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Amikor ezeket a sorokat írom,
délutánonként még érezhetı a nyár
utószele, még kellemes program ki-
ülni a vízpartra és gyönyörködni a
napfény és a tavat uraló kacsák játé-
kában. Viszont, amikor Ti olvassátok,
már bıven bent járunk az ıszben,
minden egy kicsit sötétebb, nem ki-
csit esısebb, és azok a bizonyos hét-
köznapok is tényleg szürkék.

Az Erzsébet-hídon a gyorshete-
sen ilyenkor az emberek egy része
már nem a Duna-part szépségét fi-
gyeli, hanem elgondolkodik, mi az,
amire a nyárból emlékszik, mik azok
az apró jelenetek, amik beleégtek
emlékezetébe. Vallom, ezek azok az
apró dolgok, amik meghatároznak
minket, amiket fontosnak érzünk,
azok mi magunk vagyunk. Kicsit le-
szőkítve a gondolatok terét: vajon
mikre fogunk emlékezni az egyetemi
évekbıl, amikor majd kirepülünk a
nagybetős életbe, mik lesznek azok a
jelenetek, amiket élesen fel tudunk
idézni, kik azok a személyek, akiknek
arcélét nem homályosítja el az idı?! 

Vajon csak a bulik maradnak
meg, a nagy focimeccsek a koli dü-
höngıjében, az egyetemi szerelmek,
vajon tényleg csak a szép emlékek az
igazán fontosak? A válasz egyértelmő
nem, az itt eltöltött idı elsı évei arra
tanítanak meg, hogy kell szabadon
élni, a késıbbiek pedig arra, hogyan
kell megtalálni korlátainkat, hogyan
kell önnön erınket ambícióink szolgá-
latába állítani, és korlátot szabni csa-
pongó természetünknek. 

Ebben pedig éppoly nagy szerepe
van a kudarcoknak, a kezdeti esetle-
ges megaláztatásnak, még ha jelen

idıben nem is tanító célzatúnak ítél-
jük meg ıket. Viszont, ha tapasztalt
fejjel gondolunk majd vissza ezekre
az évekre, beláthatjuk, a régen néha
indokolatlanul keménykezőnek tar-
tott oktatóinktól kaptuk a legjobb út-
ravalót az életre, ık tanítottak meg
küzdeni, és soha fel nem adni a har-
cot, még ha leküzdhetetlennek is tőn-
nek néha az akadályok.

Ezért megkérek mindenkit,
lehet, hogy ha elsı felindulásból talán
túl keménynek is találjuk egyik okta-
tónkat, gondoljunk arra, hogy az ı
szigora milyen sokat jelenthet majd a
késıbbi években, amikor napról napra
kihívásokkal szembesülünk és csak
harcedzett ifjak érvényesülhetnek az
élet útvesztıjében. 

Jó utat a Közlekesnek! 

balasnyikov
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Hallgatóként évek óta tevé-
kenykedsz a HK-ban és az EHK-ban
is. Hogyan merült fel, hogy indulj az
elnöki posztért?

2005 októberében kerültem be
az Egyetemi Hallgatói Képviseletbe,
és egy félévet követıen igen komoly
posztot kaptam, a Gazdasági Bizottság
vezetésével bíztak meg. 2007-ben,
amikor a leköszönı Dibó Zoltán he-
lyére elnököt választott
az EHK, ugyanez a két
jelölt volt, mint most.
Bohák Andrással indul-
tunk az elnökség meg-
szerzéséért, és akkor ı
került ki gyıztesen, de
én tovább folytattam
addigi munkálataimat.
Egyre nagyobb horde-
rejő munkákat kaptam,
egyre inkább belelát-
tam a képviseletbe, vi-
szont voltak dolgok,
melyekben én nem az
adott irányvonalat tar-
tottam megfelelınek.
Ezeket összegyőjtve fogalmaztam
meg a pályázatomat, aminek ered-
ményeképpen október 1-jétıl én töl-
töm be az Egyetemi Hallgatói Képvi-
selet elnöki posztját.

Hogyan zajlott a pályázat?
Az EHK Ügyrend kimondja, hogy

ezért a posztért csakis pályázat be-
nyújtásával lehet indulni. Megjegy-
zem, nagy érdeme van ebben Bohák
Andrásnak, aki szorgalmazta a pályá-
zatok beadásának szigorítását. Elı-
ször is a pályázatot le kell adni egy
megadott határidıig, majd pedig a
személyes meghallgatás során ki kell
fejteni, hogy az elkövetkezendı egy
évben mik lesznek az EHK fıbb célki-
tőzései, az eddigiekhez képest milyen
változtatásokat eszközölnék. Van egy
rendkívüli elnökválasztó ülés, ahol
mindkét jelölt egyszerre jelen van,
lehet tılük kérdezni, és természete-
sen ık is tehetnek föl kérdéseket egy-
másnak. Ezt követıen külön-külön is
meghallgatják a jelölteket. Az Egye-

temi Hallgatói Képviselet 16 tagból
áll, egy szavazás pedig csak akkor ér-
vényes függetlenül attól, hogy hányan
vannak jelen - ha az egyik fél 9 voksot
kap. A mi esetünkben az elsı körben
úgy alakult, hogy én kaptam 8, András
pedig 5 igen szavazatot, egy személy
pedig tartózkodott. Ezt követıen az a
szabály, mivel én nem kaptam meg a
9 igent, de többet kaptam, mint Bo-

hák András, az én
személyemrıl úgy-
nevezett megerısítı
szavazást kell tar-
tani. Ezek alapján
született meg a vég-
eredmény: 9 igen, 3
nem és 3 tartózko-
dás.

Mennyire ne-
héz átvenni a fel-
adatokat a régi el-
nöktıl?

Természetesen
nehéz, mivel renge-
teg folyamatban
lévı ügy van, ami-

nek az irányításába csak úgy bele-
csöppen az ember, és ezért napra
késznek kell lennie minden téren.
Ilyen például a szabályzatváltoztatás
is, amit az egyetem döntéshozó szer-
vezete, a Szenátus hagy majd jóvá.
Igen nagy segítséget jelent, hogy ed-
digi EHK delegáltként kellıképpen be-
leláttam az ügyekbe, éppen zajló fel-
adatokba. Emellett pedig, ha az
ember naponta 70 e-mailt kap, azokat
is meg kell válaszolni, de vannak még
különbözı feladatok, amikkel ugyan-
úgy foglakozni kell, így például a kol-
légiumi ügyek intézése is. Ezen kívül
pedig útjára kell bocsátani azokat az
új elképzeléseket, amelyeket a pá-
lyázatomban is megfogalmaztam.

Jövıbeni tervek, legalábbis ami
szerinted belefér ebbe az egy, de
annál mozgalmasabb évbe?

A legfontosabb az EHK belsı ha-
tékonyságának növelése. Mivel min-
den karról két tagot delegálnak a Hall-
gatói Képviseletek, így rendkívül

heterogén a csapat, ezért kell olyan
eszközöket alkalmazni, ami az együtt-
mőködést megkönnyíti. Ezen kívül az
ember nem marad örökké hallgató,
és a sok tapasztalt csapattag, nagy
múltú vezetı továbbáll, és viszi ma-
gával a tudást, amit az évek során
megszerzett. Erre is vannak módsze-
reim, hogy hogyan lehet ezt a „kol-
lektív ismeretet” megtartani az új ge-
neráció számára. Nekik már nem
kellene elkövetniük ugyanazokat a hi-
bákat. Tudok is mondani egy nagyon jó
kari példát: a kollégiumi beköltözés-
kor a hallgatók azt hitték, hogy ráér-
nek jönni, mert úgy is hatalmas sor
lesz, ezzel szemben az elsı fél óra
után „lepkehálóval” kellett össze-
győjteni ıket ahhoz, hogy jöjjön va-
laki beköltözni. Ugyanis amikor Szücsy
bekerült a HK-ba, leültünk, és közö-
sen kitaláltuk azt, hogyan lehetne
ezen változtatni, és természetesen
dokumentáltuk a listát, ami késıbb
ugyanúgy bıvíthetı. Így a késıbbiek
számára, már egy komplett kidolgo-
zott terv szemlélteti majd a kollégi-
umi beköltözési folyamat mibenlétét.
Lehet, hogy nagy kihívás, de egyelıre
még jól mőködik. Ezen kívül, ami még
az elsıdleges listára tartozik, az a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, ami-
nek a mőködését feltétlenül meg kell
gyorsítani.

És végül egy üzenet, amit mint
új EHK elnök küldesz mindenkinek,
de elsısorban a közlekeseknek?

Politikának a Hallgatói Önkor-
mányzatban nincs helye. Továbbá an-
nak, hogy az ember fiatal mőszaki ér-
telmiségivé váljon, véleményem
szerint egyetlen titka van: az emberek
kis csoportokba tömörülve kommuni-
káljanak, küzdjenek és dolgozzanak
együtt. A közös sport, kulturális prog-
ramok, szórakozás és szakmai körök-
ben, szakkollégiumokban eltöltött idı
erre teremt ragyogó alkalmat. Ezen
lehetıségeket a hagyományainkkal
együtt meg kell ırizni.

Köszönöm a beszélgetést, és
sok sikert kívánok új feladataid tel-
jesítéséhez!
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Jucus

Közlekes az élen!

Sokan csak úgy ismerik mint egy öreg motorost a HaBár-
ból, vagy a „rettegett” ÁJGT hőmérsékletmérés oktatóját.
Mostantól viszont Keresztes Péter már az Egyetemi Hallgatói
Képviselet első embere is egyben.

Fotó: Mőhely



Tanár Úr, engedje
meg, hogy bevalljam,
még sosem jártam itt.
Keringtem egy kört a K
épületben, mire végre
megtaláltam a hivatalt.
Viszonylag ritkán akad
dolga egy átlagos közle-
kesnek az épület ezen
részében…

Higgye el nekem, egy
hónapja még én is hasonló
cipıben jártam. Mostanra
már persze sikerült megta-
nulni a járást. Azért az még nem
megy rutinszerően, hogy kinek hol az
irodája, de idıvel ez is meglesz.

Mielıtt rátérnénk megválasztá-
sának körülményeire, egy pár szó-
ban összefoglalná a hivatal, és azon
belül az Ön feladatait?

Egyszerően összefoglalva: a Dé-
káni Hivatal felel a kar megfelelı mő-
ködéséért. Ez persze számos fela-
datból tevıdik össze. Elsıként emel-
ném ki a Kari Tanácsot, amelynek me-
nedzselése a mi feladatunk. Ez azt
jelenti, hogy betartatjuk a vonatkozó
egyetemi elıírásokat, intézzük a kar
ügyes-bajos dolgait. A KT mőködte-
tése nem egyszerő feladat: minden
tagot idıben értesíteni kell, elı kell
készíteni a megtárgyalásra váró be-
számolókat, elıterjesztéseket, ter-
met kell biztosítani az ülés idejére
stb. Az információáramlás gyor-
sabb, költségkímélı módjá-
nak kialakítását most ké-
szítjük elı.

A Kari Tanács mel-
lett nagyon fontos fel-
adatunk a posztgraduális
és doktori iskolában ta-
nuló hallgatók ügyeinek in-
tézése, mivel az ı adminiszt-
rációjuk nem a KTH-n keresztül
zajlik. Napjaink egyik fontos feladata
a „Jármő- és mobilgép mérnöki” alap-
szak 2010. szeptemberi indításának
biztosítása. A kar pénzügyei is rajtunk
keresztül zajlanak, nekünk kell meg-
teremteni, összehangolni a megfelelı
pénzügyi feltételeket. Ehhez szerve-

sen kapcsolódik a kar
külsı kapcsolatainak
kezelése is, hiszen
számos cég támo-
gatja a kart. Emellett
a minisztériumokkal,
állami hiva- talokkal
is tartanunk kell a
kapcsolatot.

A kari számító-
gépközpont (Z épület
IV. emelet) is a Dé-
káni Hivatalhoz tar-
tozik. Ez nem

keverendı össze a tanszéki szá-
mítógéptermekkel, amelye-
ket a tanszékek kezelnek.
Hatalmas adminisztratív
kötelezettségünk van mind
pénzügyi, mind alkalma-
zotti téren. Tudnunk kell
visszakeresni, hogy egy-egy
beadott igénylés, panasz,
kérelem hova került, mi lett
vele. Ez nagyon felelısségteljes
munka, de szerencsére a kolleganıim
kifogástalanul végzik a dolgukat. A Hi-
vatal ellát még számos más feladatot
is, de ha mindet elmondanám, biztos
nem férne bele az egyoldalas limitbe.

Valóban. Nézzük hát a kineve-
zési procedúrát. Hogy zajlott ez
pontosan?

Végtelenül egyszerő történetrıl
van szó. A dékáni pozícióra pályázó

személy felkéri a helyetteseit és
a hivatalvezetıt. Komócsin

Zoltán tanár úr megnöveke-
dett feladataira való te-
kintettel nem vállalta,
hogy ismét betölti ezt az
állást, 12 év hivatalveze-

tıi tisztség után más kihí-
vások elé nézett. Mielıtt

Kulcsár Béla professzor úr be-
adta volna pályázatát a következı

ciklusra, megkeresett engem, hogy
vállalnám-e a hivatalvezetıi pozíciót.
Kulcsár tanár úrral több területen,
például a TDK-k kapcsán már kerül-
tünk közelebbi munkakapcsolatba, és
valószínőleg meg volt elégedve a
munkámmal.

Voltak átmeneti problémák?
Hogy sikerült ezeket leküzdeni?

Én nem tenném múlt idıbe a dol-
got. Még mindig vannak olyan esetek,
amelyekre nem tudok csípıbıl rea-
gálni. Természetesen Komócsin Zoli
rengeteget segít idejének függvényé-
ben, de igyekszem magam is dőlıre
jutni. A legtöbbet a Neptunnal bajló-
dok. Ha mondhatom így, szintet lép-
tem. Ezt a hozzáférésre értem.
Rengeteg új alkalmazásra van lehetı-
ségem, és használnom is kell ıket.
Most ezt tanulom, mert szeretném,
ha rutinná válna a kezelése, és köny-
nyebben válaszolnék bizonyos kérdé-
sekre.

Mik a céljai hivatalvezetıként?
Jó kapcsolatok kiépíté-
sére törekszem a kol-

legáimmal. Hála Is-
tennek, azt mond-
hatom, hogy jó
úton haladok. Ez
fontos, hiszen a
felmerülı problé-

mák többségét so-
hasem egyedül ol-

dom meg, a kölcsö-
nös segítség mindig

hasznos. Talán ezt a jó kap-
csolatot tartom elsıdleges célomnak.

Köszönöm, hogy szakított rám
idıt, és további sikeres munkát kí-
vánok!

Én köszönöm, hogy megkeresett,
és sikeres tanulmányi eredményeket
kívánok a Közhír összes olvasójának!

A beszélgetés teljes, vágatlan
verziója megtekinthetı a http://
kozhir.blogspot.com oldalon.
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Pól

Új vezető a Dékáni Hivatal élén

Dr. Debreczeni Gáborral beszélgettem, aki ettől a tanévtől
tölti be a Dékáni Hivatal vezetői pozícióját. Faggattam az új
feladatokról, nehézségekről, tervekről…

Nap-
jaink egyik fon-
tos feladata a

„Jármő- és mobilgép
mérnöki” alapszak
2010. szeptemberi

indításának biz-
tosítása.

A
Kari Tanács mő-

ködtetése nem egy-
szerő feladat: minden

tagot idıben értesíteni kell,
elı kell készíteni a megtár-
gyalásra váró beszámolókat,
elıterjesztéseket, termet

kell biztosítani az ülés
idejére stb.



Tanár úr, mondjon valamit ma-
gáról, mert olyan titokzatosnak is-
merték meg egyesek. Mivel
foglalkozott eddig? Hogy került kap-
csolatba az egyetemmel?

Egyelıre kicsit ru-
góznék ezen a titokza-
tosságon. Én aztán
kifejezetten olyan va-
gyok, aki elmondja,
hogy mi mennyi... Az
életembıl számtalan
metszetet ismerhette-
tek meg elmondásaim
alapján. Emlékszem ok-
tatóimra, akiknek adott
esetben még a nevét se
tudtam. Felismertem
ıket alakról, hogyan
szoktak írogatni a táb-
lára. Oké? Sokszor csak
ennyit tudtam róluk. Na,
mindegy, még egyszer mondom, meg-
lep. Én abban a hiszemben vagyok,
hogy számos dologhoz tudok kanyarí-
tani perszonális, élményszerő dolgot,
hátha közelebb visz a megértéshez.
És a titokzatosság feloldására bor-
zasztó meglepı dolgok fognak jönni,
vaslogikával, hogy körülbelül mitıl
állhat itt elıttetek egy oktató: hogy
itt végzett, meglepı módon. Bár mar-
ginálisan elıfordulnak olyan oktatók
is, akik nem itt végeztek. Tehát ‘86-
ban itt végeztem. Akkor még sokkal
kötöttebbek voltak a tankörök és az
idıbeosztás. Az igazi közlekedésiek
két tankörre oszlottak: a közlekedés-
technikára és a közlekedési-rendszer-
szervezıre. És ebbıl én az elıbbit
végeztem el, az 1-es tankört. Bece-
neve: fımérnökképzı. Ez a semmihez
nem értünk olyan mélységben, mint
az igazi specialisták, de mindenhez
hozzá tudunk szólni. Széles spekt-
rumú emberek.

Az óráin feltőnt nekem, hogy
sokat foglalkozik audiovizuális dol-
gokkal - például jazz-zel.

Igen. A zenén belül az egyik kie-
melt területem a jazz, újabban pedig
még azon belül is az ‘57-‘62 közötti
jazz-korszak az, amibıl igazán van
győjteményem. Van nagyságrendileg

600 cd-m, meg lp-k. Minden változa-
tát győjtöm a zenei kiadványoknak, a
dvd-audio-tól az sa-cd-n keresztül...
Ugye ilyet tilos mondani, de egyéb-
ként az internetrıl is töltök le, a ne-

hezen beszerezhetı
dolgokat. Mivel én
eléggé beleástam
magam, tudom, az
engem igazán ér-
deklı felvételek
nagy részét csak
győjtık egymás kö-
zötti megosztásai-
ból tudjuk elérni. 

Belejátszott
ebbe, hogy a gim-
náziumi korszakban
az érvényesülés-
ben, mondhatnám,
abban, hogy ho-
gyan legyünk jófe-

jek, a mőveltség, ezen belül a zenei
mőveltség, ezen belül a könnyőzenei
mőveltség az egy megkülönböztetı
jegy lehetett. Tehát az, hogy én is-
mertem zenekarokat, koncertekre
jártam, klubokba jártam, a létezés-
nek az egyik olyan kiszerelése
volt, ami megkülönböztetett a
kortársaimtól, és egy sajá-
tos baráti kör alakult ki.
Ezt az egyetemen külön-
ben nem szakítottam meg.

A KÖTUKI-nál (Közúti
Tudományos Kutató Inté-
zet, a KTI elıdje) és azon
belül is az akusztikai laborban
töltöttem fél évet és közlekedés-
akusztikával foglalkoztam. És itt van
az átmenet, hogyan lesz valaki olyan-
ból közlekedésmérnök, akinek a ze-
néhez komoly affinitása van. Tehát
közlekedés-akusztikával foglalkoztam
egyetem elıtt, és ebbıl megmaradt a
közlekedés. Utána kijártam ezt az is-
kolát, szakmát szereztem. Közben az
ember transzformálódott. Városi em-
berként, ha már közlekedés: a legna-
gyobb rációt én a közösségi közle-
kedésben látom. A diplomámat a met-
rótervezéssel kapcsolatosan, a kap-
csolódó felszíni hálózatokról írtam, és
így kerültem a METRÓBER-hez mint

hálózattervezı mérnök. De ott egy
picit untam magam, mert látszott,
hogy sok papírt gyártunk ahhoz ké-
pest, mint amennyi metrót. Ez idı
alatt jártam ki a gazdasági mérnöki
szakot.

Gondolom, megvan a vélemé-
nye azon területek mai tevékenysé-
gérıl, amiken dolgozott, mielıtt az
egyetemre jött: metró, BKV.

