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ELŐSZÓElőszó

Bizony, ahogy a címlapon is lát-
hatjátok már 35 éves a Közhír. Ennek
alkalmából igyekeztünk egy rendha-
gyó számot összeállítani Nektek. Ter-
mészetesen nem hiányoznak a
szokásos témák, és folytatódnak a ko-
rábbi rovatok is, de igyekeztünk az
újságba valamennyivel több viccet,
szokatlan témát, és egy kis interakti-
vitást is belevinni.

Az elmúlt 35 évben rengeteget
változott az újság, mondhatni a tech-
nológiával együtt fejlődött. Ma már
minden számot elérhettek az interne-
ten, friss napi híreket olvashattok a
blogunkon, és követhettek minket a
Facebook-on is. Mivel az utóbbi idő-
ben egyre többen kérték, hogy tegyek
félre nekik a nyomtatott újságból,
ezért biztos vagyok benne, hogy az
összes általunk szerkesztett médium
közül még mindig ez a legnépszerűbb.
Mégis, jó érzés a blog frissen elérhető
statisztikai adatain azt látni, hogy
egyre többen figyeltek minket ott is.

Sajnos állandó problémánk, hogy
Ti, az olvasók még mindig nem kerül-
tetek hozzánk elég közel. Az, hogy
odajön hozzám egy felsőbbéves a Ha-
Bárban, és azzal a kritikával illeti az
újságot, hogy „olvastam a gólyaszá-
mot… tök unalmas”, valahogy nem
elég. Hiszen a Gólyahírben olvasható
összes tudnivaló az elsősöknek szól.
Ha ezzel a kritikával illetitek a mos-
tani lapot vagy akármelyik másikat,
na, akkor már adtok egy gondolkodási
alapot.

Ebben az újságban tesztelheti-
tek, hogy milyen olvasók vagytok.
Még ha ez a teszt poénnak is készült,
azért érdemes elgondolkodni. Sosem
volt még olyan, hogy felhördültél egy-
egy cikk kapcsán? Esetleg lett volna

valami ötleted, amiről írni lehet, de
elástad magadban mélyen? Vagy a
bloghoz szóltál volna hozzá, csak
éppen akkor nem akartál gépelni?
Visszajelzés és ötletek nélkül szá-
munkra is nehézkes a továbblépés,
ezért továbbra is várjuk, hogy írjatok
a kozhir@kozlekkar.hu-ra, akár vala-
milyen véleményt vagy ötletet.

Személyesen pedig október 8-án
találkozhattunk velünk és rengeteg
ex-közhíressel, ugyanis aznap ünne-
peljük az újság születésnapját. Már
nagyon készülünk rá, a program egész
délután, sőt este is tart majd, és egy
kicsit Titeket is érint: részt vehettek
például egy vicces, kollégiumi ide-
genvezetésen, és megnézhetitek, ho-
gyan készül az újság. Este 9-től pedig
Milán vár mindenkit egy – a Kari
Napok utóbulijához hasonló - retro
hangulatú bulival, melyet a HaBárban
tartunk.

További információért figyeljé-
tek a felhívásunkat! Várunk minden-
kit!

Petrus

Főszerkesztői jegyzet

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

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

Honlap: kozhir.bme.hu

Készült 700 példányban

Tipp:
Ha eddig még nem tetted, keress ránk
a Facebook-on! Itt folyamatosan nyo-
mon követheted a blog bejegyzésein-
ket, az új Közhír-videókat és a velünk
kapcsolatos eseményeket. Például
megtudhatod azt is, hogy mikor tar-
tunk legközelebb ülést, így ha csatla-
koznál, bármikor eljöhetsz.

Szeretettel várunk!

Sziasztok!
A KÖZLEKKARI

HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
PÁRTSEMLEGES,
NEM ORSZÁGOS,

NEM LEGKEDVELTEBB,
NEM NAPILAPJA

Felelős kiadó:
Nagy Nemdohányzom Gábor

Felelős szerkesztő:
Majkut Nelson László

Kari lap felelős:
Vermes ElsőKözhírem Boldizsár

Főszerkesztő:
Koncz MilánBuliIsLesz Petra

Rovatvezetők:
Bán OKJ-s Ács Veronika

Kovács Arcramentünk Frigyes
Osváth-G. Süti?Süti?Süti? Péter

Boczor Tortátettem Eszter

Tördelőszerkesztők:
Hukics KözelebbA30hoz István
Szabó InkábbAMeteort Ádám

Olvasószerkesztők:
Fiskál SültTerrorista Szandra

Tóth Elsős Csilla

Design:
Műterem Médiakör

Terjesztési felelős:
Paróczai Annex17 Péter

Írták:
Ádám Szárazfröccs János

Ádám Szobafestő-mázoló Zsuzsa
Bán ÉsFestekIs Veronika
Bicsák Taljánséf György
Boczor DeJóLátni Eszter

Davidesz  Gerillakertész Mária Magdolna
Fiskál MindenSikerül Szandra

Hukics Tördelőkerestetik István
Koncz DohányUtca Petra

Kovács Sohaneaddfel Frigyes
Krajcsovics Barosslakó Martina

Orosházi Történelembúvár Tamás
Osváth-G. NoFoto Péter
Paróczai Forszázs Péter

Szentannai Végreépítőgépek Gábor
Tóth Szerencsétlen Csilla

Tóth Fairplay Gergő



Az első „újságkezdemény” az
1973/74-es tanévben jelent meg, „K
újság” néven.

A lap kötetlen tematikával dol-
gozott, elsődleges célja a hallgatók
tájékoztatása volt, de megjelentek
benne a hallgatók írói, költői zsengéi
is. A híreket akkor még csak a hirde-
tőtáblákról lehetett összeszedni, ami
kissé nehézkesen működött, különö-
sen, hogy a kar Kinizsi utcai épülete
méreténél fogva már akkor sem biz-
tosított minden tankör minden elő-
adásának helyet, így sokan a
két part között ingáztak.

Az első lapszámok sikere
nyomán merült fel, hogy
rendszeressé kellene tenni az
újság működését. Ekkor in-
dultak a többi karon is a „kari
lapok”, amelyek A jövő mér-
nöke túl általános, csak a köz-
ponti eseményekre koncent-
ráló hivatalosságát próbálták
aktuálisabbá, kari témákra fó-
kuszálva frissebbé tenni.

Az első próbaszám 1975
szeptemberében jelent meg,
az újságon akkor egyedül dol-
gozó Lovas Károly által kitalált
„KÖZHÍR” néven. Alcíme sokat
sejtető volt: Közlekedésmér-
nöki Kari KISZ Bizottság hírei.
A második szám már „igazi”
újság lett, többen írták, töb-
ben szerkesztették, és Deme-
ter Ágnes személyében egy
tízujjas gépíró is hozzájárult a
lapszámok megszületéséhez. A
szerkesztőség kialakulása le-
hetővé tette a heti megjele-
nést.

Az újság rövid cikkekből, hírek-
ből állt, minden műfaji megkötöttség
nélkül. A szerkesztők kellő mértéktar-
tással kritizálhatták az oktatást, az
oktatókat, mértéktartás nélkül osto-
rozhatták magukat, és közölhették
vicceiket is. Minden programra, amit
a karon szerveztek felhívták a figyel-
met, és ha tényleg figyelemre is
méltó volt, utólag kisebb tájékozta-
tás is megjelent az eseményről.

A lap készítése elég speciális
volt: A/3-as méretben, maximáltan 8
oldalon készült el a kéziratos minta
példány, amit az egyetem nyomdájá-
ban lekicsinyítettek A/4-es méretűre,
és így nyomtatták ki. A kézirat egymás
mellé ragasztott, gépelt szövegekből,
a közéjük berakott rajzokból, a kima-
radó részekre kézzel – akár keresztbe-
kasul - beírt szövegekből állt össze. A
rossz nyelvek szerint az újságot a kor-
mányra rakva, vezetés közben is le-
hetett olvasni.

Az újság persze sem küllemében,
sem tartalmában (a cikkek hosszában,
témájában) nem hasonlítható össze a
jelenlegi lappal, de akkoriban nem is
ilyen lap készítése volt a cél. Az ve-
zérelte a szerkesztőket, hogy rövid,
egy szünetben vagy óra közben a pad
alatt, feltűnés nélkül elolvasható cik-
keket írjanak. Szerencsére könnyen
és nagyon hamar sikerült bevezetni a
„köztudatba” a lapot. Rengetegen
megszerették az újságot, keresték
azt, várták a megjelenését. 

1980 környékén többen hosszabb
ideig is maradtak az újság élén, így
már rengeteg lehetőség volt a lap ala-
kítására is. Akkor még szombaton is
volt tanítás, általában hajnali 3-4
körül végeztek az őskori technikával
készülő lappal, ezek után nem volt
egyszerű egy délelőtti előadást még
végigülni. Elektromos írógépeket
használtak, csak elvétve fordultak elő
hosszú ékezetes betűk, a hosszú í-kre,
ű-kre filctollal huzigálták be az éke-
zeteket. Volt egy A/3-as méretű tü-
köroldal, a legépelt anyagokat oda
szabták be, ragasztás a jó öreg Tech-
nocollal történt, majd jöhetett a raj-
zoló, hogy kitöltse a szabad helyeket.
A kész anyag valamilyen fotóeljáráson
esett át az egyetemi nyomdában, és
kedden került ki a négy vagy később
inkább nyolc A4-es oldalnyira kicsi-
nyített újság.

Mai világunkból visszagondolva
ezekre az évekre, a mostani hallga-
tók számára az egyik legizgalmasabb
kérdés az lehet, hogy vajon a lap ki-
adója, az egyetemi KISZ és pártszer-
vezet hogyan befolyásolta a lap
életét? Hiszitek vagy sem, kevés
olyan dolog volt, amiről ne írhattak
volna. Persze működött az öncen-
zúra is, jól tudták, mely témákat –
és ezek többnyire “nagypolitikai”
témák voltak – érdemes elkerülni. Az
egyetemi-kollégiumi élet szabad te-
rület volt. Azért a szerkesztőségbe
mindig ellátogatott az egyetemi
KISZ sajtósa, meg a kari pártszerve-
zet összekötő tanára, de leginkább
haveri volt a viszony. Évekig elvárás
volt, hogy a fő- és felelős szerkesztő
tagja legyen a pártnak – ez a ké-
sőbbiekben azonban már nem volt
követelmény, puhult a kontroll.

Az eredetileg egyetemi törté-
nések megörökítésére létrehozott új-
ságnak ekkor már próbáltak egy kicsit
színesebb tartalmat adni. Sokszor
érte elődeinket az a vád, hogy bel-
terjes a lap, az látszik, hogy a szer-
kesztők nagyon jól szórakoznak, de az
olvasók nem mindig értették a péntek
éjjel született poénokat. A szerkesz-
tőségbe folyamatosan jöttek azok,
akiket minden más is érdekelt, nem-
csak a “szakma”, volt, aki az ELTE-ről
vagy a Vegyészkarról járt át minden
péntek éjjel.
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TÖRTÉNELEMTörténelem

Közhír életrajz

Ebben a cikkben a Közhír történetéről olvashattok: arról,
hogy milyen formá(k)ban jelent meg korábban a lap, és az idők
során miként működött a szerkesztés.



Külön kaszt volt közhíresnek
lenni, például az Aranykerék vetélke-
dőn az évfolyamos csapatok mellett
mindig külön indultak. A Közhír az ak-
kori szerkesztőségnek sokkal többet
jelentett, mint egy újságcím, talán ez
volt az egyetemi éveik legmeghatáro-
zóbb élményforrása.

A kari élet és ezen belül is a lap
szempontjából ideális időszak volt a
rendszerváltás kora, hiszen ’89 előtt a
„tilt, tűr, támogat” hármasból már
csak utóbbi kettő érvényesült, azaz
szabadabb volt a légkör, nagyobb
szabadságot kaptak, mint előtte, és
a támogatás is megmaradt a KISZ
részéről.

A Közhír életében mindig elő-
fordultak kisebb-nagyobb kihagyá-
sok, akadozások. Ez ilyen alkalom
után hárman (köztük Lovas Károly)
fogtak neki a szerkesztésnek, ami
elég nagy kihívás volt, hiszen nekik
kellett megírni, begépelni a cikke-
ket, és elkészíteni az újságot, ak-
koriban még stencilgépeket
használtak a sokszorosításra. Ahogy
a lap egyre népszerűbb lett, úgy
lettek egyre többen a szerkesztő-
ségben, és úgy bővültek a lehető-
ségeik is az idő múlásával. Arra
törekedtek, hogy az újság megje-
lenése folyamatos legyen, tehát
havonta kerüljön a közlekes ke-
zekbe, még ha csak 8 oldalon is.
Azonban, előfordult olyan is, hogy
a nyári szünet előtt 32(!) oldalas
kiadvánnyal jelentek meg, ami a
maga nemében egyedülálló az újság
történelmében. A hirdetésszervezés
terén is jelentős sikereket értek el,
hiszen a támogatók és hirdetők segít-
ségével minden évben tudtak Közhír-
bulit tartani, és kirándulást szervezni
a tagoknak. Emellett saját szerkesz-
tőségre is futotta, ami annyit jelen-
tett, hogy tudtak fizetni valakit, aki
4 órát foglalkozott azzal, hogy a kéz-
írással elkészült cikkeket legépelje.
Bőrkötésű, arany szöveggel nyomta-
tott sajtóigazolványt készítettek,
amivel szinte minden helyre be tud-
tak jutni, főleg, hogy sok helyen sze-
retett egyetemünk monogramjának
első két betűjét a Belügyminisztériu-
méval azonosították.

Az újság tartalma is jelentősen
változott, hiszen az addigi rajzos il-

lusztrációk helyett abban az időben
jelentek meg először a fényképek a
hasábokon. Az olvasóközönség oldalá-
ról is kedvező volt a hozzáállás, hi-
szen sokkal inkább magukénak
tekintették a hallgatók, mint az ak-
kori egyetemi újságot, A jövő mérnö-
két. Ez abban is megnyilvánult, hogy
az akkori EHK-delegáltnak sikerült el-
érnie, hogy a főszerkesztő bármikor
nyomtathasson az egyetem nyomdá-
jában, ami azt jelenti, hogy ezentúl
itt készültek a Közhír lapszámai.

Az ezredforduló után aztán me-
gint elég kaotikus volt az újság meg-
jelenése, pont egy olyan nagy
generációváltás előtti pillanat volt,
mikor az „öregek” már nagyon nem
akartak vele foglalkozni, folyamato-
san keresték azt, hogy ki legyen az új,
az újak pedig csak nézelődtek. Volt
olyan félév is, mikor csak egyetlen
lapszám jelent meg. Utána átalakult
a szerkesztőség: Jászi Eszti volt a
Közhír felelőse a HK-ban, ő kezdte el
összeszedni a csapatot.

Akkor nem az volt az alapvető
dolog, hogy új design legyen – bár
ilyen gond nem is volt, ugyanis színes
elő- és hátlappal jelent meg a lap –
hanem, hogy rendszeres legyen a
megjelenés, és azt a hónapot írják rá,
amikor az olvasók kezébe kerül.

Nem volt könnyű a munka, mert
igazából senki nem akart rendesen
nekiveselkedni és csinálni, tartalom
sem volt az újsághoz. Az alapvető
probléma az volt, hogy egyszerre
ment ki az előző nagy csapat, nem ke-
restek utánpótlást, és akik olvasták,
sem várták annyira, csak átlapozgat-
ták az újságot. Ezen kellett változ-
tatni. Recessziós időszak volt, sok idő
kellett, hogy az emberek összeállja-
nak egy csapattá.

Az első szám nagyon nehezen
jött össze, egy ember ült le, és egy
éjszaka alatt betördelte, így lett
kész. Ezek után a második újságot
már ketten tördelték, és végül az
alapvető célokat megvalósították,
mert olyan emberekkel bővült a
csapat, akik később hasznosak vol-
tak, és sokat alakítottak a lapon.
Ezek után pedig elkezdett a Közhír
rendesebben megjelenni.

Egy számítógép volt az irodá-
ban, ami működött, azon csináltak
mindent. A nyomdába sem digitális
formában vitték a kész újságot,
hanem ki kellett nyomtatniuk, és
azt soksorosították. Nem volt dik-
tafon sem, csak az „Oktató is volt
ember” rovathoz használatos, sza-
lagos felvevő. A tagok lelkesedésből
és jóindulatból csinálták inkább a
lapot, eleinte azt sem tudták, hogy
jár érte ösztöndíj…

Természetesen azóta is válto-
zott kicsit az újság, de a lényeg
megmaradt: most is rendszeresen,

kihagyások nélkül adjuk ki, sőt már a
világhálón is terjeszkedünk. A techni-
kai újdonságok áldást és átkot is je-
lentenek a szerkesztőségnek. Nem
kell mindenért rohangálni: a nyomda
elektronikusan veszi át a kész pél-
dányt, a cikkírók, a tördelőszerkesz-
tők otthonról is dolgozhatnak, viszont
így nehezebb összeszedni a csapatot,
és a munkához folyamatosan online
kell működni. Szerencsére a rend-
szerrel nincs gond, így az biztos, hogy
mi dolgozunk tovább a Ti és magunk
szórakoztatására.
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A Közhír volt,
jelenlegi és leendo
foszerkesztoi
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Kérem, meséljen a diákéveiről!
Általános iskolába az Attila úti is-

kolába jártam, amit ma Kosztolányi-
nak hívnak. Középiskolába a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumba jártam, két-
tannyelvű tagozatra, és franciául ta-
nultam nagyjából minden tantárgyat.
Mivel gyerekkorom óta vonzott a mű-
szaki pálya, egyértelmű volt, hogy ide
jövök, a Műszaki Egyetemre, és itt is
olyan helyre, ahol tudok autókkal fog-
lalkozni. Így kerültem a Közlekedés-
mérnöki Karra, és autógépész szakon
végeztem. Az egyetemet francia ta-
gozaton kezdtem el, ahol szintén fran-
cia nyelven tanultunk szinte minden
tárgyat. Ennek keretében kerültem
gyakorlatra egy Citroën-szervizbe,
Franciaországba, ahol nagyon jól érez-
tem magam. A francia tagozat csak
két évig tartott, ezért utána elvégez-
tem a BME Nyelvi Intézet francia-ma-
gyar műszaki tolmács és szakfordító
képzését a normál szakkal párhuza-
mosan. Ösztöndíjasként még több időt
töltöttem kint: Lyonban írtam a dip-
lomámat, és a PhD-kutatást is félig
ott végeztem, francia-magyar kettős
témavezetéssel.

Manapság elég nagy hangsúlyt
kap, hogy a hallgatók az egyetemi
tanulmányaik alatt töltsenek el némi
időt külföldi egyetemen. Személyes
tapasztalatai alapján mit gondol er-
ről, mennyiben segíti elő a szakmai
fejlődést a külföldön töltött idő?

Abból a szempontból minden-
képpen előnyös, hogy szélesíti a látó-
kört. Például engem, aki soha nem
voltam kollégista, beraktak egy két-
ágyas szobába, ahol egy spanyol in-
formatikus srác volt a szobatársam.

Egyből felvetődtek a kérdések, hogy
hol fogok kajálni, hol fogok interne-
tezni, mit hol találok, és ezeket önál-
lóan meg kellett oldani. Külön kaland
az is, hogyan keresel ismerősöket egy
idegen városban, és hogy egyáltalán
hogyan találjuk fel magunkat egy ide-
gen országban, kultúrában. Megtanul
az ember kérdezni, magabiztosabban
kommunikálni idegen nyelven. Meg-
tanul más környezetben boldogulni,
barátokat szerezni, és a tananyaghoz
is érdemben hozzászólni. Egyszóval
akinek van lehetősége rá, és külföldi
egyetemen is szerezhet tapasztala-
tot, az tanuljon komolyan az ott el-
töltött idő alatt. Nagyon sok mindent
másképpen lehet tanulni, és más ol-
dalról lehet megismerni, és talán ha
kellően sok időt töltünk el az adott
helyen, mondjuk fél évet, 1 évet, és
egy picikét is nyitottak vagyunk a vi-
lágra, akkor megláthatjuk, hogyan
gondolkoznak más kultúrákból jött
emberek ugyanazon dolgokról. Emel-
lett persze nagyon fontos az is, hogy
jól válasszunk egyetemet. Nem fel-
tétlenül nagynevű oktatási intézmé-
nyekbe kell menni, hanem oda, ahol
szívesen látnak, és ahol olyan dolgo-
kat tudunk tanulni, amelyek haszno-
sak számunkra szakmai szempontból.
Egy külföldi tanulmányút bizonyos
szempontból az életre is nevel.

