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Főszerkesztői jegyzet
Kedves olvasó!

Mikor ezt a lapszámot a kezedbe
veszed, már lehullott az összes falevél, reggelként zúzmara költözik a
helyükre az ágakon. Vészesen közeleg
a szorgalmi időszak vége is, jönnek a
félév utolsó zh-i, beindulnak a nagy
hajrázások – és itt nem a hajkorona
alternáló mozgására gondolok –, odakerülnek az utolsó tollvonások a házi
feladatokra. Ebben az időszakban
sokan gondolkoznak azon, hogy de jó
lett volna bejárni az előadásokra,
gyakorlatokra és jegyzetelni, most
sokkal könnyebb lenne minden. „Nem
baj, valahogy átmegyünk, de a következő félévtől tényleg minden órára be
fogunk járni.” – fogadjuk meg naivan
minden egyes félév végén.
A december szerencsére nem
csak a véget nem érő éjszakai tanulásokról szól. Az év ezen szakasza a számomra – és sokak számára –
legkedvesebb ünnep, a karácsony eljövetelét is jelenti. Melegség költözik
a szívekbe és az otthonokba, sül a
bejgli, készül a karácsonyi menü, fenyőillat lengi be az egész lakást.
Szenteste egy-egy apró ajándékkal
széles mosolyt varázsolhatunk szeretteink arcára. Az ajándék igazi értéke
nem mérhető pénzben, az a fontos,
hogy tényleg szeretettel adjuk, hiszen mit sem ér egy drága tárgy, ha
nincs meg az igazi karácsonyi hangulat.
A sütés-főzés, karácsonyfa-díszítés, ünnepi készülődés közepette nedik alkalommal is megnézhetjük a
televízióban Bud Spencer és Terence
Hill valamelyik filmjét, majd kipihenhetjük a félév okozta fáradalmakat.

Mire meglátogattuk a család apraja-nagyját, degeszre ettük magunkat töltött káposztával, pulykasülttel
és a nagymama sütijével, valamint
megnéztük az összes létező karácsonyi filmet, azon vesszük észre magunkat, hogy szinte már el is röppent
a néhány napos szünidő. Azért ne feledkezzünk meg az év utolsó napjáról
sem, hiszen ilyenkor az ó és az új év
határán, a januári vizsgák forgataga
előtt még utoljára kitombolhatjuk
magunkat! Amennyiben az ember fejfájásmentesen szeretné indítani az új
esztendőt, javaslom, hogy alkalmazza
a kutyaharapást szőrével elvet. Magyarán szólva egy jó kis szilveszter
előtti mulatság tapasztalataim szerint
mérsékli a másnapi macskajajt.
Végezetül szeretném megköszönni a sok pozitív visszajelzést,
amit tőletek, olvasóktól kapunk a
félév során. Remélem, hogy a világvégéről szóló szóbeszéd nem igazolódik be, és írásainkat jövőre is elétek
tárhatjuk az újság hasábjain keresztül!
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A katedra másik oldalán- Dr. Szabó József

Az űrdinamikáról mint szabadon választható kari tárgyról
nem hallunk túl gyakran, ha felmerül a kérdés: „Mit vegyek fel
következő félévben?”. Pedig nem csak az űrben való mozgás törvényszerűségeit sajátíthatjuk el a félév során, hanem Dr. Szabó
József tanár úr tanulságos és gyakran humoros történeteit is meghallgathatjuk.

Kérem, meséljen magáról!
1947 őszén kerültem a Kossuth
Akadémiára. Ez egy tiszti iskola volt,
1949-ben végeztem, ekkor avattak
tisztté. A tanév megkezdésekor kilencvenen indultunk el a repülő orvosi vizsgára, ebből csak tízen maradtunk. Szerencsémre ebben a tízben
én is benne voltam. Én ugyanis elsősorban nem katona, hanem repülni tudó ember szerettem volna lenni. Így lehettem 1949-ben tiszt, utána folytattam a repülős kiképzést,
majd 1950 őszén a szovjet légierő
akadémiájára kerültem és ott 5 évig
tanultam. Ezt követően 1961-ben a
hadosztály repülőfőnöke voltam, és
a pápai ezred állományával MIG–21es átképzésen vettem részt. 1961.
április 12-én a repülőgépben ültem,
és a parancsra vártam, hogy végre
felszállhassak önállóan az első szuperszonikus típusommal (MIG 21-essel).
Jött is a parancs, de nem az, hogy indulhatok, hanem, hogy szálljak ki a repülőgépből. Ekkor történt a világ egy
másik pontján az a mérföldkőnek tekinthető esemény, amelynek során
Gagarin 108 perc alatt a világűrben
megkerülte a Földet. Ez rám nagyon
nagy hatással volt, annál is inkább, mivel rádöbbentem, hogy maga Gagarin
is repülőgép-vezető volt. Főhadnagyi
fokozattal indult el a világűrbe, de viszsza már őrnagyként érkezett. Ekkor vetődött fel bennem a gondolat: lehet,
hogy a repülésnek az űrrepülés lesz a
folytatása? Ma már tudjuk, hogy az
lett. De akkor ez még maga volt a
csoda.*
Ez volt az a pont, ahol foglalkozni kezdett a világűrrel?
Igen, ez a pillanat rám olyan
nagy hatással volt, hogy elkezdtem az
űrrepülés kérdéseivel foglalkozni. Megvettem minden könyvet, amit találtam,
ezeket természetesen oroszul olvastam. 5 évig a Szovjetunióban tanultam,
itt szereztem meg a kandidátusi tudományos fokozatomat, a nagydokto4. oldal

rit viszont már itthon védtem meg.
Anyanyelvi szinten beszéltem oroszul,
mára ez kicsit megkopott, egy-egy szónak utána kell néznem. Még az óorosz
írást is el tudom olvasni, ezen a nyelven jelentek meg Ciolkovszkij első
könyvei is.

Ennek a későbbi kiadásai persze
már köznapi oroszul voltak elérhetők.
Rengeteg könyvet elolvastam, autodidakta módon elsajátítottam az űrdinamika alaptörvényeit, és amikor
1976-ban az Űrkutatási Kormánybizottság a Honvédelmi Minisztériumhoz
fordult, hogy adjanak egy repülő szakembert az Űrkutatási Kormánybizottság delegációjába, aki elmegy velük
Moszkvába, akkor engem jelöltek. Az
a hír járta, hogy ezen az eseményen
olyan bejelentésre kerül sor, amely
érinteni fogja a repülőgép-vezetőket is.
Mivel elöljáróim tudták, hogy én az űr
kérdéseivel is foglalkozom, engem jelöltek ki a delegáció tagjának, én
mentem 1977. július 11-én Moszkvába.
12-én és 13-án a szokásos munkaértekezletek voltak, majd 14-én, szerdán
reggel Alexandrov akadémikus, a tudományos akadémia elnöke bejelentette: „A Szovjetunió meghívja a szocialista tagországokat, hogy űrhajósokkal is vegyenek részt a világűr békés célú kutatásában.” Ez a mondat
magában foglalja az egész találkozó lényegét. Délután elmentünk Csillagvárosba megnézni a kiképzőközpontot.

Mit láttak Csillagvárosban?
A kiképzőközpontban láttuk azt az
összekötő elemet, amely annak idején,
az első közös szovjet-amerikai űrrepülés alkalmából lehetővé tette azt,
hogy az egyik végére a szovjet rendszerű csatlakozó résszel csatlakozzon
a Szaljuz űrhajó, a másik oldalon pedig az amerikaiak tudtak rácsatlakozni az ő rendszerükkel. Utána ezen az
összekötő egységen keresztül közlekedhettek, amikor egymást meglátogatták. Tudniillik a két űrhajóban más
volt a levegő összetétele és nyomása,
ezért az összekötő elem zsilipként is
szolgált.
Ennek a rendszernek egy példánya itt volt Csillagvárosban, én pedig elmagyaráztam a barátaimnak,
akikkel kint voltam, hogy hogyan is
működik. Elmentünk Moszkvában a
Repülő- és Űrorvosi Kutató és Vizsgáló Intézetbe is, itt bemutatták az
űrorvosi vizsgálatok egyes fázisait,
sőt, mindannyiunk szívét megvizsgálták. Megállapították, hogy a szívem rendben van, alkalmas vagyok
űrhajósnak. Ezután plenáris ülés
következett a jegyzőkönyvek aláírásával, majd másnap a delegációk
tagjai hazatértek.*
Hogy kezdődött a program Magyarországon?
A Szovjetunióból először is megkaptuk az űrorvosi követelményeket.
A kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló
és Kutató Intézet (ROVKI) orvosai ez
alapján készültek fel a kiválogatásra,
és 1977-ben megkezdték az orvosi
vizsgálatokat. Közel száz szuperszonikus repülőgép-vezető pilóta volt ekkor
Magyarországon. Köztük voltam én is,
sajnos, egészségi állapotom miatt már
csak korlátozással voltam alkalmas,
ezért nem is jelentkeztem űrhajósnak.
Orvosaink 34 főt nyilvánítottak korlátozás nélkül alkalmasnak. Őket behívták a ROVKI-ba, ahol egy egész hetes
vizsgálaton vettek részt. Mindenkin
rengeteg elemzést végeztek, a hét végére másfél kg-os papírkupac volt teleírva minden egyes jelentkezőről.
A ROVKI orvosai hét főt választottak ki közülük, ekkor érkezett
Moszkvából az űrorvosi bizottság,
amely átvizsgálta az anyagokat, és ennek eredménye alapján négy főt kiválasztottak. Ők mehettek ki Moszkvába

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

KÖKözlekkar
ZLEKKAR
két hétre a végső vizsgálatokra. Itt aztán mindenféle módon aprólékosan
megvizsgálták őket; Farkas Bertalan
már azt kezdte mondani, hogy feladja, mert egy, a veséjén talált apró elváltozás miatt mindenféle kegyetlen
tanulmányozásoknak vetették alá, és
ezt megelégelte. Szerencsére sikerült meggyőzni, hogy maradjon.
Tudjuk, hogy végül Farkas Bertalan és Magyari Béla lettek a kiválasztottak. Hogy dőlt el, hogy ki repülhet?
Tagja voltam a bizottságnak,
amely a javaslatot előkészítette, s az
Állami Bizottságnak előterjesztette,
hogy melyikük mehet. A képzés csaknem két évig tartott, amely idő során
gyakran voltam jelöltjeinknél Csillagvárosban, s ezen alkalmakkor mindig
Berci beszélt, Béla viszont inkább
visszahúzódó volt. Mivel az első
magyar űrhajósnak fel kellett
lépnie, előadásokat kellett tartania, párbeszédet kellett folytatnia a hallgatósággal, ezért úgy
gondoltam, hogy erre a szerepre Berci alkalmasabb. Ezért én,
amikor a honvédelmi miniszter
feltette a kérdést, ezen tapasztalataimra hivatkozva Farkas
Bertalanra tettem javaslatot.
Mivel a javaslattevők mindegyike ugyanezen a véleményen volt, a miniszter ezt a javaslatot terjesztette elő
az Állami Bizottságnak, amely azt elfogadta. Így lett Farkas Berci a jelölt,
de ez csak három héttel a start előtt
dőlt el. Petrov akadémikus ugyanis ekkor küldte el a felkészítés végeredményével kapcsolatos táviratát, amely
szerint mindkét magyar jelölt egyformán kiváló eredménnyel végzett. Kérte a magyar illetékesek döntését arról,
hogy ki fog repülni és ki lesz a tartalék.*
Mikor döntött az oktatói pálya
mellett?
Az űr kérdésével olykor hobbiszinten csak, de mindig foglalkoztam,
és mikor előadásokat állítottunk össze
és tartottunk, akkor jöttem csak rá,
hogy a magyar mérnökök és tudósok
mennyire okosak, de milyen keveset
tudnak az űrről. Ekkor elhatároztam,
hogy ha lesz rá lehetőségem, ezeket a
dolgokat az űrről és az űrdinamikáról
szeretném elmondani ifjú mérnököknek.

A szerencse úgy hozta, hogy 21 évvel ezelőtt a repülő tanszékről továbbképzésre hívtak. Kértek, hogy
tartsak egy előadást a szuperszonikus
repülés gyakorlati problémáiról, mivel
szuperszonikus repülőgépekkel repültem, és e kérdéskörről számos cikkem
jelent meg. A másik kért előadás témája pedig az űrrepülés biztonsági
problémái voltak. Megtartottam az
előadást, és Rohács tanár úr, aki akkor
vette át a tanszékvezetői posztot,
odajött hozzám, és azt mondta, hogy
nagyon érdekesnek és izgalmasnak találta ezt a témát. Arra gondolt, kellően érdekes ahhoz, hogy a hallgatóknak
is meghirdessék a tárgyat. Következő
évben már indult is kurzus, a J épület
első emeletén valamelyik teremben

volt az első óra. 45-en vették fel először, ez később 70 fő felé ment, majd
mikor 100 felé emelkedett, átköltöztünk a K épületbe. Volt, hogy 256 hallgatóm volt, de ennyi dolgozatot fárasztó volt kijavítani, ezért kértem, ha
lehet, mérsékeljük a létszámot.
Jelenleg min dolgozik?
Most fejeztem be a Voyager űrszonda útjának végigszámolását,
ugyanis sehol nem találtam olyan számítást, ami tartalmazna olyan adatokat, hogy milyen sebességgel indult a
Földről, milyen sebességgel ért oda a
Szaturnuszhoz, vagy milyen távolodási sebességgel hagyja majd el valamikor a Naprendszert, s mikorra várható, hogy eljut a legközelebbi csillag
közelébe. A számítások sajnos azt bizonyítják, hogy lehetőségeink – a jelenlegi rakétatechnikai színvonalat
véve alapul – nagyon korlátozottak. Napunk hatásszférájának elhagyásához is
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több mint tízezer év szükséges, s a legközelebbi csillagig az utazás akár 7080 ezer évig is eltarthat. Ezzel azt próbálom bizonyítani, hogy a technika jelenlegi állása mellett nem is álmodhatunk a csillagközi utazásról.
Dolgozom azon, hogy DVD-t állítsak össze az űrdinamikáról, az ezen
szereplő előadásokat mind olyan hallgatók bevonásával készítenénk el,
akik érdeklődnek egy-egy, az űrdinamikával kapcsolatos téma iránt. Ezt a
DVD-t aztán eljuttatnám a középiskoláknak. Anyagi támogatás híján a saját
tőkémből is hajlandó lennék erre ráfordítani. Ennek előkészületeként elindítottam egy honlapot, ahol a témakör részletei a közeljövőben elérhetőek lesznek.
Elkezdtem írni az önéletrajzomat, és nemrég jelent meg egy szerzői kollektíva által készített könyv a katonai repülés 100. évfordulója alkalmából, amelynek közel harmadát én írtam. Egy másik könyvünk is előkészítés alatt áll, amely a katonai repülőorvosi szolgálat történetéről szól a kezdetektől napjainkig.
Mit tanácsolna a hallgatóknak?
Jelenleg űrdinamikát tanítok,
amely választható tantárgy. Én tudom, hogy hallgatóim nem akkor lesznek jó mérnökök, ha ismerik a világűrben való mozgás törvényszerűségeit, de ha ismerik, attól jobb mérnökök lesznek. Higgyék el, hogy már a
látásmódjukat is pozitívan befolyásolhatja, ha közelebb kerülnek a világűrhöz. Ma már ezernyi szállal kötődünk az ismeretlen és rejtélyes univerzumhoz, célszerű kicsit részletesebben megismerni.
Javaslom továbbá, hogy álljanak
komolyan a tanuláshoz, mert amikor
majd kilépnek a nagybetűs életbe, akkor jönnek rá, hogy milyen jó dolguk
volt, mikor még csak a tanulással kellett foglalkozniuk. Persze vannak dolgok, amik élvezetesebbek nála, de azt
tanácsolom, hogy a tanulást ne hanyagolják el. És higgyék el, a tanár akkor a legboldogabb, ha ötöst adhat.
Legalábbis én így érzek.
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Bemutatkozik a Hallgatói Képviselet – Nagy Gábor

A hallgatói képviseletet bemutató cikksorozat következő részében a HK egyik Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tagjával beszélgettünk.
Miként csöppentél bele a közösségi életbe, és nagyjából mivel
foglalkoztál eddig a karon?
2006-ban kerültem a Baross Gábor Kollégiumba, ahol nagyon jó közösség fogadott, tavasszal bekerültem
a Mentor Gárdába, fél évre rá
pedig az akkori
Programszervező
Bizottságba, részt
vettem többek között a Koli Napok,
a Kari Napok, a
Rakparti Szlalomparty és a Gólyatábor szervezésében is. 2008-ban
lettem hallgatói
képviselő, először
az iroda- és kultúrfelelős poszton én
feleltem a mentorok munkájáért, a
kollégiumban működő öntevékeny körökért, a Hallgatói Iroda működéséért,
illetve néhány kulturális rendezvényt
szerveztem. Később a Hallgatói Képviselet szervezeti átalakítása során
létrejött tankörfelelősi posztot töltöttem be. Ekkor a hallgatók egységbe
kovácsolása, szakmai fejlődésének
egyengetése, a Mentor Gárda vezetése volt a feladatom, ebből adódóan
segítettem a Közlekedésmérnöki Szakkollégium és a Hagyományőrző Öntevékeny Kör munkáját is. Ezek után két
évig láttam el a Hallgatói Képviselet
elnöki feladatait.
Tavaly október óta vagy az
Egyetemi Hallgatói Képviselet tagja.
Mivel foglalkozol?
Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben tagja vagyok valamennyi állandó belső bizottságnak, valamint a
nem heti rendszerességgel összehívott
eseti bizottságokban is mindig igyekszem részt venni. A tavalyi alakuló
ülésünkön, amikor bekerültem, jelentkeztem és támogatást kaptam ahhoz, hogy tagja lehessek az egyetem
Szenátusának, annak Oktatási és Gazdasági Bizottságának, az Etikai Bi6. oldal

zottságnak, az Egyetemi Habilitációs
Bizottság és Doktori Tanácsnak. A bizottsági munkákon felül pedig én írom
az üléseink emlékeztetőit is, és én
vagyok az Építőmérnöki Karon megjelentetett Karima kari lap felelőse.
Ki m o n d o t t a n
kedveltem a pályázati és a kollégiumi
bizottságban vállalható feladatokat,
ezért vettem részt
rengeteg, a hallgatók által az Egyetemi Hallgatói Képviselethez beadott
pályázat elbírálásában. Rövidebb ideig
igyekeztem
az
egyetemi öntevékeny körök közül a
művészeti csoport
tagjainak segédkezni az eszközök
beszerzésétől egészen a próbatermek
lefoglalásáig.
Az egyetemünkön ellátott feladatokon túl pedig 2013. január 1-jétől a HÖOK (Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája) juttatási
ügyekért felelős elnökségi tagjaként
fogom feladataimat végezni, ahol főképp a hallgatók térítéseit és juttatásait érintő országos szintű szabályzatokkal, kormányrendeletekkel kell
majd foglalkoznom.
November 8-án az EHK megválasztott alelnökének. Ez mennyiben
változtatott az eddigi feladataidon?
Ez természetesen csak a vállalt
feladataimon változtat, a bizottsági
tagságaim megmaradtak. Alelnökként
elsősorban az EHK elnök munkáját kell
segítenem, ami az elmúlt időben abban merült ki, hogy az újonnan bekerülő tagok beilleszkedését segítettem.
Az új tagok számára megfelelő szabályzati és működési hátteret kell biztosítani, hogy tisztában legyenek minden vonatkozó szabályzattal vagy akár
a szervezeti felépítéssel. Az utóbbi
években az EHK-t is utolérte a jelentős fluktuáció, ezért is nagyon fon-

tos, hogy a személyi cseréknél ne jelentsen kiesést, és a lehető legrövidebb ideig tartson az az időszak, amíg
betanul az újdonsült képviselő.
Elég hosszú ideje mozogsz a
közéletben. Mi motivál még ennyi
év után is?
Néha valóban elég hosszúnak tűnik ez az időszak, de mindig találok
valamit, amiben újra és újra megtalálom a motivációmat. Természetesen
szeretném minél hamarabb lezárni tanulmányaimat és elhelyezkedni a
szakmámnak megfelelően, de tudjuk
jól, hogy ez a jelenlegi gazdasági
helyzetben elég nehéz, így addig is
örülök, hogy van mivel foglalkoznom,
és van, ami célt ad a hétköznapokban.
Az elmúlt évekbeli tapasztalataim alapján úgy látom, hogy az egyetemi évek során a szükséges tudás
mellett az oktatók megpróbálnak belénk nevelni egy megfelelő mérnöki
gondolkodást, a közösségi életben a
társaink között tanulunk meg értelmiségi mérnökhöz méltóan viselkedni.
Amikor az életben kihívás előtt állunk, soha sem tudhatjuk milyen, az
életünk során megszerzett tudás segít
majd azon átlendülni. Akárhova is fog
sodorni az élet, azt a tudást, amit akkor sajátítottam el, míg a közösség
aktív tagjaként végeztem vállalt feladataimat, biztosan mindenhol kamatoztatni tudom majd. A közelmúltban
volt szerencsém pár hónapig egy tervezőirodában dolgozni, és érezhetően
sokat jelentett az a ritmus, az a hozzáállás, amit a Hallgatói Képviseletben tanultam.
Üzensz valamit a Közhír olvasóinak?
Azt azért még elmondanám, hogy
az egyetemi évek alapvető célja, hogy
mérnököt képezzen a hallgatókból.
Mivel a mérnöki munkakörök mindmind csapatban lehetségesek csak,
arra sarkallok mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten vegyen részt olyan
csoportban, ahol megtanulhat alkalmazkodni, csapatban dolgozni, mert
ezt később sokkal nehezebb lesz elsajátítani.