Röviden azt mondanám, ha nem
nagyképőség: egy gondolkodó, kép-
zett vagy más megfogalmazásban egy
szociológiailag értelmiségi lénytıl el-
várható, hogy legyen véleménye. Mő-
szaki értelmiségtıl meg pláne, mert
nekünk az átlagnál racionálisabbnak
kell lennünk. Nekünk olyan a mőfa-
junk, hogy egy csomó esetben nem az
a lényeges, hogy valami megoldható
vagy nem, hanem kell tudni mőködı-
képeset csinálni. Ez egy fontos kité-
tel. Természetesen, van véleményem.
Függetlenül attól, hogy ma már egyre
bölcsebben figyelembe veszem, hogy
attól, hogy van véleményem, nem
gondolom, hogy az én véleményem:
1) mindenkiét übereli, 2) csak én le-
hetek az okos, 3) adott esetben pedig
korlátozva vagyok azáltal, hogy az in-
formáció hozzám is áttételesen jut el.

Hogyan oldja meg a közleke-
dést itt, Budapesten belül vagy a

környéken?
Én mint megrögzött

közösségi közlekedési
ember? Például nem
tartottam autót 33 éves
koromig, elég volt néha
elkérnem a „fatertól”,
meg volt a buszbérle-

tem. A nısülés környékén
már kellett a saját autó,

egész pontosan abban a pilla-
natban már hirtelen kettı is, mert az
életmódunk megkívánta. Tehát ha sok
helyre kell elmenjek, kiderült, hogy
ezt a közösségi közlekedéssel nem na-
gyon lehet kivitelezni. Az is beleját-
szott, hogy agglomerációban építet-
tem házat. És hát remélem nem nagy-
képőség, de értek a közlekedéshez
annyira, hogy egy pillanat alatt ki
tudom szaszerolni, hogy nekem reális
esély-e az, hogy kisétálok a buszhoz,
átszállok kétszer, és bejövök? Nem re-
ális. Magyarul beülök az autóba, ki-
nyitom a kertkaput, kihajtok rajta, és
megérkezem. Ilyen profán módon.
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A katedra másik oldalán
E havi számunkban kedvenc közlekedésstatisztikánk nagy

tudású előadóját, Nagy Zoltán tanár urat faggatjuk hobbijairól,
a szakmáról és Dr. House-szal való kapcsolatáról.

Rá
kell jönni, hogy

itt, ami nekünk ter-
mészetes, az máshol el-

fogadhatatlan lenne.
Amit itt tűrünk, az
máshol rémálom-

szerű lenne.
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Ha ezt így leírjuk az újságban,
akkor azt fogják látni a kedves olva-
sók, hogy ha még a tanár úr is,
akkor más miért ne?!

Nem, én nem példaadásból vagy
példa-nemadásból csinálok így. Van
egy másik fejlövésem, hogy a közle-
kedésünk, tehát ahogyan az egyedek
közlekednek, az életmódfüggı. Ha az
életmódod azt kívánja, tehát olyan
helyen élsz, olyan a foglalkozásod,
olyan a tevékenységed, hogy nem
egyszerően csak egy oda-visszát kell
megtenni egy nap, akkor sajnos az
egyéni közlekedésnek ezen motorizált
változata helyett más fel sem merül.
Én megválogatom, hogy merre me-
gyek, tudom, hogy ebben a városban
hol vannak a zőrös helyek, mikor van-
nak a csúcsidıszakok, és úgy élem az
életemet, hogy bizonyos helyekre bi-
zonyos idıszakokban nem megyek.
Tehát keveset szennyezek, és vi-
szonylag keveset vagyok benne a du-
góképzık táborába, de autózom. A mi
szakmánk nehogy már elhiggye a zöl-
deknek azt a fajta megközelítését,
hogy mindent hajítsunk el. Pláne,
hogy a civilizáció ezen a szinten nem
is fenntartható, ha a motorizációt ki-
hagyjuk belıle.

Mi lesz így az olaj után?
Elıször is, ezen ne most fájjon a

fejünk. Bizonyos szempontból nagyon
is fájjon a fejünk, de másfelıl olyan
értelemben nem akut a kérdés, hogy
ha csak belátható idın belül nézzük,
azt mondom, a világon van elég ben-
zin. De lehet abban is hinni, hogy lé-
tezik a technológiának, fıleg
kényszerek hatása mentén, olyan
gyors fejlıdése, hogy ezeket a gumi-
kerekő fémdobozokat nem kell és
nem is lehet csak úgy kihagyni az
életünkbıl. Még egyszer: az, hogy
olajalapú dolgot töltünk-e bele, az
kérdés, majd kiderül. De, hogy egy jó
darabig ilyen autótípusú dolgok még
lesznek, sıt a ti generációtok teljes
életében lesznek, az látható, ebbıl
nem lehet ilyen hamar kiszállni. Ennyi
kerékpár, ennyi riksa, ennyi szekér,
ennyi kis tutaj stb. nem képzıdik a
helyettesítésükre, oké? És nem lehet
erre átszervezni, ahhoz túlzottan be-
leivódott a termelésbe, az életbe, a
kultúrába, akármibe, sportba, renge-
teg helyen megjelenik, tehát nem
lehet csak úgy kivonni. Nagy rendsze-

rek nagy inerciájúak, azok sok év
alatt sem tudnak alapjaiban megvál-
tozni. A lelkem mélyén persze én is
aggódom, meg kíváncsi is vagyok,
hogy vajon hogy „farolunk” ki belıle.
Közben pedig akár a villamos, akár az
alternatív hajtások, gázok, gızök,
mittudomén, nagyon sokféle dolgot
felhasználhatunk arra, hogy menje-
nek ezek a szerkentyők.

Még zárszóként annyit,
hogy üzenne a valamit a....

Ez a zárszó? Még min-
dig nem mondtam el a
hobbijaimat, meg...

Én annyira szívesen
kérdeznék ezer min-
dent, de csak két oldalt
kaptam az újságban.

Hát majd válogatsz.
Elıtte elküldöd nekem, a felét kidob-
juk, aztán megírjuk azt a három mon-
datot, amit. Félre is érthettetek,
vagy kiderül számomra is, hogy nem
azt mondtam, amit gondoltam. Van
ilyen. Amit ti láttatok belılem, az,
hogy élményeket, benyomásokat,
sztorikat is megosztok veletek, annak
alapját az képezi, hogy életem egy
szakaszában kifejezetten tudatosan
és élményszerzés, de szakmai él-
ményszerzés szempontjából is sokat
utaztam. Volt néhány fejlövésem,
amit meg akartam valósítani. Hogy
minden kontinensre eljussak, hogy
lássak mást is Európán kívül. Egyéb-
ként azt, hogy lássam Európát, már
egyetemista korban elkezdtem. Akkor
nehéz volt útlevelet szerezni, de
többször is sikerült. És már akkor,
nyaranta Interraillel a rádiuszomon
belüli kontinentális Európát bejár-
tam. És ez megmaradt, késıbbiekben
felelevenítettem, és „szakmai” uta-
kat szerveztem saját magamnak. El-
sısorban a tengerentúliakra gondo-
lok, Amerikára. Úgy kezdıdött, hogy
legalább egyszer menjünk el olyan
helyre, ahol például az informatikát,
a számítástechnikát, a zenét meg a
közlekedést is jól csinálják. Ezeken az
utakon szerencsémre sok helyre el-
juthattam, és közlekedésiként is sok-
féle gyakorlattal, technikával, mőkö-
dıképes megoldással szembesültem,

ami azért akárhogyan is, de formálja
az embert. Rá kell jönni, hogy itt, ami
nekünk természetes, az máshol elfo-
gadhatatlan lenne. Ugyanakkor, amit
máshol tőrnek, az itt rémálomszerő
lenne. Még érthetıbben, bár ez nem
túl szakmai terminológia, de az a
fajta dzsuva, ami Ázsiában bizonyos
helyeken van, ahhoz képest a mienk
egy borzasztóan kikristályosított, tu-

dományos alapokon nyugvó
rendszer. Az egy káoszelmé-

let szerint szervezıdı
dolog. Másfelıl bizonyos
helyeken azt is megta-
pasztaltam, hogy ennél
lényegesen nagyobb for-

galmat, sokkal, de sokkal
határozottabban, konzek-

vensebben, látható logika men-
tén elterelgetnek. Pedig, ott is van
dugó, akár háromszor ekkorák. Ma-
napság már kevesebbet utazom, és ha
utazom, egyre inkább elıtérbe kerül
a környék, tehát a lokalitás. Már töb-
bet utazom országon belül, és az
utóbbi években jellemzıen a környé-
ket kezdtem el bejárni, tehát tudato-
san Erdély, Ausztria, Csehország, lesz
Felvidék is, ezeket tervezem. Egy nap
nem megyek 5-6 óránál többet, látni
akarok, rendes ágyba akarok megér-
kezni, nem úgy, mint fiatalosan, hogy
kiszálltuk este a vonatból, és gondol-
kodtunk, hova menjünk? Hát hova,
elıször sörözni! Hol alszunk? Az még
nem érdekes, az majd a sörözés után
lesz érdekes. Éjjel 11-kor kezdtünk el
Nizzában helyet vadászni, aztán egy
tetıteraszon aludtunk a jó levegın.
Ez korosztályi adottság.

És akkor egy kis üzenet jellegő
dolgot a végére?

Kinek?
A diákságnak.
Higgyenek benne, hogy sziszifu-

szi munkával is lehet elıre haladni.
Rendben. És a Dr. House-ról mit

írjak?
Az nem tudom mi, továbbra se.

De majd most már ránézek.
Köszönöm a beszélgetést!

Peta!„Szaszeroljátok” a blogot is a beszélge-
tés vágatlan 6 oldalas verziója miatt!

Egy
nap nem me-

gyek 5-6 óránál töb-
bet, látni akarok,

rendes ágyba akarok
megérkezni, nem
úgy, mint fiata-

losan.
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Milyen mérnökre van most
szüksége a magyar iparnak, és egy
jó mérnöknek milyen tulajdonsá-
gokkal kell rendelkeznie, amit az is-
kolapadban ülve nem kaphat meg?

Horváth Gábor: Úgy gondolom,
hogy a frissen végzett mérnökök min-
den szükséges ismeretet megkap-
hatnak az iskolapadban, vagy
ha nem is az iskolapadban,
akkor az egyetemen, fıis-
kolán eltöltött idı alatt.
Hogy mire van szükség?
Mindenképpen követni
kell a technika világá-
nak fejlıdését. Ha valaki
ezt nem teszi meg, akkor
lemarad, aki meg lemarad,
az nem tud beilleszkedni egy
ipari vállalathoz. A korral való haladás
és a gyakorlati tapasztalat a két leg-
fontosabb dolog. Bármilyen jellegő
szakmai kipróbálás segíthet, még ha
ez negatív élményt is hoz.

Szamos Péter: Nyilván csak egy
bizonyos fokig lehet az egyetemen le-
követni a technikai fejlıdését, és ir-
reális elvárás, hogy az oktatás mindig
naprakész legyen. Fontos, hogy tük-
röt tartsunk az oktatási rendszernek.
Nem szabad csak a felsıoktatástól el-
várni, hogy onnan 4-5 év után kilépve
készek legyünk egy vállalatnál külön-
bözı feladatok megoldására. A tanul-
mányok kiegészítése mindenféle-
képpen szükséges. Szakmai gyakor-
latra olyan vállalathoz érdemes
menni, ahol az újdonságokat meg
lehet tapasztalni, és ott aktívan részt
venni a vállalati folyamatokban. Reá-
lis elvárásokat kell az egyetem felé
támasztani. Tisztán kell látni, hogy
mit kaphatunk meg, és mit nem. Nyil-
ván, hogy ha ez nagyon eltávolodik a
valóságtól, akkor jelezni kell, és ez a
hallgatóság feladata…

A hallgatóknak kell kezdemé-
nyezni, vagy az oktatóknak kellene
érezni, hogy változásokra lenne
szükség?

H.G. Is-is. Tény, hogy az oktatói
gárdának is észre kell vennie, hogy

mennyire aktuális információ az, amit
átadnak számotokra. Lesznek olyan
ismeretek, amiket valóban nem fo-
gunk használni az életben, de idın-
ként – ha nem is tudatosan – ezek
segíthetnek egy-egy probléma megol-
dásában. Ezek alakítják a mérnöki

gondolkodásmódot. Egy fontos
dolog, amit nagyon lényeges-

nek tartok: a hallgatónak
el kell tudni döntenie,
hogy ı mit szeretne
tenni. Fel kell tudnia
mérni a képességeit, és
ennek ismeretében kell
döntenie. Ha ezután azt

tapasztalja, hogy nem
egészen aktuális informáci-

ókat kap az egyetemtıl az
adott területrıl, akkor jöhetnek azok
a saját kezdeményezések akár egyé-
nileg, akár csoportosan, amik segíte-
nek a lehetıségek keresésében. Ez
sokkal gyorsabb folyamat, mintha az
oktatás megváltozásában bíznánk.
Tény, hogy elıbb-utóbb változás lesz,
mert jó néhány oktató kezd már erre
rájönni, de azokat a tananyagokat,
amik 30-40 éve az egyetemen vannak,
nem lehet 2 év alatt lecserélni.
Az önszervezıdı körök sokkal
aktívabban tudnak mőködni.

Oktatói oldalról meny-
nyi idıbe telik és mi kell
ahhoz, hogy változás in-
duljon meg?

H.G. Itt van szerepe az
ipari vállalatoknak. Úgy gondo-
lom, hogy abból a tapasztalatból,
amit az egyetemrıl kilépı mérnökök-
kel kapcsolatban nyerünk, nekünk is
vissza kell jelezni, ez a mi felelıssé-
günk. Keressük azokat a fórumokat,
ahol meg tudjuk mutatni, hogy mire
van szükség. Ez lehet kerekasztal-be-
szélgetés, rendezvények vagy olyan
versenyek, ahol az ipari vállalatok va-
lamilyen szakmai feladatot kell, hogy
adjanak, ami vagy már megoldott
kérdés vagy éppen még nyitott lehe-
tıség. Utóbbiak alkalmasak arra, hogy
a hallgatók megismerkedjenek a vál-

lalattal, mi pedig a diákokkal. Ezeken
a rendezvényeken az oktatók is ott
vannak, és ık is látják azt, hogy mirıl
szól. 

Milyen kapcsolatban álltok a
felsıoktatással, illetve a karunkkal
van-e már bármilyen kezdeménye-
zésetek?

H.G. Az együttmőködésünk alap-
vetıen a BME és az Audi között áll
fenn. Az új egyetemi struktúrában
változik a hozzárendelés. Jelenleg a
tudásközpontok, kutatóközpontok
együttmőködésének irányítása kike-
rült a rektor keze alól és a dékánok
hatáskörébe tartozik. Az Audi a fı-
irányt gépészmérnöki alapokra he-
lyezve alakította ki, így a gépész-
karhoz leszünk hozzárendelve, de az
egyetemmel mint Mőszaki Egyetem
szerettünk volna a múltban és szeret-
nénk a jövıben is együttmőködni.
Attól, hogy a gépészkarhoz vagyunk
hozzárendelve, az együttmőködésbıl
a többi kart sem szeretnénk kizárni.
Ti mint Közlekedésmérnöki Kar vagy-
tok legközelebb ahhoz a célcsoport-
hoz, akiket mi keresünk. Az
együttmőködés formáját még nem
tudom, de keresem a lehetıségeket.
Folyamatos egyeztetések vannak
azzal kapcsolatosan, hogy melyek
azok a tantárgyak, ahol mi bele tu-
dunk folyni egy kicsit a segítségünk-

kel az oktatásba szakmai
anyagokkal, új, friss informá-

ciókkal. Ehhez azonban
szükség van befogadó ol-
dalra is. Mi próbáljuk fel-
kínálni a lehetıséget,
hogy mondják meg: ki

érzi úgy, hogy hajlandó
változni és változtatni,

mert ott tudunk segíteni.
Megnézzük, hogy melyek azok a for-
rások, amiket fel tudnunk kínálni.

Jelenleg milyen állásokat tudtok
ajánlani a hozzátok jelentkezıknek?

Sz.P. Szakmai gyakorlatot min-
denképpen, de annál az a legjobb
megoldás, hogy ha valaki 2-3 hónapra
el tud jönni gyakorlatra. Jobban bele
tud folyni a szakmai életbe, esetleg
komolyabb témákban is részt vehet –
projekteken belül önálló téma stb. A
pályázatok között is úgy szoktam vá-
logatni, hogy azokat alkalmazom,
akikkel hosszabb idın keresztül tu-

Mérnökök eladósorban

Manapság sokat halljuk, hogy az egyetemről kikerülő fiata-
loknak nehézséget jelent teljesíteni az ipar elvárásait. Az Audi két
munkatársával, Horváth Gáborral és Szamos Péterrel beszélget-
tem arról, hogy szerintük mit várhatunk el az egyetemi képzéstől.

„Lesz-
nek olyan isme-

retek, amiket valóban
nem fogunk használni az
életben, de időnként – ha
nem is tudatosan – ezek

segíthetnek egy-egy
probléma megoldá-

sában.”

„A
hallgatónak fel

kell tudnia mérni a
képességeit és el kell
tudni döntenie, hogy

ő mit szeretne
tenni.”
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dunk együttmőködni, mert akkor van
értelme elmélyülni egy adott témá-
ban. Ha üresedés van egy területen,
akkor a kiválasztási folyamatban jobb
eséllyel indul az, aki már elıtte ná-
lunk dolgozott. Szeretünk azokhoz az
emberekhez nyúlni, akiket ismerünk,
akik nálunk vannak/voltak. İk isme-
rik a vállalati rendszert, mi is ismer-
jük ıket.

Akik hozzátok mennek, szak-
mailag mennyire felkészültek?

Sz.P. Ha ıszintén beszélünk a
kérdésrıl, akkor azt kell mondanom,
hogy vannak hiányosságok, és ez elsı-
sorban nem is az oktatási rendszer
problémája, nem a tárgyi képzés az,
ami hibádzik, hanem hozzáállásbeli
plusz. Már az egyetem alatt kellene,
hogy legyen olyan belsı motiváció,
ami arra vonatkozik, hogy mit akarok
magammal kezdeni, mit szeretnék el-
érni az életben. Ilyenkor már az egye-
temen azzal foglalkozom, építem a
tudásomat, és nem az egyetemtıl
várom, hogy az építsen. Azt látom az
egyetemrıl most kilépı hallgatóknál,
hogy sokukban tanácstalanság van. Ki-
jönnek, és nem tudják, hogy mit is
akarnak magukkal kezdeni. Az orien-
tálódás és az elkötelezettség hiánya
sokaknál tapasztalható. Sajnos sokan
azt sem tudják, hogy egy vállalatnál
milyen az élet, mirıl szól a
munka. Ezért is fontos, hogy
minél több helyen pró-
báljátok ki magatokat.

Mekkora szerepe
van az egyénnek és az
egyetemnek ebben?

H.G. Inkább egyé-
ninek mondanám. Nem
gondolom, hogy a felsıok-
tatás feladata, hogy egyénre
szabottan próbáljon irányt mutatni a
hallgatóknak. Még egy fontos tény,
ami hangsúlyos. Ha valaki egy vállalat
mellett dönt, akkor mérje fel, hogy
az adott vállalat milyen paraméte-
rekkel rendelkezik. Legfıbb kérdés,
hogy milyen nyelven beszél az adott
vállalat. A mi legnagyobb problémánk
a Mőszaki Egyetemmel a német nyelv.
Nálunk mint Audi leányvállalatnál a
hivatalos nyelv a német. Német
nyelvtudás nélkül most már gyakor-
latra sem tudunk fogadni a hallgató-
kat. Továbbá: ha elmegyek egy

vállalathoz állásinterjúra, akkor 5-10
mondatot tudjak mondani az adott
vállalatról, legyek tisztában vele: mit
csinál Magyarországon, mióta van itt,
milyen profilja van stb.

Sz.P. A nyelv nagyon fontos, és
interjúkon már én is szembesültem
azzal, hogy ez probléma. Elıfordul,
hogy ha van is ismeret, akkor az nem
aktív vagy rossz szintő. Úgy gondo-
lom, hogy ma már két nyelv is-
merete elvárás és valóság
kellene, hogy legyen. Ma
már az egyetemrıl úgy kel-
lene kijönni, hogy legalább
egy nyelvet ismerünk stabi-
lan, és mellette van még
egy, ami csiszolható. Nálunk is
a német az alapnyelv, de azért az
angol is kell nagyon sok szituációban.
A kommunikáció mindennek az
alapja, és az nem is tud érvényesülni,
aki nem tudja magát megfelelıen ki-
fejezni, amihez elengedhetetlen a
nyelvtudás.

