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ELŐSZÓElıszó

A Közhír hőséges közönségének
minden bizonnyal már feltőnhetett,
hogy a fıszerkesztı idırıl idıre Ákos
dalszövegeivel példálózik, így némi
ferdítéssel azzal kezdeném a novem-
beri számot, hogy „két percre nem
figyeltem és harminc lettem, csend-
ben”.

Kari lapunk novemberi száma,
amit most a kezedben tartasz, kedves
Olvasó, a harmincadik, ami az én ve-
zetésemmel készült el. Persze, ez így
leírva szörnyen hangzik. Inkább úgy
fogalmaznék, hogy megtiszteltetés,
hogy ennyi lapszámhoz adhattam a
nevemet.

Amikor kineveztek a Közhír élé-
re, többen is azzal ugrattak, hogy ne
legyek rest belevetni magam a mun-
kába, hiszen a fıszerkesztık átlagé-
letkora két év, eddig bírják idegekkel,
tehát a napjaim meg vannak szám-
lálva. Ennek ellenére immáron negye-
dik éve szerkesztem töretlen erıvel
az újságot, amiben mindig számíthat-
tam a közhíres csapatra, valamint ka-
runk Hallgatói Képviseletére.

Az általunk készített összes ki-
adványnak a tartalmán kívül saját
sztorija is van, mindegyikhez tartozik
egy-egy különleges anekdota, ame-
lyet csak a készítık értenek és érté-
kelnek igazán, és amit minden bi-
zonnyal örömkönnyekben úszva
fogunk majd feleleveníteni a késıbbi
találkozásaink alkalmával. De ez így is
van rendjén, vallom, hogy addig ér-
demes csinálni a dolgokat, amíg örö-
met szereznek, amíg én is ugyanolyan
csillogó szemekkel vetem rá magam a
megjelenı újságra, mint amikor jó-
magam is csak egyszerő olvasója vol-
tam. Ez alapján úgy érzem, jogosan
lehetek büszke, és nyugodtan hajtha-

tom álomra esténként a fejem, hi-
szen közös gyermekünk továbbra is
szépen cseperedik, és napról napra
szebb.

A sablonokkal szakítva nem sze-
retnék köszönetet mondani sem a szü-
leimnek, sem a csillagok szerencsés
állásának, nem hiszem, hogy ennek
lenne köszönhetı ez a nagyszerő ju-
bileum.

Viszont megérdemli a tapsot a
nagyérdemő, minden közlekes, hiszen
nélkületek nem tartanánk itt. Igényes
olvasók nélkül nem lett volna színes
az újság, nem duplázódott volna meg
a terjedelme, nem ment volna végbe
gyökeres szerkezeti változás és szín-
vonalbeli emelkedés, nem lenne ön-
álló életet élı blogja, és nem lenne
ilyen lelkes és szépszámú szerkesztı-
gárdája. Köszönjük Nektek!

A továbbiakban is várjuk vélemé-
nyeiteket, észrevételeiteket a koz-
hir@kozlekkar.hu címre, és olvassá-
tok naponta frissülı blogunkat is a
kozhir.blogspot.com elér-
hetıségen.
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Közszolgálati közlemény
Az őszi szemeszterben is szere-

tettel vár minden kedves érdeklődőt a
Közhír szerkesztősége. Összejövetele-
inket minden páratlan kedden öt óra-
kor tartjuk a Baross koli Landler-ter-
mében, ahol a jelenlegi tagok és jó-
kedv biztosan jelen lesz, már csak Rád
várunk!

Kedves Olvasó!



A változások okát röviden vázo-
lom: Angyal Róbert, az eddigi EHK-
képviselı, aki karunk küldöttje volt,
lemondott posztjáról. Erre a megüre-
sedett helyre delegálta Kovács And-
rást a HK-nk. Így azonban, értelem-
szerően, új elnököt kellett választani,
amit a kari Hallgatói Képviselet a
saját hatáskörében meg is tett, és
tagjai közül megválasztotta Nagy Gá-
bort.

Elsı éveidben PSZB-s voltál, ké-
sıbb lettél HK-s, mióta is vagy a
tagja?

Magukkal ragadtak a különbözı
rendezvények, mint a Kolinapok, Gó-
lyabál és Kari Napok, aztán harmadé-
vesen csatlakoztam a háttérben
serénykedı csapathoz. Tulajdonkép-
pen így csöppentem bele a kari diák-
életbe. Aztán 2008 májusában
felmerült az én nevem is, így kerül-
tem be a Hallgatói Képviseletbe a
tisztújító szavazáskor, iroda- és kul-
túrafelelısi posztra, ahol Picit (Hor-
váth Péter Róbert – szerk.) váltottam.
Nem volt teljesen új nekem a feladat,

hiszen elıtte mentorkodtam, vala-
mint két és fél évig benne voltam a
PSZB-ben, Annuval (Posztl Anna),
Iberrel (Iberpaker Péter), Imivel (Tóth
Imre) és Viktorral (Szabó Viktor). Sok
szervezési munkában részt vettem,
többek között a Kari Napok elıkészü-
leteiben és lebonyolításában. Ezért
amikor HK-s lettem, mondtam is Vik-
toréknak, hogy most végre én is bu-
lizhatok, mert addig elsısorban csak a
szervezési oldalát láttam. 

Miben lettek mások a felada-
taid, amikor iroda- és kultúrfelelıs
lettél?

Kiállításokra, például a Bodies-
ra, szerveztem látogatást, illetve a
Stand-up-okat is elindítottuk. Az iroda
rendben tartása nem volt annyira lát-
ványos munka, mégis sok feladattal
járt. Késıbb ez a poszt megszőnt,
mivel az SZMSZ-módosítás eredmé-
nyeként az irodai teendık a kommu-
nikációs, a kulturális feladatok pedig
a sportért felelıs HK-taghoz kerültek.
Én ekkor a tankörfelelısi posztot lát-
tam el, ami újonnan indult. Ez foglal-
kozik a Mentor Gárdával és a szintén

most induló régi-új
tankörökkel. Végül is
az elsısök és persze
a felsıbb évesek
szakmai haladását
kell segíteni, patro-
nálni. 

Mikor merült
fel benned, hogy
esetleg az elnöki
feladatot is szíve-
sen vállalnád?

Már régebben is
gondoltam rá, hogy
ha egyszer lehetısé-
gem adódik, akkor
szíven elvállalnám.
Aztán, most amikor
ez közelivé vált,
akkor sokat beszél-
gettünk Sudry-val
(Kovács András, ex-
elnök), hogy milyen
feladatokkal járna

ez. Kicsit beleláthattam a munká-
jába, így biztosabb lettem a dolgom-
ban.

Mennyire nehéz átvenni az elı-
dödtıl a posztot? 

Semmi problémám nincs, zökke-
nımentesen megy az átmenet. Andris
marad még, természetesen megköny-
nyíti az esetlegesen nehezebb szituá-
ciókban a helyzetem. Inkább a
feladatok sokasodtak nagyon meg
mostanában. Még mindig szívesen be-
segítek a programszervezıknek, ez a
feladat nagyon a szívemhez nıtt,
mellette a szakkollégiumok munká-
jára is odafigyelek, és persze az el-
nöki tisztséggel járó feladatokra is
nagy hangsúlyt fektetek. 

Miben kívánsz esetleg változ-
tatni?

A megkezdett iránnyal teljesen
egyetértek, persze bele kell szoknom,
és ha majd mindent átlátok, akkor
lehet pontosítani az irányt. Van bıven
olyan megkezdett munka, amit sze-
retnék továbbvinni. Ilyen az alulról
építkezı hallgatói öntevékeny körök
kiemeltebb támogatása, ezen kívül
szeretnénk jobb kommunikációt ki-
alakítani a hallgatók és a HK között.
Fontosnak tartom ezt azért is, mert a
BSc-képzés magával hozta azt a saj-
nálatos eredményt, hogy a most ide
járók egy más rendszer szerint kell,
hogy teljesítsenek. Ez azt jelenti,
hogy sokkal jobban oda kell figyelniük
a tanulmányaikra, ezért esetleg ke-
vesebb közösségi munkát mernek
vagy tudnak elvállalni.

Felmerült bennem egy kérdés,
ami inkább személyes jellegő: most,
hogy a Közlekedésmérnöki Hallgatói
Képviselet elnöki posztját töltöd be,
fogsz-e változtatni a stílusodon, kül-
sıdön? Itt elsısorban az extrém haj-
viseletre célzok…

Nincs ilyen tervben, szeretném
megırizni eddig kialakított életstílu-
somat.

Köszönöm szépen a beszélge-
tést, sok sikert kívánok a munkád-
hoz!
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PPetya

Nagy Gábor, a HK új elnöke
Biztosan értesültetek már róla, hogy karunk Hallgatói Kép-

viseletében személyi változások történtek. A Kari Hallgatói Sza-
vazás előtt készítettem interjút Nagy Gáborral, az új HK
elnökünkkel.



Mint új tagjai a HK-nak, mit ér-
demes Rólatok tudni?

V.G.: Sziasztok, Vígh Gabriella
vagyok, a Közlekedésmérnöki Kar ne-
gyedéves hallgatója. A logisztika szak-
irányon tanulok. Az egyetemi közös-
ségi életemet mentorként kezdtem,
ma is a Mentor Gárda tagja vagyok.

T.B.: Tompos Balázs vagyok (alias
Galamb) a kar másodéves, BSc-s hall-
gatója. Másodévesként a Mentor
Gárda tagjaként kezdtem el a közös-
ségért dolgozni. Ebben az évben a Ba-
ross Stand-Up Club tagjaként
ismerkedtem meg a programszerve-
zéssel, és segítettem egyéb kari prog-
ramok lebonyolításában, mint
például: Péterfy Bori koncert, Csata-
bárdásás. 

Miért jelentkeztél erre a
posztra?

V.G.: Mindig is szerettem csapat-

ban dolgozni, ezért is jelentkeztem
anno mentornak. A tankörfelelısség
egy bizonyos elırelépést jelent. A
munka maga nem rémít meg; igaz, a
felelısség nagyobb, de szerencsére
jól ismerem a társaságot, akikkel
együtt dolgozom majd.

Milyen feladataitok lesznek
mint tankörfelelısnek, illetve
programszervezınek?

V.G.: Eddig Nagy Gábor
töltötte be ezt a posztot, elsı-
sorban az ı feladatait fogom
majd átvenni. Fı tevékenysé-
gem lesz a Mentor Gárda irá-
nyítása, és a kapcsolattartás a
tankörvezetı tanárokkal. A
többi feladatot szépen lassan
veszem majd át: a Hagyomá-
nyırzı Öntevékeny Kör és a
Közlekedésmérnöki Szakkollé-
gium irányítását.

T.B.: Feladataim közé
tartozik a kari programok szer-
vezése és ezek felügyelete,
rendezvényhez való eszközök
beszerzése, helyszín egyezte-
tése, fellépıkkel való kapcso-
lattartás. És az elkerülhe-

tetlen, programok alatt felmerülı
problémák megoldása. Céljaim közé
tartozik a minél magasabb színvo-
nalú, minél több hallgatót megmoz-
gató kari rendezvények szervezése,
esetenként a Hallgatói Képviselet
többi tagjának segítése.

Milyen konkrét projekteken
dolgozol majd a hivatalba lépésed
után?

T.B.: Hivatalba lépésem után elsı
projektem a Gólyabál szervezése lesz,
amit Lázár Benedekkel, BenY–vel kö-
zösön csinálunk. Majd ezután a Jeges-

est lesz a következı
program, melynek
el kell kezdeni az
elıkészületeit.

Szabadidıtök-
ben mivel foglal-
koztok szívesen,
milyen hobbijaitok
vannak?

V.G.: Mivel szeretem a pörgést
és azt, hogy történik valami, ezért vi-
szonylag ritkán érek rá. Ha mégis van
egy pár szabad percem, azt alvással
töltöm el. Szeretem még a mesefil-
meket is – ezek mindig jókedvre derí-
tenek.

T.B.: Szabadidımben, ha lehetı-
ségem van rá, az ismerıseimmel tú-
rázok, vagy az általam kedvelt
megannyi sorozat valamelyik új ré-
szét nézem.

Végül mit üzentek az olvasók-
nak?

V.G.: Elıször is szeretném meg-
köszönni a bizalmat, hogy engem sza-
vaztatok meg erre a posztra. A lehetı
legjobban látom majd el a feladatai-
mat. Bármi gondotok vagy kérdésetek
van, keressetek bizalommal. És végül,
de nem utolsó sorban: világbéke.

T.B.: Köszönöm mindannyiótok
bizalmát, remélem, sok rendezvé-
nyen találkozunk még egymással. Ha
érdekel a programszervezés és szíve-
sen segítenél a rendezvényeken, vagy
csak kérdésed van, akkor keress e-
mail címemen (tompos.balazs@koz-
lekkar.hu) vagy személyesen.

Köszönöm a beszélgetést!
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Vera

Vérfrissítés a HK-ban
A novemberben lezajlott időközi tisztújító szavazás ered-

ményeképpen két új taggal egészült ki a HK. Vígh Gabriellával,
a tankörfelelőssel és Tompos Balázzsal, a programszervezővel be-
szélgettem. Fogadjátok őket szeretettel!

Poszt Jelölt Szavazat Eredmény
Tankörfelelős Vígh Gabriella 481 Bekerült

Programfelelős Tompos Balázs 312 Bekerült
Programfelelős Címer Mónika 222 Nem került be

Időközi tisztújító szavazás eredménye



Honnan indult, mi volt az inspi-
rációja, hogy végül itt kötött ki ná-
lunk a Mőszaki Egyetemen, és
oktató is lett?

Furcsa és talán érdekes az az út,
ahogyan ide eljutottam, mert nem
szakmai motiváció vezetett a Közle-
kedésautomatikai Tanszékre. Elektro-
nikai szakközépiskolába jártam, a
Corvin Mátyásban végeztem, amögött
még egyértelmően az a cél volt, hogy
valami szakma kerüljön az ember ke-
zébe. A Corvinból viszont, ha valaki
tovább akart tanulni, akkor egyértel-
mően csak a Kandó Kálmán Mőszaki
Fıiskola (villamos vonalon) és a Mő-
egyetem Villamosmérnöki Kara jött
szóba. Én itt végeztem a Villamos-
mérnöki Karon, tehát nem közlekes
vagyok. Amikor végzéshez közeled-
tem, már jártam egy másoddiplomás
képzésre is. Talán nem szép errıl be-
szélni, de engem az vetett ide a Köz-
lekedésautomatikai Tanszékre, hogy
szerettem volna egy nyugodt munka-
helyet, ahol még két évet eltölt-
hetek részben azzal, hogy
befejezem a másoddiplomás kép-
zésemet. Viszont a két év alatt,
amíg a második képzést elvégez-
tem, megmutatták a kollégák,
hogy ez a terület is szép tud
lenni.  Közben megtapasztaltam
azt is, hogy az oktatás is megy (és
van benne egy pici szereplési le-
hetıség, van benne egy pici ma-
gamutogatás is), úgyhogy két év
után azt gondoltam, hogy ebben
az életpályában is van fantázia,
és érdemes itt maradni.

Az egyetemi évei alatt
mennyire vett részt aktívan a di-
ákéletben? Milyenek voltak azok
az évek tanulmányi szempont-
ból?

Ha a kötelezettség részérıl
kezdjük, a mi éveink azért mások
voltak. Én körülbelül 16 éve vé-
geztem, az még az a kor volt, ami-
kor jobban munkának tekintette
mindenki az egyetemi éveket.
Nem feltétlenül az volt az elsıdle-

ges, hogy buli legyen, inkább valami-
lyen arány felállítása volt a cél. A mi
tankörünk például rendszeresen
együtt tanult a V2 épületben még
most is meglévı, villamoskari olvasó-
teremben. Valahogy természetes volt,
hogy az ember a napját úgy folytatta,
hogy órákra járt, utána még készült,
és este átbaktatott a Schönherz ko-
liba. Nagyon jó dzsesszklubjuk volt,
akkor még a Benkó Dixieland Bandnek
volt ott minden csütörtökön dixie-
klubja. Az mindig kellemes csütörtöki
program volt. Emellett azért ment
nekünk a folyamatos készülés is. A
Schönherz Qpák mindig jelentettek
egyfajta felüdülést: a szokásos bal-
hék, az akkor még meglévı Skála ko-
csijaival való tologatás, mindenféle
hasonlók, de ez tényleg valamiféle
arányban állt a tanulmányokkal.

Ahogy elmondja, elég sőrőek
voltak az egyetemi évei, ezzel a ma-
gánéletet problémás lehetett össz-
hangba hozni.

Én az egyetem mellett dolgoz-
tam is, másodéves koromban - talán
brahiból - elmentem buszt vezetni a
BKV-hoz. Lehet, az is szerepet ját-
szott benne, hogy elkalkuláltuk ma-
gunkat, és a hirdetést félreértel-
mezve valami iszonyú nagy gázsit vi-
zionáltunk magunknak, de egy másod-
éves egyetemistának jó buli volt
megszerezni egy D kategóriás jogosít-
ványt. Ráadásul akkor még az is moti-
vált, hogy ez plusz egy szakma. Az
ember hetente egyszer-kétszer el-
megy vezetni, nincs az a kötelesség-
tudata, mint egy rendes buszve-
zetınek. Gyakorlatilag úgy nézett ki
a dolog, hogy ha menni akartam ve-
zetni, elég volt aznap délelıtt meg-
kérdezni, van-e szabad vonal. Abban
az idıben a BKV-nak elég nagy hiánya
volt buszvezetıkben, és ezért is al-
kalmaztak egyetemistákat. Teljesen
spontán jellege volt a dolognak, hogy
„na, menjünk vezetni”. Amiket kal-
kuláltunk, az persze nem jött ki
ebbıl, de zsebpénznek teljesen jó
volt. Ezeket azért össze lehetett
egyeztetni a magánélettel is. Most
egy hároméves fiam van, és a párom-
mal olyan 18 éve vagyok együtt, tehát
már az egyetemi évek alatt is együtt

jártunk, ez így teljesen össze tu-
dott passzolni, összeállt egy egész-
szé. Az is igaz, és ez lehet, hogy
jellemzı a közlekkarra is, a villa-
moskaron a felsıbb évek már vi-
szonylag könnyőek voltak. Nekünk
tisztán szakmai tárgyaink voltak,
és mikor idekerültem a közlek-
karra, bevallom, elcsodálkoztam,
hogy mennyire szerteágazó a kép-
zés. Én híradástechnika szakon vé-
geztem - talán ezt se kéne
elárulni, de az erısáramú villamos
gépek anyaga sokkal gyengébb
volt, mint ahogy mi a Közlekedés-
mérnöki Karon tanítjuk. Negyed-
ötödéven már szemellenzısen
szakirányos tárgyak voltak, amit
mindenki magáénak érzett, és azt
könnyő volt tanulni, könnyen egy
egésszé lehetett formálni.

Ha már ez szóba került: a
jelenlegi oktatási rendszerrıl,
illetve a hallgatók hozzáállásáról
mi a véleménye?

Elıször talán a közlekedés-
mérnökök képzésérıl beszélnék.
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A katedra másik oldalán

Szabó Géza tanár urat legtöbben az Elektrotechnika tantárgy
különféle válfajai kapcsán ismerhetik, ám ezúttal más oldalról is
bemutatkozik. Faggattam többek között a bolognai képzésről és
az általa megélt diákéletről.



