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Főszerkesztői jegyzet
Kedves Gólya!
Minden út az első lépéssel kezdődik. Azzal, hogy felvételt nyertél
a BME egyik legnehezebb karára, az
első lépést megtetted egy nagyon
hosszú úton – mely néha inkább útvesztőnek tűnik. Engedd meg, hogy
beálljak a sorba, és elismerésemet
fejezzem ki!
Bár még nagyon rövid időszakot töltöttél el karunkon, mégis valószínűleg sokszor hallottad, hogy
a közlekkart barátok, segítő társak
nélkül elvégezni nagyon nehéz,
ezért a gratuláción felül kérlek,
hogy fogadd el a Közhír szerkesztőségtől ezt az újságot, melyben egy
kis csomagot szeretnénk átadni neked a hosszú útra.
Kik is vagyunk mi, és miért
akarunk tanácsokkal ellátni?
Ugyanolyan közlekkari hallgatók vagyunk, mint te, akik a tanuláson túlmenően találtak egy hobbit
(és nem Frodóról van szó), amivel
hónapról-hónapra,
hétről-hétre
foglalkoznak. Ez a hobbi pedig az
újságírás, -szerkesztés. Egyikünk
sem végzett újságíró, nincsen profi
menedzsmentünk és nincsenek szuper eszközeink sem – ez néha meg
is látszik. A legfontosabb azonban,
hogy a lelkesedésünk vezet minket,
hogy a tanítási időszak minden hónapjában összeállítsunk egy lapot,
amelyben helyet kapnak az olvasókat érintő kari, egyetemi hírek, interjúk, szórakoztató írások, és egy
kis szakmai rész is.

Mi az a Gólyahír?

A Közhír nektek, Gólyáknak
szánt különkiadása, melyet hosszú
évek írt és íratlan emlékei, tapasztalatai alapján állítunk össze – minden évben csiszolgatva egy kicsit -,
hogy a karunkra tévedő gólyasereg
a lehető leghasznosabb tudnivalókkal felvértezve vegye fel a harcot a
mindennapi problémák és ádáz számonkérések ellen.
Szabad perceidben böngészd
át az újság minden egyes oldalát,
biztosan találsz benne olyat, ami
már megfordult a fejedben, csak
elfelejtetted – esetleg nem merted
– megkérdezni. Ha a Gólyahírben
valamire nem találsz választ, kérdezd bátran mentorodat, a felsőbb
éveseket, vagy keress minket!
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Kedves legifjabb Közlekesek!
Ezúton szeretnék gratulálni Önöknek, hogy sikeresen túljutottak a felvételin és szeptemberben az ország vezető műszaki felsőoktatási intézményén, a BME-n kezdik meg tanulmányaikat. Különösen örülök annak, hogy idén nagyon sokan és
nagyon jó pontszámokkal kerültek be a Közlekedésmérnöki és
Járműmérnöki Kar alap és mesterszakjaira.
A kar gondozásában lévő három mérnöki szak (a járműmérnöki,
a közlekedésmérnöki és logisztikai
mérnöki) olyan műszaki területeket
fed le, amelyek ma a legkeresettebbek között vannak itthon és külföldön egyaránt. A nálunk végzett
mérnökök elhelyezkedési esélyei
nagyon jók, sőt jelentős többletkereslet mutatkozik irántuk.
A sikeres felvételi azonban nem
jelenti automatikusan a diploma
megszerzését, mert a Műegyetem
és a kar magas követelményeket
támaszt a hallgatókkal szemben.
Ráadásul az egyetem elsőre kötetlenebbnek tűnik, mint a középiskola.
Egyes órák látogatása nem kötelező,
a kreditrendszerben az előrehaladás
is nagy szabadságot enged meg. Ez
azonban csak a látszat, mert a ta-

pasztalat az, hogy aki nem jár be,
és nem megfelelő ütemben halad,
az már az első félévben könnyen elcsúszik és később hatalmas hátrányt
halmoz fel, és így végül egyáltalán
nem jut el a diplomáig.
Nem kell azonban ettől megrémülni, kitartással, szorgalommal
mindenki képes elvégezni az egyetemet. Sokan nem érzik, de ebben
az életkorban még hatalmas energiája és lendülete van az embernek.
Ezt a dinamizmust kell mindenkinek
előhoznia magából és kihasználnia,
célszerű minél több képességet és
tudást elsajátítani, nyelveket tanulni. Az egyetemi évek alatti szellemi gyarapodás meghatározó lesz az
egész élet során.
Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy az alapszak elvégzése

nem jelenti az egyetem végét, az
csak egy állomás, az igazi (mester) mérnökké válás folyamatában.
Mi minden alapszakra beiratkozott
hallgatónkat a mesterszak elvégzéséig szeretnénk elkísérni. Sokan rövid távú megfontolásokból adódóan
nem mennek tovább MSc-re, és félidőben megállnak, fél tudással, ami
hosszú távon egyáltalán nem lesz
kifizetődő.
Az oktatók és a hallgatók egy
csónakban eveznek. Csak közösen
tudunk eredményes munkát végezni, csak közös erőfeszítéssel érjük el, hogy a tanteremben magas
színvonalon történjen az oktatás és
mindenki a lehető legtöbbet hozza ki magából. Bízom benne, hogy
minden kedves hallgatónk sikeres és
eredményes tanulmányokat folytat
majd és emlékezetesek maradnak
az egyetemi diákévei.

Dr. Varga István
dékán

Alapfogalmak
Biztosan találkoztál már pár olyan – egyetemmel kapcsolatos – fogalommal, melynek nem tudtad a jelentését. A következő kis szószedet a legfontosabbakat mutatja be ezek közül.
Aláírás
A tárgyak teljesítését egy aláírással, illetve egy érdemjeggyel jelzik. Három fajta tantárgy létezik: az
aláírásra végződő tantárgy, a félévközi jeggyel záruló, illetve a vizsgás. A
második esetben az aláírással együtt
kapod meg az érdemjegyedet, míg a
harmadik esetben az aláírás a vizsgára
bocsátás feltétele, a végleges jegyet
csak ez után fogod megkapni.
Félév
A középiskolától eltérően az oktatási időszakot az egyetemen félévekre
tagolják. Minden félév az oktatás nélküli regisztrációs héttel kezdődik – ek4. oldal

kor lehet beiratkozni, tárgyfelvételt
véglegesíteni, stb. –, melyet 14 oktatási hét követ – ekkor folyik a tanítás,
órákra jársz, házi feladatot készítesz,
zéhára tanulsz, majd zéhát írsz. Ezután nyílik lehetőséged a pótlási héten a hiányzó feladatok teljesítésére.
A félévet a négyhetes vizsgaidőszak
zárja le, mely során már nincsenek
tanórák, csak egyre fogyó vizsgalehetőségek.
Egy félév lehet aktív vagy pas�szív. Az első esetben zavartalanul
folyik az oktatás, a második esetben
viszont szünetel a hallgatói jogviszony,
tehát nem vehetsz fel tárgyakat, sőt
a diákigazolványodra sem kapsz matricát. Fontos, hogy a képzés során ös�szesen négy passzív félévet vehetsz
igénybe, és egymás után maximum