Laca
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Otthonunk, a Baross

November 14-én néhányunknak megadatott, amiről sokan,
sokszor álmodoznak: betekinthettünk a Baross palota rejtett zugaiba, az „Idegeneknek belépni tilos!” táblák mögött megbúvó világba.

Már a hirdetményből látszott,
hogy ez a körbejárás más lesz, mint a
többi. Nem a hagyományos köröket
fogjuk bejárni „itt a konyha, ott a fürdő” felkiáltásokkal, hanem az eddig
rejtve maradt zugokkal is megismerkedhetünk. És valóban: padlástól pincéig, északkelettől délnyugatig bejártuk az épületet.
A túra Erzsi
néni szobája elől indult, ahonnan némi
létszámegyeztetés
és kulcskeresgélés
után a lépcsők felé
vettük az irányt. A
negyedik emeleti tanulószoba a legtöbb
itt lakónak nem újdonság, de sokan
nem tudják, hogy volt idő, mikor a Műhely egyetemi lap újságírói használták
afféle sajtószobaként. És gondolkodtatok már azon, hogy hova vezet az
ajtó a szoba végén? Egy újabb szobába, ahol igazi kincseket találtunk:
alaprajzokat a kollégium emeleteiről
és már diplomás, de még szívünkben
élő egykori kolilakók kollégiumi felvételi jelentkezéseit.
Ha egy pillanatra felmerült is,
hogy „Ennyi volt a padlás?”, túravezetőink, Árpi (Drugan Árpád kolimentor) és Imre bácsi hamar eloszlatta ehhez hasonló gondolatainkat. Az egykori
stúdióhelyiség melletti ajtó már tényleg a padlásra vitt minket. A padlót évszázadosnak tűnő porréteg borítja,
de meglepő módon a tetőtérben lakó
galambok ténykedése csak néhány fehér foltként jelentkezik a közlekedésre
kialakított fapallókon. A tető még az
eredeti állapotában üzemel, az egykori, csupán facsapok segítségével
összeállított szerkezet még mindig
tart; az itt-ott kilógó szögek a fa keménységének tesztelésére voltak használatosak.
A fapallók végén újabb ajtó nyílik: kijutottunk a tetőre. Innen elérhető
a parkolóból is jól látható igazi padlásbejárat hangulatú ajtó, ami a pad-

lások egy újabb szintjére visz minket.
Innen ráláthatunk a Bartók Béla útra,
de csodálatos a kert is ebből a magasságból. Érezhetően régen jártak
már emberek a ház ezen a részén: egy
1995-ös évjáratú, megsárgult újság is
felkeltette a kis társaság figyelmét, különösen a „Hölgy keres urat” rovat.
Köztudott, hogy
a negyedik emelet
egyedi, mivel közvetlenül nem körbejárható. A padláson
azonban igen. A túlsó szárnyon (ahol a
gépterem és a mosókonyha is van) is
folytatódik, és a különböző szellőztető-keringető rendszerek tartályai között botladozva a fapallókon körbejárva az egész padlás
egy légteret alkot. Áttérve a másik
szárnyra: itt egykor lakószobák is voltak, de a különböző újonnan bevezetett szabályok miatt más funkciót kellett nekik keresni. Az egyiket például
teljesen feketére festették, és egykor
a fotók előhívására használták, ma
szakestélyes korsókat, több tíz éves
Közhíreket és régi Aranykerekeket találhatunk itt. Egy rejtélyes szoba is van
ezen a szinten, pontosabban két, kilincs és kulcs nélküli ajtó. Mindkét ajtó
egy-egy kb. 1 m2-es helyiségbe vezet,
ezek feltételezések szerint egykor
mosdóhelyiségek voltak.
Kísérőink úgy ítélték meg, hogy a
padlás több érdekességet már nem tartogat, ezért az alagsor felé vettük az
irányt. Többen a HaBárt javasolták,
mint érdemes látnivalót, mi azonban
egy sötétebb helyre készültünk. A rácson túl, lent, az alagsor alatt kicsit
nyomasztó a légkör még akkor is, ha
valaki még nem látott horrorfilmet, és
nem képzel baltás gyilkosokat minden
sötét sarokba. Külön helyiségekben
kaptak helyet a fűtés és a vízszolgáltatás tartályai, mérői és irányító szerkezetei. A víztartályokat látva egyikünk
megjegyezte: „Ekkora Tic-Tac-okat én
kozhir.blog.hu
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még nem láttam!”. Ugyanebben a teremben gondolkodtam el azon is, hogy
ha parázósabb lennék, biztos véres tenyérlenyomatnak nézném a kéz formájú vörös lerakódást a falon.
A pince egy légópincerendszerben
folytatódik, itt azonban nincs villanykapcsoló (vagy gondosan elrejtették),
ezért a pince többi részének hátat fordítva elindultunk az alagsor meghódítására. A „HaBár zárva” tábla a túra
folytatására sarkallt minket, a pingpongterem (Kari Napok alatt Tropical)
és a próbaterem bemutatása következett.
A csemege a végére maradt az
igazán kitartóak számára. Ti tudjátok,
mi van Erzsi néni irodájától jobbra lévő
fehér, kétszárnyú ajtó mögött? Itt egy
kis kápolna bújik meg, melyet egy kis
hitközösség használ, minden héten
többször is, istentiszteletre összegyűlve. A kápolna légköre mindannyiunkat megfogott, gyönyörködtünk a
freskókban, és leültünk a padokba elmélkedni. Itt ért véget a körbevezetés,
lassan mindenki a szobája felé vette az
irányt.

Kastélymúzeumokban járva természetesnek tűnik, hogy kápolnát is
építettek hozzá a család számára.
Mégis meglepetésként ért, hogy a kollégium, melyben lakom, szintén rendelkezik eggyel. Csodás élmény volt
felfedezni a ház elrejtett részeit, közelebbről megismerni a palotát, melyben élünk. Köszönöm ezt az emléket,
és csak biztatni tudok mindenkit, aki
kíváncsi még a pincére és a padlásra,
hogy keresse fel Árpit, aki szívesen vállal kisebb csoportok számára újabb körbevezetést.

Zsófi
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Nyílt nap a BME-n

Az érettségi és a felvételi vészesen közeleg, a középiskolásoknak el kell dönteniük, melyik felsőoktatási intézmény mellett
teszik le voksukat. Ebben kívánt nekik segítséget nyújtani a BME
a november 23-án megrendezett nyílt nappal.
Mint az várható volt az előző
évek tapasztalata alapján, a végzősök
özönlötték el a K épület auláját, ahol
a karok standjai álltak. A tömegben
nehéz volt utat találni az előadótermekhez, és lássuk be, első alkalommal (és még sokadik alkalommal is)
könnyű eltévedni ebben a hatalmas
épületben. Sok diák kóválygott a folyosókon, kezükben a bejáratnál és a
standoknál kapott prospektusokkal,
tollakkal.
Jellemzően fiúkat lehetett az
aula gépészes-közlekes sarkában
látni, a lányok az építős-építészes sarokban már korábban leragadtak. Az
általános kérdések mellett felbukkant
néhány szokatlan nézőpont is. Mivel
az ember a leendő szakmáját választja ki az egyetemmel, fontos,
hogy olyan dolgokról tanuljon, amik

érdeklik, és amiket ért. A „Nem vagyok túl jó matekból, az baj?” kérdés
túlzott gyakorisága kissé ijesztő volt
számomra. Mi más kellene a mérnöki
karokra, mint a matek és a fizika? A
rajzkészségek fontossága jórészt a
szakképzőkből jövő diákoknak jutott
csak eszébe, pedig egy mérnöknek
(főleg amíg tanul) ez egy fontos és sok
időt felemésztő tevékenysége.
Egy leendő hallgató hölgy pedig
egészen más szempontok szerint válogatott: „Én csak azt szeretném
megkérdezni, hogy milyen a nemek
aránya a karon?” Mi tagadás, elégedetten hallgatta a válaszunkat, majd
felmarkolt néhány sörnyitót, és elvegyült a tömegben.
Az első előadások idején kicsit
mérséklődött a tömeg, de a karok és
a tanszékek nem csak ezzel készül-

tek. Az aula emeleti, nyitott részén
mindenki bemutathatta kutatási területének érdekességeit; a közlekes
résznél többek között egy működő
mini-daru is helyet kapott. Az előadás
után körbevezetés indult az érdeklődők számára a karok laboratóriumaiba, vagy akár az atomreaktor
épületébe is ellátogathattunk.
Én személy szerint azért élvezem
ezeket az eseményeket, mert izgalmas úgy vizsgálni az arcokat, hogy
nem tudhatom, melyik rejt olyan embert, akivel együtt sörözünk és táncolunk majd asztalon a HaBárban,
valamint jó érzés látni a minden
egyetemistának kijáró csodálatot a
végzősök szemében!

Tényfeltárás mérnök módra

Bizonyára sokan gondolkodtatok már azon, hogy mint egy
mérnök életében bármikor, hogyan lehetne optimalizálni a napi
rutinunkat. Ennek szerves részét képezi nálam a mindennapi
iskolába járás minél jobb idő- és erőforrás-kihasználása, ha
nagyon szépen akarom mondani: az energiaminimumra való
törekedés.
Akárhányszor a kampuszosítási
törekvések előnye által közelebb került St-J épület vonzáskörzetében
járok, mindig felvetődik bennem a
kérdés: melyik lenne a legrövidebb út
a két épület között?
A mérést négy útvonalon végeztem el – a mérések kezdőpontja,
kvázi origója minden esetben az St
épület főbejárata. Az első út az St bejárat – biciklitároló - behajtani tilos
vonal – Ikarus - vasúti hajtókerék – J

A mérés kiértékelésekor a BStMSt mértékegységeket koherens mértékrendszerbe helyeztem, nagyjából
elhanyagolhatóan kicsi ε-t választva,
ahol ε 1 környezetében van normál eloszlást feltételezve, ahol MSt=80 cm.

8. oldal

bejárat; a második az St bejárat – biciklitároló - behajtani tilos vonal –
vasúti váltó – repülőváz - J bejárat
útvonal volt. Minden út a J épület főbejárati lépcsőjének középvonalában
ér véget. Nos, a
nem túl laboratóriumi körülmények
(eléggé párás volt
az idő) természetesen torzították a
mérés eredményét.
Azonban a több forrásból beszerzett
adatok (itt köszönném meg Balunak a segítségét), arra
mutattak rá, hogy a biciklitároló ketrec – behajtani tilos tábla vonaltól
–ami az St parkoló sarkában áll– 50

Zsófi

MSt távolságra van az St épület bejárata. Tehát a kedvenc, knorros, kis
piros Ikarus felé 148 MSt, míg a parkolón keresztül a darabjaiban heverő,
valaha a Z kastély mögött található
vasúti váltó mellett elhaladó és az E
épülethez közelebbi útvonal mindöszsze 97 MSt!
A konklúzió ezután teljesen
egyértelmű: ha nem akarjuk, hogy sokadik félévünk végére már megfáradtabban lépjünk fel a K épület híres
aulájának dobogójára, hogy átvegyük
a
diplománkat,
akkor bizony több
mint érdemes a bal
kéz felé mennünk,
még ha esetleg
egyesek babonából
a másik utat választanák.

Marci

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar HÖK lapja

KÖKözlekkar
ZLEKKAR

Memento: a kollégium hősei

Nap mint nap fordul meg az ember a Baross Gábor Kollégium
kertjében. Néhányan csak egy szál cigarettára ugranak ki, mások
jó időben szinte az egész napjukat kint töltik barátaikkal. Tanulhatunk a padokon, vagy sörözhetünk a fűben, és talán észre sem
vesszük, hogy az udvar végéből egy, a régmúlt szomorú eseményeit idéző emlék tekint le ránk.

1908 májusa. A tanuló ifjúság
számára átadatott az akkori nevén
Szent Imre Kollégium. A frekventált
környezet, az 1-2 személyes szobák
rendkívül vonzóan hatottak a kor fiataljaira, megteremtve a lehetőséget
egy új felnövekvő értelmiségi generáció megszületéséhez. A korszakban
lejátszódó gazdasági fellendülés, a
polgárosodás szép reményekkel kecsegtette a távoli városokból érkező
lelkes diákokat. Hétköznapjaikat a
fegyelmezett tanulás mellett a hozzánk
feltételezhetően sokkal közelebb álló
könnyed szórakozásokkal töltötték.
Lampionos est az udvaron, biliárd és
klubterem, teniszpálya a
kertben, és még sorolhatnánk. Azonban a boldog békeidők pezsgő pesti estéit hamarosan a kegyetlen történelem árnyékolta be.
1914 júniusa. Eldördült az első fegyver, és
ezzel kezdetét vette a
világháború. Sok fiatalnak kellett kötelességből
hadba állnia. A nagyelőadók padsoraiból lövészárkokba költözni, a tollakat
fegyverekre cserélni. Feltehetően számukra is pontosan olyan elképzelhetetlen volt a szituáció, ahol helyt kellett állniuk, mintha ugyanez ma velünk
történne. 36 diák halt hősi halált a harcok során, különböző csatamezőkön.
1925. Néhány évvel a háború
vége után próbált minden talpra állni.
A kollégiumiak közössége emléket kívánt állítani az elesett lakótársaknak, barátoknak. Az emlékmű Megyer-Meyer Antal tervei alapján készült
el, és a kollégium udvarának végében
valósult meg. Középpontjában a magyar ifjúság védőszentjének és egyben
a kollégium névadójának, Szent Imre
hercegnek szobra kapott helyett, kezében a fiatalságot szimbolizáló liliomokkal. A szobrot az elhunytak nevét

tartalmazó márványtáblák fogták közre. Az évben megtörtént az emlékmű
felavatása, illetve felszentelése.
A korabeli fényképek azonban arról is tanúskodnak, hogy a két világháború között amennyire tudott, valamelyest helyreállt az élet. A fotográfiák hangulatos társasági életről állítanak emléket, az egyik évben még
egy esküvőt is megélt a kollégium
(vagy lehetséges, hogy ez csak manapság tűnne szokatlannak, lagzi a HaBárban…). És mikorra talán a múltban
történt sok tragédia már csak rémálomként kísértett, a háborús gépezet
ismét beindult, sok ártatlan fiatal áldozatot követelve távol az
otthonoktól.
1948. és az azt követő 40 év. Az emlékmű a háborút könnyebb sérülésekkel túlélte, nem úgy,
mint az azt követő „békés” korszakot. Az akkori
vezetés nem nézte volna
jó szemmel egy újabb hazafias emlékmű állítását,
és nem is fordított figyelmet a már meglévők gondozására. A szörnyű veszteségeknek a barátok és
iskolatársak csak magukban tudtak
emléket állítani, látva, hogy a hősi emlékmű és vele együtt a kert is elenyészik. Az emlékmű omladozni kezdett,
a szobor eltűnt, az addig gondozott pázsitot gaz váltotta fel. A kétségbeejtő
helyzet megoldására egészen a rendszerváltásig kellett várni.
2000-es évek. A kollégium alapítása óta az intézmény néhányszor nevet váltott, sok hallgatója vált diplomássá, és falai közt élhette át fiatalkora talán legszebb éveit. A ’90-es évek
végére fogalmazódott meg az öregdiákok társaságában a gondolat az emlékmű helyreállításáról. Rögvest gyűjtésbe kezdtek, de úgy tűnt, önerőből
nem tudják finanszírozni az igen költséges munkálatokat. Hogy törekvésekozhir.blog.hu
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iket valahogy kifejezzék, 2000-ben
emléktáblát helyeztek el a kollégiumhoz tartozó kápolnában. De már nem
kellett sokat várniuk, az egyetem és a
főváros támogatásával előállt a keret
az emlékmű felújítására. 2001-ben
avatták fel szobor nélkül, majd miután
újsághirdetések útján szert tettek
egy, a régihez hasonlító szoborra,
2002 októberében már teljes pompájában adhatták át az emlékezni vágyó
közösségnek. A középső rész talapzatában mindkét háború halottainak
névsora helyet kapott, tisztelegve a
hősi halottak előtt. A műemlékké nyilvánítás folyamatát az átadás után
rögtön megkezdték.

