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ELŐSZÓElőszó

Főszerkesztői jegyzet

Itt a szeptember vége, s „még
nyílnak a völgyben a kerti virágok,
még zöldel a nyárfa az ablak előtt” -
ahogy Petőfi írta, de lassan már itt a
zh-dömping, azonban előtte még ke-
zetekben tarthatjátok a 36. születés-
napját ünneplő Közhír idei első
számát! Közel 20 ember munkájával
igyekeztünk nektek ismét egy tartal-
mas, érdekes és szórakoztató újságot
összeállítani; szóval, ha már megnéz-
tétek a vicceket, és a rejtvényt is
megoldottátok, érdemes a többi cik-
ket elolvasni, akár egy-egy unalma-
sabb előadás alatt, a BKV járművein
vagy a koliszobádban, miután kénye-
lembe helyezted magad!

És hogy mi az, amiről ebben a
lapszámban olvashattok? Először is a
HaBár felújítás, amiről a címlap is
szól. Én nyáron már láttam a terve-
ket, s ez alapján bátran állíthatom,
hogy igazi közlekes díszlet lesz
benne, ahol ezután egy megújult kör-
nyezetben tölthetjük el az estéinket!

Szerkesztőségünk tagjai izgalmas
nyarat tudnak maguk mögött, ezért
olvashattok néhány beszámolót a
fesztiválokról: az EFOTT-ról, a Sör-
fesztiválról és a közelmúltban meg-
tartott Egyetemi Napokról, de a
háromkerekű riksával végigdolgozott
szünidőről, sőt még a Kanári-szige-
tekről is!

Ha valaki amiatt szomorkodna,
hogy nem telt túl jól a nyara vagy jól
telt, de már vége lett, ne aggódjon,
az ősz is tartogat programokat: lesz
közös Közlekedési Múzeum látogatás,
Szintvetélkedő, s az Öntevékeny
Expón a Közhírrel is találkozhattok! S
ismét megemlítem, a felújított HaBár
is vár minden sörözni akaró és nem

akaró közlekes hallgatót! Aki a sok
ivás mellett megéhezett, lapozzon az
éttermi értékelőkhöz, amiben a Piz-
zaboy pizzáit és a Stoczek menzát
tesztelte két cikkírónk.

Aki a közlekedéses és járműves
témák miatt forgatja lapunkat, az ol-
vashat a Bengáli villamosról, a nyári
főbb közlekedési eseményekről, az
autógyártás történelemről és a BME
Formula Racing Team silverstoni és
győri versenyéről.

A felsoroltak mellett természe-
tesen sok más írást is találtok az új-
ságban, s ha még mindig kevés volna
az olvasnivaló, nézegessétek a Közhír
blogot (http://kozhir.blogspot.com)!

Ha letekintesz az aláíráshoz, lát-
hatod, változás történt: a régi főszer-
kesztő lányt felváltotta egy másik, aki
ezután próbálja összetartani a szer-
kesztőséget, megcsinálni a laptervet,
és összevadászni a cikkeket, s így egy
szerethető újságot összeállítani nek-
tek!

Jó utat a Közlekesnek!
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Meséljen magáról egy kicsit! Úgy
tudom, azóta az egyetemen dolgo-
zik, mióta végzett.

Igen, 1997-ben végeztem, majd
nappali tagozatos doktorandusz vol-
tam három évig, és azóta folyamato-
san lépegetek a szokásos egyetemi
ranglétrán: először tanárse-
géd, majd adjunktus voltam,
2009 óta pedig docens va-
gyok.

Honnan jött az ötlet,
mikor döntötte el, hogy a
BME-re fog jönni?

Fokozatosan alakult így. A
gimnáziumban engem a
matek, a fizika, az elektro-
technika érdekelt, de akkor
még játszott a Villamosmér-
nöki és a Közlekedésmérnöki
Kar is. Igazából egy ismerős
javaslata volt, hogy az utób-
bit válasszam, mert az vala-
mivel gyakorlatiasabb, mint
az inkább elméleti informa-
tika. Akkor még engem kifeje-
zetten a repülés, mint műfaj
érdekelt: repülő maketteket
csináltam, repülős könyveket gyűjtöt-
tem, plakátokat és ehhez hasonlókat.
Aztán ez elmúlt, és az egyetemen
már másfelé irányultam, jött a vasúti
rész, ami nagyon megtetszett.

Mi térítette át a repülőkről a vo-
natokra?

Biztos, hogy az oktatóknak is volt
benne részük, akikkel ez ügyben ta-
lálkoztam. Egy másik ok lehet, hogy a
gondolkodásmódja közel állt hozzám:
ez a zárt, logikus, jól követhető, ana-
litikus dolog volt az, ami érdekesnek
tűnt. Szoktam mondani a hallgatók-
nak is, hogy a vasúti technikában sok-
kal több érdekesség van, mint
amennyit utasként tapasztalni szok-
tunk. A magyar vasútról általában ki-
alakuló kép nem túl jó, de ha
belenézünk a technológiába, kicsit
mögé-, vagy utánanézünk, akkor na-
gyon izgalmas dolgokat találunk. És
azóta sem bántam meg, hogy ezzel
foglalkozom.

Szeret itt tanítani?
Valójában nem a tanítás miatt ma-

radtam itt az egyetemen. Az itt folyó
munkák, a tanszéken futó projektek,
azok a nagyon érdekes, kifejezetten
mérnöki, magas szintű munkák, amik
az egyetemen vannak, sokkal jobban

érdekeltek, mint a tanítás. Nem ez
volt az életcélom, valószínűleg a ta-
nítás nélkül is nagyon jól ellennék, de
később azért kiderült, hogy gyakran
nagyon szórakoztató és érdekes tud
lenni. Az pedig biztos, hogy a tanítás
rengeteg előnnyel jár annak is, aki
oktat. Folyamatosan felkészülni, ed-
zésben lenni, fejlődni kell. Sokféle
képességet is el lehet sajátítani, pél-
dául hogy nem fél az ember kiállni
akár száz, kétszáz ember elé be-
szélni, mert hozzászokik, mindenna-

pos dologgá válik. A másik, hogy az
ember agyát is „karban tartja”. Az
előbbiek persze nem azt jelentik,
hogy az oktatást „félgőzzel” csinál-
nám.

Milyen a kapcsolata a diákokkal?
Szerintem jó, szoktak szeretni, az

Oktatók Hallgatói Véleményezésén vi-
szonylag jó eredményt szoktam el-
érni. Bár szerintem nem az a lényeg,
hogy szeressenek, mert nem azért va-
gyunk itt, de igyekszem korrekt vi-
szonyt kialakítani a hallgatókkal, és

ez szerintem többnyire sikerül
is. Erről igazából őket kellene
megkérdezni, hogy mit gon-
dolnak.

Milyen tantárgyakat is
tanít pontosan?

BSc képzésben az Irányí-
tástechnika I.-et, továbbá a
Közlekedésautomatika tan-
tárgyban az előadások kb.
felét tartom én, egyébként a
vasutas tárgyakat, és az MSc
képzésben az automatizálás
szakirányt választókkal is ta-
lálkozni szoktam. Piramissze-
rűen csökkenő létszámban
vannak jelen az előadásokon,
mivel az Irányítástechnika
még 200 fős, de van olyan év-
folyam is, ahol csak egy vas-
utas van, ez így a két véglet.

Megnyugtató, hogy vasútőrültek min-
dig vannak, ez nem gyógyítható be-
tegség.

Meséljen a diákéveiről, milyen
volt idejárni? Sokat változott azóta
az egyetem?

Szerintem sokat változott. Én
1992-1997 között jártam ide, Szen-
tendrén laktam már akkor is, onnan
jártam be, nem voltam kollégista. Ez
időben nem sok, van, aki többet uta-
zik, akár Pesten belül is, de azzal járt
mindenesetre, hogy a „nagy” diáké-
letből sajnos kiestem: sosem voltam
benne a Kari Napokban, a vetélke-
dőkben, az úgymond „klasszikus” diá-
kéletben. Másrészről akkor még
valódi tankörök voltak, öt éven ke-
resztül. A miénk volt az utolsó évfo-
lyam, amelyik még nem
kreditrendszerben tanult, a BSc rend-
szer pedig még sehol sem volt. Ez azt
jelentette, hogy ha egy tárgy nincs
meg, akkor a félév sincs meg. Ezt ma-
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Az oktató is ember- Interjú Dr. Sághi Balázzsal

Interjúalanyom Dr. Sághi Balázs, a Közlekedésautomatika
Tanszék docense. Neve sokak számára ismerősen csenghet, nem-
csak a vasúti biztosítóberendezések iránt érdeklődőknek, hanem
felsőbb évesként bárkinek, aki járt már iránytech órán.



napság elég nehéz elképzelni a hall-
gatóknak, és nem is így állnak hozzá.
De ez azt jelentette, hogy egy tankör
végigment öt év alatt. Cserék persze
voltak a szakosodások kapcsán, de mi,
vasutasok voltunk nagyjából öten-
hatan, és harmadévtől kezdve az 
ötödév végéig az óráink nagyon nagy
része együtt volt. Ez sokkal inkább te-
remtett úgymond osztályközösséget,
mint a mostani – ahogy látom. Bár a
felsőbb éveseken azért úgy tapaszta-
lom, kialakul anélkül is, csak lassab-
ban.

Ezzel az öt-hat emberrel még
most is tartja a kapcsolatot?

Rendszeresen nem, de ez azért
nem egy olyan nagy szakma, így néha
összefutunk. Tudunk egymásról, jóban
vagyunk, de összejárni sajnos nem
szoktunk.

Mi a véleménye a kreditrend-
szerről és a BSc-MSc képzésről?

Az elsődleges az, hogy ha a hallga-
tók nem figyelnek, akkor nagyon be
tudja őket csapni a képzés látszólagos
rugalmassága. Szerintem az, hogy
mikor milyen tárgyat veszek fel, és
mikor mivel tudok továbbhaladni, ez
csak látszólagos előny. Lehet, hogy én
gondolkozom nagyon konzervatívan
az oktatásról, másik oldalról viszont
minél idősebb vagyok, annál inkább
azt hiszem, hogy a mérnöki tudásban
az egymásra épülés nagyon fontos
szerepet játszik. És ez nem azt je-
lenti, hogy egy hallgató ne tudná el-
végezni akár kisebb-nagyobb késéssel
úgy az egyetemet - akár a BSc, akár
később az MSc képzést -, hogy ezt az
egymásra épülést ne a szerintünk ide-
ális módon csinálná végig. Előbb vagy
utóbb majd átmegy bármelyik halasz-
tott tárgyából, de szerintem veszít
azzal, hogy így nem épül be időben a
szükséges ismeret a tudásába. Így más
tárgyakat kevésbé hatékonyan tud el-

sajátítani. A lehetősé-
get, hogy a szükséges
tudást megszerezzék
a hallgatók, ugyanúgy
biztosítja ez a rend-
szer, de nem kénysze-
ríti rá őket úgy, mint
régi. Lehet, hogy ez
öreges nyafogásnak
tűnik arról, hogy a
régi jobb volt, de
jelen esetben úgy
gondolom, hogy igen.

Más vizekre
evezve: szabad ide-
jében mit szeret csi-
nálni?

Olvasok, zenét
hallgatok, főzök -
ezzel viszonylag sok
idő megy el. Minden-
félét szoktam főzni,
fel lehet ezt fogni
akár hobbiként is, de
a készterméket a
végén úgyis megesz-
szük. Kísérletezni is
szoktam, levesektől
az édességekig sok-
féle ételt készítek. A
hétköznapi normál kajákban, mint a
főzelékek, gyenge vagyok, mert az
annyira nem érdekel. És persze másra
nagyobb a felvevőpiac!

Családja az a bizonyos felvevő-
piac?

Igen, van családom: feleségem és
két fiam, 10 és 13 évesek. Rajtuk még
nem látszik, hogy a műszaki vagy a
vasúti irányba tekintgetnének, nekem
sincsenek ilyen elvárásaim; se rá-, se
lebeszélni nem akarom őket róla. A
vasút nekem főleg a munkám, nincs
otthon se vasútmodell, és nem tudom
fejből a menetrendeket sem, mint
egy vérbeli rajongó. Fiaim a Thomas,

a gőzmozdonyt szerették, de már
kezdenek kinőni belőle. Most olvas-
tam, hogy ez egy régi kreálmány a
második világháborút követő évekből,
amikor még csak könyvként létezett.
A háború utáni újjáépítés, termelé-
kenység fokozásának céljából mindig
a „Hasznos kis mozdonyok vagyunk!”
felkiáltással végződik. Arra találták
ki, hogy buzdításra szolgáljon a régi
időkben. Szakmai szemmel nézve per-
sze sok hiányosságot fedez fel az

ember, de azt hiszem, a mai akció és
western filmekben sokkal több hiba
van - elszabaduló atomtöltetes vona-
tok és egyéb badarságok -, mint
ebben a rajzfilmben. Ezek mind
remek témák, de sajnos mind fikció.

Üzenet a hallgatóknak?
Igyekezzenek kényszereket felállí-

tani, elvárásokat támasztani maguk-
kal szemben, hogy elsajátítsák a
tudásanyagot, még akkor is, ha egy
zh-n, vizsgán kettessel is át lehet
menni. Az az érzésem, hogy el lehet
végezni az egyetemet anélkül is, hogy
annak bármi haszna lenne az illető
egyénre nézve. De nagy lehetőséget
szalaszt el az, aki így gondolkodik
erről. Ha valaki megfelelően áll
hozzá, akkor viszont sokat profitál-
hat.

Köszönöm az interjút!
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Aki sokat jár a Hagyományőrző
Öntevékeny Kör háza táján, illetve
megfelelő számban látogatja a Szak-
estélyeket, már biztosan hallott erről
a cikkről, de úgy gondoltuk, nem árt a
mi oldalaink között is megjelentetni.
Hogy miért szentelünk két oldalt egy
látszólag átlagos írásnak, ami első rá-
nézésre nem több mint egy élmény-
beszámoló? Ennek az az oka, hogy ez
a cikk számunkra rendkívül pozitív.

Az írás azt említi, hogy a közle-
kesek megszerették a kedves nótákat,
és megtetszett nekik a selmeci közös-
ségi élet, és ha tényleg nagyon(-na-
gyon) lesarkítva szeretnénk
megfogalmazni, akkor ez történt.
Mindemellett az is igaz, hogy Buza
Gábor volt ez egyik, aki megfertőzött
minket ezzel a hangulattal, és a nó-
tákkal. Azt, hogy mi nem tartjuk ma-
gunkat a Selmeci Akadémia
utódintézményének, viszont a Szak-
estélyekben nem csak a dalokat és a
hangulatot, hanem az elődeinknek
(például azoknak, akik az első mű-
szaki egyetemen tanultak) való tisz-
teletadást is keressük, minden
megkeresztelkedett közlekesnek illik
tudnia. Sajnos mindezek ellenére az
(úgymond „hivatalos”) utódintézmé-
nyek diákjai évek óta ferde szemmel
nézik a mi kis hagyományőrzésünket.
Számos fórumon - köztük egyik közhí-
res cikkírónk blogján - támadnak min-
ket, holott nem is jártak még a

Szakestélyeinken, ezáltal nem is tud-
hatják, hogy nekünk mit jelentenek
ezek a rendezvények, illetve hogyan
tartjuk meg őket. Fél információkból,
például egy-egy Szakestről (és nem
Szakestélyről) készült videó alapján

ítélik meg ezeket a közlekes esemé-
nyeket. Ez a téma tehát hosszú ideje
szálka az ő szemükben, azt azonban
mégsem várhatják el, hogy beolvas-
szuk az összes pecsét- és firmagyűrűt,
összezúzzuk a korsókat, és soha többé
még csak el se
dúdolunk egy
bursch nótát
sem. A Szakesé-
lyeinkről megje-
lent írás pozitív
hangulata, és
az, hogy egy
ilyen helyen je-
lenhetett meg,
remélhetőleg
elcsitít néhány
kételkedőt, és
azokhoz is elvi-
szi a rendezvényeink hírét, akik sze-
rint, ha valaki a BME közelébe lép,
annak illik erősen szégyellnie magát.
Merthogy ilyet is lehet olvasni, nem is
sok internetes keresgélést követően.
A cikknek azonban egyáltalán nem
ilyen a kicsengése, és ez az oka
annak, hogy eredeti formában kapott
helyet a Közhír hasábjain is.

Nagyon megtisztelő, hogy L. Kiss
Katalin alias Kátya ilyen jól érezte
magát a mi Gyűrűavatónkon, és gon-
dolatait is ennyire pozitívan tudta
megfogalmazni. Azt hiszem, sokan ta-
nulhatnának a hozzáállásából, pláne,
hogy a hagyományőrzésünknek (szó
szerint) örül a meghívott kohászok
szíve, és azt is megfigyelték, hogy az
Alma Mater és Selmec iránt milyen
tisztelettel vagyunk. A Gólyahírben
minden évben közlünk egy kis figye-
lemfelkeltőt a Szakestélyekről, mely
főként az elsőseinknek szól, de úgy
gondolom, hogy Kátya cikke még in-
kább kedvet ad a hagyományőrzésbe
való bekapcsolódáshoz, vagy időseb-
beknek akár a visszatéréshez. Azt hi-
szem, a publikációból is látszik, hogy
milyen szép esték ezek; nemcsak a
hagyományőrzés miatt, hanem azért
is, mert az évfolyamtársak együtt ün-
nepelhetik meg a fontosabb egyetemi
pillanataikat. Összejön a diákság,
hogy aztán később olyan barátságok
alakulhassanak ki, mint Kátya és egy-
kori egyetemi társai, valamint bA-
LEKja között.

Aki figyelmesen olvassa, felfe-
dezheti, hogy a cikkben nem a leg-

utóbbi Gyűrűavatóról,
hanem egy másfél évvel
ezelőtti rendezvényről
van szó. Ennek a késés-
nek többféle oka is van,
mindenesetre biztosak
lehettek benne, hogy az
idei gyűrűavatás is ugyan-
ilyen jól sikerült (ha nem
jobban), ahogy az összes
Szakestélynek megvan az
a hangulata, amit a
szerző megfogalmazott.
Én tehát továbbra is arra

bíztatok mindenkit, hogy látogassa
szorgalmasan a Szakestélyeket. Ha
éppen keresztelkedés előtt áll, azért,
ha már megkeresztelkedett, azért, de
ha már végzős, és csak attól fél, hogy
ilyenkor már kellemetlen átesni a bA-
LEKká válás „tortúráján”, akkor pedig
pontosan azért.