Ahogy mondtam, mikor idekerültem,
eléggé meglepett, mennyire szerteá-
gazó ez a képzés. Kollégák mondták
is, hogy tulajdonképpen vezetıket
képeznek, és én sokáig azt hittem,
hogy ez csak kendızése annak, hogy
nem nagyon tudunk mit tanítani. Ma
már kezdem látni, hogy a közlekedés-
mérnöki tudomány egy olyan alkal-
mazott tudomány, aminek tényleg sok
területtel kell kapcsolatot tartania,
és tényleg jogos az, hogy ha egy köz-
lekedési problémát kell megoldani,
akkor van olyan, aki megpróbálja át-
látni az egészet. Nem szabad, hogy
megpróbálja a részterületeket is
megoldani, de tudni kell vezetnie egy
villamosmérnököt, egy klasszikus gé-
pészmérnököt - és akkor itt jön be az,
hogy miért válik vezetıvé a közleke-
désmérnök. Meg kell találni azokat a
specifikációs pontokat, ahonnan a
részletekhez értı szakemberek már el
tudnak kezdeni dolgozni. És innentıl
kezdve talán érthetı ez a szerteága-
zottság, ami viszont lehet, hogy sok
hallgatónak problémát okoz. Most
vettem át az Elektrotechnika tárgyat,
szerintem ez egyfajta kilógó csáp:
sokan nem szeretik, és azért nem sze-
retik, mert nem látják, hogy mi az ér-
telme. Próbálom úgy felépíteni az
elıadásaimat, hogy minél több példát
mondjak, hogy lehessen érezni, hogy
például vasúti, közúti területen, jár-
mőgépészetben hol lehet találkozni
ilyen kérdésekkel.

BSc-MSc. Bevallom, nekem az a
véleményem, hogy noha - durván fo-
galmazva - értelmetlen az egész a
mőszaki területen, mégis nyerni fo-
gunk vele. Merthogy szakmai irányba
megy (mehet) el a dolog. Az alaptár-
gyakból olyan mély ismeretek fognak
eltőnni, amelyeket bıven elegendı
egy doktori képzésben megjeleníteni.
A szakmához sokkal jobban értı em-
berek jöhetnek ki, ha ezt jól végig
tudjuk vinni. Érzıdik is, hogy az MSc-
ben kicsit szakmai anyaghiánnyal küz-
dünk. Gyakorlatilag a régi szakirányos
szakmai anyagaink befértek a BSc-be.
Rendben van, hogy a tudományos
megalapozottsága egy ilyen mérnök
tudásának kisebb lesz, de én azt gon-
dolom, hogy ezért jó három lépcsıs
képzésrıl beszélni, nem is kettırıl,
és mindenképpen a doktori képzést is

vegyük ide. A mesterképzésnek már
sokkal jobban elıtérbe kell helyeznie
a tervezési képzéseket, mint koráb-
ban. Azzal, hogy az alap szakmai
anyagainkat bele tudtuk tenni a BSc-
képzésbe, megnyílik az út afelé, hogy
az MSc képzésben sokkal több és mé-
lyebb tervezési feladatokat oldassunk
meg. Ebbıl, ha komolyan átgondoljuk
(oktatók – ipar - hallgatók), tényleg
kisülhet valami jó.

És akkor a hallgatók hozzáállása:
még most is sok jó képzettségő és
motivált hallgató jön hozzánk, de be-
vallom, én sok esetben azt látom,
hogy egészen más szerepet tölt be az
egyetem, mint régen. Sokkal kevésbé
munkahely jellegő, és sokkal inkább
“gyerekkor-kitolás“ jellege van. Azt
látom, hogy kicsit komolyabban is le-
hetne venni, persze ez nem azzal
járna, hogy az ember csak ezzel fog-
lalkozna végig. A kreditrendszert
látom ilyen szempontból problémás-
nak. Annak idején nálunk egy utolsó
tárgynak is súlya volt, le kellett vizs-
gázni, mert ha az ember nem ment
át, azt mindenki látta: félévet ismé-
telt. Ez triviális volt szülıknek, bará-
toknak, mindenkinek. Most a
kreditrendszerben ez sokkal inkább
elmosódik. Én magam is ilyen vagyok:
ha nincs egyértelmő motiváció, hajla-
mos vagyok azt mondani, hogy ráér ez
holnap-holnapután. Nem tudom, hogy
én a kreditrendszerben hogy mentem
volna végig.

Mi a véleménye arról, hogy az
oktatók jelentıs hányada BME Light-
ként emlegeti a BSc-képzést?

Én ezt nem érzem. Ez egy más
célú képzés, igen. Pont a tervezési is-
mereteket kell belıle háttérbe szorí-
tani. A képzési idı bizonyos
tárgyaknál csökkent, például nálunk
az elektrotechnikánál három félévrıl
kettıre. Át kellett azt gondolni, hogy
megpróbáljuk benyomni az összes
anyagunkat, vagy pedig megpróbá-
lunk egy mindenképp szükséges törzs-
anyagot nagyon jól megtanítani.

Ebbıl viszont nem egy BME Light jön
ki szerintem, hanem másfajta tudás-
sal felvértezett hallgatók, akik másra
lesznek képesek. Tudomásul kell
venni, hogy ez valahol fıiskolai szint,
és ehhez képest azért erıs. Lehet,
hogy ez eretnek nézet, de az alap-
képzéses tárgyaknak szerintem két
feladata van. Biztosan kellene adni
egy olyan ismeretanyagot, ami végig
megmarad az emberben, másrészrıl
viszont pallérozni kellene az elmét.
De az elmét mással is lehet pallé-
rozni, és valljuk be ıszintén, egy 10
éve végzett, nem tervezı mérnök vi-
szonylag keveset használja azokat a
mély alapismereteket, amiket ezek-
ben a tárgyakban tanítanak. Aki a
szakmában marad, fölvértezve a szak-
mai gyakorlattal, adott esetben 10-20
éven belül könnyen sajátít el mélyebb
ismereteket is.

Ennyi fajsúlyos téma után evez-
zünk egy kicsit könnyedebb vizekre.
Látom, a kötelezın felül is érdeklı-
dik a szakmája iránt. Ön is azon sze-
rencsések közé tartozik, akiknek a
szakmája a hobbija? Ezen kívül
mivel tölti szívesen a szabadidejét?

Érdekel a szakma, és mondjuk
egy külsıs mérést meg tudok élni
igazi szórakozásként. Van olyan hob-
bim, ami egy kicsit kapcsolódik az
elektronikához, régi vezérlıórákat
győjtök, amelyek kifejezetten impul-
zusos üzemmódban dolgoztak, és
elektronikát tartalmaztak a mechani-
kus  óraszerkezetek mellett. Zenében
még mindig inkább a dzsesszt és ezen
belül is a dixie stílust kedvelem. Na-
gyon szeretek kirándulni, túrázni.
Nagyjából ennyi. Igazából elég sok he-
lyen dolgozom, ami sajnos viszonylag
kevés szabadidıt enged. Mondjuk a
túrázáson túl is általában szeretem a
sportot. Csapatsportokat kevésbé
őzök, mert ma már egy nagyobb tár-
saságot összeszervezni nehezebb, de
mondjuk akár egy úszás, akár egy
futás a mai napig jól tud esni.

Köszönöm az interjút!

2009. november 69/3

7. oldalwww.kozhir.blogspot.com

INTERJÚInterjú

András

„Negyed-ötödéven már szemellen-
zősen szakirányos tárgyak voltak, amit
viszont mindenki magáénak érzett, és
azt viszont könnyű volt tanulni, köny-
nyen egy egésszé lehetett formálni.”



Az egyetem megkezdése óta két
hónap már eltelt. Vajon még mindig
ugyanúgy gondolják? Röpke közvéle-
mény kutatásunk nem éppen errıl
árulkodik. A megkérdezettek (52 fı)
harmada nem választaná megint
ugyanezt a szakot? Vajon miért lehet
ez? Egyszerő a válasz, amit minden
tanár már oly sokszor hangoztatott.
Túl nagy őr tátong a középiskolai és
az egyetemi szintő elvárások között,
amit a felsıoktatás nem bír kezelni.
Szerény véleményem szerint, aki idı-
ben eldönti, hogy ilyen irányban sze-
retne továbbtanulni, az feltétlen
nézzen utána, hogy mi lesz a követel-
mény és azt emelt szinten tanulja.
Igen, akár több mindent is. Nézzük a
százalékos megoszlást:

Kérdéseink közé tartozott az is,
hogy vajon melyik tantárgy az elsı
éves hallgatók kedvence és melyik az
az óra, amitıl még a hideg is kirázza
ıket. Igen változatos eredmények
születtek, azonban a végleges ered-
mények elıtt, hagy említsek meg egy-
két extrém esetet is. Akadt olyan
diák, aki nem kisebb megdöbbené-
sünkre az Általános Jármőgéptan
címő tárgyunkat kedveli a legjobban,
de az utált kategóriában a tesi is sze-
repet kapott. Volt, aki azt mondta,
hogy egyiket sem szereti és volt, aki a
kedvencekhez akár többet is sorolt
volna. És most lássuk a ranglistát: 

Mint kiderült a Mechanika tantár-
gyunk kellıképpen megosztja a társa-
ságot. Miért is lehet ez?

A legkönnyebb és legnehezebb
tantárgyak sorrendje részben meg-
egyezik a legjobb, illetve legrosszabb
listával, azonban úgy tőnik, hogy a
bár Számítástechnika a legrosszabb
tantárgyak között van, mégis könnyő?
A legnehezebb tantárgyak közé került
a Mőszaki ábrázolás is, valószínőleg a
sok-sok éjszaka rajzolt beadandó házi
miatt.

Túl vagyunk az elsı ZH-k megírá-
sán, az eredmények megdöbbentıen
rosszak. Bár sokat hallottuk, hogy be-
kerülni könnyő, bennmaradni nehéz,
de valójában ezt csak most kezdjük
megtapasztalni. Itt máshogy kell ta-
nulni, mint középiskolában.

A Mőszaki ábrázolás ZH csak az
emberek 13%-ának sikerült, 46-an
meg sem írták, 76 ember pedig 0
pontos ZH-t írt. 

Azt mondják 3 út lehetséges a
diplomához: tanulsz (3 és fél év), bu-
lizol (ez kicsit hosszabb idıt vesz
igénybe), tanulsz és bulizol (aki
ügyes, megoldja). Csak javasolni
tudom, hogy ne engedjétek elszállni
az egyetemi éveket anélkül, hogy ne
vettetek volna részt egyetlen rendez-
vényen sem. Valamit mesélni kell az
unokáknak is… De viccen kívül, én úgy
gondolom, hogy a mi karunkon min-
den lehetıség adott arra nézve, hogy
néha kikapcsolódj egy kicsit. Egy-
részt, szerintem muszáj néha kizök-
keni a megszokott kerékvágásból,
másrészt ismeretségeket köthetsz,
ami megint nem utolsó szempont. Már
az elmúlt két hónapban is hétrıl-
hétre új programok követték egy-
mást! Mi lesz még ezután? Ha nem
vagy az a bulizós típus, kéthetente
belefér egy stand-up, ha táncolni sze-
retnél, ott vannak a  HaBár partyk, de
volt BME Fesztivál az egyetemen, csa-
tabárdásás a mi karunkon és persze
ott vannak a Szakestélyek is, amelyek
valóban kulturált körülmények között
biztosítják a jó hangulatot. Ha ez
utóbbihoz idén nem sikerült csatla-
koznod, de felkeltette az érdeklıdé-
sed, akkor jövıre te is leteheted a
balekvizsgát, hogy tiszteletbeli ba-
lekká avassanak. Természetesen errıl
a témáról is megkérdeztünk elsıs
hallgatókat és íme itt az eredmény:
„Eddig szinte minden programon részt
vettem, amiket egytıl egyig nagyon
élveztem. Tetszenek az öntevékeny
körök által adott lehetıségek is, ame-
lyek a mentorok mellett sokat segíte-
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Első egyetemi heteinkről

Természetesen nehéz döntésről van szó, amikor elhatároz-
zuk: én ezt szeretném csinálni egész életemben. Tavaly 320 diák
felvételizett sikerrel és ezáltal eldöntötte, hogy a BME Közleke-
désmérnöki Karán szeretné folytatni tanulmányait.

nem

igen

Legjobb
1. Matek

2. Közlekedési rendszerek
3. Mechanika
Legrosszabb

1. Mechanika
2. ÁJGT

3. Számítástechnika

Legkönnyebb
1. Matek

2. Közlekedési rendszerek
3. Számítástechnika

Legnehezebb
1. Mechanika

2. ÁJGT
3. Műszaki ábrázolás



nek az egyébként is nyitott felsıbb
évesek közé való beilleszkedésben.”
(Huncutka)
„A programokkal nincs semmi gond,
csak kicsit késın szokták meghirdetni
ıket, kivétel a közös szaunázás a
Ka26-ban. ” (Waszlavik Eszter)
„Nagyon jó a közösségi élet; mindenki
jó fej, szuperek a programok, segítı-
készek az emberek. Remek az ÁJGT
szakkör a HaBárban és kicsit „hideg”
van a Ka26-ban.” (Smiley)

„Azt hiszem, hogy az egyetemen
eddig eltöltött óráim száma egyene-
sen arányos a HaBáros óráim számá-
val! Úgy érzem, hogy a negatív
egyetemi élményeimért kárpótol a
közösségi élet lendülete és vidám-
sága!” (Baranyi Gabriella)

Két hónap! Milyen gyorsan el-
szállt! Próbálja valaki azt mondani,
hogy olyan könnyen, mint egy nyár
esti fuvallat.. Ha nem is egy könnyed
szellı, de lássuk be, azért annyira
rosszul nem állunk. Még csak a társa-

ság egyharmada gondolkodik iskola-
váltáson és az eredmények sem olyan
hajmeresztıek. Véleményünk szerint
– ahogy Nyitrai tanár úr szokta mon-
dani - még semmi sincs veszve, még
mindent meg lehet tanulni, csak már
el kellene kezdeni…
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Judit és Eszti

Budapesten a közelmúltban egy
hónapon keresztül lehetett megtekin-
teni a győjteményt, amely 196 képbe
sőrítve elevenítette fel a 2008-as
évet. A Mőegyetemi Sajtóklub szerve-
zésében szerkesztıségünk több tagja
is ellátogatott a kiállításra.

Különös és kegyetlen –
talán ez a szókapcsolat
írja le leginkább az anya-
got, amely hően repre-
zentálja az Úr 2008.
évének drámaiságát. Gaz-
dasági válság, orosz-grúz
konfliktus, természeti kataszt-
rófák – hogy csak párat említsünk a
történelmet formáló események
közül, melyek következményeirıl
szólt ez a kiállítás. A hangsúly a ke-
gyetlenen van, hisz domináns volt az
erıszak jelenléte a képeken. A már
említett ellentéten túl több fegyve-
res konfliktussal, terrorista merény-
lettel vagy épp Dél-Amerika véres

mindennapjaival kellett szembesül-
nünk. Az pedig kifejezetten abszurd
látvány volt, hogy 21. századi ruhákba
öltözött kenyaiak egymást nyilazták
két szemközti domboldalról.
Mintha egy másik dimenzió

lett volna… A World Press
Photo elvileg körképet
nyújtott arról, hogy
merre tart éppen a
világ. Ha ez így van,
az emberben óha-

tatlanul felmerül a
kérdés: Miért?

A győjteménynek az
elborzasztás ellensúlyozására
azért akadtak békésebb ré-
szei is, például a pekingi olimpián ké-
szült felvételek vagy éppen a
hóleopárdokat bemutató sorozat.

A rendezvényen egy ötletes kísé-
rıprogram is volt, amely Civil Expo
néven futott. Erre a kiállítás ideje
alatt bárki küldhetett be saját, friss

készítéső fotókat, amelyek a minden-
napi életünkhöz kapcsolódnak és esz-
tétikai illetve hírértékkel rendelkez-
nek. A beérkezı mővek közül zsőri vá-
lasztotta ki, hogy melyek azok, ame-
lyek kikerülhettek a folyamatosan
bıvülı, dinamikus galériába, valamint
mindig megválasztották az elmúlt nap
képét is.

Freetz

„ I d é n
124 országból

5508 fotóriporter
közel százezer képpel
pályázott a World

Press Photora.”

A világ arcai
A World Press Photo több mint 50 éve áll annak szolgálatá-

ban, hogy évről-évre összegyűjtse a legjobb sajtófotókat, és eze-
ken keresztül mutassa be a nagyvilág legfontosabb eseményeit.

World Press Photo 2009



A Rádió legismertebb bejáratá-
nál, a Bródy Sándor utcai kapu felıl
kezdtük utunkat. Egy-kettıre a „pa-
godá”-nak nevezett elıcsarnokban
voltunk, ahol a dohányzási lehetıség
és a büfé közelsége miatt, valamint a
kényelmes fotelek révén egy
kellemes kis társal-
góban vártuk be
egymást, majd kez-
dıdött el sétánk. 

Tárlatvezetés-
nek nem merném
nevezni, de azért
láttunk olyat is, ami
bıven belefért a mu-
zeális jelentıségő
ereklyék fogalomkörébe. Bár elsı ál-
lomásunk nagyon is napra kész infor-
mációkkal dolgozott. A Kossuth adó
Krónika címő mősorának készítıit lát-
tuk, amint a beér-
kezı anyagokon az
utolsó simításokat
végzik. Érdekes, hogy
mindent gyorsítva
hallgatnak, így idıt
spórolva, valamint hé-
liumos hangzást el-
érve. Delet ütött az
óra, az összes, ami a
stúdiókon át az épüle-
tek folyosóin és közlekedıin szerte ló-
gott, és megszólalt a harangszó is.
Mint megtudtuk, a minden nap más
harang hangjával szóló déli harang
szignált, egy külön csapat veszi fel
országszerte. Szép is lehet utazgatni
az országban, és bim-bam hangot
győjteni… Az élı adás vezérlıjében
hallottunk még parlamenti bejelent-
kezést, az éppen folyamatban lévı
mősor felkonferálásait és a hírek be-
olvasását. 

Tanulságos betekintést nyertünk
a komolyság világába, hiszen, valljuk
meg, ritkán hallgatunk végig egy tel-
jes délutános beszámolót az általá-

nos iskolai matematika oktatás jelen-
legi állapotáról. A jelen híreibıl és a
múlt illatú, de modern vezérlıjő stú-
dióból a kezdetekhez vezetett utunk.
A rádió saját győjteményébıl összeál-
lított Rádiómúzeumban töltöttünk el

régi korokat idézı
perceket. Abban az
épületben, amely
sajnos egy II. világ-
háborús bomba ta-
lálata óta igencsak
rossz állapotban

van. Bizonyára

szebb napokat
látott, ameddig
a Károlyi család
rezidenciája-
ként mőkö-

dött. Szerencsére, a kiállított tár-
gyak ugyan vesztettek már itt-ott
csillogásukból, de ettıl csak patiná-
sabbak lettek a régi idıkbıl megma-
radt technikai berendezések. Talál-
tunk itt az 1920-as években
világelsınek számító elıfizetéses mő-
sorszóró, vezetékes hálózat vevıjétıl
kezdve a mai napig használt multimé-
diás kütyükig mindent. Sok ósdi és ke-
vésbé ósdi gépen örömmel vettem
észre, hogy bizony a gyártójuk ma-
gyar cég volt. Nyilván az akkor ipari
céltermelési felfogás sem engedte, és
nem is alakult még ki, hogy az elekt-
ronikai termékeket importáljuk. Nem
utolsó sorban az is említésre méltó,

hogy a korabeli gyárak tudták tartani
a lépést az akkori világszínvonallal.
Keverık, mágnesszalagvágó-berende-
zések és természetesen fadobozos
Orion rádiók dicsérik a letőnt, de ré-
gen dicsı, magyar elektronikai ipart.
Folyamatosan zajlik a régi hanganya-
gok digitalizálása, például a háború
nyersanyaghiányos éveiben, lelemé-
nyesen felhasznált röntgenfelvéte-
lekre préselt lemezeket dolgozzák fel.
A mágnesszalag-győjtemény az 1950-
es években bunkernek kialakított épü-
letben kapott helyet, ahonnan egy
esetleges támadás után még adást is
lehetett volna sugározni.