A céltudatosság szintén nagyon
fontos; meg kell tudni fogalmazni,
hogy szakmailag 5-10 éven belül hova
szeretnék eljutni. Ez sok esetben
segít az orientáció során. Akarni kell a
pályázónak az állást, és bizonyítsa be,
hogy ı arra a pozícióra alkalmas. Ezt
az elkötelezettséget kevésszer lehet
tapasztani a pályakezdıknél. 

Az egyetemnek nem irány-
mutatást kellene adnia a di-

ákoknak, hogy milyen
területek vannak, hol
mivel lehet foglalkozni?

H.G. Nem szabad az
egyetemtıl elvárni azt,

hogy egyénre szabott élet-
utat fog definiálni. Úgy gondo-

lom, hogy ha valaki veszi a
fáradságot - kérdez, információkat
próbál beszerezni, akár direktben
ipari vállalattól, akár az oktatótokon
keresztül, akkor fognak neki segíteni.
Szerencsére elmondható, hogy az
egyetemek egyrészt rá vannak szo-
rulva, másrészt érdekbıl is elég szo-
ros együttmőködéseket folytatnak
ipari vállalatokkal. Vannak kapcsola-
tok és vannak információk a vállala-
tokról az egyetemen belül. Az
információ hatalom és az információt
meg kell szerezni, meg kell érte küz-
deni. Ezt a hétköznapi életben még

drasztikusabban lehet tapasztalni.
Másik gyakorlati lehetıség az állás-
börze. Az állásbörze, még ha az is a
neve, nem biztos, hogy csak a végzı-
söknek szól. Sıt! Mi mint Audi, mindig
is úgy mentünk el ilyen rendezvé-
nyekre, hogy nem csak a végzısöket
keressük az éppen aktuális nyitott po-
zíciókra, hanem várjuk az alsóbb év-
folyamokat is. A rendezvényekre vitt

nyitott pozíciók vagy szakmai
gyakorlati lehetıségek képet
mutatnak a vállalatról, ami
alapján lehet tájékozódni.

Sz.P. Nálunk a pályá-
zók már a kezdetektıl

fogva speciális szituációkkal
találkozhatnak. Értem ezalatt

azt, hogy már a gyakornoki pozíciók
betöltését is interjúk elızik meg, ami
teljesen hasonló körülmények között
történik, mint egy hagyományos állást
megelızı interjú. Sokaknál tapasztal-
ható, hogy az elsı éles interjújuk csak
az egyetem után van, és teljesen tá-
jékozatlanok, felkészületlenek, meg-
illetıdöttek. Nyilván ilyen felté-
telekkel nehezebben veszik az akadá-
lyokat. Ha elkerülünk egy vállalathoz,
és ott dolgozunk, ott a sikereink,
eredményeink leginkább magunktól
függenek, attól, hogy mi magunkat
hogyan menedzseljük, mennyire va-
gyunk céltudatosak. Ilyen szempont-
ból nincsen nagy különbség az
egyetemi élet és a munkahely között.
Ott is lesznek emberek, akik segíte-
nek minket, és lesznek olyanok is,
akik nem, de az eredményeink akkor
is tılünk függenek. Akkor tud valaki
jól érvényesülni, hogy ha valami
pluszt tesz ahhoz, amit mindenki
megkaphat. Ez lehet nyelv, ismeret-
anyag, tapasztalat, kapcsolatrend-
szer.

H.G. Vannak olyan a szakmaisá-
gon túli emberi tulajdonságok, amik
szintén fontosak: hogyan ülök le tár-
gyalni, hogyan adok egy interjút, ho-
gyan prezentálok. Ezek is fontosak
lesznek majd a hétköznapokban.

Köszönöm, hogy eljöttetek, és
hogy elmondtátok a
véleményeteket.

Sándor Zsolt

„A
pályázatok kö-

zött is úgy szoktam
válogatni, hogy azokat
alkalmazom, akikkel

hosszabb időn keresz-
tül tudunk együtt-

működni.”

„Nem
szabad az egye-

temtől elvárni azt,
hogy egyénre sza-
bott életutat fog

definiálni.”
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Mik a vonalbezárás általános
következményei?

A helyzet az, hogy ha egy orszá-
got gazdasági válság sújt, abba a
vasút is bele kell tartozzon – ez egy
sajnálatos tény. A vasút alapvetıen a
nagytömegő, nagy távolságú áru- és
személyszállításra használatos, de
csomó vonalunknak helyi és regionális
jelentısége is elég nagy. Az a baj
ezekkel, hogy jó pár éve hagyják le-
pusztulni az infrastruktúrát. Lehet,
hogy nem közlekedéspolitikai, hanem
egyszerően csak financiális okokból,
de ezek erısen romló tendenciát mu-
tatnak. És amikor egy pálya eléri azt,
hogy csak 20-szal, 30-cal lehet közle-
kedni rajta, már nem versenyképes.
Ilyenkor általában nincs pénz arra,
hogy tokkal-vonóval felújítsák, ekkor
egyszerőbb megszüntetni. Illetve eze-
ket nem megszüntetik, csak szünetel-
tetik, mert ha megszüntetnék, akkor
fel kéne szedni a vágányokat, helyre

kéne állítani az eredeti állapotot (be-
ültetni fővel, rekultiválni a környeze-
tet). Viszont ha csak szüneteltetik,
minden marad, ahogy volt, csak már
vonat nem jár rajta. Ez a legegysze-
rőbb eljárás: hagyjuk, hogy benıje a
gaz, beomoljon az épület. Ez min-
denképpen rossz. Azt mondom, van
néhány olyan vonal, amelynek indo-
kolt lenne a bezárása, ettıl nem zár-
kózom el. A legtöbb esetben viszont
majdhogynem tömött vonatokkal köz-
lekednek. Például a somogyi térség-
ben rengeteg vonalat egyszerre
próbálnak megszüntetni. Azt nem tar-
tom indokoltnak, hogy ekkora mér-
tékő vonalbezárás szükséges lenne.

Az, hogy az ország vasútháló-
zata történelmileg sugárirányúvá
épült ki, a bezárások után mennyire
lesz hátrány?

Mindenképpen hátrány. Látszik,
hogy pont az összekötı vonalak szőn-
nének meg, olyan vonalcsoportok,
amelyek eddig is keresztirányú for-
galmat bonyolítottak le. Persze ha
utasszámban sem versenyképes,
sosem lesz abból rendes vasút. Nem
biztos, hogy érdemes hagyni lepusz-
tulni az infrastruktúrát a végtelensé-
gig, mert utána az újjáépítés
horribilis költségeket emészt föl. De
tudni kell, hogy a politikában (nem
csak a közlekedéspolitikában) hagyo-
mánnyá vált, hogy a kormányzat be-
jelent egy nagyobb mértékő
megszorítást, megszüntetést vagy el-
vonást, majd ebbıl enged egy kicsit.
Tehát valószínőleg ez csak az elsı lép-
csıs terv, amelynek a léptéke egyéb-
ként iszonyatos. Évrıl évre felmerül a
mellékvonalak gazdaságtalansága.
Igen, ha nem teszünk semmit annak
érdekében, hogy utasok jöjjenek,
hogy a pályaállapot jobb legyen, hogy
a vonaton megfelelı kulturáltságban
lehessen utazni, akkor soha nem le-
szünk nyereségesek. El kell dönteni a
vasútépítésben, hogy melyek a fı
szempontok, és azokat kell követni.
De akkor fel kell vállalni a döntést,
hogy megmentjük a mellékvonalak
egy részét vagy éppen megszüntet-
jük. Az a baj, hogy bár a vasút tulaj-
donosi vezetésének infrastruktúrája
átalakulóban van, (ma már nem egy
vasúttársaság van, hanem több,) az
ott dolgozók egy része ugyanaz, és a
kapitalista szemlélet hiányzik, ez
mindenképpen rossz. A vasút meglévı
embereket örökölt. 

Ez alá a szemlélet alá csak a
lovat adja, hogy a MÁV monopolnak
mondható (a GYSEV nem igazán te-
kinthetı konkurenciának), tehát
ilyen gazdasági érdekek sem moti-
váló hatásúak.

Nem, sajnos nem. Sok esetben az
a kiinduló pont, hogy ha valaki vonat-

tal akar utazni, úgyis a MÁV-val uta-
zik. Akkor pedig viselje el ezeket a
problémákat. Bár így is sok utast ve-
szítenek, pláne a nem rendszeres uta-
sok körében.

Egy országban ilyen mértékő
vonalbezárások után milyen rövid és
hosszú távú következmények várha-
tóak, illetve ezek nem mélyítik-e el
a válságot?

Ennek megjóslásához a vonalak
teheráru-szállítási jellemzıit kéne is-
merni. Személyszállításban biztosan
befolyásoló tényezı. Az a helyzet,
hogy az autóbusz-társaságoknál sem
állnak sorban a buszok. Tehát nem
úgy van, hogy ha megszőnik egy vas-
útvonal, beállítanak három-négy
buszt helyette, hanem ık is kemé-
nyen küzdenek, hogy akár be tudja-
nak szerezni egy-két jármővet. Ezért,
ha majd bezárnak egy vonalat, nem
lesz helyette hirtelen autóbusz, azt
meg nem várhatjuk el, hogy a lakos-
ság menjen autóval, mivel az jóval
költségesebb. Tehát ilyen mértékő vo-
nalbezáráskor az autóbusz-társaságok
nem tudnak mit lépni. Ha tudják is,
és van hosszú idejük felkészülni,
akkor sem lesz több buszuk. Vagy
meglévı járatokról vesznek el, vagy
megpróbálnak néhányat beszerezni.

Tehát nem is tudnak felké-
szülni?

És nem is akarnak. Nem lenne
akkora üzleti hasznuk. Ha lenne, min-
denhol gyakrabban frissítenék a busz-
parkot. De ha megnézzük a
társaságoknak a beszerzési struktúrá-
ját, egyedül a BKV szokott olyan sze-
rencsés helyzetbe kerülni, hogy
egyszerre nagyobb sorozatot vegyen –
mondjuk húsz, harminc vagy ötven
jármővet. A volánbuszok egy-két da-
rabos tételekkel operálnak. Azért is
ilyen heterogén a buszparkjuk, mert

A vonalbezárások hatása

Az ország lakosságának jelentős része előtt rémképként lebeg
a tervezett vonalbezárások híre, települések maradhatnak elégsé-
ges közlekedési szolgáltatás nélkül. A témáról Dr. Mándoki Pé-
tert, a Közlekedésüzemi Tanszék adjunktusát kérdeztük.
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nem tudnak egyszerre megvenni több
autóbuszt, tehát nyilván ilyen esetek-
ben sem tudják ezt megtenni.

Ha átfutja gyorsan a listát, ezek
fıleg elıvárosi vonalak vagy vidéki
célállomásokat kötnek össze?

Ezek általában összekötı vona-
lak, amelyek horizontális irányban
kötnek össze két fı vasútvonalat. Pél-
dául a 80-as és a 100-as vagy a 1-es és
a 20-as közt, illetve a pécsi és a kis-
kunhalasi vasútvonal közti összeköt-
tetés. Tehát a déli térségben nem lesz
sehol átkelési lehetıség. Úgy látom,
a Duna fölötti forgalom Bajánál is
megszőnik, ami azt jelenti, hogy a
déli vasúti összekötı után az ország-
ban sehol nem lesz vasúti átkelés. Ko-
rábban a dunaföldvári hídon is volt
legalább pálya, még ha menetrend-
szerően nem is közlekedtek rajta vo-

natok. De ha most a bajai hídon sem
fog már vasút átmenni, akkor gyakor-
latilag a déli országrészben nem lehet
majd keresztezni a Dunát. A Tiszát
eddig elvileg lehetett, de Szegednél
most az a kapcsolat is meg fog szőnni.
Szóval a folyóinkon alig-alig fognak
vonatok átjárni, ami teljesen sugár-
irányúvá teszi a vasúti pályahálóza-
tot. Ez nem mondható modern
struktúrának, pláne, hogy szeretnénk
a térségi fejlesztéseket elıtérbe he-
lyezni, ez semmiképpen nem segíti
elı az adott kistérségek és nagytérsé-
gek kapcsolatait. 

A Széchenyi-adminisztráció
miért döntött úgy, hogy sugárirányú
vasúthálózat kell?

Megvoltak a körirányú összeköt-
tetések, amelyeket Trianon gondosan
eltávolított, pontosabban az ország-
határon kívül hagyott. Azokkal meg-
oldható volt egy hatékony körirányú
kapcsolat. A határalakításnál azonban
ezeket szándékosan úgy vették figye-

lembe, hogy ne legyen olyan össze-
kötı szakasz, amely határon belül
marad. Így gyakorlatilag kis túlzással
körbe lehet járni az országot. Ami
baj, hogy a közúthálózat sem modern
struktúrájú. Ott is rendszerint alacso-
nyabb kategóriájú és rosszabb minı-
ségő utakon lehet eljutni mondjuk
egyik megyeszékhelybıl a másikba.

A VDSZSZ (Vasúti Dolgozók Sza-
bad Szakszervezete) kíván reagálni
valamit a bezárásokra?

Én is csak az újságokból tudom,
hogy az is fölmerült: a vasúti átjárók-
ban állítanák le a szerelvényeket,
ezzel akadályozva a közúti forgalmat.
Tehát valamit készülnek reagálni, ez
egészen biztos. De ez még csak a sza-
vak szintjén folyó küzdelem, a „ki tud
nagyobbat mondani”. Valamilyen re-
akció nyilván készül, hiszen ennyi vas-
útvonal bezárása rengeteg vasúti
dolgozó munkahelyébe fog kerülni.

Kérdés, hogy ezzel nagyobb
eredményt érnek-e el, mint amek-
kora kárt okoznak.

Ez valóban kérdés. A nyomásgya-
korlásnak vannak fokozatai. Ha a köz-
úti forgalmat akadályozzák, az
látványosabb, több embert érint,
azok is felfigyelnek a problémára; míg
ha csak a vasutat nem közlekedtetik,
a vonaton utazók érzik ezt, pont
azok, akik igénybe vennék a szolgál-
tatást. Az a baj, hogy ha a vasúttól
sok embert elbocsájtanak, az tovább
mélyíti a válságot. Egyre kevesebben
dolgoznak, nem jutnak jövedelem-
hez, nem tudnak vásárolni, ezáltal
pedig a gazdaság sem tud újjáéledni.
Tehát minél több ember veszíti el a
munkahelyét, annál valószínőbb,
hogy a válságból nem lesz kilábalás.

Akkor tudunk kilábalni a válságból, ha
újraindul egyfajta fogyasztás, vásár-
lás és termelés. Nyugatabbra azt ösz-
tönzik, hogy a nép vegyen új autót,

újítsa fel a házát, fogjon valamibe,
mert akkor megmozdul a gazdaság.
De ha mindig megszorítunk, megszün-
tetünk és elbocsájtunk, attól csak las-
sulni fog. Rövid távon költséget
takarítunk meg, mert ezek a vonalak
valószínőleg nem termelik tovább a
veszteséget. Hosszú távon azonban
ennek nem sok jó hatása van.

Ha vonalakat zárnak be, onnan
elkerülnek, felszabadulnak szerel-
vények. Az állóforgalom tárolása
mekkora gondot okoz? Ezeknek az
elhelyezésére fel van készülve a
MÁV?

Valószínőleg igen, mivel olyan
gördülıállomány-nehézségekkel küzd,
hogy örül, ha lesz egy-két épkézláb
jármőve, amelyeket más vonalakon
fölhasználhat. Valószínőleg ekkora
mennyiségő vontatójármővet azért
nem tud azonnal felhasználni, de a
meglévı forgalmat ebbıl mindenkép-
pen jól fenn tudja tartani, illetve kar-
bantartási célból is szét lehet bontani
néhány ilyen jármővet. Szóval ez
nemhogy nem okoz problémát,
hanem valószínőleg megtakarítást fog
jelenteni. Ez olyan, mint amikor a
család eladogatja az ezüstjét, akkor
egy ideig jobban él, tud finanszírozni
nyaralást vagy ilyesmit. Hosszú távon
azonban azt újra meg kell venni, kü-
lönben végleg elszegényedik.

Köszönöm a be-
szélgetést!

Shaun
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A konferencián jelentıs számban
vettek részt karunk oktatói és kutatói,
valamint nappali és PhD-hallgatói is. Ez
segíti ıket bekapcsolódni a tanszéki ku-
tatásokba, TDK munkákba, a diplo-
matémák kiválasztásába, továbbá se-
gít a késıbbi PhD kutatási témák ki-
választása területén is.

A konferencián a kö-
vetkezı kutatóhelyeket kép-
viselték a résztvevık: Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány, Budapesti
Mőszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME), Bu-
dapesti Corvinus Egyetem,
BMF Közlekedési és Telema-
tikai Egyetemi Tudásközpont, Közle-
kedéstudományi Intézet (KTI), MTA
Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézet, SOTE TF, Szent István
Egyetem, SZIE-Ybl Miklós Építéstudo-
mányi Kar, Széchenyi István Egyetem

A konferencián 47 elıadás hang-
zott el, melyeket a plenáris elıadáso-
kat is figyelembe véve összesen 7
szekcióba osztottak.

Az „Innováció és fenntartható
felszíni közlekedés” konferencia a fel-
színi közlekedés, a közúti, jármő- és
gyártástechnológiai, továbbá a logisz-
tikai témákra összpontosított az aláb-
bi területeken:

• Fenntartható városi mobilitás. A
közúti, városi közlekedés fejlesztése,
szervezés, irányítás, szoftveres-mo-
dellezések eredményei, új mérési el-
járások, koncepciók, irányzatok és
anomáliák.

• „Zöld” felszíni közlekedés, kör-
nyezetvédelem. Önkormányzati fej-
lesztések, anomáliák és megoldások.

• Informatikai fejlesztések a közúti
közlekedésben.

• Jármőbiztonság és biztonsági fej-
lesztések. Új technikák, technológiák,
anyagok és fejlesztések a közúti köz-
lekedésben.

• Versenyképesség a jármőgyár-
tásban.

A konferencia:
• Olyan kreatív mérnöki innovációs

tevékenységeket támogatott és hozott
elıtérbe, amelyek jelentısen
gazdagítják a közlekedési fejlesztési
programokat, és ezáltal alapvetı ered-
ményekkel járulnak hozzá az új

beruházásokhoz. 
• Új társadalmi jelen-

tıségő technikai és tech-
nológiai eredmények beve-
zetését szolgálta, illetve a
korábban ismertek alapvetı
megújításában elért gyakor-
lati eredmények elterjeszté-
sében volt fontos szerepe.

A MMA az elmúlt években
jelentıs aktivitást fejtett ki olyan te-
rületeken, amelyek szorosan kapcso-
lódnak a fenti programhoz. A fentiek-
kel kapcsolatos tevékenységi körben el-
sısorban a hazai felszíni közúti közle-
kedés problémáinak vizsgálatát emel-
jük ki. Az elmúlt öt-hat évben jelen-
tıs munkát végeztünk a Magyar Mér-
nökakadémián a BME Közlekedés-
automatikai Tanszék közremőkö-
désével: 

• „A közúti közlekedés terü-
letén mőködı kis- és középvál-
lalkozások EU-versenyképessé-
gének szakmai növelése” Ma-
gyar Mérnökakadémia SZVP-
2003-4-03-09-10 GKM projekt.

• „Innováció és fenntartható felszíni
közlekedés” - konferencia „IFFK 2007”
2007. szeptember 4-6., Budapest;
(2006Alap300076/07.OMFB/06);
http://www.kitt.bmf.hu/mmaws/
2007/

• „IFFK 2008” (MEC_07_4 2007
IFFK2008) - konferencia 2008. szep-
tember 3-5. http://www.kitt.bmf.hu/
mmaws

• „IFFK 2009” (MEC_07_4 2007
IFFK2009) - konferencia 2009. szep-
tember 3-5. http://kitt.bmf.hu/
mmaws/

Vizsgálataink során bebizonyoso-
dott, hogy igen jelentıs tartalékok van-
nak Magyarországon a felszíni közle-
kedés hálózatszintő optimálása terü-
letén. Ez egyrészt a meglévı hálóza-
ton történı egységes optimális folya-
matirányítás megoldását igényli, más-
részt a hálózat további fizikai fejlesz-
tésének optimális folyamatirányítás
bázisú analízisét is magába foglalja.
Ezek a kutatások kiterjeszthetık a köz-
úti közlekedés területén az energia-fel-
használás és az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésének vizs-
gálatára és optimálására is. Meggyı-
zıdésünk, hogy ennek a kérdésnek a
fenti kutatási projektbe történı be-
emelésével jelentıs energia-megta-
karítás, környezetterhelés-csökkentés
és gazdasági eredmény érhetı el.