Az egyetemi évei alatt melyek
voltak a kedvenc tantárgyai, és kik
voltak a kedvenc oktatói?

Azokat a tanárokat kedveltem,
akik láthatóan szerették azt, amit elő-
adtak. Például a francia képzésben
Eleőd tanár úr tanított Gépelemekre,
bár akkor nem sokat értettem belőle,
ráadásul franciául is volt, de igazán
látszott rajta, hogy szereti, amit csi-
nál, és amiről beszél. A Gépészkarról
járt hozzánk tanítani Molnár-Sáska
Géza tanár úr, aki hősiesen tartotta a
Műszaki ábrázolást péntek délután 4
órakor, pedig el lehet képzelni meny-
nyire friss az ember abban az idő-
pontban, őszi félévben, egy alagsori
teremben. Ő mégis lelkes volt, és lát-
szott rajta, hogy élvezettel oktat, így

mi is nagyobb lelkesedéssel jártunk
be ezekre az órákra.

A tantárgyak keretein belül ta-
lán a legérdekesebbek a belsőégésű
motorok fékpadi mérései és mozgó
járművön végzett mérések voltak,
melyeket mint autógépész nagyon él-
veztem.

Miután lediplomázott hogyan
alakult a szakmai pályája?

A PhD után egy évet Franciaor-
szágban amolyan szabadúszó kutató-
ként töltöttem. Az akkori főnököm-
mel több projekten is dolgoztunk, és
ezeket különböző cégeknek prezen-
táltuk (Renault, SKF…). Ebben az idő-
szakban olyan témával foglalkoztam
(szinkronszerkezetek), amivel addig
nagyon kevés kutató, és ez egy nagyon
jó időszak volt. Kint azonban nem volt
motorom, és nagy motormániás lévén
igencsak hiányoztak a gépek. Az ösz-
töndíjam lejártával kerestem kint ál-
lást, és kaptam jó ajánlatokat az ipar-
ból és az egyetemről egyaránt.
Rágódtam kicsit a dolgon, aztán el-
döntöttem, nem akarok kint letele-
pedni, és hazajöttem. Ezt hallva meg-
kerestek a tanszékről, hogy nem
lenne-e kedvem itt dolgozni, illetve
tanítani. Végiggondoltam, hogy sza-
bad lenne az egész nyár, lehetne mo-
torozni, és igent mondtam. 

Jelenleg a Műszaki ábrázolás I-
II., Jármű- és hajtáselemek I-II. köte-
lező tárgyakat oktatom, emellett a
Járműtervezés és -vizsgálat alapjai
II.-t. A francia képzésben Gépeleme-
ket, az angol nyelvű képzésben Autók
szerkezettana című tárgyakat oktat-
tam, valamint Járműelemek a gya-
korlatban néven egy szabadon vá-
lasztható tárgyat is tanítok.

A katedra másik oldalán

Aktuális számunkba dr. Lovas Lászlóval, a Jármű- és Hajtás-
elemek Tanszék adjunktusával készítettem interjút, melyben a
diákévei mellett a motorokhoz fűződő viszonyáról is kérdeztem.
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Ebben a félévben ki-
nevezték tankörvezető
tanárnak. Mi a véleménye
a karon működő tankör-
rendszerről, illetve a sa-
ját tanköréről?

Sajnos a BSc-képzés
rövidsége miatt kevésbé
tudnak kialakulni és tartó-
san fennmaradni összeszo-
kott csoportok. Igazán jól
együtt élni csak fél évig tud-
nak az egyes tankörök, mert
a kreditrendszer csak ezt te-
szi lehetővé. A hallgatók ösz-
szetartozását elősegíteni a
tankörök által nagyon hasz-
nos dolog, és ha működik,
akkor a későbbi években is összeszo-
kott csapatként tanulhatnak tovább.
Az elsőéveseket megítélni igazán csak
a 6-7. hét után lehet, mivel még nem
vették fel a ritmust, de így elsőre
szimpatikus kis csapatnak tűnnek.

Meséljen a saját készítésű se-
bességváltójáról!

Szerencsém van, hogy olyan a
munkahelyem, ahol hagyják az em-
bert a saját szenvedélyével foglal-
kozni. Régóta motorozom, és mint
mindenkinek, nekem is voltak gyerek-
kori álmaim. Az egyik az volt, hogy
egyszer lesz egy sebességváltó, amit
én csinálok. Elővettem tehát a Gépe-
lemek mellett még pár egyetemi tan-
könyvet, elkezdtem számolgatni. Amit
hallgató koromban lehet, hogy még
nem feltétlenül értettem, miért kell
tanulni, az most adta magát. Elsőként
az áttételezés és a fogaskerekek geo-
metriája lett kész. Azután lementem
a garázsba, elővettem egy motor-
blokkot, és elkezdtem méregetni,
mennyi helyem van. Amit tanultam
Gépelemekből, illetve Géptervből azt
szépen összeraktam, és nagy meg-
döbbenésemre össze is állt a dolog.

Onnantól kezdve
pedig gyártót ke-
restem és aján-
latokat kértem
rá. Közben egy
barátom össze-
hozott egy fana-
tikus német úr-
ral, aki azt
mondta, hogy
neki kell egy
ilyen. A szemé-
lyes találkozás-
kor megmutat-
tam neki a kész
terveket, és el-
mondtam, hogy
mivel ez az

első, nincs rá garancia, hogy jó lesz.
Neki még így is kellett. Mondtam egy
árat és egy időpontot, ő küldte a
pénzt, én pedig a váltót. Azt hiszem,
ilyen az, amikor az ember valóra
váltja egy gyerekkori álmát. 

Papíron jelenleg is több tervem
van, csak mindig kérdéses a finanszí-
rozás, mert a fogaskerékgyártás és a
gépmunka nem olcsó mulatság. Egy
sebességváltó tervezése és
gyártatása nem egyszerű, so-
kat lehet belőle tanulni.

A munkaidőn túl milyen
szabadidős tevékenységet
folytat? 

Elmondható, hogy a
munkám/szakmám a hobbim
is, ezért a szabadidőmben is
motorozom, motort és autót
szerelek. Ha rossz az idő, ak-
kor olvasok, vagy leülök a
gép elé, és álmodozom, ter-
vezgetek, rajzolgatok. Kitalálok egy új
fogaskerék-áttételt vagy valami új
szerkezetet, töröm a fejem egy prob-
lémán, vagy valami olyanon kezdek
gondolkodni, amit nem értek, hogyan
működik. Egyszóval, igyekszem hasz-
nosan eltölteni a szabadidőmet.

Mit tanácsolna a hallgatóknak
az egyetemi tanulmányaikkal kap-
csolatban, hogyan tudnák könnyeb-
ben teljesíteni az egyes rajzos tár-
gyakat?

A tantárgyakat és a tanulást ko-
molyan kell venni, és el kell hinni,
hogy amit tanulunk, annak haszna
van. Én se mindig láttam át annak
idején hallgató koromban, miért kell

nekem például kémiát tanulni három
féléven keresztül, aztán később mikor
elkezdtem benzinekkel foglakozni,
hasznát vettem a tanultaknak. Kell 3-
4 év, mire a tudásanyag a helyére ke-
rül, leülepedik. Addig is hinni kell
benne, hogy egyszer fontos lesz, és
meg kell tanulni mindent. 

Franciaországi tartózkodásom
alatt az akkori főnököm elolvastatott
velem egy „A mérnökség íratlan sza-
bályai” (The unwritten rules of engi-
neering) című SAE füzetet, amelyben
egész általános dolgok voltak leírva.
Olyan dolgok, hogy mit kell egy mér-
nöknek csinálni egy munkahelyen, és
mit nem kell, mit illik, és mit nem il-
lik csinálni. Ez a fajta életre nevelés
hiányzik a mai oktatásból. Nagyon
fontos, hogy egy bizonyos szemlélet-
módot, gondolkodásmódot elsajátít-
sanak a leendő mérnökök. Egy mérnök
az értelmiségi szférába tartozik, és
vezető, irányító szerepet tölt be. A
külsejének és belső tudásának harmó-
niában kell állnia, és tudnia kell úgy
viselkedni, ahogy az emberek egy
mérnöktől ezt elvárják. Nagyon fon-

tos, hogy jól tudjon előadni, tár-
gyalni, prezentálni ahhoz, hogy ma-
gabiztosan megállja a helyét az
életben és a választott szakmájában
egyaránt.

Köszönöm a beszélgetést!

Martina
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A szokásos interjúktól eltérően
most egy kötetlen beszélgetés alkal-
mával kérdezgettem Shaunt első
körben a gyerekkoráról és a diáké-
veiről.

Magyarországon születtem, de 2
hónapos koromban a szüleimmel el-
költöztünk Angliába, Bedfordba, és
ott éltünk egészen 5 éves koromig.
Azután hazajöttünk. Itt az általános
iskolát az Andor Ilona Ének-zenei Is-
kolában kezdtem, és itt alakult ki a
zene iránti szeretetem, ami végigkí-
sért a további iskoláimban is. Harma-
dik osztályban nyertem felvételt a
Magyar Állami Operaház iskolájának
gyermekkarába, és egészen hatodikos
koromig ott tevékenykedtem. A kö-
zépiskolát a Leövey Klára Gimnázium
hatosztályos tagozatán végeztem el.
2009-ben én kaptam meg a Leövey-
díjat is.

Úgy tudom, a szüleid is a Mű-
egyetemre jártak. Ezért jelentkez-
tél ide Te is?

Édesanyám és édesapám is villa-
mosmérnök, és itt ismerkedtek meg a
nyolcvanas évek vége felé. Csak rész-
ben számított az, hogy a szüleim is
ide jártak, talán csak annyiban, hogy
mindketten mérnökök. A közlekedés,
mióta csak az eszemet tudom, érde-
kel, az autók, a buszok, minden, ami-
nek kereke van. A karon elsősorban a
Közlekedési folyamatok szakirány
vonz, ezen belül is a közúti közleke-
dés, illetve ha lesz lehetőségem, a
későbbiekben MSc-képzésre is szeret-
nék menni.

Mi a véleményed az egyetem-
ről, illetve magáról a karról?

Büszke vagyok rá, hogy egy nagy
múltú egyetemre járok, és remélhe-
tőleg mérnök leszek, ami vélemé-
nyem szerint eléggé elismert pálya. A
kari életben a legjobbnak azt tartom,
hogy bárkihez fordulhatok, ha tud,
akkor segít; nagy az összetartás. Leg-
több esetben talán a közös érdeklő-
dési kör mellett az együtt
„elszenvedett” zh-k és vizsgák hozzák
a legjobban össze az társaságot. Szok-
tam mondani: mint katonák a bajban.

Mit szeretsz csinálni a szabad-
idődben?

Nagyon szeretek vezetni, a B ka-
tegória mellett már tavaly nyáron el-
kezdtem ismerkedni a C kategóriával
(teherautók), és ha minden jól megy,
mire ez a lapszám megjelenik, már
birtokában lehetek a jogsinak. Ké-
sőbbi terveim között szerepel, hogy
autóbuszra is megszerezzem a veze-
tői engedélyt.

1998-ban került a családunkhoz
egy zongora, melyen szívesen játszom
a szabadidőmben, és már elmondha-
tom, hogy bár zongorakottát nem ol-
vasok, alap-/középszinten tudok
játszani.

Emellett tagja vagyok a Leövey
Klára Gimnázium Természetjáró Szak-
osztályának, és a mai napig visszajá-
rok a túrákra. De legnagyobb hobbim-
nak mégis a világjárást mondanám.
Nagy világjáró család vagyunk, és ed-
dig, ha jól számoltam, 17 országban
jártam. Három kontinens van a zse-
bemben, de Ázsiába még nagyon sze-
retnék eljutni. Az egyik legemlékeze-
tesebb utazásom tavaly nyáron volt,
amikor apukámat látogattam meg az
Egyesült Államokban, és vele meg-
néztük a Grand Canyont, ami örökre
egy fantasztikus élmény marad a szá-
momra.

Mióta vagy tagja a Közhír szer-
kesztőségének?

2009. augusztus 31-én volt a be-
iratkozás, és engem már aznap „be-
szerveztek”. Bár tény, hogy
borzalmasan kemény próbákat kellett
kiállnom, hogy befogadjanak, és köz-
híres lehessek. Jó, a viccet félretéve,
azért vagyok közhíres, mert szerin-
tem az újságíráshoz két dolog kell:
kreativitás és exhibicionizmus.
Nekem mindkettőből van bőven, és a
lényeg, hogy szeretek írni, és ennél
közelebb nem lehetek az információk
forrásához, hiszen mint tudjuk, a tá-
jékozottság hatalom.

Egy kulcsfontosságú kérdéshez
érkeztünk: miért is jó közhíresnek
lenni?

Egy jó csapat része lehetek, a
hangulat családias, és ez az egész kel-
lemes átvezetés a semmittevés és egy
profi szerkesztőség között. A Közhír
úgymond belépőjegy sok helyre, job-
ban bele lehet mélyedni a szakmai
életbe egy ilyen tagsággal, és így
talán a tanárok is jobban megismer-
nek. Sokan elolvassák azt, amit én
otthon legépeltem, és ez nagyszerű
érzés.

Köszönöm az interjút!

Martina

Amikor a hóhért akasztják…

Most induló rovatunkban minden hónapban a szerkesztőség
egy-egy tagját ismerhetitek meg. Első alkalommal két cikkíróról,
Sonciról és Martináról tudhattok meg pár információt.

Bortei-Doku Shaun 
Született: Budapest, 

1990. augusztus 17.
Feladatkör: újságíró/cikkíró
Az óvodában eper volt a jele.
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Mesélj magadról egy kicsit!
Miért lettél közlekes?

Krajcsovics Martina vagyok,
Orosházán születtem, 1989. decem-
ber 15-én. Békésszentandráson
lakom. Ide jártam általános iskolába,
és meg kell mondjam, elég balhés
gyerek voltam. Középiskolába Békés-
csabára jártam a Vásárhelyi Pál Mű-
szaki Szakközépiskolába, építészet
szakmacsoportba, és az érettségi
után magasépítő technikusként vé-
geztem. Mindig is a műszaki pálya
vonzott, és több családtagom is dol-
gozik az építőiparban, de engem in-
kább az építőgépek érdekeltek, így
döntöttem a Műszaki Egyetem, és
azon belük a Közlekedésmérnöki Kar
mellett. Nem bántam meg, és nagyon
szeretek ide járni annak ellenére,
hogy néha úgy érzem, az árral szem-
ben úszom. Igaz a mondás: valamit
valamiért…

Miért döntöttél úgy, hogy be-
állsz a Közhír szerkesztőinek so-
rába? Mióta vagy tagja a
szerkesztőségnek?

Középiskolás koromban is írtam
néha az iskolaújságba, készítettem
interjúkat, cikkeket. A beiratkozás
után nem sokkal jelentkeztem a Köz-
hírhez, és bár a kezdet nem volt any-
nyira gördülékeny, mégsem gondol-
tam rá, hogy abbahagyom, hiszen
arról szól az egész, hogy bármivel
meg tudjunk birkózni. Nagyon szere-
tek ennek a csapatnak a tagja lenni.
Fontos számomra, hogy a szakmai lá-

tókörömet is bővíthetem ezáltal, s el-
mondhatom magamról, hogy újságíró
vagyok. Vannak feladatok, amiknek
néha többször is neki kell gyürkőzni,
de meg kell oldani őket, és ez ösz-
tönzőleg tud hatni az emberre. 

Mi a kedvenc témád, amelyről a
Közhírben legszívesebben írsz? Be-
számolók? Riportok?

Mint már említettem, engem az
építőgépek érdekelnek elsősorban,
így mindig elgondolkozom, milyen
cikket lehetne ezzel kapcsolatban
írni, valamint megjelentetni. Ebben
sokszor segítségemre vannak a bará-
taim vagy olyan emberek, akik véle-
ményt mondanak a munkánkról, mert
ők az olvasóközönség, leginkább ők
mondják meg, miről szeretnének ol-
vasni. 

Interjúkat készíteni is szeretek,
mert olyankor szemtől szembe kerül-
hetek emberekkel, és kedvelem azo-
kat a szituációkat, amikor saját
magamra kell hagyatkoznom.

Mit szeretsz a közhírezésben?
Nem is tudom. Igazából egy vé-

leményen vagyok Shaunnal, hiszen
ahhoz, hogy valaki újságíró legyen,
kell egyfajta exhibicionizmus, mert
szeretem azt, hogy megírok egy ol-
dalnyi cikket, ez 700 példányban
megjelenik, és az emberek ezt olvas-
sák. Ha nem is mindenki, de ha már
10 ember elolvassa, nekem örömet
szerez, s talán egy cikkíró munkájá-
ban csak ez számít. Meg jó érzés,
mikor egy-egy írás alatt ott van a
nevem és a kis képem.

Továbbá nagyon sok kapcsolatot
lehet ezzel építeni. Különböző helye-
ken, ahol riportokat készítünk, gyak-
ran előfordul, hogy később is szívesen
látnak minket, és ez nem egy elha-
nyagolható dolog, hiszen bármikor ke-
rülhetünk olyan helyzetbe, hogy
szükségünk lesz erre. Lehet, hogy
nem holnap vagy 1 hónap múlva, de
évek múltán talán jól jöhet. Némi
szakmai fejlődést is elérhetünk vele,
és néhány esztendő múlva ez nagyon

nagy előnyt jelenthet. Egy-egy szak-
mai cikket is csak nagy ráfordítással,
utánajárással lehet megírni, és ez ki-
mondottan fejlesztőleg hat az em-
berre, rám pedig különösképpen.

Hogyan vélekedsz a kari életről?
Az egyik oka annak, hogy nem

adtam fel az egyetemet, az a „köz-
lekkaros lét”. Úgy érzem, nagyon jó a
közösségi élet a karon, és én is szere-
tek a legtöbb programon, rendezvé-
nyen részt venni. A Közhír mellett
tagja vagyok a Kari Diákjóléti Bizott-
ságnak, és a közelmúltban csatlakoz-
tam a Közlekedésmérnöki Szakkollé-
gium csapatához. Összességében na-
gyon jónak találom a közösségi
életet, és amíg itt tanulok, addig min-
denképpen szeretnék a részese ma-
radni.

Mit szeretsz csinálni a szabad-
idődben?

Nagyon szeretek olvasni és fil-
meket nézni, elsősorban horror és
fantasy kategóriában. Egyébként meg
sosem volt semmilyen különleges hob-
bim, amikor otthon vagyok, szeretek
barkácsolni, festegetni nagypapám-
mal, de ezenkívül nem hiszem, hogy
tudnék bármi izgalmasat mondani.

Ha már túl leszel az egyete-
men, el tudod képzelni, hogy még
újságírással is foglalkozz?

Soha nem lehet kizárni, lehet,
hogy megmarad egy B-tervnek. Nyi-
tottnak kell lenni a világra, megra-
gadni az előttünk álló lehetőségeket,
és ki tudja, mi lesz velem, mondjuk
10 év múlva.

Köszönöm, hogy válaszoltál!

Zsu

Krajcsovics Martina
Született: Orosháza, 

1989. december 15.
Feladatkör: cikkíró
Az óvodában pöttyös bögre volt a

jele.



Kérlek, mutatkozz be pár szó-
ban!

A Jelenkorban azt írják rólam:
Sz. Koncz István szerkesztő, 1961,
Görcsönyben él, és ez mondjuk nagy-
jából korrekt. Ugyanis szeretek szer-
keszteni és szeretem, ha valami jól és
pontosan összerakott.

Kezdjük ott, hogy felvételiztél
a Közlekkarra…

Az osztályfőnököm nem javasolta
a felvételit, nem voltam KISZ-tag, és
azt hiszem, ez is szerepet játszott
ebben. Amúgy azt szerette volna, ha
az ELTE-re megyek, irodalmárnak…
Aztán végül csak sikerült ide jutnom,
1985-ben végeztem.