csak kettőt. Passzív félév alatt nincsenek kötelességeid az egyetem felé, de
az egyetemnek sem feléd. Hallgatói
jogviszonyod él, csak szünetel. A társadalombiztosítást ez idő alatt is fizeti
utánad az egyetem.
Hallgatói jogviszony
Ez egy igen fontos dolog, mely
akkor jön létre, mikor beiratkozol
az egyetemre. Innentől fogva nagyon kell rá vigyáznod, nehogy saját
akaratod ellenére megszüntessék!
Mikor tehetik ezt meg? Ha az azonos
tárgyból tett vizsgáid száma eléri a
hatot - és az utolsó sem sikerül; túl
sok passzív félévvel rendelkezel; egymás után kétszer nem nyilatkozol
a Neptunon keresztül, hogy aktívan
vagy passzívan szeretnéd eltölteni a
félévet; vagy kifutsz a maximális képzési idődből, mely a rendes képzési
idő duplája (pl. 7 féléves képzés ese-
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tén 14 félév); továbbá fegyelmi eljárás miatt is elbocsáthatnak.
Kreditpont, kreditrendszer
A kreditrendszer lényege, hogy
egy mutatószám irányt adjon arról,
mennyi munkaórát kell ráfordítani
egy tárgyra, hogy sikeresen teljesíthesd. Jelenleg 1 kredit = 30 munkaóra. Ez két részből áll: abból az időből, amit előadáson töltesz, illetve
abból az időből, amit otthoni tanulással. Vegyük példaként a Mechanika I. –
Statika tárgyat, mely 4 kredites. Ezek
szerint 4*30=120 munkaórába kerül
teljesíteni a tárgyat. Hogy néz ez ki?
Heti két óra előadás és heti két óra
gyakorlat van a tárgyból. Ez összesen
56 órát jelent egy félév során (mivel
14 oktatási hét van). A fennmaradó
időt (64 órát) pedig valószínűleg otthon, a jegyzet fölött görnyedve kell
eltölteni, hogy valamerre görbüljön
az év végi jegy. Ezt a 120 órát persze
nem feltétlenül kötelező rászánni a
tárgyra, lehet, hogy valaki órára járással, és egy óra otthoni tanulással
is teljesíteni tudja a tárgyat (bár ez
igen valószínűtlen), de az is lehet,
hogy otthon még legalább 100 órát
kell vele foglalkoznia!
KTH
A Központi Tanulmányi Hivatal
rövidítése, mellyel már találkozhattál,
mikor megkaptad a felvételidről az értesítést. Számos ügyet már magadnak
kell elintézned, és amiket Neptunon
keresztül nem tudsz, valószínűleg itt
kell majd. Az R épület földszintjén található, honlapját (www.kth.bme.hu)
érdemes gyakran látogatni, mivel sok
hasznos információt találhatsz rajta.
Ügyintézés kizárólag nyitvatartási időben történik, sorszámhúzó rendszerben.
Mintatanterv
Ez egy olyan leírás, mely tartalmazza, hogy mintaszerűen hogyan
kellene haladnod tanulmányaiddal,
félévente melyik 30 kreditet kellene teljesíteni. Továbbá tartalmazza
az előtanulmányi rendet, ami leírja
az egyes tárgyak előkövetelményeit,

például a Számítástechnika II.-t valószínűleg nem fogod megérteni a
Számítástechnika I. tananyagának ismerete nélkül. A mintatantervet a kar
honlapján: a kozlekedes.bme.hu-n
érheted el. A kreditrendszer viszont
lehetővé teszi, hogy egyes dolgokban
eltérj a mintatantervtől (ha az előtanulmányi rend is engedi).
Neptun
Ez a hallgatói információs rendszerünk. Nagyon sok funkciója van,
a félév eleji bejelentkezési kötelezettségedtől kezdve a tárgy- és vizsgafelvételen keresztül a tanulmányi
eredmények számontartásán át a különböző díjbefizetési lehetőségekig
és elektronikus kérelmek leadásáig,
sőt, még az oktatás véleményezése is
itt történhet. Érdemes átböngészni,
hogy később gördülékenyen intézhesd
az ügyeidet rajta!
Ösztöndíj
Ez az egyik kellemes része az
egyetemnek. Több fajta ösztöndíj létezik, mindenképpen érdemes
körbenézni, mivel ezek közül csak a
tanulmányi ösztöndíj jár automatikusan! De szépen sorban: a tanulmányi
ösztöndíj mindig az előző félév tanulmányi eredménye, pontosabban
az ösztöndíj indexe (ösztöndíj index
= (tárgy kreditszáma*érdemjegy)/30)
alapján határozzák meg, s egy jó átlaggal akár a havi 30-35000 Ft-ot is
elérheti, tehát megéri jól teljesíteni.
Tanulmányi ösztöndíj a második félévtől járhat.
Tanulmányi, szakmai és közéleti
tevékenység alapján pályázható meg
a köztársasági ösztöndíj. A hátrányosabb helyzetben lévők pályázhatnak
rendszeres szociális ösztöndíjra,
mely már az első félévben is elnyerhető, továbbá alaptámogatásra (ezt
csak a Térítési és Juttatási Szabályzatban meghatározott 1. vagy 2.
rászorultsági kategóriába tartozók
kaphatják meg). A közösségi tevékenységet pedig a Kari BME ösztöndíj jutalmazza. Ezek a legismertebb
ösztöndíjak, de érdemes alaposan
körültekinteni, mert még ezeken kívül is akad néhány.
kozhir.blog.hu