Úgy véljük, hogy a közlekedés
egyre sürgetıbb problémáinak megol-
dása érdekében rendkívüli jelentısé-
ge van a hazai innovatív szakember-
gárda mozgósításának! Azt szeretnénk
elérni, hogy a hazai fejlesztéseket vég-

zı cégek, kutatóhelyek és
a hazai felhasználók kö-
zött információs kapcso-
latok jöjjenek létre, nem

elhanyagolva természete-
sen a hivatalos (miniszté-

riumi, önkormányzati, fel-
ügyeleti stb.) szervek sze-

repét sem. A konferencia
nem elszigetelt kezdeménye-

zés, szakmai tematikájának
összeállítása során, egyaránt fi-

gyelembe vettük a hazai közlekedés-
fejlesztési szempontokat és az Európai
Unió fı fejlesztési irányait, amelyek az
„FP7 Cooperation Work Programme”
„Transport” szekciójának témakiírá-
saiban is szerepelnek. 

Az alkalmazási területeket azok
nagy gazdasági és társadalmi jelentı-
sége alapján választottuk ki.

Dr. Péter Tamás
MMA tagja, BME
Közlekedésautoma-
tikai Tanszék

Innováció és fenntartható felszíni közlekedés

A Magyar Mérnök Akadémia (MMA), a BME Közlekedés-
mérnöki Kar és a BMF Közlekedési és Telematikai Egyetemi
Tudásközpontja „IFFK 2009” szakmai konferenciát rendezett
Budapesten, 2009. szeptember 3-5. között, az NKTH támogatá-
sával. A támogatás következtében az előadók és részvevők szá-
mára a konferencia térítésmentes volt.

A konferenciával kapcsolatos
minden további információ megtalál-
ható a konferencia honlapján:

http://kitt.bmf.hu/mmaws/
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SZAKMAI NAPSzakmai Nap

Pedig az egész esemény elıszele
szervezıi oldalról egyáltalán nem tőnt
bíztatónak. De késıbb kiderült: po-
csék fıpróba, kiváló elıadás. Íme hát
a szakmai nap krónikája!

Az nyilvánvaló volt, hogy szeret-
nénk ebben a félévben is szervezni
egy napot, amelyen izgalmas szakmai
elıadások, érdekes látnivalók és nagy-
szerő hangulatú vetélkedı nyújt ta-
nulási–kikapcsolódási lehetıségeket a
megfáradt közlekesnek. Az eredeti
terv az volt, hogy szeptember 16-ára
tesszük a Napot, még az Egyetemi Na-
pok elıtti hétre. A regisztrációs héten
azonban kiderült, hogy az egyetemi
fesztivált egy héttel elıbbre hozták,
így evidens volt, hogy nem tarthatunk
akkor szakmai programot. Ennek okait
szerintem felesleges ecsetelgetni.

Megkezdıdött tehát az ötletelés,
hogy kitaláljuk, mi legyen. Arra ju-
tottunk, hogy két héttel késıbb, szep-
tember 30-án tartjuk meg, legalább
addig is jut idı a végsı simításokra. Ez
még pont megfelelı idıpontnak tőnt,
mivel a 4. hétre esett, és ilyenkor
még ritka a zh, és házileadás sem sür-
get annyira. Sikerült probléma nélkül
megbeszélni az elıadókkal és jármő-
bemutatókkal, hogy változott az idı-
pont, nagyon készségesen álltak a dol-
gokhoz. A két hét viszont nagyon
hamar eltelt, és máris a 4. hét hétfı-
jén találtuk magunkat. A terv szerint
a jármőbemutató a következı ele-
mekbıl állt: a BKV régi-új Van Hool
buszai közül jön egy, és a Fıvárosi
Tőzoltóság küld négy jármővet. Ezek
mind nagy, lomha járgányok, és mi
azt találtuk ki, hogy álljanak be az
egyetem területére, így mindenki
nyugodtan megnézegetheti ıket. Igen
ám, de ehhez engedélyt kellett kérni
az egyetemtıl. Azért egy 20 méteres
busz vagy egy 60 tonnás emelıdaru
nem tud feltőnés nélkül beslisszolni a
kapun. Természetesen a legfontosabb
pont, az engedély beszerzése az
utolsó pillanatra maradt. Ezt olyan
szinten kell elképzelni, hogy két nap-
pal a rendezvény elıtt az illetékes
szervek még azt sem tudták, hogy lé-

tezik olyan, hogy Közlekedésmérnöki
Szakkollégium, nemhogy azt, hogy a
fél Armadát le akarják parkoltatni az
egyetemen. 

Az eredeti koncepció az volt, hogy
a J épület elıtti parkoló területét fog-
laljuk el, de helyhiányra hivatkozva
azt kérték tılünk, hogy oldjuk meg
nem-parkoló igénybevételével. Hirte-
len kellett dönteni, és egyetlen le-
hetséges terület kínálkozott, az egye-
temkert. A megfelelı megkötésekkel
ide már kaptunk engedélyt. Aki ott
volt, látta, hogy a tőzoltók az MM-la-
bor, L épület, F épület, K épület által
közrefogott területen álltak. Ehhez
még tervben hozzájött az is, hogy a
busz beáll az MG-MM épületek közé,
de nem tudott befordulni, így lepar-
kolt a Stoczek étterem mellett – a
bravúr pedig az, hogy még szabályo-
san is parkolt. 

Soha nem fogom elfelejteni a por-
tás arcát, amikor elsıként az emelı-
kosaras tőzoltó befordult az autóbe-
járóra, és be szeretett volna menni az
egyetem területére. Szerencsétlen
azt se tudta hirtelen, hogy mihez
nyúljon, de végül megtalálta a faxon
érkezett engedélyt, és beengedte a
jármővet. Aztán jött a daru, a mő-
szaki mentı, végül a fecskendı. Kis
keringı után minden jármő megta-
lálta a helyét (merthogy elıre meg
kellett tervezni, hogy ki hova hogyan
áll, ugyanis a tőzoltók végig rádión ri-
aszthatóak voltak, és szabvány sze-
rinti idıkereten belül el kellett tud-
niuk hagyni a területet, de
szerencsére nem volt riasztás). Az is
vicces volt, mikor a diákok meglátták
a hirtelen jött tőzoltókat, senki nem
tudta elképzelni, hogy mi történik.
De kikerültek a plakátok, és feloldó-

dott a hangulat. Annak ellenére, hogy
a reklámozásban voltak komoly hiá-
nyosságaink, szép számú kíváncsi tö-
meg győlt össze a jármővek körül. Volt
olyan professzor is, aki örömében sub-
lerrel és szabványgyőjteménnyel esett
neki a darunak, hogy lemérje a be-
foglaló-méreteket. Csak a subler volt
kicsi.

Mindeközben izgalmas és sikeres
elıadások zajlottak a Z épület 4. eme-
leti könyvtárában, ahova szintén si-
került a várakozásoknál több ember
becsábítani. 

Végül a nap megkoronázásaként
este a Baross koli dísztermében meg-
tartottuk a rég várt vetélkedıt. Erre
készültünk a legtöbbet, és talán ez is
sikerült a legütısebbre. Akik ott vol-
tak, úgy vélem élvezték. Szerencsére
sikerült kilenc csapatot összegyőjteni
(bár ezt vártuk legkevésbé, mivel
egyetlen jelentkezés érkezett on-
line), és kiegyenlített küzdelem so-
rán a végig legjobban teljesítı csapat
tagjai végül elnyerték méltó jutalmu-
kat, fejenként egy liter Jägert. A do-
bogóra jutott másik két csapat tagjai
sem szomorkodhattak, hiszen, kisebb
kiszerelésben ugyan, de ık is része-
sültek a hasonló elismerésben.

Ezúton is szeretném megköszönni
mindazoknak, akik hozzájárultak en-
nek a napnak a sikerességéhez. Kie-
melném a Fıvárosi Tőzoltóparancs-
nokság szerepét, ugyanis igen-igen
ritkán fordul elı, hogy nem saját szer-
vezéső rendezvényen megjelennek a
jármőveikkel. Hasonló indoklással ha-
talmas köszönet jár a BKV-nak is, va-
lamint az összes cégnek, akik az ese-
ményt szponzorálták. Sajnos nem
férek bele a nyomtatott média által
megszabott határokba, de a teljes él-
ménybeszámolót, az összes képet és
véleményt elolvashatjátok a
kozhir.blogspot.com oldalon. Érde-
mes, mert sok érdekességet, vicces
történetet, információt megtaláltok
a Szakmai Nappal és a Szakkolival kap-
csolatban.

Pól

Ezt is megcsináltuk!

Ebben a félévben is sor került a Közlekedésmérnöki Szakmai
Napra, szám szerint a harmadikra, és most már bátran mondha-
tom: megint sikerült maradandót alkotnunk.

Akiknek a Szakmai Napot kö-
szönhetjük: 

BKV Zrt.
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
RedBull
Bols Hungary Kft.
Mol Nyrt.
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LOGISZTIKALogisztika

A meghívott vendégek között a
szakma kiválóságai szerepeltek: Réger
Béla, az Általános Vállalkozási Fıisko-
la tanára; Hír József Gyula, a Hunga-
rorak Kft. frissen nyugdíjba vonult
ügyvezetı igazgatója; Kis Ernı, a Hor-
váth Rudolf Intertransport Kft. gazda-
sági igazgatója; Bíró Koppány Ajtony,
a székesfehérvári Logistar Kft. veze-
tıje; Petı Ernı, a „Port of Rotterdam”
magyarországi képviselıje, valamint
Nagy Zoltán, a Budapesti Mőszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közle-
kedésgazdasági Tanszékének oktatója.

A legelsı téma: „A Duna, a húsz-
sávos autópálya”. Petı Ernı kifejtet-
te, hogy a Dunán kevés a jól hajózha-
tó szakasz, pedig Budapest az Északi-
tenger és a Fekete-tenger közötti ví-
ziút közepén fekszik. A Duna magyar-
országi szakaszán azt kéne biztosítani,
hogy minimum évi 200 napon 200 cm-
es merülési mélységgel lehessen köz-
lekedni, ezzel szemben ma a 170 cm-
es mélység a teljesíthetı. Rendes tá-
mogatási rendszere nincsen a hajó-
zásnak, a 37 db Magyarországon be-
jegyzett hajó közül nem mind üzem-
képes. Hazánkban a forgalom nagy ré-
szét a hollandok bonyolítják le. Ha már
autópályáról beszélünk, a „fel-
” illetve „lehajtók” sincsenek
kiépítve.

Felmerült a kérdés,
hogy mennyire használják ki
a kombinált és az intermo-
dális szállítást. Réger Béla
szerint macerás a vízi útra te-
relés: nincsen konkrét kapcsolat a
Duna és a vasútvonalak között. Ha
mégis sikerülne kapcsolatot létesíteni,
akkor pedig nem érné meg. Bíró Kop-
pány azt fejtette ki, hogy területi fej-

lesztések vannak – de nem itthon. Kom-
binált szállítás csak ott lehetséges, ahol
termelı, leadó forgalom van, márpe-
dig ez itthon nem jellemzı. 

És hogy mennyire fontos szempont
a környezetvédelem? Azt mindannyian
tudjuk, hogy a hajózás a legkevésbé
környezetszennyezı közlekedési mód.
Azonban arra is gondolni kell, hogy a
folyószabályozásnak olyan káros hatá-
sai lehetnek, amelyek csak évek múl-
tán bukkannak elı. 

A második téma „A gazdasági vi-
lágválság hatása a Logisztikai Straté-
giára” címet viselte. Ez a meghívottak
körében általános derültséget keltett.
2007-ben volt egy Nemzeti Logisztikai
Stratégia, amely komoly, számon kér-
hetı tételeket tartalmazott. Ezt a
kormány 90%-ban átvette, ebbıl lett a
Magyar Logisztikai Stratégia, és csak a
számon kérhetı dolgokat hagyta ki be-
lıle. Ezt Bíró Koppánytól tudtuk meg.
Petı Ernı álláspontja az, hogy az or-
szág olyan földrajzi adottságokkal ren-
delkezik, amelyeket vétek nem ki-
használni. Nagy hangsúlyt kell fektet-
ni a záhonyi telephelyre, a széles
nyomtávot tovább kell vezetni, mert
így számtalan lehetıségtıl esik el az
ország. Hír József azt tanácsolta, hogy
mivel a válság nem minden esetben
azonos a bukással, sokkal inkább egy
lehetıségnek kell tekinteni. Át kell
gondolni, hogy mit rontottunk el eddig,
mit csinálnánk máshogyan. Kis Ernı azt
vette észre, hogy a gyengébb cégek el-
véreztek, ám a stabilan állók most több
munkát kapnak, hiszen ugyanazt a

mennyiséget kell elszállítani, csak
kevesebben vannak a piacon.
Petı Ernı szerint a válság le-
hetıvé teszi Brazília, Orosz-
ország, India és Kína fejlı-
dését: jó lesz figyelni rájuk! 

Ha az újragondolásnál
tartunk, mérlegelni kell az or-

szág vezetésének, hogy mi az, ami
prioritást élvez, mire kell és mire ér-
demes több pénzt fordítani. Nem szé-
gyen az, ha nem váltjuk meg korszak-
alkotó ötletekkel a világot; fel lehet

használni a már mőködı gondolatokat
is. Nagy Zoltán azt a megjegyzést
tette, hogy nemcsak a fuvarozók, ha-
nem a fogyasztók is egyre jobban tőn-
nek el, és a logisztikai szféra nem ge-
nerál áruáramlatot, csak lebonyolít. Így
a gyártókra és a fogyasztókra is szük-
ségünk van.

A legutolsó téma leginkább a di-
ákságot mozgatta meg: a felsıoktatás
szerepérıl, a gyakorlat fontosságáról
és a cégek által elvárt színvonalról volt
szó. Mind a hat vendég egyöntetően ál-
lította, hogy a legfontosabb a nyelv-
tudás, nem a papír, hanem az aktív
nyelv. A logisztika hivatalos szakmai
nyelve az angol, de nem árt, ha mel-
lette választott nyelvnek a német ke-
rül fel a listára. Hír úr szerint a feltö-
rekvı országok nyelvét is ismerni kell:
fontos az orosz és a portugál. A szak-
mai gyakorlatot mindenképpen érde-
mes az egyetem alatt, nyáron elvé-
gezni, hiszen az önéletrajzban is jól
mutat. Egyformán fontos az elméleti
és a gyakorlati tudás, a megszerzett el-
méletre kell majd a késıbbiekben
alapozni a tapasztalatokat. A szakiro-
dalom ismerete sem elhanyagolható,
hiszen a logisztika napról napra válto-
zik, és nincs két egyforma megoldású
probléma.

Továbbtanulás szempontjából azt
a tanácsot kaptuk, hogy szerezzünk
másoddiplomát is, lehetıleg mérnök-
gazdász kombináció legyen a birto-
kunkban. Jogosítvány, nyelv- és infor-
matikai ismeretek elınyt jelentenek az
álláskeresık számára. 

Nagy Zoltán szerint a logisztiku-
sok nem lesznek vezetık, és szükségük
van racionalitásra és ép észre, hogy a
legbonyolultabb problémákat is át-
lássák. Valamint fontos, hogy nyitottak
legyenek az egyedi
megoldásokra is.

Vera

„A hülyeségnek csak alsó határa van,…”

„…onnantól fokozható. De felső, az nincsen.” Idén októ-
berben másodszorra került megrendezésre a LogUp elnevezésű,
kerekasztal-beszélgetés jellegű, a logisztikát is érintő kérdése-
ket megvitató szakmai találkozó. 

„…nem
’készételt’ gyárt

az egyetem, hanem
előfőzött nyers-

anyagot.” (Nagy
Zoltán)
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BESZÁMOLÓBeszámoló

A nevezetes eseményre az au-
gusztus végi Erotika Parádé alkalmá-
ból került sor. Történt ugyanis, hogy
az amúgy sem prőd fellépések közé a
biztonság kedvéért még egy nyílt
filmforgatást is szerveztek. Mindenki

tudja milyen filmét, ha azt vesszük,
dokumentum. Nagy abalygásra számí-
tottam, és még a megjelenésre is
nagy gondot fordítottam, de mint
utóbb kiderült feleslegesen bújtam
ingbe, nyakkendıben meg lehet, hogy
be sem engedtek volna. Az épület leg-
hátsó szegletében egy éppen nem
mőködı bárban rendezték be az al-
kalmi színpadot és nézıteret. Pedig
egy sör jól esett volna. A lézengı em-
berek miatt elıször azt hittem, le-
késtem, de aztán kezdtek beindulni
az események. Lehuppantam leghátsó
székek egyikére, biztos, ami biztos,
nehogy rajta legyek a bulvár média
fotósainak képein, meg mivel ez az
elsı ilyen tapasztalatom, így nem vol-
tam száz százalékig biz-
tos a dolgomban, néze-
lıdtem, mi fog ebbıl ki-
sülni. Egy pár, akik köz-
vetlen mellettem foglal-
tak helyet, úgy tőnt is-
mernek mindenkit, mert
többen is odajöttek hoz-
zájuk üdvözölni ıket. Pél-
dául Judy Nero is, aki
végül levezényelte ezt a
délutánt. Késıbb derült ki
a mellettem ülı hölgyrıl,
hogy ı is egy fellépı és az
atlétatrikós konditerem-szökevény a
kísérıje.

Elkezdıdött a sajtótájékoztató,
szeretettel üdvözöltek minket, s ez
látszódott is, mert a két házigazda
hölgynek dagadt a mellkasa a renge-
teg sziliko… akarom mondani szere-
tettıl, amivel minket
vártak. A már említett
Judy Nero volt az egyik,
másikuk Lévai Adrienn.
Róla érdemes pár képet
megnézni erre-arra az
interneten, nem mon-
dom, hogy élıben nem
volt jó, de amit még a
photoshoppal rádob-
nak, az döbbenetes.
Egy igazi vadmacska. A
tiszteletkörök után nem
sokat cicóztak, és fel-
tették a kérdést: „Ki
jött a szereplıváloga-
tásra?” Én minden erımmel kapasz-
kodtam a karfába, nehogy egy
véletlen izomgörcs a magasba rántsa
a kezemet. Na, mások nem szégyen-
lısködtek, és öten felálltak. Az arány
jó volt, három lány és két fiú, de a
felhozatal nem annyira. Errıl gyorsan
meg is bizonyosodhattunk, mert az
„Elı a cicikkel, lássuk, mennyire
vagytok bevállalósak!”- felszó-
lításra egybıl hat lógott az
arcunkba. Na jó, kettı elég
komolyan farkasszemet né-
zett, csak a másik négy ke-

resett valamit a
földön. Rövid be-
mutatkozást kértek
mindenkitıl, megkérdez-
ték, miért szeretnék csi-
nálni, mi a motiváció és
milyen perspektívát lát-
nak maguk számára az
iparágban. A válaszokat
gyorsan megadták a kér-
dezettek, egyikhez sem
kellett latin szótár. Aztán,
mint a meccs elıtt, el-
mentek hátra melegíteni.

Ameddig a szereplıaspiránsok egy-
mással foglalkoztak, minket újra ke-

zelésbe vettek, Judy néni és Adrienn
is készségesen válaszolt a feltett kér-
désekre. A lényeg, hogy interaktív fil-
met készültek felvenni, ami annyit
tesz, hogy az éppen a színpadon fog-
lalatoskodó szereplıket a közönség
irányítja nagyobb részt. Persze a két
rendezı hölgy felügyelete mellett.