A bunkertıl nem messze parkolt
egy régi Ikarus is, ami megdobogtatta
a szívünket. Ez egy berendezett, még
mindig üzemképes közvetítıbusz volt. 

Innen a stúdiókhoz vezetett
utunk, láthattuk a 6-os számút, ami
beillik hangversenyteremnek is, il-
letve a 20-ast, ahol egy 96 csatornás

vadonatúj keverıvel állnak
a dallamok rendelkezé-
sére. Jártunk a 22-esben
is, ahol különbözı hangef-
fekteket lehet rögzíteni. Az
érdekes benne, hogy eze-
ket nem számítógéppel, ha-
nem tekerhetı, vihar- és
esıhangot utánzó vagy akár
ajtónyikorgást imitáló régi
masinákkal hozzák létre.
Még a Szabó család gongját

is megüthettük, amely mősor egyéb-
ként, a fiatalabbak kedvéért, egy régi
hangjáték, a rádió Szomszédokja volt.

Legvégül az MR2, Petıfi Rádió
stúdiójába tettünk látogatást: kicsi,
de hatékony része ez az épületnek,
sok olyan munkatárssal, akiknek élete
a zene, és minden nap foglalkoznak
vele. A zenék válogatására is nagy
gondot fordítanak, igyekeznek a más
rádiók által üresen hagyott zenemő-
faji őrt betölteni, méghozzá úgy, hogy
az Nagyon Zene legyen. Persze itt is
vannak hírek és idıjárás is, amit az
épületben mőködı más csatornák és
az internet segítségé-
vel szereznek be.
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PPetya

A Magyar Rádió
Érdekes látogatásban volt része a közhíres csapat tagjainak. A

dátum is különleges volt, hiszen október 22-én délután érkeztünk
a Rádió épületéhez. 53 évvel azelőtt az esti órákban a diákság kül-
döttei érkeztek oda, hogy az általuk megfogalmazott 16 pontot
beolvastassák, azonban erre nem került sor. Mi békés és kíváncsi
szándékkal mentünk, hogy megismerjük, hogyan működik Ma-
gyarország legpatinásabb rádióműsor-szolgáltató szervezete.



Kisebb koromban lenyőgözött a
vezeték nélküli távíró találmánya: az
elegáns sárgaréz alkatrészek, és a
csoda, hogy rövid és hosszú hangjelek
látszólag véletlenszerő váltakozásá-
val életet lehet menteni. Borzasztóan
szerettem volna én is beavatott lenni.
Reményeim hiú ábrándoknak tőntek,
és kezdtem beletörıdni, hogy már
csak filmeken fogok távírókészüléket
látni, amikor egy sportrendezvényen
hirtelen ötlettıl vezérelve odamen-
tem a rádióamatır sátorhoz, és az
elsı dolog a csatlakozók és kábeldo-
bok rengetegében, amit felismertem,
egy gyakorló távíró volt, ráadásul
egyáltalán nem múzeumi darab. – Lé-
tezik ez? – kérdeztem a jelenlévı se-
gítıkész úriembereket, akik készsé-
gesen válaszoltak: persze, sok rádiós
morzézik egymással szerte a világon
ebben a pillanatban is, kontinense-
ken átívelı barátságokat létrehozva,
sıt gyorstávíró-versenyek is vannak.

Hogy ez mire jó? A Morse-ABC
csakugyan életet menthet, ugyanis ez
a világ egyetlen egyetemes jelrend-
szere, amelyhez a legkevesebb tech-
nikai felszerelés szükséges – elég egy
kopogó ököl –, hogy az ember üzene-
teket küldjön vele, neadjisten egy
mentıcsoportnak: a távírón keresztül

használatos vészjelzést szerte a vilá-
gon ismerik. Aki tudja a kódokat, az
nem csak az eltéveszthetetlen SOS-t
közölheti le, hanem azt is, hogy hol
van, mennyi vize és élelme van,
egyáltalán bármit, ami fontos lehet.
Az SOS-t 1912-ben vezették be, és el-
sıként a Titanic használta, vitatható
sikerrel. Azóta a hajózáson kívül is
számtalan területen használják, mivel
nagyon praktikus: a három rövid-há-
rom hosszú-három rövid (… --- …) jel
elsıre kivehetı akkor is, ha rosszak a
vételi körülmények, illetve könnyen
megjegyezhetı. Az állítólagos jelen-
tését (Save Our Souls! – Mentsétek
meg lelkeinket!) késıbb találták ki
hozzá. Elıdjének, a CQD-nak ugyan
eredendıen volt értelme (Come
Quick, Danger! – Siessetek, veszély!),
ám távírász legyen a talpán, aki elsıre
venni tudja azt hibátlanul, hogy (-.-.
--.- -..), fıleg akkor, ha valami za-
varja az adást.

Hogy teljes legyen a kép a vész-
helyzeti rádióforgalmazásról: fónián
(azaz beszélı üzemmódban) „May-
day” a segélyhívás. Ennek a pontos
eredete ismeretlen; a legelképzelhe-
tıbb az, hogy a francia M’aidez! (Se-
gítsenek!) kifejezést vették át az an-
golok torzítva.

Természe-
tesen rádión
keresztül nem
csak távírózni
lehet: a külön-
bözı adó- és
vevıkészülékek
a kikapcsolódás
széles palettá-
ját nyújtják.
Ilyen például a
rádiós tájfutás,
ahol az ember-
nek a terepen
az adóállomás

jeleit kell bemérnie a saját vevıjével,
és a hang után megtalálnia azt. Bor-
zongató élmény ráakadni a légben egy
gyenge kis sípolásra, a semmi közepén
a civilizáció egy képviselıjére, amely
egyre erısödik, ahogy a lelkes futó
ráakad a helyes irányra.

Akik a szobájuk kellemes mele-
gébıl szeretnének rádiózni, azok elıtt
is nyitva áll a lehetıségek tárháza.
Nem kell hozzá más, mint egy antenna
(lehetıleg valamilyen magaslati pon-
ton) és egy rádiókészülék (sajnos ezek
bizony nem olcsók). Helyes frekven-
ciát választva, kellı tapasztalattal a
háta mögött bárki tereferélhet a föld-
golyó másik oldalával. Életem legelsı
rádiós összeköttetését Horvátország
egy kis szigetével hoztam létre: az in-
ternet és a nemzetközi távközlés vi-
rágkorában is szívhez szóló élmény
volt élıben hallani az onnan adó ma-
gyarok hangját. Ebben a szakágban is
vannak megmérettetések: lehet kü-
lönbözı diplomákra hajtani, például
összeköttetés az USA összes tagálla-
mával, egy ilyet hosszú ideig győjtö-
get az ember. Rendeznek évente vi-
lágbajnokságot is, melynek célja a
lehetı legtöbb rádiókapcsolat létre-
hozása adott idı alatt. Az országok
csapatokat küldhetnek, amelynek a
tagjai folyamatosan váltják egymást a
készülék mellett.

Magyarország olyan ebben is,
mint pár másik sportban: néhány éve
többszörös világbajnokok voltunk zsi-
nórban, de mára a jobb technikai fel-
szereltségre lehetıséget adó orszá-
gok átvették ezt a stafétát. Reméljük,
hogy lesz a közeljövıben dobogós csa-
patunk ezen az általá-
ban kevéssé ismert
területen is.
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M*gdee!

Az éter szerelmesei
A rádiós összeköttetéssel mint lehetőséggel általában a hiva-

tásuk területén találkoznak az emberek, és a társadalmi véleke-
dés hajlamos ezt valamiféle privilegizált tevékenységnek
tekinteni, amihez az átlagember túl apró. Azonban vannak „civil”
hódolói is ennek a tudománynak. Kevés szó esik a rádióamatőr
sportról, holott izgalmas és sokrétű szakág: az erdei kirándulá-
sok hívei éppúgy találhatnak benne élvezetet, mint az inkább
műszaki beállítottságú otthonülők.



A K épület fıbejáratán belépve
ugyanaz a kép fogad, mint bármelyik
eddigi Állásbörzén: tolongás (talán a
szokottnál kicsit kisebb), információs
pult, hostessek. Beljebb haladva, a
földszinten továbbra is átlagos a han-
gulat. A meglepetés az emeleten éri
a látogatót: a folyosók üresen konga-
nak, csak az aulát töltik meg a kiállí-
tók – rajtuk kívül mást nem is nagyon
látni, csak elvétve egy-két kíváncsi
nézelıdıt, aki ide is felmerészkedett.
Ötödével kevesebb a megjelent cégek
száma, mint tavasszal, és kevesebb,
mint fele a 2008. tavaszi Állásbörzé-
hez képest.

További visszaesést jelentett az
idıtartam is: ezúttal a korábbi évek-
hez képest egy nappal rövidebb ideig,
mindössze két napon át tartott a ren-
dezvény (akárcsak tavasszal). Az ál-
lásajánlatok terén is szőkült a kínálat,
és egyértelmően három terület:
a gépész-, villamosmérnök és
informatikus-programozó
volt a legkeresettebb. A mi
karunkon végzettek szá-
mára még a logisztikus szak-
irány lehetett jó ajánlólevél,
de általános volt, hogy a kiállí-
tók-munkaadók nem tudták, mit is
takar a „közlekedésmérnök” kifeje-
zés. Sok olyan cég volt, akik konkrét
álláslehetıséget egyáltalán nem kí-
náltak, hosszú távon gondolkozva je-
lentek meg az idei börzén. És hogy ez
mit is takar? Minél több önéletrajzot
begyőjteni a magasan kvalifikált mun-

kaerıtıl, és minél több, az elkövet-
kezı években végzı hallgatóval meg-
ismertetni, esetleg megkedveltetni a
vállalatot, így a válság következtében
meghirdetett létszámstop le-
járta után bıségesen válo-
gathatnak a megfelelı
munkatársat keresve.

Lássuk kicsit bıveb-
ben, mit is kaphatott a
pályakezdı álláskeresı és
az utolsó diákéveit taposó
egyetemista a K épület au-
lájában! Idırendben ugye van
a szakmai gyakorlat, a diploma-
tervezés, utána vagy esetleg közben

gyakornoki pozíció és végül
a tényleges elhelyezkedés.
Szakmai gyakorlati lehetı-
séget közlekkarosoknak
vajmi kevesen ajánlottak,
fıként a gépész szakon ta-
nulók vannak itt elınyben, 6
hetet is eltölthetnek vala-
melyik autóipari vagy akár
mezıgazdasági gépgyártó
vállalat hazai üzemében,
persze minden esetben a
fıvárostól távol. Volt olyan

kiállító is, nem is kevés, aki fel-
tételül szabta, hogy ha
náluk szeretnéd írni a dip-
lomamunkádat, akkor az
azt megelızı kötelezı
nyári gyakorlatot is kö-

telezıen náluk kell
eltöltened. Vagyis 6
hétig többnyire in-
gyen termelsz vagy
újraelosztasz a multi ja-
vára – a nyári gyakorlat

ugyanis mentes mindenféle
anyagi kötıdéstıl, csakis a mun-

kavágy és a tudásszomj mozgasson!

Eddig is tudtuk, és most bebizo-
nyosodott: mindegy, mit írnak a dip-
lomádba – a gépész az gépész! Nem
egy standnál hallottam olyat, hogy
amennyiben gépész diplomád van,
pályázz bátran, a szükséges specifikus
tudást majd cégen belül megszerzed,
az elsı 3-6 hónapban úgyse engednek
az éles termelés közelébe, utazhatsz
Németországba vagy más „fejlett
ipari országba”, hogy a cégnek meg-

felelı szintre csiszold a nyelv-
tudásodat, és megtanuld,

hogy is kell ezt csinálni
>>náluk<<.  De ért meg-
lepetés is: gépész vagy?
Tök jó! És tudsz C prog-
ramnyelven profi szinten
programozni? NEM?! Hát,

tanuld meg, és szeretettel
várunk…
A logisztikusaink számára

legnagyobb hányadban a belsı, üzemi
logisztika területén ajánlottak álláso-
kat, szállítmányozók nemigen jelen-
tek meg a kiállítók között. Viszont itt
komoly konkurenciával kell szembe-
nézni: a logisztika szakon végzett gaz-
dászok nagyjából ugyanazokat a
pozíciókat célozzák meg, mint a köz-
lekesek, és ilyenkor már elsısorban a
nyelvtudás a döntı. Ez mondjuk alap-
vetıen is fontos terület, bár nem na-
gyon láttunk olyan céget, amelyik a
helyszínen próbainterjút tartott
volna, szinte mindenhol szóba került –

különösen nemzetközi válla-
latoknál -, hogy a felvételi

része egy elbeszélgetés
a cég hivatalos belsı
kommunikációs nyel-
vén (többnyire német
vagy angol). Minden-

képp elınyt jelent még
egy nyelv ismerete, itt

érvényes a „minél több,
annál jobb” elve.
Az egyik budapesti rádióadó sze-

rint a villamosmérnöki és a gazdasági
végzettség a legkeresettebb, a bör-
zén kínált tényleges álláslehetıségek
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Állás(talan)börze

Válság van. Igen, tudom, már a csapból is ez folyik, de most
a Műegyetemi Állásbörze kapcsán újra belekóstolhattunk, mit is
jelent ez. Lehet nézni a számok tükrében, le lehet mérni a kongó
folyosók számán… Mi most egy szubjektív áttekintést szeretnénk
adni.

„A mű-
szaki végzettségűek

a jelenlegi kínálat alapján
havonta mintegy bruttó 280
ezer forintos kezdő kere-
setre, a gazdászok bruttó

240 ezer forintra szá-
míthatnak.”„…mind-

egy, mit írnak
a diplomádba – a
gépész az gé-

pész!”

„…ha
náluk szeretnéd

írni a diplomamunká-
dat, akkor az azt meg-
előző kötelező nyári
gyakorlatot is kötele-

zően náluk kell el-
töltened.”



39%-ával célozták meg az elsı, 25%-
ával a második csoportot. Teljesen ki-
vesztek ugyanakkor a telekom-
munikációs és építıipari állások. A
mőszaki végzettségőek a jelenlegi kí-
nálat alapján havonta mintegy bruttó
280 ezer forintos kezdı keresetre, a
gazdászok bruttó 240 ezer forintra
számíthatnak. 

Több médium jelent meg most a
börzén, vagy lehet, hogy csak ke-
vésbé vesztek el a kiállítók tömegé-
ben? Mindenesetre ott voltak,
elıfizetıkre éhesen, mintapéldányok-
kal, plakátokkal, színesen és figye-
lemfelkeltıen. Hasonlóképp jelentıs
részt vállaltak a standok feltöltésé-
ben a fejvadász, más néven állásköz-

vetítı, munkaerı-toborzó cégek. A
102 kiállítóból 10 közvetítı, 5 újság
és 3 egyéb médium, tehát a kiállítók
közel ötödét a fejvadászok és a sajtó
adták…

Nem elhanyagolható az oktatási
intézmények, illetve a hallgatói szer-
vezıdések jelenléte sem. Külföldi
ösztöndíjakról éppúgy kaphattunk tá-

jékoztatást, mint az egye-
tem elvégzését követı
kiegészítı, illetve másod-
diplomás képzésekrıl. 

Másképp is tetten ér-
hetı volt, hogy az Állásbör-
zén megjelentek közül a
legtöbben anyagi nehézsé-
gekkel küzdenek. Csökkent
a létszám a pultoknál, ke-
vesebb szaktekintélyt de-
legáltak bemutatkozni.
Gondolom, senki se azért

jár a kiállításra, hogy feltankoljon
ajándéktárgyakból, de ezen a téren is
szőkebb lett a kínálat: darabszámra
éppúgy, mint az ajándékfajták válto-
zatosságát tekintve. A népszerősítés
eszközéül leginkább laptopokon futó
videók, színes molinók és plakátok,
kevés, de jól tájékoztatott szakem-
bergárda szolgált. Utóbbi okozta,

hogy az érdekesebbnek tőnı, nagy-
nevő cégek pultjai elıtt sorok alakul-
tak, mivel az információ továbbadása
erısen lecsökkentett sebességen
folyt. Üdítı kivétel volt a Honvédség,
ahol nem a hiány, hanem az élmé-
nyekben gazdag bemutató, nevezete-
sen egy vadászgép-szimulátor volt a
sor kialakulásának elıidézıje.
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Aki 2009. dec-
ember 15-ig igényli,
az 2010. január 15-
én a teljes ıszi fé-
lévre járó (öt havi)
Diákhiteléhez hoz-
zájuthat. Az igény-
lés gyors és
egyszerő: mindössze
a szükséges papíro-
kat kell leadni a ki-
jelölt bankfiókokban
vagy a nagyobb postákon.  Aki lekési a
december 15-i határidıt, az végérvé-
nyesen elesik az ıszi szemeszterre
esedékes pénztıl. 

A Diákhitelhez bármely 40 éven
aluli magyar hallgató hitelbírálat nél-
kül hozzájuthat, az egyetlen feltétel
az aktív hallgatói jogviszony. Ezzel a

szabadon felhasználható kölcsönnel
több pénz juthat a hasznos dolgokra.
Törleszteni csak a tanulás befejezése
után kell, ráadásul a banki hiteleknél
jóval könnyebben visszafizethetı. A
kötelezı törlesztı részlet nem vál-

ságérzékeny, mivel csak
az egyén jövedelméhez
igazodik. Az elıtörlesz-
tés díjmentes, sıt az
így befizetett pénz köz-
vetlenül a tıketartozást
csökkenti.

A Diákhitel nem
bankhitel. A Diákhitel
Központ - jogszabály
szerint - önköltségi
(nonprofit) elven, üzleti

haszon nélkül ad hitelt a diákoknak. A
hitelfelvétel felelıs döntés, érdemes
utána nézni a további részleteknek:
www.diakhitel.hu!

András

Diákhitel-határidő: december 15.
Idén itt az utolsó alkalom azok számára, akik idáig nem kér-

tek Diákhitelt, de szeretnének pénzhez jutni még ebben a sze-
meszterben. Ez a pénzösszeg akár 200 ezer forint – a
költségtérítéseseknek akár 250 ezer forint - is lehet.



Márti, ha jól tudom, akkor Te is
nálunk végeztél a Közlekedésmér-
nöki Karon. Hogyan vezetett utad a
jelenlegi munkahelyedig?

