




2010. december 71/4

3. oldalkozhir.blogspot.com

ELŐSZÓElőszó

Főszerkesztői jegyzet

Képzeld el a jövőt.
Képzeld el, hogy hiába várod,

nem jön időben a Közhír. Ha meg is
jelenik, akkor is csak az eddigihez ké-
pest megritkítva. Oké, lehet, hogy
nem ezzel kellett volna kezdenem,
van, akit ez annyira nem vág földhöz.

Akkor képzeld el azt, hogy be-
mész a koliba, és érzed, hogy valami
más lett. A lakók félévről-félévre cse-
rélődnek, valószínűleg nem is mind
közlekkaros, senki nem tudja mi alap-
ján kerültek ide. A díszteremben ál-
talában nincs program, a HaBár évek
óta nem változott semmit, pedig a
burkolatra már ráférne a javítás, a fa-
lakra egy festés, a padokat is össze
kéne tákolni, és kezdhetnének már
végre valamit azzal az ócska tévével
is. Buli még csak-csak van, de progra-
mok már kevésbé. Évente négy Szak-
estélyre telik, ott kiélhetjük magun-
kat, de a Bográcskör már nem főz
(főleg nem a kertben, hiszen már
nincs kert), a MűTerem tagjai már
nem kattintgatnak, Gólyabálra sem
járunk már. Ráadásul a Kari Napok
hangulatát is lassan elfeledjük mind-
annyian. Mert annak is fuccs.

A közlekesek legendás közösségi
élete már a múlté.

Persze nem mindenki él a kari
életben, pláne ebben a képzelt jövő-
ben. A hallgatók a tanulmányaik felé
fordulnak, ott próbálnak helyt állni.
Valahogy azonban ez sem megy zök-
kenőmentesen. A nehezen megírt TDK
jutalma egy erős kézfogás, egy szak-
mai könyv (csak kár, hogy nem a Te
szakmádé), és néhány nevetséges ku-
pon. Esetleg a részvétel az OTDK-n.

A mintatantervben tanuló cso-
dálkozik: hogy lehet, hogy egy napon
több zárthelyim is van, ráadásul ugyan-
abban az időpontban? Amikor pedig a

tanároknál próbál meg reklamálni, ők
széttárják a karukat: előre kihirdették,
ez van. A Hallgatói Képviselet oktatá-
si felelőse (már, ha létezik) szintén
nem tud odahatni, hiszen nincs szabály
a dolog megoldására.

Aki mégis valahogy túljut a tár-
gyakon, ráadásul jó eredménnyel, ő
jogosan számít a jutalomra. De a ju-
talom nem érkezik. Az ösztöndíjak
ugyan megjelennek valami homályos
osztási rendszerben, de szinte érthe-
tetlen, miért annyi amennyi, és az
egész jeggyel rosszabb ösztöndíj-át-
lagú szobatársunk miért kap csak két-
ezer forinttal kevesebbet. Már ha
kap. Mert a nekünk járó összegek már
nem a régi rendszerben, egyenletesen
jönnek, hanem random, leginkább
akkor, mikor már nagyon sokan fel-
szólalunk, hogy itt az idő.

A felszólaláskor legalább nem va-
gyunk egyedül. Ott áll mellettünk a
fiú, aki az emelt szintű érettségik le-
tevésére és a felvételi sikerességére
lakást kapott a szüleitől, aztán pedig
autót karácsonyra. Csak ő nem ösz-
töndíjra, hanem szoctámra vár.

A felsőoktatási törvény módosí-
tásának tervezetét december 10-ig
bocsájtották vitára. Ha azonban a re-
akciók ellenére sem változik eléggé,
akkor ne csak a két felvétel-két vizs-
gaalkalomra gondolj.
Mert van annál most
nagyobb gond is.

Petrus
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Én első ízben a Baross Gábor Kol-
légiumban található Hallgatói Irodá-
ról írok, mely a Hallgatói Képviselet
által üzemeltetett helyiség. Nyitva-
tartási időben titkárnőnkhöz, Ravasz
Kittihez fordulhattok. Ő mindig talál
valami módot a problémáitok orvos-
lására. Ott adhatjátok le pályázatai-
tokat, ott vehetitek át a korábban
interneten kifizetett kondi- és kardió-
terem bérletet, jegyet válthattok
rendezvényeinkre, és ott pecsételtet-
hetitek le a hirdetőtáblára kihelye-
zendő plakátjaitokat (melyeket, ha
ott hagytok az irodában, akkor egy-
két napon belül ki is teszünk a faliúj-
ságra), tehát az iroda egyrészt
ügyintéző helyiség szerepét tölti be.

Nyitvatartási időn kívül is van
élet az irodában, egyelőre a MűTerem
által használt számítógép is itt talál-
ható, így a szokottnál is nagyobb a
zsongás néha.

2007 előtt kicsit más rendszer-
ben működött a helyiség, a jelenlegi
munkát egy külső titkárnő végezte
félállásban. Egyrészt költséghaté-
konyság miatt változott a rendszer,
másrészt pedig egy hallgatótársunk
hatékonyabban tudja megoldani min-
dennapi problémáinkat, mivel koráb-
ban ő is átélte azokat. Azóta például
a „nyomdai szolgáltatások” is kikop-
tak a titkárnői feladatkörből, amelye-
ket a nemrég megnyílt BME Copy
helyettesít.

A nyár végén kisebb felújításon
esett át az iroda, a falakat védőbur-
kolattal láttuk el, illetve tisztasági
festést végeztünk, így kulturáltabb
körülmények között fogad Bennete-
ket. Régen az öntevékeny körök is
gyakran vették igénybe az irodát ülé-
sek, körrel kapcsolatos megbeszélé-
sek lebonyolítására. Az iroda befoga-
dóképessége véges, de ha a körök
ilyen célból szeretnék használni,
akkor a körvezetők jelezzék nekem e-
mailben (dátum, időpont és létszám
legyen benne) a majkut.laszlo@koz-
lekkar.hu címen, hogy ilyen módon el
tudjuk kerülni az esetleges időpont-
ütközéséket, illetve, hogy nyitvatar-
tási időben ne zavarjuk a munkát.

Ha bármi kérdésetek, konstruk-
tív ötletetek van ezzel a témával kap-
csolatban, keressetek bátran!
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Majkut László

a. Laca

Páran még emlékezhettek arra,
amikor a Hallgatói Irodában éjszakába
nyúlóan, gépek nélkül, papíron bírál-
ták el a szociális pályázatokat a bírá-
lók. Egyetemi kezdeményezésre aztán
létrejött az Egységes Szociális Rend-
szer, aminek alap gondolata az volt,
hogy karonként ne térjen el a bírálás,
legyen egy program, ami egyetemi
szinten összefogja a szociális ösztön-
díjosztást. Gondoljunk csak bele, hogy
mennyire nem igazságos, ha egy test-
vérpár két tagja két különböző karra
jár, és mondjuk ezért különböző szo-
ciális pontszámot kapnak. Idén ősszel
pedig újabb meglepetés várta a gya-
nútlan pályázókat, ami nem volt más,
mint az igazolás-feltöltés és az előbí-
rálás. Biztosan felmerült Bennetek a
kérdés, hogy erre miért van szükség.

Az ötlet az volt, hogy a hallgató
pályázatát még az irodába lépése

előtt meg tudjuk nézni, és tájékoz-
tatni tudjuk arról, hogy milyen vál-
toztatások, módosítások szükségesek
ahhoz, hogy gond nélkül tudjuk majd
véglegesíteni a pályázatot. Sokszor
előfordult, hogy a hallgató kétszer-
háromszor is megjárta az irodát, mire
végre aláírhatta a szociális pontszá-
mát tartalmazó papírt. Így jutottunk
el oda, hogy most szeptemberben
már fel kellett töltenetek az igazolá-
sok szkennelt példányát a pályázat le-
adásakor. Sokan bosszúsak voltak a
plusz munka miatt, ami a pályázással
járt, de szerintem hasznos volt, hogy
képet kaptatok arról, hogy hányadán
áll a pályázatotok. A papírok tényle-
ges leadásakor is gördülékenyebben
folyt a munka, hiszen nem először ta-
lálkoztunk a dokumentumokkal, így
nem kellett a nulláról kezdeni az el-
bírálást.

A jövőre nézve elmondható, hogy
szeretnénk megtartani ezt az őszi me-
tódust a pályázat leadásánál, ezért
már folyik a rendszer fejlesztése, ami
kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy
a feltöltött igazolásokat minél gyor-
sabban össze tudja egyeztetni a bíráló
azzal, amit a kezében tart, ezzel is
rövidítve a pályázat tényleges leadá-
sának hosszát. Az őszi tapasztalatokat
felhasználva az illetékesek folyama-
tosan finomítják a hallgatói felületet
is, hogy legközelebb már minden
egyértelmű és könnyen kezelhető le-
gyen.

Remélem, tavasszal csak az elő-
nyeit fogjátok látni az előbírálásnak,
illetve az igazolás-feltöltésnek.

Dudás Ferenc 

a. Chip

A Hallgatói Irodáról

Bizonyára feltűnt Nektek, hogy több Hallgatói Képviselő is ír
a Közhír ezen számában. Mivel sok esetben halljuk azt a véle-
ményt, hogy a hallgatók nem tudják, miért történnek az esemé-
nyek, nem tudják, mivel foglalkoznak az általuk választott
képviselők, ezért úgy gondoltuk, hogy a Közhír hasábjain próbá-
lunk elérni Benneteket, hátha így tisztább képet kaptok mun-
kánkról, annak hátteréről, illetve a hozzánk tartozó területekről.

ESZR, avagy a szociális rendszer

A következő fél oldalban a sokatok által már jól ismert Egy-
séges Szociális Rendszerről olvashattok néhány gondolatot.



Úgy gondolom, azt viszont soka-
tok nem tudja, hogy mi miatt szakí-
tottunk az eddigi szokással,
hagyományokkal, és valósítottunk
meg valami merőben új dolgot. A ta-
valyi Gólyabál után sok mindenen kel-
lett, hogy elgondolkodjunk, mert a
részvétel igen csekély volt, és renge-
teget beszélgettünk róla, hogy mi
lehet ennek az oka. A megoldáshoz
véleményem szerint a nyáron megtar-
tott hallgatói tábor egyik szekcióbe-
szélgetésen jutottunk el. A téma nem
volt más, mint a programok alulláto-
gatottsága, hisz gondolom, már ti is
észrevettétek, vagy hallottatok róla a
felsőbbévesektől, hogy már nem any-
nyian látogatnak el egy-egy kari ren-
dezvényre, mint mondjuk öt-tíz éve. 

Programfelelősként sok olyan
felsőbbévessel beszélgettem, akik itt
vannak már jó pár éve, és szinte füg-
getlenül egymástól mondták el azt,
hogy régebben milyen sokan voltak a
rendezvényeken, a HaBárban vagy
akár a Baross folyosóján, és azt is,
hogy sajnálják, hogy az én generá-
cióm és a nálunk fiatalabbak már nem
tapasztalhatják meg azt az életér-
zést, amit ők akkor éreztek.

A nyári beszélgetésünk során na-
gyon sok vélhető és valós ok került
napvilágra. A főbb okok közül kettőt
emelnék ki. Az egyik a BSc-képzés,
melynek n*15-ös szűrője miatt na-
gyobb a teljesítési kényszer és keve-
sebb az államilag támogatott félévek
száma, a másik ok pedig az internet
és a rajta keresztül elérhető hatalmas
multimédiás tartalom, nem is be-
szélve a közösségi oldalak által nyúj-
tott chat lehetőségekről.

A nyári beszélgetés során elkezd-
tük számba venni azokat a megoldá-
sokat, melyekkel nagyobb
hallgatói részvételt tudnánk
elérni az egyes programok te-
kintetében. Az ötletelés során
a gondolatok kezdtek felso-
rakozni egy lehetséges meg-
oldási forma mögött, ami
nem volt más, mint az, hogy
manapság olyan rendezvé-
nyekre van szükség, melye-
ken az oda ellátogató néző-
közönség nem csak látogatónak, hanem
résztvevőnek érzi magát. Itt jött a fel-
ismerés mindnyájunknak, hogy ne-
künk törekednünk kell arra, hogy in-
teraktív programokat szervezzünk.
Hisz egy olyan rendezvényt, ahol Te
magad is részese vagy az egésznek, re-
ményeink szerint nem tud felváltani
egy internetről letöltött koncertfel-
vétel vagy Stand-Up, mert a rendez-
vényen Te például nem egyszerűen an-
nak az együttesnek a zenéjére tán-
colsz, hanem közben részt veszel, ön-
kéntelenül belekeveredsz azokba az
apró programokba, amik a zenekari
szünetben játszódnak le.

Beszélgetésünk folytatásaként
rátértünk a Gólyabál megrendezésé-
nek létjogosultságára, hisz való igaz,
hogy a 2000-es évek elején lehetett
még tartani háromszintes Gólyabált
neves fellépőkkel, mert volt rá igény,
amit mi sem mutat jobban, mint az
akkori megközelítőleg 1500 eladott
jegy. Ellenben itt van a tavalyi Gólya-
bál melyre összesen, erős becsléssel
200-an vettek jegyet, ami valljuk be,
azért is nagyon kevés, mert a karon
az elsőéves hallgatók száma is jóval
több ennél. 

A kialakult vitában elég meg-
győző érvek sorakoztak mind az
egyik, mind a másik oldalon. Végül
arra a megállapodásra jutottunk,
hogy kell nekünk ez a bál, hisz any-
nyira benne él a köztudatban, hogy az
emberek, főleg a gólyák elvárják,
hogy legyen. Ennél a pontnál egy
újabb fontos kérdéssel találtuk
szembe magunkat: mi az, amiért
mind az elsősök, mind a felsőbbéve-

sek eljönnének Gólyabálra. Ekkor
nyert értelmet a fent említett inter-
aktivitás. El is kezdődött a brainstor-
ming, aminek az eredményeként
Keresztes Peti fejéből kipattant az es-
küvő ötlete. 

Mindnyájunknak tetszett a felve-
tés, és el is kezdtük szépen lassan ki-
dolgozni, kigondoltuk, hogy a gólyák
közül szavazással kiválasztunk egy
párt, akik jelképesen végigjárják a la-
kodalomhoz vezető utat. A rendez-
vénysorozatba foglalás a népsze-
rűsítés miatt is jó ötletnek tűnt. Ezért
lett leánybúcsú és legénybúcsú, ahol
mindenki a saját szája izének megfe-
lelő játékban vehetett részt, a Gólya-
bál napján celebrált esküvő, melyen
a párt nem más, mint Vári Miklós,
alias Kebelbarát adta össze, majd la-
kodalom, melyen a Vis Major zenekar
játékát régi, népies lakodalmi játékok
tarkították, és melyet a menyecske-
tánc koronázott meg.

A továbbiakban szeretnénk olyan
új rendezvényeket meghonosítani,
mely nagy tömegeket mozgatnak
meg, és az együtt játszás alkalmával
jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy
az emberek minél jobban megismer-
jék egymást, kapcsolatokat építse-
nek, és jól érezzék magukat a való
életben.
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GÓLYABÁLGólyabál

Tompos Balázs

a.Galamb

De miért éppen lagzi?

Mint tudjátok, az idei Gólyabálunk egy meghatározott kon-
cepció köré épült, ami nem volt más, mint az esküvő.



Mesélj magadról!
Székesfehérváron születtem 25

évvel ezelőtt. Szüleim mindig arra ne-
veltek, hogy tegyem meg, ami tőlem
telik, mind az iskolában, mind később
a munkahelyen. Bátran mondhatom,
hogy két húgomnak és nekem boldog
gyermekkor adatott meg. Édesapám
villamosgép-szerelő, édesanyám pe-
dig kórházban foglalkozik gyerekekkel
mint óvó- és ápolónő. Ami tőlük telt,
azt verejtékük és fáradságuk árán biz-
tosították nekünk. Úgy neveltek min-
ket, hogy legyünk becsületesek,
szorgalmasak és jó szándékúak. Az
idősebbik húgom (Kati) művészettör-
ténetet és kommunikációt, a fiata-
labbik (Judit) pedig meteorológiát
hallgat.

Egész kiskorom óta hajótervező
szerettem volna lenni. Úgy kezdő-
dött, hogy kaptam egy könyvet (ami-
kor még olvasni sem tudtam),
melynek az volt a címe, hogy „Fel-
vonni a vitorlákat!”. A nagy felfede-
zőket vonultatta fel Kolumbusztól
Cook kapitányig. A nagypapámat kér-
tem meg, hogy mesélje el, mi van a
képek alá írva. Ezek a képek valamit
elindítottak bennem, és mire 16 éves
lettem, biztosan tudtam, hogy hajó-
tervező szeretnék lenni. Fellapoztam
a felvételi kalauzt, és így találtam
meg a Közlekkart. 2009-ben diplo-
máztam, és jelenleg a Kandó Kálmán
Gépészeti Tudományok Doktori Iskolát
végzem már második éve. Célom a
PhD-fokozat, melyet a Vasúti Jármű-
vek és Járműrendszer-analízis Tanszé-
ken szeretnék elérni.

Hogy kerültél a vasutasokhoz?
Még elsőéves voltam, amikor Zo-

bory professzor úr meghívott, hogy
vegyek részt a TDK-szakkörén, amit
nagy megtiszteltetésnek vettem. Ter-
mészetesen elmentem, és ebből az
lett, hogy másodéves koromtól rend-
szeresen TDK-ztam. Amikor pedig le-
diplomáztam, a professzor úr mint
régi mentorom megkérdezte, nincs-e
kedvem ottmaradni a tanszéken mint
doktorandusz. Én pedig igent mond-
tam.

A karon nem jellemző a hajós
területek dominanciája. Milyen le-
hetőségeket látsz a szakirányban?

Engem is mindenki ezzel „bízta-
tott”, hogy mégis hol fogok ezzel Ma-
gyarországon munkát találni. Először
is, ha valaki úgy érzi, hogy erre hiva-
tott, akkor ne azzal törődjön, hogy
hol fog dolgozni, hanem összpontosít-
son arra, hogy megszerezze a képesí-
tést, az élet utána pedig úgyis
meghozza a lehetőséget. Persze
szemfülesnek kell lenni, és tenni is
kell érte.

A magyar hajógyárak történelmi
sorsát ismerjük, de nem szűnt meg
teljesen az iparág: van például gyár
Nyergesújfalun, ahol acélhajókat
gyártanak a Duna partján, és elég sok
helyen gyártanak még kishajókat,
akár kompozitból, akár fából. És akár
hiszed, akár nem, Kápolnásnyéknél,
az M7-es autópálya mellett is van egy
hajógyár, ahol karbonszál-erősítésű
kishajókat gyártanak, amelyekkel a
világ nagy vitorlásversenyein vesznek
részt. Direkt úgy készülnek, hogy egy
40 lábas konténerbe beleférjenek, így
nem gond, hogy nincs a közelben víz.

A magyar hajógyártásnak, 
-tervezésnek a jelene olyan,
amilyen, a múltja viszont je-
lentős. Egy igazi hajótervező
mérnök sosem adja fel, és
bízik benne, hogy lesz még
szebb jövő, hiszen van Dunánk,
van Balatonunk, tehát van mit
tenni. Számomra ez azt jelenti, hogy
a jelenlegi helyzetet el kell fogadni,
de van hová fejlődni, fejleszteni!

Ami a közlekkari hajós képzést il-
leti, tudomásom szerint jelenleg csak
a hajóépítő-gépész (azaz hajóter-
vező) szakirány működik. Aki a vízi
közlekedési folyamatokkal szeretne
foglalkozni, az inkább szakközépisko-
lában teheti, utána pedig elmehet ha-
józni. Kezdje el hajósinasként, és
menjen föl a ranglétrán, akár a kapi-
tányi tisztségig. Van is erre példa:
Szalma Béla (vendégoktatóként ő is
közreműködik a hajós képzésben)
testvérével, Botonddal, pont így
kezdte, és ma már egy egész ha-
jóflottájuk van.

Hogy látod az ÁJGT-t, belsős
szemmel?