1981-ben még futottak a mű-
egyetemi tanulmányaim, és akkor
volt egy Riporter kerestetik a Magyar
Televízióban, jelentkeztem, és a te-
levízió előtti utolsó fordulóig jutot-
tam el. Beszélni kellett különböző
dolgokról, s amikor ennek vége lett,
akkor Pomezsánszky György, aki a
zsűri elnöke volt, azt mondta, hogy
nagyon érdekes, amit elmondtam, de
ilyen kellemetlen hangú ember soha
nem lehet televíziós újságíró, egyál-
talán újságíró sem, és hogy sajnálja,
nem találkozunk többet. Kikullogtam
és Vitray Tamás kijött utánam. Évekig
abban a hitben voltam, hogy miattam
jött ki, de azt már utólag megtudtam,
hogy nem, csak meccset ment közve-
títeni. Azt mondta, hogy ez a Pome-
zsánszky egy …, hát, itt mondott egy
erősebb, vaskosabb szót, és hogy nem
annyira fontos a hang, mert ahol a
hang elfedi a gondolatot, ott a baj a
gondolat körül van. És hogy fogunk mi
még egymással dolgozni, elkérte a cí-
memet, leírtam neki, ennyi történt.
Aztán eljártam a nyilvános műsoraira,
de ezen kívül más kapcsolatom akkor
nem volt vele.

A Riporter kerestetikre mi alap-
ján jelentkeztél, volt már közhíres
írásod?

Tulajdonképpen a Riporter ke-
restetik egy kicsit később volt, mint a

Közhírben megjelent első írásaim. Ak-
koriban volt egy rovatféle, amit én
csináltam, a Jegyzetlapok, ezeken
rendkívül szigorú, borzasztóan erköl-
csös problémákat felvető írásokat kö-
zöltem. Azt csinálgattam egy darabig,
aztán, ha jól emlékszem, talán 1982-
ben volt egy sajtótábor Szegeden,
amely egy cikkíróversennyel zárult, és
azt egy interjúval megnyertem. Akkor
úgy gondoltam, hogy ha ez már
nekem ilyen jól megy, hogy én itt
megnyerem a sajtótábor cikkíró ver-
senyét, akkor miért ne csináljak rend-
szeresen interjúkat? Nem voltam
öntelt, á!

Egyszer csak jött egy levél, az a
mai napig megvan, mint az örömlány
a régi fényképeit, néha előveszem és
nézegetem. Az volt rajta, hogy „Tisz-
telt Koncz István! Kérem, hívjon fel a
124-491-es telefonszámon. Budapest,
szeptember 16. Aláírás: Vitray
Tamás”. Felhívtam, és akkor mondta,
hogy szeretné, ha járnék a riporter-
osztályába. Hát aztán odakerültem,
hetente kétszer délután és egyszer
délelőtt is ott ültem, attól függött,
hogyan tudtam ellógni az órákról, és
elkerülni a katalógust.

És ez mindvégig a Közlekkarral
párhuzamosan ment?

Igen, gyakorlatilag két és fél évig
párhuzamosan ment vele, addig tar-
tott a Vitray-féle riporterosztály, de
az utolsó félévben már dolgoztam a
Csak ülök és mesélek című legendás
Vitray-műsorban mint rendező-asz-
szisztens. Ekkorra azért az ember ta-

nult valamit az interjúkból, és egyre
inkább azt gondoltam, hogy érdemes
lenne minél többet csinálni. Volt há-
ziorvosi szolgálat a kollégiumban, de
az orvos nem volt ott rendszeresen,
volt viszont egy asszisztensnő, Jolka
néni, hogyha valakinek bármi problé-
mája volt, akkor ő fogadta. Jolka né-
nivel csináltam egy beszélgetést,
amit átvett a Jövő mérnöke. Aztán el-
kezdtem portréinterjúkat írni, úgy
történt, mikor írtam a Közhírbe,
akkor a Jövő mérnöke szinte automa-
tikusan átemelte ezeket.

Mesélj egy kicsit az autóver-
senyzésről!

Úgy esett, hogy az egyetemi
évek alatt Kovács Peti barátomnak
meghalt az édesapja, és az édesanyja
el akarta adni azt az autót, amivel az
apuja járt. Ez egy 100-as Skoda volt,
15 ezer Ft-ot adtak volna érte, ami az
akkori árakon is nagyon nevetséges
összeg volt. Mit volt mit tenni, Peti
azt mondta, hogy inkább tartsuk meg
a szekeret, így Petinél maradt, vagyis
inkább nálunk, mert kitalálta Peti,
hogy kezdjünk el versenyezni. ’80-
ban indultunk először versenyen, és
’85. április 20-án volt az eddigi utolsó
versenyünk. A Műegyetemnek volt egy
kis csapata, akik szlalomversenyt
szerveztek, azon indultunk először.

A Rakparti Szlalomparty?
Igen, ma talán úgy hívják. Peti

megnyerte a kategóriát, én meg har-
madik lettem. Kitalálta, hogy milyen
érdekes dolog lenne, ha elkezdenénk
együtt versenyezni. Hát, ahogy ez
szokásos, túrától a rali II-ig valahogy
elvergődtünk, és az éves legjobb
eredményünk a harmadik hely lett a
túrabajnokságon, de nyertünk ver-
senyt is.

Azért volt ez érdekes, mert az
egész karosszériát felújítottuk,
ugyanakkor építettünk bele egy 1100
cm3-es motort. Ezt a motort én csi-
náltam, az első utunk a Balatonra ve-
zetett vele, ahol leginkább anyum
volt kétségbeesve, hogy mikor ragad
meg ez a motor, esik szét az egész
szerkezet, de nem lett semmi baj, jól
megjártuk az utat hál’Istennek. 1985.
április 20-án, amikor épp én vezet-
tem, sikerült fejtetőre állítani az
autót, kicsit össze is tört. Nekünk
nem lett semmi bajunk, de akkor be-
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Közlekesek az úton

Új sorozatunkban olyan, karunkon végzett mérnököket mu-
tatunk be nektek, akik vezető beosztásban dolgoznak, vagy vala-
milyen más érdekes foglalkozást űznek. Az első részben Sz. Koncz
Istvánról olvashattok, aki egy kis Baranya megyei falu, Görcsöny
polgármestere, író és a Jelenkor című folyóirat munkatársa.



fejeztük a versenyzést. Egész addig,
míg tavaly a Peti nem vásárolt egy
Skoda 130 RS-t, az egy legendás, cso-
dálatos autó, és elkezdtük építeni,
gyakorlatilag azoknak a feladatoknak,
amiket megcsináltunk harminc éve,
most újra neki fogunk állni.

Ugorjunk lassan oda, hogy kike-
rültél az egyetemről!

Hát, kikerültem az egyetemről,
ugye, ha az ember Vitray Tamáshoz
jár, meg ott dolgozik, akkor utána
már nehezen illeszkedik rögtön a
mérnöki munkába. Jelentkeztem Pé-
csett az ott szerkesztett pécsi napi-
lapnál, amit Dunántúli Naplónak
hívtak, és egy egészen fantasztikus
szerzőgárdába kerültem bele. Talán
még a mai egyetemisták között is
van, aki Lázár Ervin nevét ismeri,
nagy, híres mesemondó volt. Ide csöp-
pentem be, az ő nevével is fémjelzett
társaságba, és ott meg lehetett ta-
nulni írni. Aztán elkövetkezett az
életemben egy, mondjuk úgy, törés,
nem éreztem olyan nagyon nagy tö-
résnek amúgy, de felvetették, hogy
belépek-e a pártba vagy sem? Sosem
érdekelt ez a dolog különösebben, a
párttagság, azóta sem voltam semmi-
lyen pártnak a tagja. És akkor végül
úgy döntöttünk néhány kollégámmal
közösen, hogy csinálunk egy másik új-
ságot, ez egy független hetilap volt, A
helyzet. Részvénytársaság formájá-
ban működött a lap, mert volt tíz
olyan dunántúli cég, amely úgy gon-
dolta, hogy nekik a sajtószabadság
megteremtése megér egy-egy millió
forintot.

Nem szólt bele a részvénytár-
saság a lap valamely részébe?

Egész addig nem szóltak bele,
amíg ki nem derült, hogy gazdasági-
lag nem nagyon működőképes a cég.
Az akkori bejáratottabb újságok a jo-
gosan meglévő szakmai tekintélyük-
nél és kapcsolatrendszerüknél fogva
gyakorlatilag el tudták érni azt, hogy
A helyzet nem jutott reklámbevétel-
hez, és ez végül megölte az újságot.

Aztán jött egy Pécsi Tér nevű he-
tilap, ott már én voltam a főszer-
kesztő. Ott azt gondolták, hogy
keletkezett egy rés, és hátha van még
olyan olvasóközönség, mint amilyen A
helyzetnek volt. Hát, tévedtek.

Miután véget ért a Pécsi Tér, kor-
mánytisztviselő voltam, főosztályve-
zető a Művelődési és Közoktatási
Minisztériumban. Akkor az OMV Hun-
gária kiírt egy pályázatot, ami arról
szólt, hogy keresnek egy németül
tudó, körülbelül 30-35 éves, gépész
végzettségű mérnökembert. Hát, ez
volt az én első szakmai munkám.
Ekkor aztán kenéstechnikai szakmér-
nök lettem. 

Az OMV-nél területi igazgató vol-
tam, viszonylag ritka volt, hogy kis
cégekhez elmentem, de volt egy ilyen
eset is. Az ottani svájci tulajdonos
mondta, hogy keres egy németül be-
szélő, lehetőleg hidraulika olajokhoz
is értő autógépész mérnököt. És akkor
odakerültem a Magyar-Svájci Autóda-
rus Kft-hez, és ott voltam ügyvezető
két évig.

Aztán történt, hogy először meg-
választottak: a régi polgármester be-
jelentette, hogy már nem indul
többet Görcsönyben. Azon a napon,
amikor kiosztották a kopogtató cédu-
lákat, egy nap alatt százhatvan cédu-
lát hordtak be a postaládámba. Így
végül a polgármesteri székbe kerül-
tem.

Jött közben a 2004-es esztendő,
amikor megkeresett az a kollégám,
akivel valamikor a Pécsi Tér című he-
tilapnál együtt dolgoztunk, és
mondta, szeretné, hogy elmenjek a
Jelenkorhoz dolgozni, úgyhogy van
énnekem tisztességes szakmám is, a
Jelenkornál szerkesztő vagyok a mai
napig, már hetedik éve. Visszatértem
az interjú műfajához, és az eltelt idő-
szak alatt megjelent talán huszonöt

könyvem, nem is tudom, most már a
hatodik-nyolcadik CD-n dolgozunk. Ez
nem valami buta álszerénység vagy
épp szerénytelenség, egyszerűen nem
vagyok a saját munkáim gyűjtője.

Egy kicsit mesélj a polgármes-
terségről!

Ami eléggé meglepő volt szá-
momra, hogy gyakorlatilag nemcsak
Görcsönynek, hanem a környező tele-
püléseknek sincs igazi menedzs-
mentje. Azt gondoltam, hogy az
önkormányzati rendszerben van egy
nagyon komolyan kidolgozott terv leg-
alább, hogy hogyan próbál eladni egy
képviselő-testület vagy egy polgár-
mester egy települést.  De ilyen
nincs, nem létezik. Amit te magad
nem tudsz kitalálni, az nincs kita-
lálva. Én nem értek ezekhez a dol-
gokhoz igazán, ezért azt gondoltam,
hogy fel kell venni egy kollégát, és
hosszas küszködés után sikerült meg-
győznöm minden szükséges embert,

hogy nekünk kell egy urbanisztikus. Ő
lett Kőszegi Tamás, aki részben a pá-
lyázatírással foglalkozik, részben
pedig közösen gondolkodunk a tele-
pülés fejlesztési irányairól. Nyilván a
számok önmagukban nem sokat mon-
danak, mégis 2007-től – mióta az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram elindult – nagyjából 300 millió fo-
rintot sikerült pályázatok útján
szereznünk. A költségvetést ezzel
meg tudtuk erősíteni. Számos más te-
rület is van, ha jól emlékszem, 47
féle szakfeladat, amiben dolgoznunk
kell. És persze vannak segítők is
magas számban… De azért igazából
akkor vagyok boldog, ami-
kor ténylegesen nekilá-
tunk tenni.
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Eszti és Petrus
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Régóta készül a Közhír szerkesz-
tősége erre a viszonylag kerek
évfordulóra, és természetesen egy
ilyen jubileum nem múlhat el anél-
kül, hogy ne idéznénk fel az indulás
évében történt eseményeket. Engem
ért a megtiszteltetés, hogy a „szüle-
téskori” fontosabb történéseket egy
csokorba gyűjtve bepillantást enged-
jek a kor hétköznapi híreibe
mindazoknak, akik csak történelemó-
ráról ismerik a kort, és természetesen
azoknak is, akik csupán nosztalgiázni
szeretnének. Következzék tehát egy
kronológia a teljesség igénye nélkül
1975 főbb eseményeiből elsődleges
helyen kiemelve a közlekedési fon-
tosságokat.

Az év igen balszerencsésen
indult a magyar légiközlekedés szem-
pontjából, ugyanis január 15-én
Ferihegyen lezuhant és kiégett a
Malév egy Il-18-as repülőgépe, kioltva
ezzel a fedélzeten tartózkodó 9 fős
személyzet életét. Ennek a repülő-
géptípusnak ez volt a harmadik
katasztrófája a Malévnél, ezek után
kivonták a személyszállításból, a vál-
lalat tulajdonát képező további öt
példányt teherszállítási célokra alakí-
tották át. 1975 fekete évnek
bizonyult a magyar légiközlekedés-
ben, ugyanis szeptember 30-án máig
tisztázatlan körülmények között a
tengerbe zuhant a Malév 240-es, bej-
rúti járata. Ez az egyik - ha nem a -
legtitokzatosabb légi katasztrófa a
magyar légitársaság történetében.
Rengeteg találgatás és homályos pont
van a történetben – kezdve azzal,
hogy az összes adminisztratív munkát
végző szervnél eltűnt az utaslista,
egészen odáig, hogy még a mai napig
nem emelték ki a mindössze 5-600
méter mélyen lévő roncsokat. Egy
egész Közhírt meg lehetne tölteni
azokkal összeesküvés-elméletekkel,
amelyek az esettel kapcsolatban nap-
világot láttak. Ami azonban tény,
hogy a tragédiában 11 magyar állam-
polgár és további 49 külföldi

vesztette életét, valamint hogy
egyetlen, a gépről származó és a
körülményeket tisztázni engedő bizo-
nyíték sem került nyilvánosságra az
elmúlt 35 év alatt. Ezt a különös szá-
lat azonban itt most el kell, hogy
varrjam, különben nem lesz elég a
hely; térjünk hát vissza az időrend-
hez, és folytassuk különleges
időutazásunkat.

1975. február 5-én kihirdetik az
új, európai normákhoz igazodó
KRESZ-t, amely 1976-tól lép életbe.
Nem közlekedési esemény ugyan, de
a világ mai képének kialakulásában
egy igen fontos dátum a következő.
Április 4-én Paul Allen és Bill Gates
megalapítják a Microsoftot. Erről úgy
hiszem nem is kell többet mondani,
ez egy olyan téma, amelyről minden-
kinek van véleménye, van, aki szerint
isteni áldás, van, aki szerint a fiatal-
embereknek valami egészségesebbet
kellett volna tenniük, például spor-
tolniuk, de tény, ami tény, hogy a XX.

század legnagyobb vállalkozásának
kezdete ez. Ugyancsak ezen a napon,
de már hazánkban, pontosabban
Budapesten, a Clark Ádám téren fel-
avatták a nullás kilométerkövet. Erről
a majd’ 4 méter magas mészkőszo-
borról azt kell tudni, hogy innen

számítják hazánk egyjegyű főútjainak
kilométereit. Ez alól egyedül a 8-as út
kivétel, viszont a 10-es és 11-es utak
is itt „nullázódnak”. A kezdeménye-
zés, hogy a város közepén legyen egy
origó az ország útjai számára nem új
keletű. Már a Római Birodalomban is
állt egy ilyen emlékmű, melyet
Augustus császár állíttatott a Forum
Romanum-on, hogy onnan számítsák a
birodalom méreteit, és onnan ere-
deztetik a „minden út Rómába vezet”
kifejezést is.

Időben haladva május 7-e a
következő említésre méltó dátum.
Ezen a napon érkezett hazánkba
Szaddam Husszein iraki elnök. A fent
említett Malév-katasztrófa köré font
összeesküvés-elméletek egyikében ez
az utazás is szerepel, mint a balese-
tet „kiváltó ok”. Arról, hogy miről
tárgyalt itt az akkori diktátor, nincse-
nek pontos információk, de
valószínűsíthető, hogy a magyar fél
támogatásáról biztosította az iraki
felet, mint ahogy ez a Varsói-szerző-
dés tagállamainak elő volt írva.

Május 25-én ünnepélyes keretek
között adták át a zánkai nemzetközi
ifjúsági – akkor úttörőnek nevezett -
tábort, amely az egyik legnagyobb
ilyen létesítmény volt a maga idejé-
ben. Azóta generációk sokasága
fordult meg a tábor területén, szá-
mos fejlesztés és beruházás köthető
ide, és a mai napig is fontos ifjúsági
és gyermek-üdülőközpont. 

1975 nyara hazánkban viszonyla-
gos nyugalomban telt, nem történt
olyan horderejű esemény, amely itt
helyet kíván, nemzetközi téren azon-
ban nem állt meg az élet. Nem
szabad elfelejteni, hogy ez az év volt
a vietnami háború utolsó éve. Erről a
háborúról is nem egy könyvtárnyi iro-
dalom született akkor és azóta
folyamatosan, számos filmalkotásban
dolgozták fel a témát – ki ne emlé-
kezne az imádnivalóan együgyű
Forrest Gump kalandjaira vagy Robin
Williams zseniális alkotására a „Jó
reggelt, Vietnam!” című filmben,
hogy csak a leghíresebbeket említ-
sem. Mivel a háború Dél-Vietnam és
ezzel az USA csúfos vereségével
zárult, bátran mondhatjuk, hogy
minimum feszült lett a nemzetközi
helyzet. Ezt fokozta még az év elején

35 éve történt…

1975 nem csupán a Közhír első megjelenésének éve, hanem
számos hazai és nemzetközi eseményé is egyben. Vannak, ame-
lyek csak nekünk kedvesek – vagy épp szomorúak, de akadnak
olyanok is, amelyek mérföldkövei a világtörténelemnek. Lássuk
hát, mik is történtek ebben a nevezetes esztendőben.
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kirobbant első olajválság is, szó-
val a világ egy újabb globális
méretű gazdasági összeroppanás
és fegyveres háború szélére sod-
ródott. Az akkori két pólus
egymásnak feszült tehát, és
ennek tükrében már érdekessé
válnak a következő események.
Július 19-én az Apollo-Szojuz
program keretében először kap-
csolódott össze amerikai és
szovjet űrhajó. Ez különösen
nagy szó, hiszen akkoriban mindenki
úgy óvta a saját fejlesztéseit, mint a
hímes tojást, különösen igaz ez az
űrprogramokra és az űrfegyverke-
zésre. Azért hozom fel az
űrfegyverkezést is, mert teljesen
világos, hogy akkoriban nem csupán
élettani folyamatokat vizsgáltak az
űrhajók legénységének tagjai, hanem
kőkemény fegyverkezési harcot is vív-
tak egymással. Mindegyik fél
törekedett a tökéletesen pusztító és
akármikor bevethető fegyver megal-
kotására, és az, hogy egy amerikai
űrhajós betegye a lábát – pontosab-
ban fogalmazva belibbenjen – egy
szovjet űrhajóba a lehetetlenség
határát súrolta. És láss csodát, a
felek megértették, hogy együtt még-
iscsak egyszerűbb, és hatásosabban
lehet dolgozni.