2012. Egy teljesen új generáció él
az immáron Baross Gáborra keresztelt
kollégiumban. Más rendszerben, más
világban élünk, és másfajta oktatásban
veszünk részt. Mégis a kollégium falai,
kertje és a benne lévő emlékek, a tény,
amiért itt vagyunk, összeköt minket
mindazokkal, akik valaha a Fehérvári
út 17-ben, illetve új nevén a Bartók
Béla út 17-ben élték életük néhány
évét. Fontos, hogy az emlékezetet,
melyet közel 90 éve hagytak ránk,
majd 10 éve elevenítettek fel újra, ne
hagyjuk a feledésbe merülni, adjuk mi
is tovább az újabb nemzedéknek. A kollégiumunk nem 20 emelettel, és nem
is a funkciójukat kielégítő nyílászárókkal dicsekszik, hanem történelmével. Lássuk meg, hogy szerencsések vagyunk, amiért nekünk már nem fegyverrel kell harcolnunk, csak számológéppel vagy vonalzóval, és ha egyszer
puska kerül a kezünkbe, azzal nem lehet semmit elpusztítani, csak a krediteket.

Marci
9. oldal
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Kevesebb tanszékkel a nagyobb sikerért

Ezt-azt hallani az egyetem folyosóin a kar tanszékeinek öszszevonásáról, és a tervezett átalakításokról. Dr. Varga István
dékán úrral beszélgettünk arról, pontosan milyen átszervezésekre
számíthatunk, és ezek milyen befolyással lesznek a kar jövőjére.
Jelenleg a felsőoktatásban tapasztalható gazdasági intézkedéseknek, valamint egyéb gazdasági és
társadalmi tényezőknek köszönthetően az egyetem - és ezzel együtt a
kar - költségvetési támogatása, pénzügyi forrásai folyamatosan csökkennek. Noha karunk igyekszik a kieső
bevételt saját erőből finanszírozni,
ezen lehetőségek – például pályázatok, vállalati K+F+I (kutatási, fejlesztési, innováció) tevékenységek –
száma is jelentősen szűkül. A kar a
külső tényezőkön nem tud változtatni, ezért szükséges egy olyan új
belső struktúra kialakítása, amely remélhetőleg alkalmazkodni tud a változásokhoz és ezzel stabilizálja a
Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar helyzetét.
A Kari Tanács október 18-i
ülésén, majd a Szenátus november 26-án megszavazta azt a javaslatot, miszerint a korábbi
10-ből 6 tanszéket alakítson ki a
kar. Az Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék a
korábbi Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika
Tanszékből és a Közlekedésüzemi
Tanszék logisztikai részéből; a
Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tanszék a Járműelemek és
Hajtások és a Járműváz- és Könnyűszerkezetek Tanszékek összeolvasztásával alakul ki; míg a Gépjárművek és
Járműgyártás Tanszék a Gépjárművek
és a Járműgyártás és -javítás Tanszékek egyesülésével jön létre. A Közlekedésautomatikai Tanszék megtartja
eredeti formáját, csupán új nevet kap
Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékként. A Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék a Vasúti
Járművek és Járműrendszeranalízis
és a Repülőgépek és Hajók Tanszékeket egyesíti, míg a Közlekedésüzemi
és Közlekedésgazdasági Tanszéken a
Közlekedésüzemi Tanszék közlekedési
folyamatok részével és a Közlekedésgazdasági Tanszékkel találkozhatunk
majd.
10. oldal

Miért volt szükség a szerkezeti
átalakításra?
A műegyetem korábban alakította ki az ún. 10/5/1 szabályt, miszerint egy szervezeti egység nem
életképes egy kritikus tömeg alatt.
Tehát a tanszékek csak akkor lehetnek képesek komoly projektek elnyerésére, és munkájuk is csak abban az
esetben eredményezhet egyenletes
szakmai tevékenységet, ha az oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott
főállású
közalkalmazottak
létszáma legalább 10 fő, a főállású,
doktori fokozattal rendelkezők létszáma legalább 5 fő, továbbá legalább egy főállású egyetemi tanárt
foglalkoztatnak.

Bár a 10/5/1-es szabály az egyetemen évek óta létezik, a karunkon
nagyon sok tanszék nem felelt meg a
kritériumnak. Ennek következménye,
hogy mind az oktatásban, kutatásban,
mind a külső forrásszerző tevékenységekben nem sikerült az összhangot
elérni a legtöbb tanszéken. Bár Nyugat-Európában vannak példák, nagyon
kicsi, két-háromfős tanszékekre, nálunk ez nem lenne életképes. A műegyetemen mind a három területen –
oktatás, tudományos tevékenység és
bevételszerző képesség – meg kell felelni, ennek következtében a tanszékeknek van egy olyan ésszerű,
minimális mérete, ami alatt hosszabb
távon nem tudnak fennmaradni.
A korábbi kari struktúrát áttekintve – és látva a zsugorodó tanszékeinket – született meg az a konszen-

zusos döntés, hogy alakítsunk ki új,
közel optimális méretű tanszékeket.
Az új tanszékek zömében kb. húszfős
létszámmal működnek majd. Ha
abból indulunk ki, hogy a műegyetem
közösségéhez tartozunk, ahol nyolcvanhét tanszék van, és más karokon
egyes tanszékek mérete többszöröse
a mieinknek, akkor nyilvánvaló, hogy
ezekhez a méretekhez kell alkalmazkodnunk.
Gazdasági oldalról mi indokolta
az átalakítást?
Egy túl kicsi szervezeti egység
gazdasági szempontból sem lehet
életképes, nehezen tud nagyobb pályázatokba bekapcsolódni és komolyabb ipari projektekben részt venni.
Gondoljunk bele, hogy ezek a külső
bevételt szerző tevékenységek – pályázat, vállalkozási tevékenység, bármilyen saját bevétel – fluktuálnak,
valamikor több van, de van, hogy kevesebb. Egy kis tanszék nem tudja ezt
a dinamikus változást kiegyenlíteni,
erre csak egy nagyobb képes. Manapság a tudományos közösségben sem
jellemző, hogy valaki egyedül dolgozik, inkább kis – két-háromfős – kutatócsapatokban, ám pl. egy kicsi,
hatfős tanszéken nem alakulnak ki
ilyen csoportok, mert mindenki csak
speciális részterülethez ért, és egyszerűen nem tudnak közös egymással
területet találni.
Ez a veszély nem áll fenn a tanszékösszevonások után? A hallgatók
érezhetően leginkább a mechanikát
és a rajzolós tárgyakat oktató tanszékek összevonásának következményeitől félnek.
Az említett tanszékek korábban
működtek már együtt, közösen. Nem
újdonság vagy légből kapott dolog.
Csak meg kell kérdezni az idősebb
tanár urakat, talán néhány évtizede
válhattak szét. Kétségtelen, hogy a
hallgatóknak e két tanszék tárgyaival
van a legtöbb problémájuk, így ha ők
egyesülnek, a hallgatók szemében az
egyik legkeményebb tanszék jön
létre, de szerintem ennek semmi
köze a tanszéki összevonáshoz. Akkor
is megmaradt volna a probléma, ha
külön vannak, tehát inkább azt kéne
felmérni, hogy mi a probléma ezekkel
a tantárgyakkal, tanárokkal, és azt
hogy lehet orvosolni. A tanítás füg-
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getlen a tanszéki összevonástól. A
szóban forgó tanszékek szakmailag
nagyon jól összeillenek, kiegészítik
egymást.
Személy szerint milyen pozitív változást vár így az átszervezések után?
Mindenképpen azt várom,
hogy ezek a nagyobb szervezeti
egységek sokkal önállóbbak lesznek, és nagyobb lesz a bevételszerző képességük. Ez az egyik
legfontosabb dolog. A másik, hogy
egyenletesebbek legyenek az oktatási terhelések. Az eddigi tíz tanszéknek egyenetlen volt az
oktatási teljesítménye, 5-15% között
változott. Az összevonások folyamán
az is fontos szempont volt, hogy az
oktatási terhelések egyenletesebbek
legyenek. Úgy tűnik, ez is sikerült,
tehát a hat új tanszék között jobban
megoszlik majd az oktatási teljesít-

mény. A harmadik pozitív változás,
hogy teljesítjük a 10/5/1-es szabályt.
Ezekkel a változásokkal remélhetőleg

a jövőben könnyebben ki tudnak alakulni olyan új kutatócsoportok, amelyek kis tanszékek esetében nem.
Az újonnan kialakuló tanszékek
élére új tanszékvezetőkre is szükség van. A tanszékvezetőkkel szemben mik az elvárások?

A tanszékek egy-egy tudományterületnek, egy-egy diszciplínának a
letéteményesei. Ők azok, akik gondozzák magát az oktatást, kutatást és az összes hozzájuk
tartozó területet. Nyilvánvalóan
fontos, hogy egy tanszékvezető
jól átlássa a saját tudományterületét, ott meghatározó legyen. E
mellett persze fontosak a vezetői
képességek és kvalitások is. Valószínűleg nem fogunk tudni minden tanszékre egyetemi tanárt
kinevezni, ezért a „második vonalból”, tehát az egyetemi docensek közül fogunk választani
ott, ahol ez nem lehetséges.

Smiley, Zsolti,
L ac a

Tüske marad(t) bennünk

„A Kormány (…) egyetért azzal, hogy a Budapest XI. kerület,
4082/23 helyrajzi számú teljes ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) egységesen „a Tüskecsarnok projekt befejezése” beruházás (a
továbbiakban: Beruházás) megvalósítására feljogosított Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön, és felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
útján gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről. Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter. Határidő: azonnal”
A fent olvasható közlemény megtalálható a Magyar
Közlöny 138. számának 24204.
oldalán. Leegyszerűsítve a
fent leírtakat, ez az intézkedés azt jelenti, hogy a BME és
az ELTE által használt sporttelep állami kézbe kerül.
Hogy miért? 1993-ban az
akkori magyar kormány egy új
sportközpont felépítésére
adott megbízást, és akkor úgy
gondolták, 1996-ban a létesítmény
már fogadhatja a sportolni vágyókat.
Persze innentől „magyarossá” válik a
történet, hiszen akárhogy osztunkszorzunk, 2012-t írunk és az eddig eltelt 16 évben egy kapavágás nem sok,
annyi sem történt a köznyelvben -
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utalva jellegzetes kinézetére - csak
Tüskecsarnokként ismert épület létrehozása érdekében. A fordulatot ez
az év hozta, mikor a kormányzat bejelentette, befejezik a lassan 20 éve
húzódó projektet. Ékes bizonyítékként idén májusban, 16 év után gyekozhir.blog.hu

rekzsivaj töltötte be a félkészen álló
komplexumot, és ez év telén további
sportprogramokat is szerveznek a BME
Sportteleppel amúgy egy helyszínrajzi
számon szereplő komplexumban. A
fentebb feltett kérdésre itt jön a válasz. A sportközpont befejezéséhez
szükség volt a telek állami kisajátítására, így került a két egyetem által is
használt sporttelep állami kézbe. Aggodalomra nincs ok, hiszen a műegyetem és az ELTE vezetése, valamint a sportért felelős államtitkár
megkezdték a tárgyalásokat a további használatról.
A tervek szerint 2014 második
felében az építkezést befejezik,
és mindkét felsőoktatási intézmény visszakapja szabadtéri
sportpályáit. Az már most körvonalazódik, hogy a sportélet a Bogdánfy úton zavartalanul megy tovább, hogy mi hallgatók továbbra
is maradéktalanul hódolhassunk kedvenc sportunknak.

Zsolti
11. oldal
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Világvége Afterparty

Tele van a média és az internet világa az év végi világvége-elméletekkel, már-már hisztériává nőtte ki magát a gondolat, hogy
december 21-én talán mind meghalunk, de ez tipikusan olyan
dolog, amiről mindenki eldöntheti, hogy hisz-e benne. Abban viszont biztos vagyok, hogy a másnapi afterparty-n elég sokan meg
fogunk jelenni (mi, szuperhősök, akiken még a világvége sem foghat ki), és akkor majd jókat derülünk azon, hogy szépen megy tovább az élet. Meg persze visszaemlékezünk, hogy mi is történt
velünk 2012-ben…

De mi is történt? Számos jelentős
eseményen, rendezvényen vagyunk
túl, történtek velünk nagyon jó és nagyon rossz dolgok egyaránt, ám nem
biztos, hogy minden megragadt az
emlékeinkben, és mindenről tudnánk
mesélni így hirtelenjében. Összeszedtem nektek azokat a mérföldköveket, amik idén jelen voltak
az életünkben – aki esetleg
ilyen-olyan okok miatt egy-két
dologra nem emlékszik, annak
most itt a lehetőség összekaparni a morzsamód széthullott
emlékfoszlányokat.
Januárban szépen elkezdtük ezt az évet is egy vizsgaidőszakkal, kinek jobban, kinek
kevésbé jól sikerült a húzós egy
hónap, bár szokták mondani itt
a karon, hogy egy vizsgaidőszak
a két zh-időszakhoz képest
nudli. Hát igen… ki így, ki úgy éli
meg a vizsgadrukkal járó roszszullétet és idegességet, de az biztos, hogy minket igencsak megedzettek itt az egyetemen. Hogy kifújjuk a
fáradt gőzt, februárban elmentünk
korizni a JegesEst keretein belül, ahol
volt, aki a szerencsétlenségtől borult
óriásiakat, és volt, akinél a forralt bor
tette meg nem éppen szükségszerű,
ám de mindenképpen elégséges hatását a hasra esések érdekében.
Lassan belerázódtunk a tanulásba
is, kimondottan gyorsan el is jött az
első kéthetes zárthelyi fesztivál, amit
nyögvenyelősen, ám a közelgő Kari
Napok édeskés gondolatától nagy
szorgalommal túl is éltünk, és teljes
gőzzel elkezdtünk készülni a kar életében harmincegyedszer megrendezett
őrületre. Az érdeklődés kisebb volt az
elmúlt évekhez képest, viszont a kis
létszámú résztvevő gárda kutya kötelességének érezte, hogy mindenből
12. oldal

ugyanannyit fogyasszon, mintha kétszer ennyien lennének. Így történt,
hogy minden nap hatalmas buli kerekedett, és a Kari Napok végére a kemény mag olyannyira megfáradt, hogy
talán nem is kívánták, hogy tartson
még egy hétig a nagy ivás-mulatozás.

Alig eszméltünk fel az egyhetes
eufóriából, máris rá kellett döbbennünk, hogy eljött a második zárthelyifesztivál is a félévben, és ezen bizony
sok múlott, úgyhogy mindenki kapkodó idegbetegként állt neki tanulni
és befejezni az esetlegesen elmaradt
beadandókat, rajzokat.
A félév befejezéseképpen a végzősök elásták a csatabárdot jelképesen békét kötve a tanárokkal, és jó
széllel, sok szerencsével nekivágtak a
nagybetűs Életnek. Vagy nem. De az
biztos. ☺
Persze az év első feléből sem
maradhattak ki a felejthetetlen vagy
éppen pont elfeledett HaBár-bulik,
hiszen ahogy nincs kettő négy nélkül,
úgy nincs közlekkar HaBár nélkül sem.
Volt nekünk retro bulink, vizsgaidőszakot megnyitó és bezáró buli egyaránt, és persze nem maradhattak el a

véletlen összejött hétfő-kedd-szerda
esti „ereszd el a hajam” esték sem,
mert hát mindnyájan tudjuk, hogy a
jól megszervezett bulinál csak egy
spontán egész estés pörgés lehet
jobb…
A nyarat a MűTerem-KözhírBaross Rádió táborral nyitottuk, ami
állítólag robbant, és mindeközben
felfedeztünk egy olyan tehetséges fiatalt, aki reméljük, ezek után csak a
szintetizátorozásból kíván majd megélni. Aki esetleg nem tudná, miről van
szó, menjen le egy-két HaBár-buliba,
és csápoljon az Ikarus előtt Szintiboynak…
A Hallgatói Tábor az öntevékeny
körök aktívabb tagjainak tárta ki kapuit, ahol a legfőbb cél ugyebár minden évben az, hogy előbbre juttassuk a kari közösségi életet,
illetve hogy tanulmányi és egyetemi ügyekben is olyan javaslatokat és ötleteket dobjunk fel,
amik elősegíthetik a kar pozitív
irányú fejlődését. Persze nem
kell megijedni, ez a tábor nem
olyan szörnyű és szakmai, mint
ahogy tűnik, van itt azért mókakacagás, de azért a lényeg, hogy
haladjunk a korral. Meg a karral.
Jött aztán egy gólyatábor a
balatonlellei közlekes kihelyezett székhelyen, amiről én személy szerint nem tudok mesélni,
de már annyi sztorit hallottam és
olyanokat, hogy néha sírtam. És nem
mindig tudtam eldönteni, hogy a nevetéstől sírjak vagy alapvetően az
„aztamindenit” érzéstől… Azzal azért
legyetek tisztában, hogy megint egy
nem semmi elsős évfolyammal állunk
szemben.
Hamar eltelt a gólyatábor utáni
pár nap, hamar eljött a regisztrációs
hét, hamar rájöttünk, hogy ez a hét
sem lesz más, mint az eddigi reghetek. Kiadták a HaBár-indexeket, mindenki ráhajtott, hogy legalább ebben
legyen minden „tárgy” megfelelt. A
jelenléti ív csak rontott a helyzeten,
talán így eshetett meg a rémeset,
hogy megittuk az összeset, és nem
maradt a készletből egy csepp sem.
Kiheverve a nulladik hét minden
fáradalmát nekiugrottunk a következő
banzájnak, a BME Egyetemi Napoknak, ami újra egész jó közlekes ün-
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neppé érlelődött, hiszen rengetegen
vettünk részt kis karunkról, és szerintem példa nélkülien jól
éreztük magunkat. Annyi
koncerten voltunk, hogy
azt megszámolni is nehéz, annyi sört ittunk,
hogy azt megszámolni
sem lehet!
Nekiláttunk ám a tanulásnak is az Egyetemi
Napok után, hiszen tudtuk,
nem mehet ez így sokáig tovább, úgyhogy húztuk-vontuk egymást, ment a
szokásos „Tanuljál, mert így nem lesz
koli/buli/sör/ösztöndíj/móka/kacagás!” kombók valamelyike, és igyekeztünk biztatni egymást, hogy fog ez
menni, csak akarni kell.
Kifogva a jó időt és a kellemes
őszi meleget, az elsősökkel kiásattuk
a csatabárdot, hiszen csak nem indulhattak úgy neki egyetemi pályafutásuknak, hogy teljesen szent békével

néznek oktatóinkra. Nyugodt szívvel
jelenthetem, hogy a rendezvény ren-

deltetésszerűen folyt le, az elsősök
„harcolnak” professzorainkkal, és tudják, hogy csatát veszíteni szabad, háborút nem!
A tanulásból felocsúdva nekilódultunk egy tanszéki vetélkedőnek,
ami a körülményekhez képest nagyon
jól sikerült, és kimondottan élvezték
a csapatok. Kellett is ez, főleg két okból: az egyik az volt, hogy kikapcsoljunk és csak erre koncentráljunk, a
másik pedig az, hogy bebizonyítsuk a

Évzárás közlekes módra

Az előző hasábokban már kifejtettük, milyen jó kis év van
mögöttünk, azonban még korántsem értünk a végére. Hogyan is
érdemes eltölteni a maradék alig egy hónapot? Segítünk a döntésben!

