
gatói közösségek egy kicsit atomizá-
lódtak, gyakorlatilag azt lehet mon-
dani, hogy megszőntek. Az erı, ami ed-
dig a közösségekben volt, ami segítette
volna a tanulmányi munkát és a ta-
nulmányi problémák egymás közötti
megbeszélését, megszőnt. Elıfordult
az a helyzet is, hogy az azonos cso-
portba kerülı, azonos kurzust felvevı
hallgatók szinte nem is ismerték egy-
mást. A másik ok, hogy az ipari part-
nereknél, munkahelyeken egyre inkább
dominánssá válik a team-munka, kü-
lönösen a nagyvállalati rendszerben.
Ha a hallgató egy viszonylag zárt cso-
portban végzi a tanulmányait, ott
megismerik egymás erısségeit és gyen-
geségeit, tehát azt, hogy az egyik a
másiknak hogyan tud segíteni. Érzik az
egymásrautaltságot, tehát egy ilyen
munkakörnyezethez könnyebben tud-
nak alkalmazkodni. A harmadik ok az
egyetemi munkával kapcsolatos. Úgy
érzékeljük, hogy a tanulmányi munkát
is jobban segítené, hogyha tanulókö-
rök lennének, és a tanulóköröknek
lenne egy tanári segítıjük is (ezt lehet
osztályfınöknek, tankörvezetınek,
tankör-patronáló tanárnak nevezni),
akihez az elsıéves hallgató mindig for-
dulhat. Ha valamilyen problémája
van, nem ért valamit az egyetemi mun-
kában, tanulmányi problémái vannak,
akkor azokat el tudja mondani a ta-
nulókör-vezetı tanárnak. Tehát a tan-
körrendszer bevezetésével a közösség,
meg a tanulmányi eredmény szem-
pontjából is mindenféleképpen pozitív
elırelépést várunk.

Ilyenformán a patronáló tanárok
vállára felelısség nehezedik. İk is
kaptak felkészítést?

Az egyetemen a ’80-as években,
még talán a ’90-es évek elején is vol-

tak tanulókörök. Az oktatók között még
többen vannak, akik annak idején vol-
tak tanulókör-patronáló tanárok. Akkor
egy kicsit más volt a cél, mint most.
A rendszerben nincs több felelısség a
tanárok vállán, mint az oktatási fele-
lısség. Tulajdonképpen ez egy plusz ok-
tatói munka, hogy segítsék a hallgatók
tanulmányi munkáját és beilleszkedé-
sét. Ami a felkészítést illeti: a tan-
székvezetı kollégákkal megbeszéltük,
hogy hogyan látják ennek a bevezeté-
sét. Azt lehet mondani, hogy nagy tá-
mogatást kapott a rendszer. Azokkal a
kollégákkal, akiket a tanszékvezetık
javasoltak, elvileg két alkalommal ta-
lálkoztunk. Az egyik alkalom júliusban
volt, amikor elmondtuk nekik a prob-
lémákat, hogy miért szeretnénk be-
vezetni újra a tankörrendszert, és
hogy mi lenne az ı feladatuk. Egy ré-
szük, aki nem volt akadályozva a sza-
badságolás miatt, a gólyatáborba is el-
jött, tehát ott is beszéltünk, és ott már
közvetlen kapcsolatba kerültek a hall-
gatókkal. Minden héten az órarendben
Egyetemi polgári ismeretek közleke-
désmérnököknek kurzus szerepel, min-
den tanulókörnek külön-külön, ahol a
tanulókör-patronáló tanárok tudnak
találkozni a tankörrel. Ott minden
jellegő problémát fel lehet vetni,
akár magánjellegő, akár szakmai, akár
egyetemi-igazgatási jellegő. Én is ezen
keresztül próbálom az információkat
győjteni, de a tanulópatronálókhoz
ezen kívül is bárki bármikor elmehet.

A tanulókör-rendszert a men-
torrendszerrel hogy lehetett össze-
egyeztetni?

A Hallgatói Önkormányzattal az
elmúlt tanév végén a kérdést részle-
tesen átbeszéltük. İk elmondták,
hogy a mentorrendszernek mi a fı fel-
adata. Gyakorlatilag nem sokban kü-
lönbözik a tanulókör-patronáló tanár
feladata a mentorétól, csak abban,
hogy ı nem egy hallgató, hanem egy
oktató személyiség és az oktató a kar
vezetésével, a tanszékekkel, tapasz-
talatával jobban tud segíteni. Ugyan-
annak a csoportnak van egy patroná-

ló tanára és egy mentora is. Ezt a Hall-
gatói Önkormányzattal egyeztettük. A
tanulókör-patronálók a mentorokkal is
találkoztak a gólyatáborban, tehát
tudják ki a mentor, telefonszámokat
cseréltek, így a kapcsolattartás bizto-
sított.

Meddig fogja kísérni a tankör-
rendszer az elsısöket?

Szívem szerint azt mondanám,
hogy három és fél évig. Ennek azonban
technikai akadályai vannak. Az egyik a
szakosodás, a másik pedig, hogy elsı
év után nem biztos, hogy egy-egy
tankör tagjai ugyanúgy veszik fel a tár-
gyaikat. Mi azt szeretnénk, hogyha mi-
nél több tanuló tudna a mintatanterv
szerint haladni, ugyanúgy venné fel a
tárgyakat, így a rendszert tovább fenn
tudnánk tartani. Meglátjuk.

A tél folyamán minden tanszéken
értékeltük a BSc-s tanulmányi munkát.
Minden tanszéki értekezleten szemé-
lyesen részt vettem. Néha elkeserí-
tettek bizonyos eredmények, például
hogy az elsı vizsgákon a hallgatóság-
nak körülbelül 20%-a eredményes. Ez
katasztrófa. Ez fıként abból adódik,
hogy a hallgató, amikor bejön ide az
egyetemre, nem mindig tudja, hogy mi
az egyetemi oktatás. Itt adott a nagy
szabadság, mert nem kell óráról órá-
ra készülni. Mire a hallgató észbe
kap, addigra megírja az elsı vagy a má-
sodik zárthelyit, sikertelenül. Eleve
nagy hátránnyal fut neki a vizsga-
idıszaknak, vagy esetleg már félévközi
jegyes tárgyaknál negatívum lesz az
eredménye. Arra kértem az oktató kol-
légákat, hogy most az elején nagyon fi-
gyeljenek oda arra, hogy próbálják
megértetni a hallgatókkal, hogy nem
kell óráról órára készülni és felelni, de
vannak tanulmányi kötelezettségek
(zárthelyik, feladatok, beszámolók,
labormérések stb.), amikre készülni
kell. A tananyagot meg kell érteni, gya-
korolni kell, tehát itt az önszorgalmú
tanulásnak sokkal nagyobb jelentısé-
ge van, mint a kényszertanulásnak.
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Tankörrendszer – régen és most

Idén újra bevezetésre került a tankörrendszer, mely régen
egy jól működő kezdeményezés volt, ám a kreditrendszerbe
való belépéskor vége szakadt. A témáról Dr. Kulcsár Bélát, ka-
runk dékánját és Dr. Komócsin Zoltánt, a Központi Tanulmá-
nyi Hivatal igazgatóhelyettesét kérdeztük.

Dr. Kulcsár Béla

Eszti és PPetya



Hogyan merült fel, hogy Öné le-
gyen a pozíció? Hogy zajlott a pá-
lyázat?

Valójában dékán úr kereste meg
az egyes dékánhelyettes-jelölteket, s
közöttük engem kért fel a gazdasági
feladatok ellátására. Ez úgy történt,
hogy áthívott az irodájába, vázolta,
hogy ez lenne a feladat, átbeszéltük,
hogy milyen súlypontok lennének, s
ezekkel én nagyjából egyetértettem.
Kaptam egy hétvége gondolkodási
idıt, és azt követıen igennel vála-
szoltam a felkérésre. A pályázatot
már korábban kiírták, de magamtól
nem gondoltam rá, hogy erre jelent-
kezzek, mert viszonylag fiatalnak érez-
tem magam a vezetıi körben. Viszont
mivel dékán úr megkért rá, nyilván be-

adtam a pályázatot, s ezt dékán úr – rö-
vid egyeztetést követıen – jóvá is
hagyta. Ezt követte az, hogy dékán úr
hivatalosan is jelölést tett a Kari Tanács
felé a négy dékánhelyettesre, illetve
a Dékáni Hivatal vezetıre. A szavazás
egyértelmő többséggel támogatta a je-
lölteket, ezért dékán úr augusztus 1-
ei hatállyal meg is tette a kinevezé-
seket, közöttük az enyémet is.

Könnyen át tudta venni az elıd-
jétıl a feladatokat?

A váltás viszonylag könnyen ment.
Gyenes tanár úr volt a korábbi gazda-
sági dékánhelyettes, ı egyrészt ellátott
mindenféle anyaggal, amelyeket szó-
beli kiegészítések követtek. Gyakor-
latilag felkészített arra, hogy milyen
tevékenységek várnak rám – ez az egyik
szál. A másik szálon pedig ki kell, hogy
emeljem Kugler Józsefnét, a kar gaz-
dasági elıadóját, aki nagy segítsé-
gemre volt abban, hogy az átvételt
operatív szinten is hatékonyan meg-
tegyem. Kinevezésem kapcsán felvet-
tem vele is a kapcsolatot, átbeszéltük
a dolgokat és így, ezen a kettıs vona-
lon végül is abszolváltam a feladatot.
Mindez elég gyorsan történt, mert
Gyenes tanár úr a nyár közepi utolsó
gazdasági vezetıi értekezletre már el-
vitt engem is, és ott bemutatott a ha-

sonló munkakörben tevékenykedı,
más karokat képviselı kollégáknak, il-
letve az egyetemi gazdasági felsıve-
zetésnek.

Milyen további tervei vannak
ebben a pozícióban?

Többnyire operatív feladatok van-
nak, a stratégiai tervezés viszonylag
korlátozott. Bizonyára ismert a hall-
gatók elıtt, hogy elég szoros feltéte-
lek mellett gazdálkodik a kar, s maguk
a tanszékek is. Évrıl-évre arra vagyunk
kényszerítve, hogy plusz forrásokat
hozzunk be a karra, és a keletkezı hi-
ányos finanszírozást ezzel pótoljuk. Te-
hát az egyik legfontosabb feladatunk,
hogy a kar mőködıképességét bizto-
sítsuk. További feladatom – dékán úr
döntési kompetenciájával – a költség-
vetési tervezésben való aktív részvé-
tel, s eközben az egyetem felıl érke-
zı pénzek kapcsán karunk érdekeinek
érvényesítése.

Köszönöm a beszélgetést! Sok si-
kert kívánok a munkájához!
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András

Új dékánhelyettes – Dr. Bokor Zoltán

Miért volt szükség a tankör-
rendszer újbóli bevezetésére?

Amikor én hallgató voltam, volt
egy tankör osztályfınökkel, és egy
ún. kurátor, kari oktató, aki kapott
két hallgatót, és ıket segítette az
egyetemi pályafutásukban. A késıbbi-
ekben én is voltam osztályfınök. Ha
egy hallgatónak akadt valamilyen
problémája, akkor felkereste a patro-
náló tanárát. Amikor létrejött a kre-
ditrendszer, nagy lett mindenkinek a
szabadsága, tetszés szerint lehetett
felvenni a tárgyakat. Persze elsı fé-
lévben még elég kötött volt, de a má-
sodik félévtıl mindenki úgy csinálta
az órarendjét, ahogy a legjobbnak
látta, és ezt nem lehetett szabá-
lyozni. Most a bevezetésére azért ke-
rült sor, mert a kar vezetıi

észrevették, hogy romlanak a tanul-
mányi eredmények, és a hallgatók
fél, illetve egy év után itt hagyják a
kart, az egyetemet. Emiatt döntöttek
az újbóli beindításáról. 

Mennyiben azonosak a mai tan-
körök a kezdetekkor lévıkkel?

Ez most már egészen eltér a ré-
gitıl. Régen, ha volt egy tankör, az
kb. egy szakot jelentett, mert telje-
sen máshogy épült fel az oktatás. Vál-
tozott valamennyi korábbi szak is, és
elment a szakirányok felé. Gyakorla-
tilag tehát a mostani nem hasonlít a
régi tankörökhöz, de reméljük, hogy
ez is beválik.

Milyen eredményeket várnak a
tanköröktıl?

Ha sikerül csökkenteni azt a lét-
számot, aki idıközben hagyja itt az
egyetemet, az szép eredmény lenne.
Meg kell tanítani a hallgatóknak, ho-
gyan kezeljék a szabadságot, és fent

kell tartatni velük az egyensúlyt, hogy
ne essenek át a ló rossz oldalára.
Gyakran elıfordul, hogy elsı félévben
az alapozó tárgyak miatt megkérdik,
hogy „Miért is jöttem én ide?”, hiszen
nem érzik, hogy ez valóban a közle-
kedéshez kötıdne, és a tankör-patro-
nálók ilyenkor is támaszt nyújtanak.

Ön úgy gondolja, hogy ez mő-
ködni fog?

Bízom benne, és nagy reménye-
ink vannak ezzel kapcsolatban. Re-
mélem, nem hiába.

Köszönöm a beszélgetést!

Zsu

Dr. Komócsin Zoltán



Az interjúra a regisztrációs hét
egyik reggelén kerül sor. Készségesen
kezet nyújt, hellyel és kávéval kínál.
Érdeklıdik, hogy kiüljünk-e az L épü-
let elıtti parkrészbe, kedves és köz-
vetlen, mintha régi ismerısök
lennénk.

Elıször is szeretnék kérni egy
rövid bemutatkozást Öntıl!

Pápai Ferenc vagyok, 1952-ben
születtem. Nagyon harmonikus csa-
ládban élek, hála a szép és okos fele-
ségemnek. A két fiam közül a
nagyobbik 33 éves, ı az Auchan so-
roksári áruházának az igazgatója,
egészen fiatalon. A kisebbik fiam 23
éves, ı nyelveket tanul, számítógé-
pes, ECDL-kurzusokat végez. Két uno-
kám van. A nagyobbik most
másodikos, a másik kisuno-
kám kislány, ı most kezdte
meg az ujja köré csavará-
somat. Igazából, ha vissza-
tekintek a családunk éle-
tére, akkor azt kell monda-
nom, hogy nagyon nagy sze-
rencsém van, mert a
szakmai és tudományos
munkámban mindig számít-
hattam a család támogatá-
sára.

Milyen mérföldkö-
vekre tekinthet vissza pá-
lyájával kapcsolatban?

1976-ban végeztem itt
az egyetemen, Gépészmér-
nöki Karon, géptervezı sza-
kon, mőszertechnika ága-
zaton. Ez akkor merıben új
volt, ma is vannak ilyen új-
rainduló, majd késıbb el-
haló ágazatok. Valószínőleg
ez sikeresnek volt mond-
ható, mert szívesen fogad-
tak minket a SZIMFI-nél, és
az ezen a szakon végzette-
ket az iparban. Viszonylag fi-
atalon magas pozícióba
neveztek ki, és utána 8 évig,
a rendszerváltásig fıosztály-
vezetı voltam egy 6000 fıt
foglalkoztató országos nagy-

vállalat minıségfejlesztési fıosz-
tályán. A rendszerváltás a magyar
szerszámgépipart kinullázta, meg-
szőnt… Más állás után kellett nézni,
bár nem volt szándékomban otthagyni
azt a munkahelyet. Nem azért, mert
fıosztályvezetı voltam, hanem mert
szerettem azt a munkát.

A SZIM megszőnése után elkerül-
tem abba a középiskolába, ahova én
is jártam. Ez már a közlekedéssel
kapcsolatos iskola, mert itt repülı-
gép-szerelıket, autószerelıket, repü-
lıgép- mőszerészeket oktatnak kö-
zépiskolai szinten. Az eredeti szándé-
kom szerint ezen a munkahelyen töl-
töttem volna el életem végéig az
idıt, ha nem alakul át úgy a középis-
kolai oktatás, hogy a programozásról

áttérnek az úgynevezett felhasználói
számítógép-kezelés és internetezés
oktatására. Ami igazán bosszantott az
„Internet oktatása középiskolában”
címő koncepcióban, hogy szörfözés-
sel, böngészéssel telt el. Annak ide-
jén, az internet hajnalán ez a
gyerekeknél gyakorlatilag a 18 éven
felüli oldalak látogatásában merült ki,
és hát az ember cikázott ide-oda az
osztályteremben, hogy visszaterelje a
tanulókat a feladathoz. 

