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ELŐSZÓElıszó

Elkezdıdött egy újabb év, ezzel
együtt átléptünk évezredünk második
évtizedébe, és szépen lassan nekikez-
dünk az egyetem tavaszi félévének is.
Azonban ez utóbbi már több mint egy
hónappal van a naptári évkezdet után,
és reméljük is, hogy más lesz!

Az év tragikus vasúti balesetekkel
kezdıdött, ami megmutatta, hogy az
emberi hülyeség az idén is velünk
lesz. Aztán többnapos BKV-sztrájkkal
folytatódtak 2010 elsı napjai, ami
pedig arra jó példa, hogy a tömegek
sorsa megint mindenkit hidegen hagy.
A Hini-vírus is újra arat, ami viszont azt
jelenti, hogy a természet sem néz va-
lamit jó szemmel a tevékenységünk-
ben. Ráadásul, még a Neptunom is na-
rancssárga... Ez viszont fogalmam
sincs, mit jelent, de egyik tanult kol-
légám felhívta rá a figyelmemet, mint
nem elhanyagolható tényezıre.

A februári kezdésre ráadásul már
az újévi fogadalmak jelentıs részét is
sikerült megszegni, hiába, a negyven-
napos böjt sosem volt az emberiség
erıssége. Ennek alapján tehát remél-
jük, hogy a fenti események nem az
Apokalipszis rejtélyes ómenei, csupán
a szürke hétköznapok velejárói. Min-
denesetre azért kissé kétségbeejtı,
hogy a kollégumi hangyák is furcsa rí-
tusokba kezdtek, és a monitoron va-
lamiféle óhéber írásra emlékeztetı ka-
rakterekkel próbálnak üzenni nekem.
Azonban vesztükre nem tudok semmi-
lyen ısiül, és gyorsan le is söpröm ıket,
mert így nem látom, mit gépelek.

Szóval, inkább nézzük, hogy mit
is tartogat számunkra ez az év! A
Közhír februári számát tarthatjátok ke-
zetekben, ami már csak azért is fon-
tos, mert ünnepi évbe érkezett az új-
ság: idén ünnepeljük 35. születésna-

punkat. Illetve azt is érdemes meg-
említeni, hogy a jelenlegi szerkesztı-
ség magja immáron ötödik éve készí-
ti töretlen erıvel a közlekkari lapot. Ez
utóbbi egyrészt önmagában szép ered-
mény, másrészt viszont jelzi, hogy
kissé el is járt felettünk az idı. Ezért
szükségünk van új emberekre, új ar-
cokra, új impulzusokra, akik egyrészt
megtartanák a Közhír jelenlegi érté-
keit, másrészt viszont hosszú távú cé-
lok megvalósításába kezdhetnének.
Éppen ezért, ha mindig is érdekelt, ho-
gyan készül a kari lap és vannak ötle-
teid, vagy csak szeretnél segédkezni a
munkálatokban, ne légy rest, csatla-
kozz!

A továbbiakban is várjuk vélemé-
nyedet, észrevételeidet a kozhir@koz-
lekkar.hu címre, és olvasd naponta fris-
sülı blogunkat is a kozhir.blogspot.com
elérhetıségen.

A Közhír szerkesztısége nevében
szeretnék sikerekben és kreditekben
gazdag tavaszi félévet kívánni a Köz-
lekedésmérnöki Kar min-
den hallgatójának!
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Kedves Olvasó!

Közszolgálati közlemény
A tavaszi szemeszterben is szere-
tettel vár minden kedves érdeklı-
dıt a Közhír szerkesztısége.
Összejöveteleinket minden párat-
lan kedden öt órakor tartjuk a Ba-
ross koli Landler-termében, ahol a
jelenlegi tagok legszebb mosolyuk-
kal és önfeledt jókedvükkel bizto-
san jelen lesznek, már csak Rád

várunk!
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Bevezető
Nálunk elıször a 2006-os évfo-

lyam hallgathatta a tárgyait új tan-
rendben, de az úgynevezett „Bolognai
Folyamat” már 1998-ban elkezdıdött,
amikor Franciaország, Olaszország, az
Egyesült Királyság és Németország
aláírta a Sorbonne-i Nyilatkozatot.
Ennek kibıvítését 1999-ben még 29
ország felsıoktatásért felelıs minisz-
tere írta alá, köztük Magyarországé is.
Ez volt tehát a kezdı lépés. Felmerül
a kérdés, hogy miért is jött
létre ez a nyilatkozat, és
miért csatlakoztunk hozzá?

A cél már a kezdetektıl
fogva az volt, hogy létrehoz-
zanak egy Európai Felsıokta-
tási Térséget, amiben a
hallgatók könnyen járnak át egyik
egyetemrıl a másikra, vagyis nem
okoz gondot a tanulmányokban, ha
valaki néhány félévet külföldön hall-
gat, külföldön is elismerik a tanulmá-
nyokat, hiszen az egységes „szintek”
miatt a munkáltatók átlátják, hogy a
megszerzett diploma mit ér, közelebb
kerülnek egymáshoz az európai orszá-
gok, és az egyetemek olyan tudást
biztosítanak, ami kiváló minıségő
képzéssel hozzájárul a fejlıdéshez.

Ezeket a mondatokat a Bolognai
Tanácsadó Hálózat „BOLOGNAI
iránytő” címő kiadványában olvashat-
juk. A társaság az elért eredmények
mellett folyamatosan figyeli, hogy
milyen további célkitőzésekkel bıvül-
nek az eredeti elhatározások, és errıl
rendszeres tájékoztatást ad.

A kiadványból megtudhatjuk azt
is, hogy az alapfeladat egy olyan fel-
sıoktatási rendszer kialakítása, ami-
nek a hallgató a központja, vagyis a
tantervek az ı igényeihez igazodnak,
akkor is, ha úgy dönt, hogy egy kül-
földi ösztöndíjat pályáz meg.

A gyakorlatban mindezt úgy pró-
bálják megvalósítani, hogy az orszá-
gok képviselıi kétévente összeülnek,
és megvizsgálják, mit lehet tenni
azért, hogy a célok maradéktalanul
megvalósuljanak, és a térség egysé-

ges legyen.
Ennek elsı lépése a kre-

ditrendszer bevezetése volt.
Ennek elınyeirıl talán Ti is
sokat hallottatok már, elsı-

ként itt is az egyetemek kö-
zötti áthallgatási lehetıséget (a

kreditek átvihetık, befogadtatha-
tók) emlegették. Természetesen nagy
elıny még az egyéni tempóban hala-
dás, és hogy nem kell félévet ismé-
telni egy-egy tárgy elbukása miatt,
hanem tovább lehet haladni.

Ezt követte a kétlépcsıs képzés.
Ennek alapvetı koncepciója az volt,
hogy könnyen meg lehessen állapí-
tani, ki milyen diplomával rendelke-
zik, vagyis olyan képzési szakaszok
jöjjenek létre, amiket könnyen át
lehet látni és összehasonlítani. Ma-
gyarországon is létezett a fıiskolai
képzés, ami után kiegészítı képzést
kellett elvégezni az egyetemi szintő
diplomához. Az új képzésben már
olyan lépcsık vannak, amilyenek más
országokban is, így átláthatóbb, hogy
ki milyen képzettséggel rendelkezik.

A bolognai képzésben gyakorlati-
lag három lépcsı van, a BSc, az MSc,
ez után a következı pedig a PhD-hall-
gatói fokozat. Nálunk még nem gya-
kori, de külföldön sokkal inkább, hogy
aki MSc-re jár, az utána a doktorit is
egybıl megszerzi.

Kevesen tudják, de a kétlépcsıs
diplomához jár egy olyan oklevélmel-
léklet is, amely a tanulmányok tartal-
mát és elımenetelét írja le. Ezt
elsısorban magyar nyelven állítják ki,
de bármilyen nemzetközi nyelven
kérhetı. A munkáltatók így pontos in-
formációt kaphatnak a tanulmányok-
ról. 

A kétlépcsıs képzés minıségét
elvileg minden fıiskolán és egyete-
men vizsgálják, nálunk a Magyar Fel-
sıoktatási Akkreditációs Bizottság.
Emellett a HÖOK (Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája) is
részt vesz minden felsıoktatási dön-
tésben.

A leírtak szerint tehát minden
szép és jó, a képzés csak a mi igé-
nyinket szolgálja. Ha megnézzük

BSc képzés – más szemmel
Talán egy egész Közhír foglalkozhatna a BSc-képzéssel, hiszen

nincs olyan hallgató, oktató vagy a BME-hez bármilyen módon
kötődő személy, akinek ne lenne róla véleménye. Ebben a cikk-
ben kicsit áttekintjük a képzést, először országos, majd közlekkari
szinten, hogy képet kaphassatok róla, mi is a lényege a bolognai
rendszernek, illetve milyen módon fogadtuk, mi közlekesek.

Bevezető

„A
„ B o l o g n a i

Folyamat” már
1998-ban el-

kezdődött”
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azonban a közlekkaros körképet, biz-
tosan nem ezt tapasztaljuk… legtöb-
ben még három év után is mindig
visszasírják a jól bevált, néhányak
által „mérnöki”-nek hívott 5 éves
képzést.

Oktatók
Ha rátekintünk a BSc és a hagyo-

mányos képzés tantervére, elsıre
drámai nagy változások nem vehetık
észre, azonban ha részletesen szem-
léljük a listát, néhány módosítás min-
denképp szemet szúr. Röviden – a
teljesség igénye nélkül – áttekintet-
tük a két tanrendet, és ennek kapcsán
szólaltattunk meg pár érintett
tanszéket és oktatót, a tapasz-
talat ugyanis az, hogy az ok-
tatók elsısorban a tanrend
megváltozását kritizálták.

Rögtön az elsı félévet
érinti a Mechanika tantárgyhár-
mas: a három félév ugyan megma-
radt, azonban lényeges változás, hogy
egy szemeszterrel elırébb csúsztat-
ták a Jármőváz és Könnyőszerkezetek
Tanszék tárgyait. A régi képzésben ta-
vasszal tartották a Statikát, ugyanis
fontos a matematikai megalapozás a
tárgy sikeres abszolválásához – ennek
fényében talán magyarázza az elsı zh
86 százalékos bukási arányát az, hogy
a Matematika és a Mechanika elsı fél-
éve párhuzamosan és nem csúsztatva
fut. A Mechanika I. tárgy elıadója, Dr.
Szıke Dezsı is ebben látja a problé-
mák forrását: a hallgatók nem ren-
delkeznek elegendı matematikai
háttérrel, ráadásul a gimnáziumi ta-
nulmányok során sem sajátították el
megfelelı mértékben a matekot.
Ugyanakkor, a tanszék keze meg van
kötve, ugyanazt a tananyagot kell le-

adniuk, kevesebb óraszámban (heti
hat óra helyett négyben), így a leve-
zetésekre nem jut idı, és a hallgatók
csak a végeredményeket tanulják
meg. Így, az „odavezetı út” hiányá-
ban a problémamegoldási módszere-
ket nem ismerik meg kellı
mértékben, és ezzel a „favágás” kerül
elıtérbe. 

A közlekedésmérnöki képzés
másik kulcsszerepet játszó tárgycso-
portja, a Hı- és Áramlástan is változ-
tatásokon ment keresztül. Itt sem a
félévek számán, sem az ütemezésen
nem variáltak, de a tematika válto-
zott: egyrészt az eddig elszeparált
hıtant és áramlástant összeolvasztot-

ták, másrészt a lecsökkent óra-
szám miatt a tananyagon is
vágni kellett. A Repülıgépek
és Hajók Tanszék négy okta-
tója (Dr. Sánta Imre, Dr. Gausz

Tamás, Hargitai Csaba és Dr.
Veress Árpád) szerint a szétvá-

lasztással nem történt jelentıs válto-
zás az eredményekben, amiben az is
közrejátszott, hogy csökkentettek a
vizsgaanyagon, azonban ezzel párhu-
zamosan növekedett a
zárthelyik száma. Az
elıadások száma a fe-
lére zsugorodott, így
olyan témaköröket
számőznie kellett a tan-
széknek a tematikából,
melyek mélyebb fizikai
tartalmat takarnak, és
nem kapcsolódnak köz-
vetlenül a késıbbi ta-
nulmányokhoz, illetve
más tárgyakban kerül-
nek elıadásra. 

Mindezzel párhuzamosan, új tan-
tárgy is bekerült a képzésbe: az elsı
félévben a TTK Elméleti Fizika tan-
széke Fizika A2K néven elektrosztati-
kát, mágnességet és optikát oktat
karunkon. Ezzel kapcsolatban Dr.
Varga Imre, a tárgy elıadója volt se-
gítségünkre. Az ı meglátása szerint az
oktatási törvény módosítása folytán –
ami megszabta a kötelezı természet-
tudományos tárgyak számát a mér-
nöki képzésekben – a Közlekkar
„megrendelt” egy tárgyat a TTK-ról,
és a választás erre a tantárgyra esett.
A kurzus elnevezése a következıt ta-
karja: az elsı bető jelöli a tárgy ne-

hézségét (A-legkönnyebb, C-legnehe-
zebb), a második szám pedig a tudo-
mányterületet (1-mechanika,
termodinamika; 2-villamosságtan, op-
tika; 3-modern fizika). A mechanika
és a hıtan oktatása megoldott a
karon belül, ezért esett a választás a
2-es jelő tárgyra. 

Diákok
A BSc-képzésrıl a hallgatók

véleménye sem túl pozitív… Több év-
folyamból kérdeztünk meg diákokat,
és már rögtön elsıre furcsa választ
kaptunk: „Kiforratlan, kidolgozatlan
és átgondolatlan. Szerintem a képzés
lerövidítésébıl adódnak a fı problé-
mák. Lecsökkentették ugyan képzés
idejét, mégis ugyanazt akarják meg-
tanítani, de mivel nincs rá idı, a tan-
anyagot is csökkenteni kellett, így
nem megyünk bele mélyen a dol-
gokba. Sok tárgy lett, amit felszíne-
sen tanulunk. Régebben kevesebb
tárgyat tanultak nagyobb mélységig.
Itt talán inkább a túlélés a cél... és a
tudás sem lesz az igazi.”

Annyi valóban biztos, hogy 5 év
után nagyobb ismeretanyaggal ren-
delkezik egy ember, mint 3 és fél
után, illetve több tapasztalatot tud
szerezni. Emellett a hallgatók is kifo-
gásolták, hogy szinte lehetetlenség
támogatási idın belül elvégezni a
képzést.

„Az egyetemet a hagyományos
rendszerben 5-6 év alatt elvégezték
átlagosan, míg most a 3,5 év BSc mel-
lett, ha az ember tényleg értékes dip-
lomát szeretne szerezni, akkor az
MSc-t is el kell végezni, ami szintén 2
év csúszás nélkül, és valljunk be
ıszintén, sajnos kevesen vannak ma-

Oktatók
Diákok

„Az
e l ő a d á s o k

száma a felére
z s u g o r o -

dott.”
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napság azok, akik egy-két félévet
nem csúsznak a tanulmányaikkal.”

A hagyományos képzésben részt-
vevık közül a többség nem tanulna
ebben a rendszerben, ık is elsısorban
azt látják, hogy bár az óraszám le-
csökkent, a követelmények megma-
radtak, így viszont sokkal nagyobb
arányban buknak ki a hallgatók.

„Mivel én még a hagyományos
képzésben tanultam, és volt némi
csúszásom, ezért volt alkalmam 1-2
BSc-s tárgyat hallgatni. Ez alapján azt
tudom mondani, hogy tantárgyanként
más és más különbségek fedezhetıek
fel a két tanterv között.”

Az elsıévesek többsége még bi-
zakodó. 2-3 hónap után még nem tel-
jesen nyilvánvaló, hogy mit is
várhatnak el. Ennek ellenére többen
válaszolták arra a kérdésre, hogy me-
lyiket választanák a hagyományos, il-
letve a BSc-képzés közül, azt, hogy az
osztatlan képzést.

„Sokkal logikusabbnak tőnt a
tanterve, például azt hiszem a
mechanikát csak a 2. félévtıl
tanulták, amikor már meg-
volt hozzá a kellı matemati-
kai alapjuk. Ugyanez a
helyzet szerintem a fizikával
is.”

Sajnos tanáraink szájából
is sokat halljuk, hogy a BSc-s dip-
loma már nem fog annyit érni, mint a
„régi” képzésben szerzett, ezért saj-
nos sokan érzik azt, hogy emiatt kicsit
alulértékelik, pedig még csak most
kezdte az egyetemet:

„Nem mi tehetünk róla, hogy ezt
tanuljuk ebben a rendszerben, ne
minket okoljanak érte a tanárok.”

A kérdésre, hogy tervezik-e ta-
nulmányaikat a mesterképzésben

folytatni, több eltérı választ
kaptunk. 

„Tervezem, hogy to-
vábbmegyek MSc-re, de
azon gondolkodom, hogy
azt külföldön kéne csi-
nálni, a kedvezıbb lehe-

tıségek miatt.”
„Igen, mindenképpen

szeretnék maradni, mivel fon-
tosnak tartom ezt a kiegészítést is
ahhoz, hogy igazán jó szakember le-
hessek.”

„Nem, örülök, ha a BSc-t elvég-
zem 5 éven belül.”

Egyszerő hallgatóként talán nem
is lehet pontosan megítélni, miben is
rejlenek a BSc és a hagyományos kép-

zés tantervének igazi
különbségei, illetve
hogy mekkorák is
ezek a különbségek
az egyes tantárgyak-
nál, és hogy a késıb-
biekben ezek milyen
következményekkel
járnak majd. Az
egyértelmő, hogy a
képzés jelenlegi hi-
báit sajnos a diákok
is érzékelik, pedig
nekik kéne legopti-
mistábban hozzá-
állni a témához.

Konklúzió
A bevezetıben leírtak talán meg-

valósulnak nálunk is, de a legtöbben
nem tudják, milyen lehetıségeik van-
nak egy BSc-s diplomával. A Közlekka-
ron nem jellemzı, hogy külföldre
áthallgatunk, ennek oka az is, hogy
kevés helyen van meg ugyanez a kép-
zés, illetve az is, hogy a hallgatók fél-
nek tıle, hogy a már így is elcsúszott
tanulmányokon egy külföldi félévvel
csak rontanának.

Sokan panaszkodnak a tan-
rendre: szó ami szó, vannak benne
hibák, amiken a jövıben remélhetı-
leg javítani is fognak, de pozitív hoz-
záállással (mind oktatóink, mind a
diákok részérıl) talán megvalósulhat-
nak a Bolognai Folyamat céljai, és ha
másban nem is, bízhatunk abban,
amit az egyik diák mondott: „…lehet,
hogy a BSc-s diplomát lenézik, de a
BME-s diplomát talán nem”.