December 7-én, pénteken megtartjuk idei Gyűrűavató Szakestélyünket, mely a végzett mérnökök
legszebb ünnepélye. A rendezvény
protokolláris részét követően természetesen a HaBár falai közt folytatjuk
a hajnalig tartó mulatozást.
Egy héttel a Szakestély után
újra magunkra öltjük legszebbik gúnyánkat, a díszterem ismét kinyitja
kapuit, ugyanis ekkor tartjuk a második alkalommal megrendezésre
kerülő Karácsonyi Bált. Ezen sorok
írásakor a jobb mozgású elsőévesek
már tanulják a gólyatáncot, mellyel
megnyitják majd ezt a páratlan eseményt. A jó hangulatról kedvenc
italainkkal a kitelepült HaBár-pult,
kedvenc feldolgozásainkkal a Vis
Maior zenekar, legkedvesebb Lovasiszerzeményeinkkel a Tökéletes helyettesek névre hallgató Kispál és a
Borz tribute zenekar, valamint a karunk hallgatóiból alakult együttes, a

Kisföldalatti Zenekar gondoskodik. A
fergeteges buli az öltöny és estélyi ellenére garantált, hiszen milyen közlekes rendezvény lenne az, ahol nem
szedjük szét a házat? A dísztermi vigasságok után mindenkit szeretettel

vár az alagsor mélyén a HaBár, mert
hát milyen buli is lenne az, amely
után nem kell minket reggel kipakolni
kedvenc élménycentrumunkból?
Sajnálatos módon a HaBár ajtaja
a vizsgaidőszakban már csak ritkán
nyit ki a szomjas vagy éppen sikeres
kozhir.blog.hu
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tanszékeknek, mi tényleg tanulni járunk ide, és minden más csak másodlagos helyen szerepel az
életünkben. Remélem,
tényleg sikerült bebizonyítanunk.
A HaBár-bulik persze az év második feléből sem maradhattak
ki, az ég kék volt, a
fröccs száz, és pénzség,
csinosság és sármosság
töltötte be az alagsori folyosót és élménycentrumunkat. Gondolom, mondanom sem kell, hogy mindezek után
már nem nagyon beszélhetünk sem
pénzségről, sem csinosságról, sem sármosságról…

Zsu

vizsgáját ünnepelni kívánó vendégek
részére. Lássuk meg viszont mindenben a pozitívumot! Itt egy remek alkalom egy újabb fantasztikus, arcon
pörgős, tombolós záróbulira. Ha a bal
oldali cikkre tekintünk, már láthatjuk, hogy jön a világvége. Biztos, ami
biztos, muszáj még előtte megtartani
a HaBár rituális zárását, ezért ezt
idén december 20-án tesszük meg a
Világvége Party-n. Figyelem! Amenynyiben mégse lesz világvége, a szörnyű másnapért, üres pénztárcákért
és lecsúszott bugyikért csakis a
majákat lehet okolni majd!
Azok, akik túlélték a világvégét, megérdemelnek egy Világvége
Afterparty-t, nevezetesen 2012
utolsó éjszakáján. Töltsük el az év
utolsó perceit együtt, ott ahol az
elmúlt 365 napban a legtöbbet buliztunk, és ünnepeljük az új esztendőt telt korsóval a kézben
ebben a nagy közlekes családban!

Stefipeti
13. oldal
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Sportolj!

A magyar emberek csupán fele sportol rendszeresen, pedig a
sportnak számos előnye van. Utánajártam, karunk hallgatói hogy
vélekednek erről.
Sajnos az egyetem mellett nem
könnyű beiktatni a rendszeres sportolást, hiszen kevesebb szabadidővel
kell gazdálkodnunk. Felmérésemből
kijött, hogy a középiskolához képest a
naponta sportolók aránya 22%-ról 5%ra, a heti többször vagy egyszer mozgók aránya 62%-ról 53%-ra csökkent.
Megdöbbentő, hogy a soha vagy csak
alkalmanként sportolók aránya pedig 22%-ról 42%-ra emelkedett.
Pedig a sportnak számos jótékony
hatása van, például a tanulást is
megkönnyíti azzal, hogy jobb közérzetet biztosít. Nő az állóképességünk, erősebb lesz az izomzatunk, elkerülhetünk betegségeket,
ráadásul egy sportos testalkat jól
néz ki, így jó megjelenést biztosít.
Mi, közlekesek az alábbiak
miatt sportolunk:
Azért kifogás sokszor van arra,
hogy miért nincs elég időnk a testmozgásra. De ha igazán akarjuk, akkor
lehet erre is szabad kapacitást találni, csak hát akinek fontosabb a Facebook, a kedvenc sorozatának legújabb
részei, vagy hogy fél órával tovább
aludjon, annak nehezebb a dolga.
Szerencsére arra elég jó arány
jött ki, hogy mennyi időt szánunk
egy-egy edzésre. Ha már nekiálltunk, akkor 87%-unk legalább 45
percet mozog. Bár elkezdeni a legnehezebb, 5 perc után megjön a
sportolási kedv is, és onnantól
nincs megállás.
Utánajártam annak is, hogy
mit gondoltok a kötelező testnevelés órákról. A legtöbb ember jó
dolognak tartja, lássuk a véleményeket:
„Jónak találom. Ahogy a közmondás is tartja: ép testben ép lélek.
A mozgás mindannyiunk számára fontos és alapvető. Az egyetemen kötelező testnevelés a mozgásszükségletünk minimuma, ezért úgy gondolom,
igenis kell a kötelező testnevelés
óra.”
„Szükséges, de nem a legjobb
megoldás az ösztönzésre szerintem.
Amiatt, hogy kötelező, a diákok nem
14. oldal

veszik komolyan, így sokszor az sem
tudja komolyan csinálni, aki szeretné
(ez alapvetően a csapatjátékokra
igaz). Az egyetem mellett amúgy is nagyon kevés ideje van az embernek, és
sokszor csak hátráltat, főleg mikor reggel 8-ra kell bemenni, és az alatt a 45
perc alatt csak az alvásidőd vész el,
sportosabb meg nem leszel tőle. Aki

akar sportolni, az megtalálja a módját, aki meg nem, annak ha kötelezővé teszik, akkor bejön, beírja a nevét,
áll 45 percet és megy tovább. Márpedig így továbbra sincs értelme.”
„Legalább egy kis ideig nincs lelkiismeret-furdalásom, amikor nem
tanulok, hanem rohangálok.”

„Az kellemetlen, hogy a tesicuccot egész nap magunkkal kell hordani, s nincs mód rá, hogy valahova betegyük. Illetve az sem túl jó, hogy csak
délelőtt lehet tesizni és este, az órák
után már nem.”
„Szerintem felesleges, mert heti
egy óra nem elég semmire, ráadásul
csak 2 féléven keresztül. Jó, hogy meg
van rá a lehetőség, így aki szeret, járhat, de haszna nem sok van.”

„Sokkal jobb lenne, ha a kötelező testnevelést meg lehetne oldani kötetlen időpontokban, például egy kártya lehúzásával. Saját érdekünk, hogy
valóban mozogjunk. Messziről bejáróként nekem a fix időpontos tesi rémisztően rossz megoldás.”
„Szerintem több kéne belőle,
heti 3x1,5 óra mondjuk. Bár tudom,
hogy ez a mostani rendszerben nem lehetséges az össze-vissza kinéző órarendek miatt.”
„Örülök neki, egyébként is járnék. A támogatás nagyon lényeges,
ilyen olcsón vidéken sem lehet sportolni, nemhogy Budapesten.”
„Visszahozhatnák azt, hogy négy
kötelező félévben kelljen sportot
teljesíteni, viszont az időpontokat
csakis délutánra vagy estére tenném.”
„Rendben van a kötelező tesi, de
egy 19-20 éves ember szerintem már
el tudja dönteni, hogy szeretne-e, mikor szeretne, mit szeretne. A sportnap arra megfelelő, hogy bemutassa
a lehetőségeket, kedvet kapjanak a
sportolásra a diákok. Tudatosítani
kell bennük, hogy egy héten többet
kell mozogni, mint egy nap. A BME
Sportközpont megépülésével új, kulturált lehetőségek nyíltak (nincsenek
szétszórva az egyes telephelyek). Sajnos így is hiába van egy heti kötelező
testnevelés, az semmit nem ér. Több
időre meg nem lehet kötelezni.”
A lényeg, hogy sportoljatok akár
amatőrként kedvtelésből, akár profi
szinten, mert ezt még a BME mellett
is lehet csinálni! A Közhír Blogon olvashatsz interjúkat olyan közlekesekkel, akik az egyetem mellett rendszeresen, több éve versenyszerűen
sportolnak, valamint sportolásra motiváló videókat is nézhetsz.
Ha heti háromszor egy órát vagy
heti hatszor fél órát sportolsz, akkor
már sokat teszel az egészségedért, s
talán nem kell az St épületben a liftet
várnod, hogy felvigyem az emeletre,
hanem kifulladás nélkül felsétálsz a
harmadik-negyedik szintre is.
Jó sportolást!

Eszti
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Hallgass online!

Csörög az óra, reggel fél nyolc. Mennyi?! Felkapod a táskádat
és rohansz tusolni. Törülközőt? Azt meg nem vittél. Nem baj, egy
kávé majd helyére tesz, gondolod. Kevés tej, egy kis só. Ahogyan
szereted. „Hehe... HaBár volt?” - kíván jó reggelt lakótársad. Felrémlik, ahogyan hajnalban egy asztalon állva odakiabálsz valakinek: holnap előadáson találkoztok. Igen, ez némiképp
meggondolatlan kijelentés volt tőled.
Talán nincs is olyan hallgatótársunk, aki ne hagyott volna még ki előadást. Ha nem másnaposság, akkor betegség, óraütközés, kimerültség miatt,
vagy mert egyszerűen más, fontosabb
dolga akadt. De aki mindig bent volt,
annak is elkerülhette a figyelmét valami fontos tudnivaló. Nekik nem kell
aggódniuk, ugyanis más karok előadásai mellett 11 népszerűbb közlekkaros
tantárgy 130 előadása tekinthető meg
az újonnan létrejött BME Videotoriumon. Persze a MűTerem áldozatos
munkájának köszönhetően a közlekes
előadások videoanyaga egy ideje már

elérhető volt, de nem ilyen keretek között. Most ezeket a felvételeket tölötték fel a Videotoriumra, ami egy
BME-től független projekt, egy videomegosztó portál felsőoktatási intézmények és a kutató világ szereplői számára. Számunkra pedig egyfajta „egyetemi YouTube”.
Azon kívül, hogy innentől letöltés
nélkül, online hallgathatjuk kedvenc
tárgyainkat, kommentálhatunk, és
részletesen is kereshetünk, például
tárgynév vagy előadó alapján. Arra is
lehetőségünk van, hogy letöltsük egyegy előadás hanganyagát, így például

sportolás vagy utazás közben is élvezhetjük, ahogy a tanár úr futóművet rajzol. De ez nem minden, a Videotorium
alkalmazkodik a jelen kor igényeihez, így ezentúl egy kattintással megoszthatjuk bármelyik videót a közösségi
oldalakon, az oktatóknak pedig lehetőségük lesz jegyzeteket csatolni előadásaikhoz. Mi több, diáikat akár
szinkronizálhatják is a videóval, így a
jövőben mindent láthatunk majd, amit
egy élőszereplős órán látnánk.
Persze nincs két egyforma félév,
az aktualitásokat csakis előadásra járással tudhatjuk meg; de ha vizsgára
készülünk, vagy ha egyszer-egyszer egy
sűrűbb héten nem tudunk bemenni órára, akkor kifejezetten jól jön a
www.bme.videotorium.hu weboldalon elérhető tudásanyag.

Gyula

Öntevékenyen az egyetemen 2.

Az előző számunkban a Műegyetemi Zenekarról és az Egyetemi Zöld Körről kaphattatok egy kis ismertetőt, ebben a számban pedig a Műegyetemi Kórust és a Műegyetemi Néptáncegyüttest mutatjuk be nektek.
Műegyetemi Kórus

A vegyeskar 1952-ben alakult a
Műegyetemi Dalárda utódjaként. A
csoport célja az egyetemi kulturális
élet ápolása és egyetemünk képviselete országos, illetve nemzetközi kulturális eseményeken. 2010 szeptembere óta öntevékeny kör formájában
van jelen az egyetemen. Tagjaik jelenlegi és volt egyetemisták, oktatók,
valamint barátaik. Repertoárjuk egyházi és világi, a capella és oratorikus,
klasszikus és XX. századi művekből állnak. Koncertjeik változatos helyszíneken zajlanak: Budapesten, vidéken
és még külföldön is fellépnek, de természetesen az egyetem hivatalos ünnepségein is lehet velük találkozni.
A próbák időpontjai alkalmazkodnak az egyetem éves időbeosztásához. Ennek megfelelően augusztus
utolsó hetétől karácsonyig, illetve
február elejétől május végéig tartják

őket, minden héten, csütörtökön 18
órától, a K épület I.72-es termében.
Ha tehát kedvet és tehetséget érzel
magadban a kórusénekléshez, bátran
látogass el valamelyik próbájukra!

Műegyetemi Néptáncegyüttes

A kör 2001-ben alakult, eredeti
célja a Bercsényi Kollégium pangó diákéletének felrázása, és az építészhallgatók rajzasztal mellől történő elcsábítása volt. A kis létszámmal, de
nagy lelkesedéssel induló csoport elérte céljait, közben folyamatosan növelve taglétszámát és tánctudását.
Pár évvel később a BME Testnevelési
Központ a próbák rendszeres látogatását akkreditálta mint testnevelés
tárgyat, és évről évre egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. 2004 őszén
a tánckör kezdő és haladó csoportra
vált szét, taglétszáma egyre nőtt,
kozhir.blog.hu

2010 őszén pedig beindult a középhaladó csoport is.
A jó közösség kialakításán és
fenntartásán túl a csoport a magyar
paraszti tánckultúra megismerését és
megőrzését, valamint mások számára
történő bemutatását és népszerűsítését tűzte ki célul. Ennek érdekében
szervez fellépéseket, táncházakat,
kulturális programokat és edzőtáborral egybekötött kirándulásokat. Hagyományaink ápolása, értékeink megőrzése és továbbadása fontos feladat.
A Műegyetemi Néptáncegyüttes tagjai
ezt hivatottak megvalósítani a táncokon keresztül, a lehető legmagasabb
színvonalon.
Ha felkeltették az érdeklődésedet vagy szeretnéd folytatni a táncot,
bármilyen szinten is áll a tudásod,
megtalálhatod a neked megfelelő csoportot. A különböző szintű próbák
helyszínéről és időpontjairól a
www.neptanc.bme.hu oldalon tájékozódhattok.

Bia
15. oldal
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Mi rejlik a Gellért-hegy alatt?

A Gellért-hegy Budapest egyik legjellegzetesebb látnivalója,
valamint innen nyílik az egyik legszebb kilátás a fővárosra. Nap
mint nap elmegyünk mellette, egy karnyújtásnyira van tőlünk,
de vajon tudjátok-e, mi bújik meg a nagy hegy belsejében?
Budapest budai oldalán, a Duna
mellett lombos fáival és a Szabadságszoborral emelkedik az ég felé a Gellért-hegy,
amely
1987
óta
a világörökség része. Fő tömege dolomit, de régebben édesvízi mészkő borította egy részét, ám ezt az évek
során építkezésekhez elhordták. A
hegy dolomitröge a Duna-part vonalában hirtelen nagy mélységbe merül és
megtörik. A törésvonal mentén gyógyhatású hévizek törnek fel, melyeket
ősidők óta felhasznál az ember, s ezek
révén is lett Budapest fürdőváros. A
hegy belsejében évezredek tektonikai
működése következtében alakult ki a
jelenlegi barlangrendszer, mely részben látogatható a nagyközönség számára is.
Elsőként kezdjük a hegy megismerését a Sziklakápolnával, ami mellett már valószínűleg elsétáltatok pár
alkalommal! Eredetileg a Gellérthegy déli oldalán lévő elhagyott,
rossz hírű Szent Iván-barlangot (feltörő meleg vizes forrásai miatt a főváros legrégebben lakott helye)
szerették volna a pálos rend szerzetesei a lourdes-i grotta mintájára engesztelő szentéllyé megépíteni.
Később azonban a barlang természetes üregét a hegy belsejében robbantásokkal kialakított mesterséges
barlangrésszel bővítették ki.

A Szent Iván-barlangtól beljebb
haladva a híres Karfiolteremhez érkezik a látogató, amelyet a hatvanas
években fedeztek fel, és csodálatos,
karfiol alakú cseppköveiről neveztek
el. A barlang névadója, Iván, közép16. oldal

kori remeteként élt az üregben, és
nagy gyógyító hírében állt. Feltételezések szerint már õ is a források vizével kezelte betegeit.

A következő, szintén közismert
építmény a hegyben a Gruber József
víztározó, mely Budapest legnagyobb
víztározó medencéje. Teljesen automatizált kiegyenlítőként működik: ha
a városban túl sokan nyitják ki a csapot vagy húzzák le a vécét (mondjuk
egy focimeccs szünetében), csökken
a hálózatban folyó víz nyomása. Ekkor
a Gellért-hegy tetejéről egyszerűen
csak lefolyik a víz, bele a vezetékbe,
onnan a csapokba és végül a vizeskancsókba (igaz, a meccsek szünetében nálunk inkább a sörfogyasztás a
jellemző). Furcsa alakú medencéinek
makettje leginkább egy tüdőre emlékeztet. Ennek a szokatlan formának
köszönhető, hogy az áramlatok folyamatosan és mindenhol mozognak
benne, nincs lerakódás.
A Gellért-hegy alatt egy vasútvonal húzódik, mely talán egyszer majd
a 7-es vagy 8-as metró vonala is
lehet. Története nem 40 évre nyúlik
vissza, mint ahogy azt a 4-es metróról
megtudtuk a Wattamen legújabb számából, hanem sokkal régebbre, hiszen első terveit már az 1800-as évek
végén elkészítette a Közmunkatanács. Céljuk a Gellért, a Rudas és a
Rác fürdőt a Gellért-hegy alatt összekötő forrástáró alagutak hasznosítása
volt. Az elképzelések szerint terápiás
barlangvasutat készítettek volna a

majd’ egy kilométeres szakaszon,
ahol a légzőszervi panaszokkal rendelkező betegek lassan végigkocsikázva élvezhették volna a gyógyító
levegőt és a közel 98%-os páratartalmat.
A Sziklaközpont a Gellért-hegy
legérdekesebb objektuma, mely a háborúban és egészen 2000-ig a magyar
légtérben közlekedő gépek irányításának központjaként szolgált. Már
régen leszerelték, ám a közelmúltig
szigorúan titkos objektumnak számított a Kis-Gellért-hegy alatt. A Sziklaközpontot a honvédelmi miniszter
felhatalmazta szükség esetén a „honi
légvédelmi készültség“ elrendelésére, ami a légvédelem és légoltalom
minden szervezetének készenlétbe
helyezését és készenlétben tartását
jelentette. Az országos légvédelem honi vadászrepülők, honi légvédelmi
tüzérség és a légoltalom - vezetése a
Gellért-hegyen elkészült Sziklaközpontból történt. Innen irányították a
háború alatt az ország légvédelmét és
szervezték a vadászok irányítását is a
németekkel is együttműködve, a háború után pedig megmaradt országos
légvédelmi központnak. Jelenleg a
hozzá kapcsolódó alagutakban a Magyar Telekom faxközpontja található.