Jó utat a Közlekes-
nek!
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Petrus

Rólunk írták!

Ezen a két oldalon a szokásos közhíres megjelenéstől eltérő
cikkel is találkozhattok. Ennek oka, hogy a “Bányászati és Kohá-
szati Lapok - Kohászat” 144. évfolyam 2011/1. számában egy pub-
likáció jelent meg a Közlekkaros Szakestélyekről. A
következőkben tehát ezt olvashatjátok, azonban előtte nézzünk
hozzá egy kis bevezetőt

Azt hiszem, sokan tanulhatná-
nak Kátya hozzáállásából, pláne, hogy
a hagyományőrzésünknek (szó sze-
rint) örül a meghívott kohászok szíve,
és azt is megfigyelték, hogy az Alma
Mater és Selmec iránt milyen tiszte-

lettel vagyunk.

A cikk publikálásához, illetve
megismeréséhez külön köszönjük
Buza Gábor alias Macedón segítségét!
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1976 óta megrendezésre kerülő
rendezvénynek az idei évben a szol-
noki Tisza-liget adott helyet, melyről
elmondható, hogy ideális helyszínnek
bizonyult. Egyrészt mert határozottan
rövidebb utat kellett megtenni, mint
az előző két évben (Baja, Orfű), más-
részről pedig maga a fesztivál elren-
dezése is praktikusnak tűnt.
Megérkezés után még egy kicsit rá-
csodálkoztam, hogy a civil falu meny-
nyire el van rekesztve a kempingtől és
a színpadoktól, de végül ráébredtem,
hogy az élet nem is ott keresendő. Ha
az ember elindult a strandra, akkor
úgyis a civil falun keresztül tette, le-
hetett nézelődni útközben. És hogy
miért is mentünk strandra?! Mert az
időjárás kegyes volt hozzánk, talán
túlságosan is… A hatalmas kánikulát
szinte csak a víz mellett lehetett el-
viselni, a strandot hetijeggyel ingyen
lehetett látogatni, ennek köszönhe-
tően minden nap heringparty volt. 

Az idei EFOTT-on rengeteg közle-
kes volt, ez persze meg is alapozta a
hangulatot, mert egész napunkat jó
társaságban tölthettük, ráadásul a
koncertekre mindig találtunk magunk
mellé társat. Mint említettem már,
egész héten nagyon meleg volt, de a
kemping hatalmas fáinak köszönhe-
tően az elmúlt évek sátrazásaival el-
lentétben nem kellett már reggel 7–8
körül felébredni. Ez lássuk be, jót tesz
az ember kipihentségének, amire
szükség volt az esték folyamán. Dél-
előtt egyesek a nagyon közel elhe-
lyezkedő termálfürdős strandot vá-
lasztották, mások Szolnokkal
ismerkedtek, néhányan pedig a kem-
ping területén pihenték ki a fáradal-
makat.

Ahogy már megszokhattuk, min-
den nap délután háromkor kezdődött
egy stand up, ekkortájt telt meg élet-
tel a fesztivál területe, utána pedig
beindult a pörgés. Mindenki próbált
biztos alapot teremteni az esti bulik-
hoz. Az idei csúcs számomra a vodkás
jégkása volt, mert finom és hűsítő is
volt. Külön köszönet jár a Lali-kocs-
mának, ahol min-
dig nagyon kedves
és gyors kiszolgá-
lásban részesül-
tünk, ráadásul
közlekes találko-
zási pontként is
nagyszerű szolgá-
latot tett. Az esti
koncertek nagyon
jó hangulatban
teltek, és szeren-
csére csak ritkán
esett meg, hogy
nem tudtam el-
dönteni, melyik
zenekart is válasz-
szam. Mivel tavaly a Kispál feloszlott,
az idei EFOTT-on mindenki némi kis
hiányérzettel küzdött, de nem baj,
gondoltam magamban, majd a
Quimby kárpótol. Csak aztán úgy
esett, hogy Vis Maior lépett fel a vod-
kás sátorban, és annyira jó bulit csi-
náltak, hogy én közben elfelejtettem
elmenni Quimby koncertre...

A program nagyon sokszínű volt,
így mindenki megtalálhatta a számára
megfelelő szórakozási lehetőséget:
volt például egy „silent” sátor, ahol
voltak kisebb koncertek, stand up-ok
és esténként silent disco, persze
mindezek szigorúan csak fülhallgató-
val. 100-nál is több koncertből sze-

mezgethettünk, fix programként min-
den este meghallgathattuk Dévényi
Tibi bácsi retro-szettjét, vagy ha nem

erre volt igény, DjGyurex is
zenélt minden este.

A társaságról pedig csak
annyit, hogy hihetetlenül jó
volt! A Közlekkaros különít-
mény elég vegyes összeté-
telű volt, végzett
mérnököktől kezdve (akik
persze nem úgy viselkedtek,
mint ahogy a társadalom el-
várná) a legfiatalabbakig.
Néhányan még médiasztá-
rok is lettek, de azt nem ír-
hatom le, mert biztos, hogy
a nyomdafestéket nem
tűrné. Ha valaki még nem
hallott volna az MTV-s vide-

ókról, az a zenecsatorna közvetítései
közt megtalálhatja.

Összességében az elmúlt évek
egyik legjobb EFOTT-ja volt, nagy-
szerű hangulattal és társasággal. Re-
mélem, hogy jövőre is hasonló jó
fesztivállal szórakoztatnak minket a
szervezők!
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Csillu

Haverok, buli… EFOTT

Ha nyár és fesztivál, akkor mi más is juthat eszébe egy ma-
gamfajta hallgatónak, mint az Egyetemisták és Főiskolások Or-
szágos Turisztikai Találkozója.
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Az idei Egyetemi Napok szep-
tember 13-án vette kezdetét. Már az
első este neves előadók léptek fel a
színpadokon. A rendezvényt Aranyosi
Péter előadása indította, aki megany-
nyi egyetemistát nevette-
tett meg poénjaival. A
miskolci dumagép meg-
adta az alaphangulatot,
amit sikeresen át is moz-
gattunk a szomszéd szín-
padra, ahol egy fergeteges Paddy and
the Rats koncert indult. A közlekes
társaság a Kari Napokhoz hasonló lel-
kesedéssel tombolta végig az ír „kocs-
marockot”. A fergeteges Paddy
koncert után választás elé nézett a
társaság. Akik a 90-es évek könnyűze-
néjéért rajonganak, azoknak az UFO-
n volt a helye, míg az újabb évezred
rockzenéjét kedvelők a Supernem da-
laira ugrálhattak. A hét talán egyik
legnagyobb száma ezek után követke-
zett. Sátorszínpad, negyven fok, több
száz ember. Hirtelen gitárzúzás csen-
dült fel, s már a Tankcsapdát láthat-
tuk zúzni a színpadon. A debreceni
rock zenekar még húsz év után is hi-
hetetlen lendülettel zenélt, s elké-
pesztően jó bulit csináltak. Az estét
Dévényi Tibi bácsi, Effendi és a HaBár
bulikról ismert Gyurex színesítette.

Szerdán már délben kinyitotta
kapuit a körbezárt Infopark. Az em-
bereket nem csak a 200 Ft-os sörak-
ció vonzotta, hanem a karok közti
vetélkedő is. Délben nekiláttak a csa-
patok főzni: nagy por és szél nehezí-
tette a szakácsok és szakácsnék
dolgát, ám végül mégiscsak minden
nagyon finomra sikerült.

Mindeközben zajlottak a vetél-
kedők mozgolódós számai is. A „Ke-
resd a nőt!” versenyszám pörgette fel
leginkább a csapatokat. Egy hölgy egy
megadott Facebook profilra képeket
töltött fel folyamatosan arról, hogy
épp hol jár, és így kellett őt megta-
lálni. A hölgykeresés se volt ám egy-
szerű: meg kellett tőle kérdezni, hogy
„Van rajtad bugyi?”. Amennyiben a
válasza az volt, hogy „Nálad hagytam
tegnap este”, megtalálta az adott

csapat a keresett nőt, s ezzel meg-
nyerte a feladatot. De ha mégsem ez
lett volna a válasz, akkor bizony csak
egy újabb szegény járókelőt sikerült
zavarba hoznunk.

A vetélkedőből persze nem ma-
radhattak ki az italozós feladatok
sem. A Kari Napokról jól ismert, a
győriek által bemutatott sörváltót
idén fröccsel kellett teljesíteni. A
korsó kiürítése után 13 kört kellett
saját tengelye körül futnia a verseny-
zőnek, s csak ez után ihatott a követ-
kező ember. A Kevertpiramis játékot
mintha direkt a közlekeseknek talál-
ták volna ki. A név és a kikészített Ke-
vert mennyisége persze csak álca,
valójában egy igen logikus játékról
volt szó.

A versenyeket közben több szí-
nes program is kísérte. A rendőrség
kutyás bemutatót tartott, a bringa-
zsonglőrök pedig egy és kétkerekűik-
kel mutatták meg milyen magasra és
milyen pontosan bírnak ugrálni, trük-
közni. Élőben fellépett a Béla műhely
zenekar, akik különböző használati
tárgyakon doboltak.

Az este szokás szerint dumaszín-
házzal indult, a hangulatot Mogács
Dániel csinálta. A kedélyeket ezek
után Fluor Tomi borzolta, aki elké-
pesztő négyszámos koncertet adott
közönségének. Fluort aztán az Animal
Cannibals és a német Brooklyn Bo-
unce zenekar követte. Azt hiszem,

mindkét együttesnél hatalmas volt a
hangulat, még ha ez néhány esetben
az elfogyasztott alkoholmennyiségnek
is volt betudható. Az este másik nagy
dobása az ausztrál Yolanda Be Cool
volt, akik napokon át uralták a MA-
HASZ toplista elejét. Az este folya-
mán fellépett még a hip-hop
veszprémi nagyágyúja, a Hősök, akik
a sajátjukon túl az Animal Cannibals

közönségét próbálták a színpad
előtt tartani.

Eljött a csütörtök, az
egyetemi szünnap, a mozgo-
lódni vágyók részére pedig ki-
tárta kapuit a Bogdánfy úti

sporttelep. Az idő is segítette a Sport-
nap szervezőit, ragyogó napsütésben
élvezhették a BME-sek a különböző
programokat. Voltak olyanok is, ami-
ket egy sima tesióra keretein belül
nem tud az ember kipróbálni, mint a
laser tag, mely újra divatba jött, vagy
a Sportnapok állandó résztvevője, a
rekeszmászás. Népszerűek voltak a
csocsóasztalok, a kispályás focimecs-
csek, a kidobós és a röplabda, de
akadt olyan is, aki 100 vagy 400 mé-
teres futásban vagy váltófutásban
vett részt. A délután folyamán a karok
előadhatták táncprodukciójukat is.

Pár óra pihenő után újra az Info-
parkban találtuk magunkat. Utunk
egészen a csütörtöki dumaszínház fel-
lépőig, Kiss Ádámig vezetett, aki
könnyesre röhögtette a társaságot.
Utána régebbi, ám nagyon tetszetős
dalokat hallhattunk a Retro School
Band előadásában, ezt követően
pedig Ganxsta Zolee és a Kartel, va-
lamint a Kozmix tépte az idegeket,
ám a BME lelkes hallgatói hamar át-
szellemültek a 90-es évek zenéjére.
Az est később az alternatív zene ked-
velőinek kedvezett, ugyanis a nagy-
színpadon a 30Y zenélt, melyen
meglepően nagy közönség gyűlt
össze.

Remélem, kedvet kaptál ezek
után, hogy jövőre te is csatlakozz a
BME-s bulihuligánokhoz! Találkozzunk
a 2012-es Egyetemi Napokon!

Stefipeti

BME Egyetemi Napok ötödször

Végy egy marék közlekest, rengeteg műegyetemistát és né-
hány neves zenekart. Egyértelmű, hogy a megfejtés az immáron
ötödik alkalommal megrendezett BME Egyetemi Napok.



Július 1-jétől a közlekedésbiz-
tonság javítása érdekében szigorodott
a közúti büntetőpont-rendszer. A mó-
dosítások értelmében ittas vezeté-
sért, segítségnyújtás elmulasztásáért
és a cserbenhagyásért már 11, míg
közúti baleset okozása miatt 9 bünte-
tőpont jár. További lényeges elem,
hogy az ellenőrzött sofőrök együtt-
működésük nélkül is alkoholfogyasz-
tási mintavételre kötelezhetőek.

A korábbi szabályozással ellen-
tétben, a jelenleg ittas vezetésért és
gyorshajtásért a bíróságoknak nincsen
lehetősége a járművezetéstől történő
eltiltásra. Ennek megfelelően a bírsá-
gok mellett, a szigorú pontrendszer
lehet az egyik olyan eszköz, mely hoz-
zájárulhat a közlekedési morál javí-
tásához.

Június során Lyonban megrende-
zett európai ITS konferencia kereté-
ben Schváb Zoltán, a közlekedési
helyettes államtitkár Magyarország
nevében aláírta az európai egységes
vészhívó-rendszer létrehozásáról
szóló eCall Egyetértési Megállapo-
dást. A közös célok megvalósítását
vállaló szereplők (országok, gépjár-
műgyártók, telekommunikációs szol-
gáltatók és biztosítótársaságok,
valamint más érintettek) 2004 óta
csatlakozhatnak az együttműködés-
hez, melynek fő célja a segélykérés
hatékonyságának növelése, és
ezzel együtt a közlekedési balese-
tek hatásainak mérséklése. 

A járműben elhelyezett eCall
rendszer vészhívást tesz lehetővé,
melyet kezdeményezhetnek az
utasok manuálisan, vagy egy közle-
kedési baleset során a járműbe
épített érzékelők automatikusan
értesítik a segélyhívó. A járműfe-
délzeti egység közvetlen kommuni-
kációt létesít az ügyfélszolgálati
központtal, ahová a rendszer a jár-
műből és a balesetről származó ada-
tokat is megküldi, mely a
segítségnyújtáshoz adhat segítséget.

Az eCall bevezetésével hazánk-
ban a közlekedési balesetekben el-
hunytak száma mintegy 2-2,5
százalékkal csökkenthető - éves szin-
ten 20-25 áldozat menthető meg -, és
a mentési idő akár 10-15 perccel is rö-
vidíthető.

A szolgáltatás kialakításához hoz-
zátartozik a jelenlegi 112-es egységes
európai segélyhívó-rendszer magyar-
országi fejlesztése is, melynek elője-
lei már láthatóak. A rendőrség hozzá
kezdett a segélyhívó-központ átszer-
vezéséhez és átalakításához, mely
alapján a segélyhívás hatékonysága
növelhető.

Az új törvények értelmében azon
külföldi - magyarországi lakhellyel és
adószámmal nem rendelkező - polgá-
rok, akik a közigazgatási bírság hatá-
lya alá tartozó szabálysértést
követnek el, a bírság megfizetéséig a
rendőrség visszatarthatja járművü-
ket. Erre azért volt szükség, mert az
esetek döntő többségében a külföldi
szabálysértők a postai úton kiküldött
határozatokat nem vették át, és je-
lenleg a be nem fizetett bírságok
mértéke megközelíti a 4 milliárd fo-
rintot.

Ezzel együtt módosult a helyszíni
bírságok fizetésének lehetősége is,
ugyanis már van lehetőség a bírság

azonnali rendezésére, akár bankkár-
tyával is.

A módosítások hatására a rend-
őrségnek már megfelelő eszközei van-
nak, hogy akár a határátkelőknél is
vizsgálják az elmaradt bírságok befi-
zetését.

Június végén jelent meg a Kor-
mány közútfejlesztési tervezete,
mely szerint a fejlesztéseket négy
részre osztják. Az első idén indul, és
2016-ig tart, míg az utolsó 2027-ig.

A 2016-ig tartó első szakasz része
az M2-es autóút 2×2 sávosra történő
bővítése, az M4-es autópálya két, ösz-
szesen 121 km hosszú szakaszának, és
az M8-as autópálya két új szakaszának
megépítése.

A 2017-2020 közti második idő-
szakban várhatóan bezárul a főváros
körül az M0-s, továbbépítik az M4-est,
M8-ast és M9-est. Ebben a fázisban el-
kezdődhet az M49-es építése, mely az
M3-as autópályát Vajától köti össze a
Csenger környéki országhatárral.

A 2021 és 2024 közti harmadik
időszakban az M0-s egyes szakaszai
2x3, illetve 2x4 sávosra bővülnek, az
M2-est meghosszabbítják Rétságig, és
az M49-est is újabb szakasszal bővít-
hetik. Szintén ekkor tervezik az M85-
ös megépítését Csorna és Kapuvár,
valamint Sopron és az országhatár kö-
zött.