Szépen ecsetelték, hogy mi is fog
történni, aztán, hogy ne kelljen a fan-
táziánkra bízni mindent, elıre hívták
egyesével a szereplıket. Mindenki

feldobta az Ádám és az
Éva kosztümöt. Alkalmas-
sági teszt csak a fiúknak
volt, amihez egyikük a kö-
zönség segítségét kérte.
Mondjuk, ha a számítógép
vette volna el a felét, az
fájt volna! De ez sem segí-
tett, így ha egy másik mő-
sorban lett volna, akkor a
„Vágó úr, itt megállnék!”-
mondattal zárja, itt pety-
hüdten távozott a neonfé-

nyárban úszó színpadról.
Ezzel is megvol-

nánk! Megnyugtattak,
hogy a kiesı szereplık helyére, meg
egyébként is a megfelelı létszám el-
éréséhez, meglesznek a már bevált
szereplık. Gondolom, nem tudtak el-
jönni, mert éppen szerepelnek. Végül
is, ekkor még hátra volt a java, leg-
alábbis vizuális szempontból. Mert,
még ha olyat, mint a castingosok,
nem is vállaltak be, de színpadi ru-

tinjukkal, és még inkább ido-
maikkal mindent vittek.
Ezután több késıbbi fellépı
és a házigazda hölgyek
együtt pózoltak a színpadon.

Pucsítás, ciciösszenyomás,
csücsörítés. Csak a legszüksé-

gesebbek. Az egész azzal zárult,
hogy egyesével lehetett mindenkinek
kérdéseket feltenni. Fantasztikus le-
hetıség, amivel próbáltam élni, de
miután egy fellépı párostól megkér-
deztem, hogy azért hasonlítanak-e
ennyire, mert anya és lánya, majd a
válasz mellé grimaszokat is kaptam,
akkor letettem a to-
vábbi kérdésekrıl.

PPetya

Casting élmények

Az ember sokféle megnyitón és dedikáláson részt vehet.
Biztos nagy élmény az is, mikor egy Harry Potter-kötetet tu-
dunk az íróval szignóztatni, vagy ellátogatunk Disneylandbe, és
szembe jön Goofy. Nekem egy, a felnőtt korcsoportot célba vevő
szórakoztató rendezvény sajtótájékoztatójára sikerült eljutnom.

„Ennyi
szilikonból

mennyi fürdő-
szobát lehetne

szigetelni?”

Kéne a pöttyös labda, ugye?
Jobban mint a Tibi bácsitól. ☺
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Pedig a két egyetem egy tırıl
fakad, bár errıl kevesen tudnak. Költ-
ségvetés-csökkentésre hivatkozva
1934-ben megalakult a Magyar Királyi
József Nádor Mőszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, melynek egyik fa-
kultása lett a Közgazdaságtudományi
Kar. Az együttélés 1948-ig tartott,
ekkor vált szét a két intézmény: a
Duna másik oldalán létrejött az önálló
Magyar Közgazdaságtudományi Egye-
tem, intézményünk jogelıdjeként
pedig a Budapesti Mőszaki Egyetem.

Elképzelhetı, hogy a rivalizálás
a szétválás természetszerő velejárója
volt, de ilyet kijelenteni biztosan nem
lehet. Ebben a cikkben sem keressük
a versengés kiváltó okait, kezdetét –
ezzel lehetetlen célt tőznénk ki ma-
gunk elé. Azonban arra kísérletet te-
szünk, hogy összehasonlítsuk a két
egyetemet számos szempontból, ki-
egészítve néhány hallgatói vélemény-
nyel, mind errıl, mind a másik
oldalról, majd ki-ki maga döntse el,
hogy honnan eredeztethetı a két
egyetem közti feszültség.

BCE: Talán ez az a szempont,
ami miatt leginkább szabadidıköz-
pontnak nevezik a Corvinust. Kétség-
telen tény, hogy az aláírás mint
fogalom – néhány tantárgyat leszá-
mítva – nem létezik a másik oldalon.
Vizsgázni így bárki elmehet, bár
amennyiben nem ért el elegendı
pontszámot az évközi számonkérések

során, bizonyos esetekben maximu-
mot kell szerezni a vizsgán ahhoz,
hogy egyáltalán egy ponthatáros ket-
test írhassanak az indexébe.
Mivel nincs aláírás, jellem-
zıen az évközi számonkéré-
sek (kis zh-k, beadandó
házi feladatok), illetve a
vizsga együttesen alkotják
a félévvégi osztályzatot.

BME: Tantárgyanként kre-
dittıl függıen 2-3 zh van, emellett
sok házi feladat is. A BSc mintatan-
terve szerint maximum 4 vizsgája van
egy közlekesnek félévenként.

BCE: A katalógusról is hasonló
mondható el, mint az aláírásról:
ritka, mint a fekete bárány. Azonban
az éremnek két oldala van: ha a hall-
gatótól nem várják el, hogy részt ve-
gyen a gyakorlatokon, annak könnyen
egy tárgyújrafelvétel lehet az ered-
ménye. És ha már a
tantárgyfelvételnél
járunk: a Corvinuson
háromszor vehetı fel
egy kurzus, a negye-
dik alkalom már külön
dékáni engedélyhez
kötött.

BME: A laboro-
kon kötelezı a rész-
vétel. Elıre készülni kell rá, mert
beugróteszt van, sıt van, ahol kiugró
is. A laborok a pótlási héten pótolha-
tók, de vannak olyan laborok is, ame-
lyeknél nincs lehetıség erre. Nem
mindegyik gyakorlaton van katalógus,
de azért érdemes bejárni.

BCE & BME: Amíg egy elsıs köz-
lekest az elsı félévben 29 órát foglal-
koztatja az egyetem, addig egy
szintén gólya gazdálkodási és me-
nedzsment szakos hallgatónak hozzá-
vetılegesen 22 órája van. Az összes
óraszámot tekintve egy leendı közle-
kedésmérnök több idıt tölt az egye-

tem falai között, mint egy közgaz-
dászjelölt, azonban az utóbbiaknak az
óraszáma meglehetısen ingadozó, kö-
szönhetıen annak, hogy a Corvinuson
nagyobb arányban képviseltetik ma-
gukat a választható tárgyak. Gyakran
hangoztatott probléma a Mőegyetem-
mel kapcsolatban, hogy az elmélet-
gyakorlat aránya nem megfelelı –
hasonló cipıben jár a Corvinus is. Elsı

ránézésre azonban nem így tőn-
het: amíg nálunk az elsı fé-
lévben 20 elıadásra összesen
9 labor és gyakorlat jut,
addig a Corvinuson ez az
arány kiegyenlített (ott nem

beszélhetünk laborokról, csak
gyakorlatokról). Nagy különbség

mutatkozik még a nyelvvizsga köve-
telményekben: a Corvinuson a BA dip-
lomához egy, az MA oklevélhez két
szakmai középfokú nyelvvizsgával kell
rendelkezni, de van olyan szak is,
ahol három nyelvvizsgát követelnek
meg.

BCE: A másik olyan pont, ami
táptalaja lehet az ellentéteknek. A
Corvinusról kiesni elméletileg lehet –
vannak különbözı, legendásnak ne-

vezhetı történetek – de olyan hall-
gató, aki nem az önkéntes távozás
mellett döntött, gyakorlatilag nem lé-
tezik. Az évcsúszás azonban ott sem
ismeretlen fogalom: az el nem vég-
zett kötelezı tárgyak a követelményi
rendszer miatt több hallgató életét
keserítik meg évrıl-évre.

BME: A BME-re könnyő felvételt
nyerni, de bennmaradni annál nehe-
zebb. A legtöbben a mőszaki mened-
zser szakról esnek ki, ezt követi a
Közlekedésmérnöki Kar. A legfrissebb
felmérés szerint 2 tanév után (4
félév), mindössze a felvettek 9%-a tud
mintatanterv szerint haladni, és 69%
tud bennmaradni az egyetemen.

BME vs. Corvinus

Ki ne hallotta volna már ezeket a szinte legendásnak ne-
vezhető történeteket, vicceket? A Duna két oldalán elhelyez-
kedő egyetemek rivalizálásáról mindenki tud, akár az egyik,
akár a másik intézmény hallgatója, és minden bizonnyal sze-
mélyes tapasztalattal is rendelkezik.

Tanulmányok

Számonkérési rendszer

Jelenlét

Óraszám, tárgyak

Bennmaradás

„Fővám
tér. A közgázo-

sok szálljanak le,
az igazi egyete-

misták jöjjenek
tovább.”
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BCE: A mienkhez hasonló Egye-
temi Napok a másik oldalon szintén
létezik: Corvinus Egyetemi Napok
(CEN) névre hallgat a rendezvény, és
a tavaszi félév vége felé szokták meg-
rendezni a Nehru-parton. Ezt leszá-
mítva is bıvelkedik az egyetem
bulikban: gondoljunk csak a Corvinus
fıépületének pincéjében található
School Clubra. Ezen felül, – többek
között – az Egyetem Kinizsi utcai kol-
légiumában, heti rendszerességgel
szerveznek bulikat.

BME: A kollégiumokban vannak
kocsmaszerő helyek és hetente egy-
szer-kétszer nyitva tartó szórakozó-
helyek is, így mindenki ott bulizhat,
ahol szeretne. A BME Fesztivál mellett
számunkra fontos rendezvény még a
Kari Napok is.

BCE: Számszerő tény, hogy a Cor-
vinuson van a legtöbb hallgatói szer-
vezet, amelyek széles palettán
mozognak: kezdve az egészen szak-
maiaktól, a felvételizık oktatását
végzı csoportosuláson keresztül, egé-
szen az elsısök beilleszkedését segítı
egyesületig.

BME: A közlekeseknél is több ön-
tevékeny kör van: Audio stúdió, Ba-
ross Kertépítı Klub, Baross
Informatikai Szakkollégium, Bogrács-
kör, Hagyományırzı Öntevékeny Kör,
Riszáljkör, valamint az újonnan meg-
alakult Médiakör. Nem hagyható ki a
felsorolásból a Közhír csapata sem, és
fontos még a Mentor Gárda, valamint
a Közlekedésmérnöki Szakkollégium
is. Hasonló csoportosulások minden
karon vannak, hol több, hol kevesebb.

BCE: A Corvinus három pesti ka-
rának összesen három kollégiuma
van: ezek közül kettı az egyetemtıl
egy rövid sétával megközelíthetı, míg
a harmadik közel egyórás utazással
érhetı el. Állapotuk összességében
kielégítınek nevezhetı: a három kol-
légiumból kettı nem rég esett át fel-
újításon, míg az egyikre már rendesen
ráférne egy renoválás…

BME: A BME-nek hét kollégiuma
van, ezek közül kettı PPP üzemelte-
téső (Kármán Tódor Kollégium és
Schönherz Zoltán Kollégium). Ezek
szebbek és újabbak a többi kollégi-
umnál, de a házirend is szigorúbb.
Van egy külsı, bérelt kolesz is a Nagy-
tétényi úton. A nem PPP-s kollégiu-
mok kevésbé modernek, illetve
javításra szorulnak, de nagyobb a sza-
badság.

BCE:
- Nem vagyok rossz véleménnyel

a mőszakisokról, több jó barátom is
oda jár. Ahogy hallottam, az építé-
szeknél és az építımérnököknél a
mentorok próbálják „belenevelni”
a gólyákba ezt az ellentétet,
pedig logikusabb lenne, ha a
GTK és köztünk alakulna ki a
viszálykodás. - Dana

- Semmi bajom nincs a
Duna jobb partján tanuló
hallgatókkal. Szerintem ık
pusztán irigyek ránk, mert ná-
lunk sokkal több a lány. - Bálint

- Mibıl fakad az ellentét? Nem
tudom igazából, eddig akárkit meg-
kérdeztem, azt mondták, hogy „mert
mőszakisok”. Talán nem tartják sokra
a közgazdaságtant, „légbıl kapott”
tudományként aposztrofálják. -
Kriszta

- Semlegesen állok a mőegyete-
mistákhoz, se pozitív, se negatív vé-
leményem nincs róluk. Ami a
rivalizálást illeti, ez már inkább csak
hagyomány, ami szerintem a két in-
tézmény szétválásakor alakulhatott
ki. - Dani

- Mivel a Mőegyetemen már vé-
geztem, a Corvinuson pedig idén dip-
lomázom, jó rálátásom van a két
egyetemre. Ezek alapján nem mon-
danám, hogy egyik vagy másik nehe-

zebb lenne. Az tény, hogy a BME-n ne-
hezebb egy-egy tantárgyat teljesí-
teni, de eközben nem szabad arról
elfeledkezni, hogy a Corvinuson ta-
nulóknak nem csak a reál, de a
humán tárgyakhoz is érteniük kell.
Olyan emberbıl pedig nem sok akad,
akinek mindkettıhöz jó érzéke lenne.
– Peti

BME:
- A véleményem az, hogy ık is

sima egyetemisták. A helyzet egyéb-
ként szerintem elég összetett. Mint
minden emberi lény, a saját szakmá-
ját, szakterületét tartja legfonto-
sabbnak, legalábbis fontosnak.
Alapvetıen szerintem innen ered ez
az ellentét. Egyébként van jó pár

közgázos ismerısöm, és nyílván
nem nézem le ıket. Persze

én is elırébb helyezném a
mérnöki szakmát, mint a
közgazdászt. De nyílván
rájuk is nagy szükség van
sok esetben. – Koci

- Elvbıl nem szere-
tem a Corvinusra járókat:

Fıvám téri szabadidıközpont,
bárki kap diplomát, nem járnak be
órára, nem lesznek szakemberek,
mindent a munkájuk során tanulnak
meg, továbbá úgy szólnak bele a mi
dolgainkba is, hogy semmi közük
nincs az egészhez. – Edi

- Sok ismerısöm jár a Corvi-
nusra. Nem utálom ıket azért, mert
közgázosok. Néha szoktam velük vic-
celıdni, hogy ık láblógatós egye-
temre járnak, gyakorlatilag
tizedannyi munkával szereznek diplo-
mát, mint egy közlekes. Ezért én úgy
érzem, hogy a mőegyetemisták nagy
része lenézi az ilyen diplomát szer-
zetteket. – IPG

- Engem szórakoztat ez a nagy
ellenségeskedés, mert nem tudom
miért “utáljuk” ennyire egymást, ki-
csit komikus megszokásból szidni a
corvinusosokat. - Harkov 

- Nem szeretek semmilyen ellen-
tétet tartani semmi hagyomány ked-
véért. - Balázs

Eszti és Jani

Diákélet

Egyetemi Napok, bulik

Diákszervezetek

Kollégium

Hallgatói vélemények

„Miért
nincs a Mű-

egyetemen tavaszi
szünet? Mert azalatt

mindenki elvé-
gezné a Köz-

gázt.”
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A buszt megpillantva máris lát-
ható, hogy nem mindennapi szerze-
mény. Sárga színe mellett a furcsa orra
is magára vonja a tekintetet, a repü-
lıgép feljárók módjára nyíló lépcsırıl
nem is beszélve. A fedélzetre lépve
rendkívül kellemes buszos környezet
fogad: kék kárpit mindenhol, az fa-
mintázatú karfás ülésekben pedig bır-
betét. Indulás elıtt az Emil Rulez
„Hello Tourist” címő száma csalogat-
ja a turistákat, amely talán sose szólt
még aktuálisabb környe-
zetben.

Csinos idegenvezetınktıl szo-
morúan vettük tudomásul, hogy
sajnos csak angol és német idegenve-
zetés van, magyar nincs. Ekkor hang-
zott el az is, hogy ne lepıdjünk meg a
buszt ámulva bámuló és fotózó em-
bereken, hiszen Európában, és így
Budapesten is, új még ez a jármő. Bá-
mészkodókból pedig volt bıven: lám-
pánál álló, mutogató gyalogosok, Hı-
sök terén egyszerre ámuló, fényképhez
beállt turistacsoport stb.

Érdekes és vicces az emberek re-
akcióit (is) figyelni a buszról, de per-
sze ez a túra nem a honfitársaink oda-
vissza bámulásáról szól, hanem Buda-
pest látványosságairól. A Roosevelt
térrıl indulva elıször a Parlament
mögött haladtunk végig, majd a Szent
István Bazilika érintésével a Zsinagó-
ga irányába tettünk egy visszafordulót,
hogy aztán rákanyarodhassunk az And-
rássy útra. Itt megnéztük az Operahá-
zat, majd a Hısök terét, és ekkor el-

indultunk az Árpád híd közelében lévı
rámpa felé. Itt történt a Dunába csob-
banás, és egészen a Lánchídig hajóz-
tunk, amin túlhaladva fordultunk visz-
sza.

Az út során az idegenvezetés pár-
huzamosan két nyelven zajlik, bekez-
désenként váltva angol és német kö-
zött. Mindezt olyan gyönyörő kiejtés-
sel, hogy talán egy anyanyelvi hallga-
tóság is csodálkozna rajta. Arról nem
is beszélve, hogy az egészet fejbıl

mondják olyan érdekes történetek-
kel tarkítva (például az Operaház-
ról), amelyek még a sok éve itt la-
kóknak is újdonságként hathatnak.

Az egész út leg-
izgalmasabb pillanata az, amikor
a busz a vízbe hajt. Kicsivel a
rámpa elıtt elhangzanak a biz-
tonsági dolgok vészkijáratokról,
mentımellényekrıl, majd a hang-
szórókból tekintélyes hangerıvel fel-
dübörög a 2001 Őrodüsszeia felemelı
nyitányzenéje. A zene hangulatától át-
itatva a buszsofır a rámpa tetejérıl jó-
kora lendületet véve, nagy gázzal hajt
bele a Dunába, majd a csobbanás
után már hajóskapitányként irányítja
az úszó buszt. A legtöbb csodálkozó te-
kintetet talán ilyenkor lehet leva-
dászni. Csodálkoztak a Margit hídon
csüngı munkások, de volt menet köz-
ben fotózó autós és motoros, sıt még
rendır is a rakparton.

Közben szorosan a Parlamenthez
húzódva teljes lett a kép errıl a gyö-
nyörő épületrıl. A Lánchídtól vissza-

fordulva és a rámpához közeledve
idegenvezetınk egy játékra invitálta a
résztvevıket, ahol minden nyelven
egy-egy találós kérdés hangzott el a
busszal kapcsolatban, emléktárgya-
kért cserébe. Ezután a számunkra leg-
viccesebb rész következett: turistáink
magyar nyelvre tanítása. A lelkes vá-
rosnézık elismétléses begyakorlással
tanulhattak pár hasznos magyar szót.
Ezt követıen kaptak egy kis szóbeli íze-
lítıt a mi gasztronómiánkból humoros
és baráti hangulatban.

Bizony, errıl a buszról úgy száll-
nak le az idelátogatók, hogy tisztában
vannak a lángos, gulyás, kürtıska-
lács, túró rudi fogalmával; magyarul
köszönik meg az utat, majd hibátlan ki-
ejtéső „viszontlátásra” köszönéssel,
széles mosollyal távoznak. Tényleg
igazi kincs ez idegenforgalmunknak, hi-
szen plusz egy érv Budapest mellett,
amiért érdemes lehet idelátogatni. Ha
minden turista a kíváncsiságtól hajtva

csak egy ajánlott ételünket ki-
próbálja a leszállás után, talán el
is felejthetnék a budapesti ven-
déglátók a válságot. Így kell ezt
csinálni!

A kétórás városnézés elıtt lehe-
tıségünk volt beszélgetni Galla Gergı
üzemeltetési igazgatóval, valamint
Bársony Kornél szakmai igazgatóval. A
busz ötletérıl Gergıt, a technikai
dolgokról Kornélt kérdeztük:

Honnan jött ennek a kétéltőnek
az ötlete?

G.G.: Az egésznek az ötlete nem
az enyém, az apukám találta ki, aki-
nek szerintem már 10-15 éve fejében
volt, csak most volt idı és lehetıség,
hogy ezt megvalósítsa. İ ezt elıször
Kanadában látta, Ottawában. Ott nem
pont ez a busz volt, hanem a katonai 

Európa első kétéltű turistabusza

6 kerék, Euro5-ös motor, hatalmas panoráma-szélvédő, bőrü-
lések, légkondi, 45 ülőhely, tolósugár. Ezek a legfőbb jellemzői
Budapest új látványosságának, a kétéltű turistabusznak. Galla
Gergő jóvoltából alkalmunk nyílt Budapest új csodáját rögtön az
első hetének végén kipróbálni.
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kétéltőbıl átszuperált jármő. Ezt kö-
vetıen úgy hozta a sors, hogy magán-
útra léptünk mindketten, majd egyszer
csak rábukkant az interneten, és meg-
találta azt a máltai gyártót, aki ezt a
buszt gyártotta. Volt egy prototípusuk,
ami sok szempontból hasonló, sok
szempontból teljesen más volt. Ekkor
kimentünk Máltára, megnéztük és így
jött a megrendelés is.

Hogy történt a jármő itthoni
engedélyeztetése?