A követelmények valóban maga-
sak, és mióta a BSc-rendszer bejött,
a hallgatóknak kevesebb ideje jut
ezeknek a teljesítésére. Elismerem,
hogy nehéz, és látom, hogy sokaknak
nem sikerül. Előadáson csak elmélet
van, példamegoldó gyakorlat pedig
nincs, szóval mindenképp javaslom,
hogy próbáljatok példákat megoldani,
és ha nem megy, gyertek bátran! Aki
igazán eltökélt, és szeretné teljesí-
teni, és segítséget kér tőlem, annak
én (amikor csak tudok) minden legális
segítséget megadok. Hozzám nyugod-
tan lehet jönni kérdésekkel; tartok is
heti rendszerességgel konzultációt.

Amikor pedig a konzultációk
után javítom a zh-t, és pár

embernél látom, hogy volt
eredménye a munkámnak,
az nekem igazi sikerél-
mény. Többen mondták
már, hogy nekem köszön-

hetik a sikereiket, de ez túl-
zás. Te magad tanulod meg az

anyagot, te írod a zh-t, én legfeljebb
csak egy kezdő lökést adhatok, meg-
mutathatom, hogy állj hozzá.
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A katedra másik oldalán

Csak 2009 óta van a tanszéken, de már sokan találkozhatta-
tok vele. Az e havi számban a vasutasok fiatal hajósával, az ÁJGT
őrangyalával, Sábitz Lászlóval teáztam és beszélgettem.

„Légy
te az agresz-

szor, a feladat
pedig az áldozat,

akit legyőz-
nek!”



Idén tankörvezető tanár vagy.
Hogy viszonyulsz ehhez?

Igen, idén szeptemberben kap-
tam egy tankört, akiket patronálok.
Nagyon örültem, amikor rám osztot-
ták ezt a feladatot, hisz magam is
nem olyan rég még hallgató voltam.
Emlékszem még, milyen érzés elsőé-
vesnek lenni, milyen először bejönni
az egyetemre. Ezt az egész hely-
zetet jól át tudom érezni, és
úgy vélem, én még beszélek a
nyelvükön. Amikor pedig taní-
tok, igyekszem átsugározni
azt a hozzáállást, amely
ahhoz kell, hogy sikeresen el-
végezzék akár a legnehezebb tár-
gyakat is. Jó kis társaság a tanköröm,
van egy 6-7 fős kemény mag, akik
szorgalmasan járnak az ofő-órákra, és
ahogy látom, segítik is egymást, il-
letve a tankör mentora is nagyon se-
gítőkész. Legutóbb például elvittem
őket a Közlekedési Múzeumba.

Milyen tárgyak keretében talál-
kozhatnak veled a hallgatók?

A legtöbb hallgatóval ÁJGT-ből
találkozom, de Járműrendszerekből is
tartok konzultációt, javítok zh-t. Jár-
műdinamika és hajtástechnika gya-
korlatot is tartok, illetve, amit bárki
felvehet, az a MATLAB Járműrend-
szer-analízis című választható tárgy.
Levelezőknek tanítok még Rendszer-
technika és rendszeranalízist. Külföldi
hallgatókkal is foglalkozom az angol
nyelvű ÁJGT (Basic Theory of Vehicle
Engineering), illetve a Rendszertech-
nika (System Technique and System
Analysis) keretein belül, továbbá
nekik is tanítom a MATLAB-ot. Az
angol órákon is bárkit szívesen látok.

Hogy emlékszel vissza, mely
oktatókat említenéd meg a diákéve-
idből?

Én azoknak a tanároknak vagyok
a leghálásabb, akik magas elvárásokat
támasztottak, mert ők valóban rá-
kényszerítettek, hogy a tudást meg-
szerezzem. És amikor sikeresen túl

voltam a zh-n vagy a vizsgán,
olyan érzés volt, mint egy

sportolónak elnyerni a baj-
noki címet. A legnehezebb
vizsgák teljesítése után az
ember szinte hősnek érez-
hette magát.

Rengeteg oktatót fel
tudnék sorolni, akiktől különö-

sen sokat tanultam – akár elméletet,
akár szemléletet, akár az életről.
Csak párat emelnék ki: Zobory István
professzor urat, aki egész fiatal hall-
gató koromban felkarolt, és azóta is
mindig számíthatok rá. Kolonits Fe-
renc professzor urat, akivel már dip-
lomázás előtt jó kapcsolatot ápoltam,
mert több féléven keresztül tanított,
most pedig számomra igazi megtisz-
teltetés, hogy a kollégája lehetek. Il-
letve meg kell még említenem
Hadházi Dániel tanár urat, aki nem-
zetközileg elismert hajótervező; ő az
élő példa arra, hogy érdemes Magyar-
országon hajótervezéssel foglalkozni.

Mivel töltöd szívesen az idődet?
Mielőtt egyetemista lettem, ko-

saraztam az iskolai csapatban, ver-
senytáncoltam és hajómodelleket is
készítettem. Ez utóbbit egész fiatal
koromtól papírból, gyufaszálakból,
fogpiszkálókból. Mióta egyetemre
járok, igyekszem minél több időt töl-
teni sportolással. Amikor tehetem,
mozgok. Nyáron főleg a szabadban
(biciklizem, kosarazom, futok), télen
pedig jobb híján amit bent lehet csi-
nálni, tehát kondizom. Ezen felül
pedig egyedül lakom albérletben,
ahol sok a házimunka, szóval mosok,
főzök, takarítok, vasalok. Hétvégen-
ként pedig amikor tehetem, hazauta-
zom Fehérvárra a szüleimhez és a
páromhoz.

Mik a céljaid, az álmaid?
Úgy szeretnék megöregedni,

hogy közben olyasmivel foglalkozom,
ami érdekel, és amit szeretek. Ter-
mészetesen egyszer majd szeretnék
jó férj és jó apa lenni, és mindemel-

lett jó mérnök. Gyerekkori álmom,
amelyet máig sem adtam fel, hogy
szép, nagy hajókat tervezhessek.
Ugyanakkor igyekszem élni minden
olyan lehetőséggel, amit az élet fel-
kínál, és ami előre visz, ami által pél-
dául jobb szakemberré válhatok.
Ezért is vagyok most a VJT-n.

Mit üzensz a hallgatóknak?
Volt nekem egy stratégiám,

amelynek a leglényegesebb eleme az
volt, hogy nagyon eltökélt voltam.
Egy olyan diplomát tekintettem vég-
célomnak, amellyel aztán megvalósít-
hatom a gyerekkori álmom. Ez adott
erőt a nehéz helyzetekben.

Úgy készülj fel, hogy ne a ket-
tesre célozz, hanem kicsit fölé. Ta-
nuld meg olyan jól az anyagot, hogy
még ha a tanár beléd is akarna kötni,
akkor se találjon rajtad fogást. És az
időt, fáradságot se sajnáld, ez egy
hosszú távú befektetés. Az olyan tár-
gyak esetében, amelyek nem kötőd-
nek a kiszemelt szakterületedhez, le
kell nyelned a békát, és túl kell esned
rajta, utána közelebb leszel a célod-
hoz.

Ha az ember győzni akar, életbe
lép a „killer instinct”: bemegyek oda,
és szétszedem az ellenfelet. Ez kell
egy sikeres zh-hoz vagy vizsgához is. A
feladatsor az ellenfeled, azzal kell
megküzdened. Ha megtaláltad rajta a
fogást, megragadod, és „kiszorítod
belőle a szuszt”. Ne a feladat, vagy a
vizsga győzzön le téged, hanem for-
dítva. Ez a győztes hozzáállás!

Köszönöm a beszél-
getést és a teát!

2010. december 71/4

7. oldalkozhir.blogspot.com

INTERJÚInterjú

Sonci

„A jelen-
legi helyzetet el
kell fogadni, de

van hová fejlődni,
fejleszteni!”



Mondj pár szót magadról!
Hukics István vagyok, Salgótar-

jánban születtem, tanulmányaimat is
ott kezdtem meg. Elég korán, már ál-
talános iskolás koromban eldöntöt-
tem, hogy műszaki pályára megyek, így
aztán kézenfekvőnek tűnt egy gépész
szakközépiskolába jelentkezni, onnan
pedig már nem volt kérdéses, hogy a
BME-re fogok jönni. Így kerültem ide.

Hogyhogy a mi karunkat válasz-
tottad és nem a gépészt?

Mint szerintem sokan mások, én
sem ismertem a Közlekkart, így első-
sorban a Gépészkar felé orientálódtam.
Ugyanakkor a gépészetnek inkább a
közlekedési vonzata érdekelt, első-
sorban az autók. Aztán amikor az
egyik erre a karra járó barátommal be-
szélgettem a továbbtanulásról és a ter-
veimről, ő mondta el, hogy amit én ta-
nulni szeretnék, azt valójában itt ok-
tatják a Közlekedésmérnöki Karon.

A Közhírrel mikor és hogyan ke-
rültél kapcsolatba?

Második év végén merült fel,
hogy közhíres legyek, addig csak olvasó
voltam. Akkor szobatársamat - és egy-
ben legjobb barátomat -, Pölczman Ba-
lázst felkérte az akkori HK a főszer-
kesztői feladatok ellátására. Ezzel
együtt egy teljesen új csapatot kellett
építeni, mert a régiek visszavonultak.
Így kerültem képbe én is. Mivel az írás-
hoz vajmi kevés affinitásom volt, min-
denképp valami háttérmunkát szeret-
tem volna, így jött a tördelőszerkesz-
tői poszt. Gondoltam, vágjunk bele,
meglátjuk, hogy fog menni. Noha
azért akadt segítségem, sok mindenre
magamtól kellett rájönnöm, de ez
egy olyan izgalmas kihívás volt, amire
szükségem is volt akkoriban, hogy ki-
zökkentsen a hétköznapokból.

Kipróbáltad magad más feladat-
körben is?

A kezdetben tényleg a nulláról in-
dultunk, nem tudtuk, milyen egy jól
működő szerkesztőség felépítése, így
mindenki beletette, amit tudott. Én
igyekeztem a háttérben segíteni a fő-
szerkesztőt. Amikor kicsit már rutinból

ment ez, elkezdtem a cikkírás felé ka-
csintgatni. Noha némileg még mindig
idegen számomra az írás, a lelkese-
désnek hála egész jól sikerült az a pár
cikk, és ennek is köszönhető, hogy a
későbbiekben a blog felé
is orientálódtam.

Mivel foglalkozol a
szabadidődben?

A közelmúltban be-
következett változások
miatt eléggé lecsökkent a
szabadidőm, de azt a ke-
veset igyekszem kihasz-
nálni. A foci és az au-
tósport az a két terület,
ami igazán közel áll hoz-
zám…

Mennyire vagy aktív
vagy passzív ezekben?

Csak hobbi szinten focizok, de
mind a pályán, mind a tv előtt mindig
kikapcsolódást jelent számomra. Saj-
nos az előbbire egyre kevesebb időm
van. Az autósport talán kicsit szoro-
sabban kapcsolódik hozzám, már csak
a tanulmányok révén is. Ez a kapcso-
lat leginkább passzív, olvasok a témá-
ban, illetve esetenként néző vagyok.
Ugyanakkor megvan az aktív oldala is,
mert nagyon szeretek vezetni, és ami-
kor lehetőségem van rá élek is vele.
Ami még a szabadidőmet illeti, fon-
tosnak tartom azt is, hogy a barátok-
kal, haverokkal a társasági élet se ma-
radjon el. Manapság talán nem vagyok
vele egyedül, de sajnos kicsit inter-
netfüggő is lettem, a tájékozódás, in-
formációszerzés elég sok időmet le-
foglalja. Az viszont megmaradt, hogy
ha tehetem, akkor kimozdulok a négy
fal közül.

Több mint négy évet töltöttél a
Közhírnél, ez igencsak figyelemre-
méltó adat. Minek köszönhető ez?

Kitartás, legfőképpen. (Nevet.)
Mindig örömmel csináltam, és a mai na-
pig tud új kihívást jelenteni. Közben ál-
landó a változás is, változik a szer-
kesztőség, új emberek jönnek, így
nehéz beleunni. Másik oldalról nézve
ezek szerint jól végeztem a munkámat,
mert túl sok kritika nem ért. 

Mi volt a legemlékezetesebb
momentum számodra itt a Közhírnél?

Ha ki kellene emelnem valamit, a
közösség építését hoz-
nám fel. Amikor a jelen-
legi szerkesztőség magja
kialakult, nagyrészt az
évfolyamomról kerültünk
be. Az évek során folya-
matosan frissült a szer-
kesztőség, sok új arc
csatlakozott, akik valami
újat hoztak magukkal,
és szép lassan formálód-
tunk, csiszolódtunk egy-
máshoz, a végére pedig
egy jó közösség kovácso-
lódott össze. A legemlé-

kezetesebb momentum talán ennek a
folyamatnak a csúcsa, a tavaly decem-
beri szerkesztőségi évzáró vacsora.

Mit gondolsz a Közhír kari kö-
zösségben betöltött szerepéről és a
kari életről általában?

A Közhír nagyon jó lehetőséget
nyújt a hallgatósággal való kapcsolat-
tartásra, a feléjük történő informá-
cióközlésre. Ugyanakkor a hallgatóság
felől egy megnyilvánulási lehetőség,
ahol aktív tagjaivá válhatnak a kar kö-
zösségének. Úgy érzem, színvonalas
kari élet folyik nálunk, elég csak pél-
daként a különböző rendezvényeinkre
gondolni. Ezek mindig összekovácsol-
ják a közösséget, amit jól példáz az
Egyetemi Napokon rendre jól teljesí-
tő össznépi közlekes csapat is.

Talán nem titok, hogy visszavo-
nulsz, mit mondanál az utolsó szó jo-
gán?

Azt tanácsolom mindenkinek,
hogy a tanulmányok mellett találja
meg mindenki azt, amivel szívesen fog-
lalkozik és érdekli, bátran fogjon bele! 

Köszönöm a be-
szélgetést!
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Freetz

Amikor a hóhért akasztják…

A félév folyamán már megszokottá vált sorozatunkban a köz-
híres csapat tagjaival beszélgetünk, hogy közelebb hozhassuk őket
az olvasókhoz. Ez alkalommal két régi motorosra, Ispánra és Fre-
etzre került a sor.

Hukics István
Születési dátum: 1985. szeptember

23.
Feladatkör: tördelőszerkesztő
Óvodában ostor volt a jele.



Kérlek, mesélj magadról!
Kovács Frigyes vagyok, Szombat-

hely mellől származom. Általános gim-
náziumba jártam, úgyhogy nem volt
egyértelmű, hogy a BME-re fogok ke-
rülni, de mindig is inkább a reál tárgyak
érdekeltek. Fellapozva a felvételi tá-
jékoztatót leltem rá a Közlekedés-
mérnöki Karra. Érdekesnek tűnt, és a
mérnöki pálya amúgy is közel állt a szí-
vemhez. Távolabbi rokonaim között
van mérnök, de a szűkebb családi
körben ilyen értelemben úttörő va-
gyok. A műszaki vonatkozás ugyan
megvolt édesapám részéről, de a szü-
leim különösebben nem befolyásolták
a döntésemet. Úgy éreztem, hogy a
Közlekkar jó lesz nekem. 

Már le is diplomáztál, ugye?
Valóban, a Közúti közlekedés

szakirányon végeztem a nyáron. Így
utólag nem mondom, hogy nem volt
nehéz eljutni a diplomaírásig és -vé-
désig, de egyáltalán nem bántam meg,
hogy a Közlekkarra jöttem. Sok jó ba-
rátra tettem
szert, és úgy ér-
zem, hogy az
egész karnak na-
gyon jó a közös-
ségi szelleme, és
jó ebbe a csapat-
ba tartozni.

Hogyhogy itt
maradtál az új-
ságnál?

Mindig is szí-
vesen foglalkoztam a Közhírrel, és
úgy érzem, hogy elég jó gárdánk van
most, és úgy döntöttem, amíg időm en-
gedi, még próbálok hasznára lenni a
közösségnek.

Hogy kerülték kapcsolatba a
Közhírrel?

Már gólyaként is szívesen olvas-
gattam a lapot – noha akkor még nem
hittem, hogy én is fogok írni bele. Mi-
kor Pölczman Balázs lett a főszer-
kesztő, megkérdezte, hogy van-e ked-
vem az újságnál dolgozni. Másodév vé-
gén hívott először ülésre, és harma-
dévvel kezdtem írni. Akkoriban az év-
folyamomból többen is egyszerre kezd-
tünk foglalkozni az újsággal (Balage,
Csillu, Ispán), és szinte teljesen ki-
cserélődött az akkori szerkesztőség.
Egy kis gárdával indult meg az „épít-
kezés” – tíznél nem voltunk többen.

Milyen feladataid vannak a Köz-
hírnél?

Elsősorban cikkíróként tevékeny-
kedem. Azonban a korábbi időkben,
amikor még nem volt a maihoz hason-
ló szervezettség, előfordult, hogy be
kellett segíteni ide-oda, például én is
tördeltem egy-két cikket, sőt egyszer
tartalomjegyzéket is készítettem egy
első generációs színes Közhírhez. Volt
olyan is, hogy a képek utómunkájával
foglalkoztam besegítőként.

Mostanság GrafUrral együtt vi-
szem az újság egyik rovatát. Igyekszem
konstruktívan hozzáállni a feladat-
hoz. Csak akkor kötök bele egy cikkbe,
ha tényleg muszáj. A másik nagy te-
rületem pedig a blog, egészen az in-
dulásától kezdve, valamint a jelenle-
gi honlapunkat is én csináltam.

A Közhírben milyen témákról
kellett írnod eddig?

Ha nem is renitens cikkíró vagyok,
de az a típus, aki szinte mindig arról
írt, amiről szeretett volna. Jelent-

keztem egy-egy cikk-
ötlettel, és azokat
valósítottam meg.
Főleg könnyedebb
témáim voltak, pél-
dául kiállítás-bemu-
tatók, aztán csem-
pésztem egy kis focit
a hasábjainkra, sőt
írtam a vasútfotó-
zásról is. Szakmaibb
vonalon vasúti té-

mában voltak szösszeneteim, továbbá
egy-két építőmérnöki témát is érin-
tettem. A másik oldalon látható interjú
pedig életem első - valódi - interjúja.

Hogyan jött létre a mára igen el-
ismertté és látogatottá vált Közhír-
-blog?

Eredetileg a HK hozta létre, és
ránk bízták, hogy töltsük meg tarta-
lommal. Beletelt pár hétbe, mire ki-
találtuk, hogy s mint legyen. Tulaj-
donképpen Balage kezdte el a munkát,
majd csatlakoztam én is, és kiegé-
szültünk még pár emberrel.

Időközben elég sok társunk neve
felkerült a szerzők közé, de általában
igen kevés bejegyzéssel. A keménymag
megmaradt, és most már vannak újabb
aktív tagok is, szintén 2-3-an. Egy hó-
napban általában 4-7 között van a szer-
zők száma.

Várható valamilyen fejlesztés?
A fejlesztés régóta napirenden

van. Sikerült megszerezni a
kozhir.bme.hu domaint, ahova egy
összevont honlapot terveztünk, ami
összefogja a Közhír mindenféle inter-
netes megjelenését, az alapinformá-
ciókat, a blogot, képgalériákat egya-
ránt, csak egy kicsit háttérbe került ez
a projekt, így egyelőre az eredeti
koncepcióval működünk.

Milyen kedves emlékeid vannak
a Közhírrel kapcsolatban?

Volt olyan, hogy este 11-kor jött
az MSN-üzenet, hogy gyorsan meg kel-
lene írni egy cikket a holnap reggel
nyomdába adandó számba. Viccet fél-
retéve, kedves emlék például a tava-
lyi évzáró vacsoránk, amit sikerült
tető alá hozni. Örülök, hogy összejött
a csapat, mivel a tavalyi év igen szép
volt az újság fejlődése szempontjából.
Az idei Közhír szülinap is tetszett, fő-
leg az elődeink közvetlen hozzáállása.
Látszott rajtuk, hogy szívesen dol-
goztak ebben, és nagy lelkesedéssel,
ami máig kitart, és egymás iránt is
megvan a bajtársiasságuk – még akkor
is, ha nem is egy korszakban voltak itt
az újságnál. Ez példamutató szá-
munkra.