Bár már nyakunkon a vizsgaidőszak, és a könyvek bizonyára kellemesen lekötik a figyelmeteket,
mozduljatok ki kicsit, és nézzétek
meg, miktől is élünk alig pár száz méternyire, hogy aztán megújult erővel
tudjatok nekilendülni jegyzeteitek áttanulmányozásához!

Smiley
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Válassz szabadon!

Bár még csak a vizsgák kezdődnek, nem árt, ha előrelátóak
vagytok, és már a tárgyfelvételre is gondoltok. Összegyűjtöttünk
nektek néhány érdekes szabadon választható tárgyat, hogy könynyebb legyen a döntés.
Bevezetés a lean szemléletbe

Bár a tárgy főképp a logisztikus
hallgatóknak lett kitalálva, senki ne
higgye, hogy nem tud profitálni belőle
más szakon! Az óra nem a hagyományos értelemben vett előadás: bemagolandó anyag helyett elgondolkodtató esetek, érdekes tények a
hétköznapi életből.
Az előadó is fiatal, külső cégtől
jött ember, aki nem egyszer kezdte
így az órát: „Képzeljétek, tegnap voltam az egyik gyárban, és mit láttam...”. A hallgatók véleménye általában pozitív: „Szeretik az oldottabb
légkört, az interaktivitást és a gyakorlatban használható ismereteket,
de nem szeretik, hogy nincs jegyzet,
és a diákat sem kapják meg, valamint
a késő délutáni óraidőpontot.” - fogalmazott a tanár.
De mi is az a lean? Tükörfordításban karcsúsítást jelent, de ezt a
hazai vállalatok szeretik korlátozni a
létszámleépítésre, holott az pont ellentétes a lean gondolkodással. A
hosszas magyarázat helyett inkább
vedd fel a tantárgyat, s döntsd el te
magad, mi a szó valós értelme!
Hogy miért érdemes járni?
„Olyan tudásra lehet szert tenni, ami
alapján akár egy állásajánlatnál is befutó lehet valaki. Magyarországon
még mindig nincs sehol máshol lean
tárgy, de a multik legalább 90%-a kéri
a munkavállalótól a lean ismereteket.”

Nukleáris leszerelés kérdései

A tárgyat a Nukleáris Technikai
Intézet oktatja két kreditért, a számonkérés módja írásbeli vizsga, zh
nincs. A tárgy három anyagrészből tevődik össze, négy különböző oktató
tartja, és bár a színvonal nem egyenletes, rossz előadással mégsem lehet
találkozni egész félév során.

Elsőként a fizikai alapokkal ismerkedhet meg a hallgató, és mélyebb betekintést nyerhet a bombák
működésébe. Ez nem a megszokott
száraz, középiskolás módon történik,

hanem a történeti és működési dolgokat kiemelve ugorja át az előadó képletek magolását. A második részt egy,
a Külügyi Intézetből érkező hölgy
tartja a nemzetközi jog, illetve a politika kérdéseivel foglalkozva. A tanárnő minden óra után szívesen
marad még és válaszol a tudásra éhes
diákok kérdéseire. A félév végén az
atomsorompóról és leginkább annak
betartásáról van szó.
A tárgyból megtalálható egy körülbelül húsz oldalas jegyzet is, azonban akit kicsit is érdekel az ilyesmi,
az mindenképp járjon be, hiszen rengeteg érdekes információt kaphat a
témáról. Órai figyeléssel, egyszeri átolvasással könnyedén szerezhető a
vizsgán négyes, ötös.

Történelmi vitorláshajók

A tárgy a kezdetektől halad végig
a vitorlás hajók történelmi, illetve
hajótechnikai kialakulásán. „Kellemes
mesedélután az óra, de mégis szakmai. Észre sem veszed, mégis megjegyzel ezt-azt.” Hadházi Dániel
előadó elkezdi a tananyagot a tutajoktól és Noé bárkájától, majd eljutunk egészen napjainkig.
kozhir.blog.hu
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A számonkérés kicsit szokatlan
módon történik. Először is kapsz egy
jegyet az alapján, hogy hány órán voltál benn. Aki maximum négyet hiányzott, annak ötös, aki hatot vagy
nyolcat, annak négyes, és így tovább.
Félév végén van egy vizsga, amin az
előző módon kapott alapjegyedet
védheted meg. Ezen a vizsgán az oktató két kérdést tesz fel, melyek
közül eldöntheted, hogy történelmi

vagy technikai jellegű kérdést szeretnél. Ha az egyik kérdésre rosszul válaszolsz, eggyel, ha egyikre se
válaszolsz jól vagy nem jelensz meg,
akkor kettővel kapsz gyengébb jegyet
az alapjegynél.

AutoCad alapjai

A tantárgyból heti egy gyakorlati
órán kell részt vennie az érdeklődőknek. A félév fele abból áll, hogy az oktató az óra első részében tanít valami
újat, majd a második felében begyakoroltatja azt. Később már nem tesz
hozzá, viszont minden órára hoz néhány műhelyrajzot, és azt kell az óra
folyamán elkészíteni AutoCadben.
Közben akinek kérdése van, természetesen választ és segítséget kap. Ez
egy jó lehetőség megtanulni a program használatát, hiszen a tanterv szerinti kötelező órákon erre nem kerül
sor. A számonkérés egy zárthelyi dolgozat formájában történik, amely
során szintén egy műhelyrajzot kell
elkészíteni.

Dondó & Kriszti
17. oldal
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Mi az: 4. generációs és nem iPhone? - Konferencia az MTA-n

November 14-én, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
tartott előadássorozat folyamán a közlekedés témaköre került a
figyelem középpontjába. Ez alkalomból hat fiatal szakember mutatta be kutatásait és eredményeit a téma iránt érdeklődőknek a
Széchenyi téri épület kistermében.
A konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Közlekedéstani- valamint Gépszerkezettani Tudományos
Bizottságának szervezésében, Dr. Fónagy János államtitkár védnöksége
alatt rendezték meg. A munka két szekcióban, külön levezető elnök irányítása mellett folyt: a közlekedési szekciót Dr. Tánczos Lászlóné, míg a járműiparit Dr. Zobory István elnökölte. A
rendezvény nyitányaként tartott beszédében az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a közlekedésre mint pénzügyi problémára gondolunk, két fontos dolgot tévesztünk
szem elől: egyrészt azt, hogy bár vannak pénzügyi szempontból nehezebb
időszakok (ez a helyzet mostanság
is), azonban az ezeket felváltó, gazdasági fellendülést hozó időkben igen
nagy szükség van kiváló mérnökökre
(szám szerint a 3-4. generációra),
akik a fejlődés motorjaivá válhatnak.
A másik szem előtt tartandó szempont
pedig az, hogy a közlekedés támoga-

tására költött jelentős összegek jobban
hasznosulnak, ha azon hazai gyártású
járműveket és itthon megszerzett tudást vesznek, mint ha külföldről importálják azokat.
A közlekedési szekció munkáját
Dr. Borsos Attila nyitotta meg, aki
előadásában a balesetek statisztikai
vizsgálatával foglalkozott. Bemutatta
a jelenleg használt becslési módszereket és a becslések pontosságát zavaró tényezőket, továbbá felhívta a figyelmet a gyakorlati alkalmazás gyengeségeire. A soron következő Dr. Török
Árpád a közlekedési hálózatfejlesztést
vizsgálta gazdasági és szociológiai
szempontok figyelembevételével, az
elméletet illusztrálva pedig bemutatta korábbi, Dél-Budapest 1991 és 2001
közötti hálózatfejlődésével foglalkozó
munkáját. A szekció zárásaként lépett
a pódiumra Dr. Kovács Gábor, aki jelenleg egy, a webshopok ihlette elektronikus fuvar- és raktárbörzerendszer
megalkotásán munkálkodik. Ezután a

Itt a szén, hol a szén?

Az elmúlt pár héten sok embert kezdett el érdekelni, hogy mi is
az a „szénszünet”. Az interneten több vezető híroldal is külön cikket szentelt az egyetemek egyre nehezedő pénzügyi helyzetének,
és azt találgatták, vajon melyik felsőoktatási intézmény állítja le
kényszerből a fűtést és kapcsolja le a villanyt.

Szinte futótűzként terjedt a hír a
kollégiumokban és az egyetemi-főiskolai előadókban, hogy az intézmények
vezetői képtelenek előteremteni azt a
7 milliárd forintot, ami a téli időszakban a fűtés, valamint a világítás költségeit hivatott fedezni. Hangzatos
nyilatkozatok repkedtek a sajtóban, de
konkrétumokról sokáig nem tudott
senki semmit, így nem lehetett eldönteni, hogy a híresztelések igazake vagy sem.
Egészen november közepéig kellett várni, hogy megtörjön a jég, ekkor adott ki több felsőoktatási intéz18. oldal

mény - például az ELTE, a Debreceni
Egyetem - hivatalos értesítést arról,
hogy december vége és január eleje
között korlátozzák az energiafelhasználást saját épületeikben. A műegyetem az utolsók között tájékoztatta
hallgatóit, valamint oktatóit, hogy az
1782-ben alapított intézmény nem
tervez semmiféle korlátozást sem kollégiumaiban, sem épületeiben. A Központi Tanulmányi Hivatal honlapján
megtaláljátok azt az időintervallumot, amikor az egyetem épületei zárva tartanak. Ezt az intézkedést pedig
nem a szóban forgó pénzhiány okozta,

járműipari szakemberek ragadták magukhoz a szót, elsőként Dr. Boronkai
László, aki egy V63-as mozdonyt vizsgálva szimulálta a villamos mozdonyok
hajtásdinamikai folyamatait. Ezt követően az alternatív motorhajtóanyagokban, jelesül a hidrogénben és az
etanolban rejlő lehetőségeket ecsetelte Dr. Budik György, végül a járműalkatrészek és -szerkezetek élettartamát és a kifáradást statisztikai módszerekkel feldolgozó Dr. Kovács Krisztián mutatta be munkásságát.
A hallgatóság az előadások végeztével szekciónként tehette fel menet közben felvetődött kérdéseit az
érintetteknek. A konferencián megjelentek nagy száma, valamint az általuk feltett kérdések és megfogalmazott
észrevételek bősége is kézzelfogható
bizonyítékot jelentettek arra, hogy
sok, a téma iránt érdeklődő laikus és
szakember kíséri figyelemmel az ehhez
hasonló, a közlekedést középpontba állító tudományos eseményeket.

Strausz Peti

hanem ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem sokéves, bevett gyakorlata, részint a spórolás, illetve a tudatos energiafelhasználás érdekében. Ebben az időszakban egyébként sem zajlik oktatás, illetve a vizsgáztatás is szünetel a patinás épületek
falai között, tehát a korlátozás teljes
mértékben elfogadható. Egyetemünknek megfelelő mennyiségű pénzügyi
tartalék áll rendelkezésére az ehhez
hasonló esetek kivédésére.
Megnyugtatok tehát mindenkit: a
BME-n nem lesz szénszünet, így mindenki nyugodtabban készülhet vizsgáira.

Zsolti
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Fővárosunk fejei – A Nyugati pályaudvar

Igazi tömegközlekedési csomópont, nagyvasút a belváros határán. Cikksorozatunk következő része a Nyugati pályaudvart
mutatja be nektek.
A magyar vasút bölcsője

Ahogy az első magyar vasútvonal, úgy az első indóház építése is
rengeteg vitát szült. Akárcsak egy mai
közlekedésfejlesztés kapcsán, itt is a
viták gyújtópontja a kisajátítandó területek kérdése volt. A vasút s ezzel
együtt az építkezés útjában sokszor
maga Pest város tanácsa volt. Megkötésekkel ugyan, de végül átengedték
az építkezésnek a város peremén
lévő, akkori Szervita teret. A munkálatok elkezdődtek, a városvezetés
pedig árgus szemekkel követte azt. A
városi tanács tagjai többször inzultálták az építőmunkásokat, ám a vasúttársaság vezetői mindvégig kiálltak
nem csak az egyszeri munkások, de maga a vasút mellett is. A városvezetés és a
vasút ellenállását pedig a telektulajdonosok használták ki,
kártérítést követelve vélt vagy
valós sérelmeikért. Végül Pest
meghátrált, így a munka jobban haladt. Mindeközben
épült a pálya is, formálódott
az első magyar vasútvonal. Az
utasfelvételi épület átadásra
1846. július 15-én került sor a
vonallal együtt. Magát az indóházat Feszi Frigyes korabeli
neves építész tervezte. Homlokzata a körút páros oldaláig
nyúlt, a maga 60 méteres
hosszával. Szélessége a vágányokkal
együtt 26 méter volt.

Épület az épületben

Az országot egyre inkább behálózta a vasút, az indóház kapacitása
kevésnek bizonyult. Konkrét igény a
bővítésre az 1869. évi jelentésben fogalmazódott meg. Az átépítést a
város is szorgalmazta, ugyanis az indóház épülete útjában volt az épülő
körútnak. A város meggyőzte a vasúttársaságot, új felvételi épület kell. A
kisebb bővítések, állapotjavítások
egészen 1873-ig folytatódtak. Ekkor
jelentek meg az első tervek az új

pesti állomás építéséről. Elvetették
az állomás áthelyezésének lehetőségét, hiszen ez sértette volna a vasúttársaság érdekeit, a vasút vesztett
volna vonzerejéből. Fontos volt továbbá a forgalom folyamatos fenntartása is. Ez pedig csak egy esetben volt
lehetséges: a régi épület köré tervezték az újat.
A munkálatok 1874-ben kezdődtek el (a Ferdinánd híd építésével egy
időben). Az új épületet a körúthoz
igazították, homlokzata a körút páratlan oldalán ért véget. A régi épületet köteles volt a társaság elbontani.
Érdekes a tervező kiléte, ugyanis az
első tervek Augusta de Serres nevéhez
fűződnek. A tervpályázatot hirdették,

melyet az Eiffel et Comp., Gustave
Eiffel cége nyert meg. Terve pedig lényegében megegyezett de Serres terveivel. Egyes szakírók tagadják Eiffel
vonatkozását a tervekben, ám a vasszerkezetet valóban ő tervezte, valamint az építkezés egészét ő
felügyelte.
A munkálatok a vonatforgalom
számottevő akadályozása nélkül,
1877-re fejeződtek be, s ugyanezen
év október 28-án adták át az új pesti
indóházat, kapcsolatot teremtve a
vidék és a város közt. Ez a kapcsolat
azonban mindenki számára elérhető
volt. Ugrásszerűen nőtt a bűnözés,
főleg a tolvajlás és a leánykereskedekozhir.blog.hu

lem környéken. A pályaudvarral szemben volt a Westend elnevezésű szálloda, mely ezeknek a kétes alakoknak
a gyűjtőhelyévé vált. Az épületet
1891-ben államosították, ekkor kapta
meg a mindenki számára ismert Nyugati pályaudvar nevet. Sok dologban
élenjáró volt a Nyugati. Csodájára
jártak a vasszerkezetének az építésekor, képesek voltak felépíteni tulajdonképpen
egy
elődintézmény
zavarása nélkül. Ezen kívül a Kandó
mozdonyok próbáit a Nyugati és Dunakeszi-Alag viszonylaton végezték. A
Nyugati vágányait 1923-ban villamosították.

Jelenkor

Komolyabb felújítási munkálatokat 1977 és 1979 között végeztek,
ekkor készítették ugyanis elő a pályaudvart és a Marx teret az észak-déli
metróvonat fogadására. Elbontásra került a Westend
szálloda is. Említést érdemel, hogy a metróépítéssel
egy időben az 1-6., valamint
a 11-12. vágány fölé perontetőt emeltek. A rendszerváltást követően magát a
pályaudvart nem (teljesen),
csupán a szélső vágányokat
érintette építési, illetve bontási munkálat. Az első és a
hatodik vágányok feletti perontetőt az átszellemülő
WestEnd parkolóháza váltotta. A bevásárlóközpont valamelyest felfrissítette a
pályaudvar egy részének kinézetét, esztétikumát, s 1999 óta színesíti a Nyugati tér környékét. Az
ellenkező oldalon pedig sajnos csak a
bontásig jutott az elképzelés: 2006ban elbontották a 17. vágány és a
Podmaniczky utca közti vágányokat,
valamint a dízelszínt. A beruházás
nem valósult meg, a terület az óta
parlagon hever, holott a vasútnak
szüksége lenne rá, így a lehető legrosszabb megoldás született.

Kovács Balázs
19. oldal

2012. december 75/4

KÖKözlekedés
ZLEKEDÉS

Óriásgépek az építőiparban

Noha ritkán találkozik az ember a hétköznapokban olyan
építőgépekkel, melyekre csodálattal, tátva maradt szájjal és leesett
állal néz, minden közlekes életében el kell jönnie a pillanatnak,
amikor némán, egyperces csenddel tisztelegve áll meg egy behemót gép előtt, és felteszi magának a kérdést: hát miként születhetnek ilyen csodák a tervezőasztalokon?