Az utolsó, 2025 és 2027 közti idő-
szakban a tervek szerint már csak bő-
vítenének. 2x4 sávosra bővülne az

M1-M7 közös bevezetője, és a ter-
vek szerint az M3-as Budapest és
Hatvan között 2x3 sávos lesz.
Szintén 2x3 sávos lesz az M7-es
Balaton felé vezető oldala Buda-
pest és Székesfehérvár között.
2027-ig várhatóan teljesen elké-
szül az M9-es Soprontól Szekszár-
dig, és az M49-es is eljut az
országhatárig.
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HÍREKHírek

Zsolti

Néhány közúti közlekedéssel kapcsolatos hír

Változás a büntetőpont-rend-
szerben

Intelligens segélykérés akár
már 2015-ben

Közlekedés külföldi rend-
számmal Magyarországon

Megjelent a „Közútfejlesztési
menetrend”



Az egész arról szól, hogy egy csa-
pat legyetek. Játsszatok össze, mű-
ködjetek együtt, és ami a
legfontosabb, érezzétek jól magato-
kat! Három alkalommal lesz ebben a
félévben szintvetélkedő, mindhárom
egészen mást képvisel majd. Min-
denki megtalálhatja majd a kedvére
valót, hiszen a sporttól kezdve, a gon-
dolkodós feladatokon át, az ivósabb,
pörgősebb versenyszámokig minden
előfordul. Úgyhogy senki nem mond-
hatja, hogy ő nem jön, mert nem jó
sportban, vagy mondjuk, nem tudja
gyorsan inni a sört. Pontosan emiatt
lesz ilyen sokrétű a kínálat, és higy-
gyétek el, mindenki jó valamiben! Egy

a lényeg: üljetek össze, beszélgesse-
tek, szórakozzatok együtt, és próbál-
játok megismerni egymást, hiszen
mindannyian tapasztalhattátok már
az egyetemen eltöltött idő alatt, hogy
ez bizony nem az az iskola, amit meg
lehet egyedül csinálni. Itt szüksége
van az embernek barátokra, segítő
kezekre. Most megadjuk nektek az al-
kalmat, és legfőképpen az ürügyet
arra, hogy bekopogjatok két ajtóval
odébb, és beszéljétek meg az inst-
rukciókat, ötleteljetek, verődjetek
csapatba, aztán ezt csináljátok meg
az átlagos hétköznapokon is, amikor
csak társaságra vagy egy-két jó szóra
van szükségetek. 

Természetesen azért a nyeremé-
nyekről sem szabad megfeledkezne-
tek! Ha másért nem, hát azért
szálljatok be a játékba, és igyekezze-
tek, hogy legyűrjétek a többi szintet.
Én amondó vagyok, hogy kell ennyi ki-
kapcsolódás mindegyikünknek, és
talán feltöltődést is jelenthet pár
ilyen szórakoztató, estébe nyúló kis
program. Remélem, sikerül újabb ha-
gyományt teremteni a kollégiumban! 

Mi mindent megteszünk annak
érdekében, hogy jól érezzétek maga-
tokat, ehhez már csak Ti kelletek, és
akkor biztosan minden alkalom egy
hatalmas nagy élmény lesz mindnyá-
junknak!

Jó utat a Közlekes-
nek!
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PROGRAMProgram

Galamb

Mégpedig nem is akármelyik in-
tézményről van szó, hanem magáról a
Közlekedési Múzeumról, amit minden
közlekesnek látni kell minimum egy-
szer az életében. Olyan
felbecsülhetetlen emlé-
kekre tehettek szert, amit
csak nagyon hosszú idő
alatt tudnátok megszerezni
az 1-1,5 óra helyett. Aki
pedig már járt ebben az
épületben, annak is megéri
eljönnie megint, mivel az
ismétlés a tudás anyja. (Az
egyetemen is sokszor hall-
juk ezt a mondatot.)

„Miért érdemes el-
jönni?” – kérdezitek maga-
tokban. A válasz nem
egyszerű, de megpróbálok
rá felelni. Maga a múzeum Európa
egyik legrégebbi közlekedéstörténeti
gyűjteményét őrzi, védi a kíváncsi te-
kintetek elől. Régi vasúti anyaga
nemzetközi hírű, de ma már a közle-
kedés valamennyi ágazatával foglal-

kozik, aminek szerintem sokan közü-
letek örülnek, mert így a közlekedés
történelméről egy átfogó képet kap-
hattok.

Ha nem jött volna meg a kedve-
tek, akkor tovább próbálkozom. A ki-
állítás már a múzeum előtt
elkezdődik: a teraszon például egy
424-es mozdony áll. A 8000 négyzet-
méteres kiállítótér állandó tárlatain

látható egy korabeli (úgy 100 évvel
ezelőtti) vasútállomás, bemutatják a
gyűjtemény legszebb és legérdeke-
sebb autóit. Önálló részt kapott a vá-
rosi közlekedéssel kapcsolatos tárlat.
Láthatók eredeti részvények, kötvé-
nyek, valamint menetjegyek is. Az
éremkiállításon bárcák, plakettek,

jelvények mutatják be a múl-
tat. A múzeum régi és új szár-
nyát összekötő tér pedig a
Hírességek Csarnoka.

Ha megjött a kedvetek,
akkor október 6-án, 14:45-kor
szeretettel várunk a Közleke-
dési Múzeum előtt. A múzeum-
látogatás 15:00-kor kezdődik.
A belépő 200 Ft, továbbá a
Hallgatói Képviselet támogatá-
sának köszönhetően 100 fő
erejéig ingyenes tárlatveze-
téssel lehettek gazdagabbak.

A múzeum címe: 1146 Bu-
dapest, Városligeti krt. 11.

Jó utat a Közlekesnek!

Mogyi

Kezdődhet a csapatépítés!

Egy kérdéssel nyitnék: Ti mindenkit ismertek a szinteteken
vagy akár a folyosótokon? Sajnos legtöbben nem. Azért, hogy
ezen változtassunk, rendezünk nektek pár jó kis szintvetélkedőt,
hogy megmutathassátok, a koli melyik része a legerősebb csapat!

Múzeumlátogatás

Biztosra veszem, hogy a kari hirdetőkön láttátok vagy talán
meg is néztétek, hogy október elején megszervezésre kerül a
tanév legelső múzeumlátogatása. 



Csonka János 1852. január 22-én,
Szegeden született egy jóhírű kovács-
mester hetedik, legkisebb gyerme-
keként. Kiskorától
érdeklődéssel fi-
gyelte a műhely-
ben folyó munkát.
Versecen végezte
az elemi iskolát és
a gimnázium alsó
négy osztályát. Itt a
német nyelv mel-
lett latint tanult,
majd később fran-
ciát is. Ezután a
szakmai tudás meg-
szerzése végett
édesapja műhelyé-
ben tanult 19 éves
koráig. Ekkor úgy
döntött, hogy megvalósítja régi tervét,
és 1874-ben a maga erejéből elindult
Nyugat-Európa legnagyobb részét érin-
tő tanulmányútjára. Egy kisebb párizsi
nyomdában tanulmányozhatta a Le-
noir-féle gázmotort is, ami felkeltet-
te érdeklődését a belsőégésű motorok
iránt.

1876 őszén tudta meg, hogy a bu-
dapesti Királyi József Műegyetem (a
BME elődje) pályázatot írt ki tanmű-
helyének vezetői állására. Így tör-
tént, hogy a 32 pályázó közül ő kapta
az egyetem Mechanikai technológia
tanszékéhez tartozó gépipartani mű-
hely művezetői állását. 1877. február
11-én - 25 évesen – kezdte el munká-
ját, ahol vállalta a tanműhely korsze-
rűsítését, a felszerelés díjmentes, sa-
játcélú használatának fejében. Fon-
tosnak tartotta, hogy az elméleti ok-
tatás látogatásaival megismerje az
általa gyakorlatban oktatott hallgatók
tudását és érdeklődését. Itt találkozott
először későbbi barátjával, Bánki Do-
náttal is.

Az akkori Műegyetem Múzeum
körúti épületében (mai ELTE) alkotta
meg 1879-ben az első magyar gázmo-
tort, amit szerszámgépek hajtására

használt. A kettős működésű, kereszt-
fejes motor újdonsága a szelepes szí-
vásvezérlés volt. 1883-ban elkészítet-

te a 3 LE-s, kétütemű első
magyar gáz- és petróleum-
motort (“dualfuel”), amely-
hez későbbi ba-
rátja, Robert
Bosch készített
nagyfeszültségű
mágnesgyújtót.
Munkája elisme-
réséül 1887-ben
a Királyi Magyar
Természettudo-
mányi Társulat
rendes tagjává választották.

1887-ben kezdődött szo-
ros szakmai kapcsolata és
barátsága a Ganz gyár mér-

nökével, Bánki Donáttal. A Bánki-Cson-
ka együttműködés legismertebb talál-
mánya a karburátor, amely lehetővé
tette, hogy az addig használt városi vi-
lágítógáz helyett, a belsőégésű moto-
rokat folyékony petróleummal hajtsák.
Ennek nagy jelentő-
sége volt a motorok
közlekedésben tör-
ténő alkalmazása
területén, hiszen a
folyékony tüzelő-
anyag szállítható a
legkönnyebben. A
karburátort olyan
közös kialakítású
motorokon fejlesz-
tették ki, melyek
nem kisebb műsza-
ki újdonságokat tartalmaztak, mint a
szelepvezérlés, a fröccsentő olajo-
zás, a dezaxiált hajtómű és az izzó-
csőgyújtás.

Bánki és Csonka konstrukciója
működését és felépítését tekintve
megegyezett egy mai elemi karburá-
torral, mely tartalmazta az állandó tü-
zelőanyag szintet biztosító úszóhá-
zat, a fúvókacsövet, a keverőkamrában
pedig légtorkot és kúpos fojtószelepet.

Bánki és Csonka a fennmaradt tör-
ténet szerint egy vizet permetező Fő-
vám téri virágáruslány láttán dolgoz-
ta ki a karburátor alapelvét 1891-
ben. Az 1893. február 11-én “Újítások
petróleummotorokon” címmel szaba-
dalmaztatott berendezés csak hóna-
pokkal előzte meg a német Wilhelm
Maybach Franciaországban szabadal-
maztatott hasonló szerkezetét. Bánki
és Csonka a karburátorral az 1900-as
párizsi világkiállításon aranyérmet is
nyert. Bár napjainkban a karburátor-
nál már korszerűbb eszközöket hasz-

nálnak a keverék-
képzésre, az álta-
luk kidolgozott
alapelvre épült
berendezések az
elmúlt évszázad
egészét tekintve
meghatározóak
voltak a motor-
technikában.

Csonka János már ifjúkori párizsi
útja során is érdeklődött a belsőégé-
sű motorok mellett az automobilok
iránt is. Korai próbálkozásának te-
kinthető a háromkerekű “Csonka tri-
cikli”, amellyel a Magyar Posta mintegy
25 évig levélgyűjtő szolgálatot látott
el. Azonkívül, hogy ezek voltak a do-
kumentált első magyar gyártmányú
gépjárművek, említést érdemel, hogy

az építéséhez az akkor
még világviszonylatban
is ritka alumíniumot is
alkalmaztak. Ezek a
Ganz gyár által készí-
tett járművek 1900.
november 19-én jelen-
tek meg először a pes-
ti utcákon. Nagy sikerét
bizonyítja, hogy az
1906-os londoni világ-
kiállításon is bemutat-
ták őket.

Az első Csonka János által terve-
zett magyar autó 1905. május 31-én
gördült ki a Műegyetem kertjéből a Mú-
zeum körútra, amely dátumot a ma-
gyar autógyártás kezdeteként tartjuk
számon.

A Csonka János által tervezett au-
tót 4 hengerrel rendelkező motor haj-
totta, amelyet két külön blokkból álló
hengertömbből szereltek össze. A jár-
mű rendelkezett sebességváltóval és
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Magyarok az autózás történetében

A következő számokban megjelenő cikksorozatomban az au-
tózás és autógyártás történetének legnagyobb magyar alakjait
fogom röviden bemutatni. Elsőként a Műegyetemhez is szorosan
kötődő Csonka Jánosnak, a karburátor egyik feltalálójának és a
magyar autógyártás megteremtőjének életművét próbálom dió-
héjban elétek tárni.



differenciálművel is. A hátsó kerekek
hajtása láncon keresztül történt. A ko-
rában nagyon megbízhatónak számított
a jármű, melyet egy 2000 km-es pró-
baúton is bebizonyítottak. Jelentős ra-
kodókapacitása miatt a 1906-tól a
Postánál használták őket. Egy restau-
rált példány a BME J épületének aulá-
jában megtekinthető.

A tetszetős kivitelű, rendkívül
megbízható és könnyen kezelhető pos-
taautó alapján Csonka János 24 LE tel-
jesítményű személyautó változatot is
készített. Két ilyen gépkocsi 1909-ben
a Berlin-Budapest-München útvona-
lon megrendezett megbízhatósági ver-
senyen eredményesen szerepelt. Szin-
tén 1909-ben épített még egy egy-
hengeres, 4 LE teljesítményű kisautót,
amelynek motorja, hajtóműve, alváza
és kocsiszekrénye is teljesen saját
építésű volt. Összesen 3 db ilyen jár-
mű készült, amelyek magánhaszná-
latban még 1930-ban is forgalomban
voltak.

A Magyar Posta folyamatos meg-
rendeléseire Csonka János elkészítet-
te az első magyar kisautóbuszt is. A le-
gyártott 10 darabból az első 1910. au-
gusztus 1-jén állt forgalomba. Mind-
ezek mellett egyéb rendeltetésű te-
hergépkocsik is készültek Csonka ter-
vei alapján.

Ezután Csonka ismét visszatért a
kisautó fejlesztéséhez. 1911-ben egy

új, 8 LE-s kiskocsit tervezett, amelyen
ismét számos újítást lehetett felfe-
dezni. Így például a négyhengeres
motorblokk egy darabból készült,
amely a tengelykapcsolóval, sebes-
ségváltó-művel és fékkel összeszerel-
ve egy tömböt alkotott. A legyártott 14
darabból egyet Benárd Ágoston orvos
vett meg, aki részt vett kocsijával a
“Nemzetközi Kiskocsi verseny”-en. Az
itt elért sikernek tulajdonítható, hogy
a kiskocsi rajzait egy kanadai gyár meg-
vásárolta, így Csonka nemzetközi sikert
is elért.

Az 1912-es évben abbahagyta a
gépjárművek építését és fejleszté-
sét. Ezt követően 1912 és 1924 között
már csak áramfejlesztők, szivattyús
gépcsoportok, csónakmotorok, csille-
vontató kismozdonyok tervezésével
és egyetemi szemléltető eszközök ké-
szítésével foglalkozott. 1924. február
6-án - röviddel 48 éves műegyetemi
szolgálata utáni nyugdíjba vonulását
követően - a Mérnöki Kamara elnöke
lett.

Nyugdíjaztatásakor házának alag-
sorában (a mai Bartók Béla út 31.) sze-
rény gépműhelyt rendezett be. A mű-
hely első munkásai fiai voltak (közülük
Pál építészmérnök, János és Béla gé-
pészmérnök). Szociális érzékére jel-
lemző, hogy a 30-as évek világgazda-
sági válsága idején sem alkalmazott
létszám-, vagy bércsökkentést. A gép-
műhely rohamosan fejlődött, és az
összlétszám 1938-ban már 300 főre
emelkedett. Ekkor merült fel a gyár-
alapítás gondolata. Maga is nagy kedv-
vel vett részt a Fehérvári úton építendő
motor- és gépgyár tervezésében. Az
építkezés azonban még meg sem kez-
dődött, amikor rövid betegség után
meghalt. Aktivitására jellemző, hogy
közel nyolcvannégy éves korában,
1935-ben nyújtotta be utolsó szaba-
dalmát a „Hordozható, szétszedhető
láncfűrész-berendezés”-re. Emlékét
több szobor, emlékmű és utca őrzi,
1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem
járműgépészeti intézetének labora-
tóriumát is Csonka János-
ról nevezték el.
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Ádám

BÁNKI DONÁT (1859 - 1922) 

A Veszprém megyei Bakonybánk köz-
ségben született. A Műegyetemen szer-
zett építészmérnöki oklevelet, majd
1899-tõl - 1922-ben bekövetkezett ha-
láláig - ugyanitt okta-
tott. 
Csonka Jánossal
együtt a magyaror-
szági motorgyártás
megteremtője. Közös
munkájuk gyümölcsei
a Műegyetem tanmű-
helyében születtek.
1888 és 1896 között
számos bejegyzett
szabadalmuk szüle-
tett a gáz- és petróle-
umhajtású motorok-
kal kapcsolatban. A
Bánki - Csonka-féle motorokat a Ganz és
Társa Vasöntő- és Gépgyár gyártotta

sorozatban, ahol Bánki Donát 1882-től

tizenhat éven át tervezőmérnökként,
majd főmérnökként tevékenykedett.
Ekkor kezdte a kompresszió növelésére
irányuló elméleti kutatásait. Elméletének
gyakorlati alkalmazása az 1893-ban el-
készült első vízporlasztásos Bánki-motor,

amelynek lényege, hogy
a motor üzem közbeni
túlmelegedés esetén vi-
zet porlasztott a hen-
gerbe, és ezzel az üzem-
anyag kompresszió tű-
rését megnövelte. Ezt
követte 1902-ben az el-
sőkerék-hajtású autó,
1917-ben pedig a kettős-
átömlésű vízturbina,
amely alacsony esésű fo-
lyók energiájának hasz-
nosítására szolgált. 1911-
ben a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia levelező tagjává válasz-
tották. Műszaki érdeklődése szerteága-
zó és sokoldalú volt.

A tökéletes forrásnak bizonyult
összeállításért külön köszönet Lévai
Zoltán tanár úrnak. 

www.automobilizmus.hu



A Baross Gábor Kollégium gya-
korlatilag a Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar életének és közös-
ségi rendezvényeinek a fő központja,
ezért is tartja fon-
tosnak a Hallga-
tói Képviselet,
hogy a lehetősé-
gekhez mérten
minél több állag-
javítás, karban-
tartás valósuljon
meg az épületben.

A nyár folya-
mán megtörtént
felújítások egy
része a Kollégiu-
mok Osztály (to-
vábbiakban: KO)
megrendelésére,
más része pedig
hallgatói munka-
ként történt meg.

A KO megrendelésére befejez-
ték a nyílászárók cseréit, a folyosók
festését, és a napokban is tart a ra-
diátorok cseréje. A nyílászárók cse-
réje során sarkalatos ponttá alakult
a Díszterem főablakainak kivitele-
zése. Gábor elmondta, hogy már a
tervezés során sikerült elérni, hogy
a dupla falú ablakok belső fele hang-
szigetelt, míg a külső fele biztonsági
üvegből készüljön. A Díszteremben
tartott programok az utóbbi időkben
egyre nagyobb gondot okoztak a
szomszédok számára, így célszerű
ezzel csökkenteni a zajhatást. Hiszen
érthető, hogy a Gellért-hegyen telket
vásárló kedves szomszédok nem a
Kari Napok alatt jól megszokott éé-
éjjjóóó-ra akarják álomra hajtani fe-
jüket, ugyanakkor mi pedig
szeretnénk megőrizni ezt a rendez-
vényt a jövőben is. A biztonsági üveg
célja pedig az, hogy a Dühöngő foci-
pályát még esztétikusabbá tegyék.
Lekerültek a nagy fehér rácsok, amik
nem mellesleg mindig csörögtek, ami-
kor a pályáról nekirepült a labda.