Mesélj a hobbijaidról! Nagy fo-
cirajongó vagy, ha jól tudom…

Jól tudod, mostanában is rend-
szeresen focizom, ha van rá lehetősé-
gem. Régebben volt egy csapatunk a
Villanyfényesen és az Iron Hook-on is.
Sajnos a csapat mostanra feloszlott,
mert szétszéledtek az emberek. Néz-
ni a focit, az meg alap! Kedvenc csa-
patom a Milan, de élőben sajnos még
nem láttam őket játszani. A sporton kí-
vül fotózni is szeretek, néhanapján ma-
kettezéssel is foglalatoskodom, és ha
csak tehetem, kimozdulok otthonról.

Köszönöm a be-
szélgetést!
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Seherezádé

Kovács Frigyes
Születési dátum: 1985. november 2.  
Feladatkör: cikkíró, blogger, rovatve-

zető
Oviban lufi volt a jele.
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Kezdjük a legelejéről: a csapat
2007-ben alakult, ekkoriban még a
csapat 80%-a közlekkaros volt, idénre
már csak a tagok fele van a karról,
sokan vannak villanykarosok, gépé-
szek, GTK-sok, sőt még egy építész-
hallgató is! A népszerűséget mutatja,
hogy a BME Formula Racing Team le-
velezőlistáján 150-200 ember szere-
pel, továbbá vannak olyan Erasmusos
hallgatók, akik direkt a Formula Ra-
cing Team miatt jöttek ide Buda-
pestre.

Ha jobban belegondolunk, ilyen
sok embert nehéz összetartani, bár a
kemény mag, aki igazán részt vesz a
munkákban, mintegy 25 fő. A szerve-
zeti felépítés több csoportot tartal-
maz, vannak műszaki és marketing
csoportok. A műszaki rész is több al-
csoportra oszlik, úgy mint hajtás,
motor, váz és elektronika alcsoport. A
felosztás szerint tudnak a hallgatók
egy-egy területre specializálódni.

Na, de következzen az izgalma-
sabb rész, lássuk milyen egy verseny,
s milyen felkészülés előzi meg azt.
Gyakorlatilag a fel-
adatok versenytől ver-
senyig folynak, tehát
nincs igazán idő pihe-
nésre, amint véget ér
az egyik verseny,
máris lehet készülni a
következőre. 2011-re
két versenyen való
részvétel a cél: 2011
júliusában az angliai
Silverstone-ban, majd
augusztusban hazai te-
repen, Győrben lesz
egy verseny.

A csapat két fő részből áll, a ju-
nior és a senior csapatból. A junior
csapat főként fiatalabb hallgatókból
áll, akik első FRT-s évükben az autó
terveivel neveznek a futamokra, míg
a senior csapat a tervezésben már
másodévben résztvevő hallgatókat
foglalja magában, akiknek legfőbb
feladata a juniorok tanítása, a terve-
zési munkálatok segítése, és termé-
szetesen a saját, előző évi terveik
alapján a versenyautó megépítése. A
szeptemberi tagfelvételen 110 fő vett
részt, így most elég sok ember kerül a
senior csapatba, valamint megalakult
egy 30 fős junior team, ők 2011-ben
versenyeznek a 2012-es autó tervei-
vel.

A versenycélok definiálása egy
kick-off meetingen, magyarul egy
projektindító értekezleten zajlik,
ahol az előző év értékelése mellett az
új célokat határozzák meg. 2010-ben
Silverstone-ban a csapat 20. helyet
ért el, az új cél egy ennél előkelőbb
helyezés elérése.

Az első feladatok között van a
szponzorkeresés, tagfelvétel-szerve-
zés és felelősök keresése. Egy-egy
Formula Student évad rohanósnak
mondható, mert mindössze 8 hónap
van arra, hogy a nulláról egy kész, le-
tesztelt autót elkészítsenek. A folya-
matnak három fő része van: tervezés,
építés, tesztelés.

Nemrég kapott a csapat egy új
műhelyt a Budafoki úton, a 33-as busz
Építész utcai megállója közelében

lévő műhelytelepen, ahol egyébként
is sok autós műhely van, ezért remél-
hetőleg különösen jól lehet majd ott
dolgozni - ugyanis ott zajlik majd a
versenyautó építése. Jelenleg még a
szerelőasztalokat készítik, ezután
jöhet a járműépítéshez szükséges
szerszámok beszerzése.

Most már tudjátok, hogy hogyan
kezdődik egy versenyévad, hol építik
a kocsit, ezért ugorjunk egészen a
versenyhez. Egy versenynek nagyon
komoly nevezési díja van. 25 főt lehet
nevezni - természetesen plusz neve-
zési költségért több embert is ki lehet
juttatni.

A megmérettetések majdnem
egyhetesek. Kedden van az indulás,
szerda reggel érkezés Silverstone-ba.
A pálya mellett egy nagyon jó hangu-
latú, közös kempingezést szoktak tar-
tani, ezen csaknem 100 csapat, tehát
körülbelül 2500 diák vesz részt. Ha

belegondolunk, ez több
ember, mint amennyien a
Közlekkarra járnak! Szer-
dán-csütörtökön van a gép-
átvétel, itt a biztonság-
technikai felépítésre fek-
tetik a hangsúlyt, hiszen a
verseny fő célja a bizton-
ság, nem pedig a gyorsa-
ság. A gépátvétel része a
fékteszt, ahol be kell bizo-
nyítani, hogy az autó fékei
képesek állóra blokkolni az
autó kerekét. Van egy
olyan teszt, ahol megdön-

Formula Racing Team – szórakozás és tanulás egyben

Bizonyára már mindenki találkozott a Formula Racing Team-
mel, de legalábbis hallott róla. E cikkben egy kicsit szeretném be-
mutatni a csapat tevékenységét.
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tik 60 fokkal az autót és azt nézik,
hogy fölborul-e, folyik-e belőle va-
lami; egy másikon azt vizsgálják, hogy
milyen hangos az autó. Sok csapattal
előfordul, hogy a kocsijuk nem megy
át a gépátvételen, ők még csütörtö-
kön javíthatnak a helyzeten.

Csütörtöktől indulnak az úgyne-
vezett statikus versenyszámok. Itt
van egy műszaki vizsga (Design Re-
port), ahol a vizsgatárgy maga az
autó, és az autót építő diákok tudását
mérik fel nem kisebb emberek, mint a
nagy autómárkák (Audi, BMW, Ferrari,
Porsche) mérnökei. Átnézik az autó
dokumentációját (Cost Report), a
kocsi tervét is prezentálni kell (Busi-
ness Plan), itt 10 perc alatt kell meg-
győzni a bírákat, hogy mennyire
klassz a kocsi, és ebbe érdemes be-
fektetni.

Ezek után jönnek a dinamikus
versenyszámok, amelyek a pontszám
60 %-át adják. Ekkor gurulhatnak az
autók a pályára, és közben mérik a
gyorsulást és a kanyarsebességet egy
kör megtétele közben egy nagyobb-
fajta gokartpályán - ez olyan időmérő
edzésszerű. Vasárnap az eredmények-
nek megfelelően állnak rajthoz a csa-
patok a futamra, akár a
Formula-1-ben. A futamon kétszer 11
kilométert kell megtenni, félúton pi-
lótacserével, eközben figyelik az autó
fogyasztását is. Tulajdonképpen ezek-
ből áll össze 1000 pont, amiből a jobb
csapatok 800-820-at szoktak megsze-
rezni. Az autó vezetése is egy fel-

adatkör, bár a versenyszámok úgy
vannak kialakítva, hogy a pilóta ké-
pessége ne igazán számítson, inkább
az, hogy mennyire van jól beállítva és
jól letesztelve az autó.

Persze a cél nemcsak a kiváló
versenyautók születése, hanem a jövő
mérnökgenerációjában rejlő lehető-
ségek kiaknázása is. A verseny lehető-
séget ad a diákoknak, hogy fejlesszék
és megmutassák tehetségüket, lelke-
sedésüket és elkötelezettségüket a
mérnöki gondolkodásmód iránt. Mind-
emellett az iparágban dolgozó cégek
számára is nagy jelentőségű a For-
mula Student versenysorozat. Szoro-
sabb kapcsolatot tudnak teremteni a
felsőoktatással, így az egyetemekről,
főiskolákról kikerülő műszaki értelmi-

ség már olyan naprakész ismeretekkel
rendelkezhet, amely megállja a he-
lyét a támogató cégeknél végzett
munka során; aki részt vett egy ilyen
csapat munkájában, biztosan könnyen
talál majd magának munkahelyet. Sok
csapattag ír TDK-dolgozatot is, ez már
szinte elvárás.

Végül, de nem utolsó sorban néz-
zük, hogy mi történik a régebbi For-
mula Student autókkal. Biztos sokan
szívesen hazavinnék őket, de ez eddig
még sosem történt így. A járgányok
különböző helyeken kiállításra kerül-
nek, illetve fontos cél, hogy az építé-
sük során felgyülemlett tudás
visszajusson az oktatásba. Idén Gép-
jármű elektronika tantárgyból egy
labor már a Formula Student-es autó
motorvezérlőjéről és szenzorairól
szólt. Ezt lehetne bővíteni, sokkal
több labort tartani az autóval kapcso-
latban. A 2009-es járgány éppen át-
alakítás alatt van, elektromos
hajtásláncot fog kapni, és még futa-
mon is fog indulni. A 2008-as autót
épp restaurálják, hamarosan fel lesz
újítva, kiállítási tárgyként találkozha-
tunk majd vele.

Ha valakinek kérdése van a té-
mában, esetleg csatlakozna a csapat-
hoz, akkor az info@frt.bme.hu e-mail
címen érdeklődhet!

Eszti

Oktatási eredmények:
3 elkészült versenyautó
180 diák
Laboratóriumi foglalkozások az

autón
Számos érdekes házi dolgozat
31 TDK dolgozat
4 TDK különdíj
6 OTDK dolgozat
20 diplomadolgozat
3 FISITA Student prezenáció
21 önálló laboratórium féléves

munka
5 külföldi Erasmus-os diák
Tudományos cikkek

Kapcsolat az iparral:
Közös fejlesztések
Oktatások
Gyakorlatok
Ösztöndíjak

FS Versenyeredmények:
2008 Hockenheim:
“2. legjobb újonc csapat”
összetett 49. hely
2008 Fiorano:  összetett 16. hely
2009 Hockenheim:  összetett 58.

hely
2009 Silverstone (2009/10-es idény

tervei):
“Legjobb műszaki tervek”
“Legígéretesebb csapat”
összetett 3. hely
2010 Silverstone:  összetett 20. hely
2010 Győr: összetett 2. hely



Ahogy a közismert mondás is
tartja, a jövő záloga a múlt értékei-
nek megbecsülése és méltó módon
való kezelése. A magyar vasút tipiku-
san olyan terület, amelynek dicső
múltja fényesebben csillog a jelen-
nél, több mint 160 éves történelme
bővelkedik megsüvegelendő momen-
tumokban.

A vasúttörténeti emlékek keze-
lése alapvetően a Közlekedési Mú-
zeum hatáskörébe tartozott, de az
idők folyamán egyre inkább erősödött
az igény egy tematikus, skanzen jel-
legű járműgyűjtemény létrehozására.
A folyamat a múlt század hatvanas-
hetvenes éveiben erősödött fel, ami-
kor is a dízelesítéssel párhuzamosan
fokozatosan, de az új járművek be-
szerzéséhez idomulóan egyre intenzí-
vebb ütemben vonták ki a gőzüzemű
mozdonyokat a forgalomból. Sok he-
lyen, általában helyi kezdeménye-
zésre a leselejtezett járművekből
egyet-egyet megmentettek, és szo-
bormozdonyként állítottak ki állomá-
sokon, illetve egyéb vasúti intéz-
mények mellett (igazgatóság, műve-
lődési ház stb.). Ahogy egyre keve-
sebb lett a gőzös, egyre inkább
előtérbe került a muzeális értékük, és
napirendre került a központi gyűjte-
mény kérdése. A helyszínnel kapcso-
latban több ötlet is felmerült. Az
egyik legesélyesebb sokáig Ószolnok
állomás területe volt. Ezt a pályaud-
vart még a Magyar Középponti Vaspá-
lya Társaság létesítette mint a
második magyar vasútvonal (Buda-
pest—Szolnok) végpontját, még 1850
előtt. Az idők során a vasúthálózat és

Szolnok város fejlődésével elhelyez-
kedése kedvezőtlenné vált, ennek is
köszönhető, hogy a fejlesztések során
egy teljesen új, modern, a kor szelle-
mét tükröző pályaudvart terveztek
Szolnokra, amely végül 1975-ben ké-
szült el. 1971-ben a közlekedéspoliti-
kai főosztály megbízást adott a MÁV
Tervező Intézetnek, hogy készítsen
egy tanulmányt egy leendő vasúti
skanzenről, amelynek Ószolnok adna
otthont. Ez a tervek szerint a vasúti
csomópont rekonstrukciójának har-
madik lépcsőjében valósult volna
meg. Ám erre – mint az kitalálható –
nem került sor, ugyanis a nevezett
harmadik lépcső egyszerűen elma-
radt. Noha egy helyszíni bejárás is
igazolta, hogy a skanzenhez a terüle-
ten álló műemlék jellegű épületek
nem pusztán eszményi díszletet szol-
gáltathattak volna, hanem kisebb át-
alakítások után egy korszak vasúti
forgalmi és pályaviszonyait is hűen
tükrözték volna. Anyagi fedezet hiá-
nyában viszont le kellett mondani a
tervről, olyannyira, hogy a projekt
közel negyedszázados Csipkerózsika-
-álomba zuhant.

Ugorva az időben az érdemi lé-
pések felé, a kilencvenes évek végén
a MÁV egy alapítványt hozott létre a
Magyar Vasúttörténeti Park megalakí-
tására és működtetésére. Döntés szü-
letett arról is, hogy ennek helyét a
fővárosban kell kijelölni. Két alterna-
tíva merült fel, az egyik az Istvántelki
Főműhely – ahol egyébként ma is sok,
állományból kivont, jobb sorsra váró
vasúti járművet tárolnak, sajnos mos-
toha körülmények között, a másik
pedig az 1996-ban bezárt Északi Fűtő-

ház volt. A választás ez utóbbira
esett, nem is méltánytalanul: a terü-
leten két fordítókorong és egy 34 ál-
lásos körfűtőház, továbbá számos
kedvező elrendezésű tárolóvágány ta-
lálható. A park alapító okiratának el-
lenjegyzésére 1999 novemberében
került sor, tíz nappal később pedig az
alapkőletétel is megtörtént. Közben
összegyűjtötték az országban elszór-
tan megőrzött járműveket, azokat a
típusokat is, amelyből már csak egy-
-egy példány maradt fent, létrehozva
ezzel azt a gyűjteményt, amely rég-
óta tátongó űrt töltött be. Az ünne-
pélyes megnyitót a következő évi (az
50.) Vasutasnapra, 2000. július 14-re
időzítették. Azóta a MÁV Nosztalgia
Kft. üzemeltetésében működik. Az el-
múlt évtizedben megvalósult további
említésre méltó infrastrukturális fej-
lesztés a Vasútmúzeum megállóhely
létesítése a Budapest—Esztergom vas-
útvonalon, amellyel a Nyugati pálya-
udvarból induló különvonatokon túl
lehetővé vált a park megközelítése
menetrendszerinti járatokkal is.

Közép-Európa legnagyobb, inter-
aktív vasúttörténeti parkja – szól a
reklámszlogen. Valóban, a hetvenezer
négyzetméteres területen mintegy
150 jármű állomásozik, ami magában
is tiszteletet parancsoló adat. Az in-
teraktivitás pedig abból ered, hogy a
látogatók szórakozási lehetőségek
széles palettájáról válogathatnak - il-
letve fizethetnek be a nekik tetsző
programokra. A lista olyan dolgokat
ölel fel, mint például a mozdonyve-
zetés (M28 mozdonnyal), kézihajtá-
nyozás, vasútmodell vezetés, sín-
autózás (Csajka vágánygépkocsival),
kerti vasutazás (mert hogy az is van!)
stb. Persze a hagyományos nézelődés
is kecsegtet éppen elég érdekesség-
gel.
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Vasúttörténeti Park, már 10 éve

Idestova már egy évtizede annak, hogy 2000-ben megnyi-
totta kapuit a Magyar Vasúttörténeti Park, becenevén a Füsti.



A park területére egy
székelykapun át léphetünk
be, a túlzott lendületvétel-
nek viszont egy csapórudas
sorompó szab gátat. Túlesve
a jegyvásárlás procedúráján
feltűnhet jobb kéz felől két
fogadóvágány, ahová a Nyu-
gatiból érkező különvonatok
befutnak. E mellett található
egy fás terület, ahonnan a
kerti vasút indul. Az évek
során egyre növekszik a meg-
lovagolható kisvonat vágány-
hálózata, bővítésén mostanság is
dolgoznak. Az infrastruktúrája is
egyre fejlettebb, a valódihoz hasonló
működésű jelzők és fénysorompók vi-
gyázzák a forgalmat. Az aprónép
komplex szórakozását biztosító ját-
szótér is itt helyezkedik el. Kicsit ar-
rébb kezdődnek a komoly látnivalók,
az első fordítókorong körül sorakoz-
nak a magyar gőzvontatás remekei. A
vasparipák körüljárhatóak, megsza-
golgathatóak-ízlelhetőek (bár utóbbit
senkinek sem ajánlom), némelyik
mellett pedig rámpa biztosítja a be-
pillantást a „konyhába”. Mindegyik
mellett tábla ismerteti röviden a
típus és konkrétan az adott példány
történetét. Érdekes dolgokat lehet itt
olvasni… A sor az egészen kicsi, két és
három hajtott tengelyű lokomotívok-
kal indul, hogy aztán eljussunk olyan
óriásokhoz, mint például a monumen-

tális 303-as vagy az 520-as tehervo-
nati mozdony. Észre sem vesszük, és
máris a főépülethez értünk. Ennek a
fogadóteréből lehet bemenni a fűtő-
házba, illetve itt működik az aján-
dékbolt, az emeleteken pedig
kiállítások láthatóak. Az elsőn egy
vasútépítést bemutató, a másodikon
pedig az Orient Expressz történetét
feldolgozó tárlat tekinthető meg. A
fűtőházban a legrégebbi személyko-

csik vannak elhelyezve, továbbá
szembetalálhatjuk magunkat a Keleti
pályaudvar makettjével is. Sajnos a
teljes épület nem járható végig,
ugyanis a túlsó szárnya üzemi terület.
(Viszont annál érdekesebb dolgok búj-
nak meg ott, itt utalnék a szövegdo-
bozban hivatkozott korábbi cik-
künkre…)

A szabadtéren viszont még szá-
mos megtekintésre érdemes műszaki
emlék sorakozik. Igazság szerint kicsit
azért a szerencsén is múlik, hogy ki
mit láthat éppen, attól függően, hogy
mikor látogat ki. Ugyanis a járművek
egy része most is használatban van,
különböző nosztalgia vagy üzemi fel-
adatokra. Az ilyen gőzösök két jeles
képviselője például a 242-es, amely
az egyetlen áramvonalasított magyar
gőzmozdony, illetve a „hazai vizeken”
szokatlan módon zöldre festett
109.109-es. A dízelmozdonyok sem
szerénykedhetnek, a megmaradt
NoHAB-ok (M61) zöme is itt rejtőzik.
Itt található továbbá az egyetlen lé-
tező példány a szerény mértékben
bevált M63-as és M46-os sorozatokból
(sajnos működésképtelenül). Idén
gazdagodott a park egy Ganz gyár-
totta MDmot szerelvénnyel, amely az
eredeti, bordó-vajszínű festésébe öl-
tözhetett. Motorvonatban egyébként
sincs hiány, itt van a Hargita (CBmot),
a kormányzati motorvonat („Kék
nyíl”), az Árpád gyorssínautóbusz,
Rába Balaton. Villanymozdonyokból
történelmi jelentőségű a két Kandó

gép, a V40-es és V60-as. Ere-
deti festésében pompázik a
két Ward-Leonard rendszerű
tolatómozdony, a V41-es és
V42-es, melyek közül utóbbi
2 éve már nosztalgiavonato-
kat is továbbít. Ha már ere-
deti festés, megemlítendő
hogy idén vedlett át klasszi-
kus gúnyájába a V43 1001-es,
amely viszont még aktív állo-
mányban van. Mégsem ezt,
hanem a szintén szolgáló
1008-ast szeretnék majd

megszerezni, mert az a sorozatban az
első, amit a hazai ipar készített (ld.
Közhír 68/3). A park rejtegeti az első
Gigantot is, tudniillik a V63 001-et
szimulátorrá alakították át. Persze
nem csak vontatójárműveket vonultat
fel a skanzen: találunk itt még gőzda-
rukat, hóekéket, hóhányógépet, régi
teherkocsikat és pályafenntartási sze-
relvényeket is.