M: Igen, a KSK-n végeztem, rend-
szertervezıként. A kezdet kezdetén
ez nagyon jövıbetekintı szak volt, hi-
szen még senki sem dolgozott ilyen
végzettséggel. Elsısorban a számító-
géppel próbáltak minket megismer-
tetni, az akkor még szobányi beren-
dezésbıl egy volt a karon, így alig
lehetett hozzáférni. Azt gondoltuk,
hogy az egyetemen szerzett széles-
körő és korszerő tudásunk birtokában
majd rendbe szedjük a közlekedést.
Az egyetem után a BKV-hoz kerültem,
ahol akkor már léteztek a jelenlegi
számítógépes forgalomirányító köz-
pont tervei. A központ beindításához,
mőködtetéséhez pedig közlekedés-
mérnökökre volt szükség, akik a fıvá-
ros közlekedését szervezik, tervezik.
Ebben a tudatban dolgoztam néhány
kollégámmal együtt ezeken a terve-
ken, de 3-4 év után sem indult be a
központ. Számomra a legfıbb problé-
mát az jelentette, hogy nem láttam a
munkánk gyakorlati hasznát. Ezért az-
tán egyre unalmasabbá és fárasztóbbá
vált ez a helyzet, így arra a következ-
tetésre jutottam, hogy más munka-
helyet kell keresnem. Ekkor jött az a
kezdeményezés, hogy az Útinform
mellett szükség van Budapesten is egy
közlekedési információs központra,
aminek a neve Fıvinform lett. Akkor
nem tudtam, hogy ez micsoda, telje-
sen ismeretlen volt számomra, de vál-
tani akartam. Így kerültem a megala-
kuló Fıvinformhoz.

ZS: Én akkor léptem a Fıvin-
formba, amikor az már nem gyerekci-
pıben járt. Én nem célirányosan, ha-
nem a véletlennek köszönhetıen
kerültem ide. Pedagógus voltam (ma-
gyar-angol szakos) a rendszerváltás
elıtt, jött egy pont, amikor sok min-
den miatt arra az elhatározásra ju-
tottam, hogy ‘kiugrok’ a pedagógus-
ságból. Munkát kellett keresni, és a
naponta rendszeresen megvásárolt új-

ságban egyszer csak egy hirdetésre
akadtam, amelyben jól kommunikáló,
esetleg idegen nyelvet is beszélı em-
bert kerestek. Ez fölkeltette az ér-
deklıdésemet, jelentkeztem, és sok
ember közül kiválasztott a Fıvinform
csapata. A Fıvinform akkor még a szá-
mítógép elıtti korszakban volt. Ez az
én szempontomból a késıbbiek során
jelentıséggel bírt.

M: A számítógépek megjelenése a
mindennapi munkánkban óriási válto-
zás volt, Ti ezt már nem érzékelheti-
tek, mert ebbe születtetek bele, de
nekünk nagyon nehéz volt hozzá-
szokni. Én még néhány évvel ezelıtt is
azt hittem, hogy a számítógép nélkül
is lehet dolgozni, de rá kellett jön-
nöm, hogy ez nem így van. Ma már
napi 12 órát ülünk a gép elıtt, és csak
így tudjuk ellátni egyre gyarapodó fel-
adatainkat.

ZS: Engem a számítógéphez kü-
lönös és régi kapcsolat főz. Még a fıv-
informos idıszámításom elıtt nem
sokkal jártam az USA-ban, ahol a szá-
mítógép akkoriban elterjedtebb volt.
Szerencsésnek mondhatom magam,
mert a Fıvinformba abban az idı-
szakban jöhettem, amikor a számító-
gép bevezetésének valamiféle katali-
zátora lehettem. Ez a kezdı
fıvinformos munkám egyik, nagyon
izgalmas oldala volt. A másik termé-

szetesen az emberi oldal. Régen is
volt, most is van, és a jövıben is egyre
nagyobb jelentısége lesz, függetle-
nül a technikai fejlıdés mértékétıl.
Úgy gondoljuk mindketten, hogy em-
beri hangon kell megszólítani az em-
bereket - a jelzı konkrét és átvitt ér-
telmében is - ebben a látszólag
eltechnicizált világban is. Most, hogy
már meglehetısen jó technikai esz-
közökkel dolgozhatunk, jólesıen ve-
szem tudomásul, hogy a többiek is be-
látták: ezek a technikai eszközök a
nemesebb, humánusabb munka szá-
mára adnak és hagynak több idıt, az
egyszeri megszólalás lehet ennél vá-
lasztékosabb és emberibb.

Hogyan élted meg azt a helyze-
tet, hogy humán végzettséggel mő-
szaki emberek közé kerültél?

ZS: Mondhatom, hogy ezt már ru-
tinosan éltem át: amikor még kiska-
tona voltam, a bevonuláskor, valami-
féle svejki hozzáállásomból, rosszul
jegyeztem meg egy katonai szakkife-
jezést, ennek köszönhetıen nem abba
a századba kerültem, ahová kellett
volna. Így aztán egyedüli - jövendı-
beli - magyar-angol szakos tanárként
80 veszprémi vegyészmérnök-jelölt
között sajátíthattam el a szocialista
haza védelmének kifinomult fogásait.
De ennél fontosabbat is megtanulhat-
tam itt: hogy ha csapatban dolgozol,
akkor a megvalósítás elıtt lehetnek
különféle szempontok, de a célkitőzés
után csak a csapatmunka lehet a sze-
med elıtt. Ehhez persze az is szüksé-
ges, hogy lássuk és elfogadjuk ezeket
a célokat, ne legyünk elıítéletesek, és
az újdonságokat ne utasítsuk el ka-
pásból. A mi munkák lényege is itt ra-
gadható meg, hiszen mi is mindent
csapatmunkában végzünk. A közleke-
déssel kapcsolatos információk szer-
zésétıl kezdve annak továbbításáig.
Ebbe folyamatában - óhatatlanul - sok
hiba csúszhat, de hogy ezek minimá-
lisra csökkenjenek, az együttgondol-
kodás és a fejlett, átgondolt szervezés
elengedhetetlenül szükséges.

Úgy vélem, a minket hallgatók a
Fıvinformot – vagyis az itt megszóla-
lókat - az idıjárás-jelentıkkel együtt
helyezik el a rádió keltette akusztikus
térben. Akár tetszik nekünk ez, akár
nem, ez tény. Engem ez egyáltalán
nem zavar, sıt. Ha az embernek az a
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INTERJÚInterjú
Párhuzamos közlekedés

Vizelyi Mártával és Havasi Zsolttal, a Fővinform munka-
társaival beszélgettem arról, hogy egy közlekedési információs
központban hogyan tud két teljesen eltérő beállítottságú ember
ugyanazon a feladaton dolgozni.



feladata, hogy hírmondó legyen a szó
szoros értelmében, akkor legyen az.
Ne akarjon semmiképp sem showman
lenni, még akkor sem, ha a mikrofon
sokszor erre csábíthat. A hírmondás
az a hír mondása! Egyébként is a be-
szélınek sok mindenre kell figyelnie:
nehéz dolog a hanggal olyan, az in-
formációs magon kívüli, külön mel-
léktartalmat közvetíteni, ami egy vo-
lán mögött ülı vagy egy útnak induló
ember számára valamiféle biztonsá-
got adhat. Olyan biztonságra gondo-
lok, ami a híradásomból fakadhat:
„legalább tudom, mi történt az úton,
és akkor nem megyek arra, nem ide-
geskedem hiába.” Apróság? Nem az,
ezt mindannyian bizonyíthatják a tor-
lódásokban kényszerően várakozók.
Ezért is fontos, hogy munkánkat kis
beleéléssel végezni nem szabad. Ami-
kor kezdtem, körülöttem a többiek
természetesen már rutinszerően szó-
laltak meg a mikrofon elıtt. Amikor
elıször, majd tizedszer, huszadszor és
századszor is megszólaltam a Króni-
kában, nekem még sokáig ott maradt
(máig!) egy felesleges levegıgombóc a
torkomban amiatt, hogy a lelki sze-
meim elıtt mindig megjelenik a sok
százezer, ezer, száz, az EGY hallgató.
Egyszer erre rákérdeztek, de errıl
csak annyit tudtam mondani, hogy
számomra ez hatalmas felelısség,
nem a bakiktól való félelem izgat, ha-
nem a hitelesség és a pontosság igaz-
gat, hogy világosan fejezzem ki ma-
gam. (Egyébként a “legsötétebb”
bakim szó szerint így hangzott el: “Sö-
téten villognak a jelzılámpák...”)

M: …amit - ezt a bakit - persze
mostanáig is nekem tulajdonítanak.
Nemrég volt egy rádiós találkozó, ahol
azt mondták, hogy ez olyan szıke nıs.
Mondtam, hogy ezt történetesen nem
én mondtam, de köszönöm a bókot!
Komolyra fordítva a szót, ez az áhítat
ennyi év után is megvan bennünk.

ZS: De az már régen rossz, ha
egyedül csak a hallgatók elvárásainak
akarunk megfelelni. Bár közhelynek
tetszik (hehehe), a hírre magára is te-
kintettel kell lennünk… Megismétlem,
amit korábban Márti már kihangsúlyo-
zott: a “hírmondás”-on kívül nagyon
sokfajta munkát végzünk. A híreket
fel kell dolgozni, szerkeszteni kell.
Anyagokat győjteni és értelmezni

mindazt, amit látnak a forgalomfi-
gyelı kamerák, utóbbit néha tized-
másodpercek alatt, és a mi fejünk
sem káptalan, sıt nem számítógép. Az
egyéni tapasztalat persze sokat szá-
mít.

M: Én is a munkánk pszichológiai
oldalát emelem ki. Az emberekkel
folytatott beszélgetéseink kapcsán az
derül ki, hogy az információra van iga-
zán szükségük. Akkor is hálásak, ha
történetesen azt mondjuk, hogy nem
lehet közlekedni, mert akkora dugó
van. Fontos, hogy a szükséges infor-
máció birtokában lehessenek. Nekünk
már az is egyfajta siker, ha az infor-
mációink által valaki nyugodtabban
tér haza, vagy megy a munkahelyére. 

Nektek mi tetszett meg a köz-
lekedésben, hogyhogy ezt a pályát
választottátok?

M: Gimnáziumban jól ment a ma-
tek és a fizika - és jött a pályaválasz-
tás. Akkor még nem tudtam, hogy mi
legyek. Édesapám mérnök volt, anyu-
kám tanár. Elıször tanár akartam
lenni, de errıl a családom lebeszélt.
A sógorom, aki fizikus volt, és már
kezdett a számítógéppel megismer-
kedni, úgy látta (ahogyan Zsolt is),
hogy ez a jövı útja, ezért rábeszélt,
hogy a KSK-n induló rendszertervezı
szakra jelentkezzek, ahol – a tájékoz-
tató szerint - számítógépes ismerete-
ket is tanulnak a hallgatók. A felvéte-
lim sikerült, és így kerültem a KSK-ra.
Eleinte idegenkedtem a sok ismeret-
len tantárgytól, de késıbb a széles
látókörő gondolkodás miatt megked-
veltem, és elkezdett érdekelni, hogy
az egész közlekedés hogyan is mőkö-
dik.

És mit szerettél meg az egész-
ben, vagy most mit szeretsz?

M: Tulajdonképpen a közlekedési
tudósítói munkát szeretem. Legjob-
ban azt részét, hogy rálátásom van a
budapesti közlekedésre (az utcai ka-
merák segítségével a szó szoros ér-
telmében is), így hasznos információ-
kat tudok átadni a közlekedıknek.
Azon vagyok, hogy ezt minél jobban,
pontosan és hitelesebben tegyem.

ZS: Mialatt Márti beszélt, addig
én elmerenghettem, de egy kicsit
másfelé vittek a gondolataim, és sze-
retnék kilépni a kérdéskörbıl, ha le-
het. Eljutottunk a közlekedés egy
olyan posztmodern idıszakába, ami
Magyarországon még alig érzékelhetı,
de a világ jobbik felén már a minden-
napok részévé vált. Már eljutottak
hozzánk a varázsszavak, ilyenek, hogy
zöld, fenntartható, tudatos és min-
den más, de a többi néma csend vagy
káosz. Én nem tanultam ezeket, de az
itt végzett munka során átfogó képet
kaphattam a közlekedésrıl. Ismerni
vélem a döntéshozói szint gondolko-
dásmódját, valamint elég sőrőn a gya-
korlati megvalósulását mint a közle-
kedés „elszenvedı” alanya. Látom a
közlekedés többarcúságát, az ember-
arcú tervezés által megvalósított po-
zitív hatásokat, de minden porcikám-
ban érzem a keletkezı gondokat is, a
megoldásra váró faladatokat. Több-
ségében lesújtóak tapasztalataim a
közlekedés szervezıi és használói ol-
daláról egyaránt. A leges-legnagyobb
baj az, hogy egyre inkább a politika
befolyása alá kerül a közlekedés kér-
désének egésze. A mindennapi gon-
dolkodásra is kihatással van ez, hi-
szen a közlekedés lassan átveszi az
egyre süllyedıbb színvonalú és a köz-
napi diskurzus számára egyre érték-
telenebb és használhatatlanabb lab-
darúgás szerepét Magyarországon. Az
elızı rendszerben még - meg egy ki-
csit most is - mindenki azt gondolta,
hogy ért a focihoz, merthogy érdekli.
Ma így van ez a közlekedéssel. Fıleg
Budapesten…

Köszönöm a rendelkezésre állá-
sotokat az interjúhoz!
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Vajon hogy van ez a vezetésben?
Mennyire hat ki egyes nemzetek men-
talitása közlekedésükre? Összegyőj-
töttük szerkesztıségünk világjáróit,
most ık összegzik személyes tapasz-
talataikat.

Amerikai Egyesült Államok
Két fı oka van, hogy az amerika-

iakat gyakran gúnyolják azzal: még a
házban is autóval közlekednek. A
nagyhatalom a sorozatgyártott autók
bölcsıje, és míg Európában a husza-
dik század elején egy automobil kuri-
ózumnak számított, ott már létezett
a népautó-effektus (Ford T-modell). A
másik ok az, hogy a fél kontinenst el-
foglaló államcsoport eleinte csak ön-
álló egységek csoportja volt, melyek
késıbb egyesültek, addigra azonban
az infrastruktúra fıleg területileg
épült ki. A közösségi közlekedés pedig
késıbb sem fejlıdött megfelelıen:
buszozni a mai napig belvárosi vi-
szonylatban érdemes csak, agglome-
rációs kiterjedésben órákat vesz
igénybe egy átlagos út. Így tehát már
korán kialakult az amerikai családi
ideál: két autó, egy a férjnek, egy a
családnak/feleségnek.

Mára azonban sok minden meg-
változott. Hatalmas méreteket öltött
a közlekedésben a megalománia. A fa-
berakásos oldalú kombi már régen a
múlté: minden családban van leg-
alább egy hatalmas SUV (Sport Utility
Vehicle, városi terepjáró) vagy ami
még megdöbbentıbb: óriási platós

pickup, és ezek mindennapos haszná-
lati eszközök (indokként szokott sze-
repelni, hogy legyen mivel vontatni a
lakókocsit a Yellowstone-ig). A módo-
sabb családoknak lakóbusza is van.

Van még valami, ami nem pasz-
szol a profilba. Amikor négy éve elı-
ször jártam az Államokban, nem tőnt
fel, de most elképedve figyeltem
meg, hogy az USA sofırjei szinte se-
mennyi követési távolságot nem tar-
tanak az autópályán. Az átlagos
sebességkorlát 70 mph (kb. 110
km/h), ilyen sebesség mellett 60 m
legalább megkövetelhetı, azonban
van, hogy két autó egy kocsihossznyit
(!) sem tart, tehát nem veszik elég
komolyan a vezetést (sok állam van,
ahol a jogosítvány korhatára 15 év).

Bulgária
A bolgár vasúti hálózat összesen

4294 km hosszú, nagy része két- vagy
többvágányos. A másodosztályú állo-
másokon átlagban naponta egyszer
járnak vonatok.

A nagyobb városokban buszok és
trolibuszok szolgáltatják a tömegköz-
lekedést, amelyek a belvárosok szők
utcái miatt elınyben részesülnek az
egyéni közlekedéssel szemben. Érde-
kesség, hogy Szegedrıl származó tro-
lik is közlekednek Bulgáriában. Csak a
fıvárosban, Szófiában találkozhatunk
villamossal és metróval, ahol ez
utóbbi csak 1998 óta van, elıtte a
sőrő villamoshálózat szolgálta ki a
város közlekedési igényeit. Egy jegy
ára csupán harmada a BKV-jegyének,
azonban a jármővek rendkívül koszo-
sak és régiek. A turisták tájékoztatá-
sára csak a metrónál gondolnak,
máshol nem mondják be, nem írják ki
a megállókat. A buszok sem állnak
meg minden megállóban, csak ha van
le- vagy felszálló. A „csilingelés” sem
szokás az ajtók bezárása elıtt.

Szófiában úgynevezett iránytaxik
is léteznek. Ezek elıre meghatározott
útirányban közlekednek, nincsenek

kijelölt megállóhelyeik, hanem inte-
getéssel lehet ıket megállítani, a le-
szállás helyét a sofırrel kell közölni.
A szolgáltatás ára magyar áron kb.
150 Ft.

A sebességhatárok nagyjából
megegyeznek a magyarokkal. Aki ke-
vesebb, mint 2 éve rendelkezik jogo-
sítvánnyal, lakott területen kívül és
autópályán is maximum 20 km/h-val
lassabban mehet a megengedett se-
bességnél. A közlekedési kihágásokat
(pl. ittas vezetés, biztonsági öv be
nem csatolása, tilosban parkolás) sok-
kal szigorúbban büntetik, mint Ma-
gyarországon.

Ghána
Európai elképzelés szerint Afri-

kában még mindenki sárkunyhóban
él, háziállatként zebrát tart, és maxi-
mum gyalog megy vadászni. Termé-
szetesen ott is van közlekedési
hálózat, forgalomirányítás stb. Ami
viszont tényleg hiányzik, az a szi-
gorú(bb) kormányzati kontroll: köny-
nyő jogosítványt vásárolni, autónak
nem igen nevezhetı dolgokat levizs-
gáztatni. Mivel Ghánában az értelmi-
ség létszáma egyre nı (akik az
autósok felét kiteszik), vannak kultu-
ráltan vezetık is az utakon. Azonban
ott van az autós társadalom másik
fele is: a taxisok és a trotro sofırök.
Mivel a tehetısek és szegények kö-
zötti szakadék elég nagy, a lakosság
kisebb része rendelkezik autóval,
mint más kontinenseken, ezt kom-
penzálni pedig csak sok taxival lehet,
hiszen közlekedési igények attól még
ugyanúgy vannak. 

A ghánai taxis általános ismérvei:
nagy valószínőséggel F-es Opel Astrá-
val dolgozik, amely borzalmas mő-
szaki állapotban van (itt most nem
olyanokra gondolok, hogy nincs hátul
öv, hanem például a hátsó tengely
erıteljes tulizására), a hátsó ablakra
garantáltan van ragasztva valamilyen
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KÖZLEKEDÉSKözlekedés
Karikásostorral a volán mögött

Ha nemzetiségekről esik szó, előszeretettel hagyatkozunk
sztereotípiákra, és azonosítunk népeket, országokat azokra jel-
lemző egy-két dologgal. Így kapjuk a mindenre juharszirupot
öntő kanadaiakat, kasztanyettával a kezükben születő spanyolo-
kat vagy épp a bő gatyában járó, ostort csattogtató magyarokat.