Karunkon is számos hallgató mélyült el az építőgépek színes világában, és ma is egyre többen kezdenek
érdeklődni a téma iránt. Nyilván városszerte a négyes metró építkezéseinek kapcsán is rengeteg darut,
földmunkagépet láttok, ám ezek
csak apró morzsái annak a felhozatalnak, amelyet az építőiparban alkalmaznak szinte nap mint
nap. Igazi monstrumokat csak
ritkán láthat a földi halandó, ám
érdemes közelebbről is szétnézni
a „piacon”, mert hamar eljuthatunk abba az állapotba, hogy a
szánk tátva marad, és magyarosan elcsodálkozzuk magunkat.
De miről is beszélek? Például a Putzmeister cég óriás, tíztengelyes haladóművű gépéről,
amit már elképzelni is nehéz, hiszen tíz tengely az mégis csak jó néhánnyal több, mint amihez hozzá
vagyunk szokva. Persze felmerülhet
bennünk a kérdés: mégis mire jó ez?
Képzeljünk el betonpumpát, ami
óránként akár 200 m3 betont is képes
megmozgatni, és a 130 bar maximális
betonnyomás sem ismeretlen számára! A betonszállító csővezeték átmérője akár 2100 mm is
lehet. Igen, 2,1 méter. Ugye
emlékeztek, hogy ömlött a víz
az Orlay utcában az egy méter
átmérőjű vezetékből? Remélem, érzitek a több mint két
méter súlyosságát. A maximális
gémkinyúlása elérheti a 70 métert is, ami – gondoljuk el – kisebb falvakban akár a főutca
szerepét is betölthetné! ☺
Na, akkor most vizionáljunk egy kicsit! Építsetek fel
magatokban egy képet egy
hegybontóról. De ne akármilyen hegybontó legyen, hanem valami
elképesztően nagy. Sikerült? Akkor
most szorozzátok meg az elképzelt
méreteket kettővel, és megkaphatjátok a Liebherr behemótját, az R980020. oldal

as hegybontót. Csak hogy tisztázzuk,
itt már tényleg nem gyerekjátékról
van szó. Ez a gép 793 tonna kotró szerelékkel együtt, és ha ez nem lenne
elég, lapátszerelékkel ez a 804 ton-

nát is elérheti. Jól látjátok, hogy nem
kis teljesítményt igényel a motor részéről az, hogy megmozgasson ekkora
tömeget, nem véletlen tehát a majdnem 3000 kW-os motorikus teljesítmény, melyet két, 1492 kW-os motor
szolgáltat, s minden megerőltetés
nélkül veszi az akadályt, bármi is le-

gyen az. Minden gond nélkül képes
megmozgatni 35-40 m3 földet és törmeléket, úgyhogy bátran kijelenthetjük, hogy valóban nem kispályás
gépről van szó.

És ha már tényleg az igazi nagyokat, a nehézfiúk közül a legnagyobbakat vesszük sorra, akkor nem
hagyhatjuk ki az igazi óriást, a Bagger
288-as óriás-földmunkagépet. Ez a
szörnyeteg nagy lánctalpas markoló
240 méter hosszú, 96 méter magas, és
csekély 45 500 tonnát nyom. Ha még
nem sokkolódtatok le teljes mértékben, akkor azt is elárulom, hogy egy
nap alatt körülbelül 240 000 tonna
földet képes kitúrni, ami jó pár 2
méter mély focipálya nagyságú medencének felelne meg. Elképesztő, hogy egy ekkora gép
még mozgásra is alkalmas; a
majdnem 4 méter széles lánctalpakon percenként 2-10 métert tud előrehaladni, a
fordulóköre is „csak” 100
méter körül van. Ha ránéz az
ember, valószínűleg valami irtózatos romboló jut róla
eszébe, ami nem is véletlen,
hiszen lehet vele aprítani,
abban biztosak lehettek. Markolófejének 22 méteres átmérője sokat sejtet, nem kis
rombolást lehet végezni a kerületén 18 darab 6,5 m3 térfogatú
markolóegységgel. Kezelése nagy
energiát és főleg odafigyelést igényel,
előfordult már olyan is, hogy egy
apró, 32 tonnás Caterpillart csak úgy,
figyelmetlenségből felkapott és továbbított arra, amerre tulajdonképpen a földnek kellett volna folytatnia
útját. Lehetett is hallani róla
nagyjából 10 éve, hogy 22 kilométeres útra küldték a monstrumot, ami csaknem három hetet
vett igénybe, ráadásul 15 millió
márkát emésztett fel. Nem
hiába, amit mérnök tervezett,
azt nem kapkodásra találták ki.
Láthatjátok, csodák léteznek – még ha nem is olyan formában, mint ahogyan mi azt
várnánk. Ezek az építőgépek valami
olyasmire
hivatottak,
amelyre mindannyian vágyunk:
nagyot, nagyobbat, még nagyobbat alkotni!

Zsu
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USS Enterprise – Viszlát, Óriás!

51 évnyi szolgálatot követően, 2012. december 1-jén hivatalosan is nyugállományba vonul az Amerikai Egyesült Államok
USS Enterprise nevű hadihajója. A név sokak számára ismerős
lehet, azonban most nem a Star Trek filmekből ismert űrhajóról
van szó, hanem az amerikai haditengerészet repülőgép-hordozójáról.
A második világháborút követően
bebizonyosodott, hogy a jövőben a repülőgép-hordozókkal komolyan kell
számolni, és hogy alkalmazhatóságukban sokkal potensebb fegyvernek minősültek, mint a csatahajók. Az ’50-es
években egyre nagyobb igény
mutatkozott egy minden addiginál nagyobb hatótávolsággal
és gyorsasággal, mozgékonysággal rendelkező hadihajóra.
A korabeli hajók sajátossága
volt, hogy meghajtásuk gőzturbinák segítségével történt,
melyek táplálását olajkályhák
láttak el. Azonban ezek fogyasztása miatt mindig igen
nagy mennyiségű tüzelőanyagot kellett a hajók fedélzetén
tartani. Továbbá rendszeres
időközönként újra is kellett
azokat tölteni. Üzemeltetés szempontjából ez mindenképpen hátrányos, hiszen úgymond „pórázon” tartották ezeket a hajókat.
Ezzel egy időben a technikai fejlődésnek köszönhetően a rendelkezésre
álló atomreaktorok mérete csökkent,
így kézenfekvő ötlet volt, hogy a hajó
meghajtását ezzel az új energiaforrással oldják meg. Ehhez nem kevesebb, mint 8(!) darab reaktort helyeztek el a hajó belsejében.
Segítségükkel oldják meg többek között a repülőgép-hordozó áramellátását, a repülőgépek felszállását lehetővé tevő gőzkatapultok, illetve
maguk a hajók mozgatására szolgáló
gőzturbinák működtetését is.
A szolgálata során CVN-65-ös jelölés alatt közlekedett hajónak a gerincfektetésére 1958-ban került sor,
a vízre bocsátás 1960-ban történt
meg. Az építési munkálatok egészen
1961. november 25-ig tartottak, ekkor
került a haditengerészet kötelékébe.
A fejlesztésben közel 915 mérnök vett
részt több mint 16 100 tervrajz készült. Az építés során többek között
60 923 tonna acélt, 1507 tonna alu-

míniumot, 426 kilométer csővezetéket, 1157,5 kilométer elektromos vezetéket és 1700 tonna hegesztőpálcát használtak fel. A fejlesztési
költségek nagyságát jól szemlélteti,
hogy öt másik hajó építését kellett

törölni emiatt. Ez akkori árfolyamon
451,3 millió dollár volt (Megjegyzendő, hogy a most építés alatt álló
CVN-78, USS Gerald R. Ford árcédulája jelenleg 5,16 milliárd dollárnál
tart, és várhatóan csak 2015-ben áll-

Néhány a hajó méreteit és kapacitását jól szemléltető technikai adat:
— teljesen feltöltött állapotban 94 781
tonna vízkiszorítással rendelkezik
— a meghajtásról 8 atomreaktor és 4
gőzturbina gondoskodik, melyek összteljesítménye több mint 200 000 lóerő
— négy hajócsavar található a hordozón, tömegük egyenként 32 tonna
— a kormánylapátok 35 tonnásak,
szintén négy darab van belőlük
— az elérhető maximális sebesség
nagyjából 30 csomó (kb. 60 km/h)
— a hajón szolgáló személyzet körülbelül 4850 fő
— a személyzet kényelme érdekében
56 kilométernyi szellőztető berendezés került beépítésre
— a gőzkatapultok hossza 286 láb, kb.
89 méter
— naponta több mint 20 000 adag
ételt szolgálnak fel
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hat szolgálatba. Addigra pedig cirka
11,5-12,9 milliárd dollár lesz a végösszeg!). A hajó nevének egyébként
nagy hagyománya van az amerikai haditengerészetben, sorban a nyolcadik
kapta a megtisztelő Enterprise nevet.
A Big E-nek is nevezett hordozón
egy időben egy Hordozófedélzeti Repülőezred (Carrier Air Wing - CVW)
található, az ezredet alkotó repülőszázadok pedig mind más-más feladatot látnak el. Megtalálhatóak a tengeralattjáró elhárításért, utánpótlás
szállításért, elektronikai hadviselésért, légtérellenőrzésért felelős századok és természetesen
vadászbombázó századok is.
Egyszerre körülbelül 70 repülőeszköz állomásozik egy repülőgép-hordozón. Ebbe a merevszárnyú és forgószárnyas eszközök is beleszámítanak. Összehasonlításképpen ez közel azonos vagy nagyobb légierőt képvisel, mint néhány kisebb
országé. Nem hiába szokták
mondani, hogy egy-egy repülőgép-hordozó jelenlétének igen
komoly politikai jelentősége,
mondhatni üzenete van, ha egy
ország közelében teljesít feladatot.
Hosszú szolgálati ideje alatt a
USS Enterprise 25 küldetésen vett
részt. Legelső bevétésén egyből a
mély vízbe dobták (mély vízbe, szó
szerint ☺), a kubai rakétaválság idején a blokád fenntartásában vetették
be. Ezt követően részese volt a vietnámi háborúnak; a róla indított repülőgépek bevetéseket repültek a Fülöp-szigetek térségében, Bosznia, Irak
és Afganisztán felett is. Az 51 év alatt
nem kevesebb, mint 400 000 alkalommal szálltak le a fedélzetén. Azonban
nem csupán harcokban állították hadisorba a hajót, 1986-ban igazi „filmes karriert” futott be, mikor is szerepelt a Top Gun című filmben.
Remélhetőleg valamelyik amerikai hajógyárban hamarosan készül a
következő USS Enterprise, és nem kell
egészen az űrkorszakig várni.

Veres Anti
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Beszélgető autók

Ha azt mondom, hogy kocsijaink az autópályán beszélgetnek
egymással, vagy egy animációs rajzfilm egyik jelenetére gondoltok, vagy arra, hogy valaki megint sokat ivott. Pedig úgy tűnik, a
szárazföldi közlekedés biztos jövője a járműközi kommunikáció.
Miért is kell beszélniük?

Nézzük akármelyik közlekedési
alágazatot is, valamiféle kommunikáció mindig volt. A lovaskocsit hajtók
régen átkiabáltak egymásnak, a hajóskapitányok zászlókkal jeleztek, később az autók megjelenésekor pedig
ott volt a szélvédő mellé csavarozott
duda. Ahogy fejlődtek az ágazatok,
úgy vált lehetővé (és szükségessé is!)
a minél fejlettebb kommunikáció,
mégpedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy két jármű ne foglalja
(vagy legalábbis próbálja meg nem el-

foglalni) ugyanazt a teret ugyanabban
az időben: magyarán ne karambolozzanak. Ez ágazatonként eltérő súlyú
következményekkel járhat, de a töréstesztek végrehajtóinak kivételével
talán nagy bizonyossággal állítható,
hogy senkinek nem érdeke. A sérült
jármű (ha nem lesz eleve totálkáros)
javítása általában jelentős kiadással
jár a tulajdonos részéről, így természetes, hogy a résztvevők jó kommunikáció útján igyekeznek pénzüket a
pénztárcájukban, járművüket pedig
egyben tartani.

Először a repcsik beszélgettek

Az eddig leírtak szerint minden
esetben a járművek sofőrjei/vezetői/kapitányai kommunikáltak egymással. Fejlődést (mint oly sok
területen, itt is) a háború szült: a II.
világháború idején a brit és amerikai
22. oldal

légierő gépeit szerelték fel elsőként
automata jeladókkal (transzponderekkel), amelyek a harci repülőgépek
azonosítását végezték el az anyanemzet irányába. Ezért is nevezték ezt a
rendszert IFF-nek (Identification: Friend or Foe?, vagyis Azonosítás: Barát,
vagy Ellenség?). Ezt a technológiát az
’50-es években vette át a polgári repülés, és ez alkotta a légiforgalmi irányítás
alapját.
Az
automata
transzponderek rádióhullámú triggerre küldenek választ, ez alapján jelennek meg az irányítótorony
radarján. A válasz a legfontosabb adatokat tartalmazza: a repülőgép
azonosítóját,
sebességét és magasságát.
Az első technológia,
amely a transzpondereket
felhasználva ténylegesen a
járművek
automatikus
kommunikációját tette lehetővé, a TCAS (Traffic
Collision
Avoidance
System, Forgalmi Balesetmegelőzési Rendszer) volt.
Ez a rendszer egy utolsó
védvonal arra az esetre, ha bekövetkezne az, aminek nem is szabadna:
két repülőgép vészesen megközelítené egymást, megsértve a minimális
oldalirányú, magassági, vagy mindkét
elhatárolást. Ekkor a két jármű TCAS
rendszere kapcsolatba lép egymással,
és automatikus utasításokkal látják el
a pilótákat. Azért van égető szükség
a kommunikációra, és, hogy a két
rendszer ne autonóm módon cselekedjen, mert így lehet szavatolni,
hogy a közös légtér elhagyását ne
ugyanabba az irányba végezzék a repülőgépek. Ezt tehát „megbeszélik”
egymással a rendszerek, majd ellentétes parancsokat adnak ki. Bár megjegyzendő, hogy ez sem biztosít teljes
védelmet: 2002 nyarán egy teher- és
egy utasszállító gép ütközött össze,
mert a légiforgalmi irányító csak az
egyik TCAS parancsát bírálta felül, így
végkifejletben mindkét gép ugyanarra
korrigált.

Az autók is bekapcsolódnak

A járműközi, vagy V2V (vehicle
to vehicle, jármű a járműnek) kommunikáció közúti közlekedésben való
alkalmazásával a legkomolyabban
először az Egyesült Államok Közlekedési Hivatala (USDOT:United States
Department of Transport) foglalkozott. 1999-ben el is különítették az
5,9 GHz-es sáv 75 MHz-es spektrumát,
kifejezetten intelligens közlekedési
rendszerek általi használatra. Európában csak 2008-ban lett kijelölve
ilyen frekvencia, itt ugyanezen sáv
30MHz-es spektruma van fenntartva
hasonló célra. Ezeken a frekvenciákon
DSRC (Dedicated Short Range Communication, Meghatározott Rövidtávú
Kommunikáció) lehetséges, legfeljebb 1 km hatósugárral, Vezetéknélküli Helyi Hálózaton (WLAN: Wireless
Local Area Network) keresztül, az
IEEE 802.11p, speciálisan járműközi
kommunikáció számára módosított
kommunikációs környezetben.

És a járművek valóban dinamikus
struktúrájú hálózat mintájára kommunikálnak: ha például egy csoport
autó megállapítja magáról, hogy torlódnak (sok a hirtelen sebességcsökkenés), ez az információ vagy
hátrafelé, bakugrásszerűen jut el
azokhoz a járművekhez, akik még
tudnak módosítani útvonalukon, vagy
a torlódó járművek egységei keresnek
ellenkező irányba közlekedő járműveket, és azoknak átadva sugározzák
az információt a sorban hátrébb lévőknek. Ez is mutatja, milyen komplex kommunikáció a cél: a hálózat
topológiája (a járművek pozíciója)
gyorsan és folyamatosan változik.
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A technológia egyik legnagyobb
előnye (amely már most, a fejlesztés
fázisában is látszik), hogy kizárólag
már létező, és roppant széles körben
alkalmazott eszközökből áll főbb
komponenseit tekintve: az autók
többségében már megtalálható GPSből, és a WiFi korábban már említett
verziójából, a WLAN-ból.
A kezdeményezés a VII (Vehicle
Infrastructure Integration, Jármű-Infrastruktúra Integráció)
projekt alatt fogható
össze a leginkább,
amelyhez számtalan
szerv csatlakozott.
Akik a technológiával
foglalkoznak jelenleg:
USDOT, American Association of State
Highway
Officials
(Amerikai Állami Autópálya Dolgozók Szövetsége), a michigani, californiai és
floridai DOT-k, az autógyártók közül
pedig a BMW, Daimler, Chrysler, Ford,
General Motors, Honda, Nissan, Subaru, Toyota és a Volkswagen.
A USDOT 2002 óta dolgozik
autógyártókkal olyan megoldásokon,
melyekkel a leggyakrabban előforduló
balesethelyzetek, mint például az
utolérés, frontális ütközés, oldalirányú ütközés, holttérre visszavezethető
ütközés,
előzés
során
bekövetkező frontális ütközés, uralomvesztés a jármű fölött kivédhetőek lennének.

Hogyan öltene ez testet?

A technológia megléte egy dolog,
attól még sok módon és sok mindenre
lehet felhasználni. A szabványosított
figyelmeztető rendszeren felül is a lehetőségek tárháza szinte kimeríthetetlen. Például a jelenlegi statikus
forgalomsűrűség számlálási módszerek helyett maguk a járművek lehetnének, amelyek a körülöttük zajló
forgalom intenzitását mérik, de a
rendszer akár használható lenne
autók közötti üzenetek küldésére
(felváltva az SMS-t) is. Sőt, bizonyos
gyártók még azzal az első hangzásra
futurisztikus elképzeléssel is előáll-

tak, hogy a jármű elküldené hibalistáját a márkaszerviznek, hogy ott elő
tudjanak készülni a szükséges műveletekre, mire a jármű megérkezik
(ahogyan ezt már a német ICE vonatok teszik). Összefoglalva tehát a következő négy fő csoportra lehet
felosztani a technológia felhasználásának potenciális módjait: e-Biztonság, forgalomkezelés,
kényelem, karbantartás. Ezek közül az eBiztonság
csoportja
viseli a hangsúlyos szerepet, és bár a rendszer
alkalmazási
területei még nincsenek kőbe vésve, a fejlesztés során végig ez
lesz fókuszban. A csoportba olyan applikációk tartoznak, mint a
holttérfigyelő (BSW),
amely irányjelzésünk
oldalán megnézi, nincs
a holtterünkben autó. A fékezési figyelmeztetés akkor hangzik fel, ha
egy álló járművet túl nagy sebességgel közelítünk meg. Olyan extra funkciók is a rendszerre köthetők a sofőr
figyelmének felhívására, mint az ülés
vibrációja. Ez a rendszer biztonsági redundanciának tekinthető,
mivel
távtartó
automatikák már léteznek kereskedelmi forgalomban más
gyártók járműveiben. A Vészhelyzeti Elektromos Féklámpa
(EEBL) a V2V rendszerek aktív
kommunikációján alapul: ha
egy jármű hirtelen fékezésre
kényszerül, az „ERŐS FÉKEZÉS“ üzenetet kezdi azonnal
sugározni a környezetének, amelyet a
többi rendszer észlelve figyelmezteti
a sofőröket. Erre is van jelenleg egy
analógnak mondható rendszer, amely
azonban vizuális kontaktust igényel:
fejlettebb járművek erős fékezéskor
automatikusan működésbe hozzák elakadásjelzőjüket.
De a járművek nem csak egymással, hanem az infrastruktúrával is
„beszélgethetnek“ (V2I, Vehicle to
Infrastructure): bár más elven, de
például már több országban zöld utat
tudnak kapcsolni maguknak a megkülönböztetett jelzésű járművek.
kozhir.blog.hu
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Gyorskonvojok
Régóta kutatás témája a nagysebességű járműkonvojok képzése autópályákon, mivel e módszerrel nem
csak a monoton vezetési rutin küszöbölhető ki, de a légellenállás is számottevően csökken, ezáltal pedig a
fogyasztás és a kibocsátás is. A technológia jelenlegi úttörője a svéd
Volvo a SARTRE (Safe Road Trains for
the Environment, Biztonságos „közúti
vonat” a Környezetért) projekttel. A
technológia még nagyon gyerekcipőben jár, ugyanis nem csak a V2V rendszer kiforrottsága hiányzik hozzá,
hanem például a konvojt felvezető
jármű kérdése sem teljesen tisztázott. A jelenlegi felállás szerint minden konvoj élén egy teherautó halad
hivatásos sofőrrel, a konvoj járművei
pedig a teherautó cselekvéseit utánozzák. A tesztelés jelen fázisában
egy szem jármű követi csak a teherautót, ráadásul jobban lemaradva és
lassabban, mint ahogyan az elméleti
rendszerben történne. A technológiának persze korántsem ez az egyetlen
kidolgozásra váró aspektusa. Ott van
például a jogi kérdés, amely a V2V je-

lenlegi legnagyobb dilemmája: baleset esetén ki tehető felelőssé? Aztán
az sem tisztázott, a konvoj járművei
hogyan reagálnának a felvezető jármű
balesete esetén. Természetesen az
sem elhanyagolandó, hogy az átlag
sofőr nem feltétlenül bízza az életét
egy ilyen funkcióra.