ZH
A zárthelyi dolgozat rövidítése,
melytől sűrűn kiver majd a veríték.
Jellegre hasonló, mint a középiskolás
témazáró dolgozat, viszont nagyobb
tananyagot kér számon. Kedvezőbb viszont, hogy a félév elején bejelentik
az időpontját, lehet pótolni – persze
csak módjával: a zh-knak csak legfeljebb fele pótolható (páratlan szám
esetén lefelé kerekítve, tehát például
3-ból 2), illetve egy zh a félév végén
másodszorra is pótolható, ha az első
pótlás nem sikerült volna. A zh-n szerzett jegy legtöbb tárgynál igen erősen
beleszámít a félév végén megszerzett
jegybe, kivéve pár vizsgás tárgyat,
ahol inkább a vizsgán szerzett jegy dominál.
Finanszírozási státuszod
megváltozása
Finanszírozási besorolásod – állami
ösztöndíjas vagy önköltséges - egy
tanév időtartamra szól, megváltozhat:
1. Állami ösztöndíjas hallgatók átsorolása önköltségesre, ha a hallgatóra
vonatkozóan egyszerre teljesül, hogy:
- az utolsó két aktív félévében nem
teljesítesz legalább 30 mintatanterv
szerinti kreditet és legalább 2,00-ás
súlyozott tanulmányi átlagot nem
éred el,
- az egyetemen adott képzésed keretében egynél több befejezett aktív
félévvel rendelkezel,
- hallgatói jogviszonyod az előző átsorolás időszak óta a Kari Tanulmányi Bizottság egyik félévben sem
szüneteltette utólagosan.
2. Állami ösztöndíjas hallgatók átkerülnek önköltségesre, ha a hallgató
kimerítette a képzéshez rendelkezésére álló támogatási időt.
3. Állami ösztöndíjas hallgató saját kérésére átjelentkezhet önköltségesre.
4. Önköltséges hallgató saját kérésére
átjelentkezhet állami ösztöndíjasra,
amennyiben szabályzatban előírt
feltételeket teljesítni.
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Karunk szerkezete
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyolc karának egyike, amely az egyetemen belül külön igazgatási szervezettel
rendelkezik. A kart az állományba tartozó oktatók, kutatók,
alkalmazottak és hallgatók alkotják.
A kar önkormányzati vezető
testülete a Kari Tanács, melynek az
elnöke a dékán. A kar vezetője a dékán, Dr. Varga István egyetemi docens. A dékán munkáját megosztja
helyetteseivel, Dr. Eleőd Andrással
(nemzetközi és tudományos ügyek),
Dr. Szabó Andrással (oktatási ügyek)
és Dr. Mándoki Péterrel (gazdasági
ügyek). Az oktatást részben karunk,
részben más karok tanszékei, ill. intézetei látják el.
Anyagmozgatási és
Logisztikai Rendszerek Tanszék
(L épület)
Tanszékvezető: Dr. Bohács
Gábor egyetemi docens
Honlap: logisztika.bme.hu
A tanszék a logisztika különböző területeit fogja át. Kollégáik munkacsoportos beosztásban az
alábbi főbb területeken végeznek
szakmai tevékenységet: anyagmozgatógépek tervezése és vizsgálata,
anyagmozgató rendszerek automatizálása, építésgépesítés, építőipari
logisztika, raktár-technológia, lean
logisztika, ellátási hálózatok és
áruszállítási rendszerek, logisztikai
információs rendszerek, logisztikai
rendszerek modellezése. Feladatuknak tekintik a logisztikai tárgyak
oktatásán túl az ipar szereplőivel
történő, logisztikai projektekben
való részvételt, illetve a folyamatos
kutatási tevékenységet is.
Járműelemek és
Járműszerkezet-analízis Tanszék
(St épület 2. em)
Tanszékvezető: Dr. Szőke Dezső egyetemi docens
Honlap: www.jht.bme.hu és
www.kme.bme.hu
A tanszék az alaptárgyi és
alkalmazott mechanika, járműdinamika, váz-, tartó- és kön�nyűszerkezetek, a járműváz- és
6. oldal

tartószerkezetek (mobil gépek)
szilárdsági ellenőrzése (számítás,
méretezés), szerkezetanalízis, kocsiszekrények tervezése, szerkezetdinamika területéhez, továbbá a
gépszerkezetek felépítésének, működésének megértéséhez, valamint
gépek tervezéséhez szükséges alapismereteket oktatja, beleértve a
számítógépeknek - ezen a speciális
területen való - használatát is, különös tekintettel a járművek és mobil gépek sajátosságaira. Az alapképzés minden szemeszterében, a
gépész szakirányban pedig a szakképzésben is vannak részben kötelező, részben választható tárgyaik,
beleértve a diplomatervezést is.

Gépjárművek és
Járműgyártás Tanszék
(J épület 5. em. és St. épület fszt.)
Tanszékvezető: Dr. Palkovics
László egyetemi tanár
Honlap: www.auto.bme.hu és
www.kgtt.bme.hu
A tanszék fő célja olyan gépészmérnökök képzése, akik a különböző, gépjárművek, gépjármű
fődarabok tervezésével, korszerűsítésével, gyártásával, kereskedelmével, üzemeltetésével, közlekedésbiztonságával, oktatásával
foglalkozó intézmények és cégek
műszaki-tudományos
problémáit
képesek magas szinten megoldani.

Továbbá a tanszék a járműgyártás
és javítás technológiáit is oktatja, kutatja-fejleszti. Foglalkozik a
surface engineering tudományterület továbbfejlesztésével, különös
tekintettel a lézeres-, a plazmaszórási és az új karbantartási technológiákra. Ezen belül a fémes és nemfémes anyagok (pl. mátrixanyagok,
kerámiák, kompozitok) előállításával, vizsgálatával, megmunkálásával, járművek karbantartásával,
javítástechnológiájával, gyors prototípus előállításával, élettartam
növelésével, minőségbiztosítással.
Közlekedés- és
Járműirányítási Tanszék
(St épület 1. em)
Tanszékvezető: Dr. Gáspár Péter egyetemi tanár
Honlap: www.kka.bme.hu
A tanszék a közúti-, a vasúti-,
a légi- és a vízi közlekedés automatizálási és forgalombiztonsági
berendezéseit oktatja. Az ezek
elsajátításához szükséges számítástechnikai és irányítástechnikai
ismeretek oktatása is a feladata.
Kutatási területei: számítógépes
irányítású
közlekedésbiztonsági
berendezések tervezése, közúti-,
vasúti-, légi- és vízi járművek automatikus irányítástechnikája, villamos hajtású autók.
Közlekedésüzemi és
Közlekedésgazdasági Tanszék
(St épület 4. em)
Tanszékvezető: Dr. Tóth János
egyetemi docens
Honlap: www.kukg.bme.hu
A tanszék szakterülete a közlekedési (személyszállítási és árutovábbítási) rendszerek kialakításával és működtetésével kapcsolatos
alapfolyamati, információkezelési
és gazdasági ismeretek komplex
oktatása, illetve kutatása és az
alkalmazással kapcsolatos feladatok megoldása összközlekedési
és alágazati bontásban. A kompetenciájába tartozik a közlekedési
hálózatok, közlekedési valamint
árutovábbítási folyamatok és szolgáltatások stratégiai és operatív
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szintű megtervezése, technológiájának kialakítása, üzemeltetése és
menedzsmentje, gazdálkodásának
megszervezése, műszaki-gazdasági értékelése és jogi szabályozása
a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontok figyelembe
vételével. A tanszék által oktatott
tárgyak átfogják az üzemi, technológiai, gazdasági, informatikai,
szervezési, vezetési és menedzsment ismeretek széles skáláját.
Vasúti Járművek,
Repülőgépek és Hajók Tanszék
(J épület 4. em.)
Tanszékvezető:
Dr. Rohács Dániel adjunktus
Honlap: www.vrht.bme.hu
A tanszék szakterülete: vasúti járművek és járműrendszerek,
hő- és áramlástechnikai gépek,
valamint repülőgépek és hajók
konstrukciója, dinamikai-, irányí-