Ezen túlmenően tovább javítja a két
épületszárny közti rész esztétikumát,
amin azért volt mit csinosítani, és
maradt a jövőben is. Ennek fényében

bontották le a lelkes
hallgatók Jurácsik Péter
a. Mogyi felügyeletével
a lassan veszélyessé

váló kosár-

labda palánkot is. Ez a jelenlegi ter-
vek szerint továbbra is üzemel majd
az alagsori tornateremben, de erre
valószínűleg a jelenlegi átalakítások
miatt még várni kell egy picit. Az Iron
Hook-os csapatok számára pedig egy
közvélemény-kutatás eredményeként
kerül felépítésre az új focikapu, a pá-
lyának megfelelő méretekben.

A bentlakók számára mégis leg-
szembetűnőbb változás, hogy a déli
és keleti szárnyak eddig graffitikkel
és különböző falrajzokkal ellátott fo-
lyosói egységesen kifestésre kerültek,
ami így sokkal otthonosabbá és ked-
velhetőbbé tette az itt élők számára

ezt az épületet. Valószínűleg a koráb-
ban is itt lakóknak furcsa volt az alul
sárga olajfestékes felül pedig fehér,
mindenhol egységes fal, ám könnyen
hozzá lehet szokni a széphez és a
jóhoz, s reméljük, mindannyian arra
fogunk törekedni, hogy minél tovább
megőrizhessük ezt a tiszta, klasszi-
sokkal szebb környezetet. Ha már
megújult a folyosó, akkor legyen tel-
jes a fejlesztés. Ennek érdekében a
nyár végén a már régen cserére érett,
régi öntöttvas radiátorokat jóval mo-
dernebb, tetszetősebb változatokra
cserélte a KO.

A kollégiumi helyiségek hangula-
tának kialakításánál fontos az egysé-

ges, szép külső
megvalósítása. A
Díszterem 2008-as
nagy felújítása
során a felhasznált
anyagokat igyekez-
nek minden átala-
kítás alkalmával
használni, látható
ez az újonnan fel-
került hirdetőkön,
vagy a hamarosan
átalakuló Hagyomá-
nyőrzős vitrinen is.

Természetesen
a kollégium összképéből nem
hagyható ki a kert sem, ami
egyre kedveltebb a hallgatók
körében. Ez nem is meglepő,
hiszen mindenki vágyik egy ki-
csit a szabadba egy-egy nehe-
zebb nap után; vagy amikor
már nem bír valaki megülni a
szobájában, egyből kifelé veszi
az irányt. Ezt örömmel vesszük,

mert ha már ilyen adottságokkal bír a
Baross, ami kuriózum a BME kollégiu-
mai között, akkor joggal gondoljuk,
hogy ezt ki is kell használnunk, és
minél népszerűbbé is kell tennünk.
Pontosan ettől a gondolattól vezér-
elve vágtak bele a kert felújításába. A
nyáron két kertkörös tag, Józsa Bálint
és Kukk Laci vették kezelésbe ezt a
parkot, s látható eredményeket pro-
dukáltak. A kert végéig vezető „gya-
logút” már nagyon rászorult egy kis
karbantartásra, ezért a régi borítást
átszitálták, áttisztították, s már csak
a szép fehér kavicsokat használták fel
újra az ösvény kiépítéséhez. 
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Mint azt már láthattátok, nagy volumenű átalakítások és fel-
újítások folytak a nyár folyamán a Baross Gábor Kollégiumban, s
ezek még mindig folytatódnak, reményeink szerint mindnyájatok
teljes megelégedettségére. Ezekről, és a jövőbeni tervekről be-
szélgettünk Nagy Gáborral, a Hallgatói Képviselet elnökével, aki
hallgatói oldalról felügyelte a munkálatokat.

Nyári kollégiumi felújítások



„A legfőbb célkitűzés most az,
hogy ha már belevágtunk, akkor csi-
náljuk meg rendesen a külső részt, s
erre a Kollégiumok Osztálya által kiírt
pályázat nyújtja a legjobb lehetősé-
geket. Leginkább a vízelvezetést kell
először megoldani, mert ez jelenti az
egyik legnagyobb problémát az eső-
sebb időszakokban. Lévén, hogy az
épület felé lejt mind a
kert, mind
pedig a min-
ket körülvevő
épületek ud-
varai, nagy
gondok oko-
zója a lefolyó
eső- és talaj-
víz, mert ami
a hegyről elin-
dul, többségé-
ben hozzánk
folyik le. Csak
egy megfelelő
v ízelvezető-
rendszer kiépítésével valósíthat-
juk meg azt, ami által nem csak
a lenti ajtóban lévő homokzsáko-
kat tüntethetnénk el, hanem
megoldódna az alagsorban lévő
kondi- és tornaterem folyamatos
beázása. Szeretnénk azt a falat le-
szigetelni, hogy a tornatermet is
minél jobban kihasználhassuk a jö-
vőben. Ezen felül a kert átalakí-
tása közben átépülnek a kinti
berendezések, bútorok is. A pályá-
zat ugyan még nincs lezárva, de az
elmúlt napokban történt egyezte-
tés során kértük a kertészmérnö-
köt, hogy ha lehetőség van rá,
legyen a parkoló közelében egy
bográcsozásra, sütögetésre és na-
gyobb társaság leültetésére alkal-
mas pavilon. Tervei szerint biztosítva
lenne a területen a Wi-Fi lefedettség
is, aminek köszönhetően a jó időben
akár tanulni is bárki kiülhet a pa-
dokra.” - mondta Gábor.

Nyilvánvaló, hogy szívesebben
megy ki úgy az ember tanulni, be-
szélgetni, vagy sörözni egyet a bará-
taival, ha rendezett és élvezhető
környezet várja odakint. Ezzel való-
színűleg megnőne a spontán sütöge-
tések, baráti összejövetelek száma is,
ami erősen fellendíthetné a kari kö-
zösségi életet, s kicsit elvonna mind-

nyájunkat a számítógép és internet
elöl, ami valljuk be, nagyban befo-
lyásolja az egyes rendezvények láto-
gatottságát és sikerességét is.

Ha már Baross Gábor Kollégium,
akkor elmaradhatatlan része az alag-
sor és ezzel együtt a HaBár, ami ha a
csillagok állása úgy engedi, október 6-
án megnyílik a kíváncsi szemeknek.

Odalent utoljára 2003-ban volt nagy
átalakítás, ami igazán érintette az
alapterületet is, és ez ugye nem ma
volt, úgyhogy már ráfért az arculat-
váltás. Az elmúlt két évben, amikor a
nyári Hallgatói Táborban felmerült a
kérdés, hogy miért gyengül a kari
hallgatók érdeklődése a HaBár iránt,
sorban születtek az ötletek, hogy a
klubhelyiségnek igazán közlekesnek
kellene lennie, hogy a vendégek
abban a pillanatban érezzék, hogy ez
valóban a miénk, amikor belépnek az
ajtón.

A HK ezután készített egy hallga-
tói felmérést, melyet bárki (aki ka-
runk hallgatója) kitölthetett, s ebben
a kérdőívben megpróbálták minél
több szempontból megközelíteni a
HaBárral kapcsolatos kérdéseket, igé-
nyeket, esetleges problémákat. 

Ebből nagyon sok minden kide-
rült, s rádöbbentek, hogy igen nagy

munkát kell
végezniük
a h h o z ,
hogy va-
lami iga-
zán jót,
igazán ütő-
set hozza-
nak ki a
helyből. Az
elsődleges
s zempon t
mindenek-
előtt az
volt, hogy
növelni kell

az emberek által elfoglalható alapte-
rületet, hiszen kisebb, hétköznapi
bulik alkalmával megfelelő volt az ad-
digi felosztás is, ám ha nagyobb bulit
akarunk rendezni, és más karok hall-
gatóit (főleg a nálunk méltán hiányolt
lányokat) is ide akarjuk vonzani, bi-
zony be kellett látniuk, hogy az igé-
nyekhez képest nagyon kicsi a
felhasználható terület, s ezen min-
denképpen változtatni akartak. 

Mivel minden csak elhatározás
kérdése, úgy döntöttek, hogy bele-
vágnak, és mernek nagyot álmodni! A
kezdetekben először az alap koncep-
ciót kellett megalkotniuk, az alapte-
rületet, a felhasználni kívánt plusz
helyiségeket, a funkciókat. Ebben
két, a BME-s klubok felújítása során jó
referenciát szerző építész kolléga se-
gítségét kérték, hogy a felújító csa-
pat agyából feltörő ötletdömpinget
igazán egységbe foglalják.

Gábor elmondta: a kezdeti ötle-
telés során jutottak el oda, hogy ki-
alakult egy konkrét látványterv, amit
mindenképpen véghez akartak vinni.
„Alapvetően bővítettük a HaBár terü-
letét, az elválasztó faltól megszaba-
dultunk, s a kisebb kiugrókat is
kiiktattuk. Így egy egészen nagy hely
áll a rendelkezésünkre, amit szaba-
don felhasználhatunk, hiszen ked-
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vünkre rendezhetjük majd át - akár
percek alatt - a székeket, asztalokat,
ezzel helyet felszabadítva a táncnak
és a szórakozásnak. Ezt azzal tudtuk
elérni, hogy gyor-
san mozgatható,
rakásolható bútor-
zatot telepítet-
tünk be, könnyen
elrakható asztalok
és székek állnak a
rendelkezésünkre.
Így pillanatok alatt
annyi helyet csiná-
lunk a tömegnek,
amennyire szükség
van. Az előnye
ennek a dolognak,
hogy amíg beszél-
getni akarnak az
emberek, nyugodtan
elüldögélhetnek bár-
hol, akár összetolhatnak több
asztalt, ha nagyobb társasággal
érkeznek, ám az is megold-
ható, hogy csak egy-egy szett
legyen betéve. Nyilván ez sok-
kal inkább vendéghívogatóbb,
mert bárki azon gondolat nél-
kül jöhet ide, hogy nem tud
leülni, tömeg van, üvölt a
zene, ehelyett szívesen ül be
akár csak egy sörre is, mert
tudja, hogy itt biztosan az el-
várásainak megfelelően jól
tudja érezni magát. Pontosan
ezért olyan a kialakítás, amilyen, s
éppen ezért törekedtünk arra, hogy
élvezhető legyen az egész légkör.
Azon kívül, hogy bővítettük az alap-
területet, a pult is hátra került, más
kialakítású lett, így a kiszolgálás is
sokkal gördülékenyebben történik. Az
újdonság erejével hat még továbbá,
hogy tényleg beiktattuk az igazi köz-
lekes berendezést is, amit igazán csak
akkor tapasztalhattok meg, ha lejöt-
tök, körülnéztek, s leültök meginni
valamit vagy csak beszélgetni a bará-
taitokkal. Csak példákat mondok: egy
Trabantból alakítottunk ki egy komp-
lett boxot, egy Ikarus busz elejéből
készítettük a DJ pultot, van még egy
teljesen működőképes metró ajtónk,
közlekedési táblák tömkelege látható
a falakon, amelyek kivételes hangula-
tot biztosítanak az igazi közlekes
érzés eléréséhez.”

Gondolni kellett azonban a ke-
vésbé kellemes dolgokra is, mivel saj-
nos az utóbbi időben egyre inkább
elsza-

porodtak a lo-
pások és a
rongálások is.
Ennek kiküszö-
bölésére került
k i he l ye zé s r e
egy kamerás
m e g f i g y e l ő
rendszer, amivel
m e go l d ód n a k
ezek a problé-
mák, és egy ál-
landó, marcona
biztonsági őr nélkül is biztonságban
érezhetjük magunkat, és nem utolsó
sorban magát a HaBárt is. A felvéte-
lek csak és kizárólag biztonsági kér-
désekben kerülnek felhasználásra,
nem pedig akkor, ha valaki némileg
kevesebb információval rendelkezik
az előző estéjéről, mint amennyire
másnap szüksége lenne.

„Nem is hinnétek, mennyi mun-
kával jártak ezek az újítások, de az
biztos, hogy okozott pár álmatlan éj-
szakát néhányunknak. Minden hall-
gató nevében köszönöm a munkáját
azoknak, akik legtöbbször minden
mást félretéve dolgoztak, köszönöm
azokat a nem hallgatói segítségeket,
amik nélkül nem juthattunk volna
ide. Voltak, akik az átdolgozott hét-
végéken túl, még hétköznap az órák
mellett is lent szorgoskodtak. És vol-
tak persze olyanok, akik éppen csak
egy mennyezetfestés erejéig szálltak
be, de éppen ettől lesz végül is iga-
zán a sajátunk, és reménykedünk
abban, hogy sokáig meg is őrizhetjük
Neked, kedves Olvasó. Nem kis meló
volt egyáltalán beszerezni a szüksé-

ges kellékeket, gondolom,
elhiszitek, hogy nem dob-
nak az ember után csak
úgy egy komplett forgalom-
ból kivont Trabantot vagy
Ikarus vezetőfülkét. Ebben
nagyon nagy segítség volt a
végtelennek tűnő kitartás a
fiúk részéről, mert időt és
energiát nem sajnálva jár-
tak utána a dolgoknak, s ha
valamit sikerült beszerezni,
azonnal nekiláttak a munká-
nak, hogy lehetőleg időben

elkészülje-
nek minden-
nel.” 

Remél-
jük, mind-
a n n y i a n
elégedettek
lesztek az
eredmény-
nyel, és ki-
é lvez i tek
m i n d e n
pillanatát
a Baross-
ban töltött

időnek! 
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Egyetemi éveinket igen sokféle
módon tölthetjük el. Létezik olyan
ember, aki reggel beül az egyetem
padjaiba, majd órái végeztével haza-
megy, leül tanulni, és másnap kezdi
elölről az egészet. Létezik ennek el-
lenkezője is, aki minden este az egye-
temi klubok által kínált buli
lehetőségek közül válogat, és másnap
sehogy sem sikerül bemennie az órá-
ira. Hosszútávon egyik sem egészsé-
ges, azonban a két véglet között
megtalálhatjuk az arany középutat,

melyben a szociális tevékenységek és
a tanulmányi rész barátságosan meg-
fér egymás mellett. Szabadidőnk
hasznos eltöltésére kínálnak remek
lehetőséget öntevékeny köreink. Név
szerint: Audio Studió, Babetta Önte-
vékeny Kör, Baross Kertépítő Kör, Ba-
ross Informatikai Szakkollégium,
Bográcskör, Hagyományőrző Öntevé-
keny Kör, Közhír, MűTerem, Riszáljkör,
és nem utolsó sorban a Közlekedés-
mérnöki Szakkollégium, ami ugyan
nem öntevékeny kör, de ott is hasz-
nosan töltheted el az idődet. 

Ezek közül már biztosan talál-
koztál néhány kör tagjaival, például a
Hagyományőrzőkkel a bALEKoktatá-
son, a MűTerem fotósaival egy-egy
rendezvényen, vagy a Bográcskörö-
sökkel a Flekkenparty-n. Vannak
olyan öntevkörök, melyeknek mun-

kája nem annyira feltűnő, de igen
hasznos, hogy csak néhány példát ra-
gadjak ki: a Riszáljkör tagjai gyűjtik
össze a Baross Gábor Kollégium kony-
háiban az elhasznált sütőolajat, vagy
a Kertkör tagjai tartják karban a koli
mögötti – egyébként a Műegyetemi
kollégiumok között kuriózumnak szá-
mító - kertet.

Az öntevékeny körök kiváló lehe-
tőséget nyújtanak arra, hogy új isme-
retekkel, tapasztalatokkal gazdagodj,
hasonló érdeklődésű, gondolkodású

emberekkel ismer-
kedj meg. Ezen is-
m e r t s é g e k b ő l
általában nagyon
jó barátságok ke-
rekednek ki. Az
egyetemi éveket
pedig sokkal köny-
nyebb úgy átvé-
szelni, hogy
tudod, ha bármi
gondod van, nem
értesz valamit a
t a n a n y a g b a n ,
vagy csak beszél-
getni akarsz egy

jót, akkor sok olyan ember van, akit
bátran felhívhatsz, úgyis segíteni fog-
nak. Az öntevékeny körök munkájá-
ban való részvétel jó esetben nem
megy a tanulás rová-
sára, ugyanis mindenki
annyit tesz hozzá a
kör munkájához,
amennyi jól esik,
amennyire éppen
ideje van.

Az utóbbi évek
tapasztalata, hogy
mind a gólyák, mind a
felsőbb éves hallgatók
valamilyen okból kifo-
lyólag nehezen veszik
rá magukat, hogy be-
lépjenek egy körbe.
Több embertől személyesen is hallot-
tam már, hogy sokáig hezitált, mielőtt

elment egy kör ülésére, de amikor
megtette, többé nem tudott elsza-
kadni onnan. Nem kell félni az újdon-
ságoktól, a körtagok minden új arcot
nagyon szívesen látnak és segítik a
beilleszkedést.

Ha valakinek esetleg mégsem
lenne elég bátorsága felkeresni egy
kört, akkor se csüggedjen, idén má-
sodik alkalommal kerül megrende-
zésre az ÖntExpo, vagyis az
öntevékeny körök kiállítása. Itt min-
den hallgatónak lehetősége nyílik,
hogy egy jó hangulatú eseményen ki-
csit belelásson a kari közösségi
életbe, beszélgessen egyet a körta-
gokkal, felmérje, hogy a szabadidejét
melyik körben töltené el szívesen. A
tavaly első ízben megrendezett Önt-
Expo főképp a krampampuli főző ver-
seny díjnyertes italainak köszön-
hetően igen jó hangulatú beszélge-
tésbe torkollt. Reméljük, idén sem
lesz ez másképp.