Tehát a középiskolai pályafutá-
somban a kedvemet szegte, hogy iga-
zából nem programozást, nem komoly
mőszaki témákat kellett számítás-
technika ürügyén tárgyalni, hanem
felhasználói szintő kurzusokat kellett
tartani. Ez egy mérnökember számára
deheroizáló. Ekkor elevenítettem fel
a kapcsolatot a tanszékünkkel, az Épí-
tıgépek, Anyagmozgatógépek és
Üzemi Logisztika Tanszékkel. Szeren-
csésen sikerült külsısként néhány

órát kapnom. Itt robot-
technika, illetve irányítás-
és automatizálás technika
gyakorlatokat vezethettem
Dr. Kulcsár Béla professzor
úr irányítása alatt. Két év
után pedig fıállásba kerül-
tem ide az egyetemre ad-
junktusként, egyetemi
doktori tudományos foko-
zattal.

Mennyiben volt más
élmény visszakerülni az
alma materbe?

A hallgatókkal való
közös munka örömömre
szolgált. Óriási különbsé-
get jelent egy középisko-
lás fiatallal és egy
egyetemi hallgatóval
együtt dolgozni. Gyakor-
latilag megszőnt az a
probléma, hogy fegyel-
mezni kelljen. Itt olyan
hallgatókkal találkoztam -
negyed-, ötödévesekkel,
akik kellıen motiváltak.
Vagyis könnyebben végez-
hettem a munkámat. A
hallgatók, ha véleményük
van, nem restellik azt el-
mondani. Egyenrangú
partnerként lehet velük
szakmai vitákat folytatni. 
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INTERJÚInterjú
A katedra másik oldalán

Már megszokott rovatunkban Dr. Pápai Ferenccel, az
Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tan-
szék frissen kinevezett tanszékvezetőjével beszélgetünk.



Nagyon fontosnak tartom még az
egyetemi munkában a diplomaterve-
zıkkel való foglalkozást. Sajnos egy-
szer-egyszer volt már olyan végzıs,
akinek a munkájához a tárgyi feltéte-
lek a diplomatervezés kezdetekor
még nem voltak meg. Ez nagyon ve-
szélyes. Mostani álláspontom szerint
csak olyan diplomatervet javaslok ki-
írni, aminél már a kezdésnél rendel-
kezésre állnak a tárgyi feltételek
(eszközbeszerzés nehézségei).

Ha jól tudom, tanszékvezetıi
pályázatában is szerepelt erre vo-
natkozó terv…

Ezzel kapcsolatban van egy olyan
elképzelésem, hogy a diplomaterv-
készítést megelızı félévben legyen a
hallgatóknak egy úgynevezett „bi-
anco” tárgyuk. Ez szolgálna a diplo-
matervre való közvetlen felké-
szítésre. Sajnos nagyon sok olyan dol-
gozattal találkozom, amirıl szembe-
ötlıen látszik, hogy az iroda-
lomtanulmányozási rész az internet-
rıl lett letöltve, anélkül, hogy a dip-
lomázó egyáltalán elolvasná, hogy mit
másolt át copy - paste módszerrel, és
a diplomatervnek csak az utolsó 12-
15 oldala foglalkozik szigorúan a saját
munkával. Ha ilyen bianco tárgyat is
tanulna, célszerően már annak az ok-
tatónak a vezetésével, aki késıbb a
tanszéki konzulense lesz, akkor elke-
rülhetık lennének az interneten való
bolyongások, céltalan keresések, és
tudatosan az irodalomtanulmányozás
közben csak azokkal a további isme-
retekkel foglalkozna a hallgató, ami a
munkájához közvetlenül szükséges. 

Személyes tapasztalatai alapján
milyen tanácsot adna a hallgatók-
nak!

Amikor én egyetemista voltam,
akkor mellette dolgoztam. Újságot
hordtam. Hírlapkézbesítıként hajnali
fél 5-kor kellett felkelni, az újságot
házakhoz, lakásokhoz kivinni, s ami-
kor végeztem, akkor jöttem be az
egyetemre. Gyakorlatilag fáradtan,
félálomban ültem végig a matema-
tika, mechanika elıadást. Abból a
pénzbıl, amit kerestem, motorkerék-
párt vettem, tehát nem volt ez any-
nyira fontos dolog. Manapság nagyon
sok olyan hallgatóval találkozom, aki
létszükségbıl dolgozik az egyetemi
tanulmányai mellett. Megértem ıket,

de azt tanácsolom, hogy ha nem fon-
tos, tehát nem a család vagy szemé-
lyes létfenntartása miatt kell, akkor
inkább ne menjen el dolgozni, ne ve-
gyen motorkerékpárt, hanem a tanul-
mányokra helyezze a hangsúlyt, mert
most alapozza meg jövıjét. 

Ha jól tudom sokáig része volt
az életének a sport…

A kajak-kenu sportba születtem
bele, édesanyám kajakos versenyzı,
édesapám kenus sportoló volt, tehát
ık a kajak sportban ismerkedtek meg
egymással. Kenuztam jó ideig az UTE-
ben, az akkori Dózsában. Igazi nagy
eredményeim nem voltak, de olyan
nagy versenyzıkkel voltam egy egye-
sületben, akik késıbb világbajnokok,
olimpiai bajnokok lettek, és láttam
azt, hogy mennyit dolgoznak, mennyi
munkájuk feküdt ebben. A kajak
olyan sport, amit 10-11 évesen kell
elkezdeni, tehát már általános iskolá-
ban őzik. Középiskolában is sportol-
tam versenyszerően, egy napom úgy
telt el, hogy laktunk Budán az Isten-
hegyi úton, reggel elmentem Csepelre
a technikumba, iskola után kimentem
Óbudára, ahol a Dózsának volt a vízi
telepe, és a háromszög bezárásaként
este nyolc óra körül értem haza
ismét. Ez így elég nehéz, de azt hi-
szem hasznos volt az, hogy verseny-
szerően sportoltam. Ezután, amikor
egyetemi hallgató lettem, fokozato-
san abbahagytam a versenyzést, és
versenybíráskodni kezdtem. Ott egyre
több munkát vállaltam, és így lettem
az átigazolási bizottság vezetıje,
ahol a versenyzık nyilvántartása is
történt. Én vezettem be a kajak-kenu
sportban a versenyzık számítógépes
nyilvántartását adatbázis-kezeléssel,
amit azután továbbfejlesztettem a
kajak-kenu verseny teljes lebonyolí-
tásához szükséges informatikai szol-
gáltatásokkal (versenymősor, sorso-
lások továbbjutási táblázat alapján,
illetve versenyjegyzıkönyvek számí-
tógépes elıállítása).

Megkérdezhetem, mivel foglal-
kozik szabadidejében?

Nevezetesen, hogy gyufaszálak-
ból felépítem-e a Parlamentet? Vagy
horgászom-e? Vagy egyéb pótcselek-
vést végzek? Hát ilyen nincsen. Igazá-
ból olvasni szeretek sokat, és zenét
szoktam hallgatni. A zenének a klasz-
szikusait szeretem, mint Carlos San-
tana, Jimmy Hendrix, de hát a mi
nemzedékünk ezen nıtt fel. Az olva-
sást fontos dolognak tartom felnıtt és
gyerekkorban is. Mostani kedvenc idı-
töltésem, hogy az új regények mellett
újraolvasok olyan könyveket, regé-
nyeket, amelyeket már fiatal korom-
ban egyszer elolvastam. Azt tapasz-
talom, hogy a könyv így idısebb fejjel
újraolvasva bizony egészen másról
szól, mint amit én annak idején fiata-
lon értettem belıle. Példa a Híd a
Kwai folyón. Fiatalon azt olvastam ki,
hogy a hadifoglyok összefognak, újra-
építik, ha lerombolják, ismét újraépí-
tik, tehát a legyızhetetlenség
metaforája. Most viszont nem ez ol-
vasódik ki ebbıl a könyvbıl, hanem az
az angol mentalitás, hogy a tiszt, aki
ugye nyilván a nemesi körökbıl került
ki, a mundér becsülete, a saját sze-
mélyiségének a kihangsúlyozása érde-
kében képes feláldozni a saját
honfitársainak az életét. Neki csak
egyetlenegy szempontja van, hogy
azt a látszatot, amit az angol arisz-
tokrácia jelent, azt ı még ilyen kö-
rülmények között is fenn tudja
tartani.

Köszönöm szépen a beszélge-
tést!

Ezután még váltunk néhány szót
az irodalomról és lelkemre köti, hogy
a 22-es csapdáját mindenképpen ol-
vassam el, amihez kölcsön is adja a
szükséges kötetet.
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INTERJÚInterjú

balasnyikov
Az interjú vágatlan és számta-

lan érdekességgel teli változatát,
melyből kiderül, hogy a tanár úr ho-
gyan lett a Népsport szerint a Dózsa
fizetett ügynöke, megtalálhatjátok
blogunkon.
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SZIA!Szia!

Amikor elsıben kollégista let-
tem, fel sem merült bennem, hogy ne
köszönjek rá lépten-nyomon minden-
kire, aki szembe jön az épületben.
Akkoriban ugyan más volt a helyzet,
hiszen a velem egy folyosón lakók
egyben az évfolyamtársaim voltak
(bár a mai napig nem mondhatom el,
hogy ismerem mindannyiukat), de én
akkor is szaporán szórtam a
„hello”-kat, és a „szia”-kat,
mikor másik emeleten jár-
tam. Mégpedig azért, mert
szerintem ez a normális.
Falun is ez a szokás, és
nem azért, mert ott túl ud-
variasak, vagy éppen túl
buták az emberek. Ezért is va-
gyok meglepıdve, hogy a Baross-
ban gyakran tapasztalom, hogy a
lakók szó nélkül sétálnak el mellet-
tem. Az etikett szerint: elıre köszön
a férfi a nınek, a fiatalabb az idı-
sebbnek, a beosztott a fınöknek, a
belépı a bent lévıknek. Nézzük csak
szépen sorjában…

Mivel a karon az a maroknyi lány
is teljesen beasszimilálódik a fiúk
közé, így nyilván nem várjuk el, hogy
a fiúk elıre köszönjenek. Persze, ez
is gyakran megesik, aminek külön örü-
lök, de amit alapvetıen elvárnék,
hogy ha valaki jön szembe, és sejtjük,
hogy ismerjük egymást (vagy tudjuk,
hogy egy lakóépületben vagyunk),

akkor ne az történjen, hogy elsuny-
nyogunk egymás mellett, esetleg mo-
tyogunk valamit a bajszunk alá,
hanem inkább mondjuk valami üdvöz-
lést akkor is, ha nem is vagyunk any-
nyira biztosak az ismeretségben. Ha
meg valaki ránk köszön, akkor kö-
szönjünk vissza. Persze, találkoztam
már én is olyannal, akiket életemben

nem láttam, sıt néha a neve-
men is szólított, de a helyes

reakció sosem az, hogy bá-
mulok rá, mint borjú az új
kapura, hanem viszonzom
a köszöntését. Már nincs
ott anyukám, hogy meg-

rángassa a kabátomat.
Nem mondom, hogy

velem nem fordul elı, hogy nem
figyelek, és csak késın eszmélek rá,
hogy ismerıs jött szembe, aki köszönt
is (fıleg korábban, mikor még nem
hordtam kontaktlencsét, és nem lát-
tam semmit), de nem gyakori. A koli
közelében vagy a suli felé sétálva
azért mindig szoktam figyelni.

Fiatalabb az idısebbnek… nos,
igen. Mikor az elsı, vagy másodéve-
sek bekerülnek a BGK-ba, nagyon gya-
kori, hogy nem érzékelik, hogy
gyakorlatilag egy házban élünk velük,
és azért „fiatalabbként” illik mindig
elıre üdvözölni a korábban már benn
lakókat. Én ebben is rugalmas vagyok,
de van, akinek ez a heppje, hogy az

újonnan beköltözöttektıl elvárja az
elıre köszöntést. Az etikett szerint
igazuk van.

A beosztott-fınök viszont pedig
levetíthetjük a tanárokra. Sokaknak
ciki, mikor valamelyik oktató szem-
bejön az utcán, és nem is mondanak
neki „jó napot”-ot, mert úgy gondol-
ják, hogy ha a tanár meg is ismeri
ıket, akkor is milyen pedálozós dolog
köszönni neki. Hát, nem az. Biztosak
lehettek benne, hogy ha nem ismer
meg, akkor is vissza fog köszönni, és
még az is lehet, hogy legközelebb már
nem lesz neki idegen az arcotok. Dok-
toranduszok pedig gyakran felbukkan-
nak a HaBárban is, szóval egészen
nyilvánvaló, hogy nem harapnak.

El is érkeztünk az utolsó részhez:
belépı a bent lévınek. Gondolok itt a
portásra, vagy a vendégkártyákkal
rendelkezıkre. Szerintem természe-
tes, hogy annak az embernek, aki ırzi
az épületet (még ha nem is olyan lel-
kesen, mint némelyük) odaszólunk va-
lamit be- és kilépéskor. A vendégekkel
viszont furcsamód sosincs gondom,
mindig lelkesen köszöngetnek. Lehet,
hogy csak én látom rosszul, és mikor
mi lépünk be más helyre, akkor jól vi-
selkedünk?

Russka

Emlékeztek még, mikor anyu mellett mentünk az utcán, és
megrángatta a kabátunk ujját, ha nem köszöntünk rá az ismerőse-
ire? Nos, én igen, és akkoriban egy életre megtanultam, hogy kö-
szönni igenis fontos.

Köszöntem

„…elő-
re köszön a férfi

a nőnek, a fiatalabb
az idősebbnek, a be-
osztott a főnöknek, a

belépő a bent lé-
vőknek.”



Az EFOTT (Egyetemisták és Fıis-
kolások Országos Turisztikai Találko-
zója) különlegességéhez híven,
minden évben más-más helyszínen
kerül megrendezésre. Idén Baja szol-
gált a rendezvény otthonául, ahová
csütörtökön, a második napon érkez-
tem. Baja belvárosa még ekkor is
csendesnek tőnt, bulinak, koncertek-
nek nyoma sem volt. Nem véletlenül:
a szervezık a Sugovica folyó (Duna-
mellékág) által elkülönített Petıfi-
szigetet választották, amelynek
elzártsága ideális volt egy fesztivál
számára, ám mérete kevésbé. (Kicsit
sőrőn érték egymást a színpadok.)

A többiekkel találkozva, lepako-
lás után Kozellel felvértezve, indul-
tunk el kezdésnek egy Belmondo vs.
KFT “hangversenyre”, a Red Bull Ze-
nehangárjába. A hangversenyt itt szó
szerint kell érteni: Két színpad egy-
mással szemben, a hallgatóság pedig
középen. A feladat egymás zenéinek
eljátszása, vagy éppen régi klassziku-
sok saját stílusban való elıadása. A
gyıztest a közönség választotta ki,
méghozzá a hangerejével szavazva.
Hát, volt hangulat, azt meg kell
hagyni!

Innen az éppen kezdıdı Quimby
koncertre mentünk át. A színpadon és
a közönség elsı soraiban tombolt a
feszthangulat, viszont hátrébb vala-
hogy visszafogottságot éreztem, egy
kis „holnapra is kell még erı” tarta-
lékolást. Kár volt érte, mert a zene-
kar tényleg mindent megtett. Igen
látványos volt, ahogy Kiss Tibor (a

Quimby énekese) egy magnetofonnal
üvölt a mikrofonba, miközben egy
másikkal tolja bele a sziréna effek-
tet.☺Az igazi fesztiválhangulat pénte-
ken kezdıdött: sátorban, reggel 7-8
óra környékén kiabálásra ébredni,
majd 9-kor hıgutától menekülni a há-
lózsákból, megadja a feelingjét a
napnak! Leírva ez mind ijesztıen
rossz, de akkor és ott, abban a hely-
zetben tökéletes indítás. Sátorban
ülve, májkrémes kenyeret tolni, ami
pizzakrémmel egyenesen a csúcsok
csúcsa, nem is kívánhatna jobbat az
ember!