tási-, energetikai- és környezetterhelési folyamatai elméleti- és
mérésekre támaszkodó analízise,
számítógépes modellezése, numerikus szimulációja, optimálása. A
vasúti járművek üzemeltetésének
műszaki kérdései: járműelhasználódási, járműdiagnosztikai, jármű-megbízhatósági
vizsgálatok.
Vasúti kutatási területei: vasúti
kerék- és sínkopás; vasúti féktechnikai mérések és szimulációk; vasúti járműdiagnosztika - fenntartási
rendszerek; jármű-megbízhatósági
vizsgálatok; vasúti hajtástechnika;
vasúti
járműrendszer-dinamika;
vonatok dinamikája és energetikája; tribológiai kísérletek görgős
próbapadon; vasúti pályaminősítő
jármű kifejlesztése.
Oktatási kérdésekben a tanszékek közvetlen kapcsolatban
állnak a hallgatókkal. A félévek
elején tájékoztatást adnak a tanszéki elvárásokról, a számonkérés

További kari szervezeti egységek
1. Munkavédelmi Továbbképző Központ
(K épület 2. em. 86.)
vezetője: Dr. Koch Mária igazgató
Honlap: mtk.bme.hu
2. Elektronikus Jármű és Járműirányítási
Tudásközpont (J épület 5. em. 16.)
vezetője: Dr. Stukovszky Zsolt igazgató
Honlap: www.ejjt.bme.hu

módjáról. A tudnivalókat a tanszéki
hirdetőtáblákon teszik közzé, amelyeket minden hallgatónak saját
érdekében rendszeresen ajánlatos
tanulmányozni.

Forrás: www.kozlekedes.bme.hu

Közlekkari ki-kicsoda
Egyetemi pályafutásotok során a legnagyobb tudást profes�szoraitoktól, oktatóitoktól fogjátok megkapni, azonban jó, ha
tisztában vagytok vele, kik alkotják az egyetem és a kar vezetőségét, illetve kik azok a hallgatótársaitok, akik titeket képviselnek.
A BME rektora:
Dr. Péceli Gábor
A BME oktatási rektorhelyettese:
Dr. Jobbágy Ákos
A BME általános rektorhelyettese:
Dr. Andor György
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja: Dr. Varga István
A hallgatói önkormányzat (és egyben az Egyetemi Hallgatói Képviselet)
elnöke: Engert Attila
A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Kollégiumok Osztályának, és ezzel a Baross Gábor Kollégiumnak (BGK)
is igazgatója: Rémai Zsolt
A BGK gondnoka: Varró Ferencné
A BGK vezető kollégiumi mentora:
Drugan Árpád
Kollégiumi mentor:
Baranyai Dávid
A Hallgatói Képviselet (HK) tagjai:
Németh Ákos Zoltán: a kari HK elnöke,
szervezi és irányítja a hallgatói képvi-

selet működését; fórumokon, és a kar
vezetőségén képviseli a kar érdekeit.*
Nagy Gábor, Dudás Ferenc: az
Egyetemi Hallgatói Képviselet két delegált közlekkaros tagja, a kar hallgatóit képviselik a testületben.
Vörös Márton: Juttatási-térítési
felelős, egyben a Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB) elnöke is. A szociális
támogatások és ösztöndíjak szétosztásának levezénylése a feladata.
Bozsik Balázs, Polgári Dávid:
Programfelelősök, többek között nekik
köszönhető a Gólyatábor, a Kari Napok
és az egyéb kari, egyetemi rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Dominik Zsolt: Kommunikáció és
iroda-felelős. Feladata a karon belüli
információáramlás biztosítása, és a
Hallgatói Iroda felügyelete, melynek
vezetője is egyben.
Tompos Balázs: Tankör felelős,
feladata a Mentor Gárda koordinálása,
kozhir.blog.hu

a hallgatók pályafutásának segítése;
felügyeli, támogatja a szakkollégiumok és a hagyományok ápolásával foglalkozó öntevékeny körök munkáját.
Tóth Ádám: Kollégiumi felelős, a
Kollégiumi Bizottság elnöke. Felügyeli
a kollégium infrastruktúrájához tartozó öntevékeny körök működését, kapcsolatot tart a Kollégiumok Osztállyal,
a Baross Gábor Kollégium vezetőivel.
Rupp Ferenc: Sport- és kultúrfelelős, a Baross Diáksportkör vezetője.
Kulturális és sportprogramokat szervez, együttműködik a sporthoz kapcsolódó öntevékeny körökkel.
*Jelenleg Ákos látja el a Hallgatói Képviselet Oktatási és Tanulmányi
felelősi feladatait is, melyek többek
között a tanulmányokkal kapcsolatos
szabályzatok betartásának felügyelete, zárthelyi- és vizsgarendek kialakítása a tanszékekkel egyeztetve. Ha
bármilyen tanulmányi, oktatási jellegű
problémád van, fordulj
hozzá bátran.

Zsófi
7. oldal
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A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar képzései
Immár második éve a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara három alapszakot (járműmérnökit, a közlekedésmérnökit és a frissített tantervű logisztikai mérnökit) indít.
Az alábbiakban ezek változásairól és a képzések közti különbségekről olvashattok.
A három szak sok hasonlóságot
mutat, hiszen mégiscsak a közlekedés
fejlesztése és működtetése az alapvető cél. Míg a járműmérnökök az eszközökkel, a közlekedésmérnökök a közlekedés irányításával, addig a logisztikai
mérnökök a személy és áruszállítás
lebonyolításával foglalkoznak. Itt merülhet fel a kérdés, hogy az új szak indítása miért is volt jó nekünk.
A járműmérnöki alapszak hallgatói a kötelező alapismereteken felül
megismerkednek a járműgyártás alapanyagaival, módszereivel, alkalmassá válnak közúti-, vasúti-, vízi-, légi
járművek, valamint építő- és anyagmozgató gépek tervezésére, ezek
rendszerszemléletű üzemeltetésére.
Továbbá képesek közlekedési eszközök
gyártásával, fejlesztésével, javításával
kapcsolatos mérnöki szemléletmódot