Sonci
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KAKarácsony
RÁCSONY

Karácsonyi nagyüzem

Két perccel az ébresztőóra jelzése előtt nyílt ki a szeme. Egy
darabig csak feküdt a plafont nézve. Eljött a nap, amelytől minden évben tartott. Amikor minden szem rászegeződött, amikor
nem hibázhatott. Már vagy százszor átélte ezt a napot, de egyik
évben sem lett könnyebb... december 23-a.
Lerúgta a takarót, belebújt papucsába, és sietős léptekkel a ruhászszekrény előtt termett. Fehér pólót
húzott, felöltötte piros, arany díszes
overallját, és rá a kabátot. Cipőt vett,
és indult is a konyhába. Felesége már
ott volt, a helyiséget halk karácsonyi
zene és fahéjas almatea illata töltötte
meg.

- Jó reggelt, drágám - mondta
neje, akinek már nagy gyakorlata volt
a 23-ai stressz eloszlatásában. „Minden sikeres férfi mögött áll egy nő
áll.„, szól az idézet, és ezzel ő is teljesen egyetértett. Tudta, hogy ha felesége végtelen nyugalma és gondoskodása nem lenne az oldalán ezen a
napon, valószínűleg összeroppanna.
Elmosolyodott és leült az asztalhoz.
- Utólagos engedelmeddel összeállítottam a menetrended mára - mutatott neje egy nagy, fehér táblára a
konyha falán, melyet a rárajzolt dobozok, az azokba írt szövegek és az
ezeket összekötő nyilak teljesen beborítottak.
- Először ellátogatsz a gyártóüzembe, megnézed, rendben zajlike a gyártósorok leállítása. Utána megnézed, hogy a csomagoló részlegben
jól alkalmazzák-e a múlt hónapban
bevezetett LEAN módszereket. Ha
kell, koordinálsz, segítesz s a többi mondta határozottan, de még mindig
bársonyosan nyugodt hangon felesége.
Ő bólogatott, majd harapott egyet a
gyümölcskenyérből.
- Ha ott végeztél, felkéredzkedsz
az egyik kamionra, és elmész a mérőállomásig. Már egyeztettem az istál24. oldal

lóvezetővel, hogy várjon ott a terepjáróval. Megnézitek, minden rendben
zajlik-e az állatok és a járművek felkészítésével. Egy év sok idő, tudjuk,
nagyon meg kell győződni róla, hogy
üzemkészek-e. Jut eszembe – mutatott egy borítékra az asztal sarkán –,
a közlekedési hatóság írt, hogy még tizennégy szánt le kell vizsgáztatni. Tudják, hogy határidős
munkát végzünk, szóval küldenek embert, hogy helyben
el tudja végezni. Ezután viszszajössz ide, mert még a főnök is jogosult egy finom
ebédre - simította meg férje
vállát -, majd átmész a postázóba, és véglegesíted a
címlistát. Gondolom, idén is
részt veszel a kiszállításban,
szóval indításkor majd én felmegyek
az irányítótoronyba, és koordinálom a
légiirányítók munkáját.
- Akkor ma sem sokat fogok pihenni - mondta, és már érezte,
ahogy gyorsul a szívverése.
- Nem, de azért nem panaszkodhatsz. Egész évben semmi dolgod, csak egy napon kell teljesítened - élcelődött kedvese. Gyors
csókot váltottak - ezt sosem hagyták ki -, majd összehúzta kabátját,
és kilépett a finn télbe. Már napok
óta csendben, de szakadatlanul
havazott. „Megint csúcsra kell járatni a reptéren a hóekéket.„ gondolta. Csak száz méterre volt az
üzem hátsó bejárata a háztól, de a
nagy hidegben legalább egy kilométernek tűnt. Belökte a gyár ajtaját, és
máris a csarnokot körbefutó, rácsozott galérián volt, amelyről az egész
üzemre rálátás nyílt. A hangszórók itt
is halk karácsonyi zenét játszottak,
de ezt szinte teljesen elnyomta az
operátorok kiabálása. „Csak a derekamig érnek, hogy tudnak ilyen hangosak lenni?„ - vakarta a fejét.
Gőzsíp harsant fel, és mindenki
rögtön az ajtó felé fordult. „Jó reggelt, főnök“, zengték egyszerre, jó-

kedvűen. Közben a piros köpenyes
üzemmérnök már sietős léptekkel tartott felé. Csiptetős táblát szorított
mellkasához, melynek hátulján arany
koszorúban az SC betűk díszelegtek,
pont úgy, ahogy köpenye zsebén is.
- Jó reggelt, uram - mondta az
őszülő üzemvezető mosolyogva, kipirult arccal. - Örömmel jelentem, hogy
eddig minden az ütemterv szerint halad - kopogta le gyorsan a galéria fa
korlátján.
- Hány sor fut még? - kérdezett
vissza a főnök.
- Csak három, ezeken az utógyártás folyik. Idén egész kevés selejtünk
volt a LEAN-nek köszönhetően, nagy
ötlet volt, én mondom!
Lelépdeltek a lépcsőn a csarnok
padlószintjére, és elindultak a csomagolóba. Ahogy az ide-oda rohangáló operátorok közt elhaladtak a
gyártósorok mellett, az üzemvezető
mindegyiknek röviden ismertette az
állapotát.
- Gyártás vége! - hangzott fel az
egyik sornál, amelyhez épp odaértek.
- Főnök, öné a tisztelet - mutatott
az üzemmérnök a sor elejénél lévő
nagy, piros gombra.

Régóta vezette már ezt a vállalatot, de ezt a részt mindig élvezte: leállítani egy gyártósort. Határozott
mozdulattal rátenyerelt a nagy
gombra, s a sor gőzt lövellve hangosan
leállt, a gomb fölötti státuszjelző lámpaoszlop pedig zöldről pirosra váltott.
Taps hangzott fel, ahogy a felszabadult operátorok a csomagoló felé vették az irányt.
Ő is átment a mérnökkel, s mivel
ott is mindent rendben talált, felkapaszkodott az első induló kamion fülkéjébe, és 5 perc múlva már a mázsánál voltak.
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KA
RÁCSONY
Karácsony
Csizmás, nagydarab alak szállt ki
a piros terepjáróból, ahogy a háttérben a szintén piros, SC feliratú kamion eltűnt a sűrű hóesésben. Rövid
kézfogás után már ketten szálltak
vissza, és egy perc múlva már a kilométer hosszú istállóépületnél parkoltak le.
Belépve ugyanakkora forgolódás
fogadta őket, mint az üzemcsarnokban: a személyzet szaporán hordta a
karámokba a kukoricát és a gyümölcsöt, az állatorvosok pedig sorról
sorra járva nézték a szarvasok állapotát. Miután röviden elbeszélgetett
az istállóvezetővel, távozás előtt még
meglátogatta azt a karámot, amelyet
egyik évben sem hagyott ki. Kapuja
fölött boltíves, faragott fatábla hirdette: „Rudolph“. Az állat békésen
falatozott, de ahogy megérezte jelenlétét, felemelte a fejét. Gazdája
mosolyogva megvakargatta az orrát.
Élénken emlékezett még rá, amikor
csak kilenc szarvassal vágott bele
abba, amihez most már egy egész vállalata van, és Rudolph egyike volt ennek a kilencnek.
Innen az egyik golfkocsival átment
a közeli járműhangárba, ahol több
hosszú vonalban sorakoztak a szánok.
Némelyik körül szerelők tüsténkedtek
piros kezeslábasban, a visszhangos
csarnokban valahol mindig hallatszott
egy csavarpisztoly.
- Maguk jöttek a hatóságtól, ugye?
– lépett oda két nyakkendős férfihoz.
- Igen. Még négy szán van hátra,
de nem hiszem, hogy lenne bármi
gond – mondta az egyik mosolyogva. –
A szerelői nagyon jó munkát végeznek.
Délben felesége finom ebéddel
várta. Ez volt az egyetlen óra a nap
folyamán, amikor mindent kiűzött a
tudatából, és csak az ízekre koncentrált. De ahogy letette a villát, már
rohant is vissza a dolgára. Már csak a
postázó volt hátra. Hatalmas alapterületű épület volt, alagsorában a szerverteremmel, földszintjén a szortírozó volt, az emeleten pedig az
ügyintézők irodaboxai és a diszpécserközpont. A levelek ekkorra már
jellemzően mind beértek, csak néhány darab volt az egyik szortírozó
asztalon. Felmarkolta, hogy felvigye
azokat az emeletre, és megakadt a

szeme a kézbesítési címen. Mindig elmosolyodott azon, hogy rendre az
Északi-sarkra címzik küldeményeiket a
gyerekek. Pedig ott messze nem állt
rendelkezésre olyan infrastruktúra,
amely egy ilyen hatalmas üzemet el
tudna látni. Az emeletre érve viszont
megtorpant: itt is nagy volt a hangzavar, de az arcok feszültek voltak.

- Leállt a szerver, és az adatbázishoz sem férünk hozzá – lépett oda
hozzá azonnal a szemüveges, piros
kockás inges rendszergazda.
- Te jó ég, kész lesznek egyáltalán
a címlisták?
- A címeket még csak össze tudjuk
szedni a munkaállomásokról az egyik
központi gépre, de a járatok megszervezése már biztos nem megy papír alapon. Évtizedekkel ezelőtt csináltuk úgy, de akkor hónapokba telt.
- Jól van, reménykedjünk, hogy
mire odaérünk, újraéled a szerver.
Addig viszont segítek a kigyűjtésben.
Bár ő volt itt
mindenkinek a felettese, sosem derogált számára kivenni a részét a
munkából. Levetette kabátját, és
leült az egyik munkaállomáshoz. Gyorsan teltek az órák,
kinn besötétedett, mire a szervert
megjavították. Bekapcsolt a terem
teljes falát betöltő képernyő is, és
villámsebességgel rajzolta ki a különböző járatok útvonalait. Tapsvihar tört

A Közhír teljes szerkesztőségének nevében boldog karácsonyt és
szerencsés új évet kívánok!
kozhir.blog.hu
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ki a helyiségben, de ekkor a főnök
már kilépett az ajtón. Hazament, átvette a kiszállítói egyenruhát a vastag, kacsatoll bélésű kabáttal együtt,
repülős védőszemüvegét nyakába
akasztotta, majd beszállt felesége
mellé a ház előtt álló piros szolgálati
autóba. A vállalati reptérre vezető
úton nem beszélgettek, neje tudta,
hogy ilyenkor a legfeszültebb. Csak
az autórádióból szólt halkan a karácsonyi zene.
Vigyázz magadra – ölelte át kedvese, mikor megérkeztek a hangár
kifutóra néző ajtajaihoz.
Innentől már minden gyorsan zajlott.
Beült az 1-es sorozatszámú szán ülésére, mely előtt már felsorakoztak a
szarvasok. Eközben neje belépett az
irányítótorony körpanorámás termébe, és átadta az irányítóknak a
felszállási rendet. Mialatt a munkások a szán csomagterét rakodták,
a főnök ellenőrizte a navigációs és
kommunikációs rendszert. A rakodómunkások végeztek, a toronyban is
készen álltak. Eljött a pillanat. Lassan
elkezdett emelkedni a hangárajtó, és
elé tárult a fényárban úszó kifutópálya. A hókotrók éppen végeztek a
megtisztításával, de nemsokára kezdhetik elölről. Megrántotta a kantárt, a
szarvasok nekilendültek, és nehézkesen kivontatták a szánt a kifutópálya
elejére. Ilyenkor mindig behunyta a
szemét. És rögtön elcsendesült minden, csak a szívverését hallotta. Átgondolta, honnan is
jutott idáig, és
mennyire
hálás,
hogy ezt csinálhatja. Végre aznap
először megnyugodott, és mosoly ült
ki arcára.
- Egyes szán a
toronynak: az ellenőrzőlista kész, a felszállási engedélyt
megkérem.
- Torony az egyesnek – szólt felesége bársonyos hangja -, az engedélyt
megadom. Jó utat,
Télapó!

Sonci
25. oldal
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Kisvonaton a lillafüredi Mikulás

Immár kilenc éve, hogy a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
(LÁEV) első Mikulásvonata végigzakatolt az erdei vaspályán.
Azóta évi 16-17 ezer gyermek lelkét tölti meg felejthetetlen élménnyel. Mégis hogyan teszik ezt az acélvárosban?

lafüred között. Egy kivilágított mozdony mögött 4 (igény szerint 5 vagy 6)
kocsinyi virgonc gyerek foglal helyet,
mindez összesen 216 boldogsággal
teli, kicsi szívet jelent.
A szervezőknek manapság már
nem szükséges reklámozni a Mikulásvonatot az óvodák, bölcsődék számára. A 3-10 év közötti gyermekeket
a gondozók már visszatérő vendégekként hozzák, így a helyekre sokszor
úgy kell vadászni. Persze, ha valamely
intézményben nem szerveződik ilyen
jellegű kirándulás, a szülők maguk is
jegyet tudnak váltani a Mikulásvonatra.

Hosszú évek óta Miskolcon ez kicsit másképp megy, mint a legtöbb
helyen. A Télapó nem vándorol már el
az oviba, bölcsibe, hanem szorgos
manói a kisvasút Dorottya utcai végállomásán álló kivilágított és szép ruhába öltöztetett vonaton viszik el a
lurkókat a lillafüredi Mesebirodalomba.
Az út folyamán a manók felkészítik a gyerekeket, mire is kell számítaniuk a Bükk ölébe települt varázslatos
helyen. Az érkezés után a meleg vonatról a hideg peronokra kell leszállni, ám a nagyszakállú, piros
ruhást meglátva minden gyermeki
szív egyszerre dobban meg, s tölti el
a kicsiny testeket melegséggel. Ki-ki
félve, izgatottan, bátran, megilletődve, bőréből majd kibújva lép oda a
Mikuláshoz, aki a jó gyerekeknek átadja megérdemelt ajándékukat.
Az igazi varázs mégis csak ez
után következik. A gyerekek egy igazi
kis műsort láthatnak kedvenceik előadásában. De kik is a kedvencek? Természetesen
egytől
egyig
a
Mesebirodalom lelkes lakói. Itt élnek
a Százholdas Pagony hősei; Aprajafalva népe; Süsü a sárkány; az erdő

Az elmúlt években már az ország
más területein is felfedezhető volt,
hogy a Télapó P+R módszerrel leparkolja szánját, és villamossal utazik tovább a gyermekek boldogságáért. Ezt
első ízben 2009-ben, Debrecenben sikerült véghezvinni, amikor a kis,
sárga, favázas villamos feldíszítve, fedélzetén a Mikulással kigördült a
Nagyállomásra a gyermekek közé. Ezt
követően a tavalyi évben már a fővárosban is egy százéves villamos pótolta Üstökös, Íjas, Csillag, Táncos,
Pompás, Villám, Táltos, Ágas, na meg
Rudolf munkáját Budafok kocsiszíntől
egészen a Kamaraerdei Ifjúsági
Parkig.
Ha még egyszer gyerek lehetnék
egy december erejéig, biztos vagyok
benne, hogy egy ilyen mikulásünnep
életem egyik legkedvesebb emlékévé
válna, hiszen akár csak karácsonykor
a család képében, itt is szeretteimmel találkozhatok, a mesehősök és a
Télapó képében.

A december gyermeki szemmel
talán az év egyik legizgatottabban
várt hónapja. A szánkózás és hógolyózás élményén túl legszebb ünnepünk,
a karácsony is ekkor van. Egy gyermek
számára azonban már hamarabb elkezdődnek az élmények, nevezetesen
december 6-án, amikor is jön a várva
várt Mikulás, és megajándékozza a
jókat.

26. oldal

fura orvosa, Doktor Bubó. Az idei
évtől a legendás fabábu, Pinokkió; a
nagy, zöld ogrepár, Shrek és Fiona, valamint bolondos barátjuk, Szamár is
azon fáradoznak, hogy örök élményt
szerezzenek a csöppségeknek.
Mivel technikailag kivitelezhetetlen, hogy minden gyermek a jeles,
december 6-ai napon jusson el ebbe
a páratlan szépséggel bíró világba, a
Mikulásvonat már november 29-től
egészen december 19-ig szolgálatban
van teljes személyzetével.
A jelmezek mögött nem Jászai
Mari-díjas színészek bújnak meg,
hanem a miskolci középiskolák lelkes
diákjai, akik nem feledték el, hogy
nem is olyan rég még ők is kifényesített csizmával várták a Télapót. A
kezdeményezés szépsége és a gyermekek mesés élményei okán felbuzdulva a Lillafüredi Állami Erdei Vasút
dolgozóin és a középiskolásokon túl
már több mint 80 intézmény és gazdálkodó szervezet, valamint számos
önkéntes veszi ki részét a munkából.
A résztvevő középiskolások már
hetekkel hamarabb, szabadidejüket
feláldozva készülnek arra a pár napra,
ami nekik kijut a rendezvényből. Egyegy csoportra ugyanis valóban csak
pár nap jut, mert eme nemes feladatra évente több középiskola soksok
diákja
jelentkezik,
mely
kivételesen nagy odaadásról tesz tanúbizonyságot.