Lángosozás, szabadstrandolás és
árnyékban döglés után az aznapi
Stand-Up-ra siettünk, ahol még az óri-
ási sörsátor végében is alig találtunk
helyet. Itt aztán Aranyosi Péter jól
megmozgatta a nagyérdemő rekesziz-
mait. Az elıadás után még megnéztük
a Civil Falut, ahol mindenféle civil-,
diák- és politikai szervezettel lehe-
tett megismerkedni (mintegy 60 szer-
vezet!).

Este a 30Y-nal nyitottunk, ahol
már közel sem volt olyan visszafogott
a közönség. A nagyszínpadnál ma-
radva számomra ezután következett
a fesztivál csúcspontja: Kispál és a
Borz koncert. Itt érezhetıen megkez-
dıdött az “ereszd el a hajamat!”,
ahol kiénekeltük magunkból az év fá-
radalmait és bosszúságait (helyükre
bort töltve).

Szombat reggel a meleg közel el-
viselhetetlenné vált a sátorban, így
egybıl a strandon reggelizve hőtöttük
le magunkat a vízben, majd a parton
fekve élveztük a közelgı szupervihar
elıszelét. Hajh, nincs is jobb hőtés,
36 fokban! Kiss Ádám Stand-Up-ja
alatt a vihar meg is érkezett, ami a
sörsátorban állva annyira nem is tőnt

veszélyesnek. Nagy szél, még na-
gyobb esı, viszont a Stand-Up után a
sátorból kilépve üdítıen hővös és friss
levegı. Jól jött!

A nap fénypontja, a fesztivál zá-
rókoncertjének is nevezhetı Tank-
csapda volt. A debreceni srácok ismét
megmutatták, hogy milyen bulit tud-
nak csinálni! Nem aprózták el a han-
gulatfokozást: Lukács Laci a számok
között (olykor direkt félrevezetések-
kel) tüzelte a népet, majd pedig a pi-
rotechnika tette ugyanezt. Látványos
lángok csaptak fel a reflektorokig,
amelyek melegét még a 20. sor körül
is erısen érezni lehetett. Két órán ke-
resztül tartott ez az egyre fokozódó
ırület, ami után sok erınk már nem
maradt a folytatáshoz.

Másnap reggel sajnos már 8 óra-
kor keltünk, hogy a 10 órakor érkezı
vonatot elérjük. Búcsúztunk a hely-
színtıl, a várostól, egymástól, vala-
mint a bajai szúnyogoktól. İk is a
fesztiválozókkal együtt buliztak (vagy
inkább lakmároztak) 5 napon át.

Azt hiszem, mindenki kellemes
és érdekes emlékekkel tele hagyta el
a várost, sokan olyan kijelentésekkel,
hogy „ide még visszajövök”. A barát-
ságos hangulatú belváros, a tıle kar-
nyújtásnyira lévı szabadstrand és
maga a Petıfi-sziget is belopta magát
mindenki szívébe. Egy biztos: fel van
adva a lecke Pécsnek, Európa 2010-es
kulturális fıvárosának, amely egyben
a jövı évi EFOTT hely-
színe is lesz! Kihagyha-
tatlannak ígérkezik!

2009. szeptember 69/1

13. oldalwww.kozhir.blogspot.com

FESZTIVÁLFesztivál

GrafUr

Baján, az EFOTT-on sokkal szabadabb!
A vizsgák kipihenésére nincs is jobb időtöltés, mint feszti-

válhangulatban, koncertek, sörök és jó barátok között tölteni
pár napot. A 4+1 napos, elsősorban egyetemistáknak és főisko-
lásoknak szóló fesztivál szervezői idén is kitettek magukért,
Baján, az EFOTT-on, „csak szabadon”!

A cikk hosszabb verziója hama-
rosan a Közhír blogján lesz olvasható!
http://kozhir.blogspot.com



Vagyis bocsánat, pontatlan a fo-
galmazás: 2009-re a rendezvény már
fesztivállá nemesült! Ennek megfele-
lıen a négynapos programsorozat nul-
ladik nappal startolt el hétfın.

Hétfı

Mondhatni in medias res bele is
csaptunk a lecsóba, hiszen este hat
órakor kezdıdött a karok közti vetél-
kedıbe a közlekesek által delegált
Aranykerék. Természetesen ezt a szá-
mot nem is nyerhette más, mint a Köz-
lekkar. Akik nem vettek részt a vetél-
kedésben, azoknak sem kellett unat-
kozni, hiszen a rakparton az este fo-
lyamán Korda György és Balázs Klári
szórakoztatta a nagyérdemőt, majd
Ganxsta Zolee-ék csaptak egy nagy bu-
lit, az éjjel késıbbi szakaszában pedig
Tibi bácsi dobálta a pöttyös labdáit a
lemezjátszó mögül.

Kedd
Kedden tartották a Mőegyetemi

Sportnapot, melynek a Bogdánfy úti és
a Hauszmann utcai sporttelep adott
otthont. Az idı kegyeibe fogadta a
sportolni vágyókat, a kora délelıtti re-
gisztrációval egybekötött gyülekezın
szép számú érdeklıdı jelent meg.

A legnépszerőbb sportágnak szá-
mító kispályás foci, tenisz és streetball
mellett lehetıség volt falmászásban ki-
próbálni az ügyességet, erıemelésen
az izomtömeget, volt síkfutás, valamint
paintball is. A sportot igen, a mozgást
kevésbé szeretı, vagy csak megfáradt
sportembereknek lehetıségük volt
csocsózással hódolni a játék örömei-
nek, illetve szimulátoron kipróbálni fo-
citudásukat és vezetési képességeiket.

A sportolók hangulatát a folyamatos
zene mellett büfé és csapolt sör, va-
lamint szépszámú szurkolói különít-
mény tartotta karban, ami különösen
igaz volt a röpisek küzdelmeire.

Nagy Tamás, a sportnap fırende-
zıje szerint több mint ezer regisztrált

diák próbálta ki magát egy vagy
több sportágban is, ami talán annak
is köszönhetı, hogy rektori szü-
netnek hála, mindenkinek volt ide-
je kilátogatni. Minden sportágban
a gyıztesek jutalma egy fényes ser-
leg volt, valamint a csapatjáté-
kokban mindenki nyakába jutott
érem is.

Bicsák György szerint – aki a
végül szoros küzdelemben bron-

zérmet szerzı közlekes focicsapat szí-
neiben vett részt a rendezvényen – ma-
gas színvonalú sporteseménynek le-
hettek résztvevıi a helyszínre kiláto-
gatók, és igazi csemegének számí-
tott, hogy ilyen sok sportágat ki lehe-
tett próbálni a helyszínen.

Mindent egybevé-
ve a sportnap jócskán
túlszárnyalta a szerve-
zık elképzeléseit, mind
a résztvevık száma,
mind pedig a hangulat
terén, és remélik, hogy
jövıre is hasonlóan kel-
lemes gondokkal kell
szembenézniük.

Este következett a
fesztivál talán legnagyobb dobása, a
Scooter koncert. A sátorban egy tőt
sem lehetett leejteni, zsúfolásig meg-
telt a tér, és az egész tömeg egy ütem-
ben ugrált HP Baxxterék slágereire.

Szerda
A szerdai napon a BME Kvíz kö-

vetkezett, ami a múlt év után idén sem
zajlott hibátlanul. Aki az elızı évek-
ben ott volt, az már jól ismeri a tech-
nika ördögét, ami sajnos idén sem ke-
rülte el a vetélkedıt. A program ösz-
szeomlásbiztos volt, ám most a játék-
szoftver viccelte meg a szervezıséget.

Sereg Péter, egyetemünk egyko-
ri építımérnök hallgatója volt az idei

BME Kvíz házigazdája, amely idén a
„CH épületnél is stabilabb alapot ka-
pott” – olvasható a fesztivál honlapján.
Az alapokkal szerencsére nem volt
gond, az építménnyel viszont annál
több.

A kvízre csapatunk alaposan fel-
készült, tagjai egyesével készültek
fel az egyetemmel, karokkal és kollé-
giumokkal kapcsolatos témakörökbıl.
Szükséges volt a felkészülés, hiszen
kétszeres kvíznyertes csapatunknak
meg kellett védenie a címét. 

A vetélkedı a Honfoglaló nevő
népszerő játék tematikájára épült,
csak itt megyék helyett az egyetem
egyes épületeit kellett elfoglalni. Bá-
zisként minden kar számára a saját kol-
légiuma szolgált. Az elsı épületek ki-

választásának sorrendjét sorsolás
döntötte el, majd

kö-

rökre oszt-
va lehetett az
épületeket el-
foglalni. Ekkor
még minden-
kinek ugyan-
azok a kérdé-

sek jelentek
meg. Az igazi játék csak ezután kez-

dıdött: a karok egymást támadhatták
meg, és foglalhatták el az elızı kö-
rökben megszerzett épületeket. Az
elsı támadássorozatban szinte minden
csapat minket támadott, ám dereka-
san helytálltunk.

A technika ördöge a második kör
elején köszönt be, amikor a program
tılünk vont le egy olyan kérdés után,
amit nem mi válaszolhattunk meg. Ek-
kor még a szervezık megpróbálták or-
vosolni a gondot azzal, hogy papíron
vezetik a pontállást, de késıbb a hiba
egyre gyakrabban megismétlıdött,
majd végül teljes káoszba csapott át.
Az eredeti 16 kör helyett a második kör
közepén már követhetetlenné váltak a
pontok. A program ugyan mőködött, de
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Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a
műegyetemisták össznépi örömünnepe, azaz az Egyetemi Napok.



rosszul, ezért közös megegyezéssel
egységes döntetlenben állapodtak meg
a résztvevık és a szervezık, majd foly-
tatták az egyetemfoglalást a játék szel-
lemében. A harmadik kör végén lezá-
rult a program. Ekkor a pontállás sze-
rint második helyen álltunk, ám a pa-
píron vezetett korrekció alapján akár
még elsı helyen is lehettünk volna. En-
nek most ugyan nem volt jelentısége,
de jövıre már min-
den bizonnyal egy
megdönthetetlen
rendszerben bizo-
nyíthatjuk felké-
szültségünket!

A K épület
aulájában zajló
vetélkedırıl ki-
sétálókat a fı-
zıverseny bugyo-
gása fogadta. Az
5-ig zajló esemé-
nyen nem volt
gyıztes vagy vesz-
tes, hiszen nem
pontoztak, csak zső-
rizték az étkeket.
Csapatunk vezetıje,
Kokó, annyit mondott, hogy 4 sört fo-
gyasztott a fızés mellé, és volt benne
valami titkos összetevı. Túl sok húst
kaptak, így egy kicsit pörköltös lett, de
egyébként finom volt a kaja, jó sok,
mégis hamar elfogyott.

A bográcsparty közben remény-
telen sörváltók keretében próbáltak
megverni minket. Már a szervezık is
biztosak voltak a gyızelmünkben,
ezért az ellenfeleink nem is ittak so-
kat. Miután mindenki feladta velünk
szemben a harcot, a százas sörváltó is
szépen lezajlott. A nap méltó befeje-
zése volt a Kispál és a borz koncert.

Csütörtök
A csütörtök eljövetelével idén is

nekibuzdultak a karok karinapjain ed-
zıdött kis csapatok az össznépi vetél-
kedınek. Az esı ömlött, és a fröccs is
folyt rendesen. Elıször a pia-pong
nevő játékban mérték össze erejüket
és dobóképességeiket a csapatok. Eb-
ben nem mi remekeltünk, ami elsı-
sorban annak tudható be, hogy még
nem volt bemelegedve a csapat, illetve
túl sok ügyességet kívánt kevés ivási le-

hetıséggel kombinálva. ☺ Közben ez-zel párhuzamosan papírból és túl ke-
vés ragasztóból kellett tornyot építe-
ni. Ha már lap, akkor mindenfélekép-
pen meg kell említeni azokat a fel-
adatokat, amik egy papíron voltak
felsorolva, és nem kis bevállalósság kel-
lett teljesítésükhöz. De volt vér a pu-
cában, sıt! Chip elkészítette a leg-
extrémebb gyrost, ami a teljesség
igénye nélkül a következıket tartal-

mazta: nyers csirkefej, fő
(sima mezei), cigiha-
mu... Na, ezt ı jó ét-
vággyal az utolsó mor-
zsáig leküldte, amíg a
zsőriben ülı srácot a
hányinger majd’ lefor-
dította a székrıl. Ez
maxpontot ért. A hogyan
alázd meg magad felada-
tot a gépészek nyerték…

Chip ebben is maradandót
alkotott, de kérdezzétek
ıt, ha akarja, elmondja.
Aztán jött a vegyészek
italkóstolós feladata, 3

féle tömény és kevéske kisérı
mindegyik koktélban. Majd egy majd-
nem közlekes feladat, Formula-1. Egy
lányt vitt négy kerék, azaz fiú. A fel-
adat tankolás - a lány iszik pálinkát -
és kerékcsere volt - a fiúk VBK-t. Ez-
után az Egészséges életmód szemlél-
tetését láthattuk a csapatoktól, egy 9
fıs sorverseny formájában:
három ember ciga-
rettát szívott, hár-
man úgynevezett
„hungarocellt” (puf-
fasztott-préselt, rend-
kívül ízetlen gabona-
szelet) ettek, hárman
pedig boroskólát ittak –
mindezt természetesen
idıre. A csapatunk itt
ugyan nem szerepelt valami fényesen,
de legalább tisztán játszott. Leg-
alábbis amennyire a Kövit körülvevı
füstfelhıtıl látni lehetett… ☺Ezt követte a kolifoglaló. A ver-
senyszámok között popcorn- és zsí-
roskenyér-evés, valamint boroskóla- és
vodkanarancs-ivás szerepelt. A mieink
csakhamar jelentékeny elınyre tettek
szert, se a zsíroskenyér, se a popcorn
nem tudott kifogni olajozott torkú
fiainkon. A boroskóla – mondhatni –

döntetlenre végzett, mert egy párbajt
elvesztettünk általa, ellenben egy
másik esetben az elsı párbaj döntet-
lenjét követıen a második adag va-
dásszal a közlekes versenyzı boldogult
gyorsabban. Eközben Galamb fárad-
hatatlanul itta a kötelezı feleseket, és
tervezte a stratégiát.

Idıközben elkészült a tornyunk is,
amely a második legmagasabb lett, és
épp elég ideig bírta – nem sokkal a mé-
rés után lekonyult.

A szervezık sokat adtak a tiszta-
ságra is, és erre motiválták a csapa-
tokat is – a kolifoglaló alatt induló, elı-
re el nem tervezett, spontán szemét-
szedı versenyt zsákonként 5 plusz
ponttal díjazták, és karunk versenyzıi
ebben rövid idı alatt élenjárók lettek.

Az elıdöntı végén a Közlekkar
csapata nyerte a kettes pályát, a VIK,
a TTK és az építészek elıtt. Az egyes
pályán szoros verseny alakult ki a gé-
pész és a GTK-s csapat között, amit
csak sörváltóval lehetett eldönteni. Vé-
gül a közlekesek és a gépészek kerül-
tek a döntıbe. Illetve kerültek volna
– a döntı ugyanis idı hiányában el-
maradt – 18 órától már a koncertek
kezdıdtek, a kolifoglaló elıdöntıi pe-
dig azelıtt mintegy 10 perccel értek
véget. Emiatt
pedig a döntıt
le sem játszot-

ták és ugyan szépen
csillog az ezüst is, de többek kö-

zött ennek köszönhetıen nem sikerült
a hın áhított triplázás és a gépészkar
felügyelete alá került a vándorserleg,
de reméljük, csak a következı meg-
mérettetésig! 