Amerikai Egyesült Államok

Bulgária
Ghána



mottó, jelmondat, a sofır pedig ott
igyekszik becsapni utasát, ahol tudja.
A trotro pedig nem más, mint győjtı-
taxi. Kiszuperált kisbusz (néha hasz-
nált német mentıautó), amelyrıl az
ember el sem tudja képzelni, hol ka-
pott mőszaki engedélyt.

Az utak minısége változó. Az or-
szág autópályáinak kvalitása túlszár-
nyalja a magyarét, és vetekszik a
némettel, ugyanis az az útpálya,
amelyet az 1957-et követı években,
Ghána felszabadulása után építtetett
a legendás Nkrumah elnök, a mai
napig szinte kátyúmentes. A perem-
kerületekben viszont gondot jelent,
hogy a gazdasági átalakulás következ-
tében a lakónegyedek gyorsabban
nınek ki a földbıl, mint azt az inf-
rastruktúra (pl. aszfaltozott utak) kö-
vetni tudná, így sok helyet csak
földúton lehet elérni, ami esıs idıben
nagyon elgödrösödik. A városi utak
minısége átlagos. Végül egy meg-
jegyzés: a duda ugyanúgy a közleke-
dés szerves része, mint Indiában.

Németország
Az ország alapvetıen híres preci-

zitásáról és alaposságáról, ez az uta-
kon is érezhetı: autópályán nincs
felsı sebességhatár feltüntetve, és a
burkolat minısége is megengedi, hogy
mindenki maga mérje fel, milyen
gyorsan hajtson. Nem ritkák a 200

km/h fölött süvítı kocsik a sztrádá-
kon, eltart egy darabig, amíg az
ember megszokja azt a kölcsönös, fel-
tétel nélküli bizalmat, ami az ország-
ban jelen van.

Üröm az örömben, hogy közle-
kedni remekül lehet, csak nincs hol:
a válság miatt gyakorlatilag az egész
ország fel van túrva (munkahelyte-
remtés végett), tekintet nélkül arra,
hogy Drezda belvárosáról van-e szó
vagy egy bonyolult autópálya-csomó-
pont karbantartásáról. Ötletnek ki-
váló, bár a gyümölcsét egyelıre nem
élvezheti a lakosság. A lezárások mi-
atti kerülıútvonalak rendszere sok-
szor túl kiterjedt ahhoz, hogy
átlátható legyen, s ez nagy meglepe-
téseket tud okozni, a jelentıs késé-
sekrıl nem is beszélve.

A vonatokhoz atomórát lehetne
igazítani. A Deutsche Bahn (német
vasúttársaság) honlapja az átszállá-
soknál akár három(!) percre is szőkít-
heti az átszállási idıt, mégis gond
nélkül kivitelezhetı a dolog. Ha vi-
szont valamilyen vis maior esemény
miatt mégis késne pár percet a sze-
relvény, a különbözı regionális jára-
tok csak a németek legendás
gyorsjáratát, az InterCity Express-t
várják be, de azt mindig.

Németország otthonosan mozog
a másik két ıselemben is: hatalmas
légivállalatuk, a Lufthansa a puritán
ízléső állampolgárok szavazatainak
köszönhetıen továbbra is szürke hasú
gépekkel szeli a levegıt (a sárgát túl
komolytalannak érezte hazájához a
nagyérdemő), s valószínőleg éppen a
magas járatszáma miatt nincs benn a
világ tíz legpontosabb légitársasága
közt. A vízi közlekedés szerelmeseit
pedig évrıl évre várja a Rostockban
megrendezett Hanse Sail, a tengeri
vitorlások nagyszabású ünnepe.

Oroszország
Oroszország – nem meglepı

módon - magán hordozza a „keleties”
jellemzıket a közlekedés területén
is. Ugyan Moszkvában a Mercedesek
egyre jobban kiszorítják a régi Ladá-
kat, Moszkvicsokat, Szentpéterváron
és az ország más részein a jármővek
túlnyomó része még mindig matuzsá-
lem korú. A sofırökre se nagyon jel-

lemzı a nyugati mentalitás: kérdés
nélkül felrúgják a közlekedési szabá-
lyokat, és ha a vezetıt elkapja a
rendır, nem szokott gondot okozni a
problémák „alternatív” megoldási
módja sem. 

Sokan őzik az „illegális taxizást”
is: éjszakánként nagyon hasznos tud
lenni – figyelembe véve, hogy az éj-
szakai közlekedés semmilyen formája
nem létezik - , ha az utcán stoppolva,
szinte bárki felvesz bennünket a taxi
tarifák harmadáért. Másik közkedvelt
utazási forma az iránytaxi: egy kis-
busz elıre meghatározott útvonalon
közlekedik, azonban menetrend nél-
kül, viszont bárhol fel- és le lehet
szállni róla. A dugók szinte állandónak
mondhatók, és nem csak a csúcsidı-
szakokban: Szentpéterváron többször
találkoztam az éjszaka közepén is
fennakadásokkal. 

A közösségi közlekedés legprak-
tikusabb módja a metró, amely több
oroszországi városban is megtalál-
ható, azonban itt sem minden fenékig
tejfel: könnyen akár fél órás sorban is
találhatjuk magunkat reggelente,
amikor le szeretnénk jutni az állo-
másra. A vasúti közlekedés szintén
népszerőnek számít, sokan ugyanis
nem tudják megvenni a méregdrága
repülıjegyeket. Senkinek sem kell
bemutatni a majdnem egyhetes
transz-szibériai vasútvonalat, ám vá-
rakozni itt is kell: teljesen normális,
ha másfél hónapra elıre már az ösz-
szes jegy elkelt. 

2009. november 69/3

17. oldalwww.kozhir.blogspot.com

KÖZLEKEDÉSKözlekedés

Eszti, Jani,
M*gdee!, Sonci

Németország

Oroszország
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Amikor még nem járt a hetes busz…

A történet ezúttal is a dualiz-
musban kezdıdik, mint az már lassan
megszokott ebben a rovatban. A tör-
ténések vezérfonalát most 1915 feb-
ruárjában vesszük fel. Ekkor már ja-
vában tartott az elsı világháború, de
ez a gazdaságban egyelıre nem érez-
tette hatását, a hanyatlás csak késıbb
következett be. A városban pezsgı kö-
zösségi élet folyt, mindenki a háború-
ról beszélt, a füstös lokálokban hangos
értekezéseket folytattak a kemény-
kalapos, mindenhez értı emberek.

A nagy tömegek mozgása azonban
még nem volt központilag megoldott.
Ennek egyik
jele, hogy szá-
mos közlekedési
vállalat létezett:
volt, amelyik az
omnibusz-közle-
kedést bonyolí-
totta; volt, ame-
lyik a Földalattit
üzemeltette; és
természetesen
volt a dunai hajó-
zásért felelıs cég
is. Ekkor döntött
úgy a fıvárosi ta-
nács, hogy Buda-
pesten autóbusz-
próbaüzemet léte-
sít, megbontva ez-
zel a Székesfıvárosi
Közlekedési Vállalattal (SZKV) a tö-
megközlekedésrıl szóló szerzıdését –
ez a cég üzemeltette az omnibuszok és
lóvasutak többségét a fıvárosban -, és
megalapítva saját, a város kezelése
alatt álló vállalatát Budapesti Fıváro-
si Közlekedési Vállalat néven. Ez év
(1915) március 1-jén reggel 7 órakor el
is indult az elsı busz a mai Dózsa
György út – Benczúr utca sarokról a
Bajcsy Zsilinszky út irányába. Ez ismét
egy jele annak, hogy több közlekedé-
si cég mőködött, akik ráadásul konku-
rensek is voltak. Az Andrássy úton ha-
ladt ugyanis az 1-es busz, de ekkor már
megvolt a Földalatti is.

A viszonylaton két darab jármő
közlekedett: egy emeletes, akkumu-
látoros (!!!) és egy egyszintes, ben-
zinmotoros busz, 15 perces követési
idıvel. Hamar elnyerték a városlakók
tetszését, hiszen a díjszabásuk az om-
nibuszéval azonos volt, és egy forgal-
mas útvonalat fedtek le. Alig fél évvel
az elsı út után meghosszabbították a
vonalat, a korábbi 2,8 km-es szakaszt
1 kilométerrel megtoldották, így a busz
már átment Budára is, és a Clark
Ádám térnél fordult vissza. Az üzem
7:30-tól 21:30-ig tartott. Technoló-

giai érdekességük ezeknek a
jármőveknek, hogy tömör gumiab-
ronccsal voltak felszerelve. Ez azt a kö-
vetkezményt vonta maga után, hogy
rendkívül hamar elkoptak, és használ-
hatatlanná váltak. Erre és az üzem-
anyaghiányra hivatkozva 1917. április
10-én be kellett szüntetni a buszfor-
galmat. Ne feledjük, hogy még tartott
a háború, és kezdtek rossz irányt ven-
ni a dolgok a csatatéren.

A nagyjából két éves üzem azon-
ban azt mutatta, hogy van igény ilyes-
fajta közlekedésre, az emberek nagy
kedvvel használták a járatokat. A há-
borús veszteségek felmérése és a tri-
anoni sokk után, 1921. szeptember 21-

én indult meg újra a buszközlekedés
az 1-es busz vonalán, ezúttal már
négy jármővel. 1924-ben megalakult a
Székesfıvárosi Autóbusz Üzem (SZAÜ).
Erre az idıszakra egyébként is jellemzı
volt, hogy a mai BKV egyes üzemegy-
ségei akkor még külön vállalatot al-
kottak. Igaz, hogy voltak törekvések –

még a Tanácsköztár-
saság idején – az in-
tegrált közlekedés
megvalósítására, de
ezek kudarcba ful-
ladtak, fıleg a hiá-
nyos infrastruktúrá-
nak köszönhetıen. A
tényleges integráci-
óra 1968-ig, a BKV
megalakulásáig kel-
lett várni, de eny-
nyire még ne sza-
ladjunk elıre.

1924-ben in-
dult el az elsı tel-
jesen budai busz-
vonalon a közle-
kedés, 3-as vi-
szonylatjelzéssel.

Ezen a vonalon már kizárólag benzin-
motoros jármővek közlekedtek. A vá-
rosvezetés 1924-ben szükségesnek tar-
totta a jármőállomány korszerősítését
és a hálózat bıvítését. 1926-ban került
a vállalat kezelésébe az elsı Laurin-
Klement autóbusz. Ez korszakalkotó
jármőnek számított, mivel háromten-
gelyes nyerges vontatóhoz hasonlí-
tott, és fúvott gumiabroncsokkal köz-
lekedett. Ez jelentıs kapacitásnövelést
eredményezett, ráadásul a fenntartá-
si költségek is csökkentek. A vezetık
arra a döntésre jutottak, hogy úgy tud-
nák optimálisan kiválasztani, hogy
melyik autóbusztípus felelne meg leg-
inkább az igényeknek, ha azokat elıt-
te kipróbálják. Így 1926 ıszén 8 gyár-

A Retroközlek rovat olvasói ezúttal a főváros buszos közle-
kedésének őstörténetével ismerkedhetnek meg. Attól a korszak-
tól kezdve, amikor még lovak húzták az igát, egészen a 70-es évek
elejéig, amikor a legnagyobb példányszámban gyártott magyar
busz meghódította a várost.
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tó buszai álltak forgalomba, összesen
9 új busz közlekedett az utakon. Még
ez év decemberében, kísérleti jelleg-
gel ugyan, de üzembe helyezték az elsı
forgalomirányító jelzılámpát a forga-
lom gyorsabb áthaladása érdekében a
Blaha Lujza téren.

1929-re a SZAÜ-nek már 29 busza
rótta az utakat, viszont ez a növeke-
dés a jármőtárolásban okozott gondo-
kat. Eleinte egy lóistállóból kialakított
garázsban tárolták a buszokat az Er-
zsébet királyné útján, de hamar nyil-
vánvalóvá vált, hogy ez az állapot nem
tartható fent sokáig. Pályázatot írtak
tehát ki egy állandó telephely kialakí-
tására még 1927-ben. Az ettıl a kor-
tól megszokott módon, hamar és idı-
ben, 1930-ban került átadásra a nyer-
tes pályázat megvalósulásaként fel-
épített Szent Domonkos Autóbuszga-
rázs, amelyet késıbb
Récsei garázsnak ne-
veztek el. Errıl bı-
vebben olvashattok
ebben az újságban
is. A géppark fejlı-
dése és gyarapodása
megkövetelte egy
külön szerelımő-
hely létrehozását
is. Ez a Miskolci
úton kapott helyet
az Ajax reszelıgyár
egyik egységében.
Ebben az évben
Dél-Budán is épít-
kezésbe kezdtek
hasonló célból.

1928-ban 100 db Mercedes-Benz N
500-as autóbusz került a SZAÜ állo-
mányába, valamint a minıségibb szol-
gáltatás eléréséért egy magánválla-
lattal, a Budapesti Autóbusz-közleke-
dési Rt.-vel is szerzıdést írtak alá 40
db Rába busz használatáról. 1930-ban
létrejött a BSZKRT, a Budapest Szé-
kesfıváros Közlekedési Részvénytár-
saság. Annak ellenére, hogy elég átfogó
neve van, messze nem jelenti azt, hogy
a város összes tömegközlekedéssel
kapcsolatos cégét magában foglalta. A
’30-as éveket követıen a BSZKRT ag-
resszív politikát követve szinte felvá-
sárolta a piacot, de még így is marad-
tak elérhetetlen részek. Ez annak tud-
ható be, hogy élelmes magánemberek
szinte minden kerületben (fıleg a kül-

sı kerületekben) létrehoztak valami-
féle céget, aminek a nevében benne
volt, hogy ’Közlekedési’. Ilyenek vol-
tak, a BHÉV, a fogaskerekő, a Sikló, az
omnibuszos cégek, a hajózási társasá-
gok és egyebek. Csupán az 1930-ban
mőködı budapesti közlekedési társa-
ságok betőszavaival meg lehetne töl-
teni az oldalt, úgyhogy most eltekin-
tek a felsorolástól.

A technikai vonalat figyelve a
buszozás tekintetében Budapest igen
elıkelı helyet foglal el az innovációk
terén is. Esett már szó a Siklóról és a
Földalattiról korábbi számokban, a
buszok kapcsán pedig a dízelmotorok
alkalmazása hozta meg nekünk a hír-
nevet. Budapest volt ugyanis az elsı
város, ahol a tömegközlekedésre hasz-
nált egységbe dízelmotort építettek.
1937-ig az összes ilyen jármőben olcsó

magyar gyártmányú motorokra

cserélték a korábbi benzinmoto-
rokat. Egyedül a Rába buszokba épí-
tettek négyhengeres, négyütemő ben-
zinmotorokat, amelyek 33 kW telje-
sítményt voltak képesek leadni, és vég-
sebességük 45 km/h volt. Ekkor szí-
nezték át a buszokat is, és kialakult a
mai koncepció: kék oldal, szürke tetı.

A második világháborúban Buda-
pest ostromakor a tömegközlekedés
gyakorlatilag megszőnt. A jármőveket
egyéb célokra használták fel, és épp
ezért az ellenség elsıszámú célpont-
jai az ezeket a buszokat tároló épü-
letegyüttesek voltak. A háború után
mindössze a korábbi állomány felét,
közel 180 buszt tudtak helyreállítani.
Már 1945. július 2-án újra elindult az

1-es járat, és fokozatosan helyreállt a
rend. 1950-re az állományt 400-nál is
több busz alkotta.

1951-ben megalakult a Fıvárosi
Autóbuszüzem, a FAÜ. Ennek állomá-
nyában már az Ikarusok is megjelentek,
elıször a 30-as és 60-as család. In-
nentıl indult meg az Ikarus és a FAÜ kö-
zös szárnyalása, és ezentúl szinte ki-
zárólag az Ikarustól szereztek be bu-
szokat. 1955-ben közlekedett elıször
pótkocsis jármőszerelvény a FAÜ szí-
neiben – talán nem túlzás ez a kifeje-
zés a kék szín miatt. A pótkocsis köz-
lekedés gyakorlatilag azt jelenti, amit
a neve takar: volt egy motorkocsi, ami
húzott maga után egy motor nélküli
pótkocsit. Természetesen mindkét ko-
csiszekrény nagyjából azonosan volt ki-
alakítva belülrıl, ülı- és állóhelyekkel,
valamint kalauzüléssel. Egyébiránt a
pótkocsikat leselejtezett Ikarus 30-
asokból alakították ki. 

1960-ban egy
hasonló elgondo-
lás alapján a FAÜ
dolgozói egészen
zseniálisat alkot-
tak. Arra gondol-
tak, hogy ha már
így is - úgy is selej-
tezett jármővekbıl
készítenek pótko-
csit, mi lenne, ha
ezt a fél kocsiszek-
rényt hozzáhegesz-
tenék a motorkocsi-
hoz. Megcsinálták az
akkor elvetemültnek
tőnı ötletet, és egy új
korszakot nyitottak

meg a fıváros közlekedésében. Több
ember fért fel a jármővekre, és ezál-
tal sokkal biztonságosabb lett a köz-
lekedés. 

Sajnos mivel nincs több helyem,
ezt az elbeszélést ezen a ponton fel
kell függesztenem, de akit érdekel a
téma, és szívesen végigolvasná az Ika-
rus diadalmenetét egészen a 280-as tí-
pusig, mindenképp látogasson el a
kozhir.blogspot.com oldalra, ahol a
cikk teljes terjedelmé-
ben elolvasható és
kommentálható.

Pól
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Álmában csönget egy picit…de hol alszik?

A Retroközlek rovat a szerkesztı-
ségen belül ihletett adott az embe-
reknek, hogy lehetne hasonló jellegő
cikket megjelentetni, de egy közle-
kedéstıl eltérı, mégis mőszaki témá-
ban. Nem kellett sokat gondolkodni,
hogy melyik legyen ez a terület. Le-
gyen építészet! Jó ötlet, de ki foglal-
kozzon vele? Gondoltam, ha már amúgy
is írok retro témában, akkor össze-
kapcsolom a kettıt, hátha kisül vala-
mi olvasható és szerethetı a dologból.

1927-et írunk, amikor is a Szé-
kesfıvárosi Autóbusz Üzem megnöve-
kedett állományát egy állandó helyre
kellett telepíteni, amely a
lóistállókból kialakított
garázsoknál színvonala-
sabban látta el a nem ol-
csó buszok tárolását. Egy
gyors pályázati kiírást, el-
bírálást, kivitelezést és
átadást követıen – ami
mind lezajlott 3 év alatt –
1930-ban megnyílt a mai
Dózsa György út – Thököly
út keresztezıdésében a
Szent Domonkos Autó-
buszgarázs, egy üzem-
épületbıl, tárolócsarnok-
ból és hatalmas parkoló-
ból álló busztelep.