Mindenki szeretettel várunk
tehát 2011. október 5-én 15 órakor a
Baross Gábor Kollégium Dísztermébe
a II. ÖntExpora!
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II. ÖntExpo

Az idei Gólyahírben az öntevékeny
körökről szóló cikkünkben sajnálatos
módon nem tettünk említést legfrissebb
körünkről, a Babetta Öntevékeny Kör-
ről. Ezúton szeretnénk elnézést kérni a
tagoktól, és pótolni a hiányosságot. A
BÖK célja a Budapesti Műszaki és Gaz-

daságtudományi Egyetem Közleke-
désmérnöki és Járműmérnöki Karon ta-
nulmányokat folytató hallgatók
járműszerelési és üzemeltetési készsé-
gének fejlesztése, a multidiszciplináris
tanulmányi ismeretekre alapozva. Kör-
vezető: Keresztes Péter

Az öntevékeny körök kiváló le-
hetőséget nyújtanak arra, hogy új is-
meretekkel, tapasztalatokkal gazda-
godj, hasonló érdeklődésű, gondolko-
dású emberekkel ismerkedj meg. Ezen
ismertségekből általában nagyon jó

barátságok kerekednek ki.



A BME Formula Racing Team
fennállásának negyedik versenysze-
zonján van túl. Az FRC-004 jelzésű fe-
keteség két versenyen mérettetett
meg, Silverstone-ban és hazai pályán,
Győrben. A soron következő cikkben
amellett, hogy szeretnélek tudósítani
benneteket az elért legfrissebb ered-
ményekről, leírást is olvashattok a
versenyekről. Egyúttal szeretnék gra-
tulálni a BME FRT-nek a szép eredmé-
nyekhez, és sok sikert kívánok a jövő
nyáron debütáló, immáron az ötödik
versenyautó megépítéséhez!

A pálya. A tavalyi versenyhez ké-
pest idén máshol, a Forma 1-es pálya
régi célegyenesében alakították ki az
„Endurance” és a „Sprint” dinamikus
versenyszámok pályáját. Ugyan az
FRC-004-est előzetesen egy lassabb,
éles kanyarokat tartalmazó vonalve-
zetésnek megfelelően állították be,
az új beállításokkal is nagyon ered-
ményes volt a gyors, Formula Student-
es versenypályán. Az aszfalt minősége
a Forma 1-es pályához méltó.

Az időjárás. Az első néhány nap-
ban jó idő volt, de a hétvégén gyak-
ran esett az eső.

A mezőny. A 79 csapatos me-
zőnyben a többségében európai ala-
kulatok mellett többen érkeztek más
kontinensről is. Voltak résztvevők az
USA-ból, Kanadából, Ausztráliából,
Thaiföldről, Indiából és Dél-Koreából
is. A nevezők listája nagyon változa-
tos volt. A profi, több éves tapaszta-
lattal rendelkező csapatok mellett
nagyon sok, a szárnyait próbálgató

újonc csapat is versenyzett (akiknél
sokszor előfordul az is, hogy a boxban
fejezik be autójukat, és gyakran a
versenyen próbálják ki először). Noha
az időjárás gyakran kiszámíthatatlan
volt, a hagyományosan megbízhatóan
szereplő csapatok jól teljesítettek. Az
európaiak domináltak.

A hangulat. A verseny közben a
hangulat nagyon vidám és barátságos.
Ugyanis itt az idő és a technika a leg-
főbb ellenfele mindenkinek. A csapa-
tok szívesen látogatják egymás
boxait, hogy megbeszéljék tapaszta-
lataikat, és segítsenek egymásnak,
ahol csak tudnak. Sokszor előfordul,
hogy egy megszorult csapat egy má-
siktól kap kölcsön szerszámokat vagy
akár alkatrészeket az utolsó pillanat-
ban.

A rendezvény színvonala. A ren-
dezvény színvonala hagyományosan
profi volt. A csapatok a pálya melletti
sátortáborban laktak és a régi boxut-
cát vehették birtokba versenygépeik-
kel. Volt büfé, információs sátor és
természetesen ingyen Wi-Fi is. A ver-
seny támogatói standokkal fogadták a
karrierlehetőségek iránt érdeklődő
jövendőbeli mérnököket. Rendeztek
Ferrari kerékcsere-versenyt és kiállí-
tottak egy F1-es Mercedes-t is. Lehe-
tőség volt sikeres, fiatal mérnökökkel
is elbeszélgetni. Az utolsó esti barbe-
que party pedig csak a hab volt a tor-
tán. A versenyszámok gördülékenyen
zajlottak. De mindezen nem is szabad
meglepődni, ugyanis már 1998 óta
rendeznek versenyeket Silverstone-
ban.

A rajtszám. 41 – A csapat szeren-
cseszáma a 14-es, de mivel ezt egy
másik csapat kapta, felcserélték a
számjegyeket.

Az utazó keret. 33 fő – Két kate-
góriában versenyzett a BME FRT, ezért
két csapategység utazott Angliába. A
fő kategóriában („Class 1”) az autót
megtervező, majd ténylegesen meg is
építő egység, míg a „Class 2” kategó-
riában a junior csapat „csak” tervek-
kel versenyzett.

Az összesített végeredmény. Class
1 – 29. hely és Class 2 – 2. hely

A bökkenők. A legnagyobb bök-
kenő technikai jellegű volt. A leg-
utolsó versenyszámban, az Endurance
során, a kétszer 11 km-es verseny-
szám pilótacseréjénél a hűtőrendszer
meghibásodása miatt a motor túlme-
legedett, és a magyar autó a verseny
feladására kényszerült. A gyakran
esős időjárás sem könnyítette meg a
csapat dolgát.

Az erősségek. A dinamikus ver-
senyszámok közül a Sprint számban
teljesített legjobban az FRC-004-es, a
9. leggyorsabb volt a mezőnyben.
Azonban az esős körülmények közötti,
8-as pályán való körözgetést, a „Skid
Pad” versenyszámot is szépen hozta a
BME-s autó, a 14. helyet szerezte
meg. Ami a statikus számokat illeti, a
csapat üzleti prezentációja is nagyon
jó helyezést ért el, 11. lett a magyar
alakulat. A junior csapat a Class 2 ka-
tegóriában nagyszerűen teljesített, a
dobogó második fokára állhatott. Ez
az eredmény azért is bíztató, mert
ennek az ezüstérmes tervnek az alap-
ján szeretnék megépíteni a 2012-es
autót.

A jövő év. A silverstone-i komoly
nívójú verseny, ahol a csapatok meg-
hívásos alapon vehetnek részt. Ennek
fényében már az is elismerés, ha va-
laki itt rajthoz állhat. A BME csapatá-
nak jövőre is ez a szándéka.
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A szezon

A Formula Student csapatok és rajongóinak körében a nyár a
legizgalmasabb időszak, ugyanis ekkor derül ki, mire is képesek
azok az autók, amelyek több hónapnyi kitartó munka és álmatlan
éjszakák árán születtek.

SILVERSTONE 
(július 13 – 17.)



A pálya. A pályát ugyan-
ott, Gönyű kikötőjében alakí-
tották ki, ahol a tavalyi évben
is. A vonalvezetése azonban új
volt: lendületes, elnyújtott
kanyarokkal teli, és szlalomot
is tartalmazott. A magyar autó
beállításai nagyon jól működ-
tek rajta.  A kikötő betonja az
aszfalthoz képest más tulaj-
donságokkal rendelkezik, de a
tapadási viszonyokkal elége-
dettek voltak a versenyzők.

Az időjárás. Nem lehetett
rá panasz, tikkasztó hőség
volt.

A mezőny. 28 csapat, 12 ország-
ból: osztrákok, németek, angolok,
franciák, olaszok, észtek, szlovákok,
horvátok, görögök, finnek,
svédek és természetesen
magyarok. Főleg tapasztalt
csapatok jöttek Magyaror-
szágra, csak néhány részt-
vevő volt teljesen zöldfülű.
Itt ragadom meg az alkal-
mat, hogy említést tegyek a
másik magyar résztvevőről,
a Kecskeméti Főiskola KEFO
MOTORSPORT csapatáról.
Akik újonc létükre tisztes helytállás-
sal az összesített 20. helyet szerezték
meg.

A hangulat. Nagyon családias és
barátságos hangulat volt jellemző a
viszonylag kis létszámú mezőny
miatt. Az egy országból érkező csapa-
tok nagyon összetartóan viselkedtek,
de ugyanolyan közvetlenek voltak a
más nemzetiségűekkel is. A hagyo-
mányteremtő FSH Club gondoskodott
minden este a jó hangulatról, és le-
hetőséget adott a csapatoknak, hogy

jobban megismerjék egymást, ezzel is
szorosabbra fűzve a kapcsolatot a
verseny résztvevői és szervezői kö-
zött.

A rendezvény színvonala. A ma-
gyar verseny igazán profi, biztonsá-
gos, nemzetközi színvonalú volt. Egy

hatalmas étteremsátor látta el a tel-
jes rendezvényt élelemmel. A szpon-
zorok standjaikkal lehetőséget

teremtettek az ifjú
mérnökjelölteknek,
hogy informálódhassa-
nak jövőbeni lehető-
ségeikről. A csapa-
toknak lehetőségük
volt tesztelni autóik
teljesítményét is egy
erre a célra felállított
fékpadon. A résztve-
vők többsége a győri
kollégiumban volt el-

szállásolva. A verseny szervezői és a
csapatok esténként az FSH Clubban
zártkörűen találkoztak, beszélték
meg tapasztalataikat és pihenték ki a
nap fáradalmait. Ugyanitt került meg-
rendezésre utolsó este a záró buli is.
A verseny bármiféle fennakadás és

gond nélkül zajlott.  A díjkiosztó gála
– ahol Szujó Zoltán volt a házigazda –
nagyszerű hangulatú és színvonalú

volt. Egy másodjára megrende-
zett versenyhez képest kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott a
magyar szervezőgárda.

A rajtszám. 14 – A választás
egyértelmű, ez a csapat sze-
rencseszáma.

Az utazó keret. 20 fő – A se-
nior csapat tagjai.

Az összesített végeredmény.
6. hely. A silverstone-i verseny-
nyel ellentétben, Győrben csak
egy kategóriában rendeztek
versenyszámokat.

A bökkenők. A BME FRT ta-
nulva az angliai eseményekből,

átalakította az autó hűtőrendszerét.
Ennek köszönhetően az FRC-004 gond
nélkül tudta teljesíteni az egész ver-

senyt. 
Az erősségek. A BME-

s autó kiválóan teljesí-
tette az Endurance és az
Autocros (más néven:
Sprint) versenyszámokat
is, mindkét megmérette-
tésben a harmadik he-
lyet sikerült megsze-
reznie a csapatnak. A

statikus részben, a csapat
költségtervezete szerepelt nagyon
jól, az ötödik legjobbnak értékelte a
szakmai zsűri.

A jövő év. Többek közt a magyar
verseny családias hangulata és a hazai
pálya élménye miatt, várhatóan a jö-
vőre is a BME FRT versenynaptárában
marad a győri rendez-
vény.
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Zsolti

GYŐR – GÖNYŰ 
(augusztus 18 – 21.)

Fotók: BME FRT, Gaál Laco

FRC - 004 
Teljes méret: 1421 x 1421 x 1085 mm
Tengelytáv: 1600 mm
Tömeg (pilóta nélkül): 210 kg
Motor: Yamaha YZF-R6 (4 hengeres, soros)
Lökettérfogat: 599 ccm
Burkolat: karbonszálas
Fogyasztás: 20,2 liter/100 km (Győrben mért adat)



Az talán elég köztudott, hogy a
Hawaii-szigetek Amerika egyik ál-
lamát képezik, azt viszont talán már
kevesebben tudnák megmondani,
hogy kik élnek a Kanári-szigeteken.
Úgyhogy kezdésként nézzük, mi fán is
terem ez a szigetcsoport. A hét szi-
getből álló tartomány Spanyolország
legdélebbi része, hivatalos nyelve a
spanyol, összterülete 7493 négyzetki-
lométer, lakossága kétmillió fő fölött
van, bevétele legnagyobb forrása
pedig – na, mi? Hát persze: a turiz-
mus. Az pedig virágzik, ez nagyon
meg is látszik a helyen, de erről majd
később. Az időjárás meg szinte töké-
letes: 25 fok, enyhe szellővel, tiszta
éggel. Érdekességként megemlítendő
még, hogy a tartomány törvényhozása
négyévente költözik oda-vissza Tene-
rife és Gran Canaria szigete közt.

Én Gran Canariára utaztam egy
hétre, és persze a közlekes szemlé-
letmódját sem hagytam otthon. Oda-
felé Malév charterrel mentünk, az út
érdekessége volt, hogy Agadirban
(Marokkó) is leszállt a gép, és olyan
utasokat vett fel, akik Budapestre
tartottak, de előtte még velünk jöt-
tek Gran Canariára.

Említettem korábban, hogy a szi-
getcsoport szinte kizárólag a turiz-
musból él, és ez rögtön szembetűnő
az odaérkezőnek. Majdnem minden
aszfaltút vadonatúj, az autópálya-há-
lózat kiterjedt, és jelenleg is fejlesz-
tés alatt áll, továbbá két busztársaság
is üzemel: egy a sziget fővárosában,
Las Palmasban, és egy (a Global) min-

denhol máshol, és ez szó szerint ér-
tendő! Nem tudtunk olyan keskeny,
olyan meredek, olyan kanyargós hegyi
szerpentint találni, ahol ne lett volna
buszmegálló, és ne jött volna szembe
valóban a busz. Egy kilátónál meg-
állva láttam mentőautót is felfelé
kaptatni a hegyre, és akkor gondol-
tam bele, mennyire más „él-
mény” lehet egy ilyen
helyen mentőt vezetni, vagy
mentőben utazni. Mert sür-
gős esetek itt is vannak, a
legmagasabb hegycsúcson
is. Továbbá minden közterü-
letet, közparkot golf minő-
ségű élénkzöld gyep
borított, és akármerre men-
tünk a szigeten, mindenhol
láthatósági mellényes, ke-
ménysisakos (gondolom én)
idénymunkások végeztek
mindenféle kisebb volu-
menű karbantartási, javítási munká-
kat, volt az szemétszedéstől,
gyomlálástól kezdve a falsúroláson
keresztül a festésig minden. És ez
nem csak munkahelyet teremt, de az
idegenforgalmat is élénkíti (bár je-

lenleg sincs okuk panaszra). Hi-
hetetlen jó, és magyar
viszonylatban szinte ismeretlen
érzés az, amikor az ember kör-
benéz, és nincs összefirkálva, el-
törve, eldobálva, elkopva,
kitaposva minden. Az is szokatlan
volt, hogy akármerre fordítottam
a kamera lencséjét, minden jól
nézett ki. A szikrázó kék ég a pál-
mafák levelei mögött, a kanyar-
gós szerpentinek, a napernyők
színjátszó tömege a parton. Szó-
val látványilag jóval a megszo-

kott úti célok (Görögország,
Horvátország, stb.) fölött állt.

A sziget körbeutazásához kocsit
béreltünk, ez általában követendő
stratégia. Így az ember sokkal jobban
be tudja osztani a saját idejét,
mintha egy tömött turistabusz hurci-
bálná A-ból, B-ből C-be, és mindenhol
azt kéne csinálnia, amit mondanak

neki. A bérautó egy mindössze három
hónapos Renault Clio volt, és egész
végig hűséges társunkként szolgált.
Meg kell jegyezni egyébként, hogy a
szigeten több volt a Renault, mint a
Seat, amire az ember egyébként szá-
mítana a spanyol autómárka hazájá-
ban. A hat nap, amennyire kibéreltük,
pont elég volt arra, hogy komótosan,
ráérősen beautózzuk majd’ a teljes
szigetet. A tervek elkészítésében se-
gítségünkre volt egy útikalauz, egy
keményfedeles könyv, amelyet a szál-
loda biztosított.

Az első túrán a sziget nyugati
partja mentén mentünk fel egészen
Las Palmasig, majd onnan autópályán
haza. Az út jelentős részét szerpenti-
nen tettük meg. Itt is érvényesek vol-
tak a szerpentini vezetés általános
szabályai: ha éles kanyar jön, dudálj,
ha hangos kürtöt hallasz az ellenkező
irányból, állj meg, mert teherautó,
vagy busz jön. Ha a hegyoldal felöli
oldalon vagy, tarts a sáv ellenkező ol-
dala felé, és ne lepődj meg, ha az út
korlátját 1 m-es közökkel épített be-
tontömbök alkotják. Ez különösen fé-
lelmetes lehet annak, aki még nem
látott ilyet, mert a tömbök közt
semmi nem gátolja meg az embert,
hogy gyors filmként végignézze a
hegyoldalt, vagy a saját életét – kinek
melyik tetszik jobban. A szerpentine-
ken autózva folyton arra gondoltam,
milyen lehet ilyen extrém helyekre
utat tervezni.

A helyi közlekedési hivatal nem
feledkezett meg a turizmusról: a köz-
lekedésbiztonsági szempontokon
egyértelműen túlmutató módon olyan
helyekre építettek kiállókat a szer-
pentineken, ahonnan a látvány sem
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Kanári-szigetek közlekesként

A mérnöki szemlélet, ha egyszer gyökeret ver az emberben,
többé nehezen távozik. Ebből adódóan nyaralni sem tud úgy,
hogy ne fordítana különös figyelmet szakterületére. Így jártam
Gran Canarián közlekes szemmel.



utolsó. Így például azt is meg lehetett
figyelni, hogy hogyan emelkedünk a
Las Palmast elfedő tejszínhab-fehér
felhőszint felé. Az út talán legérde-
kesebb megállója egy végül több
órásnak bizonyuló túra volt. Megáll-
tunk a Roque Nublo-hoz vezető ös-
vény bejáratánál, és nekivágtunk a
sziget jelképének számító 80 méter
magas sziklához vezető útnak, abban
a naiv hiszemben, hogy hamar oda is

érünk. Két tüdőkiköpés és egy szívle-
állás után valóban fel is értünk, de a
látvány megérte. Az egy nagyobb, és
egy mellette álló kisebb sziklából álló
természeti kompozíciót kvázi előcsar-
nokként egy hatalmas köves fennsík
vezette be, amelyen előrenézve a tu-
risták apró pontokká zsugorodtak. A
csend pedig (azon a sziklaperemen,
amelyre életem enyhe fokú kockázta-
tásával kimásztam) olyan átható volt,
mint amilyet mondjuk a Grand Ca-
nyon szélén, vagy egy hőlégballon ko-
sarában állva hall az ember.