A napot és ezzel az egész hetet a
P.A.S.O és a Republic késı éjszakába
nyúló koncertje zárta.
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András, balasnyi-
kov, Freetz, GrafUr,

PPetga



Nagyon büszke vagyok rá, hogy azt
mondhatom: ez a félév sem múlik el
Szakmai Nap nélkül. A Közlekedés-
mérnöki Szakkollégium (merthogy van
ilyen!) már harmadik alkalommal szer-
vezi meg ezt a félév elején esedékes
programot. Pont egy éve, mikor elıször
szerveztünk egy sikeresnek bizonyult
Szakmai Napot, titkon bíztunk benne,
hogy sikerül egyfajta hagyományt te-
remteni, és ezentúl minden félévben
egyre könnyebb és könnyebb lesz a
szervezés. Reméltük, hogy a Szakkol-
légium akkor meghatározott érték-
rendje széles körben elterjed a karon,
és sikerül egy olajozottan mőködı gé-
pezetet felépíteni, amely a hallgatók
gyakorlati ismereteit, szakmai ta-
pasztalatait hivatott magasabb szint-
re emelni. De az ilyesféle magasztos
tervek, mint ismeretes, általában nem
szoktak megvalósulni. ☺ Rengetegnem várt akadályba ütköztünk, a leg-
ijesztıbb mindközül az érdektelenség
volt. Sajnos nem sikerült megfelelı
mértékben motiválni az embereket

arra, hogy részt vegyenek az amúgy
magas színvonalú elıadásokon, izgal-
mas üzemlátogatásokon és egyéb szak-
mai rendezvényeken.

Éppen ezért ebben a félévben egy
teljesen új irányba tereljük a dolgokat,
ennek elsı lépése a már emlegetett
Szakmai Nap, amely szeptember 30-án
kerül megrendezésre. Három prog-
rampont várható. A közlekedés külön-
bözı ágazataiban mőködı állami és
magáncégek sokat látott szakemberei
és vezetıi tartanak elıadást a szak-
máról, a kihívásokról és azok megol-
dásairól. Sikerült megszervezni, hogy
a BKV újonnan beszerzett brüsszeli bu-
szai közül egy eljöjjön az egyetem elé,
hogy mindenki közelrıl megismerhes-
se. Egy szakember is a „fedélzeten”
lesz, akitıl lehet kérdezni a busz kü-
lönleges technikai megoldásairól. A har-
madik programpont pedig – felidézve
a tavalyi eseményeket – egy vetélke-
dı lesz, amelyre várjuk csapatok je-
lentkezését. Errıl a vetélkedırıl annyit
kell tudni, hogy egy része a napközben

elhangzottakra vagy látottakra fog
vonatkozni, egy része kreativitást
igénylı feladat lesz. Itt értékes nye-
remények várhatók, és az elıadásra el-
látogatók is kisebb ajándékcsomagban
részesülnek. Mindezek részletei meg-
találhatók a www.kozlekkar.hu honla-
pon, ahol a versenyre való nevezésrıl
és az elıadásokra történı regisztrá-
cióról is olvashattok.

A Szakmai Nap után pedig egy tag-
toborzást tartunk, ahova várunk min-
den érdeklıdıt, akit vonz a szakmai
élet, szeretne részt venni a szervezé-
sekben, és elsı kézbıl akar értesülni
az épp aktuális szakmai programokról.
Errıl is részletes információkat talál-
hattok a HK fent említett honlapján.

Nincs más hátra tehát: Jó utat a
Közlekesnek!
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Budapesten járkálva kerestem a
retro-témákat a cikkhez, de nem kel-
lett sokat keresgélni, mivel pusztán a
Roosevelt téren vagy egy tucat téma
ajánlkozott. Többek között a Gresham
palota, az Magyar Tudományos Akadé-
mia épülete, maga a Lánchíd, a Budai
vár és még számos más érdekesebbnél
érdekesebb történettel rendelkezı lé-
tesítmény. Most a Budavári Siklóról lesz
szó, mivel mégiscsak ez képviseli a köz-
lekedést ebben a klasszikus környe-
zetben.

Vágjunk hát bele egy kis idıuta-
zásba, és képzeljük magunk elé a ki-
egyezéskori Magyarországot. A Monar-

chia és ezen belül Magyarország hihe-
tetlen gazdasági fellendülésen ment
keresztül, ennek számos látványos és
mindmáig fennmaradt eredménye lé-
tezik. Az ország hirtelen megindult a
polgárosodás útján, ennek okán ren-

geteg kulturális rendezvényt szervez-
tek, az újonnan épített színházakban
sorra mutatták be a mára már klasz-
szikussá vált színdarabokat. Minden ut-
casarkon kávéházakban zajlott a kö-
zösségi élet, az emberek elıre kö-
szöntek ismerıseiknek az utcán, min-
denkinek volt ideje két szóra megáll-
ni. A nagyobb útkeresztezıdésekben és
tereken újságárus gyerekek hirdették
a friss újságot. Akkoriban még omni-
buszok jártak a 4-es 6-os villamos vo-
nalán (nem lehetett részük a Combi-
no-csodában), és a föld alatti közle-
kedés is gyerekcipıben járt. A Duna-
parton pezsgett a kulturális élet, a
nemrégiben átadott Akadémia épüle-
tében sorra jelentek meg a neves
professzorok újszerő tudományos ered-
ményeiket elıadva, a korzón utcaze-
nészek szórakoztattak, a budai domb-
ság már akkor páratlan látványt nyúj-
tott. Egy ilyen korban jutott eszébe

Retro-kirándulás Budapest szívében
Budapest egyik fő látványossága, amely 1987 óta szerepel az

UNESCO Világörökségi Listáján, és amelyre méltán lehet büszke
minden budapesti lakos. A Budavári Sikló történelmi és techni-
katörténeti jelentősége tagadhatatlan. Ezeknek jártunk utána, és
íme, az eredmény…

Szakmai Nap 2009
Ebben a félévben is megrendezésre kerül a Közlekedésmér-

nöki Szakmai Nap, szám szerint a harmadik, és ez alkalommal is
nívós szakmai programmal készültünk!

3. Közlekedésmérnöki Szakmai
Nap szeptember 30-án 13 órától a Z

épület 4. emeleti könyvtárában.



Széchenyi Ödönnek, hogy egy gız-
üzemő, acélsodrony-vontatású vasúti
jármővel oldja meg a Budai vár tö-
megközlekedését, egyúttal markáns ar-
culatot kölcsönöz a Királyi Palota és a
Sándor-palota alatt elterülı dombol-
dalnak. Nem volt ugyanis megoldott a
tömegek feljutásának lehetısége a
várnegyedbe. Azok, akik ott laktak va-
lószínőleg amúgy is feljutottak vala-
hogy, de akik csak turistaként akartak
felmenni, azoknak gyalog kellett le-
gyızniük az 50-60 méteres szintkü-
lönbséget. És ez azért nem olyan egy-
szerő, fıleg, ha a korbeli viseleteket
vesszük figyelembe. 

Tehát a terv egy gızüzemő vasúti
pálya kialakítása volt a hegyoldalban.
Az egész szerkezet és mőködése kor-
szakalkotó volt. A kialakításból is lát-
szik, hogy a gızüzemő itt mást jelent,
mint a hagyományos vasúti mozdo-
nyoknál. A hegy lábánál elhelyezkedı
épületben állították elı a gızt, ami
meghajtott egy hatalmas lapátkereket.
Ez a meghajtott lapátkerék egy sor csa-
págyon és módosításon keresztül egy
tengelyhez csatlakozott, amelyre fel-
szerelték a kötéldobot. Innentıl fog-
va már úgy mőködött, mint egy falusi
kút. Ezekre a forgó dobokra felteker-
cselték a masszív acélsodronyokat,
amelyek meghajtották a hegy tetején
lévı forgótárcsát. Ehhez a tárcsához
rögzítették magukat a siklókat, ame-
lyek gyakorlatilag egy kötéllel össze
vannak kötve, és egyszerre mozognak.
Evidensen: amíg az egyik lefelé, addig
a másik fölfelé. Ez gyakorlatilag olyan,
mint egy közönséges lift mőködése:
amíg mi a liftben felfelé haladunk, ad-
dig az ellensúly az akna falához erısí-
tett síneken lefelé jön. Ebben az eset-
ben annyi az eltérés, hogy az ellensúly
nem betontéglákból áll, hanem egy
másik jármő képezi azt.

Így tehát sikerült ismét egy kor-
szakalkotót létrehozni hın szeretett
Budapestünk látképében. 1870 márci-
usában nyitották meg a nagyközönség
számára, és a második világháborúig
rendületlenül szállította az érdeklı-
dıket a Budai vár és a Clark Ádám tér
között. A második világháborúban egy
légibomba eltalálta és felrobbantotta
a felsı épületet és az egyik szerel-
vényt, ezért a Siklót bezárták, és az ak-
kor BSZKRT néven mőködı fıvárosi köz-
lekedési vállalat a gazdasági körül-
ményekre való tekintettel 1948-49-ben
széthordatta a romokat. A Siklót 1986-
ban nyitották meg ismét a közönség
elıtt. Természetesen nem telt el ese-
ménytelenül ez a 40 év sem: volt szá-
mos tanács, amely foglalkozott az
üggyel, de – ahogy az általában lenni
szokott az ilyen tanácsokkal – nem ju-
tottak el a kivitelezés stádiumáig.
Végül a BKV oldotta meg a feladatot.
A helyreállítás nem az eredeti állapo-
tában történt meg, tehát ma már
nem gızgép hajtja a szerkezetet, ha-
nem a hegy tetején lévı épületben el-
helyezkedı nagyteljesítményő vil-
lanymotor. 

Közlekedési szempontból tekintve
a dolgot, a Budavári Sikló is teljes mér-
tékben megfelel a vasúti közlekedés
szabályainak. 1435 mm-es nyomtá-
volságával, futómőveivel és őrszelvé-
nyével akár szabványos vasúti pályának
is nevezhetnénk. Leszámítva a 31,75°-
os lejtıszöget, amivel a dolog bír. Épp
ez a szokatlan meredekség adja meg
az egész Sikló varázsát. Meg termé-
szetesen az a két ódon jármő, amely
szállítja az utasokat, és amely korhő-
en tükrözi a századforduló hangulatát.
Bár ez is némiképp csalóka, mivel a jár-
mővek nem a századfordulón készül-
tek, és értelemszerően az eredeti ko-
csik meg sem maradtak a háború után.
Új szerelvényeket építettek, az alvá-
zat az akkori (1986-os) HÉV szolgál-
tatta, és ennek jelei most is megta-
lálhatók a csapágyfedeleken. A jár-
mővek sebessége 3 m/s volt sokáig, de
az utasok kérésére 1988-ban a felére
csökkentették. Ez érthetı, mivel a vo-
nal teljes hossza 95 méter. 

A két sikló ez év márciusában ge-
neráljavításon esett át, ekkor teljesen
szétszedték és újra összerakták ıket a
BKV Fehér utcai telephelyén. Az alag-
út felé esı vonalon a BS-1 pályajelzé-
ső, Margit nevő, míg a másikon a BS-
2, Gellért nevő kocsi robotol nap mint
nap a mi legnagyobb megelégedé-
sünkre. Az egész élményt csupán
egyetlen dolog keserítheti csöppet: az
a 800 forint, amit egy alig több mint
63 másodperces útért csengettünk
ki…
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Pól

A turistakönyvekből az ideérkezők
egyből rengeteget megtudhatnak vá-
rosunk, többek között a Sikló törté-
netéről. De mi, akik itt élünk, itt
tanulunk, tudunk többet annál, mint
amit puszta ésszel és mérnöki gondol-
kodással ki tudunk találni a látvány-
ból?



Mielıtt valaki félreértene, semmi
kegyeletsértı szándék nem volt a be-
vezetımben, természetesen minden
elhunyt hozzátartozójával együtt ér-
zek, de nehéz szétválasztani egy eny-
nyire emblematikus harceszközt, és a
közelmúlt (Közel-Kelet) eseményeit.
Ha valakinek nem lenne evidens, hogy
egy tankról próbálok magyarázni, an-
nak megsúgom, hogy egyesek az Ab-
rams-et tartják a világ legjobb harc-
kocsijának. Mások meg a Leopard 2-t.
Ez valószínőleg attól is függ, hogy a vá-
laszadó az amerikai vagy a német
termékekkel szimpatizál-e jobban.
Harci tapasztalata legalábbis valószí-
nőleg kevesüknek adatott meg mind-
kettıvel.

Tehát tank, méghozzá amerikai.
Bár a „tank” szó elég archaikusan
hangzik egy ilyen technikát, fegyver-
zetet és védelmi fokozatot prezentá-
ló harcjármő esetén. Legalábbis én úgy
gondolnám, hogy a legjobb vagy má-
sodik legjobb harckocsi nem érdemel
elsı világháborús nevet.

A fejlesztést tekintve nem lehet
nem megemlíteni az MBT-70-et, amely
egy koncepció volt rengeteg új, drága
és kivitelezhetetlen megoldással. Az
amerikaiak az NSZK-val karöltve mun-
kálkodtak a legjobb harckocsi kifej-
lesztésén, mert nagyon megrettentek
a keletnémet határon T-72-esek ké-
pében felbukkanó veszélyektıl. A hor-
ribilis költségek miatt azonban az
NSZK kihátrált, és onnantól ık foglal-
koztak a Leoparddal, az amerikaiak
meg az Abramssal, de mindkettı ala-
pul vette az MBT-70-es tapasztalatokat.
Végül 1978 után kész lett mindenki,
jöttek az összehasonlítások, és kide-
rült, hogy a Leopard 2 sok tekintetben
jobb. Így némi további fejlesztgetés kö-
vetkezett, ennek eredménye lett az
M1A1 verzió megerısített páncélzattal.

Az alapverzió 1978-tól van rend-
szeresítve az amerikai hadseregben,
azonban nem véletlen, hogy az erre fo-
gékony olvasó fejében a járgány és a
sivatag képe párosul, ugyanis az elsı
öbölháború elıtt nem vetették be,
mert a Szovjetunió idı elıtt összeom-
lott (na jó, ez csak rossz poén, majd-
nem 70 évvel tovább létezett, mint
kellett volna), és nem sikerült össze-
ugrasztani Németország két felét.

Szóval volt a Sivatagi Viharban
némi szereplés, nem is akármilyen, mi-
vel az Abrams lıtávolsága 2500 méter
volt, az ellenséges T-72-eseké pedig
csak 2000. Ezért ha Saddam Hussein va-
lamely egysége netán túlélte volna a
tankcsatát megelızı légi elıkészí-
tést, akkor szembenézhetett ezzel a
problémával. Volt olyan szerencsés
is, aki le tudott adni lövést is az Ab-
ramsra, de a torony és a teknı speci-
ális hegyes szögben rögzített és réte-
ges kerámia-acél összetevıkbıl készí-
tett páncélzata (Chobham-acél) ellen
még közvetlen közelrıl leadott lövés-
sel is hatástalan maradt. Ugyanakkor
nem egy olyan híradás is volt, melyben
Abrams által kilıtt kumulatív lıszer
(amely ellen önmaga szintén védett,
így még baráti tőznek is nehezen esik
áldozatul) lazán áthaladt a T-72-esen,
és folytatta az útját a következı felé.

Az Abrams-ot bevetették a
délszláv konfliktusban is, majd Afga-
nisztánban és Irakban mindmáig, és ed-
dig a harckocsizók ellenséges harcjár-
mővek tevékenysége miatt nem vesz-
tették életüket. Út menti nagy erejő
bombától (pokolgép 155 mm-es tü-
zérségi lövedékkel főszerezve) és ak-
náktól viszont igen.

A kialakításról még néhány érde-
kesség. A többi harckocsitól az külön-
bözteti meg legelıször, hogy más a
hangja. Whispering death-nek is be-
cézik, ugyanis nem hagyományos dí-
zelmotor hajtja, hanem egy 1500 LE-
s gázturbina. Fel lehet szerelni dízel-
motorral is, amit fontolgat is a veze-
tés, mert kicsit sokat fogyaszt a céges
flotta. Mellesleg a gázturbinás megol-
dásba dízelolaj, benzin és kerozin is

mehet, de mindenhogy magasabb a fo-
gyasztás, amin talán egy hıtant tanult
kolléga sem lepıdik meg. Ha hanya-
golom kicsit az öko-hozzáállásomat, ak-
kor még azt is a turbina hibájának tart-
hatnám, hogy szegény fedezéket ke-
resı harcosnak leég a haja, ha a mo-
tor környékén akarna megbújni.