A terveket az a Hült
Dezsı készítette el, aki
1930-32 között a Mőegye-
tem rektora is volt. Sikerült társaival
olyan koncepciót megvalósítaniuk,
amely addig páratlannak mutatkozott
hazánkban és egész Európában. Az
épület három jellegzetes részbıl áll.
Az egyik a 23 méter magas torony,
amely négy oldala közül csak kettın
van óra – ki tudja milyen indokból, de
kelet felé nem néz óra; a másik az egy-
szintes, tömzsi üzemépület, ahol az ad-
minisztráció kapott helyet; végül maga
a csarnok: egy 100 méter hosszú, 72
méter széles ’terem’, ahol a szélesre
tárható kapukon lehetett ki- és be-
közlekedni. Ennek a hatalmas csar-
noknak egyetlen érdekessége van, az
viszont annál elgondolkodtatóbb, tud-

niillik egyetlen helyen sincs alátá-
masztva, kizárólag az oldalfalakra tá-
maszkodik az egész tetıszerkezet.
Tekintve, hogy acélból készült, igényelt
némi odafigyelést a tervezıktıl.

Az épület hátsó oldalán, a Kis-
stadionra nézve öt szobor kapott he-
lyet, amelyek Bory Jenı szobrászt di-
csérik. Ezek a szobrok természetesen
kapcsolódnak magához az épülethez és
a közlekedéshez. Egy Nıutas, egy Ka-
lauz, egy Szerelı, egy Gépkocsiveze-
tı és egy Közrendır kıbe vésett moz-
dulatai jelennek meg az arra járók
elıtt.

Az épület a második világháború-
ban sok találatot kapott – nem vélet-
lenül, hiszen a közlekedést kiszolgáló
épületek mindig is stratégiai célpontok
voltak. A tetıszerkezet miatt egyéb-
ként is sérülékeny épületrıl van szó.
A háború után keresztelték át, és az
1947-ben mártírhalált halt Récsei Er-
nırıl nevezték el.

A 60-as, 70-es évek óta kezdett
egyfajta kultikus érzés kialakulni az
épülettel kapcsolatban. Egy hely a vá-
ros szívében, amelybe csak egy nagyon
szők kör tagjai léphetnek be, és amely-
ben a mindenki által használt jármő-
vek pihennek. Hasonló misztikum len-
gi körbe a Damjanich utcai egykori tro-

libuszkocsiszínt is, amely azóta szintén
bevásárlócsarnokká alakult. A Récsei
garázs esetében persze voltak, akik
megırizzék a szóbeszédeket. A mel-
lette elhaladó Istvánmezei út vezet
ugyanis a Népstadionhoz (ma Puskás
Ferenc Stadion), a már említett Kis-
stadionhoz, az egykori Olimpiai Csar-
nokhoz, és a Központi Sportiskola
egyéb létesítményeihez. Naponta te-
hát rengeteg gyerek ment el az épület
elıtt, és mindenkit lenyőgözött az
épület hatalmassága, és a belıle ki-
szőrıdı sajátságos zaj, amely a foly-
ton babráló szerelıktıl származott.

2000-ben döntött úgy a BKV, hogy
végleg kivonja buszait a teleprıl, és el-
adja a Récsei garázst. Számos kétség-
beejtı nyilatkozat született a telep, de
legalábbis az épület megtartása érde-
kében. Nem tudni, hogy ennek kö-

szönhetıen-e, de vé-
gül valaki kecsegtetı
üzleti lehetıséget lá-
tott benne, és pár év
alatt teljes felújítás
után bevásárlóköz-
ponttá alakíttatta az
épületet. A hatalmas
parkoló sorsa mi más
lehetett volna, mint
akármelyik másik sza-
bad földterületé a vá-
rosban? Lakóparkot
építettek rá. 

Az épület belseje
kissé érdekesen hat,
mivel a boltok teteje
gyakorlatilag “lóg a
levegıben”, ugyanis
nincs a tetejéig beé-

pítve a csarnok. Sıt a legújabb hírek
szerint kialakításra került egy második
szint is, ahol a Nemzeti Jégszínház –
merthogy ilyen is van – kap helyet.

Ez lenne tehát Budapest elsı
buszgarázsának igen rövid története.
Persze ennek is van hosszabb verziója,
és természetesen ezt is olvashatjátok
a kozhir.blogspot.com oldalon, ahol vá-
rom az ezzel kapcsolatos kommente-
ket.

Pól

Az alábbi cikkben a Récsei buszgarázsról lesz szó; a főváros első,
direkt erre a célra épített létesítményéről, amelyben közel 70 évig
pihentek a BKV buszai műszak után, és amely a kor sajátos jegyeit
is magán hordozza. Sőt, nem csak jegyeit, hanem jegyszedőit is…



Roppant hatásvadász bevezetım
gondolatmenetét annyival egészíte-
ném ki, hogy ha nem érdekel Titeket
a kérdés, az bizony elég nagy baj,
ugyanis a földi ökoszisztéma felboru-
lásának antropomorf eredete talán
még egy nem túliskolázott ember szá-
mára is nyilvánvaló. Igazából fogal-
mazhatnék kevésbé körmönfontan is,
de remélem, hogy a mondanivaló így
is átmegy, ha már értelmiséginek tart-
juk magunkat. Bár ez nem minden
esetben tőnik fel nekem, amikor elı-
adás keretében itt-ott elıkerül a
téma, és olyan benyomásom van,
hogy a mi generációnk sem lesz jobb
annál, mint amelyik erre a pályára ál-
lította a világot. Pedig muszáj lesz
jobbnak lenni.

Nem potyakredit-ajánlót akarok
játszani, ezeket a tárgyakat azért
szedtem össze, (amiért a cikket is
írom), hogy ezen keresztül is felnyis-
sak pár szemet, mert ha környezeti

kérdésekben tétlenek maradunk, akkor
a mi utódaink már valóban szívni fog-
nak. (CO2-t!)

Itt van mindjárt a népszerő Hul-
ladékgazdálkodás, ami egy roppant ér-
dekes kérdés, és környezetünk lerom-
lásának megelızésében hadd ne tag-
laljam, hogy milyen fontos a szerepe.

Levegıtisztaság-védelem: Nem
volt még szerencsém a tárgyhoz, de azt
hiszem, nagyon magyarázni sem szük-
séges, hogy mirıl szólhat. Taglalja a
belsı égéső motorok hatását, ami
azért talán nem ritkaságszámba menı
fogalom a mi területünkön.

Környezetvédelem a légiközle-
kedésben: Szeretett RHT-nk égisze
alatt fut, talán egyszerőbb is, mint a
Hıtan. Az egy utasra vetített legna-
gyobb környezetterhelést produkáló
ágazatban van is még hová fejlıdni.

A Környezeti jog a hazai, a Kör-
nyezetvédelem nemzetközi gyakor-
lata pedig inkább EU-s szemszögbıl kö-

zelíti a kérdést, a kettı között sze-
rencsére egyre több az átfedés. Persze
van mit behoznia Magyarországnak
környezetvédelem terén is, az elızı
rendszerben ugyanis a fejekben és az
életben is siralmas lemaradás gyöke-
rezett meg.

A Környezetgazdaságtan és a
Környezetmenedzsment leírásai kö-
zött felfedezni vélek némi átfedést,
ezek a tárgyak már inkább piaci/gaz-
dasági/vállalati szemszögbıl láttat-
ják a problémát. Aki jó volt mikróból-
makróból, az érdekesnek találhatja ezt
is.

Szóval hajrá, lányok-fiúk, a tár-
gyakat vegyétek fel, a problémát meg
komolyan, ugyanis ha fejlett világban
akarunk élni idıs korunkban, és nem
valami szemétdombon, valamint nem
akarjuk, hogy a következı generációk
átkozzanak minket, amiért olyan ön-
zık voltunk, amilyenek valóban, akkor
tennünk is kell ezért!

A most szolgálatba állított sze-
relvényeket eredetileg a görög vasút-
társaság vásárolta az athéni olimpiára,
ám az érintett vonalak villamosítása
miatt leállította a projektet, nemrég
pedig eladásra kínálta a vonatokat. A
beruházás a MÁV számára is nagyon
elınyös, olcsóbb, mint akár a Flirt,
akár az azóta leállított Talent vonatok,
és természetesen jelentısen olcsóbb,
mint a szintén felkínált új Desiro sze-
relvények. A vételár összesen 23,9
millió euró, amit húsz éves lízing-
szerzıdés keretében fizet ki a magyar
vasút. A Desirókat Szolnokon vették át,
a MÁV Gépészet alakította át ıket 875
millió forintért.

Az alapvetı karbantartási mun-
kálatok nem voltak túl idıigényesek:

a vonatok egyike sem érte el a száze-
zer futott kilométert. A honosítás so-
rán kívül-belül jelentıs változásokon
estek át. Kívülrıl megkapták a MÁV-
Start többi Desiro motorvonatával

egyezı fényezést, illetve az anti-graf-
fiti bevonatot, magyar nyelvő felira-
tokat helyeztek el, beépítették az
utastájékoztató berendezést, és meg-
szüntették a dohányzó részt. Mőszaki
területen megkapták a MÁV rendsze-

rében használatos vonatbefolyásoló
berendezést, sebességmérıt és kür-
töket, áthelyezték a fékrendszer lég-
tartályait, valamint kiépítették a már
megszokott, az eltérı peronmagassá-
gok miatt szükséges kimozduló lépcsıt.

A vezetıfülke sem maradt érin-
tetlen: a magyar nyelvő szoftverfris-
sítésen túl a kezelıfelület kijelzıit is
a magyar rendszerhez igazították, va-
lamint az utastérben 230V-os csatla-
kozókat helyeztek el, mind a takarítás
elısegítése, mind az utasok kényel-
mének növelése céljából. 

Az „új” Desiro vonatok az esz-
tergomi és Balaton-felvidékin túl a Vác-
Balassagyarmat szakaszon is megje-
lennek a Bz szerelvényeket kiváltandó.
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Peta!

Környezetvédelmezős tárgyak a karon

Dezirosz
Visszatértek a Siemens Desiro motorvonatok a Balaton északi

partjára, miután a MÁV újabb 8 példányt szerzett be – ezúttal
használtan.

Tisztelt emberek! Engedjétek meg, hogy felhívjam a figyel-
meteket arra a nem túl elhanyagolható tényre, hogy bolygónk
napjai meg vannak számlálva. Ha érdekel Titeket a kérdés, itt van
néhány felvehető tárgy, hogy szélesedhessen a látókör.



A lovassport történelmének elsı
fogatversenyérıl az Iliászban talál-
ható írásos feljegyzés. Ez volt a Pat-
roklosz-emlékverseny, amelyet a meg-
mérettetés ötletgazdája, Akhilleusz
harcban elesett barátja tiszteletére
rendezett, és Homérosz hően beszá-
molt róla. Ez Trója falai között zaj-
lott, a késıbbi versenyektıl eltérıen
egyetlen nagy terepkört kellett ten-
niük a fogatoknak, és az elsı helye-
zett díja egy szép rabnı volt.

Olimpiákon a megmérettetések
távja általában 48 stadion volt (ez kb.
9000 m). A pálya hossza 4 stadion,
ezért a fogatoknak 12 kört kellett fut-
niuk. Mivel az egyik ív után volt a
starthely, ez huszonhárom hajtő-
kanyart jelent. Középen a két
menetirány két sávját egy
hosszú korlát választotta el
egymástól, ezt ezer évvel
késıbb Rómában spiná-
nak, azaz gerincnek hív-
ták. Ennek az elválasztó-
nak a starthelytıl
távolabb esı végén állt
Taraxipposznak, azaz a Ló-
ijesztınek az oltára, ahol
minden hajtó áldozatot mu-
tatott be a verseny elıtt. 

Ehhez egy görög monda főzı-
dik: Oinomaiosz király annak szánta
leányát, Hippodameiát, aki ıt legyızi
fogatversenyben, ami gyakorlatilag le-
hetetlen volt, mert a király lovait a
szél nemzette, s így verhetetlenek
voltak. Az egyik kérı, Pelopsz azonban
megvesztegette a király kocsisát, Mir-
tiloszt – aki Hermész fia volt -, hogy
lazítsa meg a királyi versenykocsi ke-
rekeit, amely így széthullott futam
közben, az uralkodó halálát okozva.
Pelopsz így elnyerte a királylány ke-
zét, azonban az árat Mirtilosz tettéért
túl magasnak találta (a kocsis Hippo-
dameián és a királyságon is osztozni
akart), így a tengerbe hajította ıt.
Hermész azonban megkönyörült a
fián, és felemelte az égre, az Auriga
(Kocsihajtó) csillagképbe, Mirtilosz

haragja pedig a versenypályákon kí-
sértett tovább. 

Ez több volt, mint babona. Az
olimpiai stadion ugyanis nyugat-keleti
irányban feküdt. A versenyek napkel-
tekor kezdıdtek, a hajtóknak és a lo-
vaknak az elrajtolás után szemükbe
tőzött a reggeli fény, rontva ezzel a
látási viszonyokat, amely körülmé-
nyek között egy kis kihagyás is veszé-
lyes lehetett: a kocsinak milliméte-
rekre kellett fordulni az oltár oszlopa
körül. Ha sikerült bevenni a kanyart –
alig pár pillanat állt erre rendelke-
zésre –, újabb veszélyforrás lépett

színre: a lovak elıtt ugyanis hirtelen
jelent meg a saját árnyékuk, s ettıl
gyakran megrémültek, a hajtónak pe-
dig minden ügyességére szüksége volt,
hogy uralja a négy ijedt állatot.

A kanyarodás módja igényel némi
magyarázatot a mai vérbeli fogato-
soknak is. Egy kocsi elé fogott két ló-
nak ma a két jobb zablakarikájából
megy a gyeplı a hajtó jobb kezébe, és
ugyanígy a bal kezébe a másik oldal-
ról. Ez azt jelenti, hogy ha a bakon ülı
úriember meghúzza a jobb gyeplıt, a
két ló egyszerre fordul jobbra. Az
ókorban azonban a jobb oldali lóhoz
tartozó két gyeplı volt a hajtó jobb
kezében, a bal ló pedig a bal kezében.

Egy fordulatot tehát úgy tudott kivi-
telezni a versenypályán az óramutató
járásával ellentétes irányban, hogy a
belsı íven forduló lovat erısen visz-
szafékezte, a külsıt pedig megeresz-
tette, így az kénytelen volt a belsı ló
elé fordulni, hogy a kanyar után ismét
felgyorsíthassa a belsıt az egyenes
szakaszon, minél több sebességet
győjtve.

A kanyarig – ugyanúgy, mint a mai
viadalokon – vérre menı küzdelem
folyt azért, hogy melyik fogat fordul-
jon a belsı, legszőkebb, ám legveszé-

lyesebb íven: elég volt a figyelem
egyetlen pillanatnyi kihagyása,

hogy a kerekek megugorjanak
a kerülıkövön, a szerkezet
egyensúlya megboruljon, s
a versenyzı életveszélybe
kerüljön.

És ez még csak
egyetlen forduló volt a
huszonháromból! Ráadásul

az álló hajtó csak a keze
erejével irányíthatta a négy,

esetleg kettı száguldó lovat.
(A kettesfogat biga, a négyes

quadriga névre hallgatott.) Volt, aki
a dereka köré kötötte a hajtószárat,
hogy hátradılve fékezhessen vele, de
ha bukott a fogat, ez a biztos halált
jelentette, ezért erre a célra a hajtók
éles kést tarthattak övükben, amely-
lyel, ha szerencséjük volt, levághat-
ták magukat a hajtószárról.

A legmodernebb csúcstechnika
híveit is elgondolkodtatja talán, hogy
elıdeik milyen körülmények között
hódoltak szenvedélyüknek, s elisme-
rıen gondolnak a sebesség úttörıire.

2009. november 69/3

22. oldal A BME Közlekedésmérnöki Kar HÖK lapja

KÖZLEKEDÉSKözlekedés

M*gdee!

Ókori Forma-1 – Kocsiversenyek
A technikai sportok igen népszerűek szerte a világon, s a le-

nyűgöző teljesítményű járművek pilótáit is nagy tisztelet övezi hi-
vatásuknak köszönhetően. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon nekik
van-e nehezebb dolguk, vagy ókori kollégáiknak volt, akik négy
lóerős kocsijaikat vezették végig a pályán? Az alábbiakból kiderül.



Azért nem kell egészen az Egye-
sült Királyságig utazni, ha valaki balos
közlekedést akar látni: elég kimetrózni
az Örs vezér térre, és megtekinteni a
Gödöllıi HÉV-et. A zárt rendszer miatt
a kötöttpályás közlekedésben tovább
megmaradhatott a régi közlekedési
rendszer, mint ahogy Svájc és Fran-
ciaország vasútvonalain a mai napig így
közlekednek a vonatok. De honnan is
ered vajon a kétféle közlekedés?

A bal oldali közlekedés a jobbke-
zesek számára elınyösebb, mivel a
jobb szem élesebben reagál. Tehát va-
lószínőleg ez volt az eredeti, a ter-
mészetes változat, lévén, hogy az
emberek többsége jobbkezes. Van egy
olyan elképzelés a baloldali közlekedés
eredetét tekintve, ami szerint – szin-
tén a jobbkezességhez kapcsolódva –
a régi idıkben, a rómaiak idején és a
középkorban is az önvédelem könnyí-
tését szolgálta: ha a szembejövı ide-
genrıl rossz szándékot feltételeztünk,
könnyebb volt kardot rántani rá.

Hogy ki melyik oldalon halad,
annak egy idıben társadalmi jelentı-
sége is volt: a francia forradalom ide-
jén a pórnép, az egyszerő emberek ha-
ladtak az út jobb oldalán, az „elit” pe-
dig a bal oldalon. És a jobbos közle-
kedés bevezetése is francia kötıdéső,
konkrétan Napóleon volt az, aki miután
fél Európát uralma alá hajtotta, biro-
dalmában bevezette a jobb oldali köz-
lekedést. Egyesek szerint azért, hogy
ebben is különbözzön az angoloktól,
mások szerint azért, mert ı balkezes
volt – persze ezek legendák, igaz, né-
melyik még a korabeli Die Zeit-ben (ne-
ves német újság) is olvasható volt.

Napjainkban a világ útjainak min-
tegy 28 százalékán közlekednek bal ol-
dalon, nagyobbrészt a volt Brit Biro-
dalom területén, illetve a Távol-Kele-
ten. Hazánk két lépésben, 1941. júli-
us 6-án a vidéki, november 9-én pedig
a fıvárosi utakon vezette be a jobb ol-
dali közlekedést. Érdekesség, hogy
nálunk a vasút már 1855-tıl a jobb ol-
dali közlekedést alkalmazta – persze

csak ott, ahol két sínpálya volt kié-
pítve. Ellenben a Kisföldalatti (MillFAV)
egészen az 1973-as felújításig bal ol-
dalon közlekedett. Lehet, hogy a Gö-
döllıi HÉV is a felújításra vár? A repü-
lés és a hajózás világszerte napjaink-
ban is a jobb oldali kikerülést alkal-
mazza.

Az áttérés nálunk elsısorban a
környezı országok váltása miatt vált
szükségessé: 1939 júniusára a minket
körülvevı összes ország a jobb oldali
közlekedést alkalmazta. Ekkor döntött
úgy a kormányzat, hogy elkerülendı az
elszigetelıdést, illetve az idegenfor-
galom visszaesését, hazánk is változ-
tat. A késés elsıdleges oka a világhá-
ború kitörése volt, de természetesen
az intézkedés végrehajtása hossza-
dalmas, körültekintı, alapos elıké-
szítést, és jelentıs anyagi források fel-
használását is igényelte. A ’41. júniu-
si tényleges váltás elıkészületei már az
adott év áprilisában megkezdıdtek, az
alaposságnak meg is lett az eredmé-
nye: a baleseti statisztika alig romlott,
a közlekedık igazodni tudtak az új
helyzethez.