Martina, Petrus,
Jani

Konklúzió

„A
hagyományos

képzésben részt
vevők közül a több-
ség nem tanulna

BSc-rendszer-
ben.”
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KITÜNTETÉSKitüntetés

Egy napfényes, tiszta, ámde ret-
tenetesen hideg csütörtöki reggelen,
9 órakor álltunk sorba a Parlament
északi bejáratánál a szintén vacogó
egyenruhásokkal, akik egyenként
mindenkit átvizsgáltak, mielıtt bárki
belépett volna a területre. Sorban
állás közben örömmel fedeztem fel is-
merıs arcokat, hallgatótársaimat és
oktatóinkat egyaránt, egyúttal meg-
nyugodtam, hogy biztos nem néztem
el a napot és az
órát. Miután tüzete-
sen átvizsgáltak
bennünket, belépést
nyerhettünk az or-
szág házába, ahol a
meghívó szerint át-
adják a Gábor
Dénes-díjat. Termé-
szetesen felkészül-
ten érkeztem az
eseményre, elolvas-
tam a névadó élet-
rajzát, a létrehozó
Novofer alapítvány
rövid történetét,
áttekintettem az
eddigi díjazottakat.
Kiderült, hogy ezt a
díjat 1989-ben
hozta létre egy el-
hivatott és lelkes
vállalkozói kör, akik ezzel akarták el-
ismerni kicsiny országunk kiemelkedı
tehetségeit a mőszaki tudományok
terén. Ez alkalommal négy kategóriá-
ban osztották ki az ilyenkor szokásos
emlékoklevelet, és egy hologrammal
ellátott Gábor Dénes-emlékérmet:
Hazai, Nemzetközi, Tudományos Diák-
köri és In Memoriam Gábor Dénes-
díjak. Természetesen az idei
díjazottak névsorát titokban tartották
a többség elıtt, csak az ünnepélyes
ceremónián derült ki, hogy ki kap el-
ismerést, de ne rohanjunk ennyire
elıre.

A Ház patinás aulájába lépve egy-
bıl elfogott egy furcsa érzés, ami
mindig akkor keríti hatalmába az em-
bert, amikor tudja, hogy fontos ese-

mények színhelyén tartózkodik. Nos,
ezt az érzést elsısorban a koronázási
ékszerek, a rendkívül gazdag díszítés,
és az az egészen szokatlan miliı
okozta, ami látszólag minden egyes
meghívottat megérintett. A rövid ide-
genvezetésbıl megtudtuk, hogy ki,
miért, hogyan építette a Házat, mő-
szaki érdekességeket is hallhattunk,
de ezek részletezésére itt most nem
nyílik alkalmam. 

Pontban 11 órakor elfoglalták he-
lyüket a Fırendházi teremben a dísz-
vendégek (például a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, a Ház-
elnök, miniszterek, rektorok) és az
eseményt levezénylı személyek, az
alapítvány kuratóriumának elnök-
sége. A Himnusz után Dr. Pálinkás Jó-
zsef beszédében kiemelte, hogy
mennyire fontos szerepet kapnak a
mőszaki értelmiség tagjai a mai mo-
dern társadalom építésében, a külön-
féle válságok – morális, gazdasági,
politikai – kezelésében, és a kivezetı
utak keresésében.

Az átadási ceremónia során min-
den egyes elismerésben részesülıt ki-
szólítottak a patkó közepébe,
elhangzott, hogy az illetı mivel érde-

melte ki a díjat, majd kézfogás és
fényképezkedés következett. Karunk-
ról elsıként Dr. Palkovics László tanár
urat, a Gépjármővek Tanszék vezetı-
jét szólították a pulpitushoz. Többek
között az intelligens jármő- és út-
rendszerek, a vezetıt segítı rendsze-
rek kidolgozásában vállalt áldozatos
és innovatív munkájáért, valamint a
mőszaki értelmiség képzésében vég-
zett iskolateremtı módszereiért
kapta az elismerést. 

Következı kitüntetett, akivel a
kar büszkélkedhet, Dr. Michelberger
Pál professzor úr, aki In Memoriam
Gábor Dénes-emlékplakettet kapott,
a névadó szellemiségének példamu-

tató megırzésé-
ért.

Végül, de
nem utolsó sor-
ban Gábor Dénes
Tudományos Diák-
köri Ösztöndíjat
kapott Antal Nor-
bert, aki társaival
- Bakos Andrással,
Cimer Mónikával,
Sztrapkovics Ba-
lázzsal, Takács
András Tamással –
együtt megírt
TDK-dolgozatáért
vehette át az elis-
merést Dr. Péceli
Gábortól, egyete-
münk rektorától. 

Az ünnepséget
a Szózat zárta, ez-

után állófogadást rendeztek a Va-
dászteremben, ahol a protokollnak
megfelelı menübıl lehetett válo-
gatni. Az itt elhangzott pohárköszön-
tık is kiemelték a mőszaki értelmiség
elengedhetetlenül fontos szerepválla-
lását a modern társadalomban, és a
közelgı évzárásra való tekintettel
mindenkinek kellemes ünnepeket kí-
vántak.

Az összes díjazottnak az egész
szerkesztıség nevében ezúton gratu-
lálok, és további sikeres
munkát kívánok.

Pól

Gábor Dénes-díjjal kitüntetve…
2009. december 17-én az Országház impozáns Főrendházi

termében immár huszadik alkalommal került átadásra a Gábor
Dénes-díj, amely hazánk egyik legnagyobb műszaki-értelmiségi
elismerése. Karunk idén három díjazottal is büszkélkedhet.
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Úgy tudom, hogy a tanár úr a
Hadmérnöki Karon végzett páncélos
és gépjármő szakon.

A kisújszállási Református Gim-
náziumban érettségiztem, a honlapo-
mon is van egy nagyobb anyag az
Alma Materemrıl. Azóta is minden
évben kétszer én rendezem az ottani
öregdiákok találkozóját, ahova Kisúj-
szállástól Debrecenen és Los Angele-
sen át Sidney-ig mindenhonnan
érkeznek régi diákok.

Másfél évig voltam népi kollégi-
umban, de amikor Rákosi felszámolta
a NÉKOSZ-t, mert nem tetszett neki
ez a túlságosan önálló és autonóm
szervezet, akkor hirdették meg a had-
mérnökképzést, és akkor nyertem fel-
vételt a Honvéd Kollégiumba. Ott az
autós tanulókörnek voltam raj- és
szakaszparancsnoka ‘49-tıl ‘52-ig.
Annyira el voltunk szigetelve, hogy
fogalmunk sem volt, mi történik kint
a nagyvilágban. Persze szombaton,

vasárnap volt kimenı, amikor elme-
hettünk uszodába vagy a Margitszi-
getre, de nem is tudtunk arról
például, hogy voltak kitelepítések.

Ezután egy évig a Haditechnikai
Intézetben dolgoztam kutatóként. A
kihallgatáson, vagy mai szóval az ál-
lásinterjún, nagyon örültek, amikor
megtudták, hogy páncélosként végez-
tem, és a mőszaki osztályra kerültem,
mert ott gyártották a harckocsi akná-
kat. Gyújtózsinórokat minısítettem,
pokolgépet terveztem a MOM ébresz-
tıórájából. Volt két találmány, ezek-
nek a kísérleteiben is részt vettem. Az
egyik egy kumulatív töltető akna volt,
ami mőanyag köpenyben volt, és ha
elásták, akkor ugye nem találta a
fémdetektor, robbanáskor pedig fel-
felé tört ki belıle a robbanóanyag. Az
intézet szabadalmat is kapott erre a
találmányra. A vastag páncélon egy
ujjnyi lyukat égetett, majd a harcko-
csi belsejében az acél szétfröccsent,
és valószínőleg mindenki meghalt
volna, bár élesben ugye szerencsére
nem próbáltuk ki. Az egyik ilyen tesz-
ten ott volt Farkas Mihály is, az akkori
honvédelmi miniszter, és amikor rob-
bantásra került a sor, kidugta a fejét,
hogy lássa, de egy ırmester úgy le-
rántotta, hogy elterült, és pont a rob-
bantást nem látta.

Ezután kerültem a Leningrádi Po-
litechnikai Intézetbe, ahol hidrodina-
mikus nyomatékváltókkal és bolygó-
mővekkel, tehát a gépjármővekben
alkalmazott mechanizmusokkal fog-

A katedra másik oldalán
Megszokott rovatunkban ezúttal dr. Lévai Zoltánnal, a Gép-

járművek Tanszék professzorával, megannyi szabadalom tulaj-
donosával beszélgettünk.

Megkértük Dr. Emıd István
tanár urat, hogy beszéljen pár gon-
dolatban Lévai tanár úr (Lézo) tan-
széki munkásságáról.

Én a Gépészkaron végeztem, és
az ottani autós tanszéken, a Gázgé-
pek és Automobilok Tanszéken he-
lyezkedtem el. Az 1960-as évek vé-
gén egyesítették a két egyetemet, az
Építıipari és Közlekedési Mőszaki
Egyetemet és a Budapesti Mőszaki
Egyetemet. Ezt követıen tették át a
mi tanszékünket a Közlekedésmér-
nöki Karra, majd egy év múlva egy
közös tanszék lett a kettıbıl Lévai
tanár úr vezetésével, aki korábban is
a közlekkari Gépjármővek Tanszék
vezetıje volt. Én akkor ıt nem iga-
zán szerettem, mert ugye mi voltunk
a kis hal, akit megevett a nagy hal.
De az sem volt szimpatikus, hogy új
ülésrendet csinált, minden szobába
egy-egy ember került a két régi tan-
székrıl, aminek aztán az lett az elı-
nye, hogy gyorsabban összekovácso-
lódtunk, nem különcködtünk. Nagyon
nagy igyekezettel próbált közössé-
get faragni a tanszékbıl, és ez sike-
rült is. Annak idején nagy, két-há-
rom napos kirándulásokat szerve-
zett, ahova családostul mentünk.
Voltunk Magyarországon, Pécstıl
kezdve Debrecenen át Zalaegersze-
gig, és persze voltak kisebb külföldi
útjaink is, Lengyelországba, Észak-
Erdélybe. Külsı („káká”) munkákat is
végeztünk annak idején, amiknek
volt egy fel nem osztható része, amit
közösségi tevékenységekre lehetett
fordítani.

Lévai tanár úr a Közlekedés-
mérnöki Karnak minden szempont-
ból nagyon jelentıs alakja, dékán is
volt, az elızı egyetemen volt még
rektorhelyettes is, tehát egy igazi
vezetı egyéniség. Egy rossz tulaj-
donsága volt, amit azóta sem ismer
be, hogy nem volt hajlandó a hatal-
mát a tanszék részére kihasználni.
Az egyetemen az szokott történni,
hogy ha valakinek vezetı szerepe
van, akkor él azzal, de ez a hatás
aztán végeredményben kiegyensú-
lyozódik. Például akkor terjeszke-
dett a Vegyészmérnöki Kar, amikor
vegyész rektor volt, akkor épült az
építılabor, amikor építımérnöki, a
V1 és V2 épület, amikor villamos-
mérnöki volt a rektor. Lévai tanár úr
pedig egy kicsit túl becsületes volt
mindig is, és mivel a többiek vissza-
éltek a státuszukkal, mi egy kicsit
hátrányos helyzetbe kerültünk. 

Azt mondhatom, hogy jó barát-
ságban vagyunk. Amit tesz, az min-
dig végiggondolt és nagyon logikus,
csak nem mindig célszerő. Mindig
megmondja, amit gondol, de az sem
mindig célszerő. A nyelvészettel
sokat foglalkozik, nagyon ad a mő-
szaki nyelvre, de ott is hajlandó a
széllel szembe menni. Ilyen szem-
pontból ı kicsit különcnek tőnik, de
csak azért, mert betart olyan szabá-
lyokat, amit mások nem tartanak be.
De ha bármi kérdésem van, még ma
is azonnal hozzá fordulok, mert hal-
latlanul jól tud gondolkodni.
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lalkoztam, és a disszertációm végül
ez utóbbiról szólt. Késıbb majd egy
évig voltam a Michigani Egyetemen is,
de a feleségem betegsége miatt pár
hónappal korábban kellett hazajön-
nöm. Ott is a bolygómővekkel foglal-
koztam, meg is jelent két-három
cikkem egy nemzetközi folyóiratban.
Harmincévesen kerültem az Építıipari
és Közlekedési Mőszaki Egyetemre,
annak is a Közlekedési Üzemmérnöki
Karára. Voltam dékánhelyettes, majd
rektorhelyettes is. Az egyesülı Buda-
pesti Mőszaki Egyetem Közlekedés-
mérnöki Karán kétszer hároméves
ciklusban dékán is voltam.

Régen mőködött karunkon egy
kvázi-kétlépcsıs („konduktív”) kép-
zési rendszer, ami azt jelentette,
hogy az, aki a harmadik év végéig
nem tudta letenni a szigorlatokat, írt
egy záródolgozatot, és üzemmérnöki
oklevelet kapott. De aki mondjuk
Gyırben jól végezte a fıiskolát, s le-
tette a mi szigorlatainkat, beiratkoz-
hatott a negyedik évre, mintha
eredetileg is karunkon kezdte volna
tanulmányait. A rendszerváltáskor el-
törölték ezt, s visszaállították a ha-
gyományos, deduktív felépítéső
tantervet. Persze, hiába hangoztat-
tuk, hogy az üzemmérnöki kibocsáj-
tás nem cél, hanem eszköz az
okleveles mérnöki képzés színvonalá-
nak emelésére: humánusan le tudtuk
kapcsolni azokat, akikbıl nem lehe-
tett jó konstruktır, kutató stb. A töb-
biek észre sem vették, hogy átléptek
a második „lépcsıbe”, szemben a ve-
gyészmérnöki karokkal, ahol a harma-
dik év után mindenki kapott
üzemmérnöki oklevelet. Nem tudom,
hogy mit szólnak most azok, akik
megszüntették a kvázi-kétlépcsıs
rendszert, s élvezhetjük a merev két-
lépcsıs képzést, és annak is a lehetı
legrosszabb fajtáját, az amerikait:
deduktív felépítés, szemben az ang-
liai konduktívval, ahol a szaktárgyak
már az elsı évben megjelennek,
ugyanakkor velük párhuzamosan az
elméleti, alaptudományi tárgyak (ma-
tematika, mechanika stb.) oktatása
elhúzódik a felsıbb évfolyamokig. Ma
is él az a hibás nézet, hogy a „túl
korai szakosodás” nem jó. Attól függ,
hogy mit értünk szakosodás alatt: a
gyakorlótér (gépjármő, repülıgép

stb.) vagy a tevékenység (kutatás,
tervezés, üzemeltetés stb.) kiválasz-
tását. Az elıbbi nem befolyásolja a
késıbbi szakmai karriert (például a
Vasúti Jármővek Tanszék vezetıje egy
autógépész professzor volt), az
utóbbi annál inkább, tehát azt
kell késıbbre halasztani. 

Az egyetemi élet
mellett a közösségi
életben is aktívan
részt vett...

Minden hallgatói
megmozduláson ott vol-
tam, ott vagyok. Nem
csak a szakestélyeken,
hanem a gólyabálokon, bala-
toni táborozásokon, Aranykeréken. Az
elsı alkalommal el is raboltak, és csak
váltságdíjért cserébe engedtek el. A
váltságdíj az volt, hogy sört kellett
összegyőjtenie a tanszék munkatársa-
inak. 

Mivel foglalkozik szabadidejé-
ben?

Fotózás, filmezés, honlapkészí-
tés, újságírás. Az utóbbinak köszön-
hetem, hogy fogékony lettem a
helyes nyelvhasználatra. Már a gim-
náziumban szerkesztettem-írtam a
faliújságot, aztán húsz évig voltam az
olvasószerkesztıje a Technika címő
folyóiratnak. Akkor tanultam meg,
hogy mi a különbség  például a fejlı-
dés és a visszafejlıdés, a nagy és a
magas, az emelkedik és a növekszik
stb. között. Ma is érzékenyen érinte-
nek a hibás magyarsággal mondott
szavak, mondatok. Cikket is írtam az
„Édes anyanyelvünkbe” az ikes igérıl,
annak alanyi és a tárgyas ragozásáról.
Arany János is írt errıl egy verset: ne
az akadémikusok döntsék el, hogyan
beszéljen a magyar nép. Ma is tagja
vagyok a százéves múltra visszate-
kintı Magyar Újságírók Szövetségé-
nek. Ami a honlapkészítést illeti, több
mint tíz évig szerkesztettem, csinál-
tam a tanszék honlapját (meg még
más honlapokat is). Most, hogy átala-
kították nekem nem tetszı szerkeze-
tőre, megváltam tıle, illetve
leválasztom a nem kimondottan tan-
széki anyagot (automobilizmus törté-
nete, PRESSE stb.), s abból önálló
honlapot csinálok (automobilizmus.
hu). Önállósítottam a saját honlapo-
mat is (lezo.hu).

Hogy érzi, amiben hitt, és amit
az évek során felépített, mennyire
vannak hatással a jelenkorra?

A rendszerváltáskor azt kérdez-
tem magamtól, hogy érdemes volt-e?

Azóta is sokszor kapok egysoros e-
mailt azzal a szöveggel,

hogy érdemes volt. Az az
érzésem, hogy ha elöl-
rıl kezdhetném, akkor
is ugyanígy csinálnék
mindent. Eddig is a
belsı motivációimra
hallgattam, így úgy

érzem, hogy mindig jó
irányba haladtam annak

ellenére, hogy nagyon sok ku-
darc ért.

Sok minden olvasható a honlapo-
mon a gondolataimról, visszaemléke-
zéseimrıl, provokatív írásaimból,
mint például a már említett „Ikes ige,
ikes iga”. Az egyik cikkem, a „1848 -
forradalom vagy rendszerváltás?” meg
is jelent az amerikai Népszavában. 

Mit tanácsolna a mai fiatalok-
nak?

Ilyesmiket nem szoktam megfo-
galmazni, mert nagyképőségnek tar-
tanám. Egy dolgot azonban nagyon
fontos tudni: a mai fiatalok sem rosz-
szabbak, mint a tíz vagy akár száz
évvel ezelıttiek, csak mások, egészen
mások. És amiért mások, azért bizony
sok emberben ellenszenvet keltenek.
Elsısorban az nem tetszik sokaknak,
hogy a fiatalok mindenbe bele akar-
nak szólni, sıt dönteni akarnak – ta-
pasztalatok nélkül. Nos, ez valóban
kényes kérdés. Régebben a hallgatók
nem szólhattak bele, hogy milyen
tantárgyakat milyen sorrendben kell
felvenni, milyen legyen a vizsgasza-
bályzat, melyik tanszék mikor, hány
zárthelyit irathat stb. Ma viszont
egyik-másik kérdésben a hallgatók
döntenek, ami nem mindig szeren-
csés. Érthetık, de nem helyeselhetık
például azok a törekvések, melyek a
követelmények lazítására, a szaba-
dosság növelésére irányulnak.

Köszönöm szépen
a beszélgetést!

Balage & Petya

„Min-
dig a Bartókot

hallgatom, egyrészt,
mert nagyon jó zenék van-

nak rajta, másrészt pedig,
amikor indulok haza, és még
hallom, arról tudom, hogy

nem áramtalanítot-
tam a szobát.”
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Jelen cikkemben egy nem any-
nyira ismert, ám meglehetısen fontos
társadalmi szerepvállalásra szeretném
felhívni a figyelmet, mellyel egy kis
plusz jövedelemre is szert tehetünk,
miközben jót cselekszünk.

Amikor az elmúlt félév Állásbör-
zéjén sétáltam, felkeltette figyel-
mem, hogy egy bizonyos Plazmaszol-
gálat (nevő vállalat) is képviselteti
magát. A standjukhoz érve megle-
pıdve tapasztaltam, hogy az addig
megszokottaktól eltérıen nem hagyo-
mányos munkaerıt kerestek, hanem
segítıkész, önzetlen és vállalkozó
szellemő fiatalokat, akik hajlandóak
embertársaikon segíteni. Pontosabban
donorokat kerestek, akik vérükkel és
vérplazmájukkal mentenek meg sú-
lyos betegségben szenvedıket. A Plaz-
maszolgálat tevékenysége – a plazma-
ferezis – által kapcsolatot teremt az
egészséges plazmaadókkal és a bete-
gekkel. A részletekrıl Papp Anna cent-
rumvezetıt és Dr. Dániel Zsuzsanna
vezetı fıorvost kérdeztem a Czuczor
utcai központban.