Egyébként roppant átgondolt a
belsı tér, a négyfıs személyzet tud dol-
gozni minden további nélkül. A veze-
tı félig fekvı pozícióban irányítja a gé-
pet a legvédettebb elsı részben, az
irányzó és a töltı a torony alsóbb ré-
szében, míg a parancsnok feljebb fog-
lal helyet. Az ágyú betöltése manuális,
mert ez gyorsabb, mint a gépi, és így
lehet válogatni is a tölténytípusok
közt. Csak ínyenceknek. A 120 mm-es
ágyú mindenestıl 7 tonnát nyom, ami
a jármő majdnem tizede. Ebbıl csak
a csı 3 tonna, de már kísérleteznek
könnyebb verzióval, 4 km-es hatótáv-
val. Ráadásul az már alig 400 kN re-
akcióerıvel terhelné csak a tornyot a
meglévı 700 helyett. Kecsegtetı, ez
szinte sarkallna a lövöldözésre en-
gem is. A 40 darabos lıszertartalék
szabna csak gátat. Van mondjuk ezen
kívül egy 12,7 mm-es és két 7,62 mm-
es géppuska, ködfejlesztı és kézi-
fegyverek, ha netán távozni kéne az
„utastérbıl”.

Még egy hónapja sem jelentették
be, hogy folyamatos fejlesztések mel-
lett még 20 évig kívánják rendszerben
tartani. Így majdnem megünnepelhe-
ti majd az 50. szülinapját is, bár én
annyira nem bánnám, ha nyugodtabb
öregkort érne meg.
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Peta!

Katonai járművek – M1 Abrams
Itt az új tanév, ráadásul szeptember 11-én írom a cikket, hát

ezt mi mással ünnepelhetném, mint azzal, hogy bemutassam a
hősies júessz ármi egyik hathatós szárazföldi válaszát a terrorra.



Még a tavasz elején
erısen autóvásárláson gon-
dolkodtam. Nem kell nagy
dologra gondolni, alacsony
(50 ezer Ft-os) büdzsébıl
csupán egy 4 kerékkel, egy
kormánnyal és egy motorral
rendelkezı eszközig terjedt az a ta-
karó, ameddig nyújtózni kívántam.
Cél egyedül a téli idıszakban megle-
hetısen nehezen használható kétke-
rekő jármő kiváltása lett volna. Ala-
csony büdzsé mellé egy Lada Samara
dukált, amellyel hosszú távú tervem a
tél beálltáig történı rendbehozatal
volt, hogy akkor majd hetente-kéthe-
tente egyszer bevásárlást, cipekedést
oldjak meg vele. Nem terveztem a sar-
ki kisboltba is ezzel járást, hiszen
tankolás is kis büdzsébıl volt tervez-
ve. Mégis a döntéshozók ebben az autó
kategóriában (így bennem is) látták a
potenciális szmogképzı elemeket,
amik kitiltásával akarják megoldani a
szmog és a rossz levegı felszámolását.

Az új döntés súlyosan érinti egye-
temünket és környékét, hiszen a kör-
bekerített zóna közepén található. A
zóna óriási méretébıl adódóan biztos
vagyok benne, hogy ezen sorok olvasói
közül is bıven akad olyan, akinek a lak-

helye (koli, albérlet, lakás)
érintett. Nos, az a hely-
zet, hogy a rendelet az ott
lakókkal nem foglalkozik,
tehát ha az ember a bel-
város említett részén la-
kik, akár állandó akár ide-

iglenes lakcímen, akkor sem hasz-
nálhatja sárga matricás autóját.

A plakettek rendszere réme-
sen egyszerő, két osztály van: ha
kettıs hatású katalizátor van az au-
tóban, akkor sárga, ha hármasha-
tású, akkor zöld a színe. Tehát tu-
lajdonképpen minden karburátoros,
D- és K-Jetronic befecskendezıs
benzines, illetve elı- és örvény-
kamrás dízelautó is ki lett tiltva a
belvárosból, hiszen ezek mind a
sárga csoportba tartoznak. (A BKV
buszainak többségérıl nem is beszél-
ve!)

Amikor ezt kitalálták talán még
nem volt EURO besorolása a motorok-
nak, de ma már az a helyzet, hogy nem
ennyire fekete-fehér az autók kör-
nyezetterhelése/károsanyag-kibocsá-
tása. Ezt az EURO szabvány rendszert
nem ma alkották meg, 1993 óta léte-
zik, hazánkban viszont 16 évvel késıbb
se nagyon vesznek róla tudomást a
döntéshozók.

Nyugaton a környezetet érezhe-
tıen szennyezı jármő nem mehet be
a már érezhetıen
szennyezett levegıjő
városokba. A most
bevezetésre kerülı
sárga-zöld korlátozás
határa sajnos nem
oda esik, hanem jó-
val lejjebb van. Ez
valahol Euro 2 és
Euro 3 között lenne a
benzinmotoroknál.

Viszont az elızı télen a szállópor-
koncentráció vészes mértéket öltött
Budapest légterében, sokan folyama-
tosan köhögtek december-január fo-
lyamán. Nem volt vicc a riadó. Port vi-
szont a régi benzinmotorok nem csi-

nálnak, csak a dízelek. A mi kétszínő
rendszerünk viszont arra nem kínál
megoldást, hogy külön a régi dízeleket
tiltsuk ki. Sıt, arra sem, hogy a kor-
szerőtlen benzineseket, ha a CO-szint
száll el. Tehát a problémát nem fogja
megoldani.

Ilyenkor borul el egy kicsit az
agyam, és gondolok a már kinézett
Lada Samarára, amit végül ott hagy-
tam. Kérném a kedves olvasókat, hogy
emlékeikbe visszalapozva számolják
össze, hány Ladát, és ilyesmi járgányt
látott Budapest belvárosában mos-
tanság?! Ugye, hogy nem sokat?! No és
hány böszme nagy Q7-est, vagy mond-
juk 3-4 literes A8-asokat, BMW terep-
járókat, Hummereket, vagy szintén
nem kismérető Ford és Nissan terep-
járókat?! Ugye, hogy talán egy kicsit
többet?!

Mérgelıdés ide vagy oda, októ-
bertıl jön a szívás a kispénző autó-
soknak, és jön majd a keménylegények
vállveregetése, ahogy kiszállnak az
X5-ösbıl: “Igen, kitiltották végre azt
a sok pöfékelı roncsot!”. Nekem meg
marad 4 kerék helyett a 2 kerék, és
amíg jó idı van, kapja majd Budapest
a kétütemő kék füstöt az MZ-m kipu-
fogójából! ;) (Motorkerékpároknak
nincs környezetvédelmi
besorolásuk.) Én meg-
próbáltam...
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Öreg autó belvárosba nem jöhet!
Belvárosi egyetemistákként sajnos nem mehetünk el a rövi-

desen életbe lépő korlátozás mellett, ugyanis sokunkat érinthet.
2009. október 20-tól kezdődően a sárga környezetvédelmi matri-
cával megbélyegzett járművek nem közlekedhetnek Budapest bel-
városában, egészen március 8-ig. Ezt nem hagyhatjuk szó nélkül.

„2009. október 20-tól kezdődő-
en a szmoghelyzet kialakulásának meg-
előzése érdekében a rendszámtáblán
sárga színű, hatszögletű környezetvé-
delmi plakettel ellátott gépjárművek
forgalma tilos lesz az október 20-tól
március 8-ig tartó időszakban az Árpád
híd − Róbert Károly körút − Hungária
körút − Könyves Kálmán körút − Lágy-
mányosi híd − Dombóvári út − Sárbo-
gárdi út − Hamzsabégi utca − Budaör-
si út − Alkotás utca − Krisztina körút
− Vérmező út − Margit körút − Bem Jó-
zsef utca − Bem rakpart − Árpád feje-
delem útja − Lajos utca − Pacsirtame-
ző utca által határolt területen, kivéve
a Budai alsó rakpartot. Ez a döntés füg-
getlen a légszennyezettségtől.”



Ez a jól átgondolt és kidolgozott
tréning a ’70-es évek Japánjából
ered, ahol ekkor jelentek meg az erıs
motorok, elıször a rendırség tulajdo-
nában. A megszaporodott lóerıkkel
azonban nem tudtak megfelelıen
bánni a rend ırei, a töréskárok meg-
ugrottak. Ennek köszönhetıen kezd-
tek bele egy olyan oktatási rendszer
kifejlesztésébe, amely során a moto-
ros megtanulja kezelni a kritikus hely-
zeteket, és tartalékol arra az esetre,
ha baj van. Ez a képzés lényege és
célja: „a tartalék-képzés”. Az azóta
eltelt közel 40 év után ma 24 ország-
ban folyik ilyen képzés, 2008 óta ha-
zánkban is.

A 40 év alatt tökéletesre csiszolt
tananyagot három, egymásra épülı
szintre bontva sajátíthatják el a hall-
gatók. Minden egyes szint kétnapos
képzést jelent, max. tízfıs csopor-
tokban, amelyeket két instruktor ko-
ordinál. Az oktatás különlegessége,
hogy bukócsövekkel ellátott Honda-
motorokkal történik, sıt a résztvevı-
ket anyagi felelısség nem terheli.
Ennek, a kiváló minıségő pályának és
a profi instruktoroknak köszönhetıen
az ember sokkal bátrabban meri ki-
próbálni azokat a hasznos manıvere-
ket, amelyeket késıbb, begya-
korolva, saját motorján ülve használ-
hat a hétköznapokban.

Az elsı szint bevezetıje egy be-
szélgetés a képzésrıl, a motoros fel-
szerelésekrıl, a motorválasztásról a
biztonság témakörében baráti hangu-
latban. Ezt talán jól jellemezné az a
mottó, hogy „a tolószék drágább!”.
Meglepı módon már itt akadnak új-

donságok, még sokat tapasztalt mo-
torosok számára is, ezt garantálom!

Ezt követıen a motorok mellett
folytatódott a beszélgetés: motor-
ápolás és –ellenırzés, helyes üléspo-
zíció, praktikus fel- és leszállás.
Bármily egyszerőnek is tőnnek, a
többség sajnos rosszul berögzült moz-
dulatsorral végzi ezeket az igen gya-
kori és alapvetı mőveleteket. Itt is
bıven akad olyan dolog, ami apróság,
ám a mindennapokban rendkívül
hasznos, és megkönnyíti az ember
életét.

A kb. kétórányi elmélet után jött
a gyakorlati rész. Kezdésnek sima és
eltolt szlalom, ahol a figyelem fóku-
szán, valamint a kanyarodás közbeni
fék és kigyorsítás alatti gázhasznála-
ton van a hangsúly. Folytatásként el-
költöttünk egy kellemes ebédet a
SilverKart gokartpálya ebédlıjében. A
rövid lazítás után különbözı fékezési
technikák kipróbálásával láthattuk
be, hogyan is célszerő rövid úton
megállni. Gyakorlott motorosok szá-
mára talán itt van a legtöbb legyızni
való rossz beidegzıdés.

A nap végén egy mindenki szá-
mára új technikát ismerhettünk meg
hirtelen felbukkanó akadály kikerülé-
sére. Ez a gyakorlat az autós berkek-
bıl ismeretes „rénszarvas tesztre”
emlékeztet legjobban, elsajátítása
pedig rendkívül hasznos.

A második nap motorozással kez-
dıdött, és pár bemelegítı kör után
ismét motor melletti praktikákat ta-
nultunk. Rendkívül egyszerő megoldá-
sokat mutattak be a motor
középállványra rakására, valamint el-
dılt motor felállítására. A dolog érde-
kessége, hogy a bemutatás után
bizony mindenkinek végig kellett csi-
nálnia a gyakorlatot, az 1000-es CBF-
en (röpke 250 kilós jószág).
Hihetetlen volt, hogy korra, fizikumra
és nemre való tekintet nélkül a részt-
vevık ezt lazán végre tudták hajtani.
Ez talán a technikák életrevalóságá-
nak legjobb bizonyítéka!

A legnagyobb vasat felállítva,
újra motorra ülve háromféle kanyaro-
dási technikát sajátítottunk el, ame-
lyek kifejezetten közútra, a
biztonságos motorozáshoz ajánlottak.
E tudás birtokában már hazafelé
menet másképp néz az ember az ülés-
bıl kiülı, „c” alakban látványosan
próbálkozó kollégákra!

A második napi kellemes ebéd
után a kocsisorok közti lassú motoro-
zásra (itt rámpán), valamint veszélyes
kátyúkon / síneken való átkelésre is-
mertünk meg praktikákat amellett,
hogy közben az eddig tanultakat be-
gyakoroltató pályán köröztünk.

Alkalmam volt Szabó Ákos inst-
ruktorral és Zolnai Zoltán ügyvezetı-
vel egy diktafon társaságában
beszélgetve interjút készíteni:

Mivel próbálkoztatok, hogy a
képzés a hatóságok által is támoga-
tottá váljon? Van-e remény vagy ígé-
ret támogatásról?

Szabó Ákos: Bármilyen hatóság
vagy közlekedéssel foglalkozó közsze-
mélyiség keveredik ide hozzánk, min-
denkinek nagyon pozitív a
tapasztalata. Elıbb-utóbb a több
irányból összegyőlt pozitív tapaszta-
latok révén rá fognak harapni, és el-
indítják talán egy irányba ezt a
dolgot.

Zolnai Zoltán: Sajnos ígéretet
nem kaptunk, viszont két körben volt
olyan megbeszélésünk, ahol az NKH,
a MEH képviselıi és Kondorosi Ferenc
úr (akkor még államtitkár) látogatott
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BIZTONSÁGBiztonság
Ésszel, biztonságosan motorozz!

Szeretném ezt a cikket minden motorosnak és érdeklődőnek
a figyelmébe ajánlani: A Safety-Hungary meghívásának köszön-
hetően részt vehettem a Honda Motorkerékpár Vezetéstechnikai
Oktatásán, amely után jogos a megállapítás, hogy egy ilyenre
minden közlekedőnek szüksége lenne.



el hozzánk. Ekkor igen részletesen vé-
gigbeszéltük a lehetıségeket, de
egyértelmően látszott, hogy Ma-
gyarországon a jogosítvány-
szerzı motorosok ellátása
minden régióban komoly
akadályokba ütközik.

Mi csináljuk a dol-
gunkat, mint egy kül-
detést, próbálunk
mindenkit elérni, pró-
bálunk mindenki szá-
mára elérhetı lenni, aki
érdeklıdést mutat. Erre vo-
natkozott az a kezdeményezésünk is,
hogy egész évben vannak oktatásaink,
megszakítás nélkül. A téli idıszakban
csak havas-jeges idıkben hirdetünk
esınapot. A hétfı kivételével egész
évben, minden nap vannak tréningek.
Ráadásul ebben az évben vezettük be
azt, hogy délutáni oktatásunk is van,
hogy még nagyobb kapacitással tud-
junk az érdeklıdık rendelkezésére
állni. Ugyanezt a célt szolgálja a piaci
viszonylatban is rendkívül kedvezı ár-
képzésünk, melynek köszönhetıen
egyre több motoros számára vagyunk
elérhetıek és megfizethetık. Ebben
óriási segítséget jelent a Generali Biz-
tosító „Generali a Biztonságért Ala-
pítványának” támogatása!

Ha már a kapacitás szóba jött,
eddig mennyi hallgatótok volt?

Z: 1500-2000 körüli a
hallgatólétszám. Az elsı évünk
természetesen nem volt akkora
volumenő, de abban a pillanat-
ban, hogy a már itt járt motoro-
sok révén terjedt a képzésünk
híre, óriási érdeklıdés indult
meg. Már februártól kezdıdıen
hónapokkal elıre telítettek a kép-
zéseink.