A járműmérnöki alapképzés mintaterve

8. oldal

igénylő feladatok ellátására. A Járműmérnöki BSc alapszak tanterve a 2011es őszi szemeszterben debütált. A régi
tantervből három darab kétkredites
tárgyat (Közlekedés és társadalom, Minőségügy a járműtechnikában, Üzemszervezés) integráltak a fix, húszkredites gazdasági- és humán ismeretek
tárgycsoportba, így kevesebb kötelezően választható gazdasági- és humán
tárgyatok lesz. Cserébe több időtök
marad a fontosabb, több odafigyelést
igénylő tárgyak abszolválására.
A közlekedésmérnök hallgatók
alkalmasak lesznek alapszintű közlekedési rendszerek és folyamatok tervezésére, irányítására, azok fejlesztésére. Feladatuk továbbá a szükséges
infrastruktúra, valamint az irányításiés informatikai rendszerek elemeinek
ismerete. A Közlekedésmérnöki BSc
szak mintatanterve is változásokon
esett át. Az alapismereteket adó tár-

gyak, és a törzsanyag egyáltalán nem,
viszont a szakirányválasztás és az azt
követő félévi blokkosodás átformálásra
került. Megszüntették a blokkválasztási rendszert, így ebből létrejött négy
szakirány: a közúti-, vasúti-, légi-, és
vízi közlekedési folyamatok szakirány;
majd ezek mellett két, kissé logisztikai beállítottságú szakirány: szállítási
folyamatok- és szállítmányozás menedzsment szakirány. Nektek így már
nem kell blokkválasztással törődnötök
az ötödik félévben, elég lesz csak a
szakirányválasztással foglalkozni a negyedikben.
A Logisztikai mérnöki BSc képzésen kezdő hallgatók megismerkednek
az alapvető logisztikai folyamatokkal
és rendszerekkel, ezek működésével
és irányításával; valamint a szükséges
informatikai és információs háttérrel.
A képzés célja a szakmai ismeretek
elsajátításai mellett, hogy a végzett
hallgatók mind műszaki, mind gazdasági szinten részt tudjanak venni vállalaton belüli döntésekben. A mintatanterv teljesen új, bár az elmúlt évben
már további frissítéseken is átesett.
Az alapismereteket (ami az első három félév anyaga, összesen 50 kredit)
a logisztikus hallgatók is a másik két
szak hallgatóival együtt hallgatják. A
gazdasági és humán ismeretek tárgycsoportból (összesen 20 kredit) számotokra teljesen kimaradnak a kötelezően választható tárgyak, helyettük
a szakmához komolyabban kapcsolódó
tárgyakat hallgathattok. Leendő logisztikusként három szakirányból választhattok majd az ehhez szükséges
85 kredit megszerzése után, ezek:
Logisztikai folyamatok szakirány, ahol
a vállalati logisztikai folyamatokkal
és ellátási láncokkal foglalkozhattok;
Szállítmányozás szakirány, ahol szállítmányozási módszerek és szolgáltatások megismerése a cél és Műszaki logisztika szakirány, ahol pedig az üzemi
anyagáramlási folyamatokat megvalósító logisztikával barátkozhattok. Hasonlóan a Közlekedésmérnöki tantervhez, itt is minimálisra csökkentették a
Járműmérnöki szakhoz közel álló órák
számát (Műszaki ábrázolásból csak egy
félévet kell teljesíteni és Járműdinamika is csak kis óraszámban lesz), így a
fennmaradó időt a logisztikai tárgyakra lehet fordítani.
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Mindezek mellett az a kis hátránya
az új rendszernek, hogy ha meggondoljátok magatokat az adott szakkal kapcsolatban, akkor az átjelentkezés sok
fejtörést és plusz munkát jelenthet
számotokra. Amire még oda kell majd
figyelnetek, hogy alakultak teljesen új
tárgyak, melyeket ti hallgattok vagy az
előttetek lévő évfolyam hallgatott elsőként, tehát kevés internetes anyag
van róluk. Azért ezektől se kell megijedni, mert a régi tárgyakkal valamilyen mértékben átfedésben lesznek és
mentoraitok is sok segítséget nyújthatnak, ha megakadtok valahol.
A lényeg az, hogy a változások
megkönnyítik majd a dolgotokat, mivel az időtöket hasznosabban tudjátok
felhasználni, de sok munka szükséges a
sikeres teljesítéshez, ami néha okozhat
álmatlan éjszakákat is. Apropó, álmatlan éjszakák! Ha odafigyeltek, és jó az
időbeosztásotok, akkor a HaBár bulik is
beleférnek.
Sikeres első
szemesztert kívánok!

Németh Ákos Z.

A közlekedésmérnöki alapképzés mintaterve.
A képeken a vizsgás tárgyakat aláhúzva jelöltük!

A logisztikai mérnöki alapképzés mintaterve.

Mindhárom BSc alapszak mintatantervét megtaláljátok a www.
kozlekedes.bme.hu oldalon, a megfelelő képzés linkjére kattintva.
Ami nem változott: a differenciált
szakmai ismeretek továbbra is összesen 45 kreditpontot adnak, valamint a
szakdolgozat készítés is 15 kredit értékű. Utóbbi feltétele egy 6 hetes szakmai gyakorlat elvégzése a 6. szemeszter után. Azok számára, akik idegen
nyelvet szeretnének tanulni, ingyenes
nyelvi egységeket biztosít az egyetem.
További információkat a www.nyi.bme.
hu oldalról tudhattok meg.
A mintatantervekben történt változtatások által még differenciáltabbá
vált a három szak felépítése és időbeosztása, ami azért előnyös, mert a saját szakotokon, a számotokra legfontosabb ismereteket tudjátok elsajátítani.
Tehát az új alapszakoknak az a
nagy előnye, hogy a leendő szakmátokat még jobban, még alaposabban el
tudjátok majd sajátítani, mivel nem
kell majd a hozzá kevésbé kapcsolódó
tárgyakat hallgatnotok.
kozhir.blog.hu
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Elsős tárgyak
Egyetemi tanulmányaid zökkenőmentes megkezdését elősegítendő készítettünk egy rövid összefoglalót a fontosabb első féléves
tárgyaidról, hogy tudd, mi vár rád az elkövetkezendő 14 hétben.
Matematika A1 –
Analízis (6 kredit)
Ezt a tárgyat nem nagyon kell
bemutatnunk, ugyanis nagyjából a középiskolai matek egyenes ágú leszármazottja azzal a különbséggel, hogy
itt az elmélet és a feladatmegoldás
különválik: az előbbinek az előadás,
az utóbbinak a gyakorlat a színhelye,
a félév végén pedig egy beugrós vizsga koronázza meg az egészet. Magas
kreditszáma és a ráépülő tantárgyak
miatt figyeljetek rá!
Mechanika I. –
Statika (4 kredit)
Bevezetés a tartók, támaszok és
nyomatéki ábrák rejtelmes és izgalmas világába. Érdemes rá a félév során folyamatosan készülni, mert ezzel
a saját dolgotokat könnyítitek meg. Az
aláírás megszerzése után a következő
lépés a vizsga, amelynek különlegessége a minimumfeladatokból összeállított beugró. A ráépülő tárgyak miatt
szintén fokozottan fontos!
Műszaki ábrázolás alapjai/
Műszaki ábrázolás I. (4 kredit)
A tantárgy neve magáért beszél:
itt megtanultok „műszakiul” rajzolni.
A félévet előadások és gyakorlatok
tarkítják, na és persze az elmaradhatatlan házik. Bármennyire is kön�nyűnek tűnik, de amikor utolsó nap
még éjnek-évadján is a rajzlap fölött
görnyedtek, higgyétek el, másképp
fogjátok gondolni… A rajzokkal való
folyamatos konzultációkra érdemes
odafigyelnetek.
Általános járműgéptan
(3 kredit)
Lánykori nevén „Mérnöki fizika”,
becenevén ÁJGT. Akármennyire is úgy
tűnik, hogy teljes mértékben megegyezik a középiskolai fizika órákon
vett anyaggal, valójában annak egy
10. oldal