Kérem, foglalják össze röviden,
hogy mi a plazmaferezis lényege.

D.Zs. A ferezis a véradás speciá-
lis formája, mely során a donortól egy
erre a célra kifejlesztett készülékkel
levesszük a vérét, melyet sejtekre és
plazmára bontunk. A gép a gyógyszer-
gyártáshoz szükséges plazmát egy pa-
lackba győjti, majd a sejtes alkotókat
visszaadja, miközben folyadékpótlás
is történik.

P.A. A ferezis a véradáshoz ké-
pest kisebb megterhelést jelent a
szervezet számára, ugyanis itt csak a
vér egy részét vesszük el, a másikat
visszajuttatjuk, és az egészséges szer-
vezet két napon belül újratermeli a
levett plazmát. A ferezis célja, hogy a
levett plazmából a különbözı vérkép-
zıszervi rendellenességben szenvedı,
súlyos égési sérült vagy tartósan kó-

mában lévı páciensek számára gyógy-
szereket tudjunk gyártani – alvadási
faktorok, albumin, immunglobulin
stb. –, amihez elengedhetetlenek a
donorok, ugyanis ezeket a mediciná-
kat szintetikus úton nem lehet elıál-
lítani.

Kik lehetnek donorok?
D.Zs. Minden 18-60 év közötti

egészséges ember, aki az adást meg-
elızı 6 hónapban nem esett át fertı-
zésveszélyes beavatkozáson (tetová-
láskészítés, piercingbehelyezés).
(Hasonló kritériumok vannak, mint a
teljes vér adásánál.) Az elsı találkozás
alkalmával részletes orvosi vizsgálat
és vérvétel történik. Ha az eredmé-
nyek negatívak, akkor a donornak le-
hetısége van a következı alkalomtól
kezdve plazmát adni. Fontos, hogy
akik jönnek plazmát adni, azok a do-
nációt megelızı órákban legalább 2
liter folyadékot igyanak, és elıtte
megfelelıen étkezzenek, kerülve a
nehéz és zsíros ételeket.

A donációnak milyen pozitív
élettani hatásai vannak?

D.Zs. Biológiai szempontból fris-
síti a fehérjéket. Ezenkívül donoraink
beszámoltak olyan esetekrıl, hogy a
pattanásaik kezdtek elmúlni, érezték,
hogy a szervezetük elkezd tisztulni,
valamint felfrissültek.

Mit jelent az, hogy valaki adhat
plazmát?

D.Zs. Elsısorban egy életérzést,
hogy segíthet valakin. Továbbá folya-
matos egészségügyi felügyeletet, hi-
szen rendszeresen végzünk a donorja-
inkon különbözı vizsgálatokat.
Valamint nem megvetendı az sem,
hogy költségtérítést adunk, melynek
mértéke alkalmanként 2.000 Ft, plusz
bónuszrendszer. Ezen kívül támoga-
tónk a Magyar Turizmus Zrt., aki ha-
vonta egy wellness-hétvégét sorsol ki
a plazmaadók között. Egyéb megle-
petésekkel is kedveskedünk donora-
inknak.

A levett plazmával mi törté-
nik, hol és hogyan dolgozzák fel?

P.A. Elviszik Németországba,
ahol a Biotest AG – nagy gyógyszer-
gyártó vállalat – feldolgozza, gyógy-
szereket gyárt belıle, és visszaküldi
hazánkba. Amennyiben megfelelı
mennyiségő plazmával tudunk hozzá-
járulni a gyógyszergyártáshoz, akkor
lehetıségünk van kérni, hogy az or-
szágba olyan készítmények érkezze-
nek, amelyek magyar donortól szár-
maznak.

A szolgálat tevékenysége még
milyen további folyamatokra terjed
ki?

P.A. Tevékenységünk által a pre-
venciónak is része vagyunk, hiszen be-
szélünk/írunk olyan nem mindennapi
témákról is, melyekrıl az emberek
nem mernek, vagy nem akarnak be-
szélni, mégis nagy hatással vannak
életünkre. Ilyen a HIV-AIDS, Hepatitis,
kockázatos nemi kapcsolatok, alko-
holfogyasztás, drogok stb. Azt szeret-
nénk, ha a fiatalság nem lenne
egyenlı a bolondsággal! Tesszük mind-
ezt azért, mert figyelemmel vagyunk
a donorjainkon kívül azokra a bete-
gekre is, akik a gyógyszereket kap-
ják, és azt szeretnénk, hogy ık mind-
ehhez hozzájussanak a gyógyulásuk
érdekében.

Bízom benne, hogy a cikkben le-
írtak felkeltették az érdeklıdésete-
ket, és ennek hatására minél többen
jöttök majd el, és adtok plazmát,
hogy segítsünk másokon. Tılünk nyu-
gatabbra az efféle társadalmi szerep-
vállalás már divattá vált. Tegyünk
együtt egy nemes cél érdekében itt-
hon is egy-egy lépést! További infor-
mációk: www.plazma-
szolgalat.hu.

Zsolti

Plazmában az élet!
Alvadási faktorok, immunglobulin, humánalbumin… Ezek

mind olyan egészségügyi kifejezések, melyekkel életünkben
meglehetősen ritkán találkozunk. Ám vannak olyan embertár-
saink, akiknek ezek a szavak jelentik a mindennapi életben ma-
radás lehetőségét. Ők ugyanis speciális vérképzési
rendellenességben szenvednek.
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SZAKKOLLÉGIUMSzakkollégium

A szeptember végén megrende-
zett 3. Szakmai Napról már olvashat-
tatok a lap hasábjain, most az ısz egy
másik jeles, a szakkoli által szervezett
eseményérıl lesz szó. Ez pedig nem
más, mint a november 20-ára
meghirdetett tereplátogatás,
melynek célja a Szajol-Gyoma
vasútvonal felújításának, vala-
mint az M43-as autóút építkezé-
sének megtekintése volt. Ugyan
már sok víz lefolyt a Dunán a ki-
rándulás óta, ám hiba lenne szó
nélkül elsiklani felette. A program
ígéretesnek hangzott, és aki részt
vett, nem is bánta meg. Na de ne
szaladjunk ennyire a dolgok elébe.

November 20. pénteki napra
esett, amely más volt, mint a többi.
Sablonos kifejezés, de valóban így
van, olyan mértékő köd borult aznap
az országra, amilyet csak ritkán látni,
és amely egész nap meghatározó ma-
radt. A gyülekezıre reggel 7 órakor
került sor a Baross koli elıtt, ahol kü-
lönbözı tényezık miatt végülis csak
kis létszámú, de annál lelkesebb tár-
saság jött össze. Az út eleje ismerke-
déssel telt, hisz az évfolyamok széles
spektruma képviseltette magát. Köz-
ben sikeresen megúsztuk a nap legké-
nyesebb pillanatát – a kamio-
nosnak üzenjük, hogy ködben
az úton világítás nélkül
megállni nem poén. 

A 120-as vasútvonal
rekonstrukciója, azaz
nagysebességő közleke-
désre való átépítése egy
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztı Zrt.-projekt keretében
zajlik. Ennek már elkészült eleme
Szajol állomás, amely egyben a kirán-
dulás elsı állomása is volt. Itt fogadta
a csapatot a NIF részérıl Dénesy Béla.
A terep bejárása során megtekintet-
tük az új utasforgalmi létesítménye-
ket: az új peronokat, az aluljárót, a
korszerő utastájékoztató berende-
zést. Az állomásépület végében,
amely szintén felújításon esett át,
szomorú mementóként áll a 27 halálos
áldozatot követelı 1994-es vonatsze-
rencsétlenség emlékmőve. Az infrast-

ruktúrát követıen a forgalmi szolgálat
munkájába is betekintettünk, akik be-
mutatták az új biztosítóberendezést,
valamint néhány fotót a mun-
kálatokról.

A következı
helyszín Mezıtúr volt. Itt az idı szorí-
tása miatt nem sokat tudtunk idızni.
Szajolhoz hasonlóan itt is a látogatá-
sunk elıtti napon átadott gyalogos
aluljárót, valamint a peronokat és az

utastájékoztató berendezést vettük
szemügyre. Innen Gyomára

vezetett az út, ahol egy
nagyobb lélegzetvé-
telő programpont,
a Körös-híd meg-
tekintése követ-
kezett. Pontosab-

ban szólva hidak,
hiszen két külön szer-

kezet áll egymás mellett. A
kétvágányos átvezetés érdekes-

sége, hogy a két hídszerkezet közül az
egyik szegecselt, a másik pedig he-
gesztett. Ez utóbbi 1990-ben épült,
az idısebbet legutóbb 1959-ben épí-
tették át, most a rekonstrukció kere-
tében viszont mindkettı megújult.
Ennek következtében az árvízvédelmi
töltésen korrekciót kellett végrehaj-
tani, és egy útátjárót is arrébb kellett
helyezni.

Ezzel le is zárult a kirándulás elsı
szakasza, nem volt más hátra, mint

100 km-t ugrani a térben a Szeged
melletti M43 építkezésre. Ha az ilyen
könnyő lett volna! Ugyanis a köd a
nap folyamán egyáltalán nem oszlott.
Igaz, hogy különös, misztikus hangu-
lata van, ha a Petıfi híd közepérıl
egyik part sem látszik, vagy a ködbe-
veszı vágányoknak, esetleg vasúti
hídnak, de a gyors helyváltoztatás
szempontjából egyáltalán nem hasz-
nos, sıt…

Az M43-as autóút (a majdani M9-
es meghosszabbításaként) az M5-ös
autópályát köti össze Szegeddel, és
Makón keresztül a nagylaki határát-
kelıvel. Az út elsı szakasza készen
van, jelenleg Szeged és Makó között

zajlanak a munkálatok. Itt
az épülı Tisza-hidat te-
kintettük meg, vezetınk
Szabó Imre volt a kivite-
lezı Hídépítı részérıl. A
munkaterületen átvezetı
út amolyan holdbéli fílin-
get nyújtott a ködbeveszı
buckák között haladó mur-
vás kanyarjaival, a való-
ságba csak a jelentıs sze-
mélygépkocsi-mennyiséggel
tarkított szembeforgalom

rántott vissza újra meg újra. A folyó-
parti, sötétedésen túl tartó helyszíni
szemle után a vendéglátók vezetésé-
vel a megyeszékhely felé vettük az
irányt. A cél a Hídépítı fıhadiszállása

volt, ahol egy kis fogadás várt a
csapatra, közben pedig

egy prezentációt és az
építkezésrıl készült
képeket tekinthettük
meg.

Hazafelé indulva
még amolyan bónusz-

ként szembesülhettünk
a Szeged belvárosában

zajló csomópont-átépítések és villa-
mospálya-rekonstrukció okozta útle-
zárásokkal, majd pedig az M5-ös elı-
nyeit élvezve fejeztük be az alföldi
körtúrát. 

Mindent egybevetve megérte
részt venni a kiránduláson, javaslom
mindenkinek a hasonló
szakmai programokat!

Freetz

Ködbeveszve
A Közlekedésmérnöki Szakkollégium az elmúlt ősz folya-

mán is színvonalas programokkal vétette észre magát.

A
terep bejárása

során megtekintettük
az új utasforgalmi léte-

sítményeket: az új pero-
nokat, az aluljárót, a
korszerű utastájékoz-

tató berendezést.

A
kamionosnak
üzenjük, hogy

ködben az úton vilá-
gítás nélkül meg-
állni nem poén.
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Sokan úgy vélik, az építısök „test-
vérei” az építészek. Igaz, ami igaz, va-
lóban sok a hasonlóság köztük, sıt néha
akaratlanul is összekeverik ıket (ami-
nek persze senki sem örül), de csak
azért, mert az emberek többsége
nincs tisztában azzal, mi is a különb-
ség a két munka között. Röviden: az
építész csak házat épít, az építısök
meg mindent, ami építhetı. Az építıs
szakma tehát elég összetett ahhoz,
hogy ne csak egy testvére legyen. Ki le-
hetne a másik rokon? Természetesen a
Közlekedésmérnöki Kar. Lássuk hát a
közös vonásokat!

Oktatás
A két kar BSc képzése kreditekben

és idıben kicsit eltér egymástól, de az
alapképzés lényege ugyanaz. Az ala-
pozó képzés végighúzódik egészen
a diploma félévig, és közben sza-
kosodhatunk abba az irányba,
amely minket érdekel. Az Építı-
mérnöki Karon nyolc féléves az
alapképzés, ezalatt 131 kreditnyi
közös tantárgyat, 53 ágazatit, 20
szakirányosat, és 12 szabadon vá-
lasztható tantárgyat kell teljesíteni a
diplomamunkán kívül.  A fél éves el-
térésbıl fakad, hogy míg mi három, az
építısök négy félév után szakosodnak.
Ott is szabad a választás joga, persze
a tantárgyakat meg kell csinálni, mi-
vel azon a karon is élnek tantárgyi elı-
követelmények. 

Úgy gondolom, hogy mindenhol
van egy nehezebb szak. Míg nálunk ez
a gépész, náluk pedig a hírhedt szer-
kezet-építımérnöki. Mellesleg e két
irány, majdhogynem ellentéte egy-
másnak. Lényegében a szerkezetesek
az építészek testvérei, a közlekedés-
mérnökökhöz pedig egy másik szak em-
berei, az infrastruktúra-építımérnökök
illenek. Velük kell majd szót értenünk
az életben is. Ezen a szakon belül fog-
lalkoznak ugyanis utak, vasutak nyom-
vonalainak tervezésével, forgalom-
technikával, fázistervekkel és egyebek-
kel. Nem árt tehát, ha megértjük
egymás mondanivalóját a munkában is.

Velünk egyetemben ık is sokat
rajzolnak, nem csak kézzel, de a gép-
pel is. Tehát ık is biztosan  tisztában
vannak azzal, mi is az az AutoCad ne-
vezető program. Sok egész félévet át-
ívelı tervezési feladataik vannak,
amelyek kötelezı konzultációkkal és
katalógusos gyakorlatokkal, elıadá-
sokkal párosulnak. Ami még közös vo-
násunk, bár ez szerintem az egyetem
összes karára vonatkozik, hogy ha va-
laki eljut a második év végéig, az már
nem gondolja meg magát, nem megy
máshova tanulni, azért is végigcsi-
nálja.

Az építısök közül hozzánk legkö-
zelebb valóban az infrások állnak. İk
az infrastruktúra építı mérnökök. Ha
a közlekes a rendszert tervezi, a köz-

lekgépész az eszközöket,
akkor az infrás pedig a

pályát. Mint gyakor-
latilag minden szak-
hoz, hozzájuk is
tartozik egy kör, ez
a Kör-Vas-Út, akik

mindig találnak va-
lami érdekes építke-

zést, amit meg lehet láto-
gatni. Akit érdekel, hogy hogyan
készül az infrastruktúránk, vagy meg
szeretne nézni egy 13 tonnás vibrációs
úthengert, vagy egy aláverıgépet mő-
ködés közben, az bátran kopogtasson
náluk. 

Azonban nem csak szakmai körök
vannak. Van Építımérnöki Szakkollé-
gium is. 2009-ben ık szervezték az Épí-
tımérnöki Szakmai Hetet, amin belül
elıadások, kiállítások, versenyek vol-
tak. Talán ebbıl látszik, hogy mennyire
pezseg itt a szakmai közösségi élet.

Ezt a pezsgést segítik a tanszékek
is. Éppen néhány napja láttam a koli
liftjénél kitéve egy hirdetést, amiben
az UVT (Út- és Vasútépítési Tanszék)
versenykiírása volt. Gyorsvasúti pályát
kell integrálni egy településbe. Elsı díj
1 millió, második 800 ezer, harmadik
fél millió forint. Nehezen tudok el-
képzelni ennél jobb motivációt a hall-
gatóknak a szakmai munkára.

Sajnos a többi tanszéket nem is-
merem olyan jól, mint az UVT-seket,
de az már távolról lejön, hogy általá-
ban elég közvetlen az oktató-hallgató
viszony.

Kari élet
A kari élet központja náluk is ter-

mészetesen a kolesz, hivatalos nevén
a Vásárhelyi Pál Kollégium. Hozzánk
hasonlóan ık is elmondhatják, hogy
építıs lakhelyük elég régi, de legalább
közel van az egyetemhez és szabadon
- persze bizonyos határokon belül - él-
hetnek benne. Forgókapu ugyan még
nincs, de a porta ugyanúgy mőködik,
mint nálunk. 

Amirıl meg már biztos hallotta-
tok, azok a népszerő bulis köreik. A
Drönk, Vásárhelyi Klub, Pali bácsi és
nem utolsó sorban a Whitefül. İk
azok, akik egész évben biztosítják
számukra az „aktív” kikapcsolódást. Ha
már a buliknál tartunk, akkor itt meg
is említeném a Vásárhelyi Napokat, ami
ugyanolyan, mint nálunk a Kari Napok.
Bár nem rendeznek hajtányversenyt,
nincsenek konkrét csapatkapitányok,
és oldalbordák, azért nekik is meg-
vannak a maguk hagyományai, mint

Oktatás

Közlekedés-építés
A címmel ellentétben itt nem valami szakmai témáról lesz

szó, hanem a közlekkart és az építőmérnöki kart vizsgáljuk egy-
más relációjában, hogy is látják egymást közlekesek és építősök.

Kari élet

„Bár közúti és vasúti járművek
szolgálatára tesszük föl az életünket az
út- és vasútépítéssel, sajnos szinte se-
mennyire sem ismerjük a Közlekedés-
mérnöki Kart, annak tantervét. Amik
elsőre eszembe jutnak a KSK-ról, hogy
járműdinamika és logisztika. És hogy
oda mentek az autóőrült kissrácok.
Egyik tanárunk véleménye szerint:
Egy vasútnál a közlekesek értenek a jár-
művekhez, a villamosmérnökök a fel-
sővezetékhez. Ezekhez mi, építőmér-
nökök is konyítunk valamennyire, de
nekik például fogalmuk sincs egy egy-
szerű túlemelés-kifuttatásról...” - Csa-

ba (ÉÖK)
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például a város felforgatás, vagy a csa-
patfızés. 

Rendezvényeik természetesen
nem csak a szórakozás körül forognak,
mindenképpen kapcsolódnak egyetemi
tanulmányaikhoz is. Minden évben
van egy hét, ami csak a szakmáé, és
egy másik, ami csak a kultúráé. A kol-
légium nagyterme pedig helyet bizto-
sít a tradicionális kari, illetve köri ál-
lófogadásnak is, ahol oktatókat és
hallgatókat díjaznak kiemelkedı mun-
kájukért. A szakestélyek közül sajnos
csak a földmérıké az, ami a Bolognai
rendszer ellenére is fennmaradt.

Ezen kívül pici kollégiumuk még
számos kört rejt magában. Csak, hogy
néhányat említsek, rögtön ott van a
Szakkollégium, ami szakmai kirándu-
lásokat, elıadásokat, kerekasztal-be-
szélgetéseket szervez az oktatókkal. A
kari eseményeket a Fotókör és a Vi-
deókör örökíti meg, és egyéb kivéte-
les eseteken kívül a rendezvényszer-
vezı bizottság valósítja meg. Akik
éhesek, szomjasak vagy csak beszél-
getni szeretnének, azok a KVZOO-ban
ücsöröghetnek. Akik sportolni vágynak,
lemehetnek gyúrni a konditerembe,
vagy csatlakozhatnak valamelyik fo-
cicsapathoz, esetleg még a diáksport-
körhöz. Az írói vénával rendelkezı

egyének pedig mehetnek a kari újság-
hoz, azaz a Karimához alkotni.