Ti hogyan sajátítottátok el az
oktatáshoz szükséges ismeret-
anyagot?

Á: A tanulmányainkat 2008 janu-
árjában, Törökországban kezdtük.
Akkor még ez volt a legközelebb
(ilyenkor is mőködı) oktató központ.
A törökországi Honda gyár udvarán
kaptuk az elsı 2-3 tréningünket, ame-
lyeknél még kimondottan a gyakorla-
tok végrehajtásával foglalkoztunk.
Egy héttel késıbb, Szingapúrban, egy
Japánból érkezett vezetéstechnikai
oktatótól kaptuk a következı szintet.

İ az egész rendszer fı oktatója, és
közvetlenül tıle kaptuk az instruktor-

képzést. Ott már nagyon sokat
foglalkoztunk azzal, hogy a

hallgatónak hogyan lehet
ezt tovább adni. Tehát
nem csak a gyakorlatok
végrehajtásáról volt
szó, hanem arról is,
hogy milyen technikák-
kal lehet a hallgatókat

rávezetni, mi mindenre
kell odafigyelni tréning

közben.
Külföldön járva mik voltak a ta-

pasztalatok? Említettétek, hogy
Szingapúrban ez az oktatási mód-
szer kötelezı. Ott látszódott-e a
motorosokon ennek hatása?

Á: Kint az utcán, amit láttunk, az
ég és föld még Nyugat-Európához ké-
pest is. Nagyon jó volt látni, hogy kint
ennek az oktatási rendszernek a ha-
tása mennyire látható a minden na-
pokban, és hogy mennyire tudnak az
emberek ott közle-
kedni. Ott megvan
ennek az autós része
is, mely a motorossal
azonos a tematikára
épül. Hihetetlen
módon közleked-
nek,

és hihetetlenül
jó közlekedési kultúra mőkö-

dik ott. Kint voltunk nagyon sok autós
között, és mozogtunk szinte egy hétig
folyamatosan, és nem láttunk problé-
más helyzeteket. Az, hogy dudálás és
anyázás nem volt, máris egészen más
Magyarországhoz képest, és nem lát-
tunk se balesetet, se koccanást.

Pontosan hogy épül fel ez az
oktatási rendszer, milyen egyéb tré-
ningek vannak még?

Z: A teljes oktatási anyagot mi 3
szintre bontva adjuk át. Ami elsı kör-
ben egy átlag motorosnak elérhetı,
az az egyes szint. Erre épül a kettes,
amely továbbfejleszti a megszerzett
tudást, majd a harmadik szinttel lesz
teljes a kép. Másik tréningünk a mo-
toros tapasztalattal nem rendelkezı
érdeklıdıknek szól, az elnevezése
Bevezetı szint. Célja kifejezetten a
legelejétıl megszerettetni a motoro-
zást az érdeklıdıkkel. Van még egy
elég speciális képzésünk is, amit a
kettes szint utáni hallgatóinknak
ajánlunk, csak azt követıen lehet
rajta részt venni. Ez a „Tandem”
névre hallgató oktatás, ahol a moto-
ros az utasával együtt érkezik, és
együtt csinálják végig a gyakorlato-
kat. A vezetı itt megtanulja, hogy va-
lóban mi változik meg a motorozási
manıvereknél, hogyha van utas, az
utas pedig azt tapasztalja meg, hogy
tulajdonképpen mirıl is szól a moto-

rozás utasként. 
Mindegyik tré-

ningünk kétna-
pos, és mindegyik

45000 Ft.
Köszönöm a

beszélgetést és a
meghívást!

Az oktatás végi
oklevelet átvéve a ha-

zafele út is egészen más
érzés, a rákövetkezı gu-

rulásról nem is beszélve. A techniká-
kat saját motoron is kipróbálva és
kicsit gyakorolva szinte plusz egy biz-
tonsági felszerelést kap az ember. Ér-
zetre és veszélyes helyzetekben is
jóval biztonságosabbá vált a közleke-
dés két keréken. A többi résztvevıvel
egybehangzóan gondoltuk azt a kép-
zés végén, hogy legszívesebben köte-
lezıvé tennénk minden motoros társ
számára, ám ez sajnos a honi bürok-
rácia rögös útvesztıin
keresztül szinte lehe-
tetlen.
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GrafUr

„Sajnos van
egy réteg, a „kamiká-

zék”, akiket egyelőre nem
sikerült megfognunk. Folya-
matosan keressük a módsze-
reket, hogyan lehetne a

túlságosan bátran moto-
rozó réteget ide be-

csalogatni”

Bővebb infó és jelentkezés:
http://safety-hungary.hu



Egy nem mindennapi sportese-
mény is színesíti nemzetünk születés-
napját, ami nem más, mint Red Bull Air
Race. A világkupa-sorozat egyedülálló
a maga nemében, a legkiválóbb piló-
ták versengenek a gyızelemért, ami-
hez nélkülözhetetlen a gyorsaság, az
ügyesség és a pontosság.

A kezdetekhez a kétezres évek
elejéig kell visszanyúlni az idıben. Ek-
kor fogalmazódott meg az osztrákok fe-
jében egy új légi verseny gondolata. A
mőrepülést akarták házasítani a pá-
lyaversenyek izgalmaival, így körvo-
nalazódott egy akadálypálya terve,
amelyen hihetetlen precizitással kell
a lehetı legrövidebb idı alatt végig-
repülni. Az ötlet közel két éves elı-
készületi fázis után valósult meg, és
2003-ban a zeltwegi AirPower repülı-
napon bemutatkozott a világnak az Air
Race. A fogadtatás kedvezı volt, a nép-
szerőségre való tekintettel a következı
évben 4 helyszínen rendeztek ver-
senyt, 2005-ben pedig a 6 állomásos Vi-
lágkupa is kiírásra került. Az idık so-
rán a sorozatot 18 ország
látta vendégül, és büszkén
jelenthetjük ki, hogy ha-
zánk az egyetlen hely-
szín, amely a kezdetektıl
fogva folyamatosan sze-
repel a versenynaptár-
ban.

Egy Air Race pá-
lyát akadálykapuk al-
kotnak, amelyeken
elıre meghatározott sorrend-
ben kell átrepülni. Egy kapu két, 20
méter magas, kúp alakú, felfújható pi-
lonból áll. A pilon anyaga könnyő vi-
torlavászon, amely egybıl elszakad, ha
repülıgép ütközik neki. Éppen ezért a
pilont zipzárral összekapcsolt sávok al-
kotják, amelyeket könnyő cserélni, így
egy-két percen belül kész a hibajaví-
tás. A kapuk közül a kékeken pontosan
vízszintes helyzetben kell átrepülni, a
pirosakon pedig függılegesen (késre-
pülésben). Ha ezt valaki elvéti, akkor
büntetımásodperceket írnak az ide-
jéhez. Ugyanez a helyzet a kapunak üt-
közés esetén is. Más szabálytalanság

esetén viszont, például sebességkor-
látozás túllépése vagy a megenge-
dett G-terhelés meghaladása esetén
azonnali kizárás a büntetés.

A 2009-es szezonban 6 helyszínen
15 pilóta küzd a világkupáért. A futa-
mot megelızı napon kerül sor az idı-
mérésre, ahol a 10 legjobb idıt elérı
kvalifikálja magát a másnapi verseny-
re. A fennmaradó öt pilóta közül még
kettı bejuthat a „Top 12”-be, ezt egy
pótselejtezın, úgynevezett „wild card”
futamon döntik el a versenynap nyi-
tószámaként. Ezt követıen a legjobb
12 küzd meg egymással, ahonnan
nyolcan jutnak tovább a
„Super 8” fu-
tamba. Innen
pedig négyen
kerülnek be a
Final 4-ba, a
m i n d e n t - e l -
döntıbe. 

Budapest
festıi környe-

zetben, a Lánc-
híd és a Margit

híd között ad he-
lyet az Air Race-

nek. A díszletet az
egyik oldalon a Parlament, a másikon
pedig a Várhegy szolgáltatja, az elsı
sorból pedig tízezrek követhetik nyo-
mon az eseményeket. A programot lát-
ványos légiparádé színesíti. Idén a
legméretesebb attrakció kétségkívül a
Malév Boeing 737-ese volt, amely mél-
tóságteljesen húzott át a tömeg felett.
Historikus gépek is tiszteletüket tették,
DC-3-asból kettı is, a vele rokon Li-2-
esbıl pedig egy darab. A látványos ko-
reográfiákról két csapat is gondosko-
dott, elıbb a Breitling Jet Team Al-

batrosai, a versenyt követıen pedig a
cseh Flying Bulls formáció tagjai. To-
vábbá bemutatózott a fejjel lefelé is
repülni képes Eurocopter BO-105 he-
likopter, valamint Cobra, B-25 Mitchell
és F-4 Corsair harci gépek.

Ilyen körítés mellett természete-
sen a versenyre sem lehetett panasz.
A versenyigazgató Smoke on! felszólí-
tására minden tekintet a Gellért-hegy
irányába szegezıdött, hogy végigkö-
vesse a Lánchíd alatt átrepülı, pályá-
ra belépı versenyzıket. Ez egy kriti-

kus pont volt, hiszen itt
370 km/h volt a megen-
gedett sebesség, ami
többeken kifogott, és
rögtön a kizárásukhoz
vezetett. Honfitá-
runk, Besenyei Péter
sajnos nem volt jó
formában, nem si-
került a legjobb

nyolcba kerülnie, a
10. helyen zárt. A Final 4-ba a

címvédı osztrák Arch mellett a két-
kétszeres bajnok brit Bonhomme és
amerikai Chambliss, valamint a szintén
amerikai Goulian jutott. Az addigi
szakaszokban brillírozó Chambliss las-
sult, így végül csak a 3. helyen végzett.
A gyızelmet Michael Goulian szerezte
meg Bonhomme elıtt, Arch csak 4.
lett.

Az Air Race fı kritikája sok fıvá-
rosi lakos részérıl az elkerülhetetlen
zajterhelés, ám a helyszínen végigkö-
vetve az eseményt garantáltan mara-
dandó élménnyel gazdagodik az ember.

2009. szeptember 69/1

22. oldal A BME Közlekedésmérnöki Kar HÖK lapja

LEVEGŐBENLevegıben

Freetz

„Az idők során a sorozatot
18 ország 24 helyszínen látta vendé-
gül, és büszkén jelenthetjük ki, hogy
hazánk (és azon belül Budapest) az
egyetlen helyszín, amely a kezdetek-
től fogva folyamatosan szerepel a ver-
senynaptárban.”

A híd alatt szállj!
Augusztus 20. - az államalapítás, Szent István király és az Új

Kenyér ünnepe. Az utóbbi években azonban ezen a napon nem
csak a hagyományos ünnepi rendezvényektől hangos Budapest.



Az igények felmérése után úgy
döntöttünk, hogy érdemes egy 50 fıs
buszt rendelni, amit szépen meg is töl-
töttek a többségében közlekes hall-
gatók.

Az éjféli indulás senkit sem ri-
asztott el, és az elızı hét esızései mi-
atti áradások sem állták utunkat. A vi-
szonylag sík magyar tájakat elhagyva,
a grazi alagút után a festıi szépségő
osztrák Alpok csúcsai között folytattuk
utunkat, egészen a rendezvénynek
helyet adó völgyig. Szerencsére Zelt-
wegben sem kerültünk dugóba, és a bu-
szokat szinte a bejáratokig engedték,
így megúsztuk a kilométeres gyalog-
lást. Nagyjából a tervezett idıben,
majdnem kapunyitásra odaértünk, így
a földön is körbe lehetett nézni a stan-
dokat. 

A rendezvény ingyenes volt, de a
kapuknál álló fegyveres katonák lát-
ványa azért jelezte, hogy ez nem ci-
vil repülıtér. A korai érkezés
miatt az egyik legér-
dekesebb ki-
állítási
tárgyhoz
– egy Eu-
rofighter
demo gép-
hez – csak
rövid sor állt,
és ezt igen sok
t á r s u n k k a l
együtt ki is hasz-
náltuk, így ha
nem is egy igaziba, de legalább egy
makettbe be tudtunk ülni. Természe-
tesen sok, a repüléssel kapcsolatos ki-
sebb cég is kiállította a maga büszke-
ségeit a robotheliktıl a hajtómővekig.
Emellett számos standon lehetett be-
szerezni prospektusokat, posztereket
és egyéb emléktárgyakat, valamint
az Osztrák Légierı történetét és gépeit
bemutató tárlat is megtekinthetı volt,
sok érdekes géppel. 

Természetesen a statikus soron a
Red Bull gépei mellett a modern kort
képviselı harci gépek is jelen voltak,
köztük a Magyar Légierı Gripen, MiG-
29 és An-26 repülıi. Külön említést ér-
demel a nemrég a tengerentúlról ér-

kezett P-38 Lightning II. világháborús
vadászgép, mely az energiaitalt gyár-
tó cég legújabb büszkesége. A külön-
legességek sorát az Egyesült Államok
Légierejének KC-135 Stratotanker és E-
3A Sentry – ismertebb nevén AWACS –
gépei zárták.

A repülıprogramot természetesen
az osztrákok helikopterei vezették
fel, majd gyakorlógépeik nyitották
meg. A programban szerepelt a modern
kor harci gépeitıl kezdve a 40-es évek
gépein keresztül egészen Bleriot csa-
tornát átszelı gépének replikájáig
minden fajta és féle repülıeszköz. Volt
túszszabadítás az „Apokalipszis most”

címő film zenéjére,
termé-

szetesen sok-
sok helikopter részvételével, ellensé-
ges gép elfogása, katasztrófakezelés,
és természetesen az elmaradhatatlan
vadászgép-bemutatórepülések. Az oszt-
rákoknak különleges volt ez a nap, hi-
szen a nagyközönség elıtt ekkor mu-
tatkozott be – beszerzésével oly sok
port kavart – Eurofighter-jük. Sajnos a
magyar Gripen az egyetlen kisebb
esıs idıszak alatt kellett, hogy repül-
jön, de azt nagyon odarakta. Az olaszok
C-27J Spartan teherszállító a gépe a fi-
zika törvényeit látszólag meghazud-
tolóan bemutatta, hogy tud ı is orsózni
meg bukfencezni, nemcsak a vadász-

gépek. Régen várt gépeket is sikerült
a levegıben látnom, mint például a
Black Hawk helikopter, a Dornier Do-
24ATT és a Catalina hidroplánok. Im-
pozáns méreteivel és repüléseivel a né-
metek CH-53 Stallion helikoptere is ki-
tett magáért. Sajnos a beígért AWACS
repülés elmaradt, de a program többi
része kárpótolt ezért. 

A repülésekhez az „átlagos” re-
pülınapokhoz képest a hátteret a he-
gyek adták, és ez külön emelte a lát-
ványt. A szombati napon 180 ezer
ember látogatott ki a repülınapra, ami
rekordnak számít a rendezvény törté-

netében, és eb-
ben a mi 48 fıs
kis társaságunk
is benne volt.

A szerve-
zık jól ke-
zelték az
elızı na-
pok miatti
dagonya-
veszélyt,

és a problémás
részeket fakéreggel fel-

töltötték, így csak néhány helyen le-
hetett sarat látni. Panasz talán a ven-
déglátásra lehetett, ahol a hosszú so-
rok miatt akadozva haladt a kiszolgá-
lás. Kínálatuk leginkább az ottani éte-
lekbıl, például sült húsból és kol-
bászból állt. A sört is 3 euróért mérték,
viszont cserébe külön az alkalomra ké-
szített, vastagfalú mőanyagpohárban
adták, amit így emlékként is el lehe-
tett tenni.

Az este 7 órára mindenki kelle-
mesen elfáradt, de élményekben gaz-
dagon indulhattunk haza. Szerencsére
a hazaút is problémamentesen telt, és
épségben visszaérkeztünk.
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Néveri Gábor

Sok év várakozás után 2009-ben az Osztrák Légierő és a Red Bull
ismét megszervezte a nagysikerű AirPower elnevezésű repülőnapot.