Külön nehézséget okozott a bu-
dapesti tömegközlekedés átalakítása,
hiszen nem lehetett csak úgy lecserélni
a teljes jármőparkot: a buszokra jobb
oldalon is ajtót kellett vágni. 1941. no-
vember 8-án 23 órakor teljes egészé-
ben leállt a tömegközlekedés a fıvá-
rosban, és a rohamtempóban végzett
végsı átalakítások után 9-én hajnali 3
órakor már az új rend szerint indult
újra. Az átszervezés akkoriban 24 000
személygépkocsit, mintegy 5000 te-
herautót és buszt, valamint 12 000 mo-
torkerékpárt érintett – összehasonlí-
tásul: ma Magyarországon mintegy 2,4
millió személyautót, 340 000 teher-
autót, 18 000 buszt és 91 000 motort
tartanak nyilván…
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Kinek mi jut eszébe a jobbra tartásról? Nem, nem politikailag.
És ha azt mondom: angol sportkocsik? Így már közelebb állunk a
közlekedési vonatkozáshoz. 58 éve még hazánkban is jól használ-
hatóak lehettek volna, ugyanis akkoriban Magyarországon a „balra
hajts, jobbra előzz” elve szerint közlekedtek.

A budapesti Közlekedési Múzeum-
ban kiállított rendelet:

“M. kir. rendőrség dési kapitánysága
Szám: 975-1941. Jobbra hajts, balra

előzz!”
Hirdetmény
“A m. kir. belügyminiszter úr

186.100-1941. V. számú rendeletével ér-
tesített, hogy folyó évi július hó 6-tól
kezdődően a bal oldali közlekedés he-
lyett a JOBB OLDALI közlekedésre
való áttérést vette az 1929. XXXII. t.-c.
3. paragrafusában kapott felhatalmazás
alapján a kereskedelmi és a közlekedé-
si miniszter úrral egyetértőleg tervbe.

A fentiekkel kapcsolatosan tájékoz-
tatásul az alábbiakat közlöm:

1. A fenti időponttól kezdődően a jár-
művek, lovasok, vezetett vagy szabadon
hajtott állatok csak az úttest jobb olda-
lán közlekedhetnek.

2. Előzni csak az úttest közepe, bal
felé szabad.

3. Az egyik utcából a másikba törté-
nő befordulásnál a szabály a következő:

a) jobbra fordulásnál kis ívben, a gya-
logjáró mellett szabad befordulni,

b) balra fordulásnál nagy ívben az ún.
közlekedési négyszög középpontját
megkerülve szabad.

4. Szekerek (országos járművek), ke-
rékpárok névjelző tábláit a jármű bal ol-
dalára kell átszerelni.

5. A szekerek, kocsik megvilágításá-
ra szolgáló lámpákat a jármű bal olda-
lára kell az eddigi előírásoknak megfe-
lelő módon elhelyezni.

6. Járművekkel a menetirány szerinti
jobb oldalon szabad megállni, a fel- és
leszállás a gyalogjáró felőli jobb oldalon
történjék.

7. A gyalogközlekedésre vonatozó
szabályok változatlanul maradnak.

Kelt Désen, 1941. június hó 15-én.
A kapitányság vezetője:
Dr. Serény István s. k.
m. kir. rendőrtanácsos”

Balról jobbra



A 2006 óta mőködı versenysoro-
zat szervezıje a Dutch National Racing
Team (DNRT), akik nagy tapasztalattal
rendelkeznek e téren, az ötletgazda
pedig a sorozat hivatalos promotere,
a Creventic BV cég. Az elmúlt években
több európai és közel-keleti pálya is
helyt adott a megmérettetéseknek,
melyek hol 12, hol 24 órán át kötik le
a kíváncsi és kitartó nézıközönség fi-
gyelmét. A kulcsszerepet játszó hely-
szín Dubai, ahol az éghajlati viszo-
nyoknak köszönhetıen télen is bátran
róhatják a köröket a versenyzık. A kö-
vetkezı, 24 órás futam ennek örömé-
re 2010. január 15-16-án lesz. Aki te-
heti, nyugodtan utazzon ki, mert
biztosan megéri.

Az idei ma-
gyarországi
versenyhét-
végén a ta-
valyihoz ha-
sonlóan nyoma
sem volt a vén-
asszonyok nyará-
nak. A kilátogató
nézıkön alapfel-
szereltségként for-
dult elı sapka, sál és annyi pulcsi,
ahány csak akadt a szekrényben. A fül-
dugó nem volt gyakori elem, mert a
mezıny egyetlen, termetes, 4997 cm3-
es Ford Mustang GT3-ja tette csak ko-
molyabban próbára a dobhártyákat.
Akusztikailag utolsó helyen végzett Pa-
likék BMW 120-asa, melynek Diesel-
motorja csendes vetélytársként su-
hant körbe-körbe a pályán. A progra-
mok a nézık számára pénteken kez-
dıdtek. Elıször is, aki kicsengette a
150-200 eurós összeget, annak lehe-
tısége volt élményautózni a verseny-
pályán. Majd – immár az ingyenes
program részeként - 15 órától 21:30-
ig megtekinthetett két szabadedzést,
és a közéjük ékelt idımérı edzést. Szó-
val a második tréning már sötétbe nyú-
lóan zajlott – ez volt ám az igazi kü-
lönlegesség! És mivel Bernie Ecclesto-
ne nem ebben a sorozatban játssza a
fıszerepet, itt csak a célegyenes né-

hány reflektora segítette a tájékozó-
dásban a versenyzıket, az aszfaltcsík
többi részén a saját fényszóróikra ha-
gyatkozva kellett teljesíteniük a kilo-
métereket.

A vasárnap kora délelıtti sza-
badedzésen mindenki átmozgatta ál-
mos tagjait, majd 10 órakor repülı-
rajtot vett a harminc autót számláló
mezıny. Számos kategória jármővei
versenyeztek egymás ellen a félnapos
viadal során. Már az elsı körökben sok
szép és merész elızést élvezhetett a
kilátogató, szerény nézıcsapat. A ver-
seny egyik igen szemrevaló

résztvevıje, 1798
cm3-es Lotus Exige
Cup 260, melynek
gá zpedá l j á t
magyar piló-
ták tapos-
ták, egyi-
ke volt

a nagy felzárkózóknak. Azonban az ígé-
retes kezdet után már a 9. körben a
verseny feladására kényszerült fék-
rendszerének meghibásodása miatt. A
továbbiakban az elsı helyért csatázó
járgányok, a német Schubert Mo-
torsport 3246 cm3-es BMW Z4 M-Cou-
pe-ja, valamint a magyar illetıségő
Bovi Motorsport 3598 cm3-es Brokernet
Silversting-je szolgáltatták a fı izgal-
makat. A Silversting toronymagasan ve-
zetett az elsı etapban, majd a jobb
boxtaktikának köszönhetıen a BMW Z4-
es kerekedett felül. Érdekesség, hogy
a Bovi Motorsport versenyzıi között ott
volt Talmácsi Gábor is, aki most jobban
szerepelt négy keréken, mint a ki-
rálykategóriában.

Az égiek kegyesek voltak a részt-
vevıkhöz és a publikumhoz, ugyanis
csak a verseny utolsó 10 percében
eredt el az esı – de akkor aztán iste-
nesen, ezért életbe is lépett a ve-
szélyhelyzetben elıírt 60 km/h-s kor-
látozás. A futamot egyébként a már
említett BMW Z4-es nyerte a saját ka-
tegóriájukban diadalmaskodó Silver-
sting és a svéd Hubert Bergh Mo-
torsport Porsche 911-ese elıtt. Két má-
sik csoportban hın szeretett kom-
mentátoraink is kivették részüket a
magyar gyızelembıl, szóval ezt fi-
gyelembe véve tessék hallgatni Palikot
és Wébert (BMW Team Hungary), va-
lamint Czollnert (Zengı Motorsport)!

A szívet gyönyörködtetı marketing
után szóljunk az árnyoldalakról, amik
nem meghatározók ugyan, de léteznek:
a helyszínen egy árva kajaárus sem

bukkant fel, alig lehetett nyitott
mellékhelyiséget találni,

valamint a ver-
senyhétvé-

ge során
mindösz-

sze han-
gosbemon-

dón keresz-
tül tájékoz-

tatták a né-
zıket a pályán

zajló esemé-
nyekrıl. Sokat

dobna a követhetıségen egy-két kive-
títı, hogy ne csak az elsı tankolásig le-
hessen kimatekozni, hogy kik állnak az
élen. Ami viszont hatalmas pozitívum,
hogy a rendezvény teljesen ingyenes,
nincs dress- és facecode, mindegyik tri-
bün birtokba vehetı és igen kedvesek
és készségesek a kapuknál álló szeku-
ritisek is. Valamint – ami a legfontosabb
- igazi csemege szemnek és fülnek
egyaránt, ami a pályán zajlik! Minden
autómániás találhat itt kedvére valót,
hiszen a különleges Saker GT Dieseltıl
kezdve a Ferrari F430-on és az Aston
Martinon át a Seat Leonokig számos
versenygép akad. A benzingızimádók
a következı címen nyomozhatnak
egyéb érdekességek után:
www.24hseries.com.
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VERSENYVerseny

Seherezádé

Félig Le Mans
Október 9-10-én második alkalommal került megrendezésre

a Hungaroringen a ’24h series of the world for Touring, GT-Cars
& 24H Specials’ sorozat keretében a hosszú távú autóversenyek
szerény képviselője: a 12 órás viadal.



Több hetes daltanulás, a selmeci
történelem rejtelmei, a BME rendkí-
vül változatos múltja; ezek elsajátí-
tására volt szükség ahhoz, hogy valaki
balekká váljon. Az oktatások utáni
mélyreható beszélgetéseknek a HaBár
adott otthont, ahol megtudhattuk, mi
vár ránk, ha megkeresztelkedünk. Ez
pedig nem kisebb ajándék, mint a
szakestélyeken való részvétel. Ha va-
lakinek nem lenne tudatában a becses
magyarázat; szakestély: kellı meny-
nyiségő ital – leginkább sör – elfo-
gyasztása kulturált körülmények
között. Tehát egy olyan szórakozási
lehetıség, ahol nyakkendıs urak és
kis szoknyás hölgyek dalolásznak és
iszogatnak együtt egy felújított
díszteremben. Kell
ennél több?

Való-
színőleg ez
motiválta a
megkeresz-
telkedni vá-
gyókat is. Így
hát nem volt
más dolgod,
mint eljárni az
oktatásokra, be-
íratni a részvételt
a leckekönyvbe,
megtanulni min-
dent, amit ott lát-
tál, hallottál vagy
tapintottál, és végül
választani egy keresztszülıt, aki való-
színőleg örömmel elvállalja, hogy a
nyakadba öntsön fél liter sört. Ha
mindez megtörtént, joggal voltál esé-
lyes arra, hogy megpróbálkozz a ba-
lekvizsgával, amely két delikvens
kivételével mindenkinek sikerült.
Ezek után pedig tényleg nem maradt
más hátra, mint a Balekkeresztelı
Szakestély. 

Eme nevezetes eseményre októ-
ber 21-én este került sor a Baross Gá-
bor Kollégium dísztermében. Asztalok
sorba rendezve, 3 méteres sörsor az
elnöki pódiumon elhelyezve, kígyózó
sorok a folyosókon. Minden készen áll,
hogy belecsapjunk a lecsóba – gondo-
lom, gondolták ezt a felsıbb évesek.

Mi, pogányok azért más szemszögbıl
közelítettük meg a dolgot. „Miért is
kell ilyen katonás rendben ülni”, ”az
a sörsor csak vicc, vagy tényleg meg
fogják inni” és „ugye nekünk is ad-
nak”, de „miért kell ilyen sokat vára-
kozni”? – hangzottak a kérdések a
zöldfülő oldalról. Idıvel azonban min-
den elcsendesedett, s a sötétben fel-
hangzott a Balekkeresztelı Szakestély
kezdetét jelzı nóta. Ezután megtör-
tént a tisztségek kiosztása, ami egy
elég nehezen megvitatott elnökvá-
lasztással indult. Miután azonban az

Praeses el-
nyerte méltó helyét, megne-

vezte az általa választott tisztségvi-
selıket, akik megkapták színes
szalagjaikat (már akinek viselnie kell).
A vörös színben pompázó Cantus Pra-
esesek gondoskodtak arról, hogy a le-
hetı legszebben szárnyaljanak a Szak-
estély dalai, a fekete Fuchsmajorok
megrendítı határozottsággal rótták
köreiket a teremben, figyelve a pogá-
nyok óhaját, hiszen eme setétek csak
rajtuk keresztül kommunikálhatnak az
estéllyel. Vidámságunk tárgyát ké-
pezte továbbá, hogy az etalon ré-
szegnek már elsıre sem sikerült el-
mondania a mondókáját, de az
irigységtıl sárga Contrapunctok csí-
pıs megjegyzései is fokozták a han-
gulatot. „Vivát!” felkiáltásokkal fe-
jeztük ki örömünket, és joggal
mondhatom, hogy az estély negyede

ezzel telt. Néhányan már csak a po-
harukkal kopogtak ezen felkiáltás
után, hiszen annyira elfáradt a kezük.
De rá se ránts, ennyit csak megér az
este! Mint ahogy már említettem, két
pogánynak nem sikerült teljesítenie a
balekvizsgát, így itt, a Szakestélyen
kaptak lehetıséget tudásuk igazolá-
sára. Természetesen a pótlás mind-
kettıjüknek sikerült, bár ezek után a
kissé pikáns prezentációk után nem is
csodálom.

Az est folyamán tanúi lehettünk
sörpárbajnak, magasröptő összeszó-
lalkozásnak, remek impotenciabeszé-
deknek, de a sötétségben megbúvó
pogányokat mégsem ez izgatta legin-
kább. Rövid szünet után végre elér-
kezett a mi idınk. Az elnök
keresztelésre szólította a firmákat,
akik persze nem is húzták tovább az

idıt, és mindenkinek ott
landolt a nyaká-

ban (és
ruháján)

a balek-
ság elsı

l á t h a t ó
jele: a sör.

Mondanom
sem kell, ki

többet, ki ke-
vesebbet ka-

pott, a kereszt-
szülı szolidaritá-

sától függıen.
Ezt vártuk egész

este! Végre mi is
gyertyát gyújthat-

tunk, és magunkhoz vehettünk ama
fenséges nedőt, az komlószörpöt.
Mindezek után, a várakozással teli fe-
szültséget felváltotta a könnyed és
szertelen szórakozás.

Gyertyafényben dalolászni, s
közben iszogatni egy kellemes társa-
ságban. Azt hiszem, ennél szebb elsı
igazi Szakestélyt nem is kívánhattunk
volna!
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HAGYOMÁNYHagyomány

Judit

Balekká lettünk!
„És annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva

bár, de törve nem” válhattunk balekká.



Az Old’s kiértékelésére egy éve
egyszer már a gépészekkel közös szám
(Kétütemő) kapcsán alkalmunk nyílt.
A tesztelés során olyan jól éreztük ma-
gunkat, hogy ekkor született meg a ro-
vat ötlete, melynek eredményeképpen
minden hónapban olvashattok az egye-
temi szórakozóhelyekrıl.

Ha errıl a helyrıl beszélünk,
semmiképp sem felejthetjük el annak
átalakulását, átalakulási fázisait. Idı-
sebbek talán még emlékeznek a régi
Kármánra, és benne a régi Old’s-ra: a
buli két szinten folyt, tehát nem csak
magában az alagsorban, hanem a fo-
lyosón is és az aulában, ahol az utób-
bi idıben maximum a sófalat lehet
suttyomban megnyalni. Tavaly (a PPP-
s felújításnak köszönhetıen) az egész
szórakozóhelyet áttették az épület
másik végébe, nemdohányzó helyisé-
get csináltak belıle, és ha nem volt
buli, gyakorlatilag az sem látszott,
hogy az épületnek azon a részén tán-
colni szoktak.

A gépészek azonban nem adják fel
ilyen könnyen, és próbálják kihozni a
helyzetbıl a legjobbat: az „átmeneti”
helyiségben is kéthetente volt buli,
melynek központja nem a táncparkett,
hanem a hısugárzókkal, fáklyákkal,
sörpadokkal ellátott, kollégiumon kí-
vüli területek voltak. A lehetıségekbıl
sikerült kihozni a maximumot, ami nem
véletlen, hiszen külön öntevékeny kör
épül az Old’s bulik szervezésére, a ta-
goknak külön póló jár, és tényleg sokan
vannak.

A kitartás meghozta eredményét:
az idén nyáron a klub visszaköltözhe-
tett az alagsorba. Immár két teremben
mőködik, melyek közül a csendesebb
arra szolgál, hogy a megfáradt egye-
temisták a táncolás közben félrevo-
nulhassanak, a másik pedig a pörgıs
rész.

Aki csendesen, beszélgetés és
némi alkohol társaságában szeretne
egy estét eltölteni, az ne az Old’s-ot
válassza. Bár egy kis idı kell hozzá, a
még mindig kéthetes periódusokkal
megrendezett bulikon éjfél körül már
elég sokan vannak ahhoz, hogy igazi
parti-hangulat alakuljon ki. Ha mégis
a Kármánba vágysz, de nem szeretnél
gépész-buliban részt venni, akkor vá-
laszd a Jazz Bárt. Ennek mőködését
még nem volt alkalmunk részletesen
feltérképezni, hiszen csak nemrég
nyílt meg (újra), de a helyszín ugyan-
az, és hétfıtıl szombatig minden nap
nyitva van, már délután 2-tıl.

Amit fogyasztottunk: Általános-
ságban itt is jó néhány dolgot kipró-
báltunk már. Legutóbbi ott jártunkkor
éppen Jim Beam – Kóla akció volt, te-
hát azt használtuk ki.

Tesztelık száma: 2, de akár vég-
telen sok is lehet. Leülni egy kb. 8 fıs
társaság tud kényelmesen.

Benyomásaink:
Hely hangulata: 6/10
Nem rossz. Kicsit vegyes a társa-

ság, megjelennek az „ırült” gépészek
is, akik néha nagy balhét tudnak csap-
ni, de ha beindul a buli, akkor általá-
ban hatalmasat szól.

Vendégek: 6/10
Mivel a lejutás elég nehézkes,

ezért „külsısök” nem nagyon választ-
ják ezt a helyet. Gépész ismerısökbıl
bıven akad, de ha Közlek- vagy más
karról akartok valakit látni, akkor
nem ez a megfelelı hely.

Kiszolgálás:8/10
Nagy bulik alkalmával rengeteg

ember dolgozik a pult mögött. Sze-
rencsére kisegítik egymást, így egyikük
sincs túlstrapálva, és senki nem annyira
fáradt, hogy ne lenne néhány jó sza-
va vagy egy mosolya a kiszolgáláskor.
A pultosok mellett érdemes még meg-
említeni a folyamatosan dolgozó szer-
vezıket, akik akár egy hányást vagy
egyéb szennyezıdéseket is 2 perc
alatt eltőntetnek, ha a helyzet úgy kí-
vánja.

Enteriır: 10/10
Az egyetemi klubok között talán

ez a legszebb, és legfantáziadúsabb.
A csendesebb helyen a falakat egzoti-
kus mintásra festették, bambuszdíszí-
téssel látták el, a bulis teremben pe-
dig számos gépész szerkentyő is talál-
ható, melyek tökéletesen illenek a kör-
nyezetbe, és nagyon-nagyon jól mu-
tatnak.

Mellékhelység: 9/10
Legalább olyan rendezett, mint a

Martosban, hiszen ez is viszonylag
frissen felújított. Természetesen az al-
kohol függvényében romlik a tisztasá-
ga, de ennek ellenére ritka, hogy szó-
rakozóhelyeken ilyen szép WC legyen.

Ár-érték arány: 8/10
Egyetemi klub, tehát nincs sem-

mi gond a minıséggel, és az árak is a
szokottal megegyezıek. Pozitívum,
hogy szinte minden buli alkalmával van
valamilyen akció.

Zene: 6/10
Mindig külön DJ van, a számok

java viszont külsısök számára nem
olyan szórakoztató. Mint a Közlekka-
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AJÁNLÓAjánló
Mindmegittuk -3. rész

Szinte már megszokhattátok, hogy újabban minden Közhírben
megismerhettek két helyet ahova érdemes betérni órák után, vagy
ahol érdemes egyet bulizni. Ebben a hónapban a gépészkar szóra-
kozóhelyére, az Old’s-ba, illetve az Oportó borozóba tértünk be.

- Old’s -



ron, a gépészeknél is megvannak a he-
lyi kedvencek, dalt kérni pedig elég ne-
hézkes, ugyanis a repertoár kicsit kor-
látos.

Választék: 9/10
Ugyan két pult van, de nem túl

nagyok, ezért nem fér el bennük sok-
féle ital. A szokásos – alap - frissítık
azonban megtalálhatók, és ha valaki-
nek speciális kérése akad, azt is tel-
jesítik, igaz az ilyet érdemesebb a
csöndes teremben kérni, a másikban
ugyanis nagyon hangos a zene.

Össze s í t é s :☺☺☺☺☺☺☺☺(7,75/10)

Ittál már közlekedési eszközön? Na
jó, persze. Végül is közlekesek va-
gyunk… De ha esetleg egy kicsit stabi-
labb formájában szeretnéd kipróbálni,
akkor irány az Oportó!!!

És hogy mire is gondoltam? Egy vil-
lamosra, mert ha belépsz a kocsmába,
és nem indulsz el balra le a lépcsın,
hanem jobbra lépsz kettıt, egy régi
fajta villamosban találod magad. Nem
vicc! Van minden: ablaktekerık, ka-
paszkodók, lyukasztók és még olyan
deszkaszékek is, amikre utazás közben
ráfagytál, ha télen rá mertél ülni. Saj-
nos a lyukasztóval nem lehet lyukasz-
tani, próbáltuk…

Amit fogyasztottunk: MaciFröcs-
csöt

Tesztelık száma: 3
Legutóbb hárman vettük ismét

szemügyre a helyet, de már alig fér-
tünk be. A villamosba szinte sosem
tudsz beülni, hacsak nem foglalod be
már kora délután. Kisebb társasággal
érdemes elindulni, kb. este 8 körül ál-
talában ki lehet tenni a megtelt táb-
lát, olyankor már nem lehet helyet ta-
lálni.

Benyomásaink:
Hely hangulata: 6/10
Egy beülıs, sörözgetıs, Maci-

Fröccsözıs estére teljesen alkalmas a
hely, összességében mindig jó a han-
gulat. Csocsózni is lehet, de tapasz-
talataink alapján elég gyorsan be is fe-
jezed, hacsak nem vagy vérprofi.

Vendégek: 7/10
A törzsközönséget leginkább egye-

temisták alkotják, nem igazán talál-
kozhatunk lecsúszott alkoholistákkal és
hajléktalanokkal.

Kiszolgálás: 6/10
Elég sajátos, de hozzátartozik a

helyhez. Elsıre nem túl barátságos a
pultos, sıt másodszorra sem, de ha
megszokod a stílusát, akkor már nincs
semmi baj. Egyébként meg teljesen
korrekt módon viselkedik, szolgálja ki
a vendégeket.

Enteriır: 8/10
Nem egy modern hely, nevezhet-

jük „oldszkúúlnak”, de ez hozzátar-
tozik a szellemiségéhez. A villamos
mindent visz, a lenti rész pedig külföldi
újságokkal van kitapétázva, nagyon jól
néz ki. És körülbelül a díszítés ennyi-
ben ki is merül, fı a mértékletesség.

Mellékhelység: 5/10
Oldszkúúl… Kicsi, nehezen lehet

közlekedni, elég régen lehetett fel-
újítva, de fontos, hogy tisztán tartják.

Ár-érték arány: 7/10
A környékhez képest szinte azonos

árak vannak, ha ennél is olcsóbb piákra
vágysz, akkor irány a szomszédban lévı
Bohém.

Zene: 6/10
A zene változó: light rock, régi

klasszikusok, semmi populáris. Pont jó
hangerıvel, simán lehet mellette be-
szélgetni.

Választék: 7/10
Van mindenféle, amit megszok-

hattunk, de amiért jó idejárni, az a Ma-
ciFröccs. Bor málnaszörppel… Elég
alattomos tud egyébként lenni, mert
finom és édes, és nem veszed észre,
hogy már az ötödiket iszod. Ha így
jársz, még menthetsz valamicskét a
helyzeten: van zsíroskenyér, tele hagy-
mával.

Összesítés: ☺☺☺☺☺☺ (6,5/10)
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Petrus

- Oportó borozó -

Az alábbiakban a nagy sikert
aratott, közlekesek minden-
napjait megjelenítő képsoro-
zat legújabb darabját szemlél-
hetitek meg.

Dani

Csillu



Egy nem túlságosan új, tipikus va-
sárnap délutáni családi filmet szeretnék a
figyelmetekbe ajánlani. Jó szereplőgárda,
könnyű történet kevés bonyodalommal.
És a vége természetesen az, ami elvárha-
tó. 

A történet középpontjában egy el-
kényeztetett milliomos nı áll: minde-
ne megvan, amit csak kívánhat egy föl-
di halandó. Tengersok pénz, egy jól
csengı nevő férj, jacht, szolgák hada
és eszméletlenül hatalmas ruhatár.
Ám a férj szemszögébıl közel sem ilyen
rózsás a helyzet: idegesítı anyós,
hisztis, akaratos, önfejő feleség; túl
nagy ár a jólétért, de lépni nem mer. 

Fıhısnınk az egyik isten háta mö-
götti kikötıben egy határozott és jó ki-
állású asztalossal végezteti a gardróbja
felújítását, ám mivel a férfi nem úgy
ugrál, ahogy ı fütyül, a nı szó szerint
kidobja a hajójáról. A sors fintora, hogy
éjszaka hatalmas vihar tombol, és a nı
a vízbe esik. A helyi halászok fogják ki,
és a kórházba viszik.

Férje a keresésére indul a kór-
házba, ám szerencséjére az asszony
nem ismeri meg, amnéziában szenved.
Lelkiismeret-furdalás nélkül otthagy-
ja a hitvesét. Ám az asztalosnak remek
ötlete támad: hazaviszi a nıt, és le-
dolgoztatja vele a ki nem fizetett
munka árát. Az orvosok örülnek a leg-
jobban, hogy végre elviszi valaki ezt a
lehetetlen nıszemélyt.

„Otthon” a pasi szépen elmeséli
az emlékezetét vesztett asszonynak a

közös életüket, a négy gyerekkel is
megismerteti új mamájukat. A nı
megtanul dolgozni, zokszó nélkül vé-

gezni a házimunkát. Elhiszi, hogy ez a
családja. Segít a férjének, tökéletes
anyává és tündéri feleséggé válik. De
nem tudja, hogy hazugság az élete.

A régi férj eközben vígan éli a vi-
lágát, hajókázik csinos lánykákkal. Az
anyósa enyhe unszolására (hogy bér-
gyilkosokat küld rá, ha nincs meg a lá-
nya) visszatér a kikötıbe, hogy hitve-
se után nézzen. Mikor a nı meglátja a
törvény szerinti férjét, hirtelen minden
emléke visszatér, sajnos a pénz iránti
szereteté is. A szeretı ál-családot ott-
hagyja a pénzért és a gazdagságért, de
a régi környezetében nem érzi otthon
magát. Hamar megunja az anyját és a
férjét, és egy merész ötlettıl vezérelve
visszafordítja a hajót. Ám a kikötıbıl
egy másik is közeledik, fedélzetén az
örökbefogadott családdal. A hajókürt
háromszor szólal meg, mint a város le-
gendájában...

P.G. Wodehouse egy nagyszerű,
szórakoztató regényét szeretném most
ajánlani. Nincsenek benne válaszok az élet
nagy kérdéseire, nem akarja megváltani a
világot, mégis mosolyt csal az arcokra eze-
ken a zimankós novemberi napokon.

Jill Mattrowse árva leányzó, a
nagybátyja, Chris bácsi az egyetlen ro-
kona Londonban. Legjobb és gyerekkori
barátja Freddie, akivel most is tartja
a kapcsolatot. Vılegénye Derek, aki
ígéretes politikai karrier elıtt áll, és
szintén Freddie bizalmát élvezi. Tö-
kéletesen idilli élet, amíg…

Amíg meg nem jelenik Derek any-
ja, és el nem mennek Freddie-vel né-

gyesben egy elıadásra. A rossz szín-
darabot tetézi még az is, hogy tüzet
fog a díszlet, és az egész színház ki-
gyullad. Jillt egy számára ismeretlen
fiatalember menekíti ki, akirıl kiderül,
hogy Wally az, a gyermekkori barátja,
akivel együtt játszottak hármasban,
Freddie-vel. Mellesleg a szörnyő da-
rabot is ı írta. Derek anyja pedig nem
csípi Jillt, más feleséget szánna a fi-
ának.

Kiderül, hogy Chris bácsi Jill pén-
zét befektette a festékgyári részvé-
nyekbe, és bizony mindent elveszített.
Sajnos a rossz hír gyorsan terjed, De-

rek pénz iránti szerelme pedig na-
gyobb, mint a lány iránt érzett, így az
eljegyzést felbontja. Chris bácsi magát
okolja a történtekért, és Amerikában
akar összeszedni annyi pénzt, hogy kár-
pótolni tudja unokahúgát. Jillt sem köti
már semmi Angliához, így hát ketten
indulnak útnak. 

Jill a Broadway világában talál
munkát, egy tánckar tagja lesz. Hamar
barátokat szerez, sıt, Wally-vel is ta-
lálkozik, aki mint színdarabíró dolgo-
zik New Yorkban.

Derek meggondolja magát, és
mivel a halaszthatatlan politikai te-
vékenysége mellett nem szakíthatja
félbe a kampánykörútját, Freddie-t
küldi maga helyett hírnöknek, hogy az
eljegyzés felbontását szeretné sem-
missé tenni. Freddie rátalál Jillre,
ám annyira megtetszik neki a színház
világa, hogy ott ragad. Beválogatják a
tánckarba, sıt szerepet is kap. Wally
is ezen a darabon ügyködik, így egyre
többet és többet találkozik Jillel, és
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- Film -
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Szokásos rovatunkban ezúttal A vasmacska kölykei című fil-
met, a Jill, a vakmerő leányzó című könyvet, illetve a Veckatimest
című albumot ajánljuk figyelmetekbe.



szorosabb kötelék alakul ki köztük.
Közben Chris bácsi is svindlerkedik,
hogy minél több pénzt szedjen össze.

Derek megunja a várakozást, és
Amerikába utazik, ahol szemtıl szem-
be kerül a díszes társasággal, és szo-
morú gazságokat kell megtudnia.

Lemezajánlónk aktualitási szintjéhez
képest „régi”, májusban megjelent albumot
ajánlunk ebben a hónapban, amely azon-
ban olyan előkelő helyezéseket ér el kü-
lönféle zenei publikációk év vagy évtized
végi listáin, hogy foglalkoznunk kell vele.

A new yorki Grizzly Bear zenekar
harmadik, Veckatimest címő lemeze az
áttörés évévé tette 2009-et a kollek-
tíva számára: ma már kikerülhetetlen

a nevük, és még ınagysága Jay-Z és
Beyoncé is ellátogatott nyáron egy kon-
certjükre. Az együttest mindenféle
kategóriába besorolták ötéves fennál-
lásuk óta: ellátták már olyan címkék-
kel, mint freak folk, neopszichedelikus
rock, lo-fi és így tovább. Az igazság az,
hogy az album eklektikus, leírhatatlan
felhozatalát talán ezzel a három mő-
fajnévvel lehet a legjobban körbeha-
tárolni.

Az elsı néhány szám olyan, mint-
ha az ıket ért hatásokat próbálnák
Grizzly Bear-nyelvre fordítani. A kez-
dı Southern Point egy jazzes, folkos
katyvasz, ami Joni Mitchell és a Gra-
teful Dead legjobb pillanatait idézi,
megspékelve egy kis romantikus zon-
goraszólóval. A sorból leginkább kirívó
dal a Two Weeks, ami az év egyik leg-
nagyobb indie rock-slágerévé vált, kö-
szönhetıen fülbemászó zongoratémá-
jának, amit Dr. Dre Still D.R.E. címő
számából nyúltak.

Ezek után kezd igazán manifesz-
tálódni a valódi Grizzly Bear-hangzás,
már ha beszélhetünk ilyenrıl. Komp-
lex, gregoriánszerő énekek, visszafo-
gott technológiájú felvételek, még
komplexebb akusztikus gitárszólamok,
megfejthetetlen szövegek és hibátlan

dobszekciók uralják az albumot, a
háttérben továbbra is azzal a pszi-
chedelikus-jazzes-folkos egyveleggel,
aminek a stafétabotját most éppen a
Grizzly Bear tartja a kezében.

Tulajdonképpen a díszítıelemeket
és a visszhangosított lo-fi hangzást le-
vetkızve kedves kis popalbumnak is te-
kinthetı a Veckatimest. Például az
„emészthetıbb” elektromos gitárral és
nagyszerő polifóniával felturbósított
While You Wait for the Others a lemez
legjobb dala; akkora erıvel hat, mint
akármelyik Beatles-szám az Abbey Ro-
adról. Még ha ebben az évtizedben
nem is fejlıdött sokat a zene, a Vec-
katimest egy felemelı összegzés.
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Rejtvény
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(Fizika)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)

(Programozás „C” nyelven)
(Vasúti menedzsment II.)

(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)
(Log. rendszerek tervezése)

(Elektrotechnika)

„Végtelen: elindulunk balra, elmegyünk nagyon messze, és egyszer csak jobbról fo-
gunk bejönni.”
„Az utastól elvárható, hogy fizessen, megfelelı ruházata legyen, ne szállítson atom-
bombát…”
„A városban sétálva igényként felmerülhet, hogy kapjunk levegıt…”
„Ha van személyautóm, nem biztos, hogy felszállok vele a HÉV-re…”
„Ha a reptérre megyünk, oda általában nem helikopterrel megyünk…”
„És ha az sem segít, akkor belép az RTFM szabály. READ THE FUCKING MANUAL!”
„Most röhögnek, de 10 év múlva én fogok röhögni, amikor maguk közül 8-ból 4-en
értékesítık lesznek. Majd jöjjenek be és együtt fogunk röhögni.” 
„A melléküzemágban az volt a jó, hogy bármit csinálhattál: fımunkaként asztalt csi-
náltunk, mellette meg dinnyét termesztettünk.”
„Hát, nem tudom kipiszkálni belıled a konténert.”
„Az egyik általam tervezett raktárt meg akarták építeni: hát, ne tudd meg, milyen
zavarban voltam.”
„Olyan szınyegraktárt terveztünk, hogy szem nem maradt szárazon.”
„Jelentkezik BSc-s, levelezıs, esti, öregképzés… Úgy kell ıket meleg vizes ollóval
szétvágni!”
„Annyi jó történetünk van, hogy unalmas egyet duplán végighallgatni.”
„A kiszolgálógép és az állványrendszer megbonthatatlan, mint a szovjet-magyar ba-
rátság.”
„Ha majd elfáradunk, mesélek az elızı életembıl…”
„Ez nagyon pikáns dolog: saját állványba dugni a felrakógépet.”
„Az attól is függ, hogy süti-e az esı!”

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.

A feleség panaszkodik a férjének.
-Te, apjuk, a gyerek nem száll le a nya-
kamról. Azt akarja, hogy vegyek neki
biciklit, vagy játsszak vele papás-ma-
mást.
- Hát,  pénzünk nincsen biciklire, úgy-
hogy játsszál vele, amit akar, leg-
alább nyugodtan lesz!
Jön is a gyerek és rimánkodik.
- Anyuuu, vegyünk nekem bicikliiit!
- Már mondtam, kisfiam, hogy nincs rá
pénzünk.
- Jó, akkor játsszál velem papás-ma-
mást!
- Na jó, hogy kell azt játszani? - törı-
dik bele az anyja.
- Hát, fürödj meg, aztán öltözz háló-
ingbe! (Anyuka megteszi.) Most bújj be
az ágyba, és várjál rám! (Anyuka ezt
is megteszi)
A gyerek felöltözik az apja ruhájába,
fogja az apja táskáját, benyit a háló-
szobába és odaszól anyukának:
- Hé, asszony, öltözzél! Megyünk biciklit
venni a gyereknek!

* * *

A skót megnyeri a fınyereményt a lot-
tón, de egyáltalán nem látszik bol-
dognak.
- Miért nem örülsz? - kérdezi a ba-
rátja - Hiszen tiéd a fınyeremény.
- Soha nem fogom magamnak megbo-
csátani, hogy két szelvényt vettem.

* * *
Bíróságon a bíró kérdezi az egyik ta-
nút:
- Maga látta, hogy a szomszédja veri
az anyósát?
- Igen.
- És miért nem lépett közbe?
- Elıször akartam, de amikor láttam,
hogy elbírja egyedül is...

* * *
Két rendszergazda beszélget:
- Te hülye vagy?! A kutyád nevét hasz-
nálod root-jelszónak?!
- Most miért? Mi baj van azzal, hogy
"~D{%K=sT&~U'73[!m+|n6yWTh,:}K'cW
mfwm$)Y" ?

* * *

Esküvı után, ágyba bújás elıtt a nı így
szól a párjához:
- Drágám, nézd, korábban nem akar-
tam neked ezt elmondani, mert szé-
gyelltem magamat elıtted, de mégis
tudnod kell. Én semmit sem tudok ab-
ból, ami rám vár. Teljesen tapaszta-
latlan vagyok ebben.
A férfi nagy önbizalommal így válaszol:
- Ne aggódj, drágám, neked csak annyi
a dolgod, hogy levetkızöl, bebújsz az
ágyba, szétteszed a lábadat, a többit
bízd csak rám! Én ugyanis tapasztalt
vagyok.
Mire a nı:
- De édesem, ne marháskodj már! Ke-
félni azt tudok!! Amirıl fingom sincs,
az a mosás, vasalás, fızés, háztartás-
vezetés...

* * *
- Mi a különbség a szovjet és az ame-
rikai AIDS között?
- Az amerikai halálos, a szovjet le-
gyızhetetlen.

* * *

Humor