Lehetne még mirıl mesélni, de
azt hiszem, ízelítınek talán ennyi is
elég volt. Ugyanolyan hallgatók, mint
mi, nem hordanak építıkockát a fejü-
kön, ahogy mi sem fogaskerekeket. İk
is itt tanulnak, csak éppen nálunk
többet tartózkodnak a K épületben. A
diploma után viszont lehet, hogy egy
irodán kell majd osztoznunk.

Benny, Eszti,
Freetz, Zsuzsa

Az alábbiakban az egyik építıs
napi életben jólértesült közlekes gon-
dolatait olvashatjátok:

Tegye fel a kezét az, aki már hal-
lotta ezeket: Pali Bácsi, Drönk, KVZoo,
UVT, Infrások... Ha most zavarodottan
kamillázol jobbra-balra, és a többiek
is értetlenkedve néznek rád, akkor itt
az ideje egy kis fejtágításnak. Higy-
gyétek el, megéri!

Építısök. Ha leállsz velük be-
szélgetni, azonnal felismered ıket,
mert a fenti 5 kifejezés valamelyikét
biztosan beleszövik. (Na jó, ta-
lán még a Vasbeton II.-t!)

Személy szerint 2006-
ban csöppentem bele az
építıs érába, akkor került
az IAESTE iroda a Vásár-
helyi Pál kollégiumba,
azóta a fél életemet ott
töltöm. És nem rossz, lássuk
tehát!

A koli. Közel van az egyetemhez.
Nagyon. Körülbelül annyira, hogy egy
Pali bácsis este után másnap még
négykézláb is be tudsz mászni az
egyetemre. Piros pont. Náluk még
nincs kártyás beléptetı rendszer, és
bár ki van írva, hogy a kolikártyát be-
lépéskor fel kell mutatni, a kutya sem
törıdik vele. Plusz a portások jó fe-
jek. Piros pont. A szobák 4 ágyasak, de
van hozzájuk fürdıszoba. Óriási elıny!
Viszont a WC közösségi, ami abból a
szempontból nem baj, hogy reggel
hatkor a folyosón botorkáló pizsamás
lányok egész kellemessé teszik a nap
indulását. Apropó, lányok. Megdöb-

bentı, de az utóbbi években meg-

fordult a nemek aránya a karon,
most körülbelül 60 százalék a lány. Pi-
ros pont!

A közösségi élet igen jó. Nálam
a Pali bácsi, és a Vásárhelyi Klub vi-
szi a prímet, amelyek egymást vált-
va, csütörtökönként vannak. Elméle-
tileg mindkettı zártkörő építıs buli,
de általában a biztonsági ırök 10 óra
körül szoktak megérkezni, így ha
mondjuk 8-tól lent vagyunk a Drönk-
ben (= építıs HaBár), és utána jövünk
fel, akkor megint csak a kutyát sem

érdekli, hogy honnan is vagyunk.
Aki még nem volt, az egyszer

menjen el, ki kell próbálni!
A képítısök, ill. a videó
kör is aktívan képviselte-
ti magát a rendezvénye-
ken, így a partyfotózás is

megoldott. Praktikus.
Ezenkívül van még a White-

fül, ahol amatır zenekarok ad-
nak koncertet, filmvetítések, érdekes
elıadások, meg ilyenek. Szóval ritkán
üres a nagyterem. De ha valaki csak
egy kis teázgatásra, csendes beszél-
getésre vágyik, az is megoldható há-
zon belül: a KVZoo lányaitól fantasz-
tikus kiszolgálást kap a betérı. Szin-
tén piros pont. Tehát a kollégium bár
nincs felújítva, egyáltalán nem ne-
vezhetı rossz helynek.

Összességében az építısök egy
igen aktív közösség, sosem unatkoz-
tam még a közelükben. Ezt jelzi, hogy
bár fogalmam sincs, hány pirospontot
osztottam ki nekik, biztos kapnak
egy ötöst. És, hogy miért? Mert meg-
érdemlik!

„Őszintén szólva fogalmam sincs,
hogy mi folyik a közlekkar háza táján...
Ezekre a meetingelős szakmai hetekre
sajnos nincs időm, ismerősöm is csak
kevés van arrafelé.” - László (ÉÖK)

„Én nem nagyon veszek részt az
egyetemi életben, nem bulizom, meg
ilyenek, de ismerek egy közlekes srácot,
na hát az egy igazi hülyegyerek! Ha
minden közlekes olyan, mint ő, akkor
nagyon jó fejek lehettek!” - Bence

(ÉÖK)

„Bár negyedéves építős vagyok,
nem igazán ismerek közkeseket, nem
vesznek részt az egyetemi életben.” -

Gábor (ÉÖK)
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RETRO ÉPÜLETRetro épület

Bevallom ıszintén, ez az épület
nem kötıdik kifejezetten a közleke-
déshez, maximum annyiban, hogy az
egyik legforgalmasabb tömegközleke-
dési csomópontján (Blaha Lujza tér)
fekszik a városnak. A története azon-
ban annyira jellemzı sok más épület-
re is a városban, hogy ezúttal kivételt
teszek. Mind a mai napig sokan meg-
mosolyognak, mikor azt me-
sélem, hogy a Corvin
áruház milyen gyö-
nyörő épület. Mi le-
het gyönyörő egy
bádogkockában? –
kérdezi szinte ki-
vétel nélkül min-
denki. Íme most a
válasz, mely, bízom
benne, hogy sok em-
bert meggyız majd.

A történet ezúttal nem
a dualizmusban, hanem az elsı világ-
háború után, 1926. március 1-jén kez-
dıdik. Ekkor nyitotta meg kapuit az
áruház, melyet egy hamburgi üzlet-
ember hozott létre egymillió pengı
alaptıkével. Az épületet magát Reiss
Zoltán tervei alapján építették klasz-
szicizáló stílusban. A lehengerlı hatá-
sú homlokzat kívülrıl egy kétszintes
épületet sejtetett, ám valójában az
áruház öt szintbıl állt. A hatalmas ab-
lakok négy emelet magasságban ösz-
szefüggtek, az emeleteket pedig alig
látható fabetétek választották el egy-
mástól. A belsı teret is a kor szelle-
méhez méltóan alakították ki. A belé-
pıket egy kétszintes egybefüggı csar-
nokrész fogadta, amely bıvelkedett az
akkor keresett mesteremberek üzle-
teiben – cipészek, harisnyakötık, ka-
lapkészítık stb.

Az áruház mőködésének elsı éve-
iben hihetetlen sikereket ért el. Ahhoz,
hogy megértsük, miért, érdemes kö-
zelebbrıl megismerni magát a kort,
amelyben járunk. A háború és az azzal
járó – fıleg területi – veszteségek
eszméletlen módon megrázták az or-
szágot mind gazdaságilag, mind szel-

lemileg. A húszas évek közepére azon-
ban szerencsére kezdett helyreállni a
rend és a biztonság. Ismét elég pezs-
gı korszakát élte a fıváros. Egyete-
meket és fıiskolákat alapítottak ez idı
tájt, számos új lakónegyed épült a vá-
ros szélén, egyre fejlettebb volt a köz-
lekedési infrastruktúra is, és a társa-
dalmi élet is egyre inkább visszazök-

kenni látszott a megszokott ke-
rékvágásba. A Corvin tökéle-

tesen beleillett a kor ké-
pébe: kalapos urak és sá-
las hölgyek járták a kör-
út kávézóit, a mester-
emberek megéltek az
utcáról betérı polgárok
megrendeléseibıl, a szín-

házak teltházzal mőköd-
tek. A Blaha Lujza tér el-

rendezését is figyelembe véve
ideális helyen volt, ugyanis a

vele szemben
lévı Nemzeti
Színház egé-
szen annak
1964-es lebon-
tásáig komoly
vonzerıt je-
lentett. Nem is
beszélve a pá-
lyaudvarok kö-
zelségérıl, amelyek a
vidéki vásárlók köré-
ben is igen népszerő-
vé tették a Corvint.

Mőszaki szemmel
tekintve az épületet,
számos érdekes meg-
oldással találkozhatunk. Érdemes meg-
jegyezni, hogy nagyon másra nem is le-
hetne használni, hiszen kifejezetten
áruháznak épült, a belsı tér eredeti el-
rendezése is ezt sugallta – szemben
mondjuk a Récsei garázzsal, amelyen
meglátszik, hogy egyáltalán nem be-
vásárló céllal épült. 1931-ben itt állí-
tották üzembe az ország elsı mozgó-
lépcsıjét. A kor legnagyobb divatházai
mind képviseltették magukat az üzle-
tekben, és az áruház nemzetközileg is

igen elismert helyet szerzett magának
a szakmán belül, hála az akkor tevé-
kenykedı menedzsmentnek.

Elkerülhetetlen módon jött azon-
ban a második világháború, amely sú-
lyos károkkal járt az áruház szem-
pontjából is. A romossá vált épületet
sosem sikerült teljesen helyreállítani,
és az 50-es években úgy határoztak,
hogy a veszélyessé vált homlokzatot
egy külsı borítással fedik el. Így jött
létre a sokak számára ismert Corvin
áruház jellegzetes homlokzata. A bel-
sı tér is átalakításra került, a föld-
szinten lévı apró üzleteket egybenyi-
tották, és most egy nagy áruházlánc
üzlete található meg benne. A felsı
emeleteken most is divatáruház üze-
mel, de valahogy már nem olyan vonz-
erıvel, mint annak elıtte. Ennek per-
sze többek között a gombamód elsza-
porodó plázák, és a társadalmi igények
megváltozása a fı oka.

Érdemes szólni a tetın mőködı,
egyre népszerőbb, Corvintetı nevő
szórakozóhelyrıl is, amelyrıl megosz-
lanak a vélemények. Egyvalami azon-
ban tény, hogy ez a terület mindig is
a szórakozást szolgálta, csak némiképp

más korosztálynak: a
Corvinban dolgozók
gyerekeinek volt itt ki-
alakítva óvoda.

Természetesen szá-
mos javaslat készült a

rendszerváltás
óta az eredeti
homlokzat hely-
reállítására, de
háttérben moz-
gó üzleti körök
nem tudtak meg-
egyezni a konk-
rétumokról, így
a legutóbbi évek-
ben egyáltalán

az is kérdéses volt, hogy nyitva tud-e
maradni az egykor szebb idıket is meg-
élt Corvin áruház. Mindenesetre bíz-
zunk benne, hogy egyszer eredeti
pompájában láthatjuk viszont, és nem
csak képeslapok, meg efféle cikkek
emlékeztetnek majd az
eredeti állapotra.

Pól

A gyönyörű Corvin áruház
Egy áruház, amely hajdanán a legforgalmasabb volt a város-

ban, amely gyönyörű épületével méltóképpen jelképezte hazánk
divatját, és amelyről még a külföldi szakma is elismerően beszélt
a maga idejében. Mára azonban már leáldozott a Corvin áruház
csillaga, és sokan a belváros arcának sebhelyét látják benne…

„Egész
kis város ez az

egyetlen épület, s ma már
Európa legelső divatottho-

nává fejlesztette igazgatósága…
Mert ahogyan Európa divatját
Párizs, a főváros divatját a Cor-
vin diktálja, és igen szerencsés,

mesteri kézzel.” [Pesti Hír-
lap Képes Naptára,

1930.]
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VÍZENVízen

A modern vitorlásnak nevezett ha-
jótípust a tenger azon szerelmeseinek
törekvése hozta létre a XIX. század
utolsó negyedében, akiknek a bizalmát
a gızgép nem nyerte el, s a technika
korszerősödését a vitorláshajók fej-
lesztésére használták fel. Ezek a hajók
fémbıl készültek (az árbocok és a vi-
torlarudak is), a kenderköteleket acél-
sodronyokra cserélték, s a biztonság ér-
dekében a hajótestet vízhatlan reke-
szekre osztották. Ugyanebbıl az okból
segédhajtómő és rádió adó-vevı be-
rendezés is helyet kapott a hajókon.

Az ilyen vitorlásoknak a hambur-
gi illetıségő E. Laeis hajózási vállalat
volt a specialistája. Ennek a társaság-
nak a tulajdonában állt a híres Flying
P-Line elnevezéső flotta is, köztük az
ötárbócos Preussennel, amely a vala-
ha épített legnagyobb, gépi meghajtás
nélküli hajó volt a maga 124,25 mé-
terével.

Ennek a neves klubnak volt tagja
a Pamir is. 1905-ben építették a
Blohm&Voss hajógyárban, s majdnem
lebontották Belgiumban, amikor a La-
eis társaság megvásárolta és iskolaha-
jóvá alakította át 1951-ben. Ka-
pott segédmotorokat is, rak-
terét tömegáru-szállítás-
ra képezték ki. A maxi-
málisan 56 fınyi kadé-
tot 35 fınyi legénység
tanította, hogyan is
kell a négyárbócos vi-
torlással hajózni.

A Pamir földi pá-
lyafutása 1957. szeptem-
ber 21-én ért véget, amikor
Buenos Airesbıl hazafelé tartva az
Azori-szigetektıl 650 mérföldre (kb.
1200 km) belefutott egy hurrikánba.
Utolsó rádióadásukból kiderült, hogy a
vitorlák cafatokra szakadtak, és a
hajó 45°-os szögben megdılt. A se-
gélyhívást meghalló hajók a helyszín-
re érve csak hat embert tudtak ki-
menteni a vízbıl.

Az eset nem csak azért sokkolta
a nyugatnémet közvéleményt, mert

egyszerően abszurd volt, hogy ilyen
modern idıkben egy „elavult” vitorlás
csak úgy elsüllyed az Atlanti-óceá-
non, és az eset ilyen sok áldozatot kö-
vetel. Egy laikus számára is belátható
józan ésszel, hogy hajóval hurrikán út-
ját nem ildomos keresztezni. Miért tet-
ték meg mégis?

A dolog oka – mint sok egyéb bal-
esetnél is – elsısorban a pénz volt.

A Flying P-Line-t ugyanis nem
könyöradományokból tar-

tották fenn. Szüksége volt
arra a bevételre, amit az
áruszállítással keresett.
Buenos Airesben azon-
ban sztrájkoltak a rako-
dómunkások, tehát hiába

ért célhoz a Pamir idı-
ben, a kirakodás késett (a

türelmetlen legénység a kadé-
tokkal volt kénytelen partra hordatni

a rakományt), s ezzel jelentıs bevé-
telkiesést okozott a hajótulajdonosnak.

A kapitány, hogy valamiképpen
mégis nullszaldósra hozza ki a hosszú
hajóutat, hazafelé több gabonát akart
szállítani, ezért a ballasztvíz-tartá-
lyokat is árpával töltötte fel. (Hason-
ló okból vállalta be a hurrikánnal való
összecsapást is, hogy minél gyorsabban
hazaérjen.) Mivel az árpa fajsúlya ki-

sebb, mint a vízé, feljebb került a hajó
súlypontja, ami instabillá tette a vi-
torlást, s általános jármőgéptan tan-
tárgyunkból tudjuk, hogy egy bizonyos
súlypontmagasság felett a hajó meg-
billenésekor fellépı nyomaték nem tol-
ja vissza a testet stabil helyzetbe, ha-
nem erısíti a dılést, akkor már meg-
állíthatatlanul.

Az árpának, mint viszonylag kerek
szemcséjő gabonafajtának az a tulaj-
donsága is megvan, hogy könnyen pe-
reg. Ez azt jelenti, hogy az egymáson
elhelyezkedı árpaszemrétegek már
kis erıbehatásra elmozdulnak egymá-
son, a folyadékrészecskékhez hasonló
elven, azzal a kivétellel, hogy a szemek
közti súrlódás kisebb. Ez az oka annak,
hogy egy rakomány árpának nagyobb a
folyási sebessége, mint ugyanannyi
víznek. Ilyen szempontból sem volt he-
lyes a kapitány döntése.

Hihetetlen, de a Pamir utasainak
még így is lett volna esélye komoly em-
berveszteség nélkül túlélni a hatalmas
vihart, ha a hajó kevésbé modern
építéső. Ugyanis ha elıdeihez hason-
lóan fából épült volna, akkor a szélvész
terhelése alatt letörtek volna az ár-
bócok. Ez csökkentette volna a hajó-
testre ható erıket, tehát csökkent vol-
na a valószínősége, hogy felborul a vi-
torlás. A Pamir árbócai azonban acél-
szegecsekkel voltak a kettıs hajófe-
nékhez erısítve, s semmilyen lehetı-
ség nem volt arra, hogy a hosszú fém-
rudakat leválasszák a hajótestrıl.

Az esetnek pszichológiai tanulsá-
ga is van. A modern korok emberének
nem szabad a régimódi eszközökkel
kapcsolatos felelısség felett elsiklania,
mert a régi szerkezetek általában na-
gyobb odafigyelést igé-
nyelnek ifjú társaiknál.

M*gdee!

A Pamir tragédiája
A fejlett technika nagy vívmányai között általában elvesznek

azok a látszólag kis események, amelyek a haladás során jelentő-
ségüket vesztették, saját korukban mégis döbbenetes hatást gya-
koroltak az akkor élőkre. Ilyen volt a történelem utolsó
vitorláshajó-katasztrófája, amelynek sok tanulsága van.

Utolsó
rádióadásukból ki-

derült, hogy a vitorlák
cafatokra szakadtak, és a

hajó 45°-os szögben megdőlt.
A segélyhívást meghalló
hajók a helyszínre érve

csak hat embert tudtak
kimenteni a víz-

ből.



Rengeteg huzavona után 2009 vé-
gén a kormány elfogadta a módosítá-
sokat. A döntést követıen több mint 60
ponton változtak a közúti közlekedés
szabályai, majd január 1-jével léptek
hatályba. A változtatások mögött az ál-
talános szándék a veszélyez-
tetettebb közlekedık - gya-
logosok és kerékpárosok - vé-
delme, továbbá jó néhány
„homályos” rész egyértel-
mősítése volt. Alapvetıen
szükség volt ezekre a
„modernizációs” lépé-
sekre, mert a jelenle-
gi forgalom ritmusa,
sőrősége és össze-
tétele sokat válto-
zott az elmúlt évtizedekhez
képest, és bizonyos új elemek be-
kerülése is szükségszerővé vált. Mint
már említettem, ez még mindig nem
a teljesen új(ra írt) KRESZ, csak a régi
„facelift”-es változata. A nyelvezet
közérthetıbbé válásában továbbra
sincs elırelépés, sıt, ha lehet ilyet
mondani – az új elemeknek, a renge-
teg új kitételnek és kiegészítésnek kö-
szönhetıen – még talán kuszábbá is vált
a szöveg, de ezt leszámítva alapvetı-
en pozitív módosítások történtek. Nem
célom az összes változtatáson pontról
pontra végigmenni, ezeket mindenki
megtalálhatja a KHEM (Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)
honlapján. A továbbiakban - a teljes-
ség igénye nélkül - inkább az érdeke-
sebb és „látványosabb” módosításokat
emelném ki.