alaposan felturbózott változata. A tantárgy unikuma a házi feladat program,
ahol a zh-k eredményeit, a remélhetőleg beadott laborjegyzőkönyveket
és a névadó házikat találjátok. A kreditértékétől eltekintve fontos lépcső
ez, mert későbbi tárgyaitok során mindenhol találkozni fogtok az itt megtanultakkal. A félévben 6 laborotok lesz,
amelyeken a részvétel minden körülmények között kötelező!
Fizika A2 (3/2 kredit)
Ha felcsapod a középiskolai fizika
tankönyvedet az elektromosság és a
mágnesesség témakörénél, megtalálod ennek a tantárgynak a törzsanyagát. Csakhogy itt tovább mélyítitek
a már megtanult ismereteket: ez és
a töméntelen kísérlet az, ami igazán
érdekessé teszi ezt a tárgyat. Annak
ellenére, hogy ez is vizsgás tárgy, egy
félév végi sikeres „verseny” megírásával szerezhettek megajánlott jegyet,
könnyebbé téve ezzel a vizsgaidőszakot mind saját magatok, mind az oktató számára.
Műszaki kémia (3 kredit)
Lényegében a közlekedés és a kémia közös területével foglalkozik, mint
energiahordozók, motorolajok, stb. A
tantárgy talán legérdekesebb részét a
laborok jelentik, szám szerint három,
amelyeket beugróval kezdtek meg (ha
nem sikerül, mehetsz pótolni!), és egy
estébe nyúló kiugróval fejeztek be az
azt követő héten. A Dallas-rajongók
imádni fogják az előadásokat… J
Számítástechnika I./
Infokommunikáció
(4/3 kredit)
A tananyag itt programozás pascalban és delphiben: megtanuljátok
az alapokat, ami majd jól jön a féléves házi elkészítésében. Bizony-bizony, önállóan is kell majd egy saját
programot alkotni, ami először nagyon
komolynak hangzik, azonban egy kis

kreativitással szuper dolgokat tudtok
majd alkotni. Ezen kívül ez a munka
és ez a tárgy is üde színfoltot jelent a
kicsit monoton számolgatások és magolások tengerében.
Közlekedési rendszerek/-és
technológiák/Közlekedés és
társadalom (2 kredit)
A félévben talán az egyetlen
olyan tárgy, ami színtisztán arról szól,
amiért itt vagyunk: a közlekedésről. A
14 hét alatt kezdve a járművek fejlődésétől egészen a RoLa vonatokig sok
mindennel foglalkozik, és egy átfogó
képet nyújt erről a rendszerről.
Bevezetés a logisztikába
(2 kredit)
Ezt a tárgyat csak a logisztikai
mérnökpalánták hallgatják, de nekik
nagyon is érdemes odafigyelni, ugyanis itt találkoznak először a logisztikai
szemlélettel és itt tanulhatják meg
dióhéjban mindazt, amiről az egyetemi
éveik során bővebben tanulni fognak.
Minőségügy a Közlekedésben/
Járműtechnikában
(2 kredit)
Szintén legendás, szemléletbefolyásoló tárgy, amely során megtudhatjátok, mi történik akkor, ha összeeresztetek egy macskát egy mikróval,
és azt is, hogy ha valaki azt mondja
nektek, hogy „izó”, nem feltétlenül a
villanykörtére gondol.
Egyetempolgári ismeretek
(0 kredit)
Kvázi osztályfőnöki óra a tankörötökkel, a tankörvezető tanárotokkal,
és nem utolsósorban a mentorotokkal.
Érdemes rá bejárni, mert bár ebből a
tárgyból nincs közvetlen számonkérés,
de az itt elhangzott tippek, tanácsok
segítenek titeket a félév során és a későbbiekben.

Strausz Peti
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Tanulságos
Szia Gólya! Ha csak egy kicsit is olyan vagy, mint én voltam az első félévben, most ott ülsz valahol a kampuszon, és a
tanácsokat fürkészve, megváltást várva szorongatod ezt az újságot. Hadd adjak én is egy kis segítséget egy elég fontos témához! Elmondom, hogyan tanulj.
Bár a HK egyre inkább igyekszik
könnyíteni az átmenetet a gimnáziumi évek és az egyetem közt, a szakadék még így is hatalmas. Bekerültök
egy teljesen új világba, ahol nemcsak
önállóan kell felkészülnötök, hanem
azt is el kell döntenetek, hogy miből
és hogyan készültök fel. Később pedig előfordulhat, hogy fel kell állítani
egy fontossági sorrendet, mert nem
tudtok egyszerre több zh-ra tanulni,
vagy fizikailag nem tudtok elmenni
mindkettőre, mert egy időben vannak. A tankörrendszer az első félévben még támaszt nyújt, de
utána egymásra vagyok utalva.
Következzék tehát néhány létfontosságú infó.
Az felsőoktatás struktúrája sokkal szabadabb, mint a
gimnáziumé, a szüleitek erre
gondolnak, amikor az egyetemi
évek szabadságára céloznak.
Bár akkora különbség nincs,
mert aki nem akar, nem tanul,
de az a saját érdekei ellen szól.
A tárgyak eltérőek: vannak simán előadásos tárgyak, és
vannak olyanok is, amelyekhez
gyakorlat, vagy még labor is tartozik.
De előadás minden tárgyhoz van, és
ez általában a következőképpen néz
ki: van tanár, aki táblán krétával, és
van, aki diasorral vázolja a téma törzsét; itt a többség csak jegyzetel, az
értelmezést későbbre hagyja. Ezek
az előadások egyébként sem interaktívak, bár egyre többen igyekeznek azzá tenni, de egy több száz fős
előadóban mindenki nyuszi, kevesen
mernek kérdezni. Miután hazamentek az óráról a jegyzettel, rajtatok áll
megítélni, hogy elég-e csupán abból
tanulni, vagy ki/meg kell venni hozzá
a tárgyi könyvet is. Továbbá érdemes
időnként összefoglalni mindenből az
addig tanultakat, hogy ne havazódjatok el, de ez nagy lelkierőt igényel.
Nagyon fontos még a tájékozódás, ugyanis nem mindig világos,
hogy pontosan mi az anyag. Tájéko-

zódás alatt annak a felmérését is értem, hogy milyen, a korábbi évfolyamok által írt segédanyagok érhetőek
el a Merlinen, illetve a levelezőlista
vagy Facebook csoport folyamatos figyelését is, ahol az utolsó pillanatban
is érkezhetnek sorsdöntő információk. Mert ha nem így tesztek, könnyen
előfordulhat, hogy a zh kézhez kapása után jöttök rá, hogy valamit mégsem néztetek át. Egymás segítése is
létszükséglet, de egy idő után már
úgyis olyanok lesztek, mint katonák a
háborúban.