Az állandó látnivalókon túl eseti
rendezvények is akadnak szép szám-
mal, ezek közül a legjelentősebb
talán az évente megrendezésre ke-
rülő Közép-Európai Gőzmozdony
Grand Prix, ahol izgalmas vetélkedőn
mérik össze ügyességüket a résztvevő
országok masinisztái. Ugyan nem vas-
úti program, de említésre méltó az is,
hogy a park ad otthont a hazai vete-
ránélet legnagyobb szabású esemé-
nyének, az OldTimer Exponak.

Azt hiszem, a Vasúttörténeti Park
olyan hely, amit minden közlekedés-
barátnak látnia kell legalább egyszer,
még akkor is, ha nem vasúti kötődésű.
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VASÚTTÖRTÉNETVasúttörténet

Freetz

A Közhír csapata négy éve tett lá-
togatást a parkban, az erről készült
beszámolót elolvashatjátok a 64/1-es
számban a 6. oldalon.



Előző számunkban eljutottunk
egészen az Ikarus vállalat E sorozatú
buszaiig, amikről megállapítottuk,
hogy legfőképpen a Volán-társaságok
igényeire szabták őket. Érkezett
azonban olyan visszajelzés, hogy szí-
vesen olvasnának a jelenlegi helyzet-
ről is a lelkes, Közhírt forgató
emberek, és hogy miért nem mutat-
juk be az éppen aktuális hazai fej-
lesztéseket városi buszgyártás terén.
Nos, jelen cikkünkkel ezt az elmara-
dást vagyunk hivatottak pótolni, bízva
abban, hogy még a legelvakultabb
buszfanatikusok is megelégszenek
ezekkel az információkkal, és senki-
ben sem marad az az érzés, hogy ez a
buszos elbeszélés-sorozat befejezet-
len marad. Bár hozzá kell tegyük,
hogy a rendelkezésre álló hely nem
teszi lehetővé, hogy valamennyi je-
lenlegi, hazai buszgyárat bemutassuk,
ugyanis többen vannak, mint gondol-
nánk!

Ez az év két igazi városi (csuklós)
busztesztet is hozott a fővárosi tö-
megközlekedés életébe (úgyis közele-
dik az újév, illik számot adni a
mögöttünk álló esztendő eseményei-
ről). Az egyik jármű a Credo névre ke-
resztelt, Kravtex Kft. által gyártott,
Citadell 19-jelzésű busz, a másik
pedig az Ikarus – vagyis a pontos-
ság kedvéért az Ikarusbusz Kft.
által gyártott, 187V jelzésű busz
volt. Két hazai gyártású koncep-
ció futott tehát a főváros utcáin,
ezzel nemcsak menetrendi fel-
adatokat ellátva, de számos él-
ménnyel is gazdagítva a busz-
rajongó kollégákat. Mindkét
buszt itthon gyártották, és sok
bennük a hasonlóság, de ez telje-
sen érthető, hiszen azért akkora

ország nem vagyunk, hogy két telje-
sen különböző megoldás szülessen
egyazon problémára. Hosszuk és szé-
lességük teljesen megegyezik (18,75
illetve 2,55 méter), viszont ezzel
mindkettő nagyobb a BKV-nál rend-
szeresített buszoknál.

Hasonlítsuk össze a két ifjú ti-
tánt, és lássuk, mik a hasonlóságok,
és mik billenthetik el a mérleg nyel-
vét az egyik vagy a másik gyártó ja-
vára. A rendszerváltás óta jócskán
átalakult Ikarusbusz Kft. új piachódí-
tási kísérletének első városi példánya
igen impozánsra sikeredett. Cseppet
sem emlékeztet a 200-as vagy akár a
400-as széria dizájnjára, annál inkább
illeszkedik viszont a modern, lekere-
kített élekkel és sarkokkal operáló di-
vatirányzatba – pontosan úgy,
ahogyan a Credo legújabb busza. A
kerek lámpák, az egy üveglapból ké-
szült szélvédő és az alacsonypadlós
kivitel mind azt sugallják, hogy a
gyártók nem szeretnének túlzottan
lemaradni a skandináv vetélytárssal
szemben. A műszaki jellemzőket te-
kintve is sok hasonlóság mutatkozik,
ami leginkább a hajtáslánc megvaló-
sításában észlelhető. A busz hátuljába
beorigamizott motor és a hátsótenge-
lyes hajtás sem vált ki különösebb ér-
zelmeket a rutinos pesti buszozókból.
Ami viszont már szembetűnő különb-
ség lehet, hogy a belső terek sokkal
tágasabbak lettek, mint a Volvo ese-
tében. Ez egyrészt következik abból,
hogy a Volvo-t eredetileg helyközi vi-
szonylatokra tervezték, másrészt

pedig abból a felismerésből, hogy a
belvárosi forgalomban az állóhelyek
előnyben részesítése (ezáltal az ülő-
helyek csökkentése) több utast enged
a „fedélzetre”. Ebben a Credo tud
többet, hisz a csukló után elhelyezett
öt darab lehajtható ülés elég ülőhe-
lyet biztosít a lazább időszakokban,
csúcsforgalomban viszont felhajtva
sokkal több állóhely válik szabaddá.
Ráadásul a mozgáskorlátozott utasok

számára is kényelmesen jut

hely, sőt a Credo-ban még egy baba-
kocsi is elfér egy kerekesszék mellett
mindenfajta nehézség nélkül. Szem-
betűnő különbség azonban, hogy a
Credo-ban az alacsonypadlós kialakí-
tás nem érvényes az egész utastérre,
hanem csak annak háromnegyedére.
A Low Entry rendszer jegyében kiala-
kított belső tér lényege – amely abból
áll, hogy a harmadik ajtó után az
utastér két lépcsőfokkal megemelke-
dik -, hogy egy olyan utasteret hozza-
nak létre, amely kielégíti az
alacsonypadlós követelményeket, de
a magasított far-részben mégis el
lehet helyezni a hagyományos (és ez
által sokkal olcsóbb) hajtáslánc ele-
meket. Ennek egyetlen negatívuma,
hogy a hátsó kapaszkodókat elfelej-
tették a padló függvényében maga-
sabbra szerelni, így egy lendületes
felálláskor igen impozáns puklit szed-
het össze az ember a homlokára. Az
Ikarus ezzel szemben teljes hosszában

alacsonypadlós, itt viszont valami-
vel magasabbak az ülések fellépő
dobogói a megszokottnál, ami ki-
csit nehezebbé teszi a leülést az
idősebbek számára.

Az Ikarus nagy húzása, hogy
ingyenes WiFi-kapcsolatot kínál a
buszon utazóknak. Sajnos nincse-
nek információink arról, hogy ez a
gyakorlatban hogyan valósult
meg. Ami a vezetőfülkét illeti, az
Ikarus megoldása valamivel puri-
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A magyar buszgyártás jelene

E havi számunkban a magyar buszgyártásról szóló cikksoro-
zatunk befejező részével ismerkedhet meg a kedves Olvasó. Eddig
áttekintettük az Ikarus vállalat teljes életét, most pedig követ-
kezzen a hazai buszgyártásunk jelenlegi helyzetének taglalása, és
két busz bemutatása.

Hazai buszgyártók a teljesség igé-
nye nélkül: Kravtex-Credo, Arc-Ika-
rus, MJT-Magyar Járműtechnika Zrt.
(export), Molitus, Csaba Metál, Nabi
(export).



tánabb környezetet biztosít, mint a
Credoé, bár a vezetők szerint mind-
kettőnek vannak gyermekbetegségei,
például nincs fogas a kabátnak, il-
letve a fülke nincs teljesen elvá-
lasztva az utastértől (ahogy
egyébként a Volvo buszban sincs).

Ami az utaskényelmet illeti, csu-
pán árnyalatnyi különbségek vannak -
a szó szoros és átvitt értelmében
egyaránt. A Credo üléseinek burkolata
puhább és bordó bevonattal készült,
míg az Ikarus ülései picit keményeb-
bek és kékek (nem mintha a színek
összefüggésben lennének a puhaság-
gal, de most ez van). Az Ikarus belső
kialakításában és székelosztásában
kissé ügyetlenebbnek tűnik a Credo-
nál, mivel vannak szintbeli eltérések
az azonos sorban lévő székek között,

valamint a közlekedőfolyo-
sók is szűkebbek. Ami a ka-
paszkodókat illeti, mindkét
busz bőven fel van szerelve
leszállás- és vészjelzővel,
amiket a Volvo buszokon
szocializálódott utazók
talán már nem fognak le-
szállásjelzőnek nézni és
folyamatosan nyomkodni,
és ezzel próbára tenni a
sofőr idegeit. A műanyag
kapaszkodók tekintetében a Credo az
erősebb, mivel itt nincsenek rögzítve
a pántok, azok szabadon mozgatha-
tók, míg az Ikarusnál ezek a fülek
nem húzogathatók össze-vissza.

Összességében tekintve a témát,
igen megnyugtató a helyzet abból a
szempontból, hogy igenis létezik Ma-
gyarországon buszgyártás, ráadásul a
buszok főbb alkatrészeit is hazánkban
állítják elő (a futóműveket a ZF vagy
a Rába – a vevői igényeknek megfele-
lően - , a fékeket a Knorr-Bremse
gyártja itthon). Abból a szempontból

pedig, hogy mikor utazhatunk ezeken
a buszokon minden nap, van még
miért izgulni. Bízzunk benne, hogy
hamarosan lesz egy olyan fővárosi pá-
lyázat, amelyet egy hazai gyártó fog
elnyerni. Hogy pontosan melyik lenne
jobb a kettő közül, nos, ezt már a
kedves Olvasóra bízzuk…
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Pól & GrafUr

Hogyan lehet belőled is mentor?
Először is szeretném, ha tudnád,

hogy mentornak lenni nem könnyű,
még ha annak is tűnik. Sokan abba a
hibába esnek, hogy lebecsülik ennek a
munkának a fontosságát, az időszük-
ségletét.  Mindenkinek, aki azon gon-
dolkodik, hogy szeretne részt venni
ennek a csapatnak a munkájában,
szüksége van a következő alapvető tu-
lajdonságokra: jó tárgyalóképesség,
segítőkészség, vállalkozó szellem,
csapatjátékos hozzáállás. Persze ez a
tevékenység összetettebb annál,
minthogy egyszerű szavakkal le lehes-
sen írni. Mivel különbözőek vagyunk,
másképpen gondolkodunk, ezáltal
mást várunk egy mentortól, más a
fontossági sorrendünk. 

Most súgok egy kicsit! A mentor
felvételik során feltett legfontosabb
kérdés: Szerinted mitől jó egy men-

tor? Az esetek többségében erre a
kérdésre adott válaszotok dönti el a
felvételi sikerességét. Hiszen a sza-
bályzatok ismerete, a tudás, amivel
egy mentornak rendelkeznie kell, az
megtanulható, megtanítható, de a je-
lentkezők hozzáállását megváltoz-
tatni csak nehezen lehet. A felvételi
menetébe tartozik egy több alkalom-
ból álló oktatás, ahol közelebbi isme-
retségbe kerülhettek a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzattal, a Térítési és Jut-
tatási Szabályzattal, karunk oktatási
rendszerével, a tankörrendszerrel, a
Hallgatói Képviselet munkájával, a
Kollégiumi Felvételi Szabályzattal,
valamint az új Fegyelmi és Kártérítési
Szabályzattal. Az oktatás után egy
szóbeli meghallgatás következik. Na-
gyon sokan elbizonytalanodnak a fel-
vételin, bár nem értem, miért. A
szóbeli meghallgatás az aktuális Hall-

gatói Képviselet előtt történik. Alap-
vetően ezekkel az emberekkel nap
mint nap találkoztok, beszélgettek, a
HaBárban együtt buliztok. Ezt ne fe-
lejtsétek el! Persze megvannak a ha-
tárok barátság és a feladatok
elvégzése között, de ezeket a határo-
kat KÖZÖSEN húzzuk meg! Bátran
mondhatom, hogy a felvétel sikeres-
sége nem múlik a barátságon! Sajnos
a felvételizők általában csak a saját
oldalukról vizsgálják a meghallgatást,
de szeretném, hogyha tudnátok, ez
mind a két oldalról egyformán nehéz!

Karunk mindig büszke lehetett
közösségének összetartására, hallga-
tóinak segítőkészségére! Remélem a
jövőben is a szíveteken fogjátok vi-
selni a Mentor Gárda és ezzel együtt a
közösségünkbe érkező elsőévesek sor-
sát! Számítunk rátok!

Lehetsz Te is mentor!!!

Karunkon 2001 óta működik a Mentor Gárda. Ez a kis csapat
hallgatói kezdeményezés eredményeként jött létre, és azóta is
azon lelkes hallgatók tartják életben, akik szívesen jelentkeznek
erre a feladatra.

Vígh Gabriella 
a. Gabica

BKV busztesztekről, valamint az
elmúlt években tesztelt buszokról bő-
vebben: http://www.bkv.hu/hu/jar-
mutesztek_bemutatasa/



A közlekes koli nem volt mindig
közlekes koli. Kezdjük ott, hogy a Kar
1951-ben alakult szegedi székhellyel a
Közlekedési Műszaki Egyetemen belül,
majd 1955-ben jött létre az Építőipa-
ri és Közlekedési Műszaki Egyetem. A
Közlekkar 1957-ben került Budapestre,
amikor is a vidéki hallgatók a Mária ut-
cai lánykollégiumban, illetve a Szent-
királyi fiúkollégiumban laktak. Ké-
sőbb, amikor a BME szerkezeti felépí-
tése rendezettebbé vált, az összes kari
hallgató a Mária utcai Kollégiumban ke-
rült elhelyezésre. 1981-ben –
láthatjátok, hogy jóval ké-
sőbb – a hallgatók átköl-
töztek a Bartók Béla út 17.
szám alatti kollégiumba,
mely akkoriban 325 fő el-
szállásolására volt alkalmas.
Az „U” alakú épület az egye-
tem fennhatósága alá tarto-
zott, sokáig Landler Jenő Kol-
légiumnak hívták. Ennek emlé-
két ma is őrzi a földszinten
lévő Landler-terem, mely szá-
mos öntevékeny körnek, ese-
tenként szakkollégiumoknak is
helyt ad egy-egy gyűlés vagy meg-
beszélés alkalmával. A majdnem 30 év-
vel ezelőtti állapotokra nyugodtan
használhatjuk a kaotikus és siralmas
jelzőket, hiszen Kocsis Zoltán volt
közlekes hallgató, majd kollégiumi
nevelőtanár visszaemlékezéseiből
konkrétan megtudhatjuk, hogy mi-
lyen volt az épület helyzete. Szinte lak-
hatatlanná vált az addigi évek során,
amihez nem csak a világháború „segí-
tette hozzá”, hanem az is, hogy az ad-
dig ott lakók olyan mértékben leélték
az egész épületet, hogy kimondhatat-
lanul hervasztó volt a helyzet. A falak,
a szobák, a bennük lévő bútorok mind-
mind az idő vasfogának munkálkodását
bizonyították, bár egy laktanyánál
nem volt rosszabb a környezet… Aztán
a sok változás miatt elindult a harc a
posztokért, illetve a házirend miatt.
Időbe telt az akkori igazgatónak le-

csillapítani a kedélyeket, de lassan
elült a „háború”, s kialakult egy ben-
sőséges viszony a hallgatók közt. Ha-
bár a kollégium állapota cseppet sem
javult, sőt, a helyzet mindig csak
rosszabbá vált, az alagsorban mégis ki-
alakították a HaBár elődjét, a Drönköt.
Jóformán ugyanúgy működött a dolog,
mint ma: ha nem ment a tanulás, le-
ült az ember egy sörre, és bár okosabb
nem lett, de legalább kicsit javult a
kedélyállapota.

A Drönk
mellett a leg-
fontosabb he-
lyiség az épü-
letben a „KISZ-
iroda” volt,
mely több szel-
lemi körnek is otthont adott: a kari
KISZ vezetőségnek, a Kollégiumi Diák
Bizottságnak, s a már akkor javában
működő Közhírnek. Talán mondanom
sem kell, hogy az iroda falainak, ha
füle lett volna, nagyon sok parázs vi-
tát és szórakoztató aranyköpést hallott
volna, hiszen aki valamelyik körben
részt vett, éjszakákat virrasztott át ott
az eredményes munka érdekében. Ne-
kik - akik annyit dolgoztak hallgató-
társaik jólétének biztosítása érdekében
- köszönhető a legtöbb ma is megren-
dezésre kerülő kari program, amiért
aztán tényleg megérte tevékenyked-

niük. A Csatabárdásás, a Közlekkari Na-
pok, a ma már Szalagavató Szakestély
által felváltott Kollégiumi Ballagás
mind-mind olyan események, melyek
nagy múlttal rendelkeznek. Apropó
Kari Napok. Az első alkalommal a ko-
lesz előtti járdára felfestették a „Sza-
vazz Joe Bácsira!” feliratot, majd
délben az akkori hatalom és rend őrei
már kint voltak a helyszínen, hogy biz-
tosan valami politikai akcióról van
szó. Hát igen, legtöbben erről a rend-
szerről már vajmi keveset tudunk…

Volt még itt Film- és fotókör,
Sportkör, Stúdió, melyek nagy jelen-
tőséggel bírtak az itteni életben. Egy-
egy rendezvény alkalmával, ha ké-
szültek fotók, azok másnap kikerültek
a falakra, s a bentlakók csak akkor lát-
hatták igazán, hogy mennyire sikerült
jól az előző éjszaka. Gondolom, azok
sem voltak visszafogottabbak, mint a
mai HaBár-bulik!

A Közhír mellett szerkesztettek
még egy újságot a kollégiumban, ez
volt a Kipufogó. Ezt minden évben egy-
szer, májusban adták ki, a végzősök ké-
szítették, s benne szerepeltek az el-

múlt évek
aranyköpé-
sei, humo-
ros történe-
tei, s nyu-
gati „szak-
lapokból”
kiollózott
művészfo-
tók telje-
sen mez-
telen höl-
gyekrő l .
Tudniillik

akkoriban
még Magyarországon nem lehetett
ilyesfajta magazint kapni, így mindenki
olyan úton-módon jutott hozzá az
örömökhöz, ahogy tudott...

Később, a nyolcvanas éves kö-
zepe–vége felé meg kellett szervezni
a karon működő szakoknak megfelelő
kollégiumi szakokat, mely rendszer-
nek az volt az előnye, hogy meglehe-
tősen alacsony költséggel, a kar tá-
mogatása mellett a hallgatók külföldi
szakmai utakat bonyolíthattak, pél-
dául a torinói Fiat-gyárba, a Párizs
közelében lévő Renault-gyárba, Bar-
celonába a Seat-gyárba, valamint a
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Történelem óra indul!

Sokszor elgondolkoztam már rajta, hogy a Baross koli mióta
a mi kolink, mióta olyan, amilyen, de még sosem jutottam el
odáig, hogy utánakérdezzek valakinél. Most azonban eljött az a
pillanat, amikor nem várat magára többé a tényfeltárás, s most
mindent megtudhattok a BGK-ról a teljesség igénye nélkül. Ér-
dekes lesz, ígérem!



Hollandiában lévő Philips-gyárba. Per-
sze ezek nemcsak gyárlátogatások vol-
tak, hanem városnéző kirándulások, s
a kellemest a hasznossal összekötő
utazások is egyben.

Ezután lassan megindult a kollé-
giumépület regenerálódása is: éves
ütemekben kezdték felújítani az egyes
részeket, s bár évtizedes munkába tel-
lett, de apránként élhetővé varázsol-
ták az addig erősen leromlott állapo-
tú helyet. Kellett a rekonstrukció, ez
tagadhatatlan, viszont azt hiszem,
még egy ilyen borzasztó rossz álla-
potban lévő házban is kellemes volt
olyan légkörben élni, mint amit a köz-
lekesek már akkor kialakítottak, s ami
még mai napig él és virágzik a koliban. 