Kezdjük is mindjárt a fogalmak-
nál. Immár több éve találkozunk qua-
dokkal és mopedautókkal az utakon.
Igen ám, de ezek a jármőfogalmak ed-
dig nem szerepeltek a hatályos jog-
szabályokban. Ami annyit jelent, hogy
semmilyen KRESZ-szabály nem vonat-
kozott rájuk, épp ezért – legálisan –
nem is vehettek volna részt a forga-

lomban. A jogalkotók most is bajban
voltak ezekkel a jármővekkel. Végül rö-
viden, tömören meghatározták a quad
és a mopedautó fogalmát, majd –
hogy ezért ne kelljen az egész KRESZ-
t átírniuk – besorolták ıket a segéd-
motoros kerékpár (továbbiakban SMK)
kategóriába. Érdekesség lehet még,

hogy változott a motoros
tricikli 

meghatározása is, mely most már 4
(!!!) kerekő is lehet. Ami a szállított
utasokat illeti, a kerékpárosok eseté-
ben történt némi változás, de példá-
ul kétkerekő segédmotoros kerékpáron
továbbra sem lehet utast szállítani. A
hangsúly itt a kétkerekőn van, mert há-
rom- vagy négykerekő SMK-n – bizonyos
feltételek mellett - engedélyezett a
személyszállítás.

A legtöbb változás a kerékpáros
közlekedést érinti. Az eddig csupán
megtőrt, de nem támogatott zöld köz-
lekedési forma térnyerése érezhetı le-
ginkább. Megszőnt a szoros jobbra
tartási kötelezett-
ségük, továbbá meg-
született a nyitott
kerékpársáv fogal-
ma is. Lényeges vál-
tozás még, hogy
egyirányú utak estén
- ha ezt kiegészítı
tábla jelzi -, akkor a
kerékpárosok a for-
galommal szemben 

is behajthatnak. Az indoklás szerint
a kerékpár kellıen „keskeny” és ebbıl
következıen még a szők belvárosi ut-
cákban sem zavarná az autós forgal-
mat. Igen ám, de a háromkerekő rik-
sa is kerékpárnak számít, amely már

egy mopedautónyi területet is
elfoglalhat, így nem biztos,
hogy minden szituációban
elfér. További kényes kér-
dések merülhetnek fel a
lámpás keresztezıdése-
ket illetıen. Itt a két-
kerekő jármővek a so-
rok mellett elırehú-
zódhatnak egy fel-
festett, elıretolt ke-

rékpáros felállóhelyre. A
kezdeményezés alapvetı célja az

volt, hogy a lassabb kerékpárosok ne
ragadjanak be a gyorsabb jármővek
közé - ezzel ne akadályozzák az autós

forgalmat -, kvázi e baleseti kockázat
kiszőrése volt az elsıdleges szándék.
Érdekes kérdés lehet, hogy a lámpás
gyorsulási bajnok, fiatal boyracerek
egy-egy ilyen „lendületes elindulás” al-
kalmával mennyire tekintik egyenran-
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Az 1975-ben beharangozott – a Közhírhez hasonlóan idén
immáron 35 éves - „Új KRESZ” az egységes európai szabályrend-
szerhez való csatlakozás jegyében íródott, azóta csak kisebb pon-
tosítások, bővítések kerültek bele. Hiába emlegetik évek óta a
szakmai szervezetek, hogy alapos átgondolásra és újraszövegezésre
lenne szükség, azóta is csak „finomítgatások” történtek, ahogyan
most is.



gú közlekedıpartnernek a felálló-
nál sorakozó bicikliseket, vagy esetleg
tudomást sem véve róluk, Föld körüli
pályára állítanak egy-két bringást. Ta-
lán az ilyen eseteket is elkerülendı,
megemelték a kerékpárosok megen-
gedett legnagyobb sebességét. Bár a
szabályozás túlságosan is differenci-
áltnak tőnik, lakott területen kívül, si-
sak használata mellett akár az igen
combosnak is mondható, 50 km/h se-
bességő haladás sem tiltott. Tény,
hogy ehhez kellı kondíció híján leg-
alább egy kisebb lejtı szükséges, de az
igazi drótszamárguruk mindenképp
örülnek a változásnak. Más kérdés,
hogy eddig sem volt túl gyakori látvány
a száguldó biciklis egy traffipax fel-
vételen (és nem azért, mert nem tud-
ták volna elérni az eddig megengedett
40 km/h- sebességet). Ha már a se-
besség szóba került, itt jegyezném
meg, hogy deklarálták a sok láncleve-
let generáló kötelezı legkisebb, vagy
megengedett legnagyobb sebességet
jelzı táblákon szereplı számok mér-
tékegységét, melynek értelmében ezek
az értékek km/h-ban értendık.

Személyautók esetén megszőnt a
vasúti átjárókban eddig elıírt maxi-
mális sebesség, ami nem feltétlenül je-
lenti a sebességkorlátozás eltőnését.
A nehezen belátható vagy veszélyes át-
járókban ezután is lesz sebességkor-
látozás (ezeket külön táblával fogják
jelezni). Ami az egyéb átjárókat ille-
ti, ott csak a fokozott óvatossággal tör-
ténı megközelítés van elıírva. De
mint azt mindannyian tudjuk, ha vonat
közelít az átjáróba, akkor az nem
kérdez, csak büntet. Ergo bármilyen
nagy teherautóval is „szállunk szembe”
a MÁV valamelyik jármővével, biztosan
mi fogjuk húzni a rövidebbet. Szóval

ezután sem lesz tanácsos ész nélkül ke-
resztülszáguldani a vasúti átjárón,
mert esetleg rajtunk fog átszágulda-
ni egy dízelmozdony. Nem utolsó
sorban még mindig nem mindenhol
elterjedt a vasúti átjárók gumi-
borítása, melynek hiányában
egy nagyobb sebességő át-
haladáskor komoly károkat
tehetünk jármővünk futó-
mővében is.

Régi adósságot törlesztették a
jogalkotók azzal, hogy a 35 éve má-
sodrendő közlekedık közé
sorolt motorkerékpárokra és
3500 kg maximális össztö-
meg alatti tehergépkocsikra
vonatkozó szabályokon eny-
hítettek. Az eddig 2500 kg
megengedett legnagyobb
össztömeg feletti jármő-
vekre vonatkozó megkötések
immár csak a 3500 kg-nál ne-
hezebb jármővekre vonat-
koznak. Ezzel jó néhány fur-
gonos, illetve böszme te-
repjárót hajtó egyén fellélegezhet,
mert nem kell többé 80-nal döcögniük
az autópályán, és végre ık is legálisan
hajthatnak 130-cal. További
újdonság, hogy a motorosok
is használhatják a kettınél
több sávval rendelkezı pár-
huzamos közlekedésre al-
kalmas utak belsı sávját,
amely eddig a személyautók
kiváltsága volt (legalábbis
papíron), valamint motor-
kerékpárral és SMK-ral ezen-
túl a buszsáv használata is
engedélyezett. Az elızetes
tervek szerint a kerékpárosok is hasz-
nálhatták volna a buszsávot, de ezt vé-
gül a nagy sebességkülönbség és az eb-
bıl adódó balesetveszély miatt elve-
tették. Mindenképp meg kell még itt
említeni, hogy a közúti forgalom el-
lenırzését végzı jármővekre és esz-
közökre nem vonatkoznak bizonyos
megállási tilalmak. Így például leálló-
sávban, forgalom elıl elzárt területen,
de akár egy belvárosi járdán is legáli-
san telepíthetı traffipax, függetlenül
attól, hogy a jármő- vagy gyalogos for-
galmat mennyire zavarják ezzel.

A módosítások tekintetében min-
denképp szót kell még ejteni az új köz-
úti jelzésekrıl is. Az autópályák és au-

tóutak felett vagy a közútkezelı jár-
mővein már eddig is megszokottak vol-
tak a változtatható jelzésképő táblák,

amelyek eddig csupán tájékoztató
jelleggel mőködtek, január else-

jétıl azonban teljes jogú közle-
kedési táblává léptek elı.

Emellett megjelent a ve-
szélyt jelzı táblák között a

„Stau!”, azaz a feltorló-
dott forgalom jelzése is. Önmagában,
fix tábla képében nyilván kevés helyen
találkozhatunk majd vele, de elsısor-

ban autópályákon, a vál-
toztatható jelzésképő táb-
lákon komoly szerepe le-
het. Még mindig ezen a vo-
nalon maradva, legalizál-
ták a leginkább a skandináv
országokban elterjedt, fi-
gyelemfelkeltés céljából
alkalmazott, sárga hátterő
jelzéseket is, melyek sokat
segítenek a korai észlelés-
ben és az esetleges ve-
szély elkerülésében. A tel-

jesen új táblák közül még fontos meg-
említeni a „közúti forgalom ellenır-
zése” és annak végét jelzı, valamint

a környezetvédelmi övezet
határait mutató táblákat.
Ez utóbbiak esetében az
alatta látható (az idei év-
tıl fokozatosan lecserélt,
új rendszerő, környezet-
védelmi) plakettszín ha-
tározza meg, hogy mely
jármővek hajthatnak be
az adott területre. Nagy
valószínőséggel ilyen jel-
zésekkel elsısorban Buda-

pest belvárosában és esetleg egy-két
nagyobb vidéki városban találkozha-
tunk.

Összefoglalva, azt lehet mondani,
hogy egyik változtatás sem tekinthetı
alaptalannak és mindenképp elırelé-
pés az eddigiekhez képest. Viszont az
is igaz, hogy a nyugat-európai szint el-
éréséhez nem csak a paragrafusok
között kellene rendet tenni, hanem a
fejekben is.
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Az esztendı elsı lapszámában
megjelenı téma kiválasztása szá-
momra mindig kihívás. Szeretem
méltó módon fogadni az évet, és
ilyenkor valami különlegességgel elı-
rukkolni, éppen ezért nem volt egy-
szerő kitalálni, hogy mi is legyen a
cikk témája. Annyi mindenrıl esett
már szó ezeken a hasábokon, rájö-
hettünk, hogy annyi régi – divatosan:
retro - közlekedési eszköz és mód
vesz minket körül, hogy néha az az
érzése az embernek, hogy csoda,
hogy még mőködik minden. Végül si-
került egy olyan közlekedési eszközt
találni, amirıl még nem volt szó, ho-
lott szintén az egyik legrégebb óta
meglévı, és mai napig mőködı tagjá-
ról beszélünk fıvárosunk színes köz-
lekedési palettájának. 

A fogaskerekő vasút története
már jól megszokott módon a kiegye-
zés korába nyúlik vissza. A XIX. század
közepéig a Sváb-hegy és annak kör-
nyéke erdıvel borított hegyvidéki te-
rület volt, ahova elsısorban vadászni
jártak az arisztokrácia és a nagypol-
gárság tagjai. Ekkor néhány tehetı-
sebb budai polgár villákat épített a
hegyoldalban, kihasználva a város kö-
zelségét, valamint kiélvezve a nyu-
galmat és az innen nyíló panoráma
látványát.

Idıvel egyre többen költöztek a
hegyre, és felmerült a lakónegyed
közlekedésének létrehozása. Addig
ugyanis csupán lovaskocsival lehetett
feljutni a kúriákhoz, ami nagyon ki-
merítette a lovakat, épp ezért sokáig

is tartott. Számos elképzelés és terv
született a negyedet a várossal össze-
kötı vasút megépítésére. A legvaló-
színőbbnek az látszott, hogy
Zugligetbıl megy majd fel sínpár a
Sváb-hegyre, de Buda
polgármestere végül a
Diósárkon keresztül ve-
zetı utat jelölte ki,
amely a Városmajorból
indult, így is közelebb
hozva az utasokat a bel-
városhoz. 

Az építkezésrıl szóló
szerzıdést 1873 májusá-
ban írták alá a svájci Ge-
sellschaft für Berg-
bahnen in Basel céggel,
amely 1874. április 22-
én meg is kezdte az
építkezést. Ami igazán
döbbenetes mai szemmel nézve az,
hogy az egész vonalat mindenestıl
mindössze kettı hónap alatt építet-
ték meg, ezzel a harmadik fogaskere-
kőt létrehozva a világon. Igaz, ekkor
még csak Városmajor és Sváb-hegy
megállók között közlekedett a gızıs
fogas, melynek mozdonya maga
elıtt tolta fel a pótkocsikat.
A Városmajor végállomás
nem véletlenül került a
budai villamosok egyik
kitérıvágánya mellé,
mindmáig ez köti össze
a város keringésével a
fogaskerekőt. 

A svájci technológiá-
val épült eszköz rendkívül
népszerő lett, igaz, eleinte csak
naponta kettı járat indult, egy reggel
a munkába menıknek, egy meg dél-
után hazafelé. A gızvontatás miatt
csak április közepétıl október köze-
péig közlekedett, viszont ebben az
idıszakban teherforgalmat is bonyolí-
tottak rajta, mivel a hegyvidéki terü-
leteken még mindig nem volt
kiépített úthálózat, az ott lévı üzle-
teket és szolgáltatók áruigényét azon-
ban ki kellett elégíteni.

A millennium környékén terjedt
el az egynapos kirándulások divatja,
ekkor hosszabbították meg a vonalat
a Széchenyi-hegyig, a vonatok több-
sége azonban még mindig csak Sváb-
hegyig közlekedett. Sajnálatos módon
az elsı világháború idején leáldozott
a fogaskerekő csillaga. Ez betudható
a súlyos szénhiánynak, az idıközben
épült villamos-vonalaknak, valamint a
társadalmi érdektelenségnek is. A
svájci üzemeltetıtıl - akivel eredeti-

leg 40 évre volt szerzıdése a vasút
üzemeltetésére, amelyet késıbb
meghosszabbítottak -, 1926-ban ke-
rült a fıváros tulajdonába a fogas,
amelyet egybıl beolvasztottak a le-
gendás BSZKRT-be (Budapesti Székes-
fıvárosi Közlekedési Részvény-

társaság). 1929-ben villamosí-
tották az egész pályát, ki-

cserélték a mozdonyokat,
az új jármőveket a Ganz
gyártotta külföldi szak-
mai segítséggel. Ekko-
riban napvilágot láttak
egy másik fogaskerekő

vonal megépítésének
tervei is, amelyek azon-

ban soha nem valósultak
meg. Ez alapján a Sváb-hegyet

a Tabántól induló járattal lehetett
volna megközelíteni, érintve Kriszti-
navárost és Farkasrétet is.

A második világháború idején sú-
lyos károk érték a fogaskerekő épüle-
teit és szerelvényeit, ezért egy ideig
szünetelt rajtuk a közlekedés. Pár
hónap alatt azonban helyreállították
az üzemet, és ki is használták azt,
mivel a romokban heverı város újjá-
építéséhez használt fát a hegyekbıl a
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RETROKÖZLEKRetroközlek
A fogaskerekű vasút története

A kiegyezéskori Magyarország újabb ékköve, amely eleinte a
budai nagypolgárság privilégiuma, később stratégiai szállítóesz-
köz, napjainkban pedig közkedvelt kirándulóhely és turisztikai
attrakció. Ezúttal a fogaskerekű vasút történetét közöljük a Ret-
roközlek rovat olvasóival.

Ami
igazán döbbene-

tes mai szemmel nézve
az, hogy az egész vonalat
mindenestől mindössze

kettő hónap alatt építették
meg, ezzel a harmadik fo-

gaskerekűt létrehozva
a világon.



fogaskerekő segítségével juttatták le
a városba. Idıvel azonban kiépültek a
szilárd burkolatú hegyvidéki utak, így
a teherszállítás teljesen megszőnt a
vonalon. 

A gyermekvasút építkezésénél is
fontos szerep jutott a hegyi vasútnak.
Az építkezéseken felhasznált anyago-
kat, eszközöket leginkább teherszál-
lításra kiképzett vonatokkal juttatták
fel a Széchenyi-hegyre. Ami igazán ér-
dekes, hogy a gyermekvasúton hasz-
nált elsı kocsikat is a fogaskerekő
pályáján tolták fel, egy külön erre a
célra épített átvezetıvágányon ke-
resztül. Késıbb a fogaskerekő ennek
az úttörıvasútnak köszönhette for-
galmának nagy részét, hiszen a Szé-
chenyi-hegyi állomást csak így lehet
megközelíteni.

1973-ban, a fıváros centenáriu-
mának tiszteletére teljesen felújítot-
ták az egész rendszert. Új kocsikat
szereztek be, a mai napig is közle-
kedı svájci gyártású SGP motorvona-
tokat, melyek egy motorkocsiból és
egy vezérlı pótkocsiból állnak. A ko-
rábbiaktól eltérı rendszerő pályát,
peronokat, és felsıvezeték-rendszer
igényeltek, így az 1926 óta szolgála-
tot teljesítı jármőveket selejtezték,
a peronokat a jármővek padlószintjé-
hez igazítva építették át. Fontos vál-
toztatás volt még továbbá, hogy

kicserélték a teljes fogasléc-
rendszert is, amely az egész
lelkét jelenti, valamint a vál-
tókat is villamos vezérléső-
ekre cserélték. A vonal
kapacitásának növelése érde-
kében a felsı végállomáson
megépítették a második vá-
gányt. 

Az utolsó korszerősítés
1990-ben történt, ekkor a
régi biztosítóberendezést
korszerő számítógépes irányí-
tásúra cserélték. Az utolsó
nagy BKV-átalakításkor vi-
szonylatjelzést is kapott, 60-
as viszonylat néven fut.
Tévesen szokott megjelenni
a médiában a 60-as villamos
elnevezés, ugyanis ez az esz-
köz mőszaki szempontból
vasútnak tekintendı. Külön
érdekességként ki szeretném
emelni, hogy ezen a jármő-
vön – a HÉV-ek mellett – en-
gedélyezett a kerékpárok
szállítása, így ideális segéd-
eszköz egy hegyvidéki kerék-
pártúra megvalósításához.

Ami a jövıt illeti, nos, még min-
dig nem mondható véglegesnek az
építkezés, hiszen a közelmúltban fel-
merült annak a lehetısége, hogy a
pályát mindkét végén meghosszabbít-
ják egyrészt a Moszkva térig, más-
részt a Normafáig. A „lenti” fejlesztés
egyértelmően kihasználná a
Szilágyi Erzsébet fasor vil-
lamospályáját, ezzel
kétségkívül még elér-
hetıbb és kényel-
mesebb volna a
közlekedés a foga-
son. A legfontosabb
mőszaki feltétel
adott, hiszen a fogas-
nak is szabványos nyom-
távolsága és őrszelvénye
van. A másik fontos mőszaki feltétel
pedig megoldható, jelesül az, hogy a
szerelvények két áramnemőek legye-
nek, hiszen a villamos és a fogaske-
rekő vontatási feszültségei eltérnek
egymástól. Az elképzelések kissé fu-
turisztikusnak hatnak, de hát a Com-
bino-kra is ezt mondtuk, aztán
tessék-lássék. Természetesen a tervek
mind környezet- és utasbarátok, min-

den jármő és peron akadálymente-
sítve lenne. A szakértık azzal érvel-
nek a beruházás mellett, hogy ezzel
megszőnne a fogaskerekő szigetüzem
jellege, és valóban versenyképesen
tudna mőködni, fıleg télen. Mindene-
setre kíváncsian várjuk a fejleménye-
ket az ügyben, amely egyelıre nem
kap túl nagy nyilvánosságot.  