B.K.: A buszt, amikor megérke-
zett, a TÜV Ausztria már megvizsgál-
ta a máltaiak kérésére,
viszont ezt a Magyar
Közlekedési hatóság
nem fogadta el. Elıír-
ta a TÜV Nord itthoni
vizsgálatát, ezt vi-
szont mi nem akar-
tuk elfogadni, mert
a TÜV-Nord több tíz-
szeres áron szeret-
te volna bevizsgálni a buszt.
Ezért aztán a TÜV-Rheinland és a Jafi-
autokut konzorcium volt a vizsgálója
közúton. Így lett a busznak magyar for-
galmija, magyar rendszáma. Annyi ez-
zel kapcsolatban a különlegesség, hogy
az utolsó pillanatban lekorlátozták 70
km/h-ra a maximális sebességét, mi-
vel ez egy városi busz. Igazán nem is
ismerték a szabályokat, mert nincs
benne állóhely, tehát nem is lehetne
városi busz. Végül a hatóságok szerint
az lett, de amikor hozták a máltai mér-
nökök, akkor 115-tel jöttek az autó-
pályán, tehát a valós végsebessége jó-
val meghaladja a 70-et. A buszon mál-
tai felségjelzés is van, mert mint
hajó, máltai engedélyekkel rendel-
kezik. İk voltak ott az építésénél, ık
tudták leengedélyeztetni. A jármőnek
15 km/h az állóvízi sebessége, amely
egyben a végsebesség is. A szabályok
szerint 13 km/h-át kell tudnia a Dunán,
Budapest térségében a hajóknak.

Kialakítást tekintve ez egy hajó
alépítményére épült busz vagy for-
dítva?

B.K.: Röviden ez egy busznak
látszó hajó. Úgy néz ki ez az egész,
hogy a máltai mérnökök csináltak egy
22 légkamrából álló teljesen zárt, ka-
tamarán testet. Ez alá betettek kívül-
rıl egy járóképes Iveco alvázat. A lét-
raváztól kezdve a futómőig, minden kí-
vül van a katamarán testen, tehát gya-
korlatilag ezt a vízben le lehetne csa-
varozni, és leeshet, a jármővet nem
zavarná, teljesen független tılünk. Ezt
követıen az egészre rátettek egy busz
felsırészt, így maga a jármő ennek a
három dolognak az öszvére. 

Mondható a világon egyedinek
ez a jármő?

B.K.: A világon 6-8 helyen van ké-
téltő városnézı jármő, de ezek álta-
lában katonai kétéltőek átalakítva, túl-
méretesek, nincsenek meg az enge-
délyeik, Euro1-es motorral haj-
tottak; tehát ilyen 

értelemben
egyedi. A mi buszunk egy Iveco Cargo
létravázát kapta meg, és egy Tector
motor van benne, ami Euro5-ös beso-
rolású, valamint 280 lóerıs. A vízi
meghajtásról plusz egy kardán gon-
doskodik, ami a vízsugárhajtómővet
hajtja. A hajótest 6 mm-es alumíni-
umból épült, ami a Máltai Tengerészeti
Hatóság kérésére meg van erısítve kí-
vül körbe egy 3 mm-es rozsdamentes
anyaggal.

Minden új fejlesztésnél elıfor-
dulnak gyermekbetegségek. Jelent-
kezett már ilyen ennél a jármőnél?

B.K.: Például amikor meghozták
decemberben, észrevettük, hogy a
máltaiak nem készültek fel a főtésre.
Ugye náluk, amikor nagyon hideg van,
akkor van 10 fok. Érdekes módon a klí-
mát is alulméretezték. Beszéltem a
máltai mérnökökkel, illetve a dolgo-
zókkal, és ık is azt mondták, hogy ná-

luk nem is használnak klímát, úgy
megszokták a 40 fokot. Így aztán az
egész klímarendszerünket cserélni kel-
lett.

Az eddigi egy hét alatt mik a ta-
pasztalatok?

G.G.: Nagyon tetszik az embe-
reknek, 99%-ban pozitív. Egy dolog-
ban azonban aggodalmakat hallottunk
vissza, hogy vajon biztonságos-e. Nem
süllyed-e el? Nem fog-e leállni a mo-
tor a Duna közepén? Egyszóval az em-
berekben minden újtól van egy kis
félsz. Eddig azonban már 30 túra le-
ment, és abszolút problémamentes
volt mindegyik. December óta tesz-
teltük a jármővet, a Duna kevésbé
látványos helyein: lent a csepeli ré-
szen vagy fent az Árpád hídon túl.
Azóta folynak az ezzel kapcsolatos
tesztelések és fejlesztések.

Mettıl meddig fogtok közlekedni?
G.G.: A terv az, hogy egész évben.
Télen kevesebb járat lesz, no-
vember 1-jétıl csak napi 4. A
hajó viszonylag erıs testtel
rendelkezik, tehát kisebb jég-
zajlás sem zavarja, de persze
nagyobb jegesedés esetén már
nem fogunk tudni közlekedni.
De a terv az, hogy egész év-
ben, heti 7 napban és napi 5,
novembertıl napi 4 túrával
üzemelünk.

Mik a terveitek? Másik busz,
másik város?

G.G.: Gondolatban mind a kettı
benne van, van olyan tervünk is, hogy
második busz, van olyan is, hogy má-
sodik rámpa, hogy ne kelljen fel-le köz-
lekedni a vízen, hanem lent ki tudjon
jönni. Prága és Pozsony is tervben van,
de leginkább hosszú távon. Elıször néz-
zük meg, hogy mi lesz ebbıl, mennyi-
re lesz sikeres, mennyi idı alatt hoz-
za vissza a befektetést. Szóval terv az
van, sose nyugszunk, de hogy mikorra
lesz belıle valami, azt nem tudom.

Kívánom, hogy minél elıbb! Kö-
szönöm a beszélgetést!

Freetz & GrafUr

Bővebb információ, menetrend, jegy-
árak a http://riverride.hu weboldalon!



A cikk bevezetıjében az szerepelt:
a világ elsı metrója. Úgy vélem ez kis
magyarázatra szorul. Ha metróról van
szó, egybıl mindenki Londont említi,
mint az elsı metrótulajdonos várost.
Ha azonban klasszikus értelemben
nézzük a dolgokat, akkor a londoni
„metró” nem is metró. Ez a meghatá-
rozás ugyanis villamos hajtású gépek-
re vonatkozik, amelyek a földfelszín
alatt, egy kiépített csıben közleked-
nek. Az elsı londoni metró viszont egy
föld alatt közlekedı gızüzemő vasút
volt. 1863-ban állították forgalomba,
de 6 hónap üzemelés után le is állí-
tották, mert annyi fulladásos haláleset
történt, hogy az már tőrhetetlen volt.

A történet az elızı – vagyis pon-
tosabban fogalmazva a kettıvel ez-
elıtti – évszázadra nyúlik vissza. Az
1840-es évek derekán járunk. Bátran

nevezhetjük ezt a korszakot a fellen-
dülés és a virágzás korának. Jó, ter-
mészetesen volt némi Habsburg el-
nyomás (vagy legalábbis valami ellen
fel kellett lázadni), de gazdaságilag,
társadalmilag az egyik legpezsgıbb
és legizgalmasabb idıszaka volt Bu-
dának, Pestnek és környékének. Ezek-
ben az idıkben jutott eszébe Kossuth
Lajosnak, hogy valamit kezdeni kelle-
ne a várossal, egyfajta centralizált vá-
rosfejlesztésre lenne szükség. Ennek a
gondolatnak több alapja is volt. Addig
az épületek esetlegesen épültek, nem
volt közös stílus, nem volt koncepció,
ami alapján egész negyedeket lehetett
volna felhúzni. Nos, Kossuth terve az
volt, hogy épüljön a mai Nagykörút he-
lyén hajózható csatorna, és a Sugár út
közepén szintén egy csatorna vezessen
a városligeti tóhoz. Ehhez a tervhez

csatlakozott továbbá, hogy a Sugár út
(ma Andrássy út) két szélén kocsiút ve-
zessen – ez meg is valósult, valamint,
hogy a keresztezı utcákból felemel-
hetı hidak keresztezzék a csatornát.
A Sugár út mentén palotákat és villá-
kat képzelt el, amelyeket a magyar ne-
mesi családok rendelkezésére kívánt
bocsátani. Ezekbıl a tervekbıl sze-
rencsénkre a vizesárok nem valósult
meg. 

A forgalom viszont annyira kezdett
megnövekedni a Sugár úton, hogy el-
engedhetetlen volt egy modern köz-
lekedési, sıt mi több, tömegközleke-
dési pálya kiépítése. A felszíni villamos
kiépítését természetesen megpályáz-
ták vállalatok és vállalkozók, de ahogy
az várható volt, a városvezetés nem
hagyta, hogy egy ilyen pálya látványa
elcsúfítsa a város büszkeségét, a Sugár
utat – teszem hozzá, ma is lehetne any-
nyi kurázsi a városvezetıkben, hogy
tájvédelmi és városvédelmi szem-
pontból elvessenek építkezési enge-
délyeket (hogy csak egy példát említ-
sek: Kálvin tér, üvegpaloták, amik
amúgy szinte teljesen üresen állnak).
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Hőn szeretett Földalattink…

Mi sem lehet ennél retróbb! A mi budapesti Kis földalattink
a világ első metrójaként bekerült az összes valamire való törté-
nelemkönyvbe, és méltán lehetünk rá büszkék. De hogy ponto-
san miről is szól a története, arról szeretnék most pár érdekességet
megosztani Veletek.

Öreg autó… NEM vén autó!

A legutóbbi Közhír megjelenése
után kaptam levelet Gáti Balázs tanár
úrtól, aki egy fórumra hívta fel a fi-
gyelmemet. Ez a fórum a VW T3 ba-
rátok közösségéhez tartozik, akik óri-
ási fába vágták fejszéjüket: megpró-
báltak alkotmánybírósági (továbbiak-
ban: AB.) beadvánnyal fellépni az elı-
zıekben bemutatott szmogrendelet
irracionalitásai ellen. A maroknyi csa-
pat idıt és olykor pénzt nem sajnálva,
egy ügyvédnı felkérésével panaszt
emelt a rendelet ellen. Szerencsére ez-
zel nem voltak egyedül, számos autós
társaság is ugyanígy tett.

Elızı számunk lapzártájával egy
idıben lett meg ténykedésük elsı
gyümölcse. Ugyan az AB-i eljárás kap-
csán még nem történt elırelépés,
azonban az eredeti rendeletet az el-

múlt idıszakban többször is módosí-
tották. A módosítás elsı és legfonto-
sabb pontja, hogy idén október 20-án
nem lép életbe a rendelet! A korláto-
zásról szóló rendelkezés (elızı szám-
ban tárgyalt) hatályba lépésérıl az ön-
kormányzatnak külön rendelettel kell
gondoskodni, továbbá az új táblák
miatt a KRESZ-t is módosítaniuk kell.
A veszély persze ezzel nem múlt el vég-
leg, csak egy kicsit eltolódott.

A módosított rendelet szerint a
sárga plakettes autók kitiltása két
lépcsıben történne meg: az életbe lé-
pésétıl számítva 3 év áll majd ren-
delkezésre a Budapest közigazgatási
határain belül élık számára, hogy fel-
készüljenek a korlátozásokra. A har-
madik évet követıen azonban már
csak a zónán belül lakók használhatják

ezen jármőveiket, majd újabb 2 évvel
késıbb már senki sem (kivéve a moz-
gássérült engedéllyel rendelkezık,
BKV, stb.). Így a zónán belül élıknek 5
év áll rendelkezésükre, hogy lecserél-
jék az autóikat.

Érdemes belegondolni, hogy a
jelenleg is csekély számú sárga pla-
kettes autóból mennyi közlekedne
még 5 év múlva is?! Az idı múlásával
az érintett jármővek száma valószí-
nősíthetıen igen csekély lesz, így az is
kérdéses, hogy annak a kevés „sárgá-
nak” a kitiltása mennyire segíti elı az
elérni kívánt célt, azaz a levegıvé-
delmet?! (Amirıl ez az egész szólna…)

GrafUr

A fórum címe: http://t3-tuning.hu –>
fórum -> szmogrendelet

Előző számunkban megjelent „Öreg autó belvárosba nem
jöhet” című cikkel kapcsolatban szeretnék eszközölni egy igen
jelentős helyreigazítást, ami után talán fellélegezhet mindenki,
aki előzőleg megijedt.



A legvégsı tervek 1893-ra készül-
tek el. Egy feltétele volt az engedély
kiadásának: a földalatti vasútnak el
kellett készülnie a Millenniumi Kiállí-
tásra, amelyre 1896-ban került sor. Ez
a millennium nemcsak arra szolgált,
hogy a honfoglalás 1000 éves évfor-
dulóját méltóképpen megünnepeljék,
hanem egyúttal hazánk rendezte vol-
na abban az évben a Világkiállítást. Eb-
bıl az alkalomból épült többek között
szinte az egész Andrássy út, és a Vá-
rosligetben található építmények zöme
is ekkor készült (Széchenyi fürdı, Ál-
latkert, Vajdahunyad vára, Mőjégpá-
lya). A Földalatti megépítésére mind-
össze 20 hónap állt rendelkezésre. Az
engedélyeket 1894. augusztus 9-én
írták alá hivatalosan, ekkor azonban
már tartottak a földmunkálatok. A
vasúti kivitelezéssel a Siemens & Hal-
ke céget bízták meg, a föld- és beto-
nozási munkálatokat Wünsch Róbert
budapesti vállalkozó irányította. Az
építkezést – mivel akkoriban viszony-
lag ritka volt a forgófejes alagútfúró
gép – a legegyszerőbb módszerrel vé-
gezték. Fölülrıl ásták ki az alagutat,
így a teljes szakaszon párhuzamosan
folyt az építkezés. Ezért készülhetett
el rekordidı alatt. 1896. április 11-én,
a mőszaki átadáson már olyannyira elı-
rehaladott állapotban voltak az épít-
kezéssel, hogy csupán néhány apróbb
simítás került bele a jegyzıkönyvbe
mint elvégzendı feladat. Az állomások
burkolatát a Zsolnay manufaktúra cse-
repei díszítik mind a mai napig (kivé-
ve a Deák téren, valamint a késıbb épí-
tett Széchenyi fürdınél és Mexikói
úton). Magukat a szerelvényeket a
Schlick Gyár készítette, és a Siemens
szállította az elektromos berendezé-
seket. A kocsik megjelenése és belsı
terei a kor divatát tükrözték. Ezekbıl
a kocsikból húszat üzemeltettek, me-
lyekbıl mindössze három maradt fent
mind a mai napig. Ebbıl két darab a
Deák téri Metró Múzeumban található
(mindamellett, hogy ott találhatók
ezek a kocsik, az eredeti nyomvonal is
itt ment, tehát azok a sínek, amelye-
ken állnak, valódiak, és valaha a tel-
jes pálya szerves részét képezték), egy
pedig a mexikói úti telephelyen pihen,
és évente egy-két alkalommal nosz-
talgiajáratként végigrobog a nagyjából
4 km hosszú pályán.

A mi Kis földalattink tehát 1896.
május 2-a óta szállítja rendületlenül az
utasokat. Azt kell, hogy mondjam,
nagy-nagy megelégedésünkre. Mind-
amellett, hogy városunk egyik ékes-
sége, turistalátványosság is, sıt 2002
óta a Világörökség része a teljes And-
rássy úttal együtt.

Természetesen könyveket lehetne
írni arról, hogy hogyan, s miként épült
a Földalatti; számos történelmi, gaz-
dasági és társadalmi változás ered-
ménye és alapja is egyben. Most azon-
ban megpróbálom összegyőjteni a le-
geket. 

Következzen tehát néhány igazi ér-
dekesség a Kis földalatti építésével és
kialakításával kapcsolatban. Nem mel-
lesleg érdemes összevetni a mai álla-
potokkal a leírtakat, hiszen abban a
szerencsében van részünk, hogy egy
újabb metróvonal születésének lehe-
tünk a szemtanúi kis hazánkban. 

A Földalatti 20 hónap alatt készült
el; pontosan annyi idı alatt, amennyit
az elején mondtak. Az építkezés költ-
ségvetése 3,6 millió forint volt (1895-
96-ban!), amit szintén nem léptek
túl. Most ugye minek célozzak megint
a 4-es metróra?

Minden egyes megállónak, amely
az alagútszakaszon volt, a lejárója fölé
egy fedett csarnokot építettek. Ez
alól egyedül az Opera állomása volt ki-
vétel, itt nem épült csarnok, és ké-
sıbb, mikor a többit megállónál is el-
bontották azokat, akkor az Opera le-
járata szolgáltatta a mintát a többi le-
járat megépítéséhez.

Eleinte 11 megálló volt a végállo-
másokkal együtt. Ebbıl 9 a föld alatt,
2 a felszínen. A Földalatti a Szépmő-
vészeti múzeum mellett bukkant elı a
föld alól. Ez után megállt az Állat-
kertnél, valamint az Artézi fürdınél
(ma ez a Széchenyi fürdı). Itt volt a
végállomás. Ma is látható az a gyalo-
gos felüljáró a kacsaúsztató és a mú-

zeum között, amely a vasúti pálya fö-
lött ívelt át. Ennek is van különleges-
sége, mégpedig az, hogy ez az ország
elsı vasbeton hídja. A felszíni állomá-
sokat késıbb megszőntették, a teljes
vonalat a föld alá helyezték. A Deák té-
ren lévı állomást a többi metró építése
miatt kissé át kellett alakítani. Ez azt
jelentette, hogy új nyomvonalra került
ez a pályaszakasz. A régi, eredeti
Deák téri állomást átalakították, és ma
ott üzemel a Metró Múzeum, amelyben
helyet kapott az a két eredeti földalatti
kocsi, ami az elsı húszból megmaradt.
Épült egy királyi kocsi is. Ezt még maga
Ferenc József is használta. Na jó,
nem közlekedett vele nap mint nap
munkába menet, hanem rendezvé-
nyeken díszvendégként ebben a hin-
tóhoz hasonlító kocsiban tőnt fel.

Az építést követıen a vonal teljes
hosszán a XIX. században elterjedt
’balra tarts’ elv alapján közlekedtek a
szerelvények, tehát pont ellentétes ol-
dalon, mint ma. A felszínen 1941-
ben, míg az alagútban 1973-ban tértek
át a jobboldali közlekedésre. Egyetlen
helyen azonban a városban megmaradt
a baloldali közlekedés. Persze az is kö-
töttpályás jármő, méghozzá a Gödöl-
lıi hév vonala, ahol fordítva közle-
kednek. Természetesen egy ilyen át-
állás nem egyszerő, mert a komplett
biztosító- és forgalomirányító rendszert
át kell építeni ahhoz, hogy fenntart-
ható legyen a biztonságos közlekedés.

Épült két új megálló is, a Széche-
nyi fürdı és a Mexikói út, ahol egyút-
tal kialakításra került az a remiz is,
amely a távolabb lévı kocsiszínt volt
hivatott felváltani. Az eredeti remiz
egyébiránt a mai MÁV kórház Dózsa
György úti bejáratánál volt, ahova a
szerelvények az Állatkert és a múze-
um közötti kis utcán jutottak el. 

Hát nagyjából ennyi volna a mi Kis
földalattink története, amely évszá-
zadokon, generációkon és gazdasági-
politikai rendszereken átívelve mind a
mai napig rendületlenül üzemel, és
joggal lehetünk rá büszkék. És le-
gyünk is, mert nincs fontosabb annál,
mint hogy védjük, tisz-
teljük és becsüljük ér-
tékeinket.
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1962-ben mutatta be ezt a mo-
delljét az olasz gyár, és egészen 1978-
ig gyártotta. Készült 1290 és 1570 köb-
centis változatban is, de ugyanúgy,
ahogy a Giulia-kupét is, gyártották
szimpla és dupla lámpákkal is. De egy
kevésbé sikeres, mindössze 6500 pél-
dányból álló 1760 köbcentis Perkins dí-
zelmotoros sorozat is elhagyta a mi-
lánói székhelyő gyár kapuját. Azonban
ezt a gázolajos szériát alacsony vég-
sebessége és nagy össztömege azonnal
bukásra predesztinálta. A Giulia pad-
lólemezére több karosszériát is ültet-
tek, a kor spidereinek egy részét és a
kupék, a GT-k héját is erre az alapra
építették.