AirPower 09
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A Gellért Szálló (Kemenes utca
4.) mellett található kávézó körülbe-
lül akkora, talán egy hangyányival ki-
sebb, mint a HaBár. Szerencsére
hétköznap már 9-kor kinyit. Így már
az elsı órák vagy vizsgák után be
lehet ülni egy kicsit pihenni, akkor is,
ha szünetben jöttök el, vagy koráb-
ban beadtátok a feladatsort. Persze
senkit sem szeretnénk arra biztatni,
hogy a tanulás helyett a sörözést vá-
lassza, de azért nekünk is jól esett
már, hogy egy-egy rosszul sikerült
megmérettetés után volt hol fetren-
geni. A Traffordnak ugyanis megvan az
az elınye a többi környékbeli – ké-
sıbb bemutatott – hellyel szemben,
hogy egy nagy kanapé és fotel is áll az
elfeküdni vágyók részére, és nem csak
asztalok vannak.

A kávézó egy kis alagsori helyi-
ségben található. Elsıre nem olyan
feltőnı, de a pulthoz közeledve annál
inkább, hogy a falon sok a futballhoz
kapcsolódó relikvia, és a TV-ben is
mindig valamilyen focimeccs megy.
Feltételezzük tehát (bár ezt még nem
tapasztaltuk), hogy nagyobb mérkı-
zések idején jól megtelik a hely. Hét
közben azonban nincsenek sokan, a
már említett kanapé is szabad, ezért
remek helyszíne lehet csendes be-
szélgetéseknek vagy akár tanulásnak
is. Utóbbihoz az Internetet sem kell
nélkülözni, hiszen van lehetıség wifi-
hez kapcsolódni.

Legtöbbször a péntek esték sem
túl mozgalmasak, ezért nehéz is el-
hinni, hogy kb. 3 éve mikor megnyi-
tott, a mostani hatodévesek csapata
a Hajtányverseny után itt tartott
bulit, és annyira sokan voltak, hogy
még az asztalokon is táncoltak. Azóta
a hely kicsit megváltozott, nyugod-
tabb lett és csendesebb. Így a lus-
tább, Barossban lakó közlekesek akár
randihelynek is választhatják, de
azért az elsı találkán nem szokás a
lakóhelytıl két sarokra kikötni…

Amit fogyasztottunk: kávét;
mivel a hely kávézó ezért sokféle
van belıle, nagy különlegességeket

nem lehet fellelni az itallapon, de a
klasszikusok, mint a jeges kávé vagy
cappuccino illetve eszpresszó stb.
megtalálhatók, és igen finomak. Sört:
ebbıl csapolt és üveges verzió is van.

Tesztelık száma: 5 (ennél na-
gyobb társaság már nehézkesen tud
elhelyezkedni)

Benyomásaink:
Hely hangulata: 8/10
Bár nincs semmi gond a környe-

zettel, azért az ember még sem
tudja, hogy legközelebb kifestett fo-
cidrukkerek, megfáradt egyetemisták
vagy egy andalogó párocska fog be-
lépni az ajtón… kicsit lehetne határo-
zottabb a stílus.

Vendégek: 9,5/10
Javarészt fiatalok járnak a kávé-

zóba, sokszor lehet ismerıssel talál-
kozni, és nem gondoljuk, hogy a
meccsek alatt a balhés drukkerek tö-
mörülnek ide.

Kiszolgálás: 7/10
Visszatérı vendégek hamar meg-

szokhatják, hogy a pultosok régóta
ugyanazok, ık pedig megjegyzik azo-
kat, akik sokat odajárnak. Az azonban
kár, hogy csak a pultnál van kiszolgá-
lás.

Enteriır: 8/10
Ebbıl a szempontból is kicsit za-

varos a sokféle stílus (a focis cuccok
mellett vannak természetfotók és
más képek, valamint téglaberakás is –
mintha valaki átalakította volna az
eredeti koncepciót) azért az összha-
tás kifejezetten szép, rendezett. 

Mellékhelység: 7/10
Egy kávézóhoz illıen tiszta, bár

kissé leharcolt, de wc-papír, szappan
és törlıkendı van.

Ár-érték arány: 9/10
Az italok és kávék minıségét

rendben találtuk, az árak a Bartók
Béla utca-beli kocsmák értékei alatt
vannak (bár nem sokkal, és azért
megfelelnek a pesti árszínvonalnak),

és pozitívum, hogy hétfın sör- kedden
pedig pálinkanap van, ami azt jelenti,
hogy a kis „adag” áráért nagyot
adnak.

Zene: 2/10
Zenegép van, de mi még nem

láttuk mőködésben. Néha ugyan bein-
dul magától egy-egy szám, de mikor
Zámbó Jimmy-t játszik, az annyira
nem megkapó. A szórakozásról amúgy
javarészt nem a zene, hanem a cso-
csó és a kölcsönvehetı társasjátékok,
újságok gondoskodnak.

Választék: 8,5/10
A hely teljes neve az utóbbi idı-

ben Trafford kávézó és pálinkázó-ra
változott. Ehhez hően sokféle pálin-
kát is lehet inni, de a sörválaszték
sem elhanyagolható: 2 féle csapolt
(Borsodi és Staropramen) és 6 féle
üveges sör (pl. búzasör) közül lehet
választani. Ezek mellett a teázni vá-
gyók is kedvükre válogathatnak.

Ö s s z e s í t é s : ☺☺☺☺☺☺☺(7,5/10) 

„Élénken emlékszem” mikor
több mint öt évvel ezelıtt betettem a
lábam a Drönkbe…

Gólyaként, regisztrációs héten,
elvesztettem a többieket, de néhány
akkori Mentor nem hagyott egyedül
szomorkodni…

Néhány fontosabb esemény a 41
éves fennállásból: 

Mindmegittuk – 1. rész
Rovatunk e havi részében a Trafford kávézót, és az Építő-

mérnöki Kar kollégiumának, a Vásárhelyinek szórakozóhelyét, a
Drönk-öt mutatjuk be Nektek.

Szeretnék bocsánatot
kérni Csillutól, akire ráhárítot-
tam a felelősséget a múltkori
szám kapcsán, miután a HaBár
összesítésben „csak” 8 pontot
kapott a 10-ből. Az értékelést
nem ő egyedül, hanem együtt
csináltuk, és ez az összesítés a
szempontok számtani átlaga-
ként jött ki. Remélem az belát-
ható, hogy nem adhattunk
mindenre maximumot. –Petrus

- Drönk -

- Trafford -



Az „İs-Drönk” 1968-ban alakult
meg a Bartók Béla úti koliban, hiszen
ekkor még ott volt a „Vásárhelyi”.
1980-ban költözött át a Kruspér u. 2-
4-be a szórakozóhely, de évekig tar-
tott még, mire elnyerte el „végleges”
formáját.

Drönkbe több apropó miatt is
járhatunk: ha például „csak” beszél-
getni szeretnénk, vagy esetleg egy
nagyot ünnepelni, bulizni, valóban
nagy bulik pedig más rendezvénnyel
karöltve vannak.

Amit fogyasztottunk: Éppen ak-
tuális kedvenceket, bár a Pityesz-kok-
télra nem tudtak mit reagálni… J De
Jégert is nagyon szívesen adtak, ha
épp arra volt igény.

Tesztelık száma: Legutóbb hár-
man voltunk, de bıven van hely, hisz
sok jó ember kis helyen is elfér…

Benyomásaink:
Hely hangulata: 7/10

Abszolút mőegyetemi fíling, egy
kicsit régi, egy kicsit koptt, de a
miénk, és így szeretjük.

Vendégek: 8/10
Leginkább mőegyetemisták jár-

nak a helyre, sokszor lehet ismerıssel
találkozni, vagy épp ismerkedni az
építısökkel.

Kiszolgálás:7/10
Sokszor elég nehéz szót érteni a

pultosokkal, néha a hangos zene,
néha a kelleténél többet fogyasztott
alkohol miatt; továbbá elég kis helyen
lehet csak sorban állni.

Enteriır: 5/10
Nekem egy kicsit „luk” hatása

van, kevés a tér. Ami javít, az az
évenkénti átfestés, mindig más di-
zájnt kap.

Mellékhelység: 4/10
A HaBáréhoz abszolút hasonlónak

tudom ítélni, az elfogyasztott alko-
holnak itt is nagy szerepe van a kiné-
zetben és a használhatóságban.

Ár-érték arány: 8/10

Az italok minıségét rendben ta-
láltuk, az árak a többi egyetemi he-
lyéhez hasonlóak. És ha épp nincs
akkora tömeg, hogy kilocsold a piát,
akkor az ár – érték aránnyal sincs
semmi probléma.

Zene: 6/10
Gyakran szól retró zene ugyan-

úgy, ahogy napjaink slágerei is; min-
denki megtalálhatja saját stílusát.

Választék: 8/10
Egy ekkora mérető helyhez képest vi-
szonylag nagy a választék: mindenféle
pálinkán át az égetett szeszekig, el-
érve a sörhöz és a borhoz, bármit kér-
hetsz.

Ö s s z e s í t é s : ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺(6,625/10) 
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Petrus & Csillu
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A Coca-Cola 25 hektáros magyar-
országi bázisának több mint kéthek-
táros gyárterületére látogattunk el,
ahol elıször egy elıadáson vehettünk
részt, majd végigjártuk mind a gyár-
tási területet, mind pedig a raktárt.

A Coca-Cola HBC Magyarország a
legnagyobb magyar palackozó vállalat
és a második legnagyobb élelmiszeri-
pari vállalat.

A Coca-Cola történetének kez-
dete 1886-ra nyúlik vissza, amikor Dr.
John Pemberton elkészítette elsı tit-
kos receptjét, amelynek azóta is csak
igen kevés ember tudja a pontos ösz-
szetételét. Érdekes, hogy a magyar
Coca-Cola gyár mintegy 1400 dolgo-
zója között sincs olyan dolgozó, aki a
pontos recepttel tisztában lenne.
1888-ban Asa Candler mindössze 2300
dollárért vásárolta fel Pembertontól a
cége részvényeit. Ezek után megala-
pították a The Coca-Cola Company-t,
és Amerika-szerte elérhetıvé tették a
Coca-Cola-t. 1899-tıl palackozzák az
üdítıt, elıtte csak pohárban volt el-
érhetı.

1899-ben Benjamin F. Thomas és
Joseph B. Whitehead 1 dollárért meg-
vette a kizárólagos palackozási jogot,
így megindulhatott a palackban tör-
ténı árusítás is. Az 1900-as években
már exportálták a cola-szirupot Kana-
dába, Mexikóba, Kubába és Panamába
is. Igazán nagy hírnevet az 1928-as
amszterdami olimpián szerzett magá-
nak az üdítı, amelynek megjelenése
az akkori cégvezér és marketingguru
Robert Winship Woodruff nevéhez fő-
zıdik. 1930-tól a Coca-Cola Export
Corporation jóvoltából már Afrikától
Olaszországig ihattak Coca-Cola-t a
szomjukat oltani kívánók. Ezután kü-
lönbözı ízben kezdték el gyártani a
nedőt. Gondoltátok volna, hogy a
Sprite és a Fanta alig fiatalabb szüle-
inknél? 

Magyarországon 1967-ben a Bu-
dapesti Nemzetközi Vásáron mutatták
be a közönségnek az italt. Az elsı pa-
lackozó itthon a Magyar Likıripari
Vállalat lett. Országunkban ma már a

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
végzi az italok palackozását, forgal-
mazását és a kereskedelmi marketin-
get, a Coca-Cola Magyarországi
Szolgáltató Kft pedig az általa gyár-
tott koncentrátum elosztására, a fo-
gyasztói marketingre, a termék és
védjegy minıségi megjelenésének be-
tartására figyel. Jelenleg a vállalat
több mint 40 féle terméket forgal-
maz,  270 féle kiszerelésben szerte az
országban. A Coca-Cola, a Sprite, a
Fanta, a Kinley, a Cappy és a Nestea
mellett 2002 óta a zalai dombságok
mélyébıl feltörı NaturAqua ásványvi-
zet is ık palackozzák.

Megtudhattuk, hogy míg 1970-
ben 1,5 l/fı/év volt az átlagos Coca-
Cola-fogyasztás országunkban, ez a
tavalyi évben a 14 litert is megha-
ladta. Ebben az évben több mint 500
millió liter üdítıitalt gyártottak a du-
naharaszti üzemben. A termelés
20000 m2-es gyártóterületen, 7 gyár-
tósoron történik naponta mőszakos
termelésben. A gyárnak több mint fél
tucat ISO-szabványnak kell megfelel-
nie. A kész szirupot, amelyet a kon-
centrátumból, vízbıl és cukorból
kevernek, kétféleképpen használják
fel. Vagy 5-10-20 literes tasakokba
töltik és elküldik a nagyobb gyorsét-
terem-láncoknak és éttermeknek,
vagy víz és szénsav hozzáadásával pa-
lackozzák az italokat különbözı ki-
szerelésekben. A palackokat 40 bar-os
nyomással egy elıformából fújják ki.
Ezután ezekhez már egy dolgozó sem
nyúlhat, steril levegıs pályán jutnak
el az aszeptikus vagy szénsavas gyár-
tósorokhoz.

Két gyárral és kilenc vidéki gyors-
átfolyású raktárral képviselteti magát
a legnagyobb múltra visszatekintı üdí-
tıgyár hazánkban. A fı gyárat Duna-
harasztiban találjuk, az ásványvíz ha-
zája Zalaszentgróton van, emellett
Miskolcon, Gyöngyösön, Debrecenben,
Szegeden, Siófokon, Kecskeméten,
Békéscsabán, Pécsett, valamint Gyır-
ben is találunk kétnapos készlettel
rendelkezı raktárakat.

A Coca-Cola HBC Magyarország
Kft. nagy gondot fordít a logisztikára.
Naponta 500 autóval járja az utakat,
kiszolgálva a megközelítıleg napi
10.000 vevıjét. Ez körülbelül 150.000
km megtételét jelenti naponta,
amely a magyar fuvarpiac kapacitásá-
nak 1,4 %-át teszi ki.

Megtudhattuk, hogy a Magyar
Posta Zrt. után a Coca-Cola HBC Ma-
gyarország látogatja meg a legtöbb
címet naponta. Az üdítıgyár áruterí-
tésének 3/4-ét kiskereskedelmi egy-
ségekbe viszik, és mindössze 1/4
részt szállítanak hipermarketekbe. A
piaci sikereket is ennek a megoldás-
nak köszönhetik, ugyanis a cég igen
nagy figyelmet fordít a kiskereskedık
igényeinek maradéktalan kielégíté-
sére, és a minden részletre kiterjedı
vevıgondozásra. 

Piackutatások sora bizonyítja,
hogy a magyar piacon ma a Coca-Cola
HBC Magyarország rendelkezik a leg-
tökéletesebb vevıkiszolgálással. Ez a
logisztikai rendszer és a benne dolgo-
zók képességei nélkül nem lenne le-
hetséges. Jármővezetıi - akiket
találóan szállítási képviselıknek ne-
veznek - kiemelt oktatásban részesül-
nek a magas szintő vevıkiszolgálás
érdekében.

JuveLog

A Coca-Colánál jártunk
30 fős JuveLog-os csapat indult Dunaharasztiba, hogy meglesse

a titkot: hogyan készül a Coca-Cola, és a nagy kérdésre választ kap-
jon: miként lehetséges, hogy országunkban minden egyes Coca-
Cola-hűtő tele van a fekete itallal?

A JuveLog októberi program-
jai címszavakban: LogUp, Continen-
tal, Karrier Nap, míg novemberben
LEGO, Hungarorak és TEVA látoga-
tásokra kerül sor, pontosabb informá-
ciók a http://juvelog.logport.hu/
címen.
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A film eredeti címe Bin-jip – Lo-
pakodó lelkek. Egy fiatal srácról szól,
aki napközben szórólapokat helyez el
a lakások ajtaján, és ahonnan este
nem veszik le, oda „betör”. De nem
rablási szándékkal: a szállásért cse-
rébe kitakarít, kimossa a koszos ruhá-
kat, megjavítja az elromlott tárgyakat
(tehát ha reggel még állt az órád, és
másnapra semmi baja – kezdj el gya-
nakodni ☺). Egy különleges hobbinakhódol még: minden lakásban készít
egy fényképet magáról, háttérben az
ott lakók arcképével. 