A fogas tarifái egyébként
megegyeznek a többi BKV-já-

raton használtakkal, és a
bérletek is érvényesek rá –
ez alól egyedül a budavári
sikló a kivétel -, ezért bát-
ran merem ajánlani a vizs-

gáktól és zárthelyiktıl
megfáradt hallgatóknak és

oktatóknak, hogy kirándulja-
nak a fogaskerekővel. A hangulata

nagyon jó, a környezet festıi, a lát-
vány önmagáért beszél az út során, és
a levegı is rendkívül tiszta a hegyen.
Mi más kellhet még egy
megfáradt egyetemi
polgárnak?
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Pól

A
hangulata nagyon

jó, a környezet festői, a
látvány önmagáért beszél

az út során, és a levegő is
rendkívül tiszta a hegyen.

Mi más kellhet még egy
megfáradt egyetemi

polgárnak?
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MÁRKAMárka
Megmenekült a Saab

A svéd autógyártó már régóta
komoly gondokkal küzd, ugyanis 2001
óta egyszer sem sikerült nyereséges
évet zárnia - 2008-ban például 412 mil-
lió dolláros veszteséget halmozott fel.
De a vállalat ezelıtt sem tudott soha
stabilan nyereségessé válni, aminek fı
oka az, hogy az elmúlt húsz évben nem
bıvítették a kínálatot, amely összesen
két modellbıl állt. 

A kifejezetten megbízható, biz-
tonságos és környezetkímélı gépko-
csijairól is híres Saab történelme vi-
szont elég régre nyúlik vissza. Az
1937-ben alapított társaság eleinte
csak repülıgépek gyártásával foglal-
kozott, a negyvenes évek végén az üz-
letágak változatosabbá tétele céljából
vágtak bele a gépkocsik gyártásába is.
Az elsı típust 1947-ben mutatták be,
ez volt a 92001-es. Késıbb, az ötvenes
években a cég belépett a számító-
géppiacra és 1969-ben egyesült a te-
herautógyártó Scania-val. A Gene-
ral Motors 1990-ben szerezte
meg a gépkocsigyártó-rész-
leg 51 százalékát, és egy
évtizeddel késıbb beke-
belezte az egész Saab
Automobile-t. 

A gondok ugyan már
2001-ben elkezdıdtek, de
akkor fordultak igazán vé-
szesre, amikor a General Motors be-
jelentette: csıdvédelem alá került,
aminek során az amerikai állam több
mint 60 százalékos részesedést szerzett
a vállalaton belül. A GM-nek el kell ad-
nia leányvállalatait a pénzügyi hely-
zetének konszolidálása érdekében, és
ezért csak négy amerikai és egy euró-

pai márkáját tarthatja meg. Márpedig
a választás végül az Opelre esett, így
a Saabtól mindenképp meg kellett
szabadulnia a GM-nek. 

A sportautókat gyártó svéd válla-
lat, a Koenigsegg be is jelentkezett jú-
niusban a GM-nél, hogy megvásárolnák
az autógyártót. A magyarul fonetikusan
kiejtve mindenképp viccesnek nevez-
hetı társaság szándéka elsıre azonban
eléggé abszurdnak tőnt. Az 1994-ben
alapított cégnél ugyanis összesen 45-
en dolgoznak és 2008-ban összesen 18
gépkocsit gyártottak le. Összehason lí-
tásképp a Saab 3400 embernek
ad munkát és a másfél tucat
autó gyártásával kicsit
gyorsabban, néhány óra
alatt végeznek. A Koe-
nigsegg autói viszont
csúcsminıséget képvi-
selnek, egyes típusok ára
akár a kétmillió dollárt is
elérheti. A szakértık kérdé-
sesnek tartották, hogy a két
márka, melyeknek annyi közük van
egymáshoz, hogy ugyanabban az or-
szágban van a székhelyük, ugyanakkor
gyökeresen eltérı autókat gyártanak,
képes lesz-e értelmesen együttmő-
ködni. A kérdésre végül az adta meg a
választ, hogy a házasság állítólag po-
litikai hátszéllel jönne létre.

Az ügylet végül kútba esett, a
sportautógyár novemberben elállt a

Saab megvásárlásától. Ekkor még
mindig nyitott kérdés volt,

hogy mi legyen a svéd cég-
gel, de a pár hét alatt meg-
hirdetett tenderen egy má-
sik kis luxusautó gyártó, a

holland Spyker is bejelent-
kezett a GM-nél. A Koenig-

segghez képest a holland cég
gyártósoráról már több, évente 50
autó is legördül. Az elsı ajánlatot a Ge-
neral Motors nem tartotta elfogadha-
tónak, és bejelentették: megszakítják
a tárgyalásokat, és bezárják a nagy
múltú svéd üzemet. Ekkor már szinte
biztosnak tőnt, hogy lakat kerül a
gyárra, ráadásul pont a legrosszabbkor. 

A Saab épp csak elkezdte volna az új
9-5-ös piaci bevezetését, a 9-4X hob-
biterepjáró pedig a fejlesztési folyamat
végénél járt. Ezért a versenyképesség
megırzése céljából egy éven belül ki
kellett volna fizetni azokat a költsé-
geket, melyek az új modellek gyártá-
sának beindításával kapcsolatosak. 

Azonban az utolsó pillanatban
jelentıs fordulat történt: Bernie Ecc-
lestone bejelentette, hogy versenybe

száll a Saab megszerzéséért.
Ecclestone a nemrégiben a

Renault Formula-1-es
csapatába beszálló lu-
xemburgi befektetési
társasággal, a Genii
Capitallal egyesíti erı-
it a márka megszerzése

érdekében. A Saab egy
jó márka, amit a jelenle-

gi tulajdonosai minden bi-
zonnyal nem kezeltek kellı gon-

dossággal - fogalmazta meg kritikáit a
Formula-1 elsı számú vezetıje. Ezzel
együtt a holland Spyker is új ajánlatot
terjesztett elı, és ez meggyızte a Ge-
neral Motors vezetıségét afelıl, hogy
eladhatják a neves márkát a holland
vállalatnak. A megállapodás szerint 74
millió dollárt és további 326 millió ér-
tékő részvényt kap a GM az átszerve-
zett Saabból. Ráadásul a feleknek si-
került meggyızniük a svéd kormányt is,
amely további 400 millió euró hitelt
biztosít a Saab számára. Ez a megál-
lapodás azonban még egyáltalán nem
jelenti azt, hogy minden megoldódott
- bár tény, hogy mind a svéd autógyár,
mind a GM jelentıs pénzekhez jutott
- egyrészt, a világ autóipara továbbra
is nyomott a válság miatt, másrészt a
Spykernek meg kell tanulnia, hogyan
kell egy lényegesen na-
gyobb vállalatot ve-
zetnie.

Nemrég még úgy tűnt, véglegesen bezár a több mint 70 éves
múltra visszatekintő, svéd Saab, azonban váratlanul, az utolsó pil-
lanatban a holland Spyker újabb ajánlatott tett a General Motors-
nak, és ezzel megmenekült a felszámolástól a Saab.

A legelső modell, a 92001-es

Az
1937-ben alapított

társaság eleinte csak re-
pülőgépek gyártásával fog-

lalkozott, a negyvenes évek
végén az üzletágak változa-
tosabbá tétele céljából vág-

tak bele a gépkocsik
gyártásába is.

Saab
épp csak elkezd-

te volna az új 9-5-ös
piaci bevezetését, a 9-4X
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fejlesztési folyamat
végénél járt.

A bizonytalan sorsú 9-4X

Jani



1962-ben a hajóipar átszer-
vezésekor alakult a Magyar Hajó- és
Darugyár. A gyár elsıdleges profilja a
tengeri áruszállító hajók készítése
volt. Ezt 1974-ben beszüntették. A
másik fı profiljuk az úszódarugyártás
volt. 

Már 1944-ben felismerték, hogy a
világháború utáni újjáépítésekhez az
úszódaru világszerte keresett lesz. Így
a gyár akkori vezetı mérnökének,
Scharbert Gyulának az utasítására
kezdték el tervezni az elsı úszóda-
rut. Ezzel a lépéssel a legtöbb európai
hajógyárat megelızték, és ennek is
köszönhetı, hogy évtizedekig vezetı
szerepet játszottak az úszódaruk épí-
tésében. 

A gyárban alapítása óta 743 úszó-
daru készült, és ezekbıl a világ szá-
mos országába exportáltak (ez azt
eredményezte, hogy a világ minden
táján volt magyar úszódaru). Az elsı
50 tonnás úszódaru, a Táncsics Mihály
1948-ban készült el. Ezután 5 és 200
tonna közötti terhelhetıségő úszó-
daruk épültek.

1948 és 1977 között több önjáró
úszó, illetve fixgémes forgódaru ké-
szült, ezek közül több brazil megren-
delésre. Számukra megérte Magyar-
országon jó áron megépíttetni, majd
hat hetet utaztatni egy-egy úszó-
darut. Az elsı 200 tonnás önjáró
fixgémes úszódaru 1977-ben épült,
ezt a brazil állami kikötıigazgatóság
rendelte meg, és értéke négymillió
dollár körüli volt.

A gyár történetében 1980-ban
érkezett el a következı mérföldkı,
ugyanis ebben az évben készült el

Közép-Európa legnagyobb úszódaruja,
mely hivatalos besorolás szerint ön-
járó fixgémes úszódaru. A Hídépítı
Vállalat a híres mérnök, Clark Ádám
emlékének adózott, amikor róla
nevezte el.

Elsısorban jelentıs emelési ma-
gasságával (a vízszinttıl mért 45 m),
nagy gémkinyúlásával (33 m) és 200
tonnás maximális emelési teherbírásá-
val valóban meghatározó eszköz. Az
elsı jelentısebb felújítást és rekon-
strukciót 1995-ben hajtották végre
rajta, és ezáltal az addig is jó állapotú
úszódaru használhatósági fokát jelen-
tısen megemelték. A következı na-
gyobb átépítés során 200 tonnára
növelték az addigi 100 tonnás
teherbírását.

Kiváló tulajdonságokkal ren-
delkezik önjáró üzemmódban, melyrıl
2 darab 390 kW-os, távvezérelt, SCA-
NIA DS 14 dízelmotorral meghajtott
VETH VZ-400 DRIVE gondoskodik.
Folyamatos üzemre alkalmas és szin-
tén távirányítható, 2 darab,
egyenként 230 kW-os SCANIA DS 11
dízel fımotor adja a daruüzemhez
szükséges elektromos meghajtást a
generátorok által a fedélzeti beren-
dezések számára. Ezen kívül a puszta
megjelenése is vidám ipari látvány a
maga kék és sárga színösszeállításá-
val.

Az elsı, ami eszünkbe juthat egy
úszódaruról az a hídépítés, hídúsz-
tatás. A daru üzemeltetıje emellett
egyéb vízen végzett építıipari
munkálatokat, folyami mőtárgyak
építését, hajómentéseket, roncs-
kiemeléseket és különlegesebb
körülmények esetén hajók vízre

tételét végzi. Elkészülte óta a Clark
Ádám a legtöbb magyarországi, illetve
néhány ausztriai híd- és mőtárgy-
építésben is részt vett. Többek között
a Lágymányosi Duna-híd építésében,
az Árpád híd és az Újpesti vasúti híd
felújításában is. Ez utóbbi alkalom-
mal is oroszlánrészt vállalt, mikor a
híd régi, elbontott elemeit kiemelte,
majd helyére az új elıszerelt íveket
helyezte. 

Ugyancsak nagy munkát végzett
a kalandos történető Esztergomot és
Párkányt összekötı Mária Valéria híd
újjáépítésében. Ugyanis itt alkal-
mazták elıször azt a technikát, amely
segítségével a hídelemeket a parton
szerelték össze, majd uszályokon szál-
lították a helyszínre, ahol a Clark
Ádám segítségével emelték helyükre
ıket.

De az úszódarut nem csak
hídépítésben alkalmazzák. Az elsüly-
lyedt hajó-, illetve egyéb roncsok
kiemelése és a megfeneklett hajók
mentése többféle technológiával
történhet. Mivel Magyarországon
rendszeresnek mondható az elsüllyedt
hajók mentésének szükségessége, a
Clark Ádám sokszor végez roncs-
kiemelési munkákat, annak ellenére,
hogy az órabére igen magas. Ezért is
költséges annyira egy-egy roncs-
kiemelés.

Közép-Európa legnagyobb úszó-
darujaként a térség számos vízépítési
munkájánál feltőnhet. Legutóbb az
északi összekötı vasúti híd
felújításánál segédkezett. A Clark
Ádám jelenlegi tulajdonosa a bu-
dapesti Hídépítı Speciál Kft., és
kiszolgálását gyakorlott
személyzet végzi.

2010. február 70/1

21. oldalwww.kozhir.blogspot.com

ÉPÍTÉSÉpítés

Martina

Közép-Európa legnagyobb úszódaruja
A Magyar Hajó- és Darugyár angyalföldi gyáregységében ki-

emelkedő szakmai eredményeket értek el a hajók és a daruk gyár-
tásában, 1984 végéig 665 úszódaru készült itt a világ minden
tájára.

Műszaki adatok:
Legnagyobb hossz: 50,95 m
Hossz a függélyek között: 48,98 m
Legnagyobb szélesség: 20,34 m
Legnagyobb merülés: 1,86 m
Főgép teljesítménye: 2x390 kW
Főgép típusa: 2xSCANIA DS

14/VETH VZ-400



Fıvárosunk közlekedési társasága
2009 februárjában figyelt fel a belga
buszgyártó ajánlatára, mely 32 darab
8-10 éves csuklós buszt kínált dara-
bonkénti 20 millió forintos áron. Ez jó-
val kedvezıbb ajánlat volt, mint a ko-
rábbi jármőbeszerzési kísérlet, annak
48 milliós buszaival. Bár ahogy akkor,
most is felmerült a trükközés gyanúja:
sokáig boncolgatta a sajtó azt, hogyan
is talált rá a BKV az ajánlatra, ugyan-
is amikor arra hivatkoztak a Közleke-
dési Döntıbizottságnál, még nyoma
sem volt az interneten. Továbbá a vá-
rosvezetést is elfelejtették tájékoz-
tatni, így a fıpolgármester is a sajtó-
ból értesült. A szokásosnak mondható
sajtóérdeklıdés és vádaskodás ellenére
márciusban kiírásra került a közbe-
szerzési eljárás, melyet az Alfa Busszal
szemben a Van Hool májusban meg is
nyert.

Június végén érkeztek meg az elsı
példányok a BKV-hoz, amelyeket el is
kezdtek honosítani; ezalatt értendı a
klíma beszerelése, az utastájékoztató
rendszer Vultronra cserélése (ilyennel
találkozhatunk a Volvo buszokon is),
jegykezelı automaták telepítése, fel-
iratok lefordítása, a rendszám feltün-
tetése az elsı ajtó fölött, és egyéb
olyan intézkedések, amelyektıl a bu-
dapesti utazóközönség ismerısnek
érezheti az újrégi jármőveket. A leg-
jelentısebb örökbefogadási lépés azon-
ban (eddig egyedülálló módon) elma-
radt: az autóbuszok megırizték eredeti
sárga-kék-zöld, illetve ezüst-narancs-

sárga festésüket. A felismerhetıség ér-
dekében a homlokfalra, oldalt pedig a
vonalszámkijelzık sávjába ragasztot-
tak zöld-kék BKV matricákat, melyeken
a cég logója, Budapest címere, illetve
az új szlogen található: „Önnek jár.”
Azonban így is maradtak külföldi stí-
lusjegyek a jármőveken: ilyen példá-
ul az elsı ajtónál az utasokat a sofır
látómezejébıl kitessékelı rudazat, a
pénztárgépes kialakítású vezetıfül-
ke, vagy az autóbusz hátulján autóso-
kat elsıbbségadásra felszólító matrica.
További újdonság a Combino megálló-
fülkéibıl már ismert stílusú, textillel
borított deréktámasz a csuklóban,
amely már régóta váratott magára.

Az év eleji Közlekedésmérnöki
Szakmai Nap keretén belül bármelyik
kíváncsi mőegyetemista megtekint-
hette az egyik levizsgáztatott, de még
nem honosított buszt. Eredetileg az is
az udvarra állt volna be, ahogy a tőz-
oltóautók, azonban a fordulókör
és a kapu konfliktusa miatt a
Stoczek menza elıtt ma-
radt. A prezentáló sofır
készséggel állt rendelke-
zésre, és a közlekedésra-
jongók minden kérdésére
válaszolt, akik utána a volán
mögé is beülhettek, és kiél-
hették magukat. Volt többek
között távvezérelt rámpa bemutató (a
sofır a fülke mennyezetére szerelt
CCTV-n követi nyomon a nyitási folya-
matot, amely a belsı kamera képét
mutatja, amíg a rámpa át nem lendült
az ajtó síkján, utána külsı kamerára
vált, mindeközben az utastérben végig
figyelmeztetı fények villognak), tech-
nikai adatok és a mőszerfal ismerte-
tése. Körbejárkálva a buszban, rögtön
megállapítható, hogy a belga gyártó
sem tért el a valamiért Európa-szerte
elterjedt össze-vissza ülések koncep-
ciójától (magyarul egyik fent, másik
lent, hol egy, hol másfél ember széles).
Azt pedig mindenképpen nehéz lett
volna nem észrevenni, hogy átadás

elıtt a jármőveket még jelképesen
sem takarították ki: az ott töltött egy
óra után a tenyerem igencsak feke-
téllett.

A BKV álláspontja szerint – és a
buszpark átlagéletkorához képest is –
a jövevények fiatalnak mondhatóak,
bár a dolgozók errıl másképp véle-
kednek: volt, aki azt mondta, hogy a
cég a buszokat a kohó udvaráról vet-
te meg (tehát ha nem érkezik rájuk

ajánlat, aligha közlekedtek volna
többet). De nézzük meg a töb-

bi mőszaki jellemzıt! A Van
Hool AG 300-as nem toló-
csuklós, mint általában,
hanem a B (a csukló elıt-
ti) tengely hajtott, és az
elsı mellett a C (a leg-

hátsó) tengely is kormány-
zott (mint az Ikarus 280-as

esetében). Mivel a 2-es ajtótól
hátrafelé végig mindkét oldalon dup-

la ülések vannak, ide sem szervezhe-
tünk táncversenyeket. A sofır munká-
ját fedélzeti számítógép segíti, amely
legalább olyan jó, mint ami a Volvók-
ban van.

Ezek a buszok kicsit használtak és
kicsit nem kékek, de a budapesti uta-
zóközönség hamar szívébe zárja ıket,
hiszen ugyanúgy visznek A-ból B-be
(már amikor nem sztrájkolnak), és
egyébként sincs más vá-
lasztásunk.
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Sonci

249
cm széles és

17,97 m hosszú. 12 l-
es 265 lóerős motor dol-
gozik a 2-es ajtóval
szemben, az utastér pe-

dig 45 ülő- és 100 ál-
lóhelyet kínál.

Újszülött nyugdíjasok
Nem, ez nem egy abszurd orvosi kísérletet feltáró oknyomozó

cikk, a téma teljesen más területről való. A szemfülesebbeknek
nyilván feltűnt, hogy egy ideje már nem csak kék buszai vannak
a BKV-nak. Nézzük meg, mi fán is termettek a jövevények, a belga
Van Hool buszok!



A Budapesti Közlekedési Vállalat
jelenlegi helyzetét kitőnıen példázza
a következı vicc. 