Július 22-én történt, hogy egy
Owen Quinn nevű, 24 éves New York-
i lakos felmászott, majd ejtőernyővel
leugrott a World Trade Center egyik
tornyáról. Ezt az apróságot
csak azért szúrtam bele az
elbeszélésbe, mert jelen
szám lapzártája egybeesett
a rosszemlékű szeptember
11-ével, és ezzel úgy vélem
meg is magyaráztam e hír-
morzsa létjogosultságát.

Európai szemmel
nézve is igen fontos esemé-
nyek zajlottak 1975
nyarán. Augusztus 1-jén
írták ugyanis alá a Helsinki
Záróokmányt, amely mai
napig az egyik meghatá-
rozó emberi és kisebbségi
jogi egyezménye az Európai Uniónak. 

1975 októbere az átadások hava
volt. Az első nagy átadásra 11-én
került sor, ekkor keresztelték el
ugyanis a USS Dwight D. Eisenhower

nevű hajót, amely a Nimitz-osztályú
repülőgéphordozó-anyahajók közül
sorrendben a második volt. A hadi-
hajó az USA tengeri haderejének
atlanti-óceáni flottáját erősítette, és
bizony jelentős haderőt képviselt. A
beszédes számok közül csupán egyet
emelnék ki, mégpedig azt, hogy az
emlegetett hadihajón körülbelül két-
szer annyi vadászrepülő tartózkodhat
bevethető állapotban, mint hazánk
teljes légi hadereje. A hajótípusról
egyébiránt Peta! tollából született
egy igen részletes ismertető a korábbi
Közhír-számok egyikében, az archí-
vum a www.kozhir.bme.hu honlapon
érhető el – amit amúgy is ajánlok
minden kedves gólyának, akik ismer-
kednének a múlttal, és persze megint
csak azoknak, akik nosztalgiáznának
egy picit. Visszatérve az átadásokhoz,
egy másik már itt, Európában történt
október 18-án, ekkor vált a közúti
forgalom számára is elérhetővé a
Saint Nazaire-híd. A hídról annyit min-

denképpen érdemes tudni, hogy a
Loire folyó utolsó hídja, a nevét adó
várost köti össze a folyó másik part-
ján fekvő Saint-Brevin-les-Pins nevű
településsel. A ferdekábeles acélhíd

igazi mérnöki csoda. Teljes
hossza 3356 méter, legmaga-
sabb pontja természetesen a
pillérek teteje, amely 131
méterrel van az apálykori ten-
gerszint felett. A hídpálya 61
méterrel, az úttest pedig 67
méterrel a vízszint felett halad,
ezzel lehetővé téve a tenger-
járó hajóknak a zavartalan
áthaladást.

Az év hátralévő részében
nem történt hazánk, illetve a világ
történelmében olyan kirívó, konkrét
dátumhoz kötődő esemény, amely
feltétlenül helyet kíván e hasábokon.
Két tényről azonban mindenképpen
szeretnék még szót ejteni. Az egyik,
hogy ebben az évben kivonták a pol-
gári forgalomból a Tupoljev
tervezőiroda 114-es típusjelű repülő-
gépét, de átalakítva, katonai célokra
még hosszú évekig hadrendben tar-
tották a szovjet légierőnél. A kivonást
a sugárhajtású repülőgépek elterje-
dése indokolta. Egy másik, dátumhoz
nem köthető hír, hogy az Ikarus a
világ negyedik legnagyobb buszgyá-
rává avanzsált, csupán olyan neves
gyártók előzték meg, mint a Merce-
des-Benz, a Toyota és a Liaz. 

Természetesen az Ikarus cég –
vagy modern szóval, brand – működé-
séről szóló irodalommal megint csak
meg lehet tölteni egy egész Közhírt,
így erről itt most nem ejtenék szót,
cserébe a Retroközlek rovat követ-

kező számában ezzel a
céggel ismerkedhet meg a
Kedves Olvasó. Azok, akik
nem bírják ki addig, bátran
látogassák a kozhir.blogs-
pot.com illetve a már emle-
getett www.kozhir.bme.hu
oldalakat, melyeken mindig
friss hírekkel és közlekedési
érdekességekkel szolgál a
Közhír lelkes csapata.

Pól
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35 ÉV35 év

A Közhír mint a Közlekedésmér-
nöki Kar nem hivatalos, de egyetlen
lapja 1975-ben született, s karrierje
azóta töretlenül ível fölfelé, melynek
legszembetűnőbb bizonyítéka az,
hogy 2010-ben megkapta a legjobban
fejlődő és legmagasabb színvonalú
hallgatói újságnak járó Pro Sperare-
díjat. Amire igenis büszkék vagyunk.

Egy évvel az újság életre hívása
után, 1976-ban, a KSK megünnepel-
hette 25. születésnapját, így mára
már 60. életévéhez közeledik ez a
kar! A 25. születésnapot követően
nem sokkal, konkrétan 2 évvel ké-
sőbb, módosult a kar valamennyi sza-
kának tanterve, ami gyökeres
változásokat hozott. A kérdés csupán
annyi: vajon melyik tanterv működő-
képesebb? A mai vagy a régi?

Ezután jött a mindannyiunk által
annyira dicsőített és tiszteletben tar-
tott J épület felhúzása 1979-ben. ’77-
ben az épület helyén még csak
törmelékek és romok voltak. Az épít-
kezés azzal kezdődött, hogy az alapok
ásása közben egy 5 méter átmérőjű
csatornát találtak. Emiatt át kellett
tervezni az épületet, törölni kellett
az alagsort, majd így húzták fel végül
az 5 emeletes, új tantermekkel teli
épületet. Ebbe a három - Aero, Gép-
járművek és Vasúti Járművek - Tan-
székből alakult Járműgépészeti
Intézet költözött be.

Érdemes még tudni, hogy a J
északi frontján található acélból ké-
szült sárkányrepülőnek volt egy ki-
sebb, kb. 1 méteres modellje, mely a
földszinten volt kitéve, de egy mai
napig ismeretlen személy sajnálatos
módon ellopta azt, és a modell azóta
sem került vissza. Ezt a szobrot
egyébként a készítője Lévai Zoltán
tanár úrnak ajándékozta, és ő gon-
dolta úgy, hogy nem viszi haza,
hanem inkább megosztja az egyetem-
mel a remeket. Azt mondta, utólag
nagyon megbánta…

Megesett olyan is, hogy a Közlek-
karnak nem volt biztos a jövője,
ugyanis nem egyszer előfordult, hogy
más karral való összevonását vagy a
diploma kiadásának megszüntetését
tervezték. Legtöbbször a Gépészkar
miatt kerültünk fenyegetett hely-
zetbe, hiszen sok egyezőség volt/van
a szakok között. Az idő azonban ka-
runkat igazolta, hiszen olyan emberek
kaptak itt oklevelet, akik ma szakmá-
jukban igen nagy névnek számítanak.
Ilyen Farkas Bertalan, Magyari Béla,
Palkovics László, akadémikus, Siklós
Csaba és Urbán Lajos, közlekedési
miniszterek, Sztojanovics Iván, ál-
lamtitkár, Vág Péter, BKV műszaki
igazgató, Tari László, MÁVAUT
vezérigazgató, Horváth Zsolt Csaba, a
Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke,
Nagy Zsolt, Boeing igazgató
Ausztráliában vagy a más pályán
híressé váltak közül Laux József, az
Omega dobosa, illetve Juhos Nándor,
fotóművész. Ebből láthatjuk, hogy ha
innen kikerül valaki, bármi lehet
belőle.

Talán legnagyobb örömünkre
1982-ben megrendezték az első Köz-
lekkari Napokat, ami azóta is legtöb-
bünk kedvenc eseménye egy-egy
tanév során. Ez anno még kicsit
másképp zajlott, mint manapság, de
maga a hagyomány szerencsére meg-
maradt. Ezt a KN-t egyébként Joe
Bácsi csapata nyerte, így ő lett az első
hivatalos főkormányos. A következő

évtől beszélhetünk a Kari Napokról
mint egyhetes programról, bár ekkor
is még inkább csak a főkormányos-
jelöltek próbájaként említhetjük.

A vezetés és a hallgatók életében
is meglehetősen nagy lépésként ha-
tott 1984-ben a Bertalan Lajos utcai,
új Z épület elkészülte, mely azóta is
otthont ad számos kari tanszéknek.

A hallgatók szempontjából ’93-
ban történt a legkedvesebb esemény,
mikor is megnyitották a kari Drönk
után a HaBárt, ami a tanév szinte
minden hetében felüdülést nyújt a
megfáradt közlekes hallgatóknak, s
reméljük, még sok nemzedéknek ad
bulizási lehetőséget.

Ami az oktatást illeti, két nagyon
fontos tanszékünk kapott új nevet,
ezek pedig nem mások, mint az
Építőgépek, Anyagmozgató Gépek és
Üzemi Logisztika Tanszék, illetve a
Járműelemek és Hajtások Tanszék.

Ha már hajtunk valamit, akkor
hajtsuk a hajtányt; erre először 2002-
ben volt lehetősége az idejáróknak. Ez
szerencsére nagy tradíció lett, hiszen
a mai napig szinte évente láthatjuk
végigrobogni a jobbnál-jobb, ötlete-
sebbnél-ötletesebb szerkezeteket a
Szabadság-hídon, ami Budapesten már
olyan eseménynek számít, melyről a
sajtó több képviselője is tudósít. Csak
így tovább!

És ha már a Közhírrel nyitottam,
a zárást is magunknak szentelem:
2008-ban 550. számához ért az újság
(ami megjegyzem, nem kis teljesít-
mény!) és most, 2010-ben 35 évesek
vagyunk! Ünnepeljetek velünk!
Tehát… Vivát Közhír!
A történeteket és a nagy segítséget
köszönöm Lévai Zoltán
tanár úrnak!

Zsu

Tudtátok, hogy…?

Nyilván Ti is tisztában vagytok vele, hogy karunknak nagy
és elismert múltja van, azonban részleteket erről kevesen tud-
nak. Íme, leírjuk nektek, hogy mit érdemes megemlíteni, ha a
Közlekkar előző 35 évéről van szó - természetesen a teljesség igé-
nye nélkül…
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TOBORZÓToborzó

program Tag_Toborzas;

var BISZ: string;

begin

Write(’Kedves olvasó!’);

If (’A NAT-ról nem a Nemzeti Alaptanterv jut eszedbe’=true) and (’Ha 10-en vagy-

tok, akkor csak 2 sört rendelsz’=true) and (’Tudod, hogy nem mind faló, ami tró-

jai’=true) and (’Ezen szöveg elolvasása sem okoz gondot, sőt még hibát is

találtál benne’=true) then

begin

Jelentkezz hozzánk adminnak, mailto:jelentkezes@bgk.bme.hu. Amit feltét-

lenül küldj: rövid életrajz, mely tartalmazza az informatikai tapaszta-

lataidat, illetve egy motivációs levél (Miért szereted/szeretnéd ezt

csinálni?);

end;

end;

If procedure elbírálás=felvéve then

begin

adduser to Adminok csapata; 

access to servers;

csuklóból fog menni a CCNA;

fejlesztési és továbbtanulási lehetőség;

a maradandó alkotásának öröme;

sok emberrel ismerkedhetsz meg (mindenkinek van valami baja, és sörrel

fizet); 

all access on merlin.

end;

//More info: http://merlin.bgk.bme.hu 

//leni or edo or beny or kisst or mark @bgk.bme.hu

end.

A tördelő az újság igazi háttér-
munkása. Nincs a rivaldafényben,
nem jelenik meg az arca a cikkek
alján, de talán a legtöbb múlik rajta
az újságkészítésben. Elsőre talán úgy
gondolnátok, hogy az újságírók meg-
írják a cikkeket, mellétesznek 2-3
képet, és már kész is az újság. Hát,
nagyon nem így van. A tördelő a
„mérnök” az újságnál. A cikkíró, a
fotós, a grafikus mind csak a „rész-
egységeket állítja elő”. Az ők, illetve
a főszerkesztő elképzeléseit vegyítve
a tördelőszerkesztő rakja össze egy
nagy egésszé a darabokat. Kell
némi vizuális képzelőerő, hogy az
ember már előre lássa, hogy mit is
akar kihozni egy cikkből. Ez az esetek
többségében elég nagy szabadsággal
is jár (persze a cikk írójának lehetnek

különleges kérései, melyek ilyenkor
prioritást élveznek). Nem szabad el-
felejteni a „szépérzéket” és a preci-
zitást sem, mert bár sokszor nem
tűnik fel a hiba (például el vannak
csúszva egymáshoz képest a hasábok,
kilóg egy-egy sor, túl nagy vagy túl
kicsi a térköz stb.), az embert mégis
zavarja valami, csak nem tudja, hogy
mi.

A tördelő akkor végzi jól a mun-
káját, ha nem találnak benne
hibát, és az újság egy egységes, kerek
egésszé áll össze (mindig erre kell tö-
rekedni). Emellett szükség van jó
munkabírásra és némi szabadidő „fel-
áldozására” is. Nem, nem kell 50 kg-
s cementes zsákokat cipelni, de egy
tördelő soha nem kerülhet alkotói vál-
ságba. Neki minden újságszámon dol-

goznia kell. Ha egy cikkíró nem készül
el a cikkével, akkor nem kerül bele az
újságba, hanem másvalaki cikkét rak-
ják be. Ha tördelő nem végzi el a fel-
adatát, akkor nem készül el az újság.
Tehát rendkívül nagy a FELELŐSSÉG a
tördelőn, és NÉLKÜLÖNÖZHETETLEN
láncszeme a szerkesztőségnek. Mindig
két tördelő dolgozik az újságnál, akik
rugalmasan megosztják egymás kö-
zött a feladatokat. Tehát ketten al-
kotnak egy egészet. Ez jó alkalmaz-
kodóképességet és némi rugalmassá-
got is megkövetel. A határidők szigorú
tartása pedig az egész újságkészítést
végigkíséri. Ezen tulajdonságok a
mérnökök sajátjai is, melyből talán
nincs hiány a szakon.

Ha magadra ismertél mint ideális
tördelőre, akkor írj e-mail-t a koz-
hir@kozlekkar.hu-ra! Vár egy nagy-
szerű csapat!

Legyél Te is tördelő!

Szeretnél a Közhírhez tartozni, de nem érzed magad cikkíró
típusnak? Esetleg félsz, hogy designernek nem vagy elég kreatív,
az olvasószerkesztéshez meg nem ismered eléggé a nyelvtant? Ha
megvan benned a mérnöki szemlélet, akkor várunk tördelőnek!

Ispán

Baross Gábor 
Informatikai Szakkollégium



2007
óta vagyok a szerkesz-

tőség tagja. Sok mindenen ment keresz-
tül az újság azóta, egy teljesen új arculat alakult ki, és a

stáb is nagyban megváltozott. Szinte mindegyik számban jelent meg cikkem,
nagyon élvezem, hogy hónapról hónapra részt vehetek a szerkesztőség mun-
kájában, és élvezem az újságírás e formája által elém gördülő ki-
hívásokat. Közhíres pályafutásom során rengeteget tanultam
a társaktól, és mindig is örömmel gondolok a közös öt-
letelésekre, ülésekre. Szeretném megköszönni az
eddigi támogatást és visszajelzéseket,
amiket kaptam, és bízom benne,
hogy írásaimmal tovább ör-
vendeztethetem a né-
pes olvasótá-
bort.

Hogy
mit jelent számomra
a Közhír?! Számomra ez egy olyan
bravúros csapattal rendelkező diákújság, ami képes
az egyetem, de egyesek szerint az ország legjobb kari lapját (Pro Spe-
rare-díj 2009) elétek tenni hónapról hónapra, és amit Ti, kedves olvasók, pillana-
tok alatt szétkapkodtok 700-as példányszámban. Ez talán a legnagyobb elismerés számunkra, és az,
hogy ebben a csapatban több szerepben is részt vehetek, igazi öröm és kihívás egyszerre. Bí-
zom benne, hogy a szerkesztőség valamennyi tagja életen át tartó em-
lékekkel gondol majd vissza a Közhíres múlt-
jára, 35 év múlva is.

2008
őszén gon-
doltam egyet, és
lementem az első Köz-
hír-ülésre, ezt azóta sem bán-
tam meg. Nem csak én lepődtem
meg akkor, hanem a többiek is. A megle-
petés elmúlt, de jött helyette izgatottság, a szű-
kösnek érzett határidő miatt. Volt, amikor az interjú-
alany vagy éppen a téma érdekessége miatt jöttem lázba.
Meg persze a hangulat is fokozódott, és remélem még fog is. Sok

területen kipróbáltam magam az egyetemi éveim alatt (Kari
Napok;)…), mégis azt érzem, hogy ha ebben nem

vettem volna részt, akkor nem lenne
ilyen komplex az élményeim

palettája. Jó ezt
csinálni.

Mi-
k o r

gólya-
ként ke-

zembe vet-
tem az első

Közhírt, termé-
szetesnek tűnt,

hogy a BME ilyen
színvonalas kari újsá-

gokkal rendelkezik. Ek-
kor még nem gondoltam

bele, hogy mekkora munkát
jelent egy havonta megjelenő

újság elkészítése. Azóta megis-
mertem a szerkesztőség tagjait,

feladatkörét, és nagyon jó érzéssel
tölt el, hogy ilyen sokan vesznek részt

közösségi élet szavakba öntésében. Az én
tevékenységem nem látható közvetlenül a

Közhír hasábjain, így visszajelzést is nehezebb
kapnom róla, de nagyon örülök, hogy tagja le-

hetek ennek a lelkes csapatnak!

A
Köz-

h í r
egy kü-

lönleges
egyetemi

lap, ami a
karral kap-

csolatos prog-
ramokról és

eseményekről
való tudósítás

mellett profi mó-
don megírt szakmai

cikkeket is megjelen-
tet. Így ezáltal azoknak

is élvezetes olvasmány,
akik csak kikapcsolódni

vágynak, és azoknak is, akik
szeretnek mérnöki témájú

cikkeket olvasgatni a szabadi-
dejükben.

Világ életemben érdekelt az újságírás,
és ami mögötte van, ezúton megje-

gyezném, nagyon is jó, ami itt
van. Sok új dolgot tanultam köz-

híresként, még ha nem is olyan
régóta vagyok tag. Jó érzés a

saját karod közösségi életéért
tenni, arról írni, ami hozzád

tényleg közel áll, és azért
tenni minél többet, hogy

mind a kartársaid, mind
mások számára tetsző

lap készüljön el.
Mindig azt vallot-

tam, hogy az
életben, ami

csak érdekel,
ki kell pró-

bálni. És ha
tetszik is,

csak jó
sülhet

ki be-
lőle!

Hogy
mit is jelent

nekem az újság?
Rengeteg szép emléket

és büszkeséget, amiért az
újság a címlap jobb felső sar-

kában lévő „kitűzőt” viselheti.
Négy éven át voltam a kari lap főszer-

kesztője, és ezért megtiszteltetés volt
átvenni a csapat nevében a díjat!

Egy olyan csapatéban, akikre min-
den körülmények között számí-

tani lehet, akik nem hagynak
magadra akkor sem, ha sok

a matekházi, és akkor
sem, ha sok a söröd.

Egy szóval megtisz-
teltetést, hogy egy

ilyen sokszínű és
mégis össze-

tartó csa-
pat tagja

l e h e -
tek.

Számomra a Közhír nem pusztán egy újság,
hanem az a lap, ami kifejezetten nekem és

a hozzám hasonló diákoknak szól, ezen kí-
vül még a szerkesztésében is részt ve-

hetek. Ez biztosítja számomra, hogy a
hétköznapi hallgatói tevékenysé-

gem mellett olyan feladaton is
dolgozhassak, aminek kézzel-

fogható, mások számára is fon-
tos és értékes eredménye

van. Ez minden megjelenés
alkalmával büszkeséggel

tölt el. Őszintén remé-
lem, hogy amint az

elmúlt 35 évben, a
Közhír ezután is

hasonlóan szín-
vonalas olvas-

nivalóul fog
szolgálni a

hallgatók
számá-

ra.

ba
la
sn
yi
ko
v

András MartinaLaca
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A
Közhír

számom-
ra összefonó-

dott több érté-
kes barátság kiala-

kulásával. A 2004-ben
kezdett évfolyamból né-

hányan fáradoztunk az újság
újjáélesztésén. A közös munka,

az, hogy mindent együtt tanultunk
szinte a nulláról, két olyan barátot

szerzett nekem, akikre szinte testvéremként
tekintek, olyan emberek ismeretségét, akiket

a mai napig sokra becsülök. Később a „felnőtté vá-
lás” során, a kihívások – mind külső, mind tartalmi fej-

lődés – okozott folyamatos örömet, adrenalin- és endor-
fin-löketeket, amikre az átvirrasztott éjszakák alatt

nagy szükség volt, de a végső mérleg pozitív: él-
mények, tapasztalatok, ismeretségek kin-

csestárával veszek idén búcsút – ha nem
is egészen és véglegesen – a Köz-

lekkar sajtóorgánumától.
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Szá-
momra a

Közhír három dol-
got jelent: hovatarto-

zást, önkifejezést, és lehető-
séget. Hovatartozást, mert egy

szerkesztőség tagja lehetek, ezáltal fo-
lyamatos betekintésem van a kari lap munká-

jába. Önkifejezést, mivel vallom, hogy mindenkinek
szüksége van legalább egy területre, melyen keresztül ki-

fejezheti magát; nekem az egyik az írás. Végül lehetőséget, ugyan-
is a Közhír nélkül például nem nézhettem volna meg a Bor-

nemisza Gimnázium sárga iskolabuszait. És az sem
rossz érzés, ha az ember 700 pél-

dányban látja viszont a
képmását.

Már
e l -
s ő s -
ként is
lelkesen
forgattam
az újságot,
de akkor még
nem gondoltam,
hogy éveken át én
is készíteni fogom.
Mikor csatlakoztam,
éppen nehéz időszakát
élte a Közhír, de szeren-
csére ma már ott tartunk,
hogy egy kellően színvonalas
terméket állítunk elő, miköz-
ben a közösség is egyre jobbá
vált és válik. A különböző fel-
adatok ellátásával értékes ta-
pasztalatokat gyűjthettem, és büsz-
ke vagyok, hogy egy ilyen csapat tag-
ja lehetek. Vivát Közlekkar!

Na-
gyon érdekes egy újság

készítésében részt venni, eddig ebben nem
volt részem, de örülök, hogy végeredményben így alakult. Sze-

retek írogatni ezt-azt, de az újságírás egészen más jellegű odafigyelést köve-
tel meg, mint amihez hozzászoktam. Például határidőre kell leadni a cikkeket. A legjelentősebb

érdekesség számomra az a kihívás, hogy minden hónapban legyen ötletem, amiről
írnék. Ijesztőnek tűnik, amikor nem tudod, miről fogsz írni a kö-

vetkező hónapban, de az élet mindig kínál pa-
pírra vetésre méltó élmé-

nyeket.

Számomra a Közhír volt az első biz-
tos pont az egyetemen, hiszen
már a gólyatáborban „levadász-
tak”, hogy menjek újságírónak.
Nem bántam meg. Folyama-
tosan kihívásokkal találom
szembe magam, melyek
mások, mint amikkel nap
mint nap találkozom a
suliban. Lehet, hogy
kívülről ez csak egy
munkának tűnik, de
annál sokkal több
nekem: szórako-
zás, változatos-
ság, fejlődés,
ösztönzés.
Na és a tár-
s a s á g …
fantasz-
tikus.

Miért jó közhíresnek lenni? Mert elmond-
hatom a véleményemet könyvekről, fil-

mekről. Persze megtehetném ezt az in-
terneten is, de a nyomtatott sajtó

mégis más. Kézbe venni az alkotá-
somat, nézegetni, határtalan örö-

möt érezni – elmondhatatlanul
jó. Ennél már csak az jobb, mi-

kor „megelőz a nevem” is-
meretlen embereknél:

tényleg te vagy az a Vera?
Aki az ajánlót írja? Na,

ez az igazán jó, mikor
van értelme a mun-

kánknak. Kívánok
a Közhírnek még

legalább 35
évet boldog-

s á g b a n ,
egészség-

ben!
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A
Közhír egyik

legnagyobb erényének azt
tartom, hogy megmarad hagyományos

kapcsolatteremtési eszköznek cikkíró és olvasó között.
A mai felgyorsult világban az újságok talán kissé háttérbe szorul-

tak, kevésbé van igény arra, hogy „hozzáérhessünk ahhoz,
amit olvasunk”. Számomra a legszebb pillanat az új-

ságkészítésben mindig az, amikor a kezemben
tarthatom a nyomdából érkezett, szűz la-

pot, és bízom benne, hogy ha fel-
kínáljuk az újságolvasás le-

hetőségét, mindig
lesz, aki élni

fog vele.

A
szer -

kesztőség
egyik legré-

gebbi tagjaként
igen sok mindent

megtapasztaltam már.
A mérnöki szemlélettől

nem áll távol, hogy itt is egy
produktumot hozunk létre, amely

kézzel fogható. Ezzel nagyon könnyű
volt azonosulni. Ugyanakkor az iskolai

feladatoktól merőben eltérő tevékenység és
új kihívás az újságkészítés. Csapatmunka,

melyben együtt dolgozunk a sikerért és Értetek.
A közös munka pedig egy olyan jól működő társasá-

got kovácsol össze, akik nem csak „munkatársak”, de
barátok is. Emellett azt sem szabad elfelejteni,

hogy a szerkesztőség sokat segít az érvénye-
sülésben is, már pusztán azzal is, hogy meg-

ismerik a nevünket. A fontos informá-
ciókat, tudnivalókat pedig mi tud-

juk meg legelőször, ami sokszor
nem utolsó szempont.

Már
n e m

emlék-
s z e m

mit vár-
tam a Köz-

hírtől mikor
csatlakoztam.

Nem úgy léptem
be, hogy én majd

főszerkesztő leszek,
mégis örülök, hogy

most az lehetek. Azt
hiszem tavaly az akkori

elsősök érkezésével alakult
át nagyszerűvé a csapat.

Most már egyre többen va-
gyunk, rengeteg a jó ötlet, nagy

a lelkesedés, és már-már eljutunk
oda, hogy az üléseken nem csak én

beszélek. Csak azt a fránya lapzártát
is tudnánk tartani!
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Talán én vagyok
az egyetlen olyan

közlekes, aki már kö-
zépiskolás korában is Köz-

hírt olvasott, s már gólyatábor
előtt jelentkezett, hogy szeretne

írni az újságba. Akkor még nem is
gondoltam, hogy ennyi ember nem ke-

vés munkája van egy-egy szám elkészíté-
sében. Hihetetlen érzés kezembe ven-

ni a kész újságot, aminek lapjai kö-
zött ott lapul az én írásom is. Min-

dig kapok olvasói visszajelzést
az aktuális írásomról, dicsé-

retet vagy építő kritikát,
esetleg javaslatot, hogy

miről írjunk legköze-
lebb. Ilyenkor büsz-

ke vagyok, hogy
én is a Közhír

csapatának
tagja le-

hetek!



„Én azok közé tartozom, akik az
elejétől a végéig átolvassák a Közhírt,
még a reklámokat is!  Nagyon szere-
tem, úgy gondolom, mindig egy jó kari
lapot tartok a kezemben. A dizájn, a
hátlapok, a címlapok mindig tetsze-
tősek, a gépekről, közlekedésről szóló
írásokat is kedvelem, habár meg kell
jegyeznem, ezek néha hosszabbak,
mint elvárnánk. Ezen kívül annyit hi-
ányolok még, hogy nincsen az újság-
ban semmiféle programajánló – gon-
dolok itt HaBár-buli beharangozókra
vagy esetleg a Budapest-szerte elő-
forduló eseményekre, amelyekre le-
het, hogy sokan szívesen elmennénk,
de nem tudunk róla, és utólag csak
morfondírozunk, hogy miért is nem
néztünk utána. Az jó, hogy például
utólag olvasunk egy beszámo-
lót a JegesEstről, vagy
látunk pár képet egy-egy
jó hangulatú banzájról,
de jobb lenne, ha a Köz-
hírből tájékozódhatnánk,
hogy mire készüljünk a következő hó-
napban.”

„Ha vonaton ülök, a-tól z-ig elol-
vasom a Közhírt, ha nem unatkozom
annyira, akkor pár dolog ki szokott
maradni. Nekem maximálisan tetszik
az újság, a kari életről szóló cikkek, il-
letve valamilyen érdekesség bemuta-
tása mindig a kedvenceim közé tar-
toznak, és úgy gondolom, elég jó az
egyensúly a szakmai és a nem szakmai
írások között. 

A kinézet, a képek, a megszer-
kesztettség mind-mind olyan dolgok,
amik a véleményem szerint nagyban
növelik az újság színvonalát és úgy lá-
tom, ezekre mindig nagy odafigyelés-
sel van a szerkesztőség. Csak így to-
vább!”

„Természetesen én is olvasom a
Közhírt, és csak dicsérő szavakat tu-
dok mondani, mert szerintem minden
jó az újságnál. Nyilván van, ami en-
gem is kevésbé érdekel, ilyenek pél-
dául a vonatokról vagy harci jármű-
vekről szóló nagyon szakmai cikkek,
de alapjában véve nagyon szeretem a
tanárinterjúkat, a kocsmaértékelős
írásokat– amit szerintem folytatnotok
kellene! Lehetne az egész újság szí-
nes, de gondolom ez nem a szerkesz-
tőkön múlik. Viszont a színes címlap
és a fedőlapon lévő képek mindig na-
gyon tetszenek, szerintem azokat
mindig jól kitaláljátok.”

„A Közhír összes megjelenő szá-
mát át szoktam forgatni, bár nem ol-
vasok el minden cikket. Először én is
– ahogyan szerintem sokan – a vicce-
ket és a tanárok aranyköpéseit nézem
meg, aztán jöhetnek a nagyobb léleg-
zetvételű, számomra érdekes cikkek.
A közlekes témájúak közül azokat sze-
retem, amik életszagúak, nem annyira
szakmaiak. 

Szívesen látom a hátoldalon a bu-
lifotókat, illetve a vicces képeket,
ezeken mindig jót mosolygok. A 
tanárinterjúk a kedvenceim, sokszor
meglepődöm, hogy egy-egy oktatónk
mennyire sokoldalú, s itt a Közhírben
egészen máshogy „láthatjuk” őket,
mint a katedrán.

Örülnék neki, ha az öntevékeny
körökről többet olvashatnánk, mert
szerintem ezek gyakran a háttérbe
szorulnak a karon.”

„Mindig elolvasom az újságot, és
általában csak pozitív véleményt tudok
mondani. Legjobban a változatosság,
a cikkek sokfélesége tetszik, ezt – ha
lehet – tartsátok meg, mert ettől lesz
olyan üde az egész. Nagyon kedvelem
a tanárokkal készült interjúkat, meg a
vicceket – nem tudom, ki válogatja
azokat össze, de mindig nagyon jók! Tu-
lajdonképpen én semmit nem változ-
tatnék, inkább tényleg csak arra bá-
torítanám a szerkesztőséget, hogy ne
hagyjon fel a mostani törekvéseivel,
mert ez így nagyon rendben van!”

„Őszintén? Nem szoktam min-
dent elolvasni az újságban, mert en-
gem sem érdekel minden. A viccrovat
nem az én stílusom, azonban „A ka-
tedra másik oldalán” című rovatot
mindig szívesen olvasom. Ez általában
akkor a legjobb, ha olyan tanárral ké-
szül interjú, akit még én is ismerek. A
budapesti, illetve a magyarországi
közlekedésről szóló cikkeket – gondo-
lok itt például a Fogaskerekűre – na-
gyon kedvelem, valamint a katonai jár-
művekről írt beszámolók is kimondot-
tan emelik a Közhír színvonalát. Jó vol-
na többet olvasni a kari dolgokról, meg
azt hiányolom még, hogy a képzések-
ről, szakirányokról nincsenek benne in-
formációk. Ezen kellene szerintem
változtatnotok, a többi viszont nagyon
klassz!”
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VÉLEMÉNYVélemény

Zsu

Ti mondtátok - Vélemények a Közhírről

35 évesek vagyunk! Juhééé! Ennek örömére megkérdeztünk
Titeket, hogy mit gondoltok a Közhírről, mi tetszik, és mi nem,
mit változtatnátok, és mit nem. Örömmel konstatáltuk, hogy a leg-
többeteknek tetszik a munkánk gyümölcse, és emellé még az építő
kritikától sem fosztottatok meg bennünket! Köszönjük a bizalmat!

Bálint

Csabi

Gabi

Bogi

Milán

Mariann



2010. szeptember 71/1

19. oldalkozhir.bme.hu

KÖZHÍR SZTORIKKözhír sztorik

Nekem az egész jó volt, nagyon
jó. Az él bennem, hogy nagyon sze-
rettük csinálni, élveztük minden pil-
lanatát. Az ott, akkor kialakult közös-
ség, barátságok a mai napig elkísérnek,
többekkel rendszeresen találkozunk.

A közösség kialakulása és műkö-
dése szempontjából meghatározó volt
az a helyzet, hogy ide mindenki sza-
badon, saját elhatározásából jött (és
válhatott ki, ha akart) és azon kívül,
hogy az újságot hetente meg kellett je-
lentetni, nem volt más kényszer raj-
tunk - nem kellett például üzletileg si-
keresnek lennünk. Az egyetlen mér-
cénk az volt, hogy szeretik-e az újsá-
got, fontosnak tartják-e a többiek. Így
állt össze apránként a csapat: ki-ki azt
adta hozzá, amit szeretett, vállalt. Ha
voltak is vitáink egyes cikkek kapcsán,
azok nem vezettek sértődéshez, alap-
vető ellentétekhez. Egy munkahelyhez
képest ezek alapvetően eltérő ta-
pasztalatok, és én örülök annak, hogy
ezt megélhettem.

Talán érdekes lehet arról is szót
ejteni, hogy milyen technikai feltéte-
lek mellett készült az újság a mi
időnkben – 1976 és 1981 között. A szá-
mítógépet felejtsük el. Mechanikus író-
gépen kezdtünk, és nagy fejlődés volt,
amikor már villany írógépet is hasz-
náltunk.

Az újság A4-es méretben jelent
meg, három hasábon, ami A3-asról lett
lekicsinyítve. Hetente jelentünk meg,
általában 4-8 oldalon, ami kétszer
ennyi, 8-16 oldalnyi A4-es szöveget,
rajzot takart. A cikkeket hasábformá-
ra gépeltük, és A3-as lapokra ragasz-
tottuk fel. A rajzokat magunk készí-
tettük, illetve az akkor futó, karika-
túrákat is tartalmazó lapokból (Füles,
Ludas Matyi) vágtuk ki. A végén már
egészen komoly gyűjteményünk alakult
ki ezekből, így könnyen tudtunk a
cikkhez illeszkedő hangulatú, vagy
azt éppen poentírozó rajzokat válo-
gatni. A cikkek címeit is kézzel raj-
zoltuk, ez is lehetőséget adott arra,
hogy hangsúlyozzuk egy-egy cikk mon-
danivalóját.

Két eset a „technológia” műkö-
désének bemutatására: az egyik cím-
lap közepén, ami az esedékes csillag-
túrát hirdette, egy bakancs volt, ame-
lyik viszont mind a három hasábba be-
lenyúlt. A gépelésre szánt hasáb papí-
rokon előre körbe kellett rajzolnunk a
helyét, hogy a szöveg körbe tudja ven-
ni a rajzot. A másik: egyik alkalommal
már indultunk volna haza, amikor ész-
revettük, hogy egy sor kétszer szere-
pel az egyik cikkben. Újragépelni már
nem volt kedvünk, ezért a megismételt
sor helyett írtunk egy egysoros szöve-
get, ami nem zavarta az eredeti mon-
danivalót, és nyelvtanilag is helyesen
illeszkedett az eredetibe.

Valaki kiderítette, hogy raszteres
(apró pontokra bontott) képet elfo-
gadható minőségben lehet nyomtatni.
Onnantól kezdve időnként fotók is
megjelentek az újságban. Általában
hatan-tízen voltunk, a legkevesebb,
amire emlékszem három fő volt, a leg-
többet nem tudom pontosan, de kb.
húszan lehettünk.

Számomra a legviccesebb sztorik
éppen a főszerkesztő viszonylagos is-
meretlenségéhez kapcsolódnak, hi-
szen nyugalmas időkben a háttérben
végzi munkáját, csak nehéz időkben
kerül előtérbe. 

Történt egyszer, hogy a kollégi-
umban az akkori felelős szerkesztő szo-
babulijában jártam, amikor is meg-
kértek, hogy fényképezzem már le a
társaságot. Hogy nyomatékot is adja-
nak kérésüknek, azzal kampányoltak,
hogy benne lesz az újságban, és a fő-
szerkesztő követeli. Csak hozzám nem
jutott el az infó?

A másik történet éppen az inkog-
nitóm felfedéséhez kapcsolódik: éve-
ken át vittem az újságban az oktatók 
szállóigévé vált mondatairól szóló ro-
vatot. Az egyik gyakorlaton úgy kezd-
te az órát az akkor még doktoran-
duszként tanító emberke, hogy a nem-

rég megjelent újságban feltűnően sok
olyan mondat szerepel, ami az ő szá-
jából hangzott el, hogy később a tör-
ténelem része legyen, ezért a továb-
biakban kellő komolysággal fogja le-
adni az anyagot. Mondanom sem kell,
azon az egy gyakorlaton elkészült a ro-
vat következő két havi anyaga.

A legjellemzőbb emlék, amelyet
a Közhír-szerkesztésekről felidézek, az,
amikor vasárnap este úgy álltunk neki
egy rúd párizsival, egy-másfél kiló ke-
nyérrel és egy liter borral összeállíta-
ni a végleges tartalmát és formáját az
újságnak, hogy kb. a cikkek fele aznap
éjjel íródott, olvasószerkesztődött,
és egészült ki rajzokkal. Az újság-
szerkesztéshez kezdetleges progra-
mok, animációk álltak rendelkezésre,
így 1-1 oldal elkészítése több alka-
lommal fénymásoló és papírvágó gép
segítségével véglegesítődött. A vicc-
rovat és a fedlap mindig rendkívül ak-
tuális volt, több rajzból lehetett vá-
lasztani. A jó hangulatot az adta,
hogy 5-6 ember vasárnap 7 órától
hétfő hajnal 4-ig nyomatta a lap szer-
kesztését, és egymást húzva-vicce-
lődve rendkívül összetartó közösség
alakult ki. Köszönet (teljesség nélkül)
Szopkó Petinek, Benzolnak, Hauser
Mikinek, Lovas Katának, Berkovits Imi-
nek, Kun Zolinak, Lecsónak, Molnár At-
tilának és a sok-sok cikkírónak.  

További sikeres Közhír-szerkesz-
tést, és október 8-ra üdv az egész csa-
patnak!

Farkas Gyula

Elődeink mesélnek

Felkerestük a régi főszerkesztőket, hogy ha már olvasóink és
szerkesztőink is véleményt mondanak az újságról, akkor ők, a „nagy
öregek” is osszanak meg velünk valamilyen vicces történetet, vagy
pár gondolatot azokból az időkből, mikor ők álltak a Közhír élén.

Pölczman Balázs

Szabó László



Ezelőtt legutóbb 2008-ban káp-
ráztatott el minket, a nagyérdeműt, a
vadászgépek, szállítógépek, műrepü-
lők és formációk, na meg a helikopte-
resek ügyessége. Mert elkápráztat,
persze a hatás elérését a látványele-
meken kívül a mellbevágó hanghatások
is segítik. 120 dB felett kezdődik az
élet, ott már nincs helye susmorgás-
nak, olyan ez, mint egy gyorsulási ver-
seny az első sorból, még benzingőz-
szerű kerozinszag is van, és persze sör.

A leutazás nem a legkellemesebb
és -érdekfeszítőbb része a programnak,
de túl kell rajta esni. Aki kocsival vág
neki az útnak, végeláthatatlan sorban
találhatja magát, hacsak nem indul el
időben. A másik lehetőség a vonat,
amit külön erre az alkalomra indít a
mentesítő járatok rendszerének cso-
datevője, a MÁV, persze tömeg itt is
van. A vonat annyiból is érdekes, hogy
a reggeli sör és feles kombótól alkal-
mi repülőgép-szakértővé válók okfej-
téseit meg lehet hallgatni, nem hiába,
akinek van otthon Discovery és NatGeo,
már mindenhez ért.

Persze ha igazi szakértelemre vá-
gyott a látogató, akkor érdemes volt a
kiállított eszközök kezelőinek felten-
ni a kérdéseket, akik készségesen vá-
laszoltak. Például arra, mekkora kárt
tesznek az alkalmi deszantosok és pi-
lóták a gépekben? A Mi-24-es másod-
pilótája elmesélte, hogy volt olyan ki-
állítás, ahol a hasonlóan egész napos
megpróbáltatásnak kitett géppel, pár
órás rendbetételt és tesztelést köve-
tően, hazarepültek minden gond nél-
kül. Nem hiába, az orosz technikának
is megvan a maga előnye. Még talán
annyit az ominózus gépről, hogy az

annyira vagánynak tűnő deszantos tér-
ből való kiugrást egy konzervdobozban
eltöltött utazás előzi meg. Ugyanis a
hátsó „utazó” térben néhány spor-
tosabb óvodás is simulva, lökdösve ke-
rülgette egymást, nemhogy ugyan-
azon a helyen két sorban négy-négy fel-
málházott, fegyveres katona. Indo-
koltnak éreztem a levegőbeömlőket,
gondolom, ha az nincs, akkor a csurig
megtelt helyen elég 10 perc, és már
nem kell bevetés a kórházhoz. 

Sajnos a szombati napon a rossz
időjárási viszonyok miatt a repülések
késve kezdődtek, sőt a korai progra-
mokból néhány ki is maradt. De aztán,
nem kis meglepetést okozva, egy hall-
gatótársunk, Jakab Tamás nyitotta
meg a 11. Nemzetközi Repülőnapot he-
likopteres bemutatójával. Ezután a kü-
lönleges festésű Mi-24-es repült el ol-
dalazva többször is a közönség előtt. 

Mondanom sem kell, a legna-
gyobb áhítattal mindenki a sugárhaj-
tású gépeket várta. A hangjuk és a
gyorsaságuk páratlan érzéssel töltötte
el az erre fogékony nézőt. A levegőbe
emelkedett a Mirage, francia delta-
szárnyú gép, aztán megcsodálhattunk
egy F-16-ost és F-18-ast is. Az utóbbi
nagyon elemében volt az ekkorra már
tisztuló égbolton. Virgonckodott, és
megmutatta milyen jól manőverezhe-
tő. Természetesen a magyar pilóták is
megmutatták, hogy nincs szégyenkez-
ni valójuk. Előbb a combosabb füstöt
eregető Mig-29-es hajtott végre akro-
batikus figurákat, aztán a jövőt kép-
viselő Jas-39-es, azaz Gripen mutatta
meg, mit tud. Az egyik leglátványosabb
elem a nagysebességű áthúzás, amikor 

a hangsebességhez közel a futópályá-
val párhuzamosan, majdnem a kö-
zönség feje felett repeszt a pilóta. A
másik, ami nagyobb ügyességet igé-
nyel, az ellenkezője, amikor alacsony
sebességgel, nagy állásszöggel, az át-
esés határán, szinte a lebegés érzetét
keltve halad el a gép a publikum
előtt. 

Külön szót érdemelnek a formá-
cióban repülő gépek. Néha már úgy tű-
nik, mindjárt egymásba mennek, de
persze ezek jól begyakorolt elemek,
ami nem azt jelenti, hogy veszélyte-
lenek. Az is élményszámba megy, ami-
kor már a felszállásnál is egymás mel-
lett haladnak, aztán ugyanígy tesznek
a levegőben, mintha összeérne a szár-
nyuk.

A legsúlyosabb szenzáció a Pápá-
ról ide érkező C-17-es Globemaster
volt, ami még tolatott is, miután pár
száz méteren megállt a sugárfékeit is
használva. Elképesztő ez a monst-
rum, a maximális felszálló tömege
265 tonna, ami több mint négy V43-as
mozdony vagy közel 180 db Suzuki
Swift!

Nem tudni pontosan, mikor lesz a
következő alkalom, de egy biztos: ér-
demes kilátogatni erre a rendezvény-
re, légis kollégáknak pedig egyenesen
kötelező.
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PPetya

Jakab Tamás, a most 24 éves, hato-
déves, végzős hallgatótársunk termé-
szetesen repülőgépészként végez. Már
17 éves kora óta megvan a szakszolgá-
latija helikopterre, és 19 évesen repü-
lőre is megszerezte. Azóta nemcsak
mezőgazdasági és kereskedelmi céllal
repül, hanem oktat is. Reméljük, sok-
rétű tapasztalatait nemsokára részlete-
sebben is megosztja velünk...

Kecskeméti repülőnapon jártam, sok vadászgépet láttam…

A kontinens öt legnagyobb repülőbemutatója közé sorolható
a kecskeméti, amely egyben Közép-Európa legszínvonalasabb és
leglátogatottabb légi parádéja is.



Ne törjön össze a kapott tyúkto-
jás, amikor a szervezők leejtik majd
három méter magasból! Ez volt az első
küldetésünk. Elsősorban szimulációs
jellegű volt – nem véletlen, hogy a
NASA szakértői sem negyven perc
alatt építenek meg egy ilyet, mint mi
tettük –, de a felmerülő problémákat
megtapasztalhattuk. 

Egy igen híres politikus szájából
hangzott el egyszer, hogy „A gyakorlat
azért magasabb szintű az elméletnél,
mert magán viseli a valóság bélye-
gét.” A megépítendő szerkezet konst-
rukciója hamar felvázolható: lufik
alulra, ejtőernyő felülre. Azonban
minden, amit az asztalnál ülve szépen
végiggondol az önjelölt tudóspalánta,
csúnyán kudarcot vall, ha az ember
félrekalkulál valamit. Ugyanis ha egy
idegen bolygó meghódítása a cél, nem
lehet kipróbálni előtte a dolgokat,
hogy működnek-e. Egyetlen lehetőség
van, és ha akkor történik valami baj,
nem lehet helyrehozni.

A mi berendezésünk „utasa” csú-
nya reccsenéssel fejezte be evilági
pályafutását: nem volt elég ideje ki-
nyílni az ernyőnek, mert nem ejtették
elég magasról a tesztet végzők. Meg-
tanultuk, hogy a túl kis magasság is le-
het végzetes, ha nagyobbal számo-
lunk éppen a biztonság kedvéért.
Esetünkben csak a tojás épsége volt a
lényeg, a jövőben tervezett Mars-ex-
pedíció során azonban emberek életét
kell megóvni leszállóegységükben a
tervezőknek.

Némileg más megoldandó prob-
lémákat vetett fel a rovervezérlés
(azaz az idegen bolygók feltérképe-

zésére hivatott távvezérlésű robot irá-
nyítása). Ez is kísérleti feladat volt
egy kis, tenyérben elférő bolygójáró-
val a tábornak otthont adó iskola kert-
jében. (Helyesbítek: egy földihez igen
hasonló klímájú és légköri összetételű
bolygó felszínén, amelyet nagy, nyú-
lánk testalkatú, zöld színű létformák
laktak. Helyváltoztatásra nem voltak
képesek, agresszióra utaló tevékeny-
séget sem mutattak, és legnagyobb
megkönnyebbülésünkre egyetlen fel-
derítést sem szabotáltak.)

Ki kell ábrándítanom azokat, akik
ezt egy drága, de roppant szórakoz-
tató autóversenyes játéknak vélik,
mint a filmekben: távirányító a kéz-
ben, s nosza, irány az ismeretlen!
Mindez első hallásra elég ingersze-
génynek tűnik, mégis sikerült húsz
perc leforgása alatt megizzasztania
ötfős csapatunkat. A robotot letette a
szervező egy 2-3 méter átmérőjű
körbe, amelyben különböző objektu-
mok voltak, mind más-más anyagból.
Cél: a lehető legteljesebb képet kapni
a területről.

Az alábbi eszközök álltak rendel-
kezésre: mágnesesség- és víztartalom-
mérő eszköz, radar, valamint spekt-
rumanalizátor (ezzel lehetett az
említett objektumok anyagát megál-
lapítani egy méréssel). Készíthető volt
a robotról öt műholdkép (ezen lát-
ható, hogy mi van a robot bizonyos
környezetében, felülről), a robot
maga pedig csinálhatott öt panorá-
maképet (körbefényképezett 180 fok-
ban), illetve tíz egyszerű képet, ami a
közvetlenül előtte található tárgya-
kat mutatta. Természetesen mozogni
is lehetett a kis járművel tetszőleges
irányba.

Ez idáig nem tűnik nehéznek. A
csapat egy kis szobában ült a számí-
tógépnél, és parancsokat adott a ro-
botnak, hogy merre menjen, mit mér-
jen, magát a rovert azonban nem
láthatta. Kizárólag azt az információt
tudtuk, amit a robottól kaptunk. A
Mars-járó robotokra jellemző húsz

perc helyett minket csak tíz másod-
perc jelkéséssel örvendeztettek meg
az illetékesek, de így is idegőrlő volt.
A berendezések akármikor tönkreme-
hettek, akárcsak a valóságban. Ha
például a radar omlott össze, és el-
használta a csapat az összes műhold-
kép-készítési lehetőségét, igen kilá-
tástalan helyzet állt elő.

A tábor egyik fénypontja Farkas
Bertalan látogatása volt, aki 30 évvel
ezelőtt járt az űrben. Aki élménybe-
számolója végén kérdezett tőle, meg-
tudta az űrutazás kulisszatitkain kívül
azt is, hogy kedvenc verse Ady Endre
Fekete zongorája, és a világűr hangu-
latát számára Beethoven, Chopin és
Jean-Michel Jarre zenéje adja vissza
legjobban.

Népszerű sztárvendég volt a több
millió forint értékű intelligens robot-
repülő is. Ezt az teszi különlegessé,
hogy saját maga tudja értékelni a re-
pülés során szerzett információkat,
akár útvonalakat is módosít, ha kell.
Hőkamerája kiválóan alkalmas például
erdőben eltűnt személyek felkeresé-
sére.

Eme rövid cikk korántsem alkal-
mas minden említésre méltó érdekes-
ség felsorolására, de akinek felkeltet-
tem az érdeklődését, a társaság
honlapján mélyebben is tájékozód-
hat: www.mant.hu.

2010. szeptember 71/1

21. oldalkozhir.bme.hu

ŰRTÁBORŰrtábor

M*gdee!

„Az emberiség bölcsője a Föld, de
nem lehet az egész életet a bölcsőben
leélni.” /Ciolkovszkij/

Tojás a Marson

Bizony, ezt is megértük: kis hazánkat nem lehet többé le-
hagyni az európai űrkutatás térképéről. Ezt igazolja az idei Nem-
zetközi Űrtábor, amelyet a Magyar Asztronautikai Társaság
szervezett az érdeklődő fiataloknak, akik többek között a leszálló-
egység-tervezés rejtelmeivel is megismerkedhettek.



Az elmúlt 150 évben az olaj irán-
ti igény óriásira nőtt, és mára nemcsak
a legfontosabb energiaforrásunkká
vált, hanem nyersanyagként is szolgál
egy sor különböző, petrolkémiai ter-
mékhez. Azonban a Föld kőolajtarta-
lékainak nagyobbik részét már el-
használtuk, és a korlátok világosan lát-
hatók. Ez a tény napjainkban egyre nö-
vekvő üzemanyagárakhoz vezet. A
fosszilis energiahordozók elégetésekor
mérges gázok szabadulnak fel, melyek
az üvegházhatásért, a szmog és a sa-
vas eső kialakulásáért is felelősek. A
legnagyobb levegőszennyezők a kü-
lönböző szénhidrogén fűtésű hőerő-
művek. A második legkártékonyabb
szennyező a közlekedési járművek
csoportja. A személy- és teherjármű-
vek egyre nagyobb száma növekvő
környezetszennyezést okoz. Ezért az
Európai Unió a károsanyag-kibocsátást
mérséklendő, szigorodó emissziós nor-
mákat vezet be. A gazdaságosan üze-
meltethető munkagépek iránti igény és
a versenyképesség fenntartása érde-
kében a különböző földmunkagép-
gyártók új megoldásokat keresnek.

Nem újkeltű technológiáról van
szó. Diesel-mozdonyokban már régóta
alkalmazzák a belsőégésű motor-vil-
lanymotor párosítást. Ezt a hajtás-
megoldást a napjainkban divatos hib-
rid elnevezéssel illetik. A hibrid hajtás
azonban nem egyszerűen két hajtás-
rendszer összege. A megfelelő kombi-
náció és az arányok gondos megvá-
lasztása igen fontos tervezési szem-
pont. Hibrid hajtás alkalmazásával le-
hetséges a fogyasztást és károsanyag-
kibocsátást egyidejűleg csökkenteni. A
felhasználási célokhoz igazodva kü-
lönböző hibrid rendszerek alakultak ki.

A Caterpillar cég az új dízel-
elektromos rendszerét a D7E típusjel-
zésű, ovál hajtású dózerébe építette
be. A dózer szívét egy úgynevezett so-
ros hibrid rendszer alkotja, amelynek
fő ismertető jelei a sorba kapcsolt
energia-átalakítók. Egy ACERTTM tech-
nológiájú 175 kW-os (238 LE) Cat C9.3
dízelmotor egy nagyteljesítményű ge-
nerátort hajt, ami a mechanikus ener-
giát váltóárammá (AC) alakítja. Az elő-
állított elektromos energiát különleges,
katonai fejlesztésű szigetelt kábelek
vezetik a generátortól a frekvencia-
váltóig. Ez a nagyteljesítményű elekt-
ronika továbbítja a fordulatszámnak
megfelelően átalakított váltóáramot a
hajtóegységbe. Emellett egyenáramot
(DC) állít elő a kiegészítő berendezé-
sek működtetéséhez. A hajtómodul
két 75 kW-os háromfázisú villanymo-
torból áll. A két motor egy egységet al-
kot, hogy a bolygóműveken keresztül
nyomatékot biztosítson a véghajtá-
soknak. A generátor hajtása egy me-
chanikus hajtáslánccal szemben lehe-
tővé teszi, hogy jóval keskenyebb for-
dulatszám-tartományban üzemeljen
a motor, ami növeli a hatásfokát és
élettartamát. A rendszer hasonló a mo-
bil aggregátorokhoz, viszont a motor
nincs fix fordulatszámra limitálva. A
működési stratégiától függően a bel-
sőégésű motor teljesítménye használ-
ható a pillanatnyi villamos energia igé-
nyeinek kielégítésére vagy működtet-
hető a belsőégésű motor leghatéko-
nyabb működési tartományában, ami-
nek eredménye a különösen alacsony
károsanyag-kibocsátás.

A Komatsu a PC200-8-as lánctal-
pas kotrójába épített hibrid rend-
szert. A dízelmotor és a dinamó motor
párhuzamos hibrid rendszert alkot. A
dinamó generátorként és motorként
egyaránt működtethető, és mechani-
kusan csatlakozik a dízelmotor főten-
gelyéhez. Ez olyan nyomatékösszeg-

zéssel jár, ahol a hajtások forgató-
nyomatékai szabadon variálhatók, a
fordulatszámok viszont egymáshoz ké-
pest állandó arányban maradnak. A di-
namó generátorüzemben a motor üres-
járata mellett akkumulátor helyett
egy kondenzátort tölt. Az így termelt
energia, az aktuális igényeknek meg-
felelően felhasználható, a megnöve-
kedett hidraulikus teljesítményigény
kielégítésére vagy a forgó felső váz
mozgatására. A forgó felső vázat ugyan-

is nem hidraulika forgatja, mint a
szokványos kotrókban, hanem egy vil-
lamos erőgép. A villamos erőgép a fel-
ső váz gyorsításakor motorüzemben
dolgozik, míg lassuláskor generátor-
üzemben. A visszanyert energiát a
kondenzátorba táplálja. Ezt az energiát
az inverter segítségével újra felhasz-
nálja a fordulás során, és emellett a
belsőégésű motor gyorsítását is segíti
a kotrási folyamatok közben. Ennek
eredményeként a motor fordulatszáma
alacsonyan tartható, így csökken az
üzemanyag-felhasználás és a káros-
anyag-kibocsátás. A Komatsu hibrid
rendszerének jellegzetessége, hogy
az elektromos energia azonnali, haté-
kony tárolására és újrahasznosítására
kondenzátort használ.

A kínai és japán építőipari cégek
hibrid építőgépek iránti érdeklődése
meghatározó lehet a közeljövőben. A
piaci részesedés növelése érdekében a
SANY és a DOOSAN cégek is belekezd-
tek a hibrid kotrók fejlesztésébe. A Ve-
nieri cég a Bauma-n mutatta be hibrid
homlokrakodóját, a Bomag pedig egy
úthengerrel rukkolt elő. Az elkövetkező
4-5 évben további hibrid hajtású gépek
megjelenése várható, a gazdasági vál-
ság azonban a beruházások számának
csökkenését eredményezte, így nehe-
zebb egy drágább, bár
hatékonyabb gépet el-
adni.
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A piaci értékesítés sikerének kulcsa a
hibrid rendszer nyújtotta alacsonyabb
üzemeltetési költség és többek között
a kedvező ár/érték-arány lehet.

Hibrid építőgépek

A hibrid szó mára már nem csak az autós újságok címlapjairól
ismert. Új, innovatív technológiát vezettek be a nagyobb építő-
gépgyártók, ez pedig a dízel-elektromos hajtás.



A Csodák Palotájának épülete
előtt egy hatalmas emelőszerkezet
állt, rajta egy 1060 kilogrammos au-
tóval, amit az erőkarok törvényeinek
segítségével bárki felemelhetett. A

Csodák Palotája kiállítása, melyet
idén őszig lehetett megtekinteni, a
közlekedés köré épült, Haladóknak
címmel. A mottó több gondolatot is
takar: egyfelől arra utal, hogy az esz-
közök a közlekedésre, haladásra kon-
centrálnak, földön, vasúton vagy
éppen levegőben, másrészt emlékez-
tet a haladásra, fejlődésre, amely a
Csodák Palotája fennállásának 13 éve
alatt végbement, s amelynek ered-
ménye a jelenlegi professzionális
színvonal. Mindemellett a központ
főbb céljai nem változtak - továbbra
is az a legfontosabb, hogy közelebb
hozzák a tudományt a látogatókhoz, s
hogy megmutassák: a tudomány vi-
lága izgalmas és megérthető. 

Az ötlet még Öveges Józseftől
származik: sokszor álmodott arról a
híres professzor, hogy lesz majd Ma-
gyarországon egy olyan intézmény,
ahol a látogatók a „világ érdekes je-
lenségei” közül nagyon sokkal közvet-

len kapcsolatba kerülhetnek, ked-
vükre kísérletezhetnek, s „megérint-
hetik a tudományt”. Öveges József
ezt a képzeletbeli házat a Csodák Pa-
lotájának nevezte. A Csodák Palotája
legfőbb látogatói a gyerekek, de a
felnőtteknek is lehetőséget kínál,
hogy a számos technológiai és tudo-
mányos kezdeményezést, valamint az
eszközök tárházát játékos módon ta-
nulmányozhassák.

A kiállítás alapvető darabjai
megmaradtak, de minden évben ki-
neveznek egy csapásirányt, s ez alap-
ján újraértelmezhetők a régi és új
darabok egyaránt. Korábban például

a Töltődj fel! című kiállításon az
elektromos jelenségeket tapasztal-
hatták meg a látogatók, a Legyenek
illúzióid! című kiállítás pedig az ér-
deklődők érzékszerveit tette próbára. 

Visszatérve a kiállításra, az autó
egy fehér, ötajtós 1.3 GLX Swift, amit
az esztergomi gyár ajánlott fel, és ne-
vezetesen az egymilliomodik legyár-
tott gépkocsi, ami a gyárból ki-
gördült. A versenyautók szerelmesei
egy szimulátort is kipróbálhattak,
mely nem csak tökéletesen modellezi
vezetés közben a pilótára ható erő-
ket, hanem mozgásával ugyanazokat
a tartóizmokat mozgatja meg, mint
amelyek az igazi autó vezetése köz-

ben is működnek, ezzel nyújt élet-
szerű vezetési élményt kipróbálójá-
nak. Ellentétben azokkal a szimuláto-
rokkal, amikben az egész rendszerrel
együtt mozog a test, a G-ForceSims
által bemutatott szimulátor a test tö-
megközéppontjában nyugvó csípő egy
helyben tartásával érte el ezt a ha-
tást, így csak a felső test és ezáltal a
derék-, nyak- és hátizmok mozognak,
könnyebbé téve a vezetést, miközben
hihetetlen realisztikus élményt nyújt:
érezzük a gyorsulást, fékezést, a ka-
nyarodáskor fellépő centripetális erők
mértékét, a kitörő autó sodródását,
tapadásának elvesztését, a karosszé-
ria rázkódását.

Ki lehetett próbálni a szögletes
kerekű autót is, melytől azt várná a
látogató, hogy a kocsi zötyögni fog,
ehelyett simán tovagurul. Ezeken túl,
voltak még napelemekkel forgatott
repülőmodellek, egy helyben ver-
senyző gokart, interaktív terepasztal
és Rubik-bemutató is. A bátrak felül-
hettek egy monociklire is, amellyel a
föld felett, egy drótpályán kell végig-
tekerni - természetesen biztosítás
mellett.
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KIÁLLÍTÁSKiállítás

Jani

Bárki fel tud emelni egy tonnát

A Csodák Palotája legutóbbi kiállítása a közlekedés köré
épült: a látogatók felemelhettek egy egytonnás Suzukit, kipró-
bálhattak egy autószimulátort vagy akár felülhettek egy mono-
ciklire is.



Szeretném leszögezni, hogy írá-
som célja nem az, hogy bemutassam a
település nevezetességeit, vagy út-
mutatót szolgáltassak egy pécsi hét-
végéhez, hanem, hogy leírjam, mik
váltják ki azt a hangulatot,
azokat az érzéseket, amik en-
gem érnek, mikor hazalátoga-
tok, illetve Ti mire számíthat-
tok, ha netán arra jártok.

Sajnos, aki azt gondolja,
hogy az Európa Kulturális Fő-
városa cím kapcsán a város tel-
jesen felpezsdült, és már-már
tökéletessé vált, annak csa-
lódnia kell. Pest felől a 6-os
úton érkezők részesülnek a
legkiábrándítóbb látványban.
Errefelé épül ugyanis a Zsolnai
Kulturális Negyed, illetve a Pé-
csi Konferencia- és Koncertközpont.
Előbbiről nem sokat tudni, utóbbi vi-
szont december végéig biztosan nem
lesz teljesen kész, így ezek a részek
nem túl látványosak, inkább gépekkel
és útlezárásokkal teliek. Sajnálom,
hogy 2010-ben, amikor ténylegesen
zajlik az „EKF-program” még nem ve-
hetjük birtokba ezeket a létesítmé-
nyeket.

No, de elhagyva a negatív kezdő-
hangot, természetesen sok dologban
megújult a település. Megszépítették
például a tereket, így a Széchenyi tér
is más lett, igaz, hogy kevesebb a zöld,
de sok a szökőkút (ami nyáron nagyon
jól jön), és már az autók sem hajt-
hatnak be ide. Jó időben a kávéházak
néhány asztallal és székkel kitelepül-
nek a tér közepére is, ez még akkor is

mediterrán hangulatot áraszt, ha
amúgy kicsit borús az ég.

Erről jut eszembe, hogy védenem
kéne az ismert szlogent, miszerint
Pécs a „mediterrán hangulatok váro-

sa”, ugyanis egy barátnőm
találta ki, én mégis szere-
tek ezzel ellenkezni. Az
éghajlati körülmények
ugyanis kevéssé felelnek
meg a mediterránnak, vi-
szont a város nem csak a
meleg időszakokban szép.
Tavasszal és ősszel például
remek alkalom adódik a tú-
rázásra a Mecsekben. Ter-
mészetesen kirándulni más-
hol is lehet, viszont Pécsett
már könnyebb sétákkal is
érhetünk el szép kilátóhe-

lyeket, akár a városközpontból. Ebből
a szempontból nagyon szerencsés a vá-
ros, hiszen Budán sem nehéz a hegye-
ket vagy a kilátókat megközelíteni, de
Pécsett ehhez még a tömegközlekedés
eszközeit sem kell igénybe venni.

Az említett tömegközlekedés
egyébként buszjáratokban merül ki.
Egy pesti ember számára már-már
idegtépő lehet a megállókban való vá-
rakozás, ezért érdemes előre felké-
szülni a menetrendből. Ezen felül
egyébként nincs gond a járatokkal: ál-
talában időben érkeznek, az útvonalaik
behálózzák az egész települést, és elég
jó az utastájékoztatás is. Lógni nem ér-
demes (sőt, tulajdonképpen nem is le-
het), mert az első ajtók nyílnak ko-
rábban, mindenkinek ott kell felszáll-
nia, és a bérletet bemutatni, vagy
jegyet érvényesíteni, esetleg venni
(bár utóbbi a buszon drágább).

Most pedig nézzük a programo-
kat. Tulajdonképpen az EKF-hez 
kötődő programok közül mindennek
utána lehet nézni az interneten
(www.pecs2010.hu), de ezzel kapcso-
latosan működnek infopontok, nemcsak
Pécsett, hanem Budapesten is. Én
például a WestEnd-ben láttam egyet
legutóbb. Itt bármilyen programról,

fesztiválról tájékoztatást adnak, és akit
megragad az Európa Kulturális Fővá-
rosa-hangulat, vehet különböző relik-
viákat is. Amíg az idő nem akadályoz-
za meg, addig rengeteg szabadtéri
program közül lehet választani, amiben
benne van az is, hogy csak kiültök pél-
dául a Szent István térre a borutcába,
iszogattok, és élvezitek a nyüzsgést.
Pécs tipikusan olyan város, ahol az em-
berek péntek esténként nem otthon ül-
dögélnek, de nem is zárkóznak be egy
szórakozóhelyre, hanem elmennek a
belvárosba, és sétálgatnak, beszél-
getnek. Este 10-11 előtt számíthattok
tehát a nyüzsgésre, ami egyébként fur-
csamód egyáltalán nem csak a fiata-
lokra jellemző.

A fenti honlap említ néhány tu-
risztikai látványosságot is, ami viszont
sem ott, sem az útikönyvekben nem
szerepel az a város jelenlegi legna-
gyobb látványossága: Munkácsy Mi-
hály Krisztus-trilógiája. Ez olyan kü-
lönlegesség, amit ebben a formában
most látni először, és –minden való-
színűség szerint - utoljára. A kiállítást
a Nagy Lajos Gimnáziumban, október
31-ig, hétfő kivételével minden nap 10-
18-ig lehet megtekinteni.

Remélem sikerült néhányatok ér-
deklődését felkeltenem, és az általá-
nos iskolás vagy gimis osztálykirándu-
lás után egyszer újra el-
juttok Pécsre.
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EKFEKF

Petrus

Amit érdemes megnézni:
- TV-torony (bár hideg időben a nyi-
tott rész eléggé szeles, a presszóból is
szép a kilátás, és nem is drága)
- Havihegy (közel van a városhoz, és
nagyon szépen felújították)
- Csontváry Múzeum (ha már az épü-
letben vagy, a múzeum alatti szinten
lévő kávézóban érdemes egyet inni)

Amit nem baj, ha kihagysz:
- 24 emeletes épület (inkább fordítsd
el a fejed, ha arra jársz)
- Lakatfal (minden útikönyv megem-
líti, mégsem több vagy kevesebb,
mint aminek elképzeled)

Pécs2010, Európa Kulturális Fővárosa

A Közhírben ritkán találkozhattok olyan cikkel, amiben egy
konkrét várost mutatunk be.  Az EFOTT (és a hozzá kapcsolódó
beszámoló) kapcsán jutott eszembe, hogy egy kicsit népszerűsít-
sem szülővárosomat, hiszen ha valamikor, akkor a közeljövőben
érdemes meglátogatni Pécset.



Az EFOTT különlegessége, hogy
minden évben más helyszínen rende-
zik meg, így idén Pécstől nem messze,
az orfűi kempingben kapott helyet a
rendezvény. 13-án, kedden reggel egy
kisebb közlekes csapattal indultunk út-
nak Budapestről. A vonat szokás szerint
késett, de semmi nem ronthatta el a
jókedvünket. Több órás utazás után ér-
keztünk meg a fesztivál helyszínére,
ahol hatalmas sor fogadott bennünket.
Sajnos a szervezők az első pár órá-
ban nem igazán tudták megolda-
ni és gördülékenyen kezelni a be-
léptetést, így sokaknak hosszú
órákat kellett várakozni a be-
járatnál, ami részemről is kis-
sé rányomta a bélyegét az
első napra. 

Na, de miután elfoglal-
tuk a sátorhelyünket, elin-
dultunk némi frissítőt ke-
resni, és rengeteg isme-
rőssel futottunk össze a
pultoknál. Az első na-
pon még több színpad
nem volt teljesen felépít-
ve, így este elég visszafo-
gott volt a hangulat, és hogy
tartalékoljuk az erőnket a
hét további részére, relatíve
hamar nyugovóra tértünk. Reg-
gel kiabálásra ébredtünk, és
arra, hogy 100 fok van a sátor-
ban, egyszóval elkezdődött a
fesztivál. Szerencsére egész héten
nagyon jó idő volt, néha már-már
túl jó is. Sétálgattunk a fesztivál
helyszínén, és mindenhol sörrel
mászkáló, laza egyetemistákba bot-
lottunk, összefutottunk rég nem látott
ismerősökkel is. Szerda estére a későn
érkezők is befutottak, így egy körül-
belül 30 fős közlekkaros társasággal
vághattunk neki az igazi bulizásnak.

Az első este Ákos nagyszerű pro-
dukcióját táncoltunk és énekeltünk vé-
gig, majd szépen sorban meglátogat-
tuk a többi színpadot is. A hét folyamán
a rock és az alternatív zene kedvelői
élőben tombolhatták végig a Depresz-
szió, a Road, a Subscribe, a Junkies, a

Quimby, a 30Y és a Tankcsapda kon-
certjeit. Bár személy szerint nekem
már a harmadik nap után rettenetesen
fájt a nyakam.

Amikor elkapott a retro-láz, el-
látogattunk a HÖOK táncdalsátorba,
ami már az első nap után népszerű hely
lett kis csapatunk körében. Itt lépett
fel többek között Szandi, az Ámokfu-
tók, Sipos F. Tamás, a Napoleon Bou-
levard, az Intim Torna Illegál és Tibi bá-
csi is itt dobálta minden nap a pöttyös

labdákat. De akinek ez mind
nem volt elég, az
a karaoke szín-

padon mutathat-
ta be, mit is tud,

vagy akár a
„Táncoló fe-
jek” fantázi-
anevű karao-

ke programban ittasan
előadott produkcióját DVD-re is

írathatta (ez volt az a pillanat, amit
legszívesebben én is kitöröltem volna
az emlékezetemből).

Szombaton, az utolsó este elér-
kezett a várva várt Kispál és a borz
koncert, amely egyben a fesztivál
egyik fénypontja is volt. Valószínűleg
ez volt a legnagyobb látogatottságú
esemény az egész rendezvény alatt.

A koncertekre járás mellett a
strandon is megfordultunk minden
nap. Én ez alatt az orfűi tó megláto-

gatását értem, és nem a legközelebbi
kocsma felkeresését. Bár szó, ami
szó, lehet, én sem a megfelelő opciót
választottam, mikor a vízben hűsölés
helyett az árnyékban pihentem ki az
előző este fáradalmait. Az esti műso-
rok mellett számos különböző érdekes
programot vonultatott fel az EFOTT.
Megismerkedhettünk civil szerveze-
tekkel, pályázatokkal, és több egyetem
is képviseltette magát, valamint mu-
tatott be a saját oktatási területéről
izgalmas dolgokat.

Szerencsére a hét közepén volt le-
hetőségünk meglátogatni 2010 Európa
Kulturális Fővárosát is (melyről külön
cikkben olvashattok), ahol egyeseknek
érdekes kalandokban volt részük egy
furcsa zöld emberkével...

Sajnos a beharangozott celeb-
kempinget nem volt alkalmunk felfe-
dezni, illetve megtalálni sem, és a hét

folyamán sem találkoztunk túl sok, a
hallgatók között inkognitóban bulizó
„hírességgel”, de nem is bánom túl-
ságosan, hiszen a lényeg, hogy egy
nagyszerű kis közlekes csapattal ittuk
és buliztuk végig a hetet. Vasárnapra
megérkezett a hűvösebb időjárás is, mi
pedig a csoportkép és a búcsúzás után
nekivágtunk a hazaútnak.

Összességében pedig csupa pozi-
tív élménnyel gazdagodva tértem haza.
Remélem, jövő nyáron Gödöllőn újra
találkozunk!
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EFOTTEFOTT

Martina

Az év legnagyobb hallgatói bulija

Idén július 13. és 18. között Pécs mellett, Orfűn került meg-
rendezésre az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozója, amelyen a Műegyetemről is szép számmal vettek részt
hallgatók, köztük mi is.



Idén is sok élménnyel gazdagod-
tak, akik részt vettek valamelyik napi
vetélkedőn vagy az esti koncertek
bármelyikén. A már hagyományt te-
remtett rendezvény idén is szoros
versenyt hozott a karok között, még ha
a végeredmény nem is a realitást tük-
rözi. Lássuk röviden, hogy mi is történt!

Kedd reggel kezdetét vette a
sportvetélkedő, ahol rengeteg prog-
ramra lehetett nevezni. Távolugrásban
és a 4x400-as futásban igen szép, har-
madik helyezést sikerült elérnünk. 
Az egész napon át tartó focit meg-
nyerte karunk csapata. Valamint örül-
hettünk egy másik, de nem egyszerű-
en első helynek. Szigeti Lilla országos
rekordot döntött a rekeszmászásban 35
rekesszel! Gratulálunk neki! Pontban 18
órakor kezdetét vette a karok közti 
vetélkedés a Közlekkar által delegált
Külső Aranykerékkel. Nagy izgalommal
vágtunk neki a keresgélésnek, hiszen
nagyon szerettük volna megtalálni a
kereket. 6 állomást kellett abszolvál-
ni, melyet viszonylag gyorsan teljesí-
tettük, 23:52-kor elkezdtük a kerék 
keresését. Az idő múlásával egyre
jobban csökkent a lehetséges helyszí-
nek száma és nagysága a segítségeknek
köszönhetően, viszont a kerék elrejtése
nagyon jól sikerült a szervezőknek:
csak több mint 3 óra keresgélés 
után, 3:04-kor találtuk meg! Aki kí-
váncsi a feladványokra, nézegesse a
www.kozlekkar.hu Aranykerék menü-
pontját. Estére igen népes sereg 
gyűlt össze a fesztivál helyszínén. A
koncerteket a ZUP nyitotta, majd a
Mistery Gang következett, fergeteges
rockability stílusban fel is pörgette a
népet. Az utánuk következő, rengeteg
embert összehozó Tankcsapda-kon-
certre már mindenki lázban égett, és
jól kitombolta magát. Egy kis stílus-
váltásért át lehetett nézni a másik 
sátorba, ahol egyik személyes ked-
vencem, drum&bass szólt, a Red Bull
bárnál pedig „tipikus partizenéket” 
játszottak. A hajnalig tartó bulit a
nagyszínpadon Dévényi Tibi bácsi 
zárta az elmaradhatatlan pöttyös lab-
dáival.

Szerda délután folytatódott a Ka-
rok közti vetélkedő. A Piapongban
nem állt mellénk a szerencse, de így
is szépen teljesítettünk. Az utána kö-
vetkező, Karok közti sörváltónak úgy
mentünk neki, hogy kötelező meg-
nyerni. Éppen hogy összejött a csapat,
volt, aki kettőt is ivott, de sikerült
nyernünk. Az utána következő Piafel-
ismerésben szintén jól helytálltunk.
Este a Hősök a maga hiphop, rap mű-
fajával egy új stílust hozott a feszti-
válra. Aztán jött a Bëlga, akik a régi
közönségkedvenceik (Egy két há’,
Nemzeti hip háp stb.) mellett az új
számaiknak is hangot adva teremtet-
tek óriási hangulatot. Ezalatt az
Ámokfutók nagy sikert aratott az Uni-
cum sátorban, az ott lévők nagyon
dicsérték a produkciót. Korda Gyuri és
Balázs Klári szintén elengedhetetlen
„kellékei” voltak az ottani program-
nak. Következett Edward Maya a
nagyszínpadnál, ami zsúfolásig tele
volt. Természetesen a világhírű Stereo
Love című száma nem maradhatott
ki. Az énekes és néhány elektronikus
hangszer segítségével talán a fesztivál
legélvezetesebb két óráját terem-
tette meg a nagyérdeműnek. A Red
Bullnál az előző estihez hasonló zenék
szóltak, csak jóval több érdeklődő-
vel. A programokat pedig ismét Dévé-
nyi Tibi bácsi zárta, a megszokott
retro stílusában.

Csütörtökön kora délután ismét
összeállt csapatunk a Karok közti ve-
télkedő második felvonására. Kellett
gyorsan enni–inni, futkorászni, a ha-
gyományos Kolifoglalót sem hagyhat-
tuk ki, személyes kedvencként pedig a
Hajtást említeném, ami jellegében
hasonlít a mi Négyórás vetélkedőnkre:
végre szabadjára engedhettük közel
végtelen kreativitásunkat („lehettünk
hülyék”). A vetélkedők közben a főzős
különítmény ínycsiklandozó „zsiráf-
pörköltet” készített, a jó ételnek ha-
mar híre ment, a zsűrizés után még a
helyszín hangosításáért felelős szak-
emberek is nálunk vacsiztak. Sor ke-
rült a Százas sörváltó Guinness-rekord 
kísérletre, ahol sajnos nem sikerült a 

jelenlegi csúcsot megdönteni. A nagy-
színpadon a Magashegyi Underground
kezdett. Őket a Csík zenekar követte
feldolgozásaikkal, valamint saját da-
laikkal, a közönség nagy örömmel fo-
gadta, amikor a nyáron feloszlott Kis-
pál és a Borz énekese, Lovasi András
jelent meg a mikrofon mögött, az ová-
ció pedig csak nőtt, mikor egy-két
Quimby-, Tankcsapda- vagy Kispál-slá-
ger feldolgozása szerepelt a reperto-
árban. A közönség nem hagyta befe-
jezni a koncertet a zenekar leg-
nagyobb örömére, egy idő után mégis
kénytelenek voltak átadni a színpa-
dot a Kiscsillagnak, akik hihetetlenül
jó koncertet adtak, minden egyben
volt. Közben lezajlott a Karok közti
vetélkedő eredményhirdetése. Har-
madik helyen a gépészek végeztek,
karunk a második lett, ezzel összesen
már két arannyal és két ezüsttel ren-
delkezünk. Az első helyen az Építő-
mérnöki Kar végzett, aki ott volt, töb-
bek között én is, az tudja, nem
feltétlenül megérdemelten.

Az estét a hajnalig élvezetes ze-
nét keverő DJ-k zárták. Mindent ösz-
szevetve jó hangulatú három napon
vagyunk túl, mindenki megtalálhatta
a számára élvezetes programot.
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BESZÁMOLÓBeszámoló

Csillu & Sünbé

Egyetemi Napok 2010

Immáron negyedik alkalommal rendezték meg a fesztiváli
hangulattal bíró, műegyetemistákat összehozó örömünnepet, az
Egyetemi Napokat.



Mit látnál legszívesebben a címlapon?
A) Zobory István professzor urat
B) Nagymamámat
C) Robert Pattinson-t
D) A Playboy címlaplányait

Mit olvasol el először az újságban?
A) A tanárinterjút, hogy tudjam, mivel
lehet bevágódni 
B) A könyv- és filmajánló az örök ked-
vencem
C) Csak a rejtvényre hajtok (Köszönjük,
hogy azért a tesztet is megcsinálod!)
D) Csak a legeltetem a szemem a ké-
peken

Melyik a kedvenc állandó rovatod?
A) Tartalomjegyzék
B) Viccek
C) Rejtvény
D) Képek

Megtartod-e a korábbi Közhíreket?
A) Kész gyűjteményem van, amire
igen büszke vagyok
B) A használt példányt mindig vissza-
teszem a folyosóra
C) Igen, kivágom a betűket, és fenye-
gető leveleket készítek
D) WC-papírnak még jó lehet

Mi a véleményed a Közhírről?
A) Olyan, mint a kávé: ébren tart az
előadások alatt
B) Halál fölösleges ezért közösségi
pontot osztogatni
C) Lehetne keményebb a borító: légy-
csapónak kéne
D) Jó, csak kevés benne a fedetlen ke-
bel

Találtál már helyesírási hibát az új-
ságban?
A) Mindig bekarikázom őket. (Gyere ol-
vasószerkesztőnek!)
B) Hüje vagy?!
C) Egyszer. A Sudokuban.
D) Mondtam már, hogy csak a képeket
nézem!

Érzel néha késztetést a cikkírásra?
A) Tele van a fiókom piszkozatokkal.
(Jelentkezz bátran, várunk!)

B) Ááá, én lennék az olvasószerkesztők
réme
C) Elég nekem, ha szóban terjesztem
az igét
D) Nem, mert diszperzitem van, és
analfagamma vagyok

Ismered a szerkesztőségi tagokat?
A) Persze, mindig lesem őket perisz-
kóppal, ha mennek a Landlerbe
B) Egyáltalán élő személyek?
C) Néha dumcsizom velük a HaBárban
D) A fényképükre szoktam… elaludni

Ki a kedvenc cikkíród?
A) Petrus (a főszerkesztő mindenek fe-
lett)
B) Szandra és Vera (906090)
C) PPetya
D) Hallgató Huba

Milyen mellékletet tennél az újságba?
A) Zh-megoldások
B) Autós poszter
C) Sör
D) Kivágható zsebhokilyuk

Írtál már levelet a Közhír e-mail-
címére?
A) Én vagyok az, a Béla, aki mindig kri-
tizálja a lapot
B) Miért, van neki?!
C) Csak a fenyegető levelet a betűkből
D) Ki vagyok én, Szilágyi Erzsébet?!

Általában mennyire értesz egyet a
cikkek tartalmával?
A) Hát, több igazság van bennük, mint
az UFO Magazinban
B) Nem értem a vicceket
C) A Sudoku mindig pártsemleges,
úgyhogy teljes az elégedettség
D) Kevés a fedetlen kebel

Melyik órán olvasod legtöbbször a
Közhírt?
A) ÁJGT-n csakis színes ceruzával
töltöm ki a rejtvényt
B) Áramlik a szemem a betűkön Hő-
és áramlástanon
C) Kíváncsi vagyok, mennyit idézek
fel belőle Látás, nyelv, emlékezeten
D) Szeszkultúrán soha!

Honnan szerzed be a havi betevő
Közhíredet?
A) A magyar posta a lakásomra hozza
B) A koliból (saját kezűleg/ismerős
által)
C) A Z/J/K épületből
D) Kikukázom a használt példányt a
padból

Mit változtatnál az újságon?
A) Több tanárinterjút
B) Vissza a Times New Romant a
Sylfaen helyett
C) Nem tetszik a cikkírók arca
D) Tennék minden számba kivágható
BKV-bérletet 

Érzed valamilyen káros hatását a
Közhír olvasásnak?
A) Dehogyis! Azóta tapadnak rám a
csajok/pasik.
B) Félek a sötét utcákon, mert úgy
érzem, követnek
C) Kifejezetten megnőtt a kisebbségi
érzésem
D) Nekem már mindegy...

Mi lenne számodra egy nyeremény-
játék áhított díja?
A) Én készíthessem a következő tanár-
interjút
B) Féléves Közhír-előfizetés
C) Ingyenes „helyből távolba nézés”-
oktatás
D) Csatabárdásási lehetőség a cardio-
teremben

Szerinted hány Közhírt kellene meg-
jelentetni egy félévben?
A) Tökéletes a havi 1 megjelenés, úgyis
lassan olvasok
B) Gyökkettőpí
C) Én napilapra vágyom – gyorsan fogy
a Sudoku
D) 1-et sem: védd a fákat, egyél hódot!

Rendhagyó személyiségtesztünk
eredménye a kozhir.blogspot.hu ol-
dalon olvasható. Az értékelésben fel-
tárjuk előtted Közlekkarmád alapvető
elemeit, egy-kétszemélyre szabott stí-
lustippel együtt.

Sok sikert kíván a
következő életedre (és
félévedre):
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KÉRDŐÍVKérdőív

Szandra & Vera

Teszteld, milyen olvasó vagy!

A Közhír most 35 évnyi tapasztalattal rendelkező, vesébe látó
szemeit használja arra, hogy megismertesse olvasóit önmagukkal.
Karikázzatok bátran, és megtudjátok…



Nagyszerű az ötlet, hibátlan a
megvalósítás, ám valahogy feledésbe
merült a sorozat. Az eredetileg négy-
évadosra tervezett Futurama hetedik
évada következik. 1999-ben indult, és
több mint 10 év után, de elérkezett a
100. epizódhoz!

Philip J. Fry egy szerencsétlen,
magányos, agyilag igen egyszerű piz-
zafutár. 1999 szilveszterének éjjelén
véletlenül hibernálja magát, és a
3000. év első napján ébred fel. Külö-
nös világban találja magát: az embe-
rek és az űrlények együtt élnek béké-
ben, a mutánsokat a föld alá száműz-
ték, új bolygókat fedeztek fel, és né-
pesítettek be. Napjaink híres szemé-
lyei is részei a jövőnek, ugyanis fejü-
ket egy-egy üvegben tartva képesek
„élni”, kapcsolatot tartani az utókor-
ral. Bizony a technika rengeteget fej-
lődött, míg Fry a hibernálóban hűsölt.

Találkozik az ük-ükunokaöccsével,
aki munkát ad neki. Farnsworth pro-
fesszor egy intergalaktikus szállítmá-
nyozó vállalatot működtet, hogy fi-
nanszírozni tudja teljesen hiábavaló kí-
sérleteit. A legénység a lehető legér-
dekesebb tagokból tevődik össze: ott
van Leela, az egyszemű mutáns lány,
Bender, a hajlító robot, Amy, a marsi
kínai doktorandusz, a jamaikai köny-
velő, Hermes és dr. Zoidberg, akinek a
lelkesedése sokkal nagyobb, mint az
emberi anatómiában való jártassága.

A kis csapat mindennapjait kö-
vethetjük nyomon, akik újabb és újabb
kalandokba keverednek. Ellátják a
szállítási feladatokat, idegen, ellen-
séges űrlényekkel kerülnek összetű-
zésbe, s néha érzelmi szálak is szö-
vődnek a szereplők között. Az alkotók
a száz rész mellé még négy mozifilmet
is készítettek, melyek kötelező elemei

a sorozatnak, hiszen sok utalás csak így
érthető.

A szereplők tökéletesen eltalált
karakterek, a történet humoros, a
Futuramát egy teljes mértékben sze-
rethető sorozatnak tartom. Bátran
ajánlom mindenkinek, aki vidáman
szeretné eltölteni a szabad idejét
(persze csak a társas események után).
De vigyázat, függőséget okoz!
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AJÁNLÓAjánló

A hobbit című fantasy regényben
a Gyűrűk Urában főszerepet játszó
Frodó nevelőapja kerül nagyobbnál
nagyobb kalamajkába. Sok itteni sze-
replő köszön vissza később a nagy
műben: Gandalf, Gollam, törpök,
manók, orkok és egyéb csodálatos lé-
nyek.

Egy teljesen átlagos napon állít
be Gandalf Bilbóhoz tizenhárom törp-
pel, s munkát ajánl neki: a harcos tör-
pök csapatába kellene egy hivatásos
betörő. 

Kezdetét veszi a hosszú menete-
lés, Észak-Középfölde szinte minden
zegét és zugát bejárják. Bilbó meg-
tudja, hogy az utolsó élő sárkányt,
Smaugot keresik, hogy tőle a lemé-
szárolt törpetörzs minden ingó va-

gyonát visszaszerezzék (nem teljesen
legális módszerekkel). Persze hőseink
életét megnehezíti a legtöbb létező
és főleg nagyon gonosz faj; egyesek
vacsorára marasztalnák őket főfogás-
nak, mások régi sérelmeket torolná-
nak meg.

A vérszomjas manók elől mene-
külnek, mikor Bilbó egy sötét csator-
nán lecsúszva Gollam földalatti
barlangjába kerül. A két szereplő nem
jó szándékkal méregeti egymást, ám
Bilbó megszerzi Gollamtól a drááága-
szágát, minden későbbi bonyodalom
okozóját, az Egy gyűrűt. Ujjára fel-
húzva láthatatlanná válik, így köny-
nyűszerrel kijut a barlangból.

A jó szándékú népek segítségével
és sok-sok szerencsével eljutnak a

sárkány barlangjához. Bilbó hiába
mestertolvaj, a sárkány megneszeli a
hobbit és a törpök jelenlétét. Zsákos
Bilbót próbálja kifaggatni, és hiába
ügyeskedik a hobbit, kicsúszik a szá-
ján a segítői neve. Amíg Smaug az
ellen pusztítását végzi, a törpök el-
kezdik kitakarítani a barlangjából a
temérdek kincset. De a sok kincs ígé-
rete nemcsak a hobbitot teszi kap-
zsivá, a tündék és egyéb lények is
részesedést szeretnének.

Kitör a háború, mindenkinek a
Hegy kincsére fáj a foga. Sajnos ren-
geteg áldozattal jár az ész nélküli
harc, de a végén szerencsére a leg-
jobb kézbe kerül a hatalom. Bilbó ha-
zatér, és fogadott fiának egy különös
történetet kezd mesélni…

Vera

Vera

El sem hiszem! 100 Futurama?

Ki ne ismerné a Simpson család című animációs sorozatot? Az
alkotók a sikereiken felbuzdulva gondoltak egy nagyot, és meg sem
álltak, míg a naptár 3000-ig nem pörgött. És ismét sikerült tökéle-
teset alkotniuk. 

Zsákos Bilbó hegynek indul…

…és a hobbit új hobbit talál magának. Akik szeretik a Gyűrűk
Urát, bizonyára ismerik J. R. R. Tolkien A hobbit című alkotását.
Azt azonban kevesek tudják, hogy a mű magyar nyelvű kiadása
idén ünnepli a 35. születésnapját.



Anno én is így voltam ezzel, de az-
tán két év alatt rájöttem, hogy nagyon
sok olyan étel van, melyek mondhat-
ni pillanatok alatt elkészülnek, a hoz-
závaló alapanyagok igazán olcsón be-
szerezhetők, ráadásul a saját ízlésed
szerint főzheted meg őket, és így
megkímélheted magad a jellegzetes
„éttermi ízektől”.

Az természetesen nyilvánvaló,
hogy a legtöbb ételhez szükséged lesz
egy bázisra, például egy teflonserpe-
nyőre, legalább 2 literes fazékra, tep-
sire, fakanálra, késre, vágódeszkára,
olyan fűszerekre, mint só, bors, pap-
rika, vegeta, továbbá étolajra, esetleg
húsleveskockára, és nem árt, ha min-
dig tartasz otthon lisztet, cukrot,
zsemlemorzsát, tojást.

Az elkövetkezendő cikkekben
olyan ételek elkészítési módjait sze-
retném bemutatni nektek, amelyekkel
fel lehet dobni egy átlagos kollégista
nem túl változatos étrendjét!

Első fogásként induljunk egy hagy-
makrémlevessel! (A MűTerem Koli-
konyhájában látható a pontos elké-
szítése.)

Hozzávalók:
• 1 csomag póréhagyma (4-5 szál)
• 1 húsleveskocka (helyettesíthető

vegetával is)
• 2 tömlős sajt (nem kell magas-

ra tenni a lécet, a lehető legolcsóbb is
megteszi)

Elkészítés:
A hagymák legalsó részén a kicsi

gyökereket levágjuk, illetve én a leg-
tetején lévő zöld részből is vissza
szoktam vágni, mivel ez kicsit lassab-
ban fő, és kevésbé van olyan jelleg-
zetes íze. 1-1,5 liter vízbe rakjuk a
hagymakarikákat, illetve melléjük dob-
juk a húsleveskockát (vagy egy csapott
evőkanál vegetát). Mindezt felforral-
juk nagy hőfokon, majd addig főzzük,
amíg a hagymakarikák megpuhulnak.
Ekkor a két tömlőnyi sajtot beleokt-
rojáljuk a fazékba, majd addig kever-
getjük, míg csomómentes nem lesz az
étel. Ez a sajttól függően eltarthat egy

ideig. És tulajdonképpen készen is
van a leves, ami 1 embernek akár 4 al-
kalomra is elegendő lehet!

Második gyanánt nézzünk meg
egy főzelékfélét, amit nem biztos, hogy
mindenki szeret, viszont nekem nagyon
jól tud esni! Tehát a cukorborsó fő-
zelék receptje:

Hozzávalók:
• 1 konzerv (200-250 g-os) cu-

korborsó
• 1 db krumpli
• 1 kis pohár tejföl (én jobban

szeretem a zsírosabbat, jobban lehet
vele főzni)

• 1 nem túlzottan púpos evőkanál
liszt

• vegeta
Elkészítés:
Ez a mennyiség körülbelül egy al-

kalomra elegendő, ellenben 20-25
perc alatt elkészíthető!

A cukorborsó konzervről leöntjük
a levét, ha esetleg van egy szűrőnk, ak-
kor öblítsük is le, hogy eltávolítsuk a
fémes konzerv ízt! Ha nincs szűrő, ak-
kor megpróbálhatjuk egy konyharuhá-
val is, amit utána leszáríthatunk. A
krumplit hámozzuk meg, és vágjuk kb.
1-1,5 cm-es kockákra. Tudom, sokan
nem szoktak bele krumplit rakni, vi-
szont szerintem nagyon jól feldobja a
főzeléket, illetve így még kenyér sem
kívánkozik hozzá annyira. Rakjuk egy
lábasba a borsót és a krumplit, öntsünk
rá vizet, de csak annyit, amennyi el-
lepi! Esetleg lehet egy picivel többet,
akkor hígabb lesz a főzelék, de ízre
nem lesz rosszabb. Dobjunk rá még egy
teáskanálnyi vegetát, és rakjuk fel főni
nagy hőfokon. Amikor elkezd forrni, a
lisztet egy villával keverjük el csomó-
mentesen a tejföllel. Fontos, hogy cso-
mómentes legyen, de a kevergetés el-
tarthat vagy 3 percig is! Közben kós-
tolással ellenőrizzük, hogy megfőtt-e
a krumpli és a cukorborsó. Ha igen, egy
kevés levet merjünk le róla, és kever-
jük el a tejfölös habarással szintén cso-
mómentesre, majd az egész hóbele-
vancot öntsük vissza a fazékba, és las-

sú kevergetés mellett főzzük még pár
percig, de most már csak közepes hő-
fokon. A híres nevezetes cukorborsó fő-
zelék tulajdonképpen ilyen egyszerű-
en, és gyorsan elkészíthető! Főtt vagy
sült virslivel, rántottával a legfino-
mabb!

A húsimádók kedvéért nézzünk
még egy húsételt is, a rablóhúst!

Hozzávalók:
Ez igen változatos lehet, kinek mi

jut eszébe éppen, én azt szoktam
mondani, hogy ami a hűtőben van, azt
rá lehet dobálni, feltéve ha a hűtő nem
csak sört és egyéb alkoholos italokat
tartalmaz. A standard hozzávalók:

• hurkapálca
• 300 g csirkemell
• 4-5 db krumpli
• 3 paprika
• 2 hagyma
• 8 fej csiperkegomba
De tovább lehet bolondítani virs-

livel, szalonnával, kolbásszal illetve
bármilyen felfűzhető étellel!

Elkészítés:
A krumplit 0,5 cm-es szeletekre,

a hagymát 1 cm-es szeletekre, a pap-
rikát széles csíkokra, a csirkemellet a
krumplival egyenlő nagyságúra vágjuk,
a gombát megpucoljuk (óvatosan el-
távolítjuk a tönkjét, és a külső réteget
a kalap alól indulva lehámozzuk róla),
majd tetszőleges sorrendben elkezdjük
felfűzni a hurkapálcákra, lehetőleg
olyan méretben, hogy egy tepsinek a
széleire rá tudjuk támasztani! A sütőt
180°C-ra melegítjük, majd a nyársakat
alufóliával becsavarjuk, és betesszük
20-30 percre. Ekkor majdnem puhára
fog sülni minden, és az ízek csodála-
tosan összeérnek. A fél óra elteltével
leszedjük a nyársakról az alufóliákat,
majd immár 200°C-ra állítva addig süt-
jük őket, míg szépen megpirulnak. Ez
kb. 20 perc lesz, de lehet, hogy több.
Meg lehet esetleg locsolni a nyársakat
étolajjal, de ezt nagyon óvatosan te-
gyük, ne essünk túlzásba! Mikor meg-
pirultak, megesszük őket!

Remélem tetszettek a receptek,
próbáljátok ki őket bát-
ran!
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RECEPTKLUBReceptklub

Lajos

Koli-konyha

Előfordult már veletek, hogy az otthonról küldött kaja elfo-
gyasztása után már unalmas volt a pizza, a gyros vagy a kínai kaja?
Lehet, hogy nem lenne rossz főzni valamit, csak hát az olyan sok
idő, meg annyi minden kell hozzá, meg nem is tudok…
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HUMORHumor

Humor

Rejtvény

Megcsörren a telefon a kórházban és
az ügyeletes nővér veszi fel a kagylót.
- Jó napot kívánok! Nagy Józsefné a
3-as szobában fekszik. Négy napja ke-
rült be szívpanaszokkal. A hogyléte
felől szeretnék érdeklődni.
- Igen, most néztem éppen a kórlap-
ját. Az EKG-ja kifogástalan, a vérképe
is problémamentes, kisebb szívide-
gessége lehetett, de nem komoly. A
hétvégén biztosan hazamehet. Ön a
hozzátartozója?
- Nem, nem vagyok a hozzátartozója.
Én vagyok Nagy Józsefné. De ebben a
kórházban senki sem mond nekem
semmit.

* * *

A színházban az előadás szünetében a
jegyszedő észrevesz egy erősen ittas
férfit, aki a nézőtéren a széksorok kö-
zött botladozik. A jegyszedő megszó-
lítja:
- Uram, mutassa csak a jegyét! De hi-
szen ez az erkélyre szól!
- Mit gondol, honnan estem le ide?

* * *
A gyermek lázasan fekszik, a vizsgálat
végén megkérdi az orvost:
- Tessék hozzám őszintének lenni!
Tessék megmondani a szomorú igaz-
ságot! Erős vagyok, el tudom viselni!
Mikor kell iskolába mennem?

* * *

Mi a különbség a depressziós és a
transzvesztita között?
- Depressziós: depi vagyok, öngyi le-
szek.
- Transzvesztita: Peti vagyok, Gyöngyi
leszek.

* * *
Egy elhízott amerikai jön ki a szuper-
marketből, egyik kezében egy karton
sör, a másikban grillcsirke, sült
krumpli, és teli a szája. Szembe jön
vele egy hajléktalan és megjegyzi:
- Uram, én már két napja nem ettem. 
Mire a kövér amerikai:
- Minden elismerésem. Bárcsak nekem
lenne ilyen akaraterőm!

* * *

A megfejtés szövege így kezdődik: „A
születésnap mindig az első…”, a foly-
tatást lásd a rejtvényben.

A helyes megfejtők között az alábbi
nyereményeket sorsoljuk ki:
- Egyéves Közhír-előfizetés (választ-

hatsz, hogy terjesztési helyeink kö-
zül melyikre vigyük ki az újságodat)

- Egy ingyenes példány a Közhír 35. szü-
letésnapi számából

- Díjmentes frisslevegő-vétel Buda-
pesten kívül (a nyeremény az utazási
költséget nem tartalmazza)

Továbbá mindenki, aki megpróbál meg-
birkózni a feladvánnyal a következő
díjban részesül:
- 5-től 90 percig terjedő unaloműzés

egy tetszőleges előadáson vagy gya-
korlaton