A kor technikai színvonalát ma-
gasan fölülmúlta, így nem csak a Pie-
done-filmekben üldözték vele a rossz-
fiúkat az élesebb kanyarok közben a te-
tıbe kapaszkodva, hanem a való élet-
ben is használták rendırautóként. Mo-
torválasztéka ezt könnyedén lehetıvé
is tette, hiszen már az 1300 köbcentis
motor is 70-80 lóerıt pordukált, míg az
1,6-os 92-97 lóerı leadására volt képes
gyárilag, amit apróbb módosításokkal
akár a bővös 100 fölé lehetett emelni.

Másképp kifejezve ez azt jelenti,
hogy cikkünk szereplıje könnyedén el-
éri a 170 km/h-s sebességet, ami a

kor Magyarországán egyet jelenthetett
a fénysebességgel. Mindezt úgy, hogy
már 12 másodperc alatt a 100-as föl-
ött járt a kilométeróra mutatója. De
nem csak gyorsulásával és gyorsasá-
gával, hanem lassulásával is földönkí-
vülinek számíthatott. Kétkörös fék-
rendszerében négy tárcsát szorítanak
a fékpofák, méghozzá hidraulikus fék-
szervó rásegítésével.

A kor egyszeri autósa, ha meg
merte közelíteni a furcsa ismeret-
lent, sıt még a motorháztetıt is ki-
nyitotta, igazi csodára bukkanhatott,
olyanra, amit itthon alig lehetett lát-
ni akkoriban: egy fölülvezérelt köny-
nyőfém blokkot, mögötte pedig egy öt-
sebességes váltót. A motor karterje
olyan közel van a földhöz, hogy a kar-
tervédı rács nem csupán esztétikai
szempontokból érdekes, hanem az
autó megóvása végett is fontos. Aki pe-
dig versenyzésre is használja annak
egyenesen elengedhetetlen.

A kor versenyeiben fıleg az ugyan-
erre a padlólemezre épült GTA-kupék
indultak könnyő, alumínium felépít-
ménnyel, de mára már a lelkes tulaj-
donosok több veterán versenyre ne-
veznek be Giuliával is. Nálunk mind-
össze két éve rója a kilométereket ez
a példány, és eddig összesen 2-3 ezer
kilométert tehettek meg vele. Fran-
ciaországból érkezett hazánkba, ele-
ve átalakítottan, FIA-minısítéssel, így
a veterán vizsga nem volt nagy kihívás.
A FIA minısítésnek alapfeltétele, hogy
minden eredeti legyen rajta vagy min-
den módosítás korhő legyen. Így a nyi-
tott, dupla Weber-karburátor, a be-

csövezés, a rugók, a kemé-
nyebb lengéscsillapítók és a
lökhárítók mind-mind léteztek
több mint harminc évvel ez-
elıtt is.

De még FIA-minısítéssel is
nagy merészség volt megven-
ni, hiszen a francia tulajdonos
nem engedte kipróbálni, mivel
nem volt rá biztosítás, vala-
mint az üléseket is kiszerelte
belıle eladás elıtt. Így haza-
szállították trailerrel, és ülı

helyeket tettek bele, mielıtt elsı
métereit megtehette itthon. Szeren-
csére nem kellett rajta nagy javításo-
kat végezni, mindössze a kardánten-
gely csapágya és a kuplung-munka-
henger volt csereérett.

Valószínőleg már az autó hangja
maga is jó érv a megvétele mellett, de
a becsövezés és az emiatt elegánsnak
egyáltalán nem nevezhetı ki- és be-
szállások  levonnak egy kicsit a min-
dennapi használhatóságból. Ám a me-
nettulajdonságok, a kasztni merevsé-
ge, a gyorsulás és a visszadurrogások
hangja hamar mosolyt csalnak mind a
vezetı, mind egyetlen utasa arcára, és
gyorsan feledtetik ezt az apróságot. A
vezetı üléspozíciója az éra Alfáitól
megszokott rövid láb, hosszú kéz,
amire felkészülni egyáltalán nem lehet,
inkább megszokni kell. A függesztett
pedálokkal viszont már sokkal köny-
nyebb boldogulni, mint az elızı szé-
ria padlólemezbıl kilógóival, így az
autó kezelése is egyszerőbb.

Ez a Giulia már részt vett több
szuperkupán és veterántalálkozón is,
ahol megmérettethette magát. Re-
méljük, hogy még sokszor láthatjuk ki-
állításokon és találkozókon, de addig
könnyen lehet, hogy már gazdát cse-
rél, hiszen éppen eladó. (Név és cím a
szerkesztıségben.)
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Marcell

Alfa Romeo Giulia 1,6 Super 1973

A 70-es évek autóversenyeiben még aktívan részt vett az Alfa
Romeo, több modelljét is felvonultatta, azonban a Giuliát legtöbben
nem a versenysportból, hanem a mozikból vagy az utcáról ismerik.



A helyzet az, hogy a karon, akik
kicsit is kapcsolatba kerülnek a kö-
zösségi élettel, rögtön megszedik ma-
gukat pólókkal. Elég csak a Kari vagy
Egyetemi Napokra gondolni: ha mind-
két alkalommal aktív csapattagok va-
gyunk, az már minimum két póló. Ez
pedig csak a jéghegy csúcsa.

Gondolom, nem vagyok egyedül
ezzel a problémával, mert fiúktól is
hallottam már, hogy otthon megje-
gyezték, mennyi ruhájuk van, minek
még venni, aztán kiderült, hogy a ki-
lencven százaléka ilyen jellegő póló. Én
személy szerint nem nagyon hordom
ezeket a trikókat, ennek pedig java-
részt az az oka, hogy lányként elég bu-
tán néznék ki az utcán egy, még S-es
méretben sem túl testreszabott fel-
sıben. Viszont rajtam kívül is sokan
vannak, akik nem szeretnek ilyenben
kimenni az utcára, vagy a minta miatt,
vagy mert nincs Kari Napok, vagy a szín
nem tetszik nekik. Persze kedvenc
rendezvényeinken, fesztiválokon jó
érzés hirdetni a csapatot, az öntevé-
keny kört, amelyhez tartozunk, vagy
éppen azt, hogy melyik egyetem me-
lyik karáról jöttünk, de hétköznapokon
csak foglalják a helyet. Ezen probléma
megoldására dolgoztunk ki néhány öt-
letet azzal kapcsolatban, mire lehet a
felesleges pólókat hasznosítani.
Takarítás, szerelés

Ha nem is mi takarítunk vele,
azért a nagymama vagy anyuka nagyon
fog neki örülni. Nem csak azért, mert
lesz mivel törölgetni a port, vagy fel-
mosni a parkettát, hanem mert akár vi-
selni is lehet takarítás közben.
Alvás

Ezeket az organikus, 100% pa-
mutból készült felsıruházati termé-
keket remekül lehet használni alvásra
is. Hideg, téli éjszakákon a férfiak is

felkaphatják a boxer mellé, lányok pe-
dig a nagyobb darabokat, melyeket a
Kari Napok utolsó napján cseréltek más
csapatok fiútagjával, hálóingként hasz-
nosíthatják. Utóbbi tippre a fiúk is fi-
gyeljenek, ugyanis ha van megfelelı
mérető felesleges egyetemi pólótok,
akkor ha meghívtok egy lányt, hogy az
éjszakát töltse veletek, többet nem hi-
vatkozhat arra, hogy nincs miben alud-
nia.
Kocsmajárás

Természetesen az említett pólók
minden szórakozóhelyen megállják a
helyüket, de azért legjobb mégis a Ha-
Bárba felvenni. Így nem csak a kör-
nyezetbe passzol bele, de nem estek
abba a problémába, hogy „jaj, azt a
pólót vettem fel HaBárba, amit még
holnap felhúzhattam volna, de olyan
büdös lett, hogy kiszellızni az életben
nem fog, kimosni meg nem tudom,
mert minden mosógép foglalt”. Így ha
választunk egy kevésbé szeretett nad-
rágot, egy pofásabb pólót, valamint
egy lestrapált tornacipıt, úgy meg is
alkothatjuk az állandó HaBáros szet-
tünket, melyet késıbb egy nejlon-
zacskóba kötve tárolhatunk a szekrény
legalján.
Éjszakai program

Itt csak azért nem azt a címet ad-
tam, hogy szex, mert nem szeretném,
hogy kivillanjon, és a tanárok észre-
vegyék. Ezt a pontot kihagyni azonban
vétség lenne. Hiszen ki ne ábrándozott
volna arról, hogy partnerérıl az elı-
játék közben vadul leszakítja a pólót,
és ki ne vetette volna el az ötletet az-
zal, hogy azért egy jó felsıt eltépni
mégis elég kellemetlen. Nos, erre a
célra tökéletesen megfelelnek az in-
gyen szerzett „Szervezı”-feliratú, táj-
futós, egyetemi napos pólók vagy akár
a kopottabb darabok. Nem tudom
mennyire igaz a hír, de állítólag elı-
fordult már, hogy az egyik fıkormá-
nyos-jelölt a csapatpólóból perforált
darabot is kapott, éppen erre a célra.
Vizes póló verseny

A felhasználás egyértelmő. Egyet-
len kritérium, hogy világos pólót kell 

választani. No, meg érdemesebb lá-
nyokkal megrendezni.
Csapatjátékok, sport

Ha olcsón meg akarjátok úszni az
Iron Hook-os mezt, vagy akármilyen
más sportágban indulnátok egyenpó-
lóban az évfolyamtársakkal, ilyen al-
kalmakra remekül megfelel néhány kari
napos, egyetemi napos, esetleg gó-
lyatáboros póló. Izzadni is lehet bele,
mert általában elég jó az anyaga, és
erre a célra kifejezetten használhatók
az élénkebb színő darabok, hiszen
úgy könnyebb egymást felismerni. Még
egy nagy elınye van ennek: ha a ré-
gebbi pólók közül választotok, és nem
csináltattok a csapatnak, akkor nem
lesz még egy plusz pólótok.
Kötözködés (csak idiótáknak)

Bátrabb típusú emberek, vagy
akik szeretik megveretni magukat,
felhúzhatják például a lila kari napos
pólót, és sétálgathatnak a Népliget kör-
nyékén Fradi meccs után, vagy keres-
hetnek olyan helyet, ahol a pólón fel-
tüntetett mintát, esetleg a BME-t vagy
a Közlekkart (bár ilyen hely nincs) nem
tolerálják, és ott viselheti. Ennek el-
lentéte, hogy egy pólót a megfelelı kö-
zegben viselünk, pl. vámpíros póló a
Péterffy Bori koncerten.

Remélem mindenki talált az öt-
letek között megfelelıt. Szeretném
hangsúlyozni, hogy alapvetıen nincs
problémám a kari vagy egyetemi pó-
lókkal, és nagyon tetszik az ötlet, hogy
az utóbbi idıben nıi változatot is ké-
szítenek a csapatpólókból, csak a ru-
hásszekrényem lehetne kicsit nagyobb.
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PÓLÓPóló

Petrus

Egyetemi póló alatt minden olyan
pólót értünk, amit a Közlekkarral vagy
az egyetemmel kapcsolatosan kaptál az
elmúlt években. Ugye, hogy Neked is
van néhány ilyen?

Mire jó is az egyetemi póló?

Nyáron volt időm rá, hogy egy kicsit átnézzem a ruhatá-
ramat, ugyanis már nem fértem el a szekrényben. Hamar kide-
rült, hogy a probléma forrásai az egyetemen kapott pólók,
melyekből legalább 30 darabot számoltam össze.



Bátran kijelenthetjük, hogy a Ha-
Bár mellett a Martos Flóra Kollégium
szórakozóhelye az egyik legnépszerőbb
a közlekesek körében. Talán azért is,
mert az egyetemi szórakozóhelyek
közül ez van legközelebb a Barosshoz,
és talán nincs is olyan egyetemista, aki
ne hallott volna még a legendás 33˚C
partykról, amikre már bıven éjfél
elıtt képtelenség bejutni, és másnap
alig gyızik kihordani a homokot a
táncparkettrıl. A hely azonban nem is
csak ezekrıl az alkalmakról híres.

A Martos „alsó helyiségének” ta-
lán nincs is konkrét profilja. Mőködik
itt csocsóklub, melyhez 4 asztal szol-
gáltatja a szórakozási lehetıséget, és
hétköznapokon ehhez kapcsolódik a
kocsma, kávézó jellegő helység, ami (a
kollégiumi szórakozóhelyek között
egyedülállóként) már délután 2-kor
nyitva van, és nem csak munkanapo-
kon, hanem még vasárnap este is. Ha
buli van, akkor pedig a hely neve Ars
Presso-ra változik (pl. Vegyész Napok
alkalmával). Ilyenkor tartják a már em-
lített Karibi partykat is, illetve kon-
certek vannak vagy DJ lép fel.

Amit fogyasztottunk: Citromos
Gösser, Jäger, Edelweiss, tequila, de az
évek során elég sok dolgot kipróbáltunk
már.

Tesztelık száma: legutóbb né-
gyen voltunk, de nagyobb társasággal
is bátran el lehet indulni, abban az
esetben, ha bulizni szeretnétek, ülı-
helyet viszont nehéz találni, ha sokan
vagytok.

Benyomásaink:
Hely hangulata: 7/10
Nagyon jó hangulat uralkodik,

szeretünk ide járni. Ha nincs buli, ak-
kor kellemes beszélgetıs, csocsózós,
nagykivetítıs meccsnézıs estére szá-
míthatsz; ha van buli, akkor pedig nagy
tömegre és hatalmas tombolásra. Vi-

szont bármelyik eset áll fenn, na-
gyon-nagyon meleg van, a levegı pe-
dig fülledt, és nagyon füstös, és ez egy
kicsit zavaró…

Vendégek: 7/10
Sok vegyész, sok mőegyetemista,

de érezhetıen ismertebb hely, és emi-
att több az úgymond idegen, akik
nem a BME-re járnak, de ettıl füg-
getlenül csak a fiatalabb korosztály lá-
togat ide.

Kiszolgálás:8/10
A csaposok ismerısök lehetnek az

Egyetemi Napokról vagy akár Kari Na-
pokról is. Legalább két pultos mindig
dolgozik, mert még egy sima hétköz-
napon is nagy a pörgés, ám ennek meg-
van az a hátránya is, hogy kicsit gyor-
sabban fáradnak, és látszik, hogy ke-
vésbé közvetlenek. Nagyobb bulik al-
kalmával pedig láttunk már 5 embert
is a pult mögött dolgozni, akik mér-
téktelen embertömegeket szolgálnak
ki.

Enteriır: 8/10
Az egész kollégiummal együtt ezt

a helyet is folyamatosan újítgatják, a
pult is rendezett, és a falakat is szé-
pen festették le. Sajnos látszik hogy
eredetileg nem szórakozásra lett ki-
találva, mert kicsit szőken lehet ben-
ne közlekedni, de bulik alkalmával
igyekeznek nagyobb helyet teremteni,
ami pozitívum. Meglepı a falon lévı ki-
vetítı, ennek nyilván sportesemények
alkalmával veszik hasznát, amúgy egy
TV-csatorna mősora megy rajta (ter-
mészetesen hang nélkül), illetve min-
denféle animációk.

Mellékhelység: 9/10
Nagyon szépen felújították a WC-

ket is, az eddigi helyekhez képest ez
egy „WC-mennyország”. Reméljük,
hogy a jövıben vigyázni fognak rájuk,
ugyanis amikor ott jártunk, már egy ki-
csit koszos volt, és a WC-papírokat ösz-
sze-vissza dobálták. 

Ár-érték arány: 8/10
Valószínőleg egyetemi szórako-

zóhely esetében nem is nagyon lehet
más érték-arány pontozást megállapí-
tani, ugyanis mindegyik helyen ugyan-
onnan történik a beszerzés, és nem fel-
tételezzük, hogy a pultosok titokban
utasítást kaptak volna róla, hogy a pult
alatt vizezzék a kólát.

Zene: 7/10
Zenében ez a hely sem mutat

semmi egyedit, a számok általában szá-
mítógéprıl szólnak. A pult környékén
jól lehet hallani, de a csocsóasztalok
környékén már nem is hallottuk, hogy
szólna a zene.

Választék: 9/10
Nagyon tetszett, hogy volt csapolt

Edelweiss, ez kárpótolt minket azért is,
hogy a Jägert üvegbıl öntötték. A vá-
lasztékról egyébként a legtöbb aszta-
lon egy nagyon szép füzet van, látszik,
hogy nem csak a törzsvendégekre szá-
mítanak. Meglepı még a választék a ro-
pogtatnivalókból: szemben a megszo-
kottakkal itt rengetegféle chips, ropi,
illetve mindenféle sós keksz is van.

Összes í t é s :☺☺☺☺☺☺☺☺

(7,875/10)

A mindenki számára csak „Icsa”-
ként ismert kocsma legnagyobb elınye,
hogy közel van a sulihoz (1111 Bp., Bu-
dafoki út 35.), és hogy már délelıtt is
nyitva van. Ez egyértelmően nem az a
hely, ahova pihenésképpen tér be az
ember, inkább rosszul sikerült vizsgák
után szokás itt vigasztalódni. Nem
egyszer volt már rá példa, hogy az em-
berek zh vagy vizsga után ide tértek
be, és csak a délután folyamán sikerült
némi alkohollal a szervezetben visz-
szajutni a koliba.

Amit fogyasztottunk: Söröztünk,
hiszen ezen a helyen talán sörözni a
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AJÁNLÓAjánló

Mindmegittuk – 2. rész

Mindig kell egy (vagy több) hely, ahol eltölthetitek az egye-
temi órák közti szüneteket, megünnepelhetitek a sikeres ZH-t,
vagy csak órák után elcseveghettek valamilyen ital mellett. Ehhez
szeretnénk segítséget nyújtani Nektek. Ebben a hónapban a Mar-
tos kollégium földszintjét, és az Italcsarnokot vettük górcső alá.

- Martos -

- Italcsarnok -



legérdemesebb. Ha mást szeretnél,
akkor a kommerszek világában kötsz
ki.

Tesztelık száma: 2, elvileg ösz-
szesen 20 ember fér el a helyen, úgy-
hogy sokan nem érdemes odamenni.

Benyomásaink:
Hely hangulata: 5/10
Az egész hely olyan, mintha egy

kis falu kocsmája keveredett volna a
belvárosba. A hely maga családias, de
általában erıs füst és alkoholszag ter-
jeng (mint egy egyetemi helyen durva
buli után). Néha pedig a vendégek sem
pozitívan hatnak a hangulatra sajnos.

Vendégek: 4/10
Egyetemisták által kedvelt hely,

de nem csak ık járnak ide. Gyakori,
hogy idısebb alkoholisták vagy haj-
léktalanok térnek be, ez erısen ront a
hely színvonalán, de ettıl függetlenül
ıket nem látják szívesen sokáig. Diá-
kokon kívül munkások még a gyakori
vendégek, de ık csak csendben iszo-
gatnak.

Kiszolgálás: 7/10

Semmi gond nincs a kiszolgálással,
de érdekes, hogy a többi bemutatott
hellyel ellentétben ez az egyetlen, ahol
a pultban nem korunkbeli fiatalok, ha-
nem középkorú nık dolgoznak. İk
egyébként nagyon segítıkészek, ha
egy-egy csapat betéved Kari Napok
elıtt, hogy filmet forgassanak, van, aki
még szerepelni is hajlandó.

Enteriır: 6/10
Eredetileg szépen kialakították,

de látszik, hogy a kezdetek óta nem
változott rajta semmi (kivéve talán a
táblát az ajtó felett az utcán, bár elég
ironikus, hogy ez pont egy alkohol-
mentes sört reklámoz), így egy kicsit
leharcolt, kb. a harminc évvel ezelıt-
ti „trendeket” követi.

Mellékhelység: 6/10
Kocsmás mellékhelység, nem túl

szép, de legalább tiszta.
Ár-érték arány: 8/10
A sörrel nincs gond, az üdítık ki-

csit furcsák, nyilván olcsó verziót sze-
reznek be, ahogy a rövidekbıl is. Az
árak alacsonyak, ez a hely másik nagy
elınye.

Zene: 0/10
Zene nincs, az egyik sarokban mő-

ködik egy TV, de ez néha inkább za-
varó, mint jó, mert nagyon elvonja a
figyelmet, és állítólag a híradót sze-
retik nagyon hangosan nézni.