Az újdonsült menyasszony búsla-
kodva ül párjával lakásuk konyhájá-
ban, és így szól: „Be kell vallanom,
kedvesem, hogy nem tudok fızni.”
„Nem baj” - válaszoja a férj. „Olyan
keveset keresek, hogy úgysem lenne
mibıl.” Miután ugyanis a kollektív
szerzıdések lejárta után – amelyek-
ben benne foglaltatott, hogy hány
perc alatt kell átvizsgálni a buszokat,
mielıtt forgalomba engedik ıket – a
sofırök lelkiismeretesen elvégeztek
minden vizsgálatot, és csak a kifo-
gástalan állapotban lévı jármőveket
engedték forgalomba, megbénult Bu-
dapest közlekedése. Eközt és a nevén
nevezett sztrájk közt igazán árnya-
latnyi a különbség.

Ezzel a lassítósztrájkkal kezdı-
dött a huzavona január 5-én. Ezen a
napon az egyik budapesti kiadású saj-
tóorgánum címlapján egy buszmenet-
levél fényképe volt látható, a követ-
kezı kézzel írt felirattal: „Ezzel a
busszal búzát nem szabadna szállí-
tani, nemhogy embereket! Fék – váltó
– katasztrófa!” A sofırök által elme-
sélt hajmeresztı esetek között van az
is, amikor egy ajtó kinyílt menet köz-
ben. A hibás járgányt javításra küld-
ték, mire másnap az összes ajtó lá-
zadó elıdjéhez hasonlóan
tett.

Ezen sorok íróját
egyáltalán nem lepte
meg, hogy másnap,
január 6-án már min-
den negyedik busz a
garázsban maradt. Ez
háromszáz darabot je-
lent összesen. Egyetemi
polgárságom kezdetén,
szeptember-október táján
hetente robbant le egy 30-as alat-
tam, sıt olyan reggel is volt, amikor a
sofır zárójelesen megjegyezte, hogy
ez már a negyedik busz a vonalon(!),
amelyik tönkremegy. Ekkor fél nyolc
sem volt még.

Az, hogy az öreg, sokat próbált
Ikarusokkal akadnak gondok, azon
senki sem csodálkozik. Azon annál in-
kább, hogy szép számmal dılnek ki a
sorból a csilli-villi Volvo buszok is,
amelyek közül a csuklós változatot 65
millió forintért vette a BKV, használ-
tan. Újonnan egy ilyen 20 millió fo-
rinttal többe kerül, a vál-
lalat által tavaly
termelt hiány-
ból mégis
több

mint
e z e r
darabot
lehetett volna
venni. Elızı gaz-
dájuk korántsem
strapálta le ıket
annyira, mint a kı-
kemény magyar valóság. Néhány jár-
mővezetı nem szereti ugyan, de az az
általános vélemény, hogy kényelmes,
jól mőködik – normális útviszonyok

közt. Azonban egy idı után felgyő-
rik a kerekei az aszfaltot, és

az új „domborzat” erıseb-
ben veszi igénybe az al-
katrészeket.

Mindent össze-
vetve sérülékenyebb,
mint magyar gyártású
elıdje, valamint két

méterrel hosszabb
nála. Ez szintén okoz

problémát: van, ahol a rö-
videbb csuklós Ikarus sem fér

el. Olyan buszon is ültem már,
amelyik elkaszált a farával egy vil-
lanyoszlopot. Két méteren múlt, hogy
nem éltem át testközelbıl az él-
ményt, ilyen messze álltam ugyanis a
felgyőrıdéstıl.

A tulajdonképpeni sztrájk január
12-én kezdıdött. A sofırök az utasok
életén kívül a pulykapénznek neve-
zett, étkezési utalványokban kapott
juttatásukért küzdtek. Buszokat csak
elvétve lehetett látni, amelyiket
mégis, arról szinte lógtak az emberek.
Biztos pont volt viszont a káoszban a
hatos villamos, amely szabályos idı-
közönként járt, igaz, ez csaknem fél
órát jelent.

Ezen a jármővön igazi kihívás volt
utazni. Szerencsére az utazóközönség

ismét igazolta, hogy a ma-
gyar ember

h á t á n
fát lehet vágni: sírva
röhögıs, de mégis-
csak vidám a hangu-
lat egymás hegyén-
-hátán ácsorogva a
tömeg miatt óva-

tosan közlekedı Combinón.
A vezetı segítıkész, az utasok jó-
kedve rá is átragad: „A hármas ajtónál
ez továbbra is elég esélytelen” - szól
a hangosbemondó. „A mozgássérült
gomb nyomkodásának jelen pillanat-
ban semmi értelme.” „Záródnak az
ajtók, nagy levegıt…!”

A tömegközlekedés helyett autó-
zók miatt sok helyen állt a forgalom.
Kezdtek odáig fajulni a körülmények,
hogy aki sietett, az gyalog ment. Soká
tartott, mire a budapesti körülmé-
nyek idáig jutottak, de fáradságos
munkával sikerült. Nem kicsit ironi-
kus, amikor egy leendı közlekedés-
mérnök egy BKV-sztrájk miatt késik el
a vizsgájáról. A pórul jártakat vigasz-
talja az, hogy mint a mellékelt ábra is
mutatja, kezd igen nagy
szükség lenni a szak-
értelmükre.
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KÖZLEKEDÉSKözlekedés

M*gdee!

Bu-
szokat csak el-

vétve lehetett látni,
amelyiket mégis, arról

szinte lógtak az emberek.
Biztos pont volt viszont a ká-
oszban a hatos villamos,
amely szabályos idıközön-

ként járt, igaz, ez csak-
nem fél órát je-

lent.

Múltidéző – Sztrájk kívülről-belülről
Széles támogatottságú, kitartó munkabeszüntetésnek lehetett

tanúja (és áldozata) a  budapesti lakosság. Sok mendemonda járta
a várost, ami a buszokra nem vonatkozik, mivel azok többsége
nem működött az egyeztetések előtt sem. Mi történt voltaképp?



2540-ben járunk Londonban, ahol
új istenként Fordot tisztelik. A társa-
dalom tökéletesen tervezett és szer-
vezett. Helikopterekkel és menet-
rendszerő rakétákkal utazhatnak az
emberek, s aki esetleg mégis egyéb
szórakozási módokat keres, annak ott
a „szenzi”, a színes, hangos, széles-
vásznú, illatokat és tapintásokat is köz-
vetítı film. Mindenkit az a cél éltet,
hogy az élete tökéletesen boldog le-
gyen, ám ha valami miatt mégsem ke-
rek a világ, a szóma nevő tökéletes,
mellékhatások nélküli kábítószer egy
perc alatt megoldja a problémát.  

Ebben az új világban az embe-
reknek elıre meghatározott helyük van
a társadalomban, melyet öt kasztra
osztottak. Az alfától az epszilonig ter-
jed a skála, mely a személyek funkci-
óját is jelöli. Az alfák a legkiemelke-
dıbb példányok, a kutatási területeken
dolgoznak, míg az epszilonok csak a
legalantasabb munkák elvégzésére ké-
pesek.

A Keltetıben lombikokban „te-
nyésztett” embriók számát meghatá-
rozza a kasztjuk is. A csecsemıket egé-
szen a felnıtté válásukig hipnopédiá-
val, alvatanulással kondicionálják az
életre. Elfogadtatják velük a kaszt-
jukba tartozást, boldogságot éreznek,
a fennálló törvényeknek nem szegülnek
ellen. A kellemetlen dolgokat elfelej-
tetik velük: ebben a világban nincsen
öregedés, halál esetén pedig senki sem
bánkódik. Mindenki társadalmilag he-
lyesen és hasznosan cselekszik, ezért
nincsenek konfliktusok. Megszőnik a
régi vallás, Fordot és a T-modellt tisz-
telik; nincsen mővészet, nincsenek
mély emberi érzelmek.

Ebbe a világba csöppen bele John,
a vadember, aki egy távoli rezervá-
tumban él. Ott még a nık szülnek, a
gyermekeknek van anyja és apja (az új
Londonban ezek a szavak káromko-
dásnak számítanak). Ott létezik az öre-
gedés, szomorúak a szeretteik elvesz-
tésekor. Mély érzelmeket élnek meg, 

sıt, John még Shakespeare mőveit is
olvassa. Londonban persze ı a szen-
záció, hiszen olyan dolgokat ismer,
amelyekkel a „fejlett” ember sohasem
találkozott. Megpróbál együtt élni a
társadalommal, majd inkább elmene-
kül egy lakatlan vidékre, hogy senki se
háborgassa. Végül feladja a harcot ez
ellen a lélektelen, minden szépségtıl
mentes világ ellen.

Megrázó mő, gondolkodásra sar-
kallja olvasóját. Vajon tényleg ilyen
lesz a világ? Ebbe az irányba haladunk?
Lehet-e még tenni ellene?
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AJÁNLÓAjánló

Az alabamai Edward Bloom halá-
los beteg, már nincsen sok hátra az
életébıl. Az apja mellett mindig hát-
térben álló fia, Will és a felesége ha-
zaköltöznek Franciaországból, hogy
segítsenek Will anyjának a ház körüli
teendıkben. Edward pedig a gondos
ápolásért cserébe elmeséli az élete tör-
ténetét…

Gyermekkorában nem kellett a
szomszédba mennie egy kis csínyért,
társaival együtt meglátogatták a helyi
boszorkányt, akinek üvegszemébe néz-
ve látták a halálukat. Ifjúkorában Ed
volt a legsikeresebb az iskolában, a
sportban, vakmerı volt és igazi vál-
lalkozószellem. Mígnem a városkát
megtámadta egy óriás. Ed tudta, hogy
hogyan fog meghalni, így félelem nél-

kül állt az óriás elé, és kérte, hogy
hagyja el a várost. Sıt, ı is csatlako-
zott hozzá útitársnak, mivel itt már
mindent elért, amit akart, de többre
vágyott.

Útközben betért Fantomba, a
külvilágtól elzárt, nyugodt és békés kis-
városba, ahol minden csupa móka és
kacagás. Ám hiába tartóztatták hı-
sünket, ı továbbállt. S ezt milyen jól
tette: egy cirkuszban meglátta élete
szerelmét, akirıl semmit sem tudott.
Viszont a cirkuszigazgató ismerte a
lányt, így a szolgálatába fogadta a fiút,
és minden hónap végén elárult egy tit-
kot a lányról. Végül megkereste a

lányt, aki nem tudott neki ellenállni,
és összekötötték életüket. 

A besorozást Ed sem kerülhette el,
a háborúban minden veszélyes fel-
adatot elvállalt, csak hogy hamarabb
szabaduljon. Az egyik bevetésen ösz-
szeismerkedett egy sziámi ikerpárral,
és együtt szöktek át Amerikába. Ha-
zatérése után visszakeveredett Fan-
tomba, megvette a települést, és
helyrepofozta.

Will persze semmit nem hitt el a
meséibıl. İ az igazi embert akarta lát-
ni, aki az apja valóban volt. De a vé-
gén maga is belecsöppent a mesélés-
be. A temetésen pedig legnagyobb
ámulatára mindenki megjelent, akirıl
az apja valaha mesélt: a boszorkány,
az óriás, Fantom lakói, a
cirkuszi dolgozók, a
sziámi ikrek.

Vera

Vera

A Nagy hal mindenkinek a saját
vágya képében jelenik meg.

Könyvajánló
Kedves Olvasóm, most egy kevésbé könnyed, elgondolkodta-

tó művet szeretnék a figyelmedbe ajánlani. Aldous Huxley Szép új
világ című könyve szatirikus képet láttat a jövőbeli bolygónkról.

Filmajánló
Tim Burton Nagy hal című filmje egy csodálatos életet tár elénk.

Egy olyat, amilyet titkon, legbelül mindannyian élni szeretnénk. Tele
izgalmakkal, kalanddal, életre szóló barátságokkal és szerelemmel.



Az Iron Hook 2009/2010 ıszi
félév csoporteredményei:

A csoportkörök részletes vég-
eredményeit a szokásos helyen
(www.kozlekkar.hu) olvashatjátok. Itt
most elsısorban azért soroljuk fel
ıket, hogy lássátok, kik jutottak to-
vább (minden csoportban az elsı
négy, vagyis a dılt betővel jelöltek),
és olvasgatás közben elcsámcsoghas-
satok a neveken. Bevallom, van olyan
csapat, amelynek a neve nekem -
évek után - most esett le, hogy pon-
tosan mit is takar. Személyes kedven-
cem pedig (már ha lehet ilyen) az
Asztalon Villa. Talán még a futballt
ritkábban követıknek is rögtön beug-
rik milyen szellemesen utaltak ezzel
a névvel a fiúk egy ismert csapatra.

A csoport:
Kárl FC

Retardált Rombolók
EEEEE

Kés Villa Anál
Asztalon Villa
Body Check
Fitless FC

B csoport
Mi FC

Rába Stock
SörMEGAzsömi

Beerkák
Utcai Ámokfutók
Idén Triplázunk

Boszik

C csoport
All In

Egyesült Állatok
PAPA

Lumpágoo
Sampion SC
Hey Bobby
Huhubagoly

D csoport
Fél Tonna

Bernoulli-ék
Faláb FC

Hugyos Zokni FC
Ex HK

D-Kahn Inter U
Mentor

LÖL
A továbbjutók közül az egyenes

kieséses szakasz végén a Kárl FC és a
Rába Stock jutott a döntıbe. Elıbbi
2:1-re verte ellenfelét, így a csapat
másodjára vihette haza a kupát, ami
azt jelenti, hogy még egy alkalom, és
örökre ott díszeleghet a polcukon.
Szurkolunk, hogy ez így legyen!

A bronzmeccset a MI FC és a PAPA
játszotta, kettejük közül a PAPA vihe-
tett haza érmet, miután 3:0-ra nyert.

Így a fiúk közül az alábbiak áll-
hattak dobogóra:

1. Kárl FC
2. Rába Stock
3. PAPA
A legamatırebb csapatok között

a versenyt az Idén Triplázunk nyerte,
akiknek a Mentorokat sikerült meg-
elızniük. Így ık érdemelték ki a „leg-
amatırebb csapat” címét, ami persze
némileg ellentmondásos, hiszen egy
meccset mégiscsak megnyertek, az
utolsót… de ezen ki-ki maga gondol-
kozzon el.

A lányok ismét egy estén jöttek
össze, hogy lejátsszák a körmérkızé-
seket, melynek eredményeképpen a
már múlt félévben is ügyesen játszó
Boszik nyertek. A sorrend tehát így
alakult:

1. Boszik
2. LÖL
3. Fitless FC
4. Huhubagoly
Természetesen a négy lány csa-

pat közül egyik sem panaszkodott,
ugyanis a szervezık külön ajándékkal

kedveskedtek mindegyiküknek.
Egyébként nekik köszönhetı az is,
hogy megújultak a hálók: bár csak az
egyiket sikerült teljesen kicserélni,
de a fél siker is siker. Velük kapcsola-
tosan még az is hír, hogy következı
félévtıl néhányan már nem szervezik
tovább az Iron Hook-ot, így figyeljé-
tek a hirdetéseket, hogy tavasszal
melyik szobában, és milyen e-mail
címen kell jelentkezni.

A leköszönı szervezık munkáját
köszönjük szépen, a csapatoknak
pedig további sok si-
kert kívánunk!
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SPORTSport

Petrus

Modern idők
Katalizátoros seprőn

repül a banya,
kétütemő vetélytársát

persze, lehagyja.
Büszkén üli a jármővét

- környezetbarát! -,
nem követi ólomfelhı

a jármő farát.

Sorban állás
(Közlekedési tanmese)

Minden marha szépen állt a sorban,
csak a vadkan, az nem nyughatott,

tülekedett, furakodni próbált,
meg is szidták, de rá nem hatott.

“A fene se álldogál itt annyit!
- horkantotta fogvicsorogva.

Még majd gyökér nı ki a lábamból,
szamarak álljanak sorokba!”

Azzal mindenki mást félrelökve
ott termett a sor legelején.

“Mit rohan ez úgy a vágóhídra?!”
- szólt utána az egyik tehén

Iron Hook
Az őszi félév Iron Hook bajnoksága nem igazán tért el a ko-

rábban megszokottaktól, bár kisebb változások idén is történtek.
A szokásos színes paletta megmaradt, és annak ellenére, hogy
akadt néhány csapatnév-változtatás és átigazolás, nagyjából most
is ugyanazok a bátor közlekesek léptek pályára, mint korábban.

Berényi Mihály



A Tisztelt Fıszerkesztı Úr lelke-
sen közli a kiküldött e-mail-ekben,
hogy ekkor meg ekkor lesz szerkesz-
tıségi ülés, és ha valaki nem tud meg-
jelenni, annak súlyos következménye
van. Ennek ellenére mindig akad egy-
két delikvens, akinek fontosabb el-
foglaltsága is akad, de nekik ott a pót-
ülés. És valószínőleg ık járnak
jobban, ugyanis a beígért szokásos
„nem akarom rabolni az idıtöket, te-
hát csak egy fél órára gondoltam”-ból
általában minimum 2 óra hosszán át
boldogítjuk egymást. De ez így jó, egy
kis hangulatfokozó társaságában jól
érezzük magunkat, mint látszik is…

Kedves Fıszerkesztı Úr kiküldi
az ülésen már részletesen átbeszélt
terveket e-mail-ben. Mivel a Közhír is
rendelkezik saját levlistával, így itt is
mindenki megkap mindent. Tehát ha
egy órán át nem nézel üzeneteket,
legalább 30 csücsül a postaládában,
olyan kérdésekkel, mint „Akkor most
nekem mit is kell írnom?”, „Tehát én
vagyok a rovatvezetı?” vagy „Nem
jutok föl ftp-re!”! Lehet, hogy a gép
nehezebben viseli, mint mi.

Aztán jön az írói stáció, amikor
elvileg mindenki lelkesen csinálja a
rábízott feladatot. És - mivel nálunk
lelkiismeretes emberek dolgoznak –
ez így is van. De senkirıl nem lehet
hallani semmit. Mintha eltőnt volna a
föld színérıl, se jelek, se felmutat-
ható bizonyíték. Nem vagyunk egyfor-
mák: van, aki hetekig dolgozik egy
anyagon, mégis a legjellemzıbb, hogy
a lapzárta elıtti „zaklató” e-mail-ek
hatására „ered meg mindenkinek a
tolla/billentyője”.  De a leadás mégis
csak nehézkes…

Lapzárta. Adott nap 23 óra 59
perc. Kıbe van vésve, be nem tartása
visszavonhatatlan büntetést von maga
után. Adott nap 23 óra: Fıszerkesztı
Urunk sikoltozó üzeneteire nem ér-
keznek a válaszok. 23 óra 30 perc: Fı-
szerkesztı Úr érzi, hogy baj van. A
cikkek fele még sehol. 23 óra 50 perc:
a helyzet változatlan. Ez kétségbe-
ejtı. 23 óra 55 perc: és láss csodát,
jönnek a cikkek. 00:00- reméljük a hi-
ányzó cikkek íróit nem érte baleset.
Majd csak fogja (=visszavonhatatlan
büntetés).

Erıteljes kutatómunka indul meg
a le nem adott cikkek írói után. Le-
hallgatott telefonok, feltört on-line

postaládák, utcasarokról figyelı bal-
lonkabátos kémek keserítik meg
mindazok életét, akik elkövetik ama
szörnyő tettet, hogy késnek a leadás-
sal. Egészen addig a nyomában van-
nak, amíg le nem adja a várva várt
cikket. Hallottunk olyan rémtörténet-
rıl is, hogy homlokához szegezett töl-
tıtollal kényszerítették a kollégát
jobb belátásra…

És mindezek után, tehát a lap-
zárta után körülbelül egy héttel azt
mondhatjuk: igen, megcsináltuk, leg-
alábbis, ami a cikkírókat illeti. De
most jön még csak a java, amit már
csak a következı részbıl tudhattok
meg! Várjatok türelmesen…
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META-KÖZHÍRMeta-Közhír

M*gdee!

Így készülünk I.
Van fogalmad, kedves jámbor, 

ki most eme újságot kezedben tartod ,
miken mennek keresztül néhányan, 
hogy a Közhír ott lehessen tenálad?

Jucus



I. felvonás
2009-ben sem történt ez más-

ként. Véget ért a karácsony, kihever-
tük a komoly ételmérgezéseket,
elfogyott a bejgli is. De szinte azonnal
egy partraszállást is megszégyenítı
haditervet kellett gyártani: a szil-
veszteri partit vajon hol, kikkel fog-
juk megtartani? Kit hívjunk meg,
házibuli legyen, vagy valami szórako-
zóhelyre menjünk? Ezer meg ezer fon-
tos kérdés merült fel az emberben.

II. felvonás, 1. szín
A Baross koli, oly sok közlekes

szent helye, szerencsére, egész évben
nyitva van. Páran az ünnepek után
visszaszállingóztak az otthont adó
falak közé, és vizsgára tanulással töl-
tötték a napjaikat. Persze voltak, akik
elıre készültek december utolsó nap-
jára, de egyeseket annyira magával
ragadta a szerteágazó, gyönyörőséges
mérnöki tudomány, hogy megfeled-
keztek a naptárról.

II. felvonás, 2. szín
A folyosókon a sötétség érkezté-

vel már a lakók alkoholszintje is
emelkedett, ki-ki az elmúlt évet mér-
legelte, az elıtte álló lehetıségekrıl
és bulikról fantáziált. A rövidtávú terv
fıleg a bevitt alkohol mennyiségét és
minıségét foglalta magában. A kisebb
társaságok a szobákban, folyosókon
gyülekeztek, várták az alkalmas pilla-
natot, hogy ellátogassanak az alag-
sorba, minden közlekes-buli fel-
legvárába, a HaBárba! Vannak, akik
okosan elıre mentek, hogy legyen
asztaluk, de ki sejti még, hogy mek-
kora tánc alakul ki késıbb?!

Egy-két, tanulásban megfá-
radt, szorgos egyetemista hirte-
len ötlettıl vezérelve az
órájára néz: úristen, mind-
járt éjfél! Gyorsan sietni,
készülıdni kell, hogy
együtt búcsúztassuk az
óévet a legkedvesebb ismerı-
sökkel, szobatársakkal, barátokkal.

III. felvonás, 1. szín
A késın érkezık a pulthoz siet-

nek, gyorsan megveszik az éjféli koc-
cintáshoz szükséges italokat, a
pultosok keze alatt ég a munka, hi-
szen mindjárt itt van, mindjárt vége…
Felcsendül a Himnusz dallama, a bol-
dog és lelkes fiatalok egy emberként
éneklik az oly jól ismert sorokat.
Amint az utolsó akkord is elhal, a hir-
telen kialakuló csendet pezsgısüve-
gek dugóinak pukkanása töri meg. Az
óvatlanul felrázott üvegek tartalma
fröcsögve teríti be a körülötte álló
embereket. A különbözı őrtartalmú
üvegekbıl kifolyó pezsgı hangját
számtalan apró sóhaj kíséri; vége lett
ennek az évnek is, remélem, a jövı
több szépséget és jóságot tartogat
számomra. Csendben, a fogak közt
szőrve szökken a légtérbe az újévi fo-
gadalmak rengetege: ígérem, hogy
most már…, mindig…, soha többé…,
de aztán tényleg…. 

Pár perc pihenı a munkában
megfáradt, dolgozó embereknek is
jár: az éjfél utáni percek a pultosok
számára is az ünneplés, koccintás pil-

lanatai. Az amúgy türelmetlen fo-
gyasztóknak türelmesnek kell lenniük,
mert ami jár,
az jár. 

III. felvonás, 2. szín
A kellı mennyiségő pezsgı

megtette hatását: mindenki vidám,
mosolyog, a kedvenc, jól ismert dal-
lamok csendülnek fel a hangszórók-
ból. A tömeg a táncparkett felé indul,
egyszerre mozdul a sok kéz és láb. Ki-
sebb csoportok a megmaradt pezsgıt
kortyolgatva jóíző beszélgetésekbe
merülnek, mesélnek a karácsonyról,
az ünnepekrıl, rég nem látott bará-
taiknak és közeli ismerısüknek egya-
ránt. Hosszú lesz az újév elsı
éjszakája…

IV. felvonás
Elérkezett a „reggel”, a megfá-

radt diákok hasára a késı délelıtti,
esetleg már a délutáni nap süt. A ször-
nyő fejfájás, kínzó másnaposság függ-
vényében ki-ki még megteszi a saját
kis privát fogadalmát: soha többé
ennyit nem iszok. Hogy sikerül-e be-
tartani, ez maradjon a jövı zenéje…
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BESZÁMOLÓBeszámoló

Vera

Az óév tragédiája
A naptári év mindig ugyanakkor, december 31-én ér véget.

Ha szerencsénk van, ez nem péntek 13-ra esik, és így nincs semmi
akadálya a világraszóló óévbúcsúztató parti megszervezésének.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
HaBár vezetőségének és dolgozóinak,
hogy az év utolsó napján is lehetővé
tették számunkra, hogy méltóképp bú-
csúztathassuk el az óévet. Köszönjük!



A Wigner kollégium aljában he-
lyezkedik el a Roller, amely elsısorban
a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar szórakozóhelye. Bizonyára Ti is tud-
játok, hogy a lányok aránya itt a leg-
magasabb, ezért is érdemes ide ellá-
togatni, annak ellenére is, hogy ez a
kollégium található legmesszebb az
egyetemtıl, és egy kicsit nehéz meg-
közelíteni. A hely nagyjából ugyanúgy
tart nyitva, mint a HaBár (H-Cs 20-02),
tehát bármelyik hétköznap betérhet-
tek.

Amit fogyasztottunk: Bacardi-
kóla és Vodka-narancs, de csak mert
épp erre volt hangulatunk

Tesztelık száma: 2, sajnos a
szorgalmi idıszak végén többeket nem
lehetett elrángatni

Benyomásaink:
Hely hangulata: 8/10
A hangulat adott, a pultosok tö-

megesen vannak jelen, így, ha más tár-
saság nincs is, ık szórakoztatnak Ti-
teket. Nemcsak bulizni mehet az em-
ber a Rollerbe, hanem meccset, filmet
vagy egyéb sporteseményt nézni a ki-
vetítın, csocsózási és pókerezési le-
hetıség is van. Amennyiben bulizni in-
dultál, mindig óriási tömegre kell szá-
mítani, legyen az retro buli vagy éppen
techno party. A szellıztetés nem az iga-
zi, de a dohányzás „tiltott”, így ke-
vésbé lesz füstös az ember reggelre.

Vendégek: 6/10
Sok egyetemista, fıleg GTK-s és

TTK-s látogatói vannak a helynek, de
esetenként a gépészek is átkeverednek
a rolleres buliba, az óriási csajfelho-
zatal végett. Természetesen néha a
közlekesek is megindulnak, de olyan
gyakran nem lehet velük találkozni.

Kiszolgálás: 8/10
Általában az összes pultos bent

van a pult mögött, így mindig akad va-

laki, aki kiszolgálja a pultnál állókat.
Bulinapon nagy pörgésre kell számíta-
ni, ki kell várni a sort, de a szimpla hét-
köznapokon zökkenımentesen és mo-
solygósan megy a kiszolgálás.

Enteriır: 9/10
A falakat nemrég átmázolták a

Clubtagok, így igényes és tiszta a
megjelenése a helynek. A pult rende-
zett, van kitéve árlista, melyen min-
den ital és egyéb felhozatal megtalál-
ható. Az asztalok tisztításáról az este
megkezdése elıtt gondoskodnak, de a
továbbiakban nem néznek utána, így
szólni kell, ha valami nem megfelelı
tisztaságú. Amennyiben különleges
buli készülıdik, a dekorációra mindig
adnak, így a hely díszítése általában
tükrözi a buli témáját. A színpad szé-
lén található egy sztriptíz rúd, melyet
a szórakozni vágyók nyugodtan hasz-
nálhatnak. Ezzel a lehetıséggel a lá-
nyok általában szívesen élnek.

Mellékhelység: 9/10
A nyár folyamán felújították a wc-

ket, így most már van külön nıi és fér-
fimosdó egyaránt. A tisztasága azonban
így is hagy némi kívánnivalót maga után
a buli végére. 

Ár-érték arány: 8/10
Mivel egyetemi irányítású szóra-

kozóhelyrıl van szó, az ár-érték arány
ugyanolyan, mint a többi egyetemi
kocsmában. Nem vizezik a piát, és ren-
desen kimérik. 

Zene: 8/10
A zene alakulása a buliban attól

függ, hogy éppen ki a beosztott pultos,
hétköznapokon nagyon változatos a ze-
nei stílus, azonban hogyha buliról van
szó, akkor meghívott dj-k szolgáltatják
a talpalávalót.

Választék: 7/10
Szinte az összes alkoholtípus meg-

található a pultban, de ha mégsem, ak-
kor is tudod magad kárpótolni valami
hasonlóval. Italakciók mindig vannak.
Ha megéhezne valaki a nagy ivászat kö-
zepette, chips, illetve popcorn áll
rendelkezésére. A falon rövidital csa-
poló polc van, mint a HaBárban, ami
látványos ugyan, de meleg piát ad. Do-
hányáru kapható.

Összes í t é s :☺☺☺☺☺☺☺☺(7,875/10)

A bejáratnál rögtön egy kis aka-
dályba ütközhetsz, ha nem figyelsz
eléggé, könnyen egy kis lépcsıfok ál-
dozatává válhatsz, úgyhogy tessék
odafigyelni! Napközben annyira nin-
csenek sokan, viszont délután már
többen vannak, estefelé pedig a for-
galmasabb napokon nehéz helyet ta-
lálni. Nagy elınye a helynek, hogy na-
gyon közel van az egyetemhez (Zenta
utca 5.) és a kolikhoz, továbbá, hogy
elég sokáig nyitva van. 

Ha napközben szeretnél valahova
beülni, és már meguntad az Icsát, de
van pont pár órád, amit el kell vala-
hogy ütni, akkor itt megteheted. 

Amit fogyasztottunk: sör (elég
nagy választékból szemezgethetünk),
vodkanari, whisky.

Tesztelık száma: hatan vettük
legutóbb szemügyre a helyet, körül-
belül négy órát töltöttünk el a teszte-
léssel.
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AJÁNLÓAjánló
Mindmegittuk – 5. rész

- Roller -

- Egyetemi Kávézó -

E havi repertoárunk kicsit ellentmondásos, ugyanis a potenci-
ális helyek közül összeraktuk a „közlekkari bázistól”, a Barosstól
legmesszebb és legközelebb lévőket. Az Egyetemi Kávézóról és a
GTK-sok szórakozóhelyéről, a Rollerról lesz szó. Fiúk, érdemes el-
olvasni…



Benyomásaink:
Hely hangulata: 5/10
Elsı látásra nem túl bizalomger-

jesztı, és másodikra sem. Egy kicsit
szedett-vedett, ennek ellenére az em-
ber szívesen megy le, hogy egyet be-
szélgessen a haverokkal, esetleg cso-
csózzon, dartsozzon, biliárdozzon vagy
akár pókerezzen. Néha azért tud hang-
zavar lenni, fıleg ha a melletted lévı
asztalnál ülık többet ittak, mint te. 

Vendégek: 5/10
Mivel elég közel van az egyetem-

hez, pontosan két perc alatt közelít-
hetı meg a K épülettıl, ezért nap-
közben sok a mőegyetemista, hiszen
valahol el kell ütni a lyukasórákat…
Este viszont vegyes az összetétel ven-
dégek tekintetében, vannak furcsa fi-
gurák is, akikkel annyira nem szívesen
beszélgetnél.

Kiszolgálás: 6/10
A csaposokon látszik, hogy ezt

nem kedvtelésbıl csinálják, ezért nem
mindig részesülsz kedves és személy-
re szabott kiszolgálásban. De ezen kí-
vül korrektek, a lehetı leggyorsabban
igyekeznek a kívánt innivalódhoz jut-
tatni.

Enteriır: 4/10
Mint már említettem, egy kicsit

szedett-vedett, ütött-kopott, a kana-
pék körülbelül lomtalanítás áldozatai
voltak pár évvel ezelıtt, de ezek ab-
szolút nem zavarnak. Ami már in-
kább, az a túlzott fény a kanapés – bi-
liárdos részen. Körülbelül kiégeti a sze-
med, olyan erıs a fény, amit nem ér-
tek, miért is van rá szükség. Ami plusz
pontot ér, hogy hiába vannak sokan,
akik cigiznek, az elszívást jól megol-
dották, nem áll bent a füst. 

Mellékhelység: 5/10
Ottlétünkkor az egyik nıi wc nem

mőködött, úgyhogy sorba kellett áll-
nunk. A tisztaság nem volt tízbıl tízes,
de azért elfogadható. Pozitív, hogy volt
szappan és papír kéztörlı is.

Ár-érték arány: 4/10
Nem a legolcsóbb hely az egyetem

környékén, de nem is túl drága. A sör
például teljesen átlagos áron kapható,

a jobbféle rövideknek és a long drink-
eknek viszont már húzósabb áruk van,
amit kifizetsz, azt viszont meg is ka-
pod.

Zene: 6/10
Rádió szól általában, elég hango-

san, de pont annyira, hogy még nem
zavaró, lehet mellette beszélgetni.

Választék: 8/10
Sokféle dolgot lehet kapni, van

többféle sör is, üveges és csapolt
egyaránt, plusz van búzasör is, de úgy
néztük, hogy az elég drága. Felesekbıl
is van bıven kínálat, a gyomorforgató
kommersztıl kezdve a minıségiig.
Rágcsálnivalóból is lehet bıven válo-
gatni, meg melegszendvicset is lehet
kérni. És ha már kávézó, korábbi em-
lékeim alapján a kávé finom.

Összesítés: ☺☺☺☺☺ (5,25/10) 
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AJÁNLÓAjánló

Csillu & Petrus

„A Roller-es részhez köszönjük a
GTK-s segítséget Juditnak!”

Rejtvény
Írj 1 és 9 közötti
egész számokat az
ábra üres fehér
négyzeteibe úgy,
hogy a fekete négy-
zetekben megadott
számok a tőlük
jobbra, illetve le-
felé található szá-
mok összegét ad-
ják. Egy „részmeg-
fejtésen” belül min-
den szám csak egy-
szer szerepelhet!
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(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)
(Közlekedési rendszerek)

(Fizika)
(Fizika)
(Fizika)
(Fizika)
(Fizika)

(Mőszaki kémia)
(Mőszaki kémia)
(Mőszaki kémia)
(Mőszaki kémia)
(Mőszaki kémia)
(Mőszaki kémia)

(Minıségügy a közlekedésben)
(Mőszaki ábrázolás)

„Nem nagyon képzelhetı el, hogy egy gyalogos olyan gyorsan menjen, hogy kirepül-
jön a kanyarban.”
„Szabályos biciklis az autóbuszsáv mellett biciklizik halált megvetı bátorsággal.”
„Azért vagyok csendben, hátha ezzel pozitív példát szolgáltatok.”
„Amikor két IC-szerelvény elhalad egymás mellett, az össze-vissza pattogó aljzatkö-
vek jó esetben a szerelvény egy-két ablakát betörik.”
„…többek között ezért sem érdemes menet közben jármővezetıt váltani…”
„Jó kérdés, hogy mi az a gyorsvillamos! Magyarországon ez nem egy agyondefiniált
fogalom.”
„Hat város állította, hogy náluk született Homérosz, de csak háromról bizonyosodott
be, hogy tényleg.”
„Ha azt mondják, írja fel az Ohm-törvényt az üvegre, egy dolgot tehet: fogja a filc-
tollat, és felírja rá.”
„Feszültség: csak a fiúk vannak Budán, a lányok Pesten, és ez feszültséget indukál.”
„Aki ott volt, az tudja, mirıl beszélek. Aki nem, annak picivel nagyobb képzelıerı
kell.”
„Lány is nézi, meg fiú is, akkor ott valami unisex dolog történik.”
„Eszükbe ne jusson kinyomtatni! Az merénylet a környezet ellen.”
„…te olyan rossz gyerek vagy, normál heptán. Te leszel a nullás index.”
„A kıszenet 700 bar-on, divatos szóval élve, megkínáljuk hidrogénnel.”
„…ha nagy CO2-tartalmú víz mészkıre cuppant…”
„Itt van ez a csomó szőz oxigén, én vidáman elégek vele!”
„Otthon is ezt csinálja? Sapkában eszik?”
„Egy rendes jogász 5-8 évig el tud húzni egy pert, Magyarországon ehhez még tehet-
ség sem kell.”
„Az 1. feladat könnyő lesz: meg fogunk adni valamit, és abból kell csinálni valamit.”

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.

Egy nap egy Microsoft alkalmazott
talál egy csecsemıt a cég épületének
halljában. Egybıl megindul a pletyka,
némelyek tudni vélik, hogy egyenesen
Bill Gates a gyermek apja, így aztán
a fınök kénytelen sajtótájékoztatót
tartani. 
- Microsoft alkalmazott három okból
kifolyólag nem lehet a kisbaba apja:
1) Itt a Microsoftnál senki nem csinál
semmit élvezetbıl vagy szerelembıl.
2) Nálunk semmi sem készül el kilenc
hónap alatt. 
3) Eddig még soha semmi épkézláb
dolgot nem gyártottunk.

* * *
- Rabbi - kérdezi Kohnné -, van-e biz-
tos szer terhesség ellen? 
- Van. Egy pohár forrásvizet kell inni. 
- Elıtte vagy utána? 
- Helyette.

* * *

Egy nı kétségbeesve telefonál a rend-
ırségre: 
- Kérem, segítsenek! Eltőnt a férjem!
Jaj, eltőnt a férjem! 
- Nyugodjon meg, asszonyom! Kérem,
adja meg a személyleírását! 
- Kicsi, kövér, kopasz ... pocakos ...
szemüveges ... öreg... Tudják mit? In-
kább hagyják a fenébe!

* * *
- Doktor úr, nagyon nagy a baj? - kér-
dezi a páciens az orvos gondterhelt
arcát látva.
- Ó, nem. Nagy bajról akkor beszél-
hetnénk, ha én lennék olyan állapot-
ban, mint maga. 

* * *
- Mit mond a pedofil a MÁV pénztár-
nál?
- Egy diákot Pestig.

* * *

Az öreg skót mondja a fiának:
- Fiam, te már 22 éves vagy, én meg
egyre kevesebb pénzt kapok. Kicsit
besegíthetnél.
- Rendben, de hogyan? - kérdi a fiú.
- Mondjuk kifizethetnéd a három
utolsó részletet, amivel a babakocsid
miatt tartozol. 

* * *
A falusi legény elmegy gyónni:
- Tisztelendı atya, találkoz tam egy
gyönyörő lánnyal. Együtt aludtunk egy
kis házban.
- Fiam, ebben nincs semmi bőn.
- Mellette feküdtem tisztelendı úr, de
esküszöm, hogy hozzá se nyúltam.
- Ez valóban nem bőn, gyermekem,
feloldozlak, de penitenciaként meg
kell innod egy vödör vizet.
- Vödör vizet? Miért?
- Mert minden marha vödörbıl iszik.

* * *

Humor