Minden nap a város különbözı ré-
szein tevékenykedik, hogy ne keltsen
feltőnést. Amikor egy gazdagabb pol-
gárok által lakott házba hatol be, kü-

lönös érzés lesz rajta úrrá. Látta a
ház urát elmenni, senkivel sem talál-
kozott bent, de mégis, mintha valaki
a nyomában járna. Fény derül a ti-
tokra: a negyvenes, ex-modell feleség
él a lakásban, mint egy árnyék. A férje
veri, kihasználja, teljesen semmibe
veszi. A nı lelép a fiatal betörıvel, és
folytatják kettesben, amit a srác el-
kezdett…

Ám nem ilyen egyszerő az élet.
Az egyik lakásban egy öregember holt-
testét találják, méltó módon elteme-
tik. Az öreg családja pedig rajtakapja
ıket, rendırkézre kerülnek. A fény-
képalbum alapján értesítik a „káro-
sultakat”, de senki nem tesz feljelen-
tést. A nıt hazaviszi a férje, a fiú

börtönbe kerül, ahol tökélyre fejleszti
a lopakodás mővészetét. 

A film egyik érdekessége, hogy a
két fıszereplı egy szót sem szól,
mégis minden, amit tudatni akarnak
egymással és a nézıvel, benne van a
mozdulataikban. Sajnos le kell lınöm
a vége-poént: a srác kiszabadul a bör-
tönbıl, és együtt lakik a nıvel és fér-
jével úgy, hogy a férfi mindebbıl sem-
mit nem vesz észre. 

Hogy ez hogyan lehetséges? Nem
tudom. Nem is igazán keresem rá a vá-
laszt. Talán az a titka a koreai Kim Ki-
duk 2004-es alkotásának, hogy létezik
az a nagyon igazi szerelem, még ha
sokszor nem is vesszük észre. Persze ez
csak az én véleményem, a Tiéd lehet
más… Nézd meg, és majd kiderül.

Vera

A történet egy teljesen hétköz-
napi eseménnyel indul: az İrnagy be-
töltötte a huszonegyedik életévét, s
ezt a barátaival együtt szerette volna
megünnepelni, egy házibuliban. Ez
egy teljesen hagyományos szervezéső
buli: a szalonban részeg jampecek
szvingeltek, a lányok levetkızték gát-
lásaikat és ruháikat. Eddig ezzel sincs
semmi probléma. De amikor a kerti
állatokat mutatják be, felmerül mind-
nyájunkban a kérdés: milyen állat az
a vadászblézer?!?!?!

A buli fénypontján feltőnik a szí-
nen Óvadóc, akit a lovagias és egybıl
ellenszenves Venyigeszú de Lucerna
kísér. Az İrnagy rögtön szerelembe
esik, megtörténik, aminek meg kell
történnie (bár az aktus férfi résztve-
vıje az İrnagy legjobb barátja, Anti-
ochio volt), s az İrnagy rádöbben: el
kell vennie a lányt!

Igen ám, de Óvadóc árva, és a
kezét csak a nagybácsijától kérhetik

meg. Pharocq bácsi a hivatalban le-
ginkább az Aktátumok készítésében
jeleskedik, minden apró problémából
több száz oldalas paksamétát kreáltat
az alkalmazottaival. Mivel a bácsi
igen ritkán jár haza, ezért az İrnagy
Antiochio segítségét kéri, hogy in-
tézze el neki a látogatást az Alfımér-
nök úrnál. Az idıpont hónapokon
keresztül csak tolódik (az Alfımérnök
3 hónapos telefonjai miatt is). Mikor
végre mindkét érintett egy szobában
tartózkodik, és İrnagy épp a buliban
történt megismerkedésüket mesélte,
az Alfımérnök eszébe ötlik egy igen
jó ötlet:

Az a szó, hogy „buli”, nincs tö-
kéletesen meghatározva, ı üldözi az
argó mindennemő használatát, ezért
készítsen az İrnagy egy elıtanul-
mányt, hogy „buli” helyett milyen
más kifejezést lehetne használni. És
így lett a lánykérésbıl sok-sok ha-
szontalan munkával töltött nap, és

egy teljesen felesleges akta. Venyige-
szú mint vetélytárs kerül elı. De hogy
hol van a plankton?!

Végül az ebédszünetbe belefér
az esküvı, s ezt a fiatalok egy hatal-
mas házibulival ünneplik meg. Hogy,
hogy nem, ez az estély nem volt olyan
víg kimenetelő, mint a történet ele-
jén. Az İrnagy és Antiochio kivételé-
vel sajnos mindenki odalett. Vége.

Amit sajnos itt nem lehet vissza-
adni, az a tökéletes nyelvi humor, a
játék a szavakkal. Bognár Róbert for-
dítása szerintem mestermunka. Nem
hosszú kis regényke, egy olvasást
megér.

Boris Vian nem arról híres, hogy regényei könnyen érthetőek
lennének. Olvassa mindenki a saját szórakoztatására! Ez csak egy
gyenge próbálkozás, az egyik kedvencem.

Venyigeszú és a plankton

Vera

„Ne próbáljunk szellemes-
kedni! A lányok sose értik. Akik értik,
már férjnél vannak.”

Műszaki cikkek tekintetében a távol-keleti származás nem
mindig bizalomgerjesztő. Ugyanezt el lehet mondani a zs-kategóriás
akciófilmekre is. Ám most egy üdítő művészfilmet szeretnék meg-
osztani Veletek.

Lopakodó lelkek
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SZÓRAKOZÁSSzórakozás

Beteg a pszichológusnak:
- Doktor úr, teljes letargiába estem,
nincs étvágyam, állandóan fáradt va-
gyok.
Az orvos:
- Uram, Ön depressziós. Abba kellene
hagynia az ivást!
- Még életemben nem ittam egy korty
alkoholt sem!
- Akkor szokjon le a dohányzásról!
- Még egy szál cigaretta nem volt a
számban!
- Akkor hagyjon fel a kábítószer fo-
gyasztással!
- Soha életemben nem nyúltam dro-
gokhoz!
- Ne hajtsa annyira a nıket!
- Doktor úr, én még egy nıvel sem
voltam életemben!
- Ez esetben menjen haza, igyon egy
konyakot, szívjon egy kis marihuánát,
szedjen össze néhány nıcskét, és min-
den rendben lesz.

* * *
Egy skót egy meztelen nıt nézeget
egy képeslapon. Kortyol az elıtte levı
pohár szódavízbıl és felsóhajt:
- Ez nem mehet így tovább! Minden
pénzem nıkre és piára költöm!

* * *

Egyirányú utcába menetiránynak
szembe hajt be egy autós, mire meg-
állítja egy rendır. 
- Meg kell önt büntetnem, mert ez
egyirányú utca. 
- Rendben van, kifizetem a büntetést,
aztán megfordulok. 
- Itt nem lehet megfordulni. 
- Akkor tolatok majd. 
- Tolatni sem szabad. 
- Akkor itt hagyom a kocsit. 
- Csakhogy itt tilos a parkolás. 
- Rendben van, akkor beszéljük meg,
mennyit ad a kocsimért.

* * *
Friss házasok beszélgetnek:
- Szeretsz drágám?
- Szeretlek.
- Imádsz?
- Imádlak.
- Mire gondolsz?
- Arra, amire Te.
- Jó, akkor hozz egy üveggel nekem is!

* * *
A cowboy ül a kocsmában és nagy  füst-
karikákat ereget a pipájábó. Erre meg-
kopogtatja a vállát egy indián:
- Ne anyázzál sápadtarcú!

* * *

Pistike bemegy a boltba:
- Csókolom, egy kék színő magyar
zászlót kérek!
- De kisfiam, a magyar zászló piros,
fehér, zöld!
- Jó, akkor kérek egy pirosat!

* * *
Bíró a felpereshez: 
- Biztosan felismeri, hogy a vádlott
lopta el az autóját?
- Tisztelt bíró úr! Most, hogy a védı-
ügyvéd urat végighallgattam, sajnos,
már azt sem tudom biztosan, hogy
volt-e egyáltalán autóm!

* * *
Metró aluljáróban megszólal a han-
gosbemondó:
- Figyelem! Kérjük azt a piros szok-
nyás, fekete kalapos szıke hölgyet,
hogy hagyja el a biztonsági sávot!
- (PLACCS) De ne arra!!!

* * *
Két rendır beszélget:
- Képzeld, tegnap találtam egy négy-
levelő lóherét!
- És szerencséd lett?
- Naná! Ma is találtam egyet!

* * *

Humor

(Elektrotechnika)
(Irányítás- és automatizálás technika)

(Logisztikai rendszerek tervezése)
(Logisztikai rendszerek tervezése)
(Logisztikai rendszerek tervezése)
(Logisztikai rendszerek tervezése)
(Logisztikai rendszerek tervezése)
(Logisztikai rendszerek tervezése)

(Matematika)
(Mechanika)

(Szállítmányozási management)
(Üzemszervezés)

„Amíg maguk mérnek, én fenntartom a rövidzárat azzal, hogy ideteszem a csa-
varhúzót. Örülnének, mi?”
„A strandkorlátkék színnel írt érték…”
„Hát, ezt vízszintesnek szántam, de a vérnyomásom, meg minden…”
„A lelke mélyén Mónika és érzi a megoldást, de nem tudta szépirodalmi stílus-
ban megosztani velünk.”
„Miért van az, hogy ez a gép csak az utóbbi években terjedt itt el nálunk, a Bal-
kánon?”
„Megvolt a megnyitó, átvágtuk a szalagot, lepényevés, zsákbafutás, miegymás.”
„Mindjárt szünet, de ha ezt most megszakítom, oda az élvezet!”
„A különbséget nem kérdezem meg, nem akarom megsérteni magukat. Szóval,
mi a különbség?”
„Egy példa, hogy érthetitek meg az integrálást: képzeljetek el egy négydimenzi-
ós hiperkockát…”
„Nem is akarok rajzolni semmit, mert olyan nyomatéki ábrákat láttam én már
pályafutásom során!”
„A szekrényemberek nem erıszakosak, csak megjelennek.”
„A Szabadság-híd felújítását is le lehet bontani olyan részletességig, hogy a tu-
rulmadár bal körmének pingálása mennyi idıbe telik.”

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.
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REJTVÉNYRejtvény

Petrus

A logikai rejtvény 5 szereplője rendesen felkészült az első
egyetemi félévre: mindannyian hoztak magukkal innivalót. A
megadott információk alapján derítsd ki, hogy kinek mi a teljes
neve, és miből, hány üveggel pakolt fel.

- Anna otthonról, a spájzból emelte el az általa elhozott 15 üveget.
- A legtöbbet Takács hozta, akinek erre elég sok pénze ráment.
- Bognár apukája egy üdítıipari vállalatnál dolgozik, ezért ı sok baracklevet tankolt fel.
- Egyikük 10 üveg bort hozott.
- Szabó Katalin többet hozott, mint János.
- Szőcs 5-tel több üveggel pakolt be, mint Péter, aki nem tud meglenni szénsavas ásványvíz nélkül.
- Sörbıl kevesebb van náluk, mint amennyi üveget József hozott.

Rejtvény



Egy régebbi számunkban már ol-
vashattatok a közlekkari öntevékeny
körökrıl, amibıl mi kimaradtunk,
de most a friss megalakulásunk
okán egy fél oldalban írha-
tunk magunkról. Köszönhetı
ez a Közhírrel szoros együtt-
mőködésben végzett mun-
kánknak is. Fı tevékenységi
körünk ugyanis a különféle
egyetemi élettel kapcsolatos
események megörökítése. Erre azért
van szükség, hogy ha egy kollégiumi
program adott esetben szeszes ital fo-
gyasztásába torkollik, vagy azzal kez-
dıdik, és ennek okán filmszakadás lép
fel, akkor is rekonstruálni tudjuk az
elızı esti eseményeket.

Ezen kívül még feladatunk a kü-
lönféle nyomtatott média képanyagá-
nak szerkesztése, hogy idıben érte-

sülhessetek azon programokról, ahol
a buksitokat tágíthatjátok vagy a má-

jatokat zsugoríthatjátok.
Nem titkolt szándékunk

egy olyan fórum létrehozása,
ahol a kezdı és haladó fotó-
sok, operatırök és grafiku-
sok megoszthatják egymás-
sal tapasztalataikat.

Ha ez túl hosszadalmas-
nak tőnt, akkor röviden: Szakkol-

légiumi elıadásokon, Szakestélyeken,
Kari Napokon, Csatabárdásásokon,
HaBár-os partykon készítünk fotókat,
videókat. Illetve mi készítjük a HK-
nak a színes plakátokat és a Közhír
címlapokat is.

Ha bármelyik tevékenységi kö-
rünk felkeltette az érdeklıdésedet,
és szeretnél részt venni a Médiakör
munkájában, akkor jelentkezz most!
(bmemuterem@gmail.com)
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MŰTEREMMőterem

Ha valaki szeptember 15-ig igény-
li a Diákhitelt, elıször október 15-én
juthat pénzhez. Az igénylés feltétele
az aktív hallgatói jogviszony. Mindössze
egy nyomtatványt kell kitölteni és le-
adni a kijelölt bankfiókokban vagy
postákon. 

Jelenleg 25 felsıoktatási intéz-
ményben lehet engedményeztetni. Ez
azt jelenti, hogy beiratkozáskor nem
kell készpénzben befizetni a költség-
térítés összegét, hanem a hallgató a Di-
ákhitelét közvetlenül a felsıoktatási in-
tézménynek utaltatja. Így rögtön a sze-
meszter kezdetén be lehet iratkozni. 

A törlesztés rugalmas és teljesít-
hetı. A kötelezı törlesztırészlet
évrıl-évre a jövedelemhez, vagyis az
anyagi teherviselı képességhez igazo-
dik, ezért nem válságérzékeny. 

Akinek már van érvényes Diákhi-
tel-szerzıdése, annak nem kell újra
igénylést beadni, viszont minél hama-
rabb be kell iratkoznia! Ha változtak a
személyi vagy tanulmányi adatok,
célszerő bejelenteni a honlapról le-
tölthetı nyomtatványokon. A folyósí-
tási gyakorlaton (összeg, gyakoriság,
stb.) is lehet módosítani bizonyos ha-
táridıig.

Tények a Diákhitelrıl:
Egy szemeszterre államilag tá-

mogatott képzésben maximum 200,
költségtérítéses képzésben 250 ezer
forint vehetı fel. 

A tanulmányok alatt nem kell
sem törleszteni, sem kamatot fizetni.
A tanulmányok befejezését követıen
négy hónap türelmi idı után kell csak
a visszafizetést megkezdeni.

Bárki szabadon megrövidítheti
törlesztése futamidejét azzal, hogy
bármikor, bármennyit díjmentesen
elıtörleszt.

Az egyszerően elérhetı és szaba-
don felhasználható Diákhitelt 2001-es
indulása óta több mint 270 ezer hall-
gató igényelte, 58 ezren pedig már
minden tartozásukat visszafizették.

További részletek a www.diakhi-
tel.hu oldalon!

StGabesz

Diákhitel az új tanévben is
Az új tanévben is minden hallgató igényelheti a Diákhitelt. Ho-

gyan? Mindössze egy nyomtatvány kitöltésével. Mennyit? Félévente
akár 200-250 ezer Ft-ot. Mire költhető? Bármire, legyen szó albér-
letről, szakkönyvekről vagy akár költségtérítésről. Megéri? Nézz utá-
na Te magad!

Van
művészi

éned? Kattints
velünk! Küldd el

nekünk pár
munkád!

MűTerem Médiakör
A közlekkari közösségi élet egy újabb zászlóshajóját köszönt-

hetjük a MűTerem Médiakörben. Baross Stand-Up Club az
őszi szemeszterben is

jobbnál jobb fellépők elő-
adásaival kedveskedik

Nektek.
A program:

Szeptember 30. Felméri
Péter

Október 14. Szomszéd-
néni Produkciós Iroda

Október 28. Kőhalmi
Zoltán

November 25. Hadházi
László