A Kari Tanács az 1991. június 26-
i ülésén – az igazgató és a Kollégiumi
Bizottság előterjesztésére – a kol-
légium elnevezését
megváltoz-
tatta, így
1991. július 1-
jétől a BME
Baross Gábor
Kollégium ne-
vet viseli. Az
üzemeltetést és
a működtetést
az egyetem ok-
tatási rektorhe-
lyettese felügyel-
te és irányította,
akinek a munkáját
az Egyetemi Kollé-
giumi Tanács segítette.

Az elmúlt időszakban aztán újra
leromlott az épület állaga, látszott,
hogy sokáig ilyen körülmények között
már nem lehet lakni. Az egyetem szű-
kös anyagi forrásai miatt nem tudta se-
gíteni a felújításokat, így nagyon ne-
héz volt „lábra állítani” a haldokló fél-
ben lévő BGK-t. Az akkori igazgatónak
és gazdasági felelősnek szinte lehe-
tetlen helyzetben kellett tevékeny-
kednie az állagjavítás érdekében, így
a kar alkalmankénti kis támogatásából
kellett kihozni a lehető legtöbbet. Ez
hatalmas feladatokat állított a veze-
tés elé, de lassacskán sikerült élhe-
tőbbé tenni a környezetet, melyben a
bentlakó hallgatók is tetemes segítsé-
get nyújtottak, csak hogy végre ne
ilyen körülmények között kelljen lak-
niuk. Volt egy alapítvány, mely a kari

kollégiumért jött létre, innen jövő se-
gítségre lehetett még számítani. Mi-
után a Drönk annyira lepusztult volt,
hogy azt már emberi tartózkodásra al-
kalmatlannak nyilvánították, valamit
lépni kellett. A másik szárnyban az ala-
pítvány segítségével sikerült nagy erő-
feszítések árán kialakítani a mai szó-
rakozóhelyet, a HaBárt. (Gondoljatok
bele! Mi lenne ma velünk, ha akkor az
a sok ember ennyi mindent meg nem
tesz azért, hogy legyen valami kikap-
csolódási lehetőség? Áhh, inkább ne
gondoljatok bele…) Ugyanez az ala-
pítvány tett lépéseket annak érdeké-
ben is, hogy a videóhálózatot teljes
mértékben kialakítsák, így jutott el ad-
dig a színvonal, hogy már televíziót is
tudtak nézni a szobákban a hallgatók. 

Aztán jött az
újabb feketele-
ves. A megszorí-
tó csomagok mi-
att a kollégiumi
személyzet szá-
mát felére vol-

tak
kénytelenek
csökkente-
ni, a több-
ezres pél-
dányszámú,
itt üzemelő könyvtárat bezárták, az ál-
lomány az egyetem központi könyvtá-
rában került elhelyezésre. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy az addig
működő öntevékeny köröket, klubokat
tovább tudták üzemeltetni, így azok –
az igazgató támogatásával – tovább
folytathatták munkájukat. Később
megszűnt az Egyetemi Kollégiumok
Tanácsa, így nagy átalakulások mentek
végbe mind a karon, mind a kollégiu-
mi élet színterén. Változás állt be a
Hallgatói Képviseletben is, a vezetés-
ben is több dolog került átalakításra,
így történt meg, hogy a kollégiumi
ügyekkel attól kezdve egy Hallgató
Képviseletben tevékenykedő, a diákok

által megválasztott Kollégiumi felelős
foglalkozik a kolesz ügyes-bajos dol-
gaival. 

Újra előtérbe került ekkor az ad-
dig is óriási probléma, az épület ször-
nyű állapota. Nem várhattak tovább,
mert az addigi kisebb felújítások hamar
az enyészetéi lettek, a hely már-már
segítségért kiáltott, annyira rossz volt
a helyzet. Szerencsére végül sikerült
felújítani a szárnyakat annyira, hogy
azok hosszabb távon is megállják a he-
lyüket, pályázat útján nyert pénzből új
arculatot nyertek a vizesblokkok; a te-
akonyhákat és a nyílászárókat is rend-
be tették, valamint a víz-, gáz- és
elektromos hálózatokat is sikerrel, ha
nem is újjá, de újabbá tették. A két-
ezres évek elején kialakították a kor-
szerű, nagysebességű internethálóza-
tot is, illetve a számítógépterem is fo-
lyamatos fejlesztéseken ment keresz-
tül. Ennek köszönhető, hogy ma már
minden szobában elérhető az internet
(nem is akármilyen), s ez nagyban se-
gíti az itt élőket abban, hogy köny-

nyebben tanul-
hassanak, gyor-
sabban rátalál-
janak a számuk-
ra fontos anya-
gokra a világhá-
lón. 

Ma 321 fé-
rőhellyel rendel-
kezik a kollégi-
um, egy-, két-,
három- és négy-
ágyas szobákban
kapnak elhelye-
zést a hallgatók.

A felvétel a kreditek, a közösségi, il-
letve a szociális pontok alapján tör-
ténik, és akárki akármit mond, én úgy
vélem, megéri hajtani azért, hogy ide
bekerülhessen az ember, mert itt lak-
ni… talán az egyik legnagyobb él-
mény, ami történhet velünk egyetemi
tanulmányaink alatt. Ha nem hiszitek,
járjatok utána!

/Forrás: Harsányi László – Mátrai Mik-
lós: BUDAI Atlantisz/
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Zsu



Összefoglalás, taps, tollak katto-
gása, székek csattogása. Ez az! A srá-
cokkal egy darabig együtt megyünk, de
a kijáratnál mindenki másfelé indul. 

- Boldog karácsonyt! 
– Nektek is! 
Átvágok a kampuszon, a hó egy-

re vastagabb, frissen ropog a cipőm
alatt. Hullik a galléromba, ösz-
szébb húzom a kabátom. Alig
vártam már, hogy elenged-
jenek; annyi még a tenni-
valóm, erre itt kell ülnöm,
és hallgatnom ezt a sok dol-
got, amit majd soha nem
használok sehol. Na de nézzük,
milyen teendőim vannak. Meg kell
venni még azt az utolsó két ajándékot,
meg csomagolópapírt hozzájuk. Vajon
a Móriczon van? Nézzük meg abban az
új plázában… Na, de jó, itt is a villa-
mos. Fékez, de nem disszipatív, hanem
regeneratív, visszatáplálja a felsőve-
zetékbe a termelt energiát… Pedig
25.000 V így sem kevés. De miért is jut
ez eszembe? Na mindegy. „Fehérvári
út, final station, goodbye!” Fotocellás
ajtó, hőfüggöny, benn is vagyunk. 

Mindenhol karácsonyi díszek lóg-
nak az aulába a mennyezetről, vékony
acélsodronyokról. Elemi szál, kötél-
pászma, kötélmag. Azt már nem látom,
milyen sodrású. Vajon milyen feszült-
ségek ébredhetnek benne? Függeszték
súlya szorozva tíz Newtonnal, osztva a
keresztmetszet felületével, húzó fe-
szültség, kötélben más nem is igen le-
het. Jézusom, mi van velem?! Inkább
menjünk, keressük meg a szupermar-
ketet. Itt is az Intersp**. Multi cég, de
ki lehet az üzemeltető? Sp**. Nem, az
csak a rövid cégnév. Sp** Magyarország
Kereskedelmi Kft. Elnöke az ügyveze-
tő, döntéshozó testülete a taggyűlés,
minimum alapítótőkéje… Tényleg nincs
jobb dolgom? Na, hol az édességszek-
ció, keressük meg. Bonbonok, marci-
pán, grillázs, micsoda kínzás ez az éhes
gyomornak! Itt is van, amit keresek.
Narancsos trüffel, nyami! Várjunk
csak… Mondtam anyunak, hogy én is
nagyon szeretem, de mindig csak neki

veszek. Mi van, ha ő is vesz nekem? Ciki
lenne kicserélni egymással… Hogy le-
hetne ezt kiküszöbölni? Két személyes
játékelmélet? Én sem tudom, ő mit
vesz, és ő sem, hogy én mit. De lehet,
hogy most épp ő is erre gondol. Mi van,
ha azt hiszi, hogy én arra jutok, hogy
emiatt nem ezt veszem, és ő marad a

tervénél? Vagy ha azt mondja,
hogy ha én úgyis megint ezt
veszem, ő vesz mást? Végül
egyikünk sem kap csokit?
Áh, beteszem, aztán keresek
mellé valami mást… Pénztár,

gumihevederes áruszalag,
hány szövetbetét lehet benne?

Maximális erő szorozva biztonsági té-
nyező per…

- Jó estét! 
– Jó estét, négyszázkilencven lesz. 
Hogy lehet az áfatartalom 0,2,

amikor az áfa 25%, ki érti ezt… 
- Uram…! 
– Bocsánat, tessék. Boldog kará-

csonyt!
Hát nem igaz, mindenről beugrik

valami az egyetemről? Próbáljuk ki (na
persze, hogy pirosat kaptam)! Gyalo-
gos jelző: kétlencsés, jel-
zésképe álló ember, sétá-
ló ember. Ötöt villan zöl-
den a pirosra váltás előtt,
köztes idő után a keresz-
tes forgalom zöldet kap…
Pontosabban előbb piros-
sárgát.Mi van itt még? Asz-
falt: bitumen kötőanyagú
zúzottkő és mészkőliszt
és homok… Végre zöld! A
másik ajándékért be kell
ugranom a Nyugatinál a
Westendbe. Milyen forgal-
mas ez a Nyugati aluljáró,
és hogy áramlanak az emberek. Szét-
válnak, keverednek, ha kialakulnak álló
csoportok, azokat „körülfolyják”. Még
szerencse, hogy az oszlopok után nem
alakulnak ki örvények, milyen sok em-
ber szédelegne… Forgóajtó, nincs hő-
függöny, pont ez a lényege. Gyorsan
megkeresem a fotóboltot, megveszem
a képkeretet, aztán mehetek is haza.

Jaj, mégsem, még csomagolópapír is
kell. Milyen előrelátóak, azt is tarta-
nak. Okos dolog ez az árukapcsolás! A
csomagolópapírt is a papírgyárban ké-
szítik vajon? Ahány hengersor ott van,
biztos sok csapágy kell oda. Tengely-
csonk, Seeger-gyűrű, golyós, kúpgör-
gős. Már megint kezdem. Na, megvan
minden, mehetünk haza. Automata
üzemű metró, programszőnyeg, AVR.
„Kőbánya-Kispest, végállomás…” Gyor-
san meg kell előzni a sort, mert a kis
lépcső előtt hamar bedugul ez az
áramló közeg. Tömegáram (jele:    ):
1,5 ember/s. Háhá, lehagytam min-
denkit. Benn is áll a buszom. Ikarus
260, 6 henger, 10350 cm3, Diesel-mo-
tor. Seiliger körfolyamat, két izochor,
egy izobar. Gyorsítás: egyes, kettes,
hármas, itt vége is, törpe fűrészdiag-
ram. Beszívás, kompresszió, expanzió,
kipufogás. Munkások hegesztik az új
bevásárlóközpont acélszerkezetét, öm-
lenek a forró szikrák az állványról. Ív-
hegesztés, elektróda, hegfürdő, nem
szabad az ívbe nézni.

Hópelyhek száguldanak a busz
mellett átlósan hátrafelé, lassan gyűl-
nek az úton: a tapadási tényezőnek
annyi. Jaj ne! Kismama lépett le a zeb-
rára! A sofőr a fékbe tapos, a busz csak
kicsit csúszik meg. Hogy is van az ad-
héziós diagram? Ja igen, a halacska…
Ezek szerint nem tértünk át a farkin-

cájába. Igazán abbahagyhatnám már
ezt! Eljöttem már az egyetemről, mi-
kor veszem észre? Fékkulcs elfordul,
busz lassul, leszállás. A hó szakadatlan
hullik, megint a galléromba. Kint ma-
radsz! – gombolom be a kabátom.
Sárgán csillog a friss hó a gázlámpák fé-
nye alatt. Minden csendes. Végre in-
gerszegény környezet! Ha nincs inger,
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Mérnökkarácsony

„Integrál szinusz hiperbolikusz tészer gyök alatt…”… Kiné-
zek az ablakon. A délutáni szürkület felhőiből lassan hullanak a
nagy hópelyhek. Minden gondolatom az ünnepek körül jár. Csak
ne kéne még mindig a padban ülni!

Tű-
levél-hatásfok:

a karácsonyfa mi-
lyen hatásfokkal
tartja meg tűle-

veleit.



A Tanulmányi Ügyrend (TÜR) sze-
rint és az érvényes tantárgyi követel-
mények alapján a Kari Tanulmányi Bi-
zottság (KTB) a végleges tantárgyfel-
vételi időszak első napján a minta-
tanterv kötelező tantárgyaira vonat-
kozó zárthelyi ütemtervet készít. En-
nek folyamán a KTB figyelmet fordít
arra, hogy a Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzatban (TVSZ) leírtak érvényesül-
jenek. Eszerint egy naptári hétre leg-
feljebb kettő zh jusson, és lehetőleg
egy napon legfeljebb egy zh kerüljön
megíratásra (ezek a mintatanterv sze-
rint haladókra teljesülnek), és emellett
a szorgalmi időszak utolsó két hetében
a félévközi jegyre végződő tantár-
gyak zárthelyi dolgozatait előnyben
kell részesíteni. 

Azokhoz a dolgozatokhoz, amik
nagy tömeget érintenek, a KTH ter-
meket foglal. A teremfoglalás köz-
pontilag meghatározott idősávban tör-
ténik (pl. péntek 12-14). Így könnyen

előfordulhat, hogy két különböző év-
folyam mintatanterves zh-i időben fe-
dik egymást. Ez pedig nem előnyös
azon hallgatók számára, akik valami-
lyen mintatanterves tárggyal csúszás-
ban vannak. Ennek elkerülése végett
ebben a félévben úgy lettek ütemez-
ve ezek a zh-k, hogy egymásra épülők
egy időpontban (pl. Közlekedési rend-
szerek és Közlekedési pályák), illetve
egy héten legyenek (azért, hogy ne hal-
mozódjon fel a dolgozatok száma). Ez-
által a hallgatók mindegyik dolgoza-
tukat meg tudják írni első alkalommal.

Ezek után a tervezetet a Dékáni
Hivatal elküldi az érintett tanszékek-
nek, amin megegyezés alapján ők is
alakíthatnak. 

Tehát a nem mintatanterv szerinti
zh-knál, kötelezően választható tárgy-
aknál és a szabadon választható tárgy-
aknál (a felvehető tárgyak változa-
tossága miatt) nincs lehetőség az üte-
mezésre. A pót zh-k időpontjának elő-

re meghatározása sem mindig lehet-
séges, csak sokakat érintő ütközések-
nél a tanszékek hallgatói kérelmezés
szerint alkalmazkodhatnak a kialakult
helyzethez, de persze ez nem kötele-
ző, csak egy lehetőség.

Zárthelyi dolgozatok követésé-
nek könnyítése érdekében a Tanulmá-
nyi Ügyekért Felelős Bizottság (TÜFB)
által (hallgatói bejelentések szerint)
gondozott naptárat hoztunk létre.
Ezekre a bejelentésekre szükség van,
mivel a nem ütemezhető dolgozatok-
ról csak azok a hallgatók tudnak, akik
felvették az adott tárgyat. Ez a zh-nap-
tár elérhető a Hallgatói Képviselet ol-
dalán (www.kozlekkar.hu) a Tanulmá-
nyok fül alatt. Amennyiben ilyen, nem
mintatanterv szerinti tárgyakat vet-
tetek fel, vagy változásokat észlelte-
tek, küldjetek egy e-mail-t az okta-
tas@kozlekkar.hu-ra, hogy segíthes-
setek hallgatótársaitokon.

Sikeres abszolválást kívánok!
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Vértesi András
a. Andris

nincs kommunikáció. Vagy van?
A szignifikáció az a folyamat,
amelyben a szignifikátumhoz
szignifikánst… Sssss! Nézem a
hóesést, meseszép. Közeledünk,
kapukulcsot elő. Szia, kutya! Jól
van, jól van, nyugi. Nem ugrál!

- Megjöttem!
- Gyere légy szíves, figyeld a

bejglit, amíg kiviszem a ku-
tyát!

Leülök a sütő elé, nézek be
az üvegén, ott sorakoznak az
egyre aranybarnább rudak. Ve-
gyünk fel gyorsan egy feketesé-
gi fok-idő diagramot! A növekmény va-
jon lineáris, vagy parabolikus? Legyen
inkább parabolikus! A bejgli feketesé-
gi foka és az élvezeti értéke közt az
arányosság fordított, a gasztronómiai
élvezhetőség határértékét jelöljük
mondjuk g*-gal, levetítjük az idő ten-
gelyre… Á, inkább maradjunk a jó
öreg „ránézésre” módszernél. Kész is.

Na menjünk felállítani a fát! Behur-
colás után a tűlevél-hatásfok megál-
lapítható a beérkezéskor a fán lévő tű-
levelek számának és a kinti állapotban
számolt tűlevélszámnak a hányadosa-
ként, ebből a szőnyegtűlevél-százalék
is becsülhető. A háló lehúzása után az
expanzió jelentős, de nem robba-
násszerű. Alsó ágak lecsapása baltával,

a baltacsapkodó-feszültségi mo-
dulus beleszámításával… Így ni.
Díszek és fénysorok random el-
oszlás szerinti felhelyezése, so-
ros kapcsolású fényfüzér első
körtéjének megjavítása, aján-
dékok felületének a becslése,
közben áttérhetünk hengerko-
ordinátákra, integrálás… Akkor
ennyi papír elég is lesz. Olló,
cellux, masni, kész. Mindenki a
fa köré gyűlik, a csillagszóró tán-
coló fénye szinte hipnotikus…
Ahogy leég, halványulnak a kép-
letek, diagramok, összefüggé-

sek. Az utolsó szikra elpattan, csend
lesz. Boldog karácsonyt!

Sonci

A zárthelyik ütemezése, azaz hogyan készül a zh-rend?

A hallgatók körében sok kérdés merül fel a zh-renddel kap-
csolatban. Miért van pénteken zh? Miért van egymást követő na-
pon két adott tárgyból? Ebben a cikkben szeretném vázolni az irány-
elveket, illetve lehetőségeket.



Az ajándékozással ugyanis sokan
hadilábon állunk. A probléma pedig ka-
rácsonykor a legfullasztóbb. Ilyenkor
ugyanis nem halogathatjuk a vásárlást:
ha az egész család ott ül a fa alatt vá-
rakozva, akkor elég kellemetlen, ha
pont mi nem készültünk semmivel. Per-
sze nem mindenhol van ennek a szo-
kásnak ugyanolyan hagyománya: míg
néhányan egészen nagy csomagokkal
halmozzák el egymást, addig sok he-
lyen alig-alig van valami a fa alatt. A
két csoport között pedig sokszor egyál-
talán nem anyagi a különbség, egy-
szerűen csak így alakult ki. Én valahol
a kettő között helyezkedem el, a kö-
vetkezőkben tehát az arany középúton
foglak Titeket kalauzolni karácsonyi
ajándékötletek tekintetében.

Anyukánknak megfelelő megle-
petést találni egyáltalán nem nehéz
feladat. Általában ő az, akire a nagy-
szülők, nagynénik, nagybácsik rábízzák,
hogy a kevésbé gyakran látott roko-
noknak szerezze be az ő nevükben is
az ajándékokat. Nálunk erre az a
megoldás, hogy (mi „gyerekek”) min-
den november elején listát írunk azok-
ról a dolgokról, amiket év közben szí-
vesen megvettünk volna, de nem telt
rá, vagy szerettük volna megvenni,
csak a közelben éppen nem találtuk
meg, és nem volt kedvünk utánajárni.

Cserébe anyukánk kérés nélkül el-
mondta, mire vágyik. A tanácsom te-
hát: kérdezzetek rá, mit szeretne. Biz-
tos, hogy mondani fog valamit, sőt még
örül is neki, hogy olyasmit kap, amire

szüksége van. A mondottak mellé,
vagy azt módosítva természetesen
meglephetitek valamilyen más aján-
dékkal is. Például, ha konyharuhát sze-
retne (nem vicces, nálunk már volt
ilyen), akkor a szimpla „alapanyagot”
érdemes akár hímző-stúdióban vagy sa-
ját kezűleg egyedivé tenni.