A hatalmas gyerektömeget napi
kettő-négy, összesen 84 alkalommal
egy kívül-belül feldíszített szerelvény
utaztatja a miskolci végállomás és Lil-

Stefipeti
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Kolikonyha

Hideg, komor, borongós téli esték, nyűgös reggelek várnak
ránk a következő hetekben. Nem is csoda, ha nincs kedvünk kitenni a lábunkat az utcára, és még arra is nehezen vesszük rá magunkat, hogy összekészülődjünk és bemenjünk iskolába előadást
hallgatni vagy a laborokat, gyakorlatokat elvégezni. Ez természetes reakció a téli időjárásra, viszont enni és inni kell, még ha
nincs is hozzá kedvünk (nekem legalábbis nincs…).
A legjobb a télben, hogy összekovácsolja az embereket, hiszen ha
nem mozdulsz ki és nem járod a várost órákon keresztül, nincs más választásod, mint bandázni a barátaiddal, szomszédaiddal, lakótársaddal,
és ilyenkor a legjobb együtt kimenni a
konyhába sütni-főzni. Ekkor jól jön,
ha olyan ételt készítünk, amit könnyű
pótolni, ha elfogy, ezért a mai főmenü
a hagymás hús lesz, mivel egyszerűen
elkészíthető, kimondottan laktató, és
20 perc alatt új adagot lehet készíteni
belőle – persze csak ha nem kell még
alapanyagért kiszaladni a sarki boltba.

Hozzávalók:
75 dkg csirkemellfilé
30 dkg zsírszalonna
2 közepes fej hagyma
Só
Sültcsirke fűszersó
Elkészítés: A szalonnát vékonyan
felszeleteljük, olaj, zsír és minden
egyéb kenőanyag nélkül serpenyőbe
tesszük, és kis lángon sütni kezdjük.
Közben a hagymát is vékonyra vágjuk, picit megsózzuk. Ha a szalonna
már elegendő zsírt eresztett, hozzáadjuk a hagymát, és közepes lángon
sütjük tovább őket. Olykor megforgatjuk; az a legjobb, ha minden hozzávaló egy darabig a serpenyő alján
sül háborítatlanul. Közben a csirkemellet is kisujjnyi vastag szeletekre
vágjuk fel, bőven megsózzuk, és a
sültcsirke fűszersót sem sajnálva róla
szórjuk meg. Mire végzünk a szeleteléssel és az ízesítéssel, a hagyma már

kellemes barnás színű, a szalonna pedig gyakorlatilag minden zsírját kiizzadta magából. Egy mélyebb tálba
vagy lábasba szedjük ki, de ügyeljünk
arra, hogy a zsiradék maradjon a serpenyőben, így nem kell külön zsírt
használnunk majd a húshoz, és a kész
ételünk sem fog tocsogni a nedvességtől
- és a zsírtól… A csirkemellet beletesszük
a szalonnazsíros serpenyőbe, jól átforgatjuk, lefedjük fedővel, és kis lángra
állítjuk a tűzhelyet.
Amíg nem hallunk
éles sercegő hangokat, addig nem kell bántani a csirkét,
persze azért 5-6 percenként nézzünk
rá, nehogy odapörkölődjön a finom
ebédünk, ilyenkor érdemes átforgatni
is egy kicsit. Amíg sül a hús, készítsünk
köretet a főételhez! Én a krumplipürét javaslom leginkább, mert az a legfinomabb átitatva a húsról leszivárgó
lével, ám sült krumplival is épp olyan
finom és ízletes.
Kb. 15-20 percnyi sütés után a
hús szép pirosra sül, ekkor borítsuk rá
az előzőleg elkészített hagymás szalonnára, jól keverjük össze. Fogyasztásnál fontos, hogy a hús a krumpli
fölé, és ne mellé kerüljön, mert így
érhető el az a kulináris gyönyör, amit
igazán finom ételek fogyasztásakor
érzékelhetünk. Nyugodtan fogyaszthatunk hozzá csalamádét, savanyú
uborkát. Befőttet nem javasolnék,
mert furcsa íze lehet a hagymával
kombinálva.
Ha jóllaktunk, ülepítsünk egy kicsit, addig elkészül a desszert is, aminek amúgy is állnia kell még pár órát,
úgyhogy nem fogunk bekómálni a mértéktelen mennyiségben elfogyasztott
finomságoktól. A desszertünk legyen
ma egy banános süti, ami személyes
kozhir.blog.hu

kedvenceim közé tartozik, mert az
összes hozzávalójáért külön-külön is
élek-halok.
Hozzávalók:
1 csomag kerek babapiskóta
1 margarin
1 tábla tejcsokoládé
3 banán
Elkészítés: A banánokat közepesen vastag karikákra szeleteljük, tényleg ne legyen nagyon vékony, mert elvesztené a süti a főként a banánból
adódó varázsát! Egy kisebb lábasban
forraljunk vizet, és közben helyezzünk felé egy másik edényt (lehetőleg
ugyanakkorát vagy kisebbet), melybe
beleraktuk a margarin felét és az
egész tábla csokit összedarabolva. A forró gőz
felett az olvadó vajból
és csokiból képezzünk
homogén,
folyékony
masszát. Ha ezzel megvagyunk, elő is vehetjük
a babapiskótákat, melyeket párosával egy-egy banánnal ragasszunk erősen
össze (igen, össze fog ragadni, nem kell félni), és forgassuk
meg óvatosan a csokiöntetben. Fóliázott tálcára vagy tányérra rakjuk őket
sorba - a fólia leginkább a mosogatás
kikerülését szolgálja. A kis gömböcöket nem szorosan egymás mellé pakolva kis ideig kint hagyjuk a melegen, majd 1-2 órára hűtőbe rakjuk.
Ennyi időre van szükségünk ahhoz,
hogy a babapiskótát megpuhítsa a banán és a csokimáz. A hűtőből kivéve
játszós ruhában javasolt fogyasztani,
mert nem nagyon láttam még olyan
embert, aki ne ette volna le magát ezzel a finomsággal. A csokit pedig még
mindig irtó nehéz és kellemetlen feladat kiszedni a kedvenc pólónkból…
Karácsonyra nagyon finom deszszert lehet ez, különösen akkor, ha
meglepjük vele a szüleinket, és nem
nekik kell még az ünnepi menü után a
süteményt fáradságos munkával elkészíteni.
Jó étvágyat és boldog karácsonyt
kívánok mindnyájatoknak!

Zsu
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Marley meg én

A legtöbb pár úgy gondolja, hogy a gyerekvállalás előtt érdemes venni először egy kutyát, hogy kipróbálják, mennyire lennének jók a nevelésben. Viszont mi történik akkor, ha a nagy
barna gombszemek mögött a világ legkezelhetetlenebb kutyája
rejtőzik? Meddig lehet türelemmel bírni azt, hogy a lakásunk úgy
néz ki, mint ahol hurrikán tombolt? Rámehet akár a kapcsolat is?
John (Owen Wilson) és Jenny
(Jennifer Aniston) friss házasok, és egy
teljesen új városba költöznek, hogy
együtt kezdhessék el közös életüket.
Már mindenük megvan; új ház, új
munka, de John még nem szeretne magasabb szintre lépni a kapcsolatukban,
így barátja tanácsára vesz a feleségének egy kis labradort. Közösen választják ki a leendő családtagot, és egy
leárazott kutyus mellett döntenek.
Hamarosan kiderül, hogy a gyönyörű
kiskutya nem véletlenül volt akciós, hiszen nem várt meglepetéseket okoz a
párnak. Szép lassan rájönnek, hogy
több probléma van vele, mint egy gyerekkel lett volna. Marley nagyon gyorsan otthon érzi magát az új helyen,
rögtön át is rendezi az egész lakást:

széttépi a párnákat, a kanapét, leszedi
a tapétát, sőt megeszi az üzenetrögzítőt is, ezen kívül teljesen önfejű, és
nem hajlandó senkire sem hallgatni. A
gazdik úgy döntenek, hogy ez így nem
mehet tovább, és meg kell fékezni a
kutyust, de még a szigorú kiképző tiszt
is csődöt mond nála.
Amikor a pár elutazik két hétre,
és a kutyát otthon hagyják egy állatbarát lányra, arra térnek haza, hogy a
lakás romokban hever, a lány pedig a
sátán kutyájának nevezi Marley-t, és
teljesen összeroppanva elszalad. Ahogy
a család elkezd bővülni, és egyre több
gyerek lesz a házban, egyre nehezebb
a kutyát elviselni, hiába öregszik és tud
már alig felmenni a lépcsőn, ő még
mindig minden létező dolgot megrág.

Tame Impala: Lonerism

Az e havi lemezajánlóban egy fiatal, feltörekvő, Ausztrália
legeldugottabb városából származó rockzenekar második albumáról lesz szó. A Tame Impala éppen másfél hónapja adott először
koncertet térségünkben, azonban az érdeklődőknek egészen Bécsig kellett utazniuk érte.
Az egyetemi újságírókkal kapcsolatos tévhitekkel szemben a szerkesztőség tagjai nem járnak hetente az
operába is sajtókártyával. Ezért is
kellett lemondanom az élményről, de
nem sokkal később az előző ajánlóban
kivesézett Beach
House ottani fellépésével vigasztaltam magam.
Azért érdekes az
összehasonlítás,
mert míg az utóbbi pontosan ugyanúgy szólt élőben,
mint felvételen, a
Lonerism-ön hallható stúdióbűvészkedés koncerten reprodukálhatatlannak tűnik. Jó lett volna, ha ezt az én
jelenlétemben cáfolják meg.
28. oldal

A Tame Impala azon pszichedelikus zenekarok közé tartozik, amelyek új ötletek helyett a késő ’60-as
évekből származó hőseik műveit hasznosítják újra (pár éve ilyen volt pl. a
Wolfmother). Az új anyag persze nem
írható le ilyen egyszerűen. A végletekig retrós stúdiótechnika teremtette lila ködön keresztülhatolva az
elmúlt évtized indie rockjának hagyományából is tisztességes adagot
kapunk. Személyes kedvencem, az
Apocalypse Dreams például egy soha
véget nem érő gitártémával zár, á la
Deerhunter. A Strokes első albumát
megidéző Why Won’t They Talk to
Me-vel bezárólag a lemez közepe kissé unalomba fullad, majd újult erővel
teszi libabőrössé a hallgatót. A Feels
Like We Only Go Backwards az év egyik

Marley-t mégis imádja a családja, és a
világ semmilyen kincséért el nem cserélnék egy másik kutyára. Ő egy igazi
egyéniség. Utólag visszagondolva már
csak nevetni tudnak azon, hogy milyen
elképesztő dolgokra volt képes. Marley
tehát nem csodakutya, semmilyen
extra képességgel nem rendelkezik,
nem tud életeket menteni, nem talál
haza bárhonnan, mégis a világ legjobb
kutyája a családja számára.
Ez a film nem egy tipikus kutyás
vígjáték, nem egy gyerekeknek szóló
megható történet egy kutya kivételes
képességeiről, épp ellenkezőleg. A
film középpontjában egy elképesztően rosszcsont kutyus áll, aki egyszerűen
fegyelmezhetetlen, ugyanakkor mégis a világ legimádnivalóbb kutyája. Minden négylábú barátjának kötelező ez
a film.

Bia

tökéletes popdala, a Keep on Lying pedig a Doors legszebb acid rock-pillanataira emlékeztet. Ezek után következik az album központi műve, az Elephant, amely röfögő basszusával, glam
rockos ritmusával, John Lennon reinkarnációjának énekhangjával a Beatles és a Deep Purple szerelemgyereke
is lehetne. A Bachot és Schubertet is
megidéző utolsó két dal már csak a hab
a stíluskavalkád tortáján.
Előre borítékolható, hogy a Lonerism rendre szerepelni fog a zenei
magazinok év végi „best of” jellegű listáinak élbolyában. Lehetetlen néhány
mondatban összefoglalni a lemez hangulatát, ezért egy Youtube-on talált
hozzászólást idézek: „Pompás ötletem
támadt Halloweenra! Beöltözöm John
Lennonnak, felrakom ezt az albumot,
leülök az ágyam szélére, és azt képzelem majd, hogy egy űrkalóz vagyok
a 25. századból.”.

Csaba
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Keresd meg
a két kép között a 12 különbséget!

Keresd
meg a helyes
utat a labirintusban!

Nem mi mondtuk…

Rovatunkban tisztelt oktatóink legnépszerűbb mondataiból gyűjtünk össze egy csokorra valót.

"Például ez a péntek tíztől délig is egy fárasztó igénybevétel."

"Egy elég gusztustalan hasonlat: Egy szumóbirkózót ha meg akarok emelni,
az sikerül? Igen, ha medencében csinálom... Na ez így még gyanúsabb!"
"Világos, hogyha egy dugattyúra egy anyaelefántot teszek, jobban nyomja,
mint egy szopós macskakölyök"
"Ja, hogy Önöket most felébresztettem, elnézést kérek!"

"A közlekedésben van például az energiarendszer, amit mostanában gyakran eltulajdonítanak..."

(Jármű-anyagtechnológia 1.)
(ÁJGT)
(ÁJGT)

(Műszaki kémia)

(Közlekedési információs rendszerek II.)

"Mérnökök vagytok, nem? Ismeritek a for-ciklust, nem? Na, akkor értitek
az integrált, nem??"

(Matematika II.)

"A jó autószerelő úgy áll hozzá az autóhoz, mint ahogy nekünk kell az integrálokhoz." (Több nézőpontból kell megnézni.)

(Matematika II.)

"Mi történik, amikor a marslakó először lát biciklit?"

(Matematika II.)

"Ha sugárhajtóművet rakunk egy autóra, az még nem minősül közúti közlekedésnek."
(Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan)

Személyiségvédelmi okokból nem közöljük az iménti idézetek alkotóját és természetesen gyűjtőjét sem. Viszont
egy újabb ok, hogy mindenki gyakrabban járjon órákra és többet jegyzeteljen.
kozhir.blog.hu
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A férj szomorúan megy az orvoshoz. Mikor rá kerül a sor, az orvos megkérdezi a szokásos szöveget (mi a panasza?) A férj válaszként ezt mondja:
- Doktor úr, a legnagyobb problémám az, hogy a feleségem időtlen-idők
óta nem szeretkezik velem.
Mire az orvos behívja a feleséget,
aki másnap meg is jelenik.
- Doktor úr? Lehetek őszinte?
- Hát nem azért van itt?
- Na jó. Azért nem szeretkezem a
férjemmel, mert reggel későn kelek,
mivel fáradt vagyok, ezért kénytelen
vagyok taxit hívni. Persze a pénzt
mindig otthon hagyom, és a taxis
megkérdezi: "Rendőrt hívjak, vagy
megoldjuk másképp?" Mire én: "Megoldjuk másképp." Ezért késve érek be
az irodába, ahol a főnök megkérdezi:
"Kirúgjam, vagy megoldjuk másképp?"
Mire én: "Megoldjuk másképp." Mivel a
főnök csak este ér rá, ezért kénytelen
vagyok taxit hívni, de pénzem ugye
nincs. Ezért megkérdezi a taxis: "Rendőrt hívjak, vagy megoldjuk másképp?"
Mire én: "Megoldjuk másképp." Mire hazaérek ezért hulla fáradt vagyok, és
csak aludni tudok.
Erre az orvos:
- Elmondjam a férjének, vagy
megoldjuk másképp?
***
-Mi az? Havonta egyszer jön és 4
napig tart?
-Szoctám
***
Eligazításon:
- Jelentem, őrmester úr, leégett
a kocsiban a kuplung!
- Maga barom! Nem megmondtam, hogy nincs bent dohányzás!
***
Egy viharos éjszakán zajlott a
következő rádióbeszélgetés a repülőtér irányítótornyában:
Első hang a rádióból:
- Torony, 3000 láb magasan vagyok
a Heli-pad 1 felett!
Egy másik hang a rádióból:
- Torony, az lehetetlen! Én is
3000 lábon vagyok a Heli-pad 1 felett!
Pár másodperc döbbent csend, az
irányítótorony személyzete döbbenten
várja a robbanást.
Ekkor az első hang ismét:
- Te hülye! Te az én másodpilótám
vagy!
30. oldal
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Dévényi Tibi bácsi kifogja az
aranyhalat. Bámulják egymást egy darabig, majd megszólal az aranyhal: -Na
ilyenkor mi a franc van?
***
- Na, hogy megy a lányodnak az
autóvezetés?
- Mint a villám!
- Olyan gyorsan?
- Áhh! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik...
***
-Hol buliznak a villamosok?
-Trambulin!
***
Autós a benzinkútnál:
- Kérem ellenőrizze az abroncsokat!
Mire a kutas:
- Egy, kettő, három, négy... Megvan az összes!
***
Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet,
csikorognak a fékek, a gép nagy nehezen éppen meg tud állni a leszállópálya vége előtt.
- Nem hiszem, hogy ez a leszállópálya hosszabb lenne 400 méternél
- mondja a pilóta.
Mire a másodpilóta:
- Igaz, viszont legalább 5 kilométer széles.
***
Egy hatalmas katonai teherszállító repülőgépet kísér két vadászgép. A
pilóták rádión keresztül beszélgetnek
egymással unaloműzésként. A vadászpilóták elkezdenek mindenféle műrepülő gyakorlatokat végezni. Egyikük átszól a teherszállító gép pilótájának:
- Látod, pupák, mire jók ezek a kis
madarak?
A nagy gép pilótája visszaszól:
- Ugyan már, ez semmi. Most én
jövök, ezt biztos nem tudjátok utánam
csinálni!
A két vadászgép hátrébb húzódik,
várják a mutatványt, de a nagy gép
rendületlenül repül tovább. Öt perc
múlva a pilóta beleszól az éterbe:
- Na, láttátok?
- Nem láttunk semmit. Miért, mit
csináltál?
- Lássuk csak: robotpilótára kapcsoltam, felálltam, kinyújtóztattam a
lábaimat, ittam egy kávét, és hátramentem a klotyóba...

Egy angol család száll meg egy budapesti hotelben, a 222-es szobában.
A férj telefonon rendel két rumot:
- Two rums to room two two two.
A recepciós:
- Taram taram tam tam tam...
szórakozz mással...
***
A rendőr megállítja a szőke nőt:
– Hölgyem, kérem a nevét!
– Na de akkor engem hogyan fognak hívni?
***
Beviszi az apa a fiát a kocsmába.
Kér két felest, majd az egyiket a fia elé
teszi.
- Igyál! - szól a fiához.
- Pfuj de rossz ez! Hogy lehet ezt
meginni? - szól a gyerek.
Erre az apa:-Na látod! Anyád meg
azt hiszi, hogy szórakozni járok ide.
***
- Mi az, amikor a hamburger mosolyog?
- ???
- Kaján vigyor!
***
-Mit írt a hableány az ajtajára?
-Halkan gyere be!
***
Összevissza vert ember támolyog
be az orvoshoz. A doki szörnyülködve
kérdi:
- Magával meg mi történt jóember?
- Nekem jött egy hattyú.
- Egy hattyú?
- Utána elütött egy ufó.
- Hmm, egy ufó...
- Aztán meg megcsapott egy angyal.
- Aha, értem. És utána?
- Végül leállt a menet a körhintán...
***
Két székely vágja a fát télen,rohadt hidegben:
-Te koma,hol van a füles sapkád??
-Amióta balesetem volt nem hordom!!
-Milyen baleseted volt??
-Megkínáltak pálinkával és nem
hallottam!!
***
- Ha sok alkoholt iszom, akkor alkoholista leszek.
- Ha sok fantát, akkor fantasztikus?
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