Választék: 5/10
Alkohol sokféle van, de aki men-

teset szeretne inni, nem jár túl jól; aki
minıségit, az sem…

Összesítés: ☺☺☺☺☺ (5/10)
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Csillu & Petrus



A felmérés igyekezett teljes körő
lenni, hiszen a terv az volt, hogy min-
den lakót megkérdezünk. A kérdıív ki-
tért a sorozatok címére, a nézı évfo-
lyamára, valamint szokásaira. Az ered-
mények kiértékelése után némileg
módosítani kellett a célkitőzéseket, hi-
szen példának okáért az egyetlen el-
sıs és egy tucat harmadéves megkér-
dezett nem tekinthetı megfelelı nagy-
ságú mintának, az ötödévesek között
pedig akkora volt a szórás, hogy egy-
nél több szavazattal már dobogós le-
hetett egy adott sorozat. Na, de lás-
suk az eredményeket!

A képzeletbeli aranyérem tulaj-
donosa Dr. House, a második helyezett
az Így jártam anyátokkal, míg a dobo-
gó legalsó foka a South Parkot illeti
meg. Azt azonban meg kell említeni,
hogy a bunkóság doktora a szavaza-
toknak mindösszesen csak 13,5 száza-
lékát szerezte meg, és a három dobo-
gós együttvéve sem rendelkezik még 30
százalékkal sem. Láthatjátok tehát,
hogy a kollégisták figyelme nem össz-
pontosul egyetlen sorozat irányában
sem, elég nagy szórás tapasztalható.
Ezt bizonyítja az is, hogy a Baross koli
lakói nem kevesebb, mint hatvan kü-
lönbözı sorozatot néznek, ami azért
nem elhanyagolható adat.

A legtöbben táplálkozás közben
sasolnak valamilyen sorozatot, ez kö-
rülbelül 40 százalék, de 15-15 száza-
lék környékére tehetı azok aránya,

akik akkor ülnek a számí-
tógép, vagy a dvd-lejátszó
alatt terpeszkedı televízió
elé, amikor kedvencükbıl
új rész jön ki, esetleg éj-
szaka, lefekvés elıtt néz-
nek egy-egy részt, vagy
netán úgy érzik, hogy vi-
zuális alkatok és nem tan-
könyvbıl tanulnak, hanem
sorozatokból. A megkér-
dezettek becsületére le-
gyen mondva, hogy olyan
egyént nem sikerült talál-
nunk, aki az elıadásokon
hódolna kedvenc idıtöl-
tésének. Viszont akadnak
olyanok, akik leginkább a
vizsgaidıszak megnyugta-
tó békéjében hódolnak
eme szórakozási formának,
valamint olyanok is, akik, ha számító-
gép elé kerülnek, biztosan megnéznek
egy-egy részt valamilyen folytatásos al-
kotásból.

Karunk hallgatóinak idegennyelv-
tudását dicséri, vagy csak nem tudják
kivárni, míg a szinkronizált verzió ki-
jön, hogy több mint 60 százalékuk fel-
iratosan szereti nézni kedvenc szériá-
ját, 25 százalék csak szinkronizáltan,
míg a többieknek mindegy, lényeg,
hogy sorozat legyen.

A válaszadók egyharmada már
több éve néz rendszeresen sorozato-
kat, szintén egyharmada az utóbbi egy-

két évben kezdett hódolni eme szen-
vedélynek, míg a matek szigorlattal
rendelkezık biztosan kiszámolták már,
hogy hasonló azok aránya is, akik csak
a legutóbbi hónapokban kaptak rá.
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Tudom, mit néztél idén nyáron!

Alig van olyan ember köztünk, aki ne követne figyelemmel
valamilyen sorozatot. De vajon melyek kötik le legjobban a köz-
lekesek figyelmét? Ennek jártunk utána a Baross koliban.

Dr. House

Az első és abszolút győztes nem
más, mint a Dr. House, amit teljes mér-
tékben érthető, hiszen ez a rendkívül
undok, szarkasztikus amerikai orvos
már évek óta csalogatja a képernyő elé
a nem feltétlenül anatómia-érdekeltsé-
gű nézőközönséget. Tehát levonhat-
juk a következtetést: ha nem a sorozat
témája, úgymint az államokbeli egész-
ségügyi ellátottság, akkor valami más az,
ami ekkora hatást gyakorol az embe-
rekre. Hát persze, hogy a mi imádniva-
ló, kissé sántikáló, „olykor” tiltott sze-
rekhez nyúló dokinkról van szó. Höl-
gyek esetében nem egy olyan véle-
ményt hallottam, ami House felettébb
vonzó külsejére irányult. Egyébként
felmérések is kimutatták, hogy napja-
inkban a fiatal férfi hírességek már le-
járt lemezek, a nők sokkal inkább az
érett, kissé borostás, tapasztalt férfiak-
hoz vonzódnak! Fantasztikus ötlet volt
az orvostudomány komoly, rendkívül
nagy odafigyelést és pontosságot igény-
lő világát összekapcsolni ezzel a kifeje-
zetten durva, link, nemtörődöm alakkal,
aki „mellesleg” egy olyan fajta szaktu-
dással rendelkezik, ami mindenki szá-
mára irigylésre méltó.



A közlekesek körülbelül 60 szá-
zaléka hetente csak egy részt néz
meg, tehát kitart kedvenc sorozata
mellett, 15 százalékuk heti 2-3-at is,
a maradék 25 százalék viszont ennél
többet is elfogyaszt egy héten. Azért
hozzá kell tenni, hogy az eredményt
némileg csorbítják az olyan sorozatok,
amik rendkívül rövidek, mint például
a Jóbarátok, vagy rövidek és még sok
is van belılük, mint a Barátok közt.

A megkérdezettek kétharmada
nem tartja magát sorozatfüggınek, és
mindössze 10 százalék, aki bevallja ká-
ros szenvedélyét, de azért a védel-
mükben meg kell említenünk, hogy
mint minden szenvedélybetegség ese-
tében, itt is vannak olyanok, akik le
tudnának szokni, ha akarnának.

Azért az nem meglepı, hogy akik
sorozatot néznek, elsısorban a kikap-
csolódást tartják szem elıtt, erre
utal, hogy a gumicsirkés stílust felvé-
ve a megkérdezettek 40 százaléka a
nevetıs szériákat részesíti elınyben,
ezután a dokisak és a nyomozósak kö-
vetkeznek, a végére pedig maradnak
nagyjából hasonló arányban a bor-
zongós, szappanos, akciós, fantaszti-
kus és komolykodós sorozatok.

A végére következzék néhány ér-
dekesség! Ami leginkább szembetőnı,
az elsıs évfolyam elfojtott agresszivi-
tása, ami abban nyilvánul meg az év-
folyam 100 százaléka Dextert néz.
Persze, lehet, hogy az egyetlen fıbıl
álló alapcsoport nem mérvadó. A 60 né-
zett sorozatnak majdnem a felét mind-
összesen csak egyetlen ember nézi.

Még furcsább, ha a sorozatok megosz-
lását évfolyamonként nézzük, hiszen
ebbıl kiderül, hogy csak az 5+ (mond-
juk ez akár ugye 5 évfolyamot is je-
lenthet) nem kevesebb mint 39 fajta
sorozatot néz. Érdekesség még, hogy
vannak olyanok, akik igazi retrosoro-
zatot néznek, úgy mint a Szomszédok,
a Szupercsapat vagy a Csengetett,
Mylord? 

Mindenesetre azért az is furcsa,
hogy volt olyan, aki szerint a Minden-
tudás egyeteme is sorozat.
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Így jártam anyátokkal

A második legnézettebb sorozat az
Így jártam anyátokkal, amely egy húszas
évei végén járó férfi erőlködéseit mutatja
be, aki számos nővel randizik, mielőtt
későbbi feleségével találkozna. A tör-
ténetet 2030-ban meséli el két gyere-
kének, így biztosan tudjuk, hogy a gye-
rekeknek van anyjuk, csak azt nem tud-
juk, hogy ki az. A sorozat egyik fő hely-
színe egy kis kocsma, ahol minden este
összejönnek a haverok, Ted barátai:
Barney, Marshall, Robin és Lilly. Mars-
hall csak egy nővel volt egész életében,
Lillyvel, aki a felesége. Ő játszotta az
Amerikai pitében a zenetáboros csajt, így
ez a szál egy kissé hasonlatos. Robin ele-
inte Teddel járt, ezért azt hitték, hogy
ő az „anya”, most viszont Barney-val
van. És még sorolhatnánk ki kivel és
hányféleképpen, a szex-szel kapcsolatos
viccek pedig nagy hangsúlyt kapnak.
Úgy gondolom, ezekből könnyen ráis-
merhetünk egy másik népszerű soro-
zatra, a Jóbarátokra, ami hasonlóan szi-
tuációs komédia. Tehát általában vicces
élethelyzetekkel és ebből adódó poé-
nokkal nevettet. 

South Park

A harmadik helyezett egy olyan
sorozat, amiben a csúnya beszéd már-
már a hétköznapi stílus nyelvtani ka-
tegóriájába tartozik. A pejoratív kifeje-
zések úgy röpdösnek a levegőben, mint
Ferihegy fölött a gépmadarak. Azt hi-
szem, nem kell tovább színeznem, min-
denki számára egyértelmű, hogy ebből
a szempontból talán szegény
hmmmhhmhm-t motyogó Kenny a
legintelligensebb ebben a kis csapatban.
Az egyetlen, ami elszomorít, hogy ezt
a sorozatot mint mese, számos gyerek is
magáénak tudja, és nem feltétlenül
ilyen szellemi táptalajra lenne szüksé-
ge abban a korban. De most maradjunk
a kollégiumnál, mert akik ott nézik,
azoknak már úgy is mindegy! Két nagy
pozitívumot tudok megállapítani e so-
rozat-mese esetében. Az első, hogy a té-
mák, amit a legtöbb részben feldolgoz-
nak, igazán a ma emberéhez szólnak,
olykor igen mély filozófiai tartalmakkal
kiegészülve. Másrészt, fantasztikus az a
hang, amin megszólalnak a figurák (le-
számítva Kennyt), már ezzel is megte-
remtik azt a fajta fárasztó, mégis han-
gulatfokozó alapot, ami ehhez a soro-
zathoz elengedhetetlen.

Jucus

Freetz

balasnyikov



A filmben hatalmasat csalódtam,
a legpozitívabb értelemben. A törté-
net, a szabados nyelvezet, a karakte-
rek, a zenék, a szereplı gárda (nem vé-
letlenül emlegetik a legtöbb jó nıvel
rendelkezı filmnek), minden rendkívül
színvonalas! A fıszereplı karakterével
könnyedén azonosul a nézı, ehhez
részben Tóth Barnabás nagyszerő já-
téka, részben a karakterének bénázó
stílusa járul hozzá. Ha már Tóth Bar-
nabás neve felmerült, akkor itt le is
szögezem, hogy ı egyben a rendezı is,
méghozzá elsıfilmesként! A forgató-
könyvírásból is kivette a részét, így jó-
formán ez az ı filmje, az elejétıl a vé-
géig. Romantikus vígjátékán látszódik
a törıdés és az akarás, mert bizony
megmutatta, milyen is egy igazán jó el-
sıfilmes!

A film félig francia, a fele ott ját-
szódik, és így franciául is van, magyar
szinkron nélkül, feliratosan. Olyan
igazian. Igazi helyszínek, igazi sze-
replık. A félig francia rendezés is iga-
zi, hiszen Tóth Barnabás fiatal korában
egy pár évet ott élt, majd késıbb pár
kisfilmet is forgatott külföldön, miután
a francia kultúra “megfertızte”. A sok
igaziság miatt még a filmben szintén
fıszerepet játszó hangszer („hang”
dob) is valódinak látszik. Az egész tör-
ténetet végigköveti, és a rendezı e
hangszerrel kísérve mutatja be a prob-
lémákat a fıszereplı és a nıcsábász
apja között, a fıszereplı csajozási ne-
hézségei mellett. Nem is beszélve a
Franciaországban közkedvelt sajtokról,
amelyek szintén a középpontban áll-
nak, és amelyek szagát nem bírja fı-

hısünk. Ez a pár motívum az, amely
végigvezeti a filmet: apa, fia, nık, sajt
és a „hang” dob.

Azoknak, akik még nem látták a
filmet, ez így egy érthetetlen és fur-
csa katyvasz. A pár fogalomból indított
szabad asszociáció viszont nincs is
messze a film lényegétıl, ellenben a
93 percnyi nevetés után ez az öt fo-
galom egy-egy kedves emlék hívósza-
vává válik majd. Mindenkinek ajánlom!

Evelyn Weston az anyjával él Lon-
donban, szerény körülmények között.
Egy nap végrendeletet hoz a postás: az
apja egyik iskolatársa, Jim Hogan,
akit több éves börtönbüntetésre ítél-
tek, a lányra hagyta minden vagyonát,
mivel az gondoskodott róla. S hogy mi-
lyen kincse lehet egy fegyencnek? A há-
ború végén gazdag embereket szökte-
tett át Lengyelországba a társaival –
persze, elıtte kirabolták ıket. De az
egyik milliomos életét megmentette,
s mikor az hálája jeléül egy nagyobb
gyémántot adott át neki, a rendırség
rajtaütött. Jimnek csak annyi ideje
volt, hogy a kincset egy Buddha-szo-
borba rejtse. Ám ebbıl a szoborból
csak 1922-ben több darabot adtak
el…

A végrendelet megírásakor a
szomszédos cellában lévı fogoly, aki-
nek csak napjai voltak már hátra a bün-
tetésébıl, mindent hallott. Ugyanígy

a végrendelet felolvasása közben
Evelyn szomszédja, Eddie sem átall
hallgatózni. Így hát hárman indulnak
neki a keresésnek, három különbözı
nyomon, korántsem azonos eszközök-
kel.

Evelyn, miközben épp Párizsba
tart, a hajón találkozik Lord Bannis-
terrel, aki szándékán kívül a lány el-
sıdleges segítıjévé lép elı. Hiszen a
lovagi kötelesség úgy kívánja, hogy a
gyenge és védtelen hölgyet meg kell
menteni a reá leselkedı halálos ve-
szedelmektıl. S a hölgy ezt ki is hasz-
nálja, hiszen így nyugodtan hajthatja
álomra a fejét. A nap bármely szaká-
ban.

Csak hárman kezdték el a hajszát,
ám a folytatásban egyre többen csat-
lakoznak, hiszen ki ne szeretne milli-

omos lenni.
Sok-sok szob-
rot megvizs-
gálnak, haj-
szolnak a kon-
tinensen ke-
resztül. 

A lordnak
van egy ide-
gesítı szokása:
állandóan borotválkozni szeretne. Ezt
Evelyn csak addig bánja, míg elı nem
veszi a piperekészletét, melyen ott vi-
rít a sokat keresett szobor, az „Álmo-
dó Buddha”! És itt még korántsem ér
véget a történet…

Rejtı Jenı, mint mindig, most is
zseniálisat alkotott. A szereplıi sze-
rethetıek, a cselekmény, bár a meg-
szokott végkifejlet felé igyekszik, tar-
togat izgalmas perceket. Ajánlom min-
denkinek, aki egy kellemes kikapcso-
lódásra vágyik egy jó könyv társasá-
gában.
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Az élet olyan, mint egy nyári
ruha mellénye: rövid és céltalan.

Vera

A szőke ciklon

Rejtő Jenő A szőke ciklon című művében nem szerepel ter-
mészeti  katasztrófa, sem a méltán híres serital. Viszont van ben-
ne humor, akció, izgalom és miegymás. Egy fiatal hölgyről van szó,
aki legtöbbször pusztítást, „vért és szenvedést” hagy maga után.

Rózsaszín Sajt

A kicsit furcsa névadás és a meglehetősen elszúrt plot ellenére
egy igen kellemes magyar-francia mozi rejtőzik a Rózsaszín Sajt film-
cím mögött, amelyet elsősorban kettesben mozizóknak ajánlanék.
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Szergej kitünteti magát a téli had-
gyakorlaton, ezért jutalomból két nap
eltávot kap. Történetesen nem is lakik
messze, alig hatvan kilométer, sílécre
pattan hát, és uzsgyi haza. Másnap este
visszatér, a társai a sátorban izgatot-
tan ülik körbe, lesik, miket hozott ott-
honról. Szergej elıhúz egy üveget a há-
tizsákjából:
- Azé lesz ez az üveg vodka, aki meg-
mondja, mit csináltam elıször, mikor
hazaértem!
- Magadévá tetted az asszonyt - szól
Iván.
- Igazad van pajtás, tessék a vodka. Na,
aki kitalálja, mit csináltam másodjá-
ra, az megkapja ezt a sültcsirkét.
- Másodszor is magadévá tetted az asz-
szonyt - szól Vologya.
- Így van, nesze a csirke. No, ezt a do-
boz süteményt pedig annak adom,
aki eltalálja, mit tettem harmadjára.
- Harmadszor is magadévá tetted az
asszonyt! - kiáltja egyszerre mind.
- Nem! Elıtte lecsatoltam a síléceket.

* * *

A japánok terveztek egy nyomozóro-
botot, ami elkapja a tolvajokat. Be is
vetették három országban.
- Japánban öt perc alatt elfogtak 100
tolvajt.
- Az Egyesült Államokban öt perc alatt
elfogtak 200 tolvajt.
- Kis hazánkban öt perc alatt ellopták
a robotot.

* * *
Távoli sziget mellett halad el egy lu-
xushajó. A szigeten egy szakadt, ron-
gyos férfi ugrál, és mindkét kezével
integet. A hajó egyik utasa megkér-
dezi a kapitánytól:
- Az az ember miért integet ott a szi-
geten?
- Nem tudom - feleli a kapitány -, de
mindig így örül, amikor erre járunk.

* * *
Két szıke nı beszélget.
- Tudtad, hogy Budapesten félórán-
ként elütnek egy embert?
- Tényleg? Szeeeeegény...

* * *

A feleség nagyon aggódik, mert az
anyja súlyos betegen fekszik a kór-
házban. Míg dolgozik, elküldi a férjét,
hogy nézzen utána, mik a fejlemé-
nyek. Egy óra múlva felhívja:
- Hogy van a mama?
- Anyádat bármelyik pillanatban ha-
zaengedhetik.
- Micsoda? Már jobban van, és haza-
engedik az intenzív osztályról? Ez meg
hogy lehet?
- Nem tudom, még csak be sem en-
gedtek hozzá, de a fıorvos azt
mondta, hogy készüljek fel a legrosz-
szabbra.

* * *
A vasárnapi szentmise prédikációjá-
ban a híveket korholja a plébános: 
- Nem szeretitek igazán a templomo-
kat, mert nem adakoztok! De az Is-
tent se szeretitek, mert gyónni se
jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az
Isten se szeret titeket. Egy éve, hogy
közületek egy lelket se szólított ma-
gához!

* * *
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„Azonnal nyugdíjba mentem volna, ha már nem lennék nyugdíjban.”
„Szívgyógyszert szedek, ilyeneket ne mondjanak!”
„A Ganz-villamosokon nincs féklámpa, onnan lehet látni, hogy fékez, hogy
közelebb van a vége.”
„A második képsíkot most én képviselem, bár egyáltalán nem vagyok sík.”
„Hát sokkal síkabb vagy, mint én!”
„Aszongya, nem egyenes a padló, pedig örülnék neki, ha ilyen lenne otthon
a lépcsıház!”
„A szabadtéri bemutatón felment vele 14 méterre, aztán látta balra az Al-
pokat, jobbra a Fekete-tengert, szemben a horvát tengerparton fürdızıket.
Menten berosált, mert ı ahhoz szokott, hogy mindenhol vas van!”
„Belelapozok a magazinba: ruhákat tároló magasraktár, majd ég a tőz, jön-
nek a tőzoltók… Tisztára, mint a mesekönyvek!”
„Olyan színes, szagos, szélesvásznú, zenés, magyarul beszélı raktárat ter-
veztünk…”
„A Lindab nem csattanhat, tehát csinálunk egy falat vasbetonból, vagy akár
bunkeracélból…”
„Ne tudd meg, mit tárgyaltunk a kivitelezıkkel: úgy jöttünk ki, mintha
posztgraduális képzés lett volna.”
„Keresztirányba részegen, süketen, vakon, sötétben le tudjuk tenni a rakla-
pot.”
„A targoncavezetı csak csúnyán tud tévedni.”
„A válasz a kérdésre, hogy miért ilyen: mert ilyen még nem volt, és még
mindig jobb, ha könnyítjük, mint ha nehezítenénk.”

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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