Minden tárgyból előre bejelentett számú és időpontú számonkérés
van, és ezek garantáltan nem ütköznek más tárgyak zh-ival, amíg a mintaterv szerint haladtok. Ha már nem,
a tanszékek mossák kezüket. A zh-n
több felügyelő szokott lenni, általában doktoranduszok is vannak köztük.
Kis segítséget a legtöbbjüktől lehet
kérni, de ez inkább rávezetést jelent,
olyat ne kérdezzünk, hogy „Erre mi
a megoldás?”. Ha már megvan a zh
eredménye, és közel van valamelyik
ponthatárhoz, érdemes bemenni, és
megnézni, hátha vannak még ott elveszett pontok.
Gyakorlat általában olyan tárgyakból van, amelyek példamegoldást igényelnek. Ezeken nincs óráról
órára megoldandó házi feladat, és
az aktív részvétel is mindenkinek a
lelkiismeretére van bízva. Van, amekozhir.blog.hu

lyen a megjelenés sem kötelező, de
azért minden esetben, minden tárgyból ajánlott. Laborra leggyakrabban
kell készülni, de ez általában kimerül
egy rövid anyag memorizálásában,
amelyből az óra elején beugrót tartanak. Utólag pedig rendszerint be
kell mutatni a mérési eredményeket
összefoglaló jegyzőkönyvet. Ha egy
tárgy házi feladatos, akkor azt általában jó előre kiadják, tehát van idő
megcsinálni. A tanárok legtöbbször
nyitottak a konzultációra, ha bármiben elakadtok, érdemes látogatást
tenni az illetékes oktatónál.
Ha már végeztetek a félévközi
jegyes tárgyakkal, és a vizsgásokból
van aláírásotok, lehet felvenni a vizsgákat. Érdemes (ha lehet) egy vizsgára legalább 4-5 napot hagyni. Ami a
felkészülést illeti, jó módszer (szóbeli vizsgára mindenképp, írásbelire sem árt), ha kidolgoztok
minden tételt. Így nem csak
a saját logikátok szerint lesz
rendszerezve az innen-onnan
összecsipegetett anyag, hanem
a kidolgozás alatt már félig a
fejetekbe is megy, utána már
csak 1-2 nap kell az ismétlésre.
Fontos még tudni, hogy egy félévben csak egy vizsgának lehet
háromszor nekifutni, a többiből
csak kettő próbálkozás engedélyezett. Utolsó alkalmakat
nem célszerű elsőnek felvenni.
Érdemes azt a tárgyat előre venni,
amelyből el tudjátok képzelni magatokat, ahogy harmadszor is menni
kényszerültök.
Dióhéjban ennyi, a többit úgyis
meglátjátok útközben. Üdv a fedélzeten!
A tanári hierarchia is eltérő. A
professzorok, adjunktusok, tanársegédek (stb.) közötti különbségek a hallgatók számára nem lényegesek, az új
elem a doktorandusz, aki átmenetet
jelent a tanár és a hallgató közt.

Sonci
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Könyvtár- és internethasználat
Egy egyetemista életében az egyik legfontosabb szerepet
az információszerzés tölti be. Erre és a tananyagok beszerzésére is a legkézenfekvőbb forrás a könyvtár és az internet.
BME OMIKK
A központi könyvtárnak otthont
adó impozáns épület a K épület mögött
magasodik. Becsületes megnevezése
Országos Műszaki Információs Központ
és Könyvtár, amely közel másfél évszázados múltra tekint vissza. Beiratkozni az épületben, a megfelelő pultnál
személyi vagy diákigazolvány bemutatásával lehet. A BME hallgatóinak egy
évre 1400 Ft a könyvtárhasználati díj.
Kölcsönözni a könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát
lehet. A kölcsönzés menete a következő: egy PC elé leülve megtalálod a
könyvtár nyilvános számítógépes katalógusát, az OPAC-ot. Ez segítségedre
lesz a megfelelő könyv, illetve jegyzet
kikeresésében. Természetesen a kereséshez tudnod kell a szerző nevét vagy
a mű címét, de bármilyen kifejezésre
is rákereshetsz. Maga a kölcsönzés a
számítógépek mellett megtalálható
kis kölcsönzési lapon történik, melyet
a megfelelő adatokkal ki kell töltened,
illetve bedobni az erre kialakított ablakon. Aztán csak vársz, míg szólítanak, és átveheted az áhított művet!

A kölcsönzés időtartama tankönyv esetében 4 hét, jegyzeteket és
CD-ket 2 hétre vehetsz ki. Természetesen, ha nincs előjegyzés a könyvön,
akkor lehetőséged van hosszabbításra
a könyvtárban személyesen, telefonon
vagy interneten a könyvtár honlapján
(www.omikk.bme.hu) a számítógépes
katalógusban.
12. oldal

A könyvtárnak van még egy számunkra fontos szolgáltatása, az olvasótermek használata, melyet az olvasókártya leadásával lehet igénybe
venni. Amennyiben nem vagy beiratkozva, akkor a diákigazolványoddal is
bemehetsz. Itt nyugodt körülmények
között lehet tanulni, illetve felkészülhetsz az esti zh-ra, nem vonja el semmi a figyelmedet.
Kari könyvtárak
Az ST épület 307-es termében
található szakkönyvtár karunk legnagyobb könyvtára. Számos szak-könyvet, jegyzetet, valamint sok évre
visszamenőleg diplomamunkákat tárolnak itt a közlekedésgazdaság, a
közlekedésüzem, valamint kisebb példányszámban a közlekedésautomatika
témakörében. Emellett van egy minimális járműgépészeti állomány is, valamint a három tanszék TDK-i között
is böngészhetünk. Természetesen a
folyóiratok sem maradhatnak ki, melyek talán még olvasottabbak, mint a
szakkönyvek.
Karunk második legméretesebb
könyvtárának az L épület ad otthont.
A két olvasóból és egy kiszolgálóhelyiségből álló könyvtár gyűjteménye
jellemzően a logisztika, anyagmozgatás, automatizálás és robottechnika
témakörök könyveiből áll össze, megtalálhatóak ezek közt a szakma legfontosabb, legtöbbet keresett kötetei,
valamint ritkább szakkönyvek is, amelyekre szintén nagy az igény.
A harmadik kari könyvtár a J épületben helyezkedik el, de jelenleg bizonytalan a nyitva tartása. Ha jobban
érdekelnek a járműtechnikáról és a
járműgépészetről szóló kötetek, akkor
próbálj érdeklődni a tanszéken, hogy
pillanatnyilag nyitva tart-e a könyvtár.