A második úton többek kö-
zött ellátogattunk a „helyi Velen-
cébe”, amely igazából nem más,
mint egy kis település, mely köré
pár mesterséges csatornán beve-
zették a tengeröböl vizét, ezek
fölé pedig íves gyaloghidakat
húztak. De ez pusztán szenzáció-
hajhászat volt, a hely ettől még
egy átlagos tengerparti falu be-
nyomását keltette. Talán a ki-
kötő volt a leghangulatosabb
rész a temérdek vitorlással és a
szélben csilingelő vitorlaszerelé-
kekkel. Útközben találtunk még
véletlenül egy zöld hegyoldalt, amely
a kőzet magas réztartalma miatt szí-
neződött el. Érdekes, szinte mesebeli
volt felmászni közel a zöld kőzethez,
amelyet sárga és rózsaszín részek vet-
tek körül. Annál a kilátónál sem előre

tervezetten álltunk meg, amelyről
szinte Jurassic Park-szerű látvány tá-
rult elénk: a több mint ezer méter
magas sziklafal alját apró fehér fol-
tokként csapkodó hullámok fölött vé-
kony felhőréteg kúszott alá,
miközben folyamatos óceáni szél fújt.
Az ilyen monumentális látványt
nyújtó helyek sokkal többet érnek,
mint bármelyik, a turistabuszról le-
szédülve megtekintett múzeum. Utol-
sóként egy még el nem turistásodott
világítótoronynál álltunk meg, ahová
a helyiek horgászni, vagy egyszerűen
csak munka után relaxálni jártak ki.

A harmadszori kocsiba ülés alkal-
mával a fővárost, Las Palmast vettük
célba. Talán itt voltak a legkevésbé
rendezettek a közterek, bár még így
is mérföldekkel felülmúlta bármelyik
magyar várost. A házak nem igen
szöktek 30 méter fölé, az építészetbe
viszont hamar beleszerettem. A leg-
jelentéktelenebb lakóépületnek is
volt legalább egy olyan vonása,
amelyről egyedileg azonosítani lehe-
tett. A merész üveges-acélrácsos
homlokzatú városházától a sima kő-
falú bérházakig mindegyik épületen
látszott, hogy az építész szerette is,
amit papírra vetett, nem csak köte-
lességből tervezte. Érdekesek voltak
még a járda szintjén és anyagából
épített, de oszlopokkal elválasztott
buszfolyosók, és a nem csak itt,
hanem a szigeten mindenhol megta-
lálható hatalmas KRESZ-táblák.

Az ezt követő utunkon ellátogat-
tunk a helyiek által a mai napig lakott
barlanglakásokhoz, amely elvileg nem
múzeum, hanem rezervátum, de a
lakók leleményesek: némi pénzért
cserébe meg lehet nézni néhány la-

kást. Egy olyan kisvárosban is jártunk,
melyben a főutca minden sarkán ját-
szó kisgyerekek szobrai voltak. Útba
ejtettük a sziget vulkánjának kráterét
is, melyet telekként megvett egy re-
mete, és jelenleg is ott él. De a ki-
rándulás fénypontja Firgas volt. Maga
a falu nem nagy szám, de a rövidke
sétálóutcán lépcsőzetesen lecsobogó,
kerámiával kirakott szökőkút varázs-
latos hangulatot ad az egész helynek.
Följebb a sétálóutcán pedig dombor-
műves kerámia-térképeken jelenik
meg mind a hét sziget.

Az utolsó autós napon pedig a
maspalomasi homokdűnéket látogat-
tuk meg. A természetvédelmi terüle-
tet kb. 20 méter magas homokdűnék
sora alkotja a tenger partján. Éppen
időben érkeztünk: jövő évre már le-
zárják, mondván, a turisták felgyor-
sítják a lepusztulását. Relatíve kis
terület, de ha az ember besétál két
dűne közé, és előre nem látja az óce-

ánt, a háta mögött pedig a szál-
lodasort, és sehol nincs senki a
környéken, egy az egyben úgy
érzi, mintha a Szaharában bo-
lyongana étlen-szomjan már öt
napja. Nem jártam előtte igazi
sivatagban, szóval hihetetlen
élmény volt.

Egy hét alatt sok csodála-
tos dolgot láttunk, és ez csak az
egyik sziget volt a hét közül.
Nem hiába asszociálja tehát a
köztudat a Kanári-szigeteket a
szállodák pompájával és a ter-
mészet szépségével.
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Bár javában zajlott még az UV-k
gyártása, és folyamatosan acélvázasí-
tották a régi favázas villamosokat, a
Fővárosi Villamosvasút kelenföldi üze-
mében egy egészen új jármű építé-
sébe fogtak. Eredetileg egy
középbejáratú ikerkocsi felújításába
kezdtek, ám végül a házilagos csukló-
sítás mellett döntöttek, mely Európa-
szerte bevett szokás volt a ‘60-as
évek elején. 1961 őszén végül bordó-
-vörös-elefántcsont színekben pom-
pázva kigördült Budapest útjaira az
első Bengáli, azonnal nagy feltűnést
keltve. Bár az alkalmazott technika
már a járművek gyártásakor is el-
avultnak számított, az FVV üzemében
sorra készültek az új, csuklós villa-
mosok. A típus közkedveltségét mu-
tatja az is, hogy az Erzsébet híd
1964-es megnyitásán együtt robogott
át a hídon egy FAÜ csuklós társaságá-
ban.

Ugyan az UV villamosok régeb-
ben készültek, és még csak nem is
voltak egyterűek, mégis megbízha-
tóbbak voltak. A Bengálik gömbölyded
formái alatt elavult technika lako-
zott. A járművek lomhák voltak,
nehéz volt velük fékezni és megállni,
rendkívül zajos volt az utastér, mely
részben a beálló-tengelyeknek is kö-
szönhető volt. Utóbbi tulajdonsága
miatt is hívták “birodalmi sínrombo-
lónak” a típust, ugyanis az ívekben
csak a sín vezette meg a tengelyeket,
s ezáltal nagyon hamar elkoptak a
vaspályák.

Eleinte 3 ajtós kivitelek készül-
tek, ami azt eredményezte, hogy csak
a jármű jobb oldalán folyhatott utas-
csere. Ezért ezeket a kocsikat Buda-
pesten sok helyen nem tudták hasz-
nálni a nagyszámú középperon és
fejvégállomás miatt. A 3 ajtós villa-
mosokat egy éven belül eladták vi-
déki városoknak, a kocsik Miskolcra,
Debrecenbe és Szegedre kerültek.
Ezt követően a főváros a 10 ajtós ki-
vitellel próbálta a típust elterjesz-
teni, ám a már említett technikai
adottságok miatt ezek a kocsik is
hamar vidékre kerültek.

A három nagyvárosban a Ben-
gálik hatalmas előrelépést jelen-
tettek. Mindenhol nagy volt az
öröm, ugyanis egészen az érkezésükig
kormányzati utasításra csak a fővá-
rosban leállított villamosok kerülhet-
tek vidékre. Csak hírből ismerték a
párnázott bőrüléseket, az ülő kalauz-
rendszert, és a hasonló kényelmi meg-
oldásokat, melyek nem voltak jelen a
fővárostól kapott fa-, esetleg acélvá-
zas kocsikban. A három nagyváros lel-
kesedését mutatja, hogy a budapesti
kudarc ellenére is 181 darab Bengáli
készült, melyeket a Fővárosi Villa-
mosvasútnál, a MÁV Debreceni Jár-
műjavítójánál, valamint a Debreceni
Közlekedési Vállalatnál készítettek.

A Bengálik fogságából egyelőre
csak Miskolc tudott kitörni. 2002 és
2004 között a város Bécsből használt
SGP villamosokat és pótkocsikat szer-
zett be, ideiglenes jelleggel, ezzel ki-
váltva a korszerűtlen típust. Jelenleg
az MVK Zrt. tulajdonában két jármű
szerepel, melyek nosztalgiajáratokon
szállítják az utasokat. Ezek közül az
egyik a 100-as pályaszámú 3 ajtós vil-
lamos, melyet a cég dolgozói 1997-
ben, a vállalat 100 éves évfordulójára
újítottak fel, s hozták korhű álla-
potba. A másik miskolci villamos a
151-es pályaszámú 10 ajtós kivitel,
mely leállításkori állapotát őrizte
meg.

Szegeden a villamospálya felújí-
tása során még találkozhatunk a tí-
puscsaláddal, ám ezt követően csak
tartalékjárműként, később - ha meg-
érkeznek az új PESA villamosok - már
úgy sem láthatjuk őket. Jelenleg több
szegedi Bengáli is megmentés alatt áll
különböző civil egyesületek gondozá-
sában. Mivel ezek a szervezetek ma-
gánemberekből, lelkes villamos-
barátokból állnak, ezért a munka las-
san halad, ám még így is elmondhat-
juk, ezek a járművek legalább
elkerülték a lángvágókat.

Debrecenben is csak tartaléksze-
repet kapnak már a “sárga villamo-
sok”. Többek közt a ritkított
menetrend miatt már meg tudja ol-
dani a DKV a napi járműkiadást a
Ganz KCSV 6-osokkal. Sajnos a debre-
ceni villamosbeszerzési tenderek so-
rozatos kudarca miatt még a mai
napig őrizgetni kell a lassan 50 éves
típuscsalád máig fennmaradt tagjait.

A kérdés már csak az, mi lesz
most ősszel? Nos, a BKV döntése alap-
ján Debrecenből ideiglenesen leszál-
lítanak a fővárosba egy Bengáli
villamost, mely ősszel több nosztalgi-
ajáraton is főszerepet fog vállalni.
Ezzel kíván a BKV tisztelegni a típus
50. évfordulója alkalmából. A szerve-
zők remélik, hogy az átlagosnál töb-
ben lesznek kíváncsiak a gömbölyű
villamos útjaira. Ennek szellemében a
meghirdetett külön menetekről szer-
kesztőségünk tájékoztatást fog adni a
Közhír blogon (http://www.kozhir.

blogspot.com), s bízunk benne, hogy
sokan kedvet fognak kapni egy kis
bengálizásra.
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Stefipeti

Újra Bengáli villamos Budapesten

A sokak által csak Bengáli becenéven ismert FVV “házi csuk-
lós” villamoscsalád egy tagja hamarosan visszatér a budapesti sín-
pályákra. Természetesen nem véletlen a gömbölyded villamos
érkezése, a típus közelít az 50. születésnapjához. A BKV Zrt. ez al-
kalomból egy debreceni - még menetrend szerint közlekedő -
Bengálit hozat a fővárosba.



Azoknak, akik esetleg még nem
hallottak róla: a riksa egy olyan tri-
cikli, ami úgy van kialakítva, hogy uta-
sokat lehessen vele szállítani. Mivel
nincs benne semmilyen, a hajtást se-
gítő motor, pusztán az „elé befogott”
vállalkozó szellemű ember hajtja,
ezért a KRESZ a biciklik közé sorolja.
Nem kell hozzá jogosítvány, csak
KRESZ-vizsga, a biztosítás miatt. A csi-
nos, műbőr üléses, környezetbarát
járgányokról azt is megtudhattuk az
oktatáson, hogy 310 centiméteres
hosszukkal és 130 centiméteres szé-
lességükkel minden oszlop között ép-
pen hogy elférnek, ezzel a városnézés
egy nagyon kényelmes, különleges és
nem mellesleg drága eszközei.

Igen, a munkába állást megelőzte
egy háromnapos oktatás, ahol a riksa
irányításának gyakorlásán kívül ala-
posan megismerkedtünk a belvárossal
és nevezetességeivel. Ezt vizsga is kö-
vette. A felvételhez természetesen
nyelvtudás is kellett, valahogy meg
kell értetni magát az embernek a tu-
ristákkal, sőt, nem árt, ha kisebb ide-
genvezetést is tart. Ez az oktatás
nemcsak az alapvető tudás megszer-
zésére jó, hanem arra is, hogy a lelkes
újoncok megállapítsák, nem olyan
könnyű ezt a 85 kilós járgányt haj-
tani, mint egy biciklit, de cserébe leg-
alább nem lehet vele felborulni. (Va-
gyis nem olyan könnyű.) 85 kiló

üresen, olyankor még az akkumulátor
sincs benne (éjszaka ki kell világí-
tani…). Az előírás szerint a riksa súlya
semmilyen esetben sem haladhatja
meg a 400 kilogrammot. Képzeljük el,
hogy három darab szép szál legény
szándékozik igénybe venni a szolgál-
tatást, és mindenképpen együtt akar-
nak utazni, máris a súlymaximum ha-
tárán egyensúlyozunk. Ha a három
dalia még alkoholt is fogyasztott, ak-
kor a vezetőt a hátulról fülébe szökő
hülyeség mellett valószínűleg 5 per-
cen belül még egy - vagy akár több ki-
sebb, de akkor is súlyt képviselő - lány
is terhelni fogja. Tehát a szabályok, ha
a helyzet megkívánja, elhalványulnak.
Ez sajnos a KRESZ-re is igaz, ami a kö-
vetkezőhöz hasonló esetekhez vezet:
„- Már bocsi, de teljesen szabályos
az, amit épp csinálsz?
– Nem teljesen, de így gyorsabb, és
többet is lát a városból…
– Az jó, mert amúgy rendőr vagyok…”
Nem kell aggódni, a későbbiekben ki-
derült, hogy a biztos úr határőri és be-
vándorlási feladatokkal foglalkozik,
de viccesnek találta ezt a belépőt.
Így utólag sajnos az is.

A Sportszelet támogatásával, a
csoki és maga a közlekedési mód nép-
szerűsítése keretében a résztvevők
idén nyáron minden fesztiválon ingyen
vehették igénybe a riksákat, helyszí-
nenként változó célokra. A Szigeten a
K-híd - Auchan távolság legyőzésére,

míg például a SZIN-en akár egész Sze-
gedet bejárhatták az arra vágyók.
Mindez a mi szempontunkból: napi kö-
rülbelül 12 óra, viszonylag kemény fi-
zikai munka a negyven fokos hőségben
(részeg legények viszonylag nagy
számban látogatják a fesztiválokat),
nem mindig biztos benne az ember,
hogy erre jelentkezett. Persze meg-
vannak a szépségei ennek is, mint
mindennek, hiszen az átlagemberből
azért kivált némi szimpátiát az „in-
gyenriksataxi”. Mint például: „Figyu,
haver, ha para van, itt a számunk,
hívjá’ fel, bárkit szétkapunk”, ami a
maga stílusában valahol azért szívhez

szóló. A füttyentéssel kísért „Öcskös,
arra leszünk!” felszólítás persze le-
lombozza az embert. Azt írtam, fizikai
munka, pedig szellemileg is igen fá-
rasztó. Az „Oszt’ jól megfizetnek?”, a
„Nehéz hajtani?” és a „Vezethetem
én?” kérdések unalmasak, de amikor
újra és újra kérdeznek az ár felől, mi-
kor jó nagy, rikító sárga betűkkel hir-
deti a riksán található matrica, hogy
„Használd ingyen a Sportszelet ener-
giáját!” (vagyis a mi energiánkat), ak-
kor kisebb csalódást érez az ember a
saját faja iránt.

Így a nyár végén, jó párszáz le-
tekert kilométer és sok-sok tonna el-
szállított ember után azért mégis szo-
morúan (de jó erős combokkal)
fejezem be, egy kellemes társaságot
és szórakoztató munkát hagyok el.
Azok, akik külföldön, vagy akár Buda-
pesten városnézést terveznek, és
igencsak felveti őket a pénz, nagyon
ajánlom, hogy üljenek be egy riksába,
mindenképpen jó élmény. (Ültem
azért hátul is, na!)
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Marci

Városnézés három keréken

Diákmunkát keresni a legkönnyebb diákszövetkezeteken ke-
resztül. A választék persze nem túl bő: lehetünk felszolgálók, vagy
akár pultosok gyorséttermekben, pakolhatunk különféle nagy-
áruházak raktáraiban, végezhetünk adminisztrációs munkát vagy
hívogathatunk embereket közvélemény-kutatások keretein belül.
Így a biciklizni szerető diák, amikor meglátja a „Riksa hajtás” ne-
vezetű munkát, és tisztában van azzal, mit jelent, lecsap rá. Így
tettem én is.



Ha jól tudom, januárban volt az
az újságíró pályázat, amire jelent-
keztél. Hogyhogy úgy döntöttél,
szeretnél indulni?

A Közhír levelezőlistáján olvas-
tam róla. Középiskolás koromban in-
dultam EU-val kapcsolatos
versenyeken, és ugye újságírással is
foglalkozom. Szerettem volna kipró-
bálni, hogy ez milyen lehet
élesben. Egy elég komoly
pályázatot kellett beadni,
referencia cikkel, tanári
ajánlással és egy verseny-
cikkel. Ezt összeállítot-
tam, elküldtem és
vártam. Igazából nem fűz-
tem hozzá túl nagy remé-
nyeket, mivel én nem
tanultam az újságírást,
hanem csak műveltem.

Mi történt ezután?
Pár héttel később behívtak szó-

belire. 160 jelentkező közül összesen
40 ember szóbelizhetett egy 12-13 fős
bizottság előtt. Jött a csipkelődés is,
hogy műszaki pályáról mit akarok itt.
Elmondtam, hogy más szemszögből
látom a dolgokat, például egy ener-
getikai, közlekedési vagy környezet-
védelmi témához jobban, szakmai
szemmel is hozzá tudok szólni. Egy
neves újságíró megemlítette, hogy az
írásaimban nagyon tükröződik a mér-
nöki szemlélet, szinte kattog, aho-
gyan írok. Volt nagy megdöbbenés -
amikor elmondtam, hogy nem értek
egyet vele - nem szokott hozzá, hogy
visszabeszélnek neki. Ezek után pláne
azt gondoltam, hogy semmi esélyem.