Ha ez a verzió valamiért mégsem
működik, akkor sincs nagy baj. Elég
csak annyit tennetek, hogy végignézi-
tek vagy átgondoljátok, hogy otthon,
munka után mit szokott csinálni. Pél-
dául ha rendszeresen főz, a fűszerek
biztosan rettenetes nagy rendetlen-
ségben állnak, így vehettek neki fű-
szertartót. Ha sokat jár el otthonról,
akkor biztosan örül egy szép ékszernek
vagy ruhának. Ha szeret mécseseket
gyújtani esténként, akkor akár adhat-
tok neki abból egy hatalmas zacskónyit
(rengeteg helyen, többek közt drogé-
riákban is be lehet szerezni). Ha sza-
badidejében szívesen olvas, akkor
ajándékozhattok neki könyvet is, ami,
bár szintén gyakori ajándék, de sze-
rintem megunhatatlan. Arról nem is be-
szélve, hogy annyiféle témában jelent
már meg könyv, hogy ha jól választunk,
előfordulhat, hogy sikert aratunk az ol-
vasást kevésbé kedvelőknél is.

Egy anyuka mindig sürög-forog,
biztosan tudtok találni több olyasmit
is, amivel a hétköznapjait megköny-
nyíthetitek.

Az apuka már nehezebb falat, ő
ritkábban tudja elmondani, hogy mire
vágyik. Szerencsére azonban ő sem tét-
lenül tölti a hétköznapjait. Mivel ál-
talában a férfiak a (nagyobb) kenyér-
keresők, ennélfogva több időt töltenek
munkában, ezért neki választhattok

olyan dolgot is, amit ilyenkor tud
hasznosítani. Általános, de szép aján-
dék például egy tollkészlet, de szigo-
rúan csak akkor, ha hasznára van. Hi-
szen sokaknak az apukája nem irodá-
ban dolgozik, a műhelyben pedig nem
biztos, hogy szívesen előkapja a gra-
vírozott aranyat. Ebben az esetben vi-
szont megtehetitek, hogy valamilyen
munkaruhát adtok neki: például egy
egyedi (de nem nevetséges) pólót
vagy overallt.

Az apukák otthon sem tétlen-
kednek, viszont kicsit többet szeretnek
pihenni, így ennek eltöltésére sokan
örülnek például könyvnek vagy DVD-
nek. Utóbbit nagyon könnyű kihasz-
nálni, ugyanis a régi klasszikus soro-
zatok (pl. Columbo, Poirot, Onedin csa-
lád) sorra jelennek meg ilyen formá-
ban. Még ha el is alszanak előtte, ők
inkább hajlamosabbak arra, hogy bete-
gyenek egy-egy filmet a lejátszóba,
mint az anyukák. Egyébként ebből a
szempontból a legideálisabb a zenei
DVD, ugyanis annak nincs története, így
nyugodtan mehet alatta a szundi. És ha
már zene, akkor ne feledkezünk meg
a CD-kről sem, még ha nem is akartok
műsoros CD-re költeni, akkor is lehet
szép formát adni a lemeznek meg a bo-
rítónak matrica és egy kis számítógé-
pezés segítségével.

Azt pedig semmiképp se feledjük,
hogy az apukák férfiak: mindig örülnek
tehát egy üveg különleges bornak vagy
sörnek, illetve a témához kapcsolódó-
an szinte bárminek.

Túlzás nélkül állíthatom, hogy az
ajándékozási csoportok legnehezeb-
bikéhez érkeztünk. Nagypapának és
nagymamának ugyanis sokkal könnyebb
dolga van, mint nekünk: kaphatunk tő-
lük pénzt, vagy a már fent említett mó-
don átadhatják másnak a mi ajándé-
kunk beszerzésével kapcsolatos fel-
adatokat. Mi azonban ezt nem tehet-
jük, nem is csak azért, mert nevetsé-

2010. december 71/4

20. oldal A BME Közlekedésmérnöki Kar HÖK lapja

KARÁCSONYKarácsony

Karácsonyi dilemma, avagy kinek mit vegyünk?

A újságban tavaly több oldalas cikket szenteltünk annak, hogy
a karácsonynak nem szabad az őrült pénzköltésről és ajándékozásról
szólnia, én most mégis az utóbbi témát céloztam meg. Hiszen ha
már úgyis ez a hagyomány, akkor érdemes kicsit elszakadni a szo-
kásos és személytelen bögre-gyertya-édesség hármastól.

„…semmiképp se feledjük, hogy
az apukák férfiak: mindig örülnek
tehát egy üveg különleges bornak
vagy sörnek, illetve a témához kap-

csolódóan szinte bárminek.”

„A tanácsom tehát: kérdezzetek rá,
mit szeretne. Biztos, hogy mondani
fog valamit, sőt még örül is neki, hogy

olyasmit kap, amire szüksége van.” Nagyszülők

Apa

Anya



ges, hanem azért is, mert igazából nem
várják el, hogy ajándékokkal halmoz-
zuk el őket. Néha eszembe jut, hogy
még gyerekkoromban egyszer a nagy-
mamám egy csokor virágot kapott
nagypapámtól születésnapjára, és
mennyire örült. Ők már tényleg nem
várnak semmi különlegeset, de tisz-
teletből illik rájuk is gondolni.

Nekik bármit ajándékozhatunk,
ami „öreges”. Ruhát, zoknit (jó mele-
get a fázós lábakra), cipőt (ez inkább
legyen valamilyen kényelmes papucs),
régi tárgyakat (ne felesleges porfogót,
hanem mondjuk konyhai kiegészítőket,
szép gyertyatartókat, könyvtámaszt,
ilyesmit), nagypapáknak golf-sapkát
(most nagy divat, de még mindig ne-
kik áll a legjobban), nagymamáknak
kardigánt. Stílust nem kell rájuk eről-
tetni, inkább figyeljétek meg, miként
öltözködnek általánosságban. A nagy-
szülők szeretnek néha kiöltözni, leg-
többen vasárnap a templomba. Ilyen
alkalmakra jól jöhet a nagypapának
egy különleges nyakkendő, amire ak-
kor fog egy kicsit másképp tekinteni,
mint a többi százra, ha hozzá illő ken-
dőt vesztek a nagymamának, így lesz
a kettő egy pár.

Ezeken kívül a kozmetikumok, és
különböző teák, vitaminok lehetnek
még hasznosak, illetve velük kapcso-
latosan létezik még egy igazi jolly jo-
ker (már megfigyeltem, hogy az én
nagyszüleim is ennek örülnek legjob-
ban): a saját készítésű dolgok. Nagyon
egyszerűen lehet csinálni például az
ünnepi terítékhez díszeket, festeni
poharakat, vagy akár át lehet vállalni
a süteménysütést. Akinek nem fűlik a
foga a kézművességhez, az photos-
hoppal készíthet karácsonyi üdvözlő-

lapot, montázst a családi fotókból,
amit aztán különböző ajándéktár-
gyakra applikál(tat)hat vagy naptárrá
varázsolhat.

A jobb testvérek szintén szíve-
sen megkönnyítik a dolgunkat, ha
megkérdezzük, mire vágynak. Persze
a fiúk (tisztelet a kivételnek) általá-
ban erre is csak vállvonogatva tovább-
állnak, elviccelik vagy valami olyasmit
mondanak, amire nekünk nem telik. A
kozmetikum az ő esetükben elég jó al-
ternatíva, kivéve, ha egyáltalán nem
használják. Hiába vesszük meg
ugyanis az öcsénk arcára a legjobb
pattanástalanítót, ha úgyis elfelejti
használni, és még amúgy is cikinek
tartja, hogy krémezze magát. Ilyen
esetekre válasszuk inkább a kedvenc
márkájú tusfürdőjét, borot-
vahabját, samponját ma-
gába foglaló ajándékcso-
magot. Meg vagyok
győződve róla, hogy
ezeket a csomagokat
nők találták ki, és mi-
lyen jól tették! Tisz-
tálkodószerből úgyis
előbb-utóbb kifogy
mindenki.

Persze lehet en-
nél személyesebb
ajándékot is találni.
Itt is jó ötlet a testvér
hobbijához kapcsoló-
dóan venni valamit (a
legjobb helyzet az, ha sze-
reti a focit), de sokkal érde-
mesebb figyelni az év közben felme-
rülő igényeket. Figyelem! Ez a
módszer biztos eredményt ígér, de ki-
vitelezéséhez nagyon résen kell lenni.
A lényeg, hogy bárki bármikor felsó-
hajt, vagy felszólal, hogy ezt meg azt
mennyire szeretné, azt gyorsan meg-
jegyezzük. Valószínűleg apróságról
lesz szó, amit az adott személy szinte
egészen biztosan elfelejt az ajándé-
kozásig, de nagyon fog neki örülni.
Egyedül arra kell figyelni, közben ne-
hogy megvegye magának.

Gondolkoztam rajta, hogy ez a
csoportot megírjam-e egyáltalán, több
okból is. Egyrészt elég ciki, hogyha va-
lakinek a párja is olvassa az újságot,
és a fa alatt egy általam javasolt
meglepetést talál. Másrészt az ember
fia vagy lánya a legtöbb időt általában
a szerelmével tölti, és nekem az a
megfigyelésem, hogy a testvéreknél
említett módszert (miszerint minden
elejtett mondatra figyeljünk fel, és így
biztosan tudunk olyat választani, ami
megnyeri az alany tetszését) ilyen
helyzetekben tökéletesen lehet al-
kalmazni. Az összeszokott pároknál
ugyanis a lányok általában tudatosan
direkt elejtenek egy-két ilyen mon-
datot, hátha a fiúk felfigyelnek rá. Ami-
kor ők rájönnek, hogy „á, valószínűleg

azért nézi epedezve fél órája ezt a
fülbevalót, mert erre vágyik”,

akkor ők is mondanak néhány el-
rejtett ajándékötletet. Mivel
mindkét fél törekszik arra,
hogy üzenete biztosan célba
érjen, így nem is kell annyi-
ra résen lenni.

Még ha nem is vagytok
ennyire összeszokva, akkor
is valószínű, hogy annak,
akivel jársz, nem lesz gond
ajándékot választani.

Ezalatt a kategória alatt
persze nem csak a párkap-

csolatokat érthetjük, hanem a
barátságot is, arra viszont, hogy

mit vegyetek egy régi cimborának,
ne tőlem várjatok tanácsot. Úgy

gondolom, egy régi barátságban nem
lehet gond egy megfelelő meglepetés
kiválasztása. Erőltetni semmit sem
kell, a kevésbé jó haverok valószínű-
leg annak is örülni fognak és megle-
pődnek, ha a régi szokásokhoz híven
egy sima képeslapot kapnak a postán.
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Petrus

„…velük kapcsolatosan létezik
még egy igazi jolly joker: a saját ké-
szítésű dolgok.”

„A jobb testvérek szintén szívesen
megkönnyítik a dolgunkat, ha meg-
kérdezzük, mire vágynak.”

„…valószínű, hogy annak, akivel
jársz, nem lesz gond ajándékot válasz-
tani.”

Barát, barátnő

Testvérek



Műegyetemistaként nyilván mind-
annyian legalább egyszer (de inkább
többször) átéltük már a másnap kínzó
és szörnyű érzését, így tudhatjátok,
miről is beszélek. Hasogató fejfájás,
gyötrő hányinger, néha kiadós wc
előtt térdelés, bizonytalanná tévő
szédelgés; mindez általában hozzá-
tartozik egy végigbulizott, alkohol-
mámoros este másnapjához. De
ha nem is mindegyik egyszerre,
egy-két tünet azért a legtöbb
embernél jelentkezni szokott –
legalábbis azoknál döntő több-
ségben - , akik tudják hol a
határ, de mindig túllépik azt.
Viszont a macskajaj nem tör-
vényszerű, Ti is elkerülhetitek,
ha néhány jól bevált, már nagy-
apáink által is ismert „fortélyt”
kipróbáltok. A blogon közzétett
kérdőívből kiderült, hogy nem
ma kezdtetek a szeszkultúrával
és annak kísérő jelenségeivel
foglalkozni, mert nagyon sokan
nagyon sokféle variációt írtatok
a másnaposság elkerülésére
vagy leküzdésére. Íme néhány,
melyet talán mindannyian ismerünk,
mégis olykor-olykor elfeledkezünk
gyógyító hatásukról, mert másnapos
fejjel még a gondolkodás is elég ne-
hezen megy.

A már gyermekkorunkban is
szinte lételemet jelentő tej általában
mindenkin segít. Ugye hallottátok
már valamelyik barátotok vagy ivó-
cimborátok szájából, hogy „Ég a
beled? Igyál tejet!”? S higgyétek el,

tényleg nem butaság. A tej jótékony
hatást fejt ki a meggyötört gyomorra,
s ha isztok pár decit felkelés után,
(plusz csipegettek hozzá egy kis ke-
nyeret, szalonnát, pattogatott kuko-
ricát stb.) máris úgy fogjátok érezni,
hogy többé nem kell küzdenetek az
alkohollal, mert ezt a tej megteszi
helyettetek.

A „kutyaharapást szőrivel” dolog
nem nagyon szokott bejönni, bár
akadnak többen, akik erre esküsznek
– ahogyan ez a kérdőív eredményéből
is kiderül. Na de kérdem én: egymást
követő két napon inni? Nem biztos,
hogy a legnagyszerűbb ötlet. Úgy gon-
dolom (mert mondta egy ismerősöm
ismerőse…), hogy ha másnap isztok,
abból aztán nagyon hamar aznap lesz,
mert akkor már nem kell tetemesebb
mennyiségű alkoholt meginnotok
ahhoz, hogy berúgjatok. És ha berú-
gás… akkor valószínűleg újabb más-
nap. És mi következik ebből? Hogy
nem bírjátok kinyitni a szemeteket,
nem bírtok felkelni, nem bírtok jófor-
mán élni sem, s iskolába menni maxi-
mum a szomszéd fog, mert Ti biztosan
nem. Természetesen alkoholmennyi-
ség (és -minőség) függő a következő
nap nehézsége, de a tapasztalat azt

mutatja, hogy egy átmulatott éjszaka
után vajmi kevés esély van arra, hogy
beüljetek bármilyen órára is, főleg ha
az még csak nem is katalógusos… Ezek
után persze mindenki maga dönti el,
hogy mennyire érzi a pozitív oldalát a
többnapi részegségnek.

Én ugyan személy szerint soha,
semmilyen formában nem fogyasztok
szeszes italt (kivéve szerdánként, ün-
nepnapokon és egyéb kiemelt fontos-
ságú rendezvényen…), de azt tudom,
hogy az undorító gyomorliftet és
szájszáradást sokan úgy vészelik át,
hogy beállnak a zuhany alá, és addig
folyatják magukra a vizet – tetszés
szerint meleget vagy hideget, - amíg

el nem múlnak ezek a kelle-
metlen tünetek. Lehet, hogy
kétszer-háromszor meg kell
ezt ismételni, de tényleg célra
vezethet, hiszen a zuhany fel-
frissíti a testet és a lelket, s ha
már valamelyik a kettő közül
ép, akkor valószínűleg már a
másik is helyre fog rázódni las-
san. És az sem egy elhanyagol-
ható és mellékes dolog, hogy
szerintem az emberek 99%-a
nem szokott hajnalban, buliból
hazaérve lezuhanyozni, s így
csak ébredés után döbbenhe-
tünk rá, hogy nem olyan illa-
tunk (szagunk…) van, mint aki
most szabadult egy parfümüz-
letből. Ha másért nem, a tisz-

taság és rend kedvéért ajánlott
zuhanyozni egyet. És hát a víz nem-
csak kívül teszi rendbe az embert,
hanem belül is: a sok (literben gon-
dolkodjatok) ásványvíz – főleg szén-
savmentesen - is előreviszi a gyomor
regenerálódásának folyamatát, ugya-
nis az alkohol lebontásában a víz se-
gíti leginkább a májat, úgyhogy lássuk
be: a víz nem csak az állatoknak való
innivaló.

S ha már feltártuk a másnapos-
ság elleni módszerek ötletekben bő-
velkedő tárházának egy nagyobb
részét, akkor természetesen nem ma-
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Másnaposok – másnapos sokk

„Kerüld el a másnaposságot – maradj részeg!” – mondja a jó
öreg közmondás, melynek tanító jellegét inkább nem firtatnám,
hiszen nem sok van neki. Hamarosan Mikulás, karácsony, utána
szilveszter (ugye, milyen hamar elszaladt ez az év is?), s ha újévi
buli, akkor természetesen szem nem maradhat szárazon, meg per-



radhat ki anyu vagy nagyi gőzölgő,
aranysárga húslevese sem, hiszen a
legtöbben mégis csak ezzel gyógyít-
gatják magukat azokon a bizonyos na-
pokon. Biztos nagyszerű hatást fejt
ki, de talán aki kolis, nem szaladhat
haza csütörtök délben enni egy kis
tyúkhúslevest, illetve aki rá sem tud
nézni olyankor a kajára, egyből meg
van lőve ilyen téren. S talán többen
(sajnos?) ehhez a kategóriához tarto-
zunk… Pedig enni fontos lenne! Minél
többet eszünk másnaposan, annál
könnyebben tűnik el a szervezetünk-
ből az alkohol, ami erősen gyorsítja
az „ágyban, párnák közt” helyzetből
a „már boltba is elmegyek” helyzetig
való eljutás folyamatát. Onnantól
pedig, hogy eljutottál a „kimegyek a
levegőre” köztes pontig, már nyert
ügyed van, mert a friss levegő
gyógyír a megfáradtaknak és
azoknak a szerencsétlen
sorsú embereknek, akiknek
„valami részeg disznó tele
itta a pofájukat” (ahogyan
egy közeli ismerősöm véle-
kedik magáról berúgás után).

Van persze, amit pénzért
nem lehet megvenni. De minden
másra ott a gyógyszertár, ahol vehet-
tek egy doboz fájdalomcsillapítót! Ha
már végleg nem bírjátok cérnával, és
már az őrület határán vagytok a ha-
sogató fejfájástól, akkor elő a gyógy-
szeres ládikát meg 1 liter vizet, és ne
hagyjátok, hogy az egész napotok
tönkre menjen az előző napi dínom-
dánomtól. Vegyétek be a kis fehér pi-
rulát, dőljetek le még félórára, s a
gyógyulás (majdnem) minden esetben
garantált!

Habár szinte mindenki az Algopy-
rinre esküszik, s azt mondják, nincs
annál hatásosabb ellenszere a más-
napi fejfájásnak, vannak néhányan,
akik úgy tartják, hogy a C-vitaminnál
nincsen jobb. Mindegy, milyen formá-
ban veszitek be, - legyen az egy kis
bogyó vagy fél kiló citrom - elősegíti a
másnaposság elmúlását és az egyen-
súly helyreállítását. 

Mindezen gyógymódok nem csak
nektek, de a körülöttetek élőknek is
segíthetnek a Ti másnaposságotokat
elviselni, hiszen valljuk be, olyankor
nem a legjobb társaság az ember. Van
aki azért, mert egy vödör fölé hajolva
tölti a délelőttöt, van, aki azért, mert
üvöltözik kínjában a másikkal, van aki
pedig azért, mert halálra piszkálja az
ott lévőket ilyen-olyan mondvacsinált
indokkal. Ez bizony nem a legjobb
dolog. Akármennyire is nehéz, kísé-
reljétek meg ilyenkor a magányba és
csendbe burkolózást, mert könnyen
veszekedés lehet a vége, ha egy-egy
olyan dologra, - ami máskor fel sem
tűnik - , a másik letolásával reagá-
lunk. Mert bár sokszor hangzik el a
mondat koccintás során: „Sose békül-
jünk ki!”, azért mégiscsak jobb a

béke és a nyugodt légkör.
Egy szónak is száz a

vége, a másnaposság sen-
kinek sem tartozik a ked-
vencei közé (még ha
néhányan akár már hozzá
is vagytok szokva a tüne-

tekhez.) Próbáljátok elke-
rülni valamilyen úton-módon!

Vagy ne igyatok (de ez nyilván szent-
ségtörés lenne), vagy ne igyátok végig
egy éjszaka alatt a szórakozóhely
vagy otthoni minibár italpalettáját,
mert hamar előjöhet a kedvenc me-
sefiguránk, Vuk, a kis róka, aminek
gondolom, senki nem örül annyira,
mint a Mikulásnak vagy a Jézuskának
vagy a húsvéti nyúlnak vagy sorolhat-
nám még tovább az inkább ajándékot,
mintsem másnaposságot hozó ünnepi
főszereplőket…

Már csak egy tanácsom van szá-
motokra, amit még nagyon régen hal-
lottam valaki nagyon bölcstől, aki
nyilván már tapasztalta az élet összes
kisebb-nagyobb velejáróját. A tanács,
azt hiszem, mindent elmond a kitalá-
lójáról: „Fogyasszatok mértékkel és
tartózkodóan. Mérték a vödör, tartóz-
kodás az asztal alatt.”

Kellemes józanodást a Közle-
kesnek!
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HANGOVERHangover

Zsu

Van persze, amit pénzért nem
lehet megvenni. De minden másra
ott a gyógyszertár, ahol vehettek egy
doboz fájdalomcsillapítót!

S íme, néhány gyöngyszem a kér-
dőívre válaszadók tollából (billen-
tyűzetéből):

Kérdés:
„Meg tudod előzni a másnapossá-
got? Ha igen, mivel?”

Válaszok:
„Kitáncolom… Vagy pedig ’taktikai
hányás’ lefekvés előtt.”

„Lefekvés előtt magamba eről-
tetek sok-sok vizet, így állandóan
p**álni kell, de nem leszek másna-
pos... annyira”

„A másnaposság vagy jön vagy
nem.”

„NEM, mert még nem sikerült
kiderítenem az okát.”

„Kocsival megyek.”

Kérdés:
„Mivel kezeled a másnaposságot?”

Válaszok:
„Sok alvás, egész napos vajúdás.”

„Folyadék, alvás, sör.”

„Alvás, kevés fény, kevés hang.”

„Fetrengek, vizet iszom, mást nem
tudok tenni, mert ahhoz el kéne
hagyni az ágyat.”

„Kínai kaja.”

„Sok folyadék. Az ásványvíz a
barátod!”

„Tej, ejakuláció, alvás.”

„Elbújok egy sarokba.”

„Átalszom, vagy kék P*werrade +
túrórudi + pattogatott kukorica
kombó.”

„Ágyba ájulás előtt rengeteg vizet
iszom... rosszullétig. Utána
kidőlök.”



„Szilveszter éjjel,
ülünk egy széken,
kettesben, úgy, mint rég,
A szemedet nézem,
s hirtelen érzem,
felszáll velünk a szék!”
E kedves dalra asszociálva rögtön

felgyülemlenek bennünk az emlékek,
kikkel, hol, s miféle vigadalmakon
vettünk már részt az elmúlt évek for-
dulóján. Lehet ’tombolós-diszkós-
haverkodjunk vadidegen emberekkel
az új év tiszteletére’ tí-
pusú, vagy ’csinál-
junk egy házibulit,
hogy az elkövetke-
zendőkben a szom-
széd néni még
véletlenül se szólít-
son le egy röpke cse-
vejre a lépcsőházban’
célzatú, esetleg ’fa-
gyoskodjunk egész
éjjel, mert a pia úgy is
melegít’ szellemben
tomboltuk át az éjszakát
a havas utcákon. De az is
lehet, hogy csak ’majd az
utolsó pillanatban kiderül,
mi lesz, és abból lett a leg-
nagyobb party’ estét éltük
át. Mindegy, hogy milyen
formában, a lényeg, ha jó a
társaság, az esténk rossz már
nem lehet. Idén is válogatha-
tunk ezerféle lehetőség közül, de
akár az előbb felsoroltakból is lehet
szemezgetni…

„Kirepül az ablakon,
átsuhan a városon;
Vigyázok, hogy el ne szédülj,
átölel karom!
Részegek a csillagok,
pezsgőt iszik fenn a Hold.
Álmos öreg felhők között
furcsán imbolyog...”
Ám a szöveg is jelzi, hogy az al-

kohollal nem árt csínján bánni, mert
könnyen elkezdhet velünk is forogni a
világ, és akkor valóban jól jön egy kar,
mely átölel, és nem engedi, hogy a
Holdat egy táncoló diszkógömbnek
lássuk! Az pedig pláne nem lehet túl
jó érzés, ha a többiek másnap a

10,9,8… B.U.É.K. pillanatáról érte-
keznek, és neked még csak halovány
emléked sincsen az üggyel kapcsolat-
ban. Tehát legalább éjfélig csínján a
magasabb alkoholtartalmú nedűkkel,
de aztán bele lehet adni apait-anyait. 

Íme egy recept, mely finom is és
ha 00:00-ig ebből kortyolgatunk, ga-
rantáltan éppen kellemes állapotba
kerülünk a visszaszámlálásra.

Meggybólé:
Hozzávalók:
80 dkg meggy
15 dkg porcukor
1 dl rum
7 dl száraz vörösbor
7 dl vörös pezsgő
vaníliás cukor, fahéj, szegfűszeg
Elkészítés:
Meggyet kimagozzuk, megszór-

juk a porcukorral, meglocsoljuk a
rummal, felöntjük a száraz vörösbor-
ral, és ízlés szerint ízesítjük vaníliás
cukorral, fahéjjal, szegfűszeggel. Egy
éjszakát állni hagyjuk, majd tálalás-
kor hozzáöntjük az üveg pezsgőt. Hi-
degen a legfinomabb! 

Különös szilveszter;
köszön egy hóember,
utánunk néz,
míg száll velünk a BŰVÖS SZÉK!

Ha már abba a stációba értünk,
amikor egy kedves, szénszemű, répa-
orrú hóember is – véleményünk sze-
rint – meghív egy felesre, akkor
garantáltan elértük azt az állapotot,
melyben nem árt egy kicsit pihenni.
Ennek ugyancsak több formája léte-
zik. Vad elhatározással vethetjük ma-
gunkat a táncparkettre és kirázhatjuk
magunkból a felgyülemlett émelyítőt.
(Csak nehogy túlrázzuk…) Szívhatunk
friss levegőt, de ezen nem a nikotin
jótékony hatását kell értenünk; il-
letve ehetünk pár falatot, mely
ugyancsak csökkenti a bevitt százalé-

kok mennyiségét. Lássunk me-
gint csak egy igen

egyszerű re-
ceptet, mely
nem árt, ha
akad az aszta-
lon a sokféle
töményebbnél
töményebb fo-
lyékony adalék-
anyag mellett.
Neve is jelzi,
hogy ha nem ké-
szítitek el, azt 
igazán nem az
ürességtől kongó
pénztárcátoknak kö-
szönhetitek, ugyanis
szinte nem kell hozzá
„semmi”.

Csóró pogácsa:
Hozzávalók:
30 dkg liszt

6 kanál víz
1 kanál ecet
ízlés szerint só
1 tojás
reszelt sajt
Elkészítés:
A lisztet elmorzsoljuk a marga-

rinnal, megsózzuk, majd a vízzel és
ecettel összegyúrjuk. A tésztát alufó-
liába csomagoljuk és hűtőbe tesszük,
míg meg nem keményedik (kb. 45
perc). 1,5-2 cm vastagra kinyújtjuk,
pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, ki-
vajazott vagy sütőpapírral bélelt tep-
sibe rakjuk, megkenjük a felvert
tojással, megszórjuk reszelt sajttal és
előmelegített sütőben világosra süt-
jük.

Jó étvágyat!
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„Különös szilveszter...”

Elkerülhetetlen. Minden évben eljön ez a nap. 
Ki megfogad, ki elfogad, ki tárogat, ki vár sokat.



Ha túl vagyunk az evésen és ivá-
son, még mindig nagyon sok minden-
nel színesíthetjük az estét. 31-e előtti
napokon lépten nyomon, így aluljá-
rókban-felüljárókon, lépcsők alján-
tetején, boltban és bolt előtt, utca
szélén és az utca kellős közepén is
megtalálhatóak az árusok, kik szebb-
nél szebb, méregdrága, haszontalan
dísztárgyat akarnak ránk sózni. Lásd:
konfetti, szalagok, parókák, trombi-
ták minden méretben, álarcok a leg-
gusztustalanabb figurától a herceg-
nőig és világító, villogó, vibráló tár-
gyak, melyek véleményem szerint
csak tovább emelik az est fényét. De
ne feledkezzünk meg a pirotechnikai
eszközökről sem, amelyek használata
ekkor ugyan megengedett, de ember-
társaink testi épségét még kissé illu-
minált állapotban sem téveszthetjük
szem elől. 

Azt hiszem, mindenkiben felme-
rül a gondolat: új év, új kezdet, új le-
hetőségek. Nem árt változtatni?!
Kérdés vagy tagadás, kinek mi. Van,
aki teljes mértékben elzárkózik a fo-
gadalmaktól és van, aki kifejezetten
ezt az időpontot várja, hogy változas-
son az életén. Az utóbbiaknak is két
csoportja van: azok, akik igyekeznek,
és általában be is tartják a tett foga-
dalmukat (legalábbis hosszabb ideig),
és azok, akik megpróbálják ugyan, de
pár napnál tovább úgy sem bírják a
nagy elhatározást. És milyen terüle-
teken is kezdünk ilyenkor új életet?
Általában az evés, dohányzás, munka,
család, baráti kapcsolatok, szerel-
mek, kikapcsolódás. Azok a sarkalatos
pontjai életünknek, melyeket tudjuk,
hogy egyik napról a másikra nem tu-
dunk megváltoztatni, de változtat-
nunk kell rajta és egy ilyen forduló
ezért is tűnik rá jó alkalomnak! 

Hajrá mindenkinek, aki fogad…

Azonban összes ismerősünkkel
mégsem tölthetjük együtt a szilvesz-
tert - hacsak a Facebookon nem alakul
egy oldal, ahol ’Szilveszterezzünk
együtt!’ szlogennel mindenki a képer-
nyőre tapad, és online keményen tolja
a partit -  így kénytelenek leszünk va-
lakitől távol mulatni. Ám a XXI. század
már erre is kitalálta a megoldást,
küldjünk szilveszteri sms-t!

„Különös szilveszter,
táncol a hóember!
Akár egy filmben,
felvillan sok furcsa kép!”

Kívánom hát mindenkinek, hogy
a másnap ne legyen nagyon másnap,
és vidáman, nagy nevetések köze-
pette tudjatok beszélgetni barátai-
tokkal, családotokkal, azokról a
felvillanó, kedves képekről, melyeket
együtt éltetek át. Ne feledjétek,
ilyen csak egyszer van egy évben…
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Judit

Fogadalmak Top 10:

1. Egészségesebben táplálkozom…
2. Holnaptól nem dohányzom…
3. „Szívem, a mai napot kettes-
ben töltjük!”…
4. Olyan sportot választok, ami
illik hozzám…
5. Sokkal türelmesebb leszek…
6. Megígérem, hogy jövőre szor-
galmasabb leszek…
7. Szelektíven gyűjtöm a hulladé-
kot…
8. Kevesebbet chatelek és szörfö-
lök a neten tanulás közben/he-
lyett…
9. Nagyon fontos kultúrtörténeti
jelentőségű helyekre látogatok el
a szabadidőmben…
10. Idén sem mászom meg a
Mount Everestet…
És ami mögötte van:
1…. miután rendeltem egy pizzát
és megittam hozzá fél liter kólát.
2…. vagy legfeljebb nem nézem
meg, mit írtak a dobozra.
3…. „Én nézem a meccset, te
főzöl!”
4…. az első emeletre fölgyalogo-
lok, de a holnapi izomláz miatt
lefelé már lifttel jövök.
5…. ha ma már eleget dudáltam.
6…. most már biztosan bemegyek
hétfőn reggel az előadásra.
7…. a szemetes meg összeönti az
egészet.
8…. persze a Facebook mint intel-
lektuális oldal, ez alól kivétel.
9…. megnézem, hol élnek a Beré-
nyiék Barátok közt.
10…. mert ez legalább tuti bejön.

Nézzük a legjobbakat:

1. Sül a malac, zsírja fröcsög, bol-
dog újévet, te köcsög.
2. Igaz, hogy még nincs itt az év
vége,
De én lehet, hogy négykézláb
érek a végére.
Ezért hát, míg stabilan állok,
Boldog Új Évet Kívánok!
3. Üres a hordó,
repül a korsó, mindenki fekszik az
alkoholtól,
micsoda álmok és még milyen lá-
nyok!
Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁ-
NOK!!!!!!!
4. Tegnapelőtt tuska december
29.,
Tegnap tuska december 30.,
Matuska Szilveszter.
5. Disznó sivít, petárda robban,
részeg feje a padlón koppan.
Róka család a wc-ben, Lagzi Laj-
csi a tv-ben. Több rímet ide nem
vágok,
Boldog Új Évet Kívánok!
6. Utolsó napján ennek az évnek,
ekkor leszek én nagyon részeg!
Ezért írok előre, találkozzunk jö-
vőre! BUÉK!!!
7.A világ bármely részén élsz, és
bárki vagy, szeretném, hogy légy
egy kicsit boldogabb! 
Kívánj igazabb ünnepet, kívánj
igazabb életet, ahogyan én
Neked! Boldog Új Évet!



Számtalan módon próbálták már
rendszerbe foglalni a rengeteg téve-
dés hosszú lajstromát. Néhány főbb
kategóriát sikerült is megalkotni, ezek
a teljesség igénye nélkül: fordításba
becsúszott hiba, pongyola fogalma-
zás, képzavar.

A legrégibb, feljegyzett irodalmi
baki a Bibliában olvasható, Ézsaiás
könyvének 37. versének 37. szakaszá-
ban: „Akkor kijött az Úrnak angyala,
és levágott az assir táborban száz-
nyolcvanötezeret, és midőn reggel az
emberek felköltek, ímé azok mind-
nyájan holt hullák valának!” /Károli
Gáspár fordítása/ Hogy ez a mondat
hogyan is festhetett eredetiben, arról
kevés hiteles forrás tud nyilatkozni;
mindenesetre valószínűleg a legelső
latin fordítók fogalmaztak annak ide-
jén pontatlanul a kérdéses résznél,
amely így más nyelvekbe is hibásan
lett átültetve, legtöbbször latinból.

Magyarul a fordító tévedését Le-
iter Jakabnak hívják. Maga a megne-
vezés is egy régi bakiból ered: a Ma-
gyar Sajtó 1863. okt. 13-i számában
Nadar léghajójának, a Géant-nak az
első útjáról számolt be egy eredetileg
bécsi cikk: „Előhítták Godardot, a ta-
pasztalt léghajóst: >>Fel, fel, olyan
magasra akarunk szállani, mint Lei-
ter Jakab!<<” Sokan törték a fejüket,
hogy ki lehetett ez a léghajós zseni,
aki mindenkit megelőzve feljutott a
felhők közé? A választ a németajkú
olvasóközönségtől kapták meg: való-
jában Jákob lajtorjájához (németül:
Jakobs Leiter) hasonlította az illető
egyedülálló utazásukat.

Példák máshonnan: „Csak három
szót mondj, édes angyalom, három
édes, boldogító szót; azt, hogy >>Sze-
retlek!<<” Nos, ez a német eredeti-
ben tényleg három szó volt – ich liebe
dich – , így a fordító pontos volt, de fi-
gyelembe kellett volna vennie a ma-
gyar nyelv sajátosságait. Dickens
újonnan megjelent regényéről, a Mi
lordunk életéről a Magyar Hírlap 1934.
január 10-én számolt be. Angol ere-
detiben ez Life of our Lord volt,
amelyben az „our Lord” a megváltót
jelenti.

Eme gyengét lehet nyelvtudással
orvosolni, de fontos, hogy a nagy igye-
kezetben ne felejtsük el az anyanyel-
vünket sem. Ez főleg olyankor okoz ki-
hívást, amikor előre kiszámolt
ritmusra kellene maradandót alkotni,
az eredeti jelentés megtartásával:
operák, musicalek dalszövegeinek for-
dításakor. Ami angolul két szótag 
(planecrash), az magyarul lehet ki-
lenc (repülőgép-szerencsétlenség).

A szakma régi művelői nemigen
zavartatták magukat. A Lohengrin
egyik jelenetében eldalolnak egy sort:
„Ein Ritter, ein Schwann!”. Ez magya-
rul(?) „Egy lovag, egy hatty!” formá-
ban vonult be az operatörténetbe, és
nagyon sok előadásnak kellett lezaj-
lania, mire átírták arra, hogy: „Egy
hattyúlovag!”.

A pongyola fogalmazás viszont
csak sok-sok olvasással és odafigye-
léssel gyógyítható. Érdemes időt
szánni ezekre a látszólag fölösleges
időtöltésekre, hogy ne járjunk úgy,
ahogy még a legnagyobbak is olykor:

„Mentem, mentem akaratom el-
lenére, mint egy szikla, melyet elso-
dort az ár, s most íme, közelebb va-
gyok önhöz, mint ön énhozzám.”
/Dumas/

„Megállottak, s hátat fordítva a
viharnak egymáshoz tapadtak, szem-
től szembe, négy kézzel tartva az
esernyőt.” /Flaubert/

„Ez a magyar ragadozó szeretné
úgy felfalni a bárány fejét, hogy maga
a bárány életben maradjon. A husza-

dik században ez nem lehetséges!”
/Tolsztoj cikke Apponyi Albertről. Le-
het, hogy másként fejezte volna ki
magát, ha ismerte volna Dollyt.../

A legnagyobb derültséget talán a
képzavar váltja ki az olvasóból látvá-
nyos ellentmondásával. Tudományo-
san katachresis-nek hívják.

„Petőfi ránézett a leánykára, aki-
nek fehér homlokán rózsák gyuladoz-
tak a belső izgalomtól, míg beszédes
két szeme mint egy zsinóron csüngő
imakönyv függött a költő arcán.”
/Farkas Emőd: Petőfi/

„Jövőre Magyarország már síkra
szállhat a nemzet érdekeiért a leve-
gőben is!” /Az Est, 1938. május 8./

A francia parlament üléseiről:
„Pártolni a sertéstenyésztést

annyi, mint pártolni saját magunkat.”
„Nem értem, miért hivatkoznak

folytonosan az utókorra? Miért kell ál-
dozatokat hoznunk az utókor javára?
Vajon tett már valamit az utókor a mi
érdekünkben?”

Mikor Párizsban jártam, meg-
akadt a szemem egy elegáns épüle-
ten, amelynek a homlokzatán a „Nem-
zeti együttes” felirat volt olvasható.
Arra gondoltam először, hogy ez vala-
milyen színház lehet. Megkérdeztem
az idegenvezetőnket, aki huncutul bó-
logatott: Igen, színház, de némileg
más jellegű előadások folynak benne,
ez ugyanis a Parlament. S hogy olykor
csakugyan műsoron vannak vígjátékok
is, arról tanúskodnak az előbbiek.

/Forrás: Ráth-Végh István: Az
emberi butaság/
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ÉRDEKESSÉGÉrdekesség

M*gdee!

Írások az írásról – III. rész: Hogyan ne?

A stilisztikával biztosan mindenkinek akadt már problémája
akár írói, akár olvasói oldalról. Jelen cikk utat kíván mutatni azon
kollégáknak, akik betűvetésre adják a fejüket: az irodalmi baklö-
vések szolgáljanak elrettentő példaként.



Igen, ezzel a beköszönéssel a
Télapó, karácsony, Jézuska, szilveszter
(nem Stallone) közelségére próbál-
tam utalni, illetve egyben arra, hogy
a jelenlegi kiadásban igyekszem a fel-
sorolt ünnepekhez passzoló recepteket
ajánlani. Először karácsonyi re-
ceptekben gondolkodtam, de végül is
csak egy sütinél maradtam - remél-
hetőleg a karácsonyi ünnepeket min-
denki a családjával tudja eltölteni!

Szóval a süti: kókuszgolyó
Hozzávalók:

50 dkg darált háztartási keksz
10 dkg vaj
2 evőkanál kakaó
20 dkg porcukor
1 mokkáskanál rumaroma
1 csomag kókuszreszelék
meggybefőtt leve vagy szörp

Elkészítés:
A kókuszgolyót nagyon könnyű

elkészíteni, pont azért király, mert a
decemberi vizsgahéten a hazamenetel
előtti napon összedobod pillanatok
alatt, másnap meg hazaállítasz egy tál
sütivel, ami ráadásul tök finom. Biztos,
hogy otthon jó pár kellemes pillanatot
szerzel ezzel a meglepetéssel!