tetlen nélküle. Így természetesen a
koliban és az egyetem területén is lehetőség nyílik a netezésre. Kezdjük ez
utóbbival.
Az egyetemen díjmentesen tudsz
internetezni, mégpedig az R épület
4. emeletén található Hallgatói Számítógép Központban (HSZK). A gépek
használatához felhasználói azonosító
és jelszó szükséges, ugyanis csak azzal
lehet bejelentkezni a gépekre. Ilyet
előzetesen a https://accadmin.hszk.
bme.hu címen lehet igényelni, ahová a
Neptun kódoddal és jelszavaddal tudsz
belépni. Ezen felül az egyetem területének nagy részén díjmentes vezeték
nélküli internet szolgáltatás is elérhető. Használatának legegyszerűbb
módja, ha a már említett internetes
felületen aktiválod a WI-FI szolgáltatást, és regisztrálod vezeték nélküli
eszközöd (notebook, PDA stb.) WLAN
kártyájának MAC címét. (Egy hallgató
maximum két eszközt regisztrálhat
egy időben.) Néhány óra elteltével
már csatlakozhatsz is a hálózathoz.
A koliban (BGK) minden félév
elején van lehetőség internet-hozzáférés igénylésére, ennek díja az előző
félévben a megadott határidőig befizetve 6120 Ft volt, azon túl 12 240
Ft. Az igénylés a http://merlin.bgk.
bme.hu/reg oldalon lehetséges. Az új
felhasználóknak ugyanitt BISZ azonosítót is kell regisztrálniuk. A befizetés
szintén internetes felületen, az egységes https://kolinet.bme.hu oldalon
keresztül történik. A regisztráció itt
az eddigiektől független és szintén
szükséges. Fontos megjegyezni, hogy
az újonnan regisztrált hozzáféréseket
nem azonnal, hanem egy közös időpontban aktiválják az operátorok.
További információ:
BME OMIKK (K épület)
Nyitva tartás: H-P: 9-20 óráig
www.omikk.bme.hu
Baross Informatikai Szakkollégium
http://merlin.bgk.bme.hu/

Internet mindenkinek
Manapság az a trend, hogy az internet egyre jobban beleszövi magát
mindennapjainkba, az egyetemista
élet pedig már régóta elképzelhe-

Freetz
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A Baross
A hely, ahol élünk: tanulunk, bulizunk, pihenünk. Ez a
cikk bepillantást enged a kollégium falai mögött zajló világba,
és megmutatja, hogy milyen lehetőségekkel élhettek az elkövetkező években.
Régebben a gólyák egy külső kollégiumban kaptak helyet, de idővel
megváltoztak a szokások, és a férőhelyek is csökkentek. Így ti már azok a
szerencsések, ill. kevésbé szerencsések lehettek, akik rögtön a Baross Gábor Kollégiumba költözhettek be. Az
előbbi kijelentést többféle módon is
lehet értelmezni: szerencsés lehetsz
azért, mert épp kaptál, esetleg nem
kaptál kolit. Másrészről viszont még
emlékszem arra, mikor a Terminus
Hotel egy egész folyosóját elfoglaltuk, mind elsős közlekesek. Ahol is
egymásra voltunk utalva: együtt tanultunk, rajzoltunk és persze buliztunk is bőven; ezeknek köszönhetően
hamar egymásra talált az évfolyam.
A Baross ilyen szempontból egy kicsit
másabb lesz, mert lehet, hogy szétszóródva lesztek, de ennek ellenére
is próbáljatok meg összetartani, hisz’
lényegében egymásra vagytok utalva.
A közlekedés-, jármű- és logisztikai mérnök-hallgatók főhadiszállása a Bartók Béla út 17-es szám alatt
található. Ez a területi elhelyezkedés több szempontból is hatalmas
előnnyel bír: a Bartók Béla út fontos
tömegközlekedési ér, így rövid idő
alatt elérhető mind a belváros, mind
a pályaudvarok bármelyike; másrészről pedig nagyon közel van az
egyetemhez, maximum 10–15 perces
sétával bármelyik, a kampuszon lévő
épülethez oda lehet érni.
A kollégium épülete U alaprajzú,
négyemeletes. A földszinten található
a Hallgatói Iroda, melyet a beleptető
kapu használata nélkül elérhettek. Az
emeleteken többek között a lakószobák találhatóak. A kollégisták a beköltözéskor kapnak egy mágneskártyát,
amivel be tudnak menni a forgóvillán.
Ha vendéget akartok fogadni, akkor le
kell menni a portára, és aláírásotokkal
igazolni, hogy ismeritek az illetőt és
vállaljátok érte a felelősséget.
A szobákat mindenki maga alakíthatja, építhettek bele polcot,
kifesthetitek, és a bútorozást is bízhatjátok a fantáziátokra. Általában

szükség is van ezekre a kisebb felújítási munkálatokra, mert az előző
lakók nem feltétlenül olyan állapotban hagyják ott a szobát, amilyenben szívesen töltenénk napjainkat.
Minden szobában van internet-hozzáférés és kábeltévé-csatlakozó,
a folyosók végén pedig konyha is
talalható villanytűzhellyel felszerelve, szóval az egy kis elhatározással
rendelkezők már nem fognak éhen
halni, hisz’ a zacskós leveshez vizet
forralni mindenki tud. Ha egy kicsit
tartalmasabbra vágyna valaki, akkor
a neten nézzen utána a Kolikonyha
nevű MűTermes műsornak, mert ott
is tanulhat pár egyszerűbb receptet.

Ha esetleg meg nem sikerül a főzés,
a környéken nagyon sok kajálda van.
Fürdők és mosdók a folyosók
végén vannak, mindegyik koedukált,
és mindegyik vizesblokk az elmúlt
években felújításon esett át.
A negyedik emeleten van a rajzterem, számos rajzasztallal, valamint tetőtéri panorámával, illetve
közvetlenül mögötte található a tanulószoba.
A magasföldszintről vezet ajtó a
kertbe, ami kellemes programoknak
és egy zárt parkolónak helyet adó terület. Itt kerülnek megrendezésre a
kozhir.blog.hu

Bográcskörös sütögetések, főzések,
kerti partik.
A legérdekesebb szint mégis
talán az alagsor. Itt van először is a
HaBár Szórakoztató- és élménycentrum, melyet a közelmúltban újítottak
fel teljesen, aztán a Dühöngő, amely