Néhány nap múlva hívtak telefo-
non, hogy sikerült megugrani, beke-
rültem a csapatba. Nagyon örültem
neki, főleg, mikor utóbb megtudtam,
hogy egyedül én jöttem műszaki pá-
lyáról a tagok közül.  25 ember került
be a csapatba, azzal az elképzeléssel,
hogy húszan fogunk dolgozni, és lesz
öt tartalékos. A végére azonban nem
így lett, 10-15 ember foglalkozott
csak igazán ezzel, akik eljártak ese-
ményekre és írogattak.

Milyen felkészítést kaptatok?
Nagyon komoly felkészítés volt,

egy internetes távoktatáson vettünk
részt: egy webes felületre töltötték
fel a tananyagokat két héten keresz-
tül, közben tesztekkel ellenőrizték a
tudásunk, megismerkedtünk az újság-
írói műfajokkal, próbacikkeket is kel-
lett írni. Az oktatás másik része EU-s

ismeretekből állt.
Két csoportra osztot-

tak minket, mindegyiknek
volt egy-egy mentora, gya-
korlott újságírók, akik pe-
dagógiai érzékkel is
rendelkeztek. Velencén
tartottak egy kétnapos
csapatépítő tréninget is,
ahol túl sok újdonság nem
hangzott el, viszonyt lejött

Bakos Piroska, az Európai
Unió magyar elnökségének szóvivője,
korábban az MTV híradósa. Sokat ta-
nultunk tőle, és személyes kapcsolat
is kialakult vele, a sajtótájékoztató-
kon is mindenkit név szerint szólított.
Mély benyomást tett rám a személye.

Milyen eseményeken vettél
részt, miről írtál?

A velencei hétvége után beosz-
tottuk egy hónapra előre, hogy ki mi-
lyen rendezvényre megy el. Az első
esemény, ahová delegálni kellett va-
lakit, pont egy légügyi konferencia
volt.

A kulturális eseményekre, mint
egy könyvbemutató, zenekar vagy
néptánccsoport fellépése, csak egy-
egy ember, viszont egy nagyobb mi-
niszteri találkozóra öt-hat ember is
elment a szerkesztőségből. Zömében
a közlekedést érintő, energetikai,
környezetvédelemi és egészségügyi
témájú események sajtótájékoztatóin
vettem részt.

Voltam például a távközlési mi-
niszterek balatonfüredi informális ta-
lálkozásán. Lefelé a Köztársasági
Őrezred vitt le minket buszokkal,
erről is írtam egy cikket. Egy buszban
ültem az MTV fotósával, aki korábban
a köztársasági elnök személyi fotósa

volt, vele nagyon jóban lettem, de
sajnos nem volt időnk ismerkedni.

Amilyen eseményre elmentünk,
onnan elvártak tőlünk tudósítást. A
rendezvényről a cikket még aznap le
kellett adni, hogy a dolog aktualitása,
hírértéke megmaradjon. Egy-egy írást
3000-4000 karakterben maximalizál-
ták, ezt is nehéz volt betartani: ke-
veset írni néha nehezebb, mint sokat.

Mennyi időd foglalta le az új-
ságírás?

Az volt a nagy szerencsénk, hogy
ezek a tanácskozások általában hét-
végén voltak, a sajtónyilvános ese-
mények pedig péntek délután.
Kritérium volt részemről, hogy nem
szeretném, ha ez az egész az egye-
tem, meg a tanulás rovására menne,
de ezzel ők is tisztában voltak, mivel
eleve egyetemistákat kerestek.

Milyen tapasztalatokat szerez-
tél, mi az, amit megtudtál magad-
ról?

Rájöttem, hogy újságírásból
megélni, napi szinten írni nem sze-
retnék, nekem ez túl sok. Viszont a
későbbiekben érdekelne a szakmai
vagy az elemzői újságírás. Sikerült
kapcsolatokat építenem, a Hungaro-
Control Zrt. vezérigazgatójával is ta-
lálkoznom. Megismertük egymást, ki
tudja, mi lesz belőlünk néhány év
múlva…

Azok, akiktől újságíróként kér-
deztünk, nagy formátumú emberek –
egy-két kivételtől eltekintve – komo-
lyan vettek. A legnagyobb tanulság az
volt, hogy merjünk megnyilatkozni,
kérdezni. Egy idő után rájön az
ember, hogyan kell jó kérdést fel-
tenni. Elsajátítottuk az újságírói eti-
kettet is, ami az életben is fontos
lehet.

Részt vennél hasonló pályáza-
ton?

Nem zárkózok el tőle, de a mun-
kám mellől nehezebb lenne elmoz-
dulni. Az újságíráshoz még fiatal
vagyok, nem sokan vennének komo-
lyan. A lényeg, hogy lassan mindenki
eljuthat oda, ahova szeretne, csak ki-
tartás és egy kis tökös-
ség kell hozzá.
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Eszti

Interjú a Fiatal Európa Szerkesztőség közlekesével

A retróközlekes cikkek végén már találkozhattok Pól, azaz
Orosházi Tamás nevével, aki a múlt félévben, egy pályázat révén
bejutott a magyar uniós elnökség alatt szervezett Fiatal Európa
Szerkesztőség tagjai közé; erről kérdeztük.



Egy rendkívül tikkasztó nyári
napra esett a látogatásunk. Persze,
nem tudhattuk előre, hogy milyen idő
vár majd minket, de bíztunk benne,
hogy jó látási körülmények lesznek.
Szerencsénk volt, szikrázó napsütés
fogadott ben-
nünket. A túra
a repülőtér ’A’
portáján kez-
dődött, ahol
megkaptuk a
b e l é p ő k á r -
tyánkat, és
beléphettünk
a Kapun. Azért
írom nagybe-
tűvel, mert át-
haladva ezen
az átjárón egy
egészen más
világ fogadott
bennünket. Az
elején kijelen-
tették, hogy
ne is próbálkozzunk a magázódással,
mert ez itt egyáltalán nem megszo-
kott. Tegezzünk csak nyugodtan min-
denkit, kortól és nemtől függetlenül,
persze az illendőség határain belül.

Első utunk a biztonsági kapukhoz
vezetett. Ez kicsit furcsán hangozhat,
hiszen egy kapun már bejöttünk. A
helyzet az, hogy a repülőtér két
részre van osztva. A külső részt főleg
az adminisztratív feladatokat betöltő
munkahelyek töltik meg. A belső ré-
szen, az úgynevezett SRA (Security
Restricted Area) területen pedig csak
azok dolgoznak, akiknek a munkája
megköveteli, hogy fizikailag is közel
legyenek a repülőkhöz. Az SRA kapu-
nál gyakorlatilag ugyanolyan ellenőr-
zésen estünk át, mint az utasok a
repülőtér utastermináljában. Sőt, a
gépjárművet, amivel érkeztünk, azt is
tüzetesen átvizsgálták. Ez után a to-
rony felé vettük az utat. Bevallom
őszintén, sokszor jártam már a repté-
ren, számtalanszor láttam már a H
alakú épületet, de most első ízben

nyílt alkalmam az átlagosnál közelebb
kerülni hozzá. A torony lábánál állva
döbbenetesen nagynak tűnt az épít-
mény. 

Mint megtudtuk, számos szolgá-
lat kapott itt helyet, de mindegyik

közül a toronyirányítói
állomás tűnt a legizgal-
masabbnak. Ez a munka-
hely található a legfelső
szinten, innen nyílik
egyedül tökéletes rálá-
tás az egész repülő-
térre. A látvány magáért
beszélt, és egyúttal sok
minden értelmet nyert,
amit előtte csak a szak-
irányos tárgyakon hall-
hattunk. A toronyszol-
gálat vezetőjétől meg-
tudtam, hogy ők felelő-
sek a repülőgépek
biztonságos le- és fel-
szállásért, valamint a
problémamentes földi

mozgásukért. De csak ezért. Tehát el-
oszlatta azokat a tévhiteket, hogy a
komplett légi forgalmat a toronyból
irányítanák. Igazából csak ez az irá-
nyítószolgálat van a reptér területén,
a többiek közel ugyan, de a kerítésen
kívül helyezkednek el. 

A toronyirányítók impozáns kilá-
tást nyújtó munkahelyét elhagyva ki-
mehettünk a torony tetején található
teraszra is, ahol ugyanaz a látvány fo-
gadott, mind bentről, egy kivétellel.
Itt nem voltak üveglapok, amelyek le-
határolnák a teret, így még magával
ragadóbb élményt nyújtott.

Még hosszú órákat töltöttem
volna el itt, de sürgetett a menetren-
dünk, sok mindent kellett még meg-
néznünk, így hamar elhagytuk az
emblematikus épületet. Utunk az
egyes futópálya (13R jelű) elejéhez
vezetett. Itt végignézhettünk körül-
belül 6-7 leszállást. A szervezettség
jele volt ez, hiszen a légiközlekedés
is – a többi alágazathoz hasonlóan –
hullámokban zajlik. Mi pont kifogtunk

egy ilyen hullámot, így igen élénk for-
galomnak lehettünk tanúi. Ez után
meglátogattuk a reptéri tűzoltóság
főbázisát. Itt éppen két hatalmas tűz-
oltóautó volt bent. Ezekről külön cik-
keket lehetne írni, de tömören
összefoglalnám a műszaki paraméte-
reiket. Maguk a járművek 12 tonná-
sak, ebbe töltenek bele nyolc tonna
vizet és öt tonna habot, így összesen
25 tonnát nyomnak egyenként. Két
motor található bennük, az egyik egy
1200 lóerős, ez hajtja magát a jár-
művet, egy másik 1000 lóerős pedig
az oltóanyag kijuttatására szolgál.
Ezek után már meg sem lepődtem
azon, hogy van olyan kocsi az állo-
mányban, amelyet angol harckocsi-al-
vázra építettek. A megdöbbentő,
hogy 13 másodperc alatt gyorsítanak
100 km/h-ra, végsebességük 130-140
km/h is lehet. Kell is a gyorsaság
ezeknek a fiúknak, hiszen az esetle-
ges riasztástól számított 90 (!) má-
sodpercen belül meg kell kezdeniük
az oltást. Három bázis van kialakítva
a reptéren, hogy annak minden pont-
ját el lehessen érni az előírt idő alatt. 

A tűzoltósági látogatásnak az a
hír vetett véget, hogy érkezik egy új
légitársaság gépe, és az ilyenkor szo-
kásos üdvözlő ceremónia pár percen
belül kezdetét veszi. Ekkor még nem
tudtuk, hogy miről van szó, de hamar
kiderült. Az a szokás ilyenkor, hogy
két tűzoltóautó egymással szemben
állva egy ívben vízsugarat lövell, és ez
alatt halad át a repülőgép. Nagyon
impozáns látvány volt ez is, mint min-
den más ezen a napon.

Összefoglalva tehát egy egészen
új oldalát sikerült megismerni a rep-
térnek. Egy olyan oldalát, amely
többnyire láthatatlan az utasok előtt,
de mégis nélkülözhetetlen azok biz-
tonsága és kényelme szempontjából.
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BESZÁMOLÓBeszámoló

Pól

A reptéren jártunk

A nyár folyamán sikerült megszervezni egy exkluzív túrát a
mostanában egyre jobban védett Liszt Ferenc repülőtérre. Láto-
gatásunk során betekintést nyerhettünk a toronyszolgálat mun-
kájába, és testközelből láthattuk, hogyan üdvözölnek egy először
itt járó légitársaságot. Helyszíni beszámoló következik.

Műszaki adatok: 2 motor, 1000 és
1200 lóerő; 13 tonna hasznos terhelés;
0-100 km/h - 13 sec



Az első Corolla 1966 októberében
gördült ki a gyárkapun, s a típus mind
a mai napig fontos eleme a Toyota pa-
lettájának. Az elmúlt több
mint 50 év alatt sok minden
változott: hátsókerék meg-
hajtásból első lett, a motor
számítógéppel vezérelt, a kö-
vetkező generáció talán már
hibrid meghajtást is kap au-
tomata váltóval. Gyorstalpaló:
Eddig 10 generációnyi Corolla
készült, de a számozás 1-15ig
tart: a 3-6, a 12-13, illetve a 14-15 egy
nemzedékbe tartozik. (Hazánkban az
E13 és E14 nem került forgalomba.)
Mindből voltak különböző változatok,
úgynevezett „facelift”-en (ráncfel-
varráson) átesett modellek, erre leg-
jobb példa a békalámpás Corolla (E11)
esete. Minden típusnak létezett kü-
lönböző kialakítása. A kép az E7-es ge-
nerációt mutatja.

Az autó 3. generációs, 3 ajtós, 4
üléses, hátsókerék meghajtású, ame-
rikai kivitel, s bár köz-
úton nem, fotózáshoz
mindig felkerül a régi,
tengerentúli rend-
szám. A motor sajnos
vissza van fojtva:
hiába, mások az
emissziós előírások a
világ túlsó végén. De
helyi specialitásnak
tudható be az ülés
alatti csomagtartó-

nyitógomb (a későbbi modellekben
már az Európa számára gyártottakban
is van), és a látványos tetőcsomag-

tartó. A se-
bességmérő
is mph-ban
mutat, de
alatta ott
van km/h-
ban is apró
betűvel. Ter-
mészetesen
a megtett

kilométerek helyett megtett mérföl-
dek száma szerepel.

Az állapotát tekintve látott már
jobb napokat is. A barkácsoló kedvű
előző tulajnak köszönhetően a motor-
térben a vezetékek össze-vissza teke-
regnek, a hátsó ablakok csak
oldalirányban nyithatók résnyire,
jobb oldali tükör gyárilag nincs, szer-
vokormány, fűtés és fordulatszám-
mérő sincs. Hátramenetbe nem lehet
kapcsolni, és folyik a váltóból az olaj.
Helyenként a fényezés sem az igazi,
de azért a kaszni nem adta meg
magát az idő vasfogának, így a korá-
hoz és futásteljesítményéhez képest
remek állapotban van.

De egyik sem olyan dolog, mely
szükséges az igazi szerelemhez. Szá-
momra meglepő volt, hogy az autó-
ban van légkondicionáló, és működik
is. Amikor az ember ránéz, egyből el-
fogja a különös érzés, ami minden hi-

báját feledteti. A kocsit
még abban az évezred-
ben gyártották, amikor
nem spóroltak az alap-
anyagon. Elől-hátul
krómozott lökhárítók
csillognak, és a nagy
bordó színű kaszni tisz-
teletet parancsolóan
terpeszkedik az úton. A
mostani divattal ellen-
tétben a hátsó oldalab-

lakok, és a hátsó szélvédő nagymé-
retű, ezzel jó kilátást és gyönyörű
megjelenést kölcsönözve a járműnek.
A kerek lámpák a négyzet alakú lám-
patestben tükrözik azt az igényes ki-
alakítást, mely a régmúlt autóira
rendszerint jellemző volt. Ne feled-
jük, ekkor még nem igazán létezett
számítógépes tervezés, papíron ké-
szültek ezek a formatervek. Az íves
hűtőmaszk krómozott kerete kiemeli
a középen elhelyezett feliratot: Co-
rolla. 

Miután az ember körbecsodálta,
csak egy dolgot akar: beleülni és ve-
zetni. A belső megjelenés egyszerű,
mégis könnyen áttekinthető és kezel-
hető. Letisztult egyenes vonalakból
áll a műszerfal, a kor szellemét tük-
rözve. A kerek és hasáb alakú gombok
egyáltalán nem állnak otrombán. A
műbőr ülések korukhoz képest ké-
nyelmesek, a Budapest-Prága távolsá-
got derékfájás nélkül végig lehet ülni.
Ötletes megoldásban sincs hiány: a
műszerfal szélén található egy kis
szellőzőlyuk, mely az első szélvédő
páramentesítését biztosítja. A kocsi
halkan suhan, semmi zavaró hang
nem jön a motortérből. A futóműve is
jó állapotban van, nem húz egyik ol-
dalra sem. 

Egy régi autót lehet szeretni, és
lehet nem észrevenni. Egyeseknek
csak a legújabb, GPS-es, tolatórada-
ros, majdnem önjáró autók felelnek
meg, s érzéseim szerint egyre több
lesz ezekből. De ameddig vannak
ilyen öreg autók, addig nem számít
sem a fogyasztás, sem a ráköltött
pénz, sem a szereléssel eltöltött idő.
Mert az autózás ezekben nem csak
utazás, hanem élmény, melyet csak a
reggeli dugó tud elron-
tani.
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COROLLACorolla

Dondó

Régi autó, nem vén autó

Egyre többen értékelik jobban a régi, kopott vasakat, mint a
frissen a futószalagról legördült luxuskocsikat. Általában a cso-
dálatosan restaurált járművek gyűjtők garázsában pihennek.
Annak idején ezeket az autókat arra találták ki, hogy szeljék velük
az utakat, és ha közben becsúszik pár karcolás vagy némi rozsda,
attól lesznek életszagúak. Az elkövetkező néhány cikkben a
Toyota Corollákról olvashattok.

Toyota Corolla TE51 Liftback
DeLuxe (USA 1979)

Műszaki adatok:
- Motor típusa: Toyota 2T-C
- Hengerűrtartalom: 1588 cm3

- Teljesítmény: 88 LE (6000 ford./perc)
- Nyomaték: 91 Nm (3800 ford./perc)
- Végsebesség: 140 km/h

- Váltó: 3 sebességes automata



A film címsze-
replője egy 22
éves srác, átlagos
élettel: zenekará-
val éppen fejlődő
stádiumban van-
nak, most szerzett
egy középiskolás
barátnőt, szóval
rendben van. Ebbe
az idilli képbe
„rondít bele” Ra-
mona, aki egy házi-
buli alkalmával
egyből elrabolja fő-
hősünk szívét. Ám
ezzel a bonyoda-
lomnak még nincs
vége: kiderül, hogy
a lány szerelmének
elnyeréséért meg kell küzdenie annak
7 ördögi ex-barátjával. Természete-

sen itt is érvényesül
a játékok általános
szabálya: az első a
legkönnyebb, azután
a szintek múltával a
feladatok fokozato-
san nehezednek,
egyre ügyesebb
technikákat igényel-
nek. Ezzel párhuza-
mosan Scottnak is
meg kell tanulnia
tisztában lenni a
saját értékeivel.