A munkamenet a
következő: a margarint
rárakod egy tányéron a
radiátorra egy 5-10 perc-
re, így nagyon könnyen
lehet majd vele bánni.
Egy tálban a darált kek-
szet összekevered a cuko-
rral, majd egy fakanállal
beledolgozod a puha mar-
garint is. Meglocsolod a rumaromával
(csak óvatosan bánjunk vele, mert
nagyon erős ízt kölcsö-nözhet!), és an-
nyi meggylevet vagy szörpöt öntesz
hozzá, hogy könnyen alakítható legyen.
Addig dolgozol rajta, míg a lehető
leghomogénebb állagot kapod, majd
kézzel kis golyókat készítesz belőle,
amit aztán a kókuszreszelékben meg-
forgatsz, éppen csak annyira, hogy a
külsejét ellepje a kókusz. Ettől olyan
lesz, mint egy hógolyó. Beleteszed egy
tálba a társaival együtt, fóliával
letakarod, majd addig hagyod állni,
amíg megkeményedik (ez pár órát je-
lent). És voálá!

A következő étek pedig kife-
jezetten szilveszterre ajánlott, én
amióta eszemet tudom, minden szil-
veszterkor eszem töltött kiflit.

Hozzávalók: (a mennyiségekben
nem vagyok biztos, ezt mindig csak
érzésből csináltam, és elég eltérő
mennyiségekben)
40 dkg parizer (nem szeletelt)
1 pohár tejföl
1 tojás
mustár
1 konzerv májkrém
piros arany
só
bors
10-20 dkg reszelt sajt
15 db kifli

Elkészítés:
A tölteléket még 31-én a nap

folyamán, lehetőleg az első egy, ket-
tő (további növekedés Fibonacci sze-
rint) feles után készítsük el! A kifliket
hosszában kettévágjuk, majd Machete-
t és Hannibal Lechtert megszégyenítő
módon kibelezzük őket. A kivett
„belet” belerakjuk egy tálba, a pórul
járt kifliket odébb rakjuk. A tálba
beledobjuk a parizert, májkrémet,
tojást, majd egy villával elkezdjük

összetrancsírozni,
lehetőleg minél fi-
nomabbra. Az igazi
az, ha van lehető-
ségünk húsdarálóban
elvégezni a művele-
tet, de ezt a koliban
nem feltételezném.
Szóval miután már
nagyon össze van

trutymákolva az egész, belekeverjük a
tejföl felét-háromnegyedét – amen-
nyitől nem lesz túl híg. Ha zsíros
tejfölt használunk talán az egész is
belemehet. Hozzáadunk egy kis
mustárt, olyan 2-3 evőkanálnyit, illetve
sózzuk, borsozzuk, és még a piros
arannyal is megkínáljuk egy csöppet.
Nagyon fontos, hogy a keveréket addig
kell trancsírozni, amíg minden hozzá-
való a lehető legjobban eloszlik! És ha
elérkezettnek érezzük a pillanatot,
hogy elkészítsük, előmelegítjük a sütőt
160-180 °C-ra, fogjuk a kibelezett 
kifliket, majd a töltelékkel szépen
megtöltjük, megszórjuk reszelt sajttal

a tetejüket, belesorakoztatjuk egy
nagy tepsibe őket, majd berakjuk a
sütőbe, amíg a sajt szépen ráolvad. Ez
sütőtől függően kb. 10 percet vesz
igénybe. Ha kész, egy kis ketchuppal
feldíszítjük, és már ehető is. Vigyázat,
nagyon finom, kellő mennyiségű alko-
hol után az ember hajlamos megenni
belőle egyszerre 10 darabot is, aminek
két következménye van: egyrészt biz-
tosan szétégeti a száját, másrészt
másoknak nem jut, szóval egy
folyosóbuli esetén ennek a mennyi-
ségnek lehetőleg egész számú (vagy
akár komplex számú, bár akkor szól-
jatok, mert azt én is látni akarom!)
többszörösét készítsétek el!

És végül az elsejei agonizáláshoz
egy szerencsehozó étel: lencsefőzelék

Hozzávalók:
50 dkg lencse
50 dkg füstölt hús
1 vöröshagyma
1 pohár tejföl
5 evőkanál étolaj
pirospaprika
4 babérlevél (egész)
2 evőkanál liszt
só
ecet

Elkészítés:
A füstölt húst és a lencsét vízbe

rakjuk, és áztatjuk pár órát (mondjuk
lefekvés előtt, ha van annyi lélekje-
lenlétünk). Majd a húst vízben puhára
főzzük (ez nem két perc!), amikor
kész, kivesszük, felkockázzuk és félre-
rakjuk. A hús levébe beledobjuk a len-
csét, a felkockázott hagymát és a
babérleveleket. A lisztből, olajból és
pirospaprikából a tojásleveshez ha-
sonlóan rántást csinálunk, és amikor a
lencse forr, ráöntjük. Elkeverjük benne
a tejfölt is, majd a húst belerakjuk.
Sózással csak óvatosan, ha a hús elég
sós, akkor nem lesz rá szükség! Tálalás
előtt egy teáskanálnyi ecetet tehetünk
hozzá.

Remélem sikerült pár embert ráven-
ni a főzésre, Békés Boldog Karácsonyt, és
Boldog Új Évet Kívánok
Mindenkinek!
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FŐZŐCSKEFőzőcske

Lajos

Koli-konyha

Ho-ho-ho-hóóó!



Persze nem negatív értelemben,
hiszen ismét egy utánozhatatlan, szó-
rakoztató, lebilincselő könyvet tart ke-
zében a Tisztelt Olvasó. A történet egy
rossz nappal kezdődik, mikor Amadis
Dudu nem fér fel reggel a szo-
kásos buszra. Helyette egy
őrült sofőr vezette járművön
kap helyet, s a 975-ös járat
a hivatal helyett az exopo-
támiai sivatagba megy. Ha
már ott van, meg is bízzák a
fejesek egy vasútvonal építé-
sével, s a lehető legalkalmasabb em-
bereket kapja beosztottnak. Kezdetnek
egy véletlen baleset folytán két mér-
nök, Angel és Anna elütik az expedíció
egyik szereplőjét. Az áldozat eltekint
a pertől, ha a baleset okozói mennek
helyette a sivatagba. Angel a barát-
nőjét is viszi titkárnőnek, s a kialakult

szerelmi háromszög áll a történet
(egyik) középpontjában. 

Egy jó expedíció nem maradhat
orvos nélkül, s erre a posztra Frászpi-
rin professzort találják a legalkalma-

sabbnak. Ő magával viszi az or-
vostan-hallgatóját, aki bár
félrekezelt és megölt egy
széket(!), az ereje használ-
ható az autó kurblizásához.

A sivatagban Athanago-
rász végez ásatásokat kis csa-

patával. A régész minden, föld-
ből előkerülő tárgyat lelkesen ver

szét a kalapácsával, hiszen csak kis lá-
dákat kapott, s a leletek összetörve
férnek el bennük. 

Az öreg Pippo egy fogadót üze-
meltet a sivatag közepén, s ő ad ott-
hont a vasútépítő társaságnak. Egészen
addig jól megvannak, míg ki nem de-

rül, hogy a sínpár milliméterre ponto-
san a fogadó közepén kell, hogy átha-
ladjon, s ezért azt fel kell robbantani.
Pippo mindaddig tiltakozik, míg Frász-
pirin repülőmodellje meg nem skal-
polja. A derék prof menekülni kény-
szerül, hiszen az általa megölt em-
berek listája már hosszabb, mint a
meggyógyítottaké – s errefelé ez már
törvényellenes cselekedetnek számít.

A sivatagban feltűnnek a vallás
képviselői is, egy remete és egy foly-
ton mondókákat szavaló tisztelendő ké-
pében. A vidám kis társaság szerelmi és
egyéb, nem érzelmi kalandokat él át
együtt. De vajon sikerül-e megépíte-
ni a vasutat?

Volt már szerencsém Vian más
könyveihez is, de szerintem ez lett a
legjobb. Ha egy szóval kellene jelle-
meznem, akkor a következőt monda-
nám: letehetetlen.
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AJÁNLÓAjánló

A Nagy Gépet persze békés szán-
dékkal készítették a tudósok, elsősor-
ban az emberek életét szerették vol-
na javítani, könnyíteni vele. Ám a Gép
öntudatra ébredt, s robotgyermekei
nekiálltak az emberiség módszeres
kiirtásának.

A projektben részt vevő egyik
tudós azonban, hogy jóvátegye tettét,
túlélőket készített. A teremtmények
rongybabákra hasonlítottak, és a prof
a saját lelkének darabkáival keltette
őket életre. Kilenc apró bábut készí-
tett, s mi a kilencedik ébredésénél
kapcsolódunk a történetbe.

9 megtalálja a professzor által rá-
hagyott levelet, amelyből megtudja,
hogyan lesznek majd képesek elpusz-
títani a Nagy Gépet. Kilép a biztonsá-
got adó laborból, s a halállal, pusztí-
tással találja magát szemben. Össze-

fut 2-essel, a feltaláló bábuval, aki hul-
ladékból épít hasznos dolgokat, ám egy
hatalmas gépszörny elragadja a fura
feltalálót. 9 a többi túlélő után kezd
kutatni, s csatlakozik hozzájuk. Mint
legfiatalabb, rögtön összetűzésbe ke-

veredik a veterán 1-essel, aki már túl
sok pusztítást látott ahhoz, hogy har-
coljon. Inkább a rejtőzködő életmód-
ra esküszik, s a közelében lévő bábu-
kat sem engedi ki a búvóhelyről.

De 9 mégis meglép, mégpedig 5-
ös, a mérnök társaságában. Azzal a cél-

lal indulnak el, hogy kiszabadítják 2-
est a gépszörny fogságából. Közben egy
másik gépállat felfedezi a búvóhelyet,
s mindegyiküknek menekülnie kell. A
kinti világban találkoznak 6-tal, a bá-
tor harcossal, akinek tetszik az ötletük,
s a segítségükre siet. Találkoznak a
néma ikrekkel, 3-assal és 4-essel, akik
lexikális tudásukat adják a csapatnak.

Megtalálják a Nagy Gépet, ami ed-
dig csendben pihent. Ám 9-esnek vé-
letlenül sikerül felélesztenie, s a gép-
szörny újra pusztítani kezd. Ellenfelei
most az apró szalmabábuk, akiknek
egyre kevesebb esélyük marad a túl-
élésre…

A „kedves” kis filmben elénk tárt
világ sajnos egyre közelebb kerül hoz-
zánk. A kicsiknek megadatik a lehető-
ség egy új, szebb világ megalkotására,
de mi vajon birtokoljuk-
e ezt az esélyt?

Vera

Vera

Ősszel, Pekingben

Boris Vian regényének semmi köze Kína fővárosához, sőt
még az említett évszakhoz sem. A cím alapján egy komoly művet
várna az ember, ám aki nem ismeri az író munkásságát, az csa-
lódni fog. 

Egy híján tíz, az 9

Ahogy fejlődik a technika, úgy az ember is egyre jobban fe-
szegeti a korlátait. A nem túl távoli jövőben létrehoznak egy szu-
perrobotot, aki a hulladékokból újabb robotokat állít elő.



Először kezdeném a konditerem-
mel. A terem használatára csak a kon-
dibérletesek jogosultak. A helyiség az
alagsorban található a HaBár folyosó-
jának végén. A hallgatók ezt a termet
látogatják legnagyobb számban (ebben
a félévben több mint 100 közlekes és
külsős váltott bérletet). Szinte minden
fajta gép megtalálható benne, amire
egy erősíteni vágyónak szüksége lehet.
Sajnos az adottságaiból következik,
hogy nem lehet további gépekkel bő-
víteni. A félév során a rendben tartá-
son felül szeretnénk a szobát újra pad-
lószőnyegezni.

Néhány gondolatot a kardió te-
remről. Az ötlet, hogy szükség lehet rá,
először három éve merült fel. Ma már
ott tartunk, hogy egy viszonylag jól fel-
szerelt termet tudhatunk magunkénak.
A benne található gépek száma az évek
folyamán egyre nőtt, így vált szüksé-
gessé a pingpong- és a kardió terem
helycseréje. Célunk a gépek megóvá-

sa mellett a további bővítés, illetve a
félév során szeretnénk még egyéb
eszközökkel színvonalasabbá tenni a
helyiség szolgáltatásait. A termet kül-
sősök nem, közlekesek is csak kardió
bérlet vásárlása esetén használhatják. 

A pingpong teremben – ki nem ta-
lálnátok- egy pingpongasztal van. Ez a
helyiség is az alagsorban található, és
ez is le van padlószőnyegezve. Sze-
retnénk benne darts táblákat is elhe-
lyezni, illetve a bordásfalat kivenni. A
többivel ellentétben ezt bárki hasz-
nálhatja, itt nem kell bérlet a terem
kulcsának felvételéhez (elég egy di-
ákigazolványt leadni).

A sportolni vágyó hallgatók egy ré-
szének legnagyobb presztízzsel bíró ki-
kapcsolódását az Iron Hook focibaj-
nokság biztosítja. Erről a bajnokságról
egy nagyobb lélegzetvételű cikket
szeretnék írni a következő számban. 

A koliban ezek mellett lehetősé-
ge van minden hallgatónak, hogy tánc-

oktatáson vegyen részt. Az órák a
díszteremben vannak megtartva szer-
dánként, ha éppen nincs egyéb ren-
dezvény.   

Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megemlíteni, hogy az alag-
sorban található 7-es teremben, amely
jelenleg raktárként üzemel, egy ed-
zőtermet alakítunk ki. Itt lesz lehető-
sége bármely hallgatónak kiengedni a
fáradt gőzt. A terembe bokszzsákot,
bordásfalat, szivacsokat és tükröket fo-
gunk felszerelni. Edző- és küzdőfel-
szereléseket (ütőpárnát, bandázst,
kesztyűt…) a sportszertárból lehet
majd kölcsönözni.

A cikkemmel, remélem, sikerült
átfogó képet mutatnom a kollégium
adta sportolási lehetőségekről. Ha va-
lakinek bármilyen kérdése van a leír-
takkal kapcsolatban, nyugodtan for-
dulhat hozzám a fekete.marton@koz-
lekkar.hu e-mail címen.

Mindenkinek jó sportolást kívánok!
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SZÓRAKOZÁSSzórakozás

Fekete Márton a.
Marci

Sportolási lehetőségek a Baross Gábor Kollégiumban

Kedves Olvasók! Tudom, hogy sokatok tisztában van vele,
mégis ebben a rövid kis cikkben szeretném összefoglalni nektek,
hogy milyen sportolási lehetőségeket kínál a kollégium. Röviden
taglalnám, hogy jelenleg hol tartunk, és mik a rövidtávú céljaink.

Rejtvény
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(Elektronika)

(Elektronika)
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(Elektronika)

(Elektronika)

(Elektronika)

(Elektronika)

(Elektronika)

(Elektronika)
(Elektronika)

(Mérnöki matematika)
(Mérnöki matematika)

(Mechatr., robottech. és mikroszám. gépek)

(Mechatr., robottech. és mikroszám. gépek)
(Mechatr., robottech. és mikroszám. gépek)

(Járműmotorok és erőátviteli rendszerek)
(Járműmotorok és erőátviteli rendszerek)

„A Q épületet még én se láttam, vagy láttam, csak nem tudtam, hogy az.”
„Ez nem tudományos, de a tapasztalatom az, hogy az ilyen hülyeségeket könnyebben
megjegyzik, mint a Maxwell-egyenleteket.”
„Következő órán is én leszek – ha valaki tervezni akarja az életét ilyen szempontból.”
„Ismerek olyan vasutast, akinek negatív az IQ-ja, de azért alapvetően mindenkinek van.”
„Maga még nem találkozott vámosokkal, különben lenne fogalma az értetlenségről –
tisztelet a kivételnek.”
„Volt egy haverom, beivott, mint az atom, megnézett egy tételt, elment nagy lazán és
büdösen, és kihúzta azt a tételt, és kapott egy kettest.”
„Nekünk másodéven volt olyan tárgyunk, hogy politikai gazdaságtan, meg tudományos-
fantasztikus szocializmus.”
Tanár: „Anno ez zh-példa volt.” Hallgató: „Nem beugró feladat?” Tanár: „Az 5.-en va-
gyunk, nem a 7.-en!”
„Lehet lapozgatni, most gyakorolunk – csak kíváncsi vagyok, hogy megtalálják-e egyál-
talán a füzetben.”
„Cseréljünk! Én olyan szívesen ülnék ott, és rosszalkodnék, míg valaki itt tartja az órát.”
„Ha a japán gyerek ötletében látnak rációt, az a következő évben már vasból van.”
„Én a mai napon azért öltöztem ki, hogy a konferencián adjanak enni.”
„A számítógép nem intelligens, hanem szorgalmas.”
„A feladatod olyan egyszerű, hogy szégyelltem magam otthon, hogy ilyet
feladok, és úgy pirultam, mikor megoldottam három sorban.”
„40 éves tapasztalatból mondom, hogy a lapok sz@rt se érnek.”
„100 Mbyte – hát az már elég olvasmányos fájl.”
„I jelöli az információt, attól nem kell félni, W a warning, attól célszerű.”

Nem mi mondtuk…
Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.

Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen gyűjtőjét sem. Viszont egy újabb ok,
hogy mindenki gyakrabban járjon órákra, és többet jegyzeteljen. Várjuk a hasonlóan emlékezetes mondatokat a kozhir@koz-
lekkar.hu címre!

Humor

A pap és a buszsofőr egyszerre kopog-
tatnak a mennyország kapuján. Kijön
Szent Péter, röviden elbeszélget
velük, majd beengedi a buszsofőrt. A
pap fölháborodva kérdezi:
- És én? Engem, aki egész életemben
Isten szavát hirdettem, nem engedsz
be? Hogy lehet ez?
- Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál,
mindenki aludt. Bezzeg amíg a busz-
sofőr vezetett, addig mindenki imád-
kozott.

* * *
Egy fiatalember állást kap egy keres-
kedőnél. Az első munkanapon az üz-
letvezető a fiú kezébe nyom egy sep-
rűt és azt mondja neki:
- Az első feladata az lesz, hogy seper-
je fel a padlót!
A fiú felháborodik:
- De hiszen én főiskolát végeztem!
- Ja, erről megfeledkeztem. - feleli a
főnök. - Na, várjon, akkor megmuta-
tom, hogy kell csinálni.

* * *

Két zsebtolvaj beszélget:
- Miért olvasol divatlapokat?
- Szakmai továbbképzés. Tudnom kell,
hogy a következő szezonban hol lesz-
nek a zsebek.

* * *
A zsúfolt villamoson egy férfi a mel-
lette álló csinos, fiatal nő derekára te-
szi a kezét.
- Nem rakná máshova a koszos man-
csát? - háborodik fel a lány.
- Dehogynem, kisasszony, csak nem me-
rem.

* * *
A múltkor egy hosszú vonatúton már
nagyon untam magam, ezért elmentem
a büfékocsiba, vettem pár sört és né-
hány magazint. Békésen iszogattam,
olvasgattam, de a következő megál-
lónál jött pár rendőr és letartóztatott.
- Hé! Csak nem azt mondják, tilos a vo-
naton sörözni és olvasni?
- Természetesen szabad, de nem a
mozdonyvezetőnek!

* * *

Egy vendég bemegy a kocsmába és ren-
del egy sört.
- 120 forint lesz - mondja a csapos.
A vendég elővesz 120 darab egyforin-
tost és beszórja a pult mögé. A csapos
nagyon ideges lesz, dehát nem tehet
semmit. Másnap is jön ugyanez a ven-
dég, megint rendel egy sört, és fize-
téskor egy kétszázast ad a csaposnak,
aki a visszajárót 80 darab egyforintos
formájában szétszórja a kocsmában.
Ekkor a férfi letesz még negyven fo-
rintot a pultra:
- Kérek még egy sört!

* * *
Öreg székely magányosan ül a kocs-
mában és egy jókora folt van a nad-
rágján. Odamegy hozzá Áron és meg-
kérdezi:
- Hát Tamáskám, csak nem összehu-
gyoztad magad?
- De bizony! Tegnap este ő nem akart
felállni, ma én nem fogok.

* * *