Aki szereti a
90-es évek játékait,
az nem csalódhat:
már eleve az Uni-
versal logója is 8
biten jelenik meg,

és ezek a felbukkanó apró utalások
végigkísérik az egész filmet. Gondol-

hatunk itt az ellenségek legyőzéséért
járó „coin”-okra, vagy a zene követ-
keztében megjelenő digitális ször-
nyekre. Sokszor ezek rejtve jelennek
meg, arra sarkallva, hogy több alka-
lommal is megnézzük.

Egyébként ezt a filmet nem kell
komolyan venni: aki mégis megteszi,
nagyot csalódhat. Éppen ezért le-
gyünk befogadóak, hiszen így garan-
tált vidámságot nyújthat ez a nem
hétköznapi alkotás.
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AJÁNLÓAjánló

Szati

Scott Pilgrim a Világ ellen

Miként lehet egybeolvasztani a régi videojátékok világát a
filmekkel? A kérdésre Edgar Wright képregény-adaptációja adja
meg a választ.

A fent említett mű egy festői szi-
geten, Kis-Lagondán játszódik. Itt ta-
lálható a méltán híres
Grand Hotel, a felső tí-
zezer kedvelt üdülőhe-
lye. Egyik nap, minden
előzetes jel nélkül
három hét vesztegzárat
hirdetnek: kiderül, hogy
az egyik vendég fertőző
bubópestisben szenved.
A tragikus eset miatt fog-
ságba esik Félix, alias
„Jáva Réme”, aki pont
előző este menekült ide
üldözői elől. Megismer-
kedik Mauddal, akivel
szintén nincs minden
rendben: neki is bujkál-
nia kell valaki elől. A Fél-
ixet üldöző Elder főfelügyelő is „bent
ragad”, rá szükség is lesz a további-

akban: ugyanis a vesztegzár kihirde-
tése alatt gyilkosság történt, a tettes

pedig a helyzet jellegé-
ből adódóan még mindig
a vendégek között van.
Természetesen elkez-
dődnek a gyanúsítgatá-
sok, a lakók közül
többen az idegösszeom-
lás szélén állnak, a gyil-
kosság utáni nyomozást
vezető kapitány sincs a
helyzet magaslatán…
Egy szóval fejetlenség
uralkodik. 

Szerencsére Elder
tapasztalatlansága elle-
nére kis „trükkjeivel”
nagyban segíti a rend
őreit. Mindeközben

Maud és Félix egyre többet tudnak
meg egymásról, hallgatólagos szövet-

ség alakul ki köztük. Félix egész idő
alatt „űzött vad”-ként van jelen a
szállóban, hiszen nem vehet ki szo-
bát, nem jelentkezhet be. Így több
alkalommal érdekes esetekre kerül
sor: a bárban táncol hittérítő egyen-
ruhában, pizsamában rohangál a fo-
lyosón, de alkalmanként be kell érnie
egy, a dereka köré csavart lepedővel.
Ahogy múlik az idő, egyre több ven-
dégről derül ki, hogy nem az, akinek
mondja magát. A gyilkosság idejére
sincs egy tucat embernek alibije, szó-
val a regény vége felé már eléggé kí-
váncsiak leszünk a végkifejletre, ami
természetesen nem marad el. 

Igazából ezt a művet bárkinek
ajánlom, de főleg akkor fejti ki jóté-
kony hatását, ha egy fárasztó nap
után kikapcsolódásra vágyunk.

Szati

Vesztegzár a Grand Hotelben

Rejtő Jenő a 20. századi magyar ponyva legismertebb alakja.
Regényei nem dolgoznak fel nagy emberi érzéseket, nem akar-
nak elgondolkoztatni, céljuk csupán a szórakoztatás.



A Budafoki úton lévő pincehely-
séget kívülről csak egy cégér jelzi, de
mint szinte mindenhol, itt is a
belső számít. Magas emberek
számára a bejutás gondot je-
lenthet az alacsony mennyezet
miatt, de lent már tágas tér
várja az odalátogató éhes egye-
temistát. Kellemes beltér, ké-
nyelmes székekkel, 2 illetve 4
fős asztalokkal. A mennyezetről
szőlőfürtök lógnak hangulato-
san, még egy kis lugas is ki lett
alakítva. Az asztalokat egy üveg-
fal választja el a konyhától, a
kalandvágyóak akár végig is iz-
gulhatják saját pizzájuk készítését a fal
másik oldaláról. Napközben csak akkor
érdemes betérni, ha legalább egy óra
szünetünk van. Társasággal repül az
idő, a pizzának is sülnie kell, és nem
éri meg befalni. Lelkes felfedezőknek
ajánljuk a mix pizzát, ahol 6 szabadon
választható feltétből válogathatunk. A
vegetáriánus és a húsimádó is megta-
lálja itt az igazit.

Figyelem: A nagy pizza végképp
veszélyes lehet, ha előadás előtt fo-
gyasztjuk. Az első sorban érezhető ta-
nári aura sem ment meg az elalvástól.

Hely légköre 9/10
A forróság miatt -1 pont. Hiába pince,
de a kemencék miatt ránk olvadt a
ruha.

Választék 10/10
Pizzából csak a képze-
letünk szab határt, de
más fogást is rendel-
hetünk. A szénsavas
üdítőkön kívül ihatunk
rostos gyümölcslevet
vagy sört. Ketchup van
az asztalokon.
Kiszolgálás 9/10
Pincérfüggő. Néha
gyorsan felveszik a
rendelést, néha 5-10
percet kell várni.

Mosdó 9/10
Tiszta, de nagyon alacsony a belma-
gasság.
Ár/érték arány 10/10
Ha mindennapi kajáláshoz drága is egy
nagy pizza, elfelezve kis étkű embe-
reknek tökéletesen alkalmas, ritkán
ehetünk rosszat. Vigyázzatok a 2-szer
csípős pizzával.

Összességében: 9.4/10

A kolesz és a Z épület között el-
helyezkedő étterem igen étvágyger-
jesztő látványt nyújt, főképp elő-
adásra rohanva.
11 és 15 óra kö-
zött tart nyitva, s
ha gyorsak va-
gyunk, egy tál
étel belefér a 15
perces szünetbe.
De ilyenkor gyak-
ran nagy sorra
kell számítani. Jelenleg az épület alsó
felében van az étkező. Mint a közép-
iskolai menzán, itt is előre össze kell
szedni a tálca-evőeszköz-pohár kom-
binációt, utána kérhetünk a pultban
lévő ételekből. A választék táblákra van
kiírva, és ha valami elfogyott, letörlik
a listáról. Majdnem mindig megtalál-

hatjuk a kedvünkre valót. Egy-két le-
ves vagy főzelék, desszert és kész éte-
lek. Mint a legtöbb helyen, köretet itt
is mi magunk választhatjuk a fogáshoz.
A kisétkűek pedig kérhetnek fél adagot
is, szinte mindenből. A pult után van
még egy hűtő, ahol italt vehetünk, a
salátapult kifejezetten kívánatos, egy
szelet csokit még ráfér a tálcára,
majd irány a kassza. Ebéd végeztével
ne felejtsük el visszavinni a tálcát!

Hely légköre 10/10
Szép, rendezett környezet, nagy asz-
talokkal, nagy társaságoknak is alkal-
mas.
Választék 9/10
A választék jó, csak kicsi más helyhez
képest. Ha délután 2 óra után me-
gyünk, a legfinomabb ételek már el-
fogynak. Ami mindig van: rántott sajt,
rizs.
Kiszolgálás 9/10
Itt is emberfüggő. Alapvetően nincs
vele probléma, bár ha nagy a sor, több
ember kéne.
Mosdó 9/10

Zavarba ejtően nagy és
tiszta, főképp az ST
földszintjéhez képest.
Emiatt sajnos elég ki-
haltnak tűnik.
Ár/érték arány 9.5/10
Hiába főznek jól, a
Stoczek menza nem a
legolcsóbb hely, de min-

denképpen érdemes kipróbálni.

Összességében: 9.3/10
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TESZTTeszt

Zsófi & Dondó

Megettük

Sokunkban felmerült már az igény az otthonról hozott ízek
mellett némi változatosságra. Szerencsére az egyetem környéke
tele van a legkülönfélébb fogásokat kínáló étkezdékkel. Íme, egy
első- és egy harmadéves hallgató (Zsófi & Dondó) tapasztalatai.

Dondó: Eddigi tapasztalatok alap-
ján kevés negatívumot találtam a piz-
zákon. A többséggel ellentétben a 22
óráig nyitva tartó étterem kiváló lehe-
tőség esti kajáláshoz. Elvitelre is kér-
hetjük; sör, pizza és egy jó társaság elég
egy kellemes estéhez.

Zsófi: Persze nem csak pizzát ké-
szítenek, de tapasztalatom szerint egy
pizzériában érdemes ezt enni, mint
ahogy mi is tettük. A tészta vastag és na-
gyon finom, a feltétekből pedig hatal-
mas a választék: a delikvens dönti el,
hogy tenger gyümölcseivel, spenóttal
vagy simán sonkával-sajttal kívánja el-
fogyasztani. Az árak korrektek, egye-
temistaként is megfizethetőek, ha ép-

pen pizzára támad kedvünk.

Dondó:A menza vezetésében
idén változás történt, a régi csapat el-
tűnt, szóval nincs külön tapasztala-
tom az itteniekről. Mindenesetre
több tanárt is láttam már itt ebédelni.

Zsófi: A Stoczek menzán egész hé-
ten Beiratkozó menüt adtak. Azt hiszem
az a gondolat vezette őket, hogy a
húsleves-rántott hús-sültkrumpli tri-
umvirátust mindenki szereti. Az ár el-
fogadható, annál is inkább, mivel ha ezt
á la carte vásárolja össze valaki, a két-

szeresét is elkérhetik érte tőle.

Pizzaboy

Stoczek menza
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SZÓRAKOZÁSSzórakozás

Rejtvény

Négy fiú négy különböző szobában
lakik ugyanabban a koliban. Mind a né-
gyen rendeltek pizzát az interneten, a hét
más-más napján. Állapítsd meg a fiúk tel-
jes nevét, a szobaszámukat és a rendelé-
sük napját a megadott információk
alapján!

c  Kiss a 26-os szobában él, de nem kedden
rendelt pizzát. 
c  Az a fiú, aki hétfőn rendelt, a 37-es szobá-

ban él. Peti nem sonkás pizzát rendelt. 
c  A hét első napján a gombás pizzát rendelték, utána Misi ren-
delt, majd a 19-es szoba lakója rendelt, utoljára pedig a csir-
kés pizza érkezett. 
c  Radó Peti nem gombás pizzát rendelt és nem a 15-ös szo-

bában él. 
c  A Vass vezetéknevű fiú, akinek keresztneve nem Sanyi, sonkás pizzát ren-
delt, de nem pénteken. 
c  A rákos pizza szerdán érkezett, de Tibi, akinek vezetékneve nem Nagy,
nem ezt rendelte.

Igényes műsorok és
fellépők várták az odalá-
togatókat, dumaszínhá-
zasok és koncertek
szórakoztatták a közön-
séget, s persze a lényeg
sem maradhatott el: 100
féle sört kóstolhatott
meg bárki, aki vette a
fáradságot, hogy felsé-
táljon a Budai Vár Orosz-
lános udvarába. A
„hagyományos”, minden
kocsmában és vendéglő-
ben kapható sörök mel-
lett voltak igazi
különlegességek is. Ezek legfőképpen
a kitelepült kis sörfőzdék termékei
voltak, melyekkel csak nagyon ritkán,

egy-egy vendéglátó-
helyen találkozha-
tunk, s melyek nem
mindennapi alapanya-
gokból, hanem tökből
vagy kölesből készül-
tek. A legjobb talán
az volt, hogy nem kel-
lett a megszokott fél
literes műanyag po-
hárból innunk, hanem
a kijelölt helyeken
hozzájuthattunk Sör-
fesztivál felirattal el-
látott üvegkorsókhoz,

melyekkel kedvünkre
állhatunk sorban az imádott nedűért,
s ha akartuk, haza is vihettük (termé-
szetesen megtörtént… ☺ ).

Nem tagadom, hogy őrült nagy
tömeg volt, és szinte lépni sem lehe-
tett a fesztivál területén, hiszen vall-
juk be, a sör egyre inkább felfut kis
hazánkban is, s ezt legjobban most ez
a rendezvény mutatta meg. A legtöbb
pultnál várakozni kellett pár percet
ahhoz, hogy megkaphassuk a Sörö-
münket, de azt hiszem, aki tényleg
akarta, jól érezhette magát, és el-
könyvelhette magában, hogy ez a
fesztivál bizony hagyománnyá kell,
hogy nője magát, mert igény van rá.
Hiszen ha már van Borfesztiválunk és
Pálinkafesztiválunk, akkor miért ne
lehetne Sörfesztivál is?! 

Én azt mondom, jövőre is elme-
gyek, és jövőre is jól fogom magam
érezni, mert gyakran kell tudatosí-
tani: van élet a kocsmai sörön túl is!

Budavári Sörfesztivál – Igényes szeszt igyál!

Augusztus 25. és 28. között került megrendezésre az I. Buda-
vári Sörfesztivál, melyre talán mindannyian vártunk, hiszen egy
egyetemista életében elég nagy szerepet játszik a folyékony kenyér.
A nagy beharangozás és hírverés után azt gondoltam, hogy ez biz-
tosan valami hatalmas, fergeteges és mindent vivő lesz, és tényleg! 

Zsu



Az egyetemi tanár nincs megelégedve
az elsősök szellemi színvonalával,
ezért gúnyosan így szól hozzájuk:
- Kérem, aki idiótának érzi magát, az
álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad.
Egyszer csak egy fiatalember óvato-
san feláll.
- Nos, maga úgy gondolja, hogy rá-
szolgált az idióta elnevezésre? - kérdi
a tanár gúnyosan.
- Az igazat megvallva nem, de nem
bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül
álldogál.

* * *
Egy nő a 40. születésnapjához köze-
ledve rémülten veszi észre a tükör-
ben, hogy megjelent egy-két ősz szál
a hajában. Kétségbeesve mutatja a
férjének:
- Te láttad már ezt?
Mire a férj:
- Mit? A ráncaidat?

* * *
Szőke nő meséli a barátnőjének:
- Kaptam egy levelet a nővéremtől,
hogy megszületett a gyermeke. Csak
azt nem írta, hogy fiú lett-e vagy
lány. Most aztán nem tudom, hogy
nagynéni vagyok-e vagy nagybácsi.

* * *

Azt hallottam, bizonyos iszlám orszá-
gokban ha egy férfi el akar válni a fe-
leségétől, akkor háromszor ki kell
mondania: “Elválok tőled”.
Nálunk ez sokkal egyszerűbb, a férj-
nek elegendő csak egyszer kimonda-
nia: “Igen, drágám, ebben a ruhában
nagy a feneked!”

* * *
Egy férfi válóperes kérelmet nyújt be
a bíróságon. A bíró megkérdezi tőle:
- Mi az oka, hogy el akar válni, uram?
- Az, hogy a feleségemmel mesés
életet élünk.
- Ezt nem értem.
- Egyszer az a mese megy, hogy “Fáj a
fejem”, egyszer meg az, hogy “Most
nehéz napjaim vannak”.

* * *
Két férfi beszélget:
- Milyen jó motorod van!
- Szerintem is. Csak sajnos mióta
megszületett a gyerekünk, nem túl
praktikus.
- Mit szólnál, ha megvenném?
- Rendben, mit szólnál ötszázhoz?
- Oké, kezet rá!
- Rendben. Csak figyelj arra, hogy éj-
szakánként is meg kell etetni és tisz-
tába tenni!

* * *

- Hogy képzeli el egy férfi a hétfogá-
sos ünnepi vacsorát?
- Egy hamburger és hat doboz sör.

* * *
A pályaőr látja, hogy egy ember a sí-
neken fekszik. 
- Maga mit csinál itt?
- Meguntam az életemet, és azt aka-
rom, hogy a szegedi gyors véget ves-
sen az életemnek.
- Akkor szíveskedjen átfáradni a másik
sínpárra, mert itt a hatvani gyors jár.

* * *
- Anyu, hol van a Himalája?
- Látod, kisfiam, mondtam, hogy rakj
rendet a szobádban. Akkor megtalál-
nál mindent.

* * *
Virágárusnál:
- Sajnos jelenleg éppen nincsen mus-
kátlink. Nem lesz jó helyette afrikai
viola? Az is nagyon szép.
- Nem, nekem csak a muskátli jó. A
feleségem két hete elutazott, és
megbízott azzal, hogy rendszeresen
öntözzem. Ön szerint hogy magyaráz-
zam meg neki, hogy két hét alatt vio-
lává változott a muskátli?

* * *
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„Ha vesznek egy villanymotort a boltban – gondolom, naponta szoktak…”
„Másfél tonnát én sem szívesen vennék a nyakamba, akkor sem, ha többen szíve-
sen látnák ezt a helyzetet.”
„Amikor a tudomány, meg a valóság eltávolodnak egymástól, jönnek a tényezők.”
„Szokták magukat aszinkrongép forgórész helyébe képzelni?”
„Itt állok a katedra mögött, azt mondok, amit akarok.”
„Meg van hirdetve a tárgy, de hál’ Istennek nem volt rá még érdeklődő, mert nem
tudná ki leadni az anyagot…”
„Nem tudom, honnan hordták rá a földet, hogy legyen az alagút fölött is valami.”
„Az y2-et nem engedik be egyedül a koncertre, tehát x2 lesz, viszont neki meg le
kell adni a jegyét, tehát 2x.”
„Még súgják a hangok a matematikusnak, hogy szorozzon át…”
„Úgy kell megjegyezni, hogy a matematikatudásom 0, értéke 1.”
„Első félévben a Pascal megijeszti a hallgatókat, azok általában nincsenek is itt,
akik nagyon megijedtek.”
„A hátsó sorban ez a betűtípus, amelyikkel írok, telepítve van?”
„Közöltük a kollégával, hogy a megállapítása a mérnöki szemléletet némiképp
nélkülözi.”
„Ha ez az egy tranziens Magyarország komplett nukleáris arzenálját az USA felé
indítja el, problémát okozhat.”

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@kozlekkar.hu címre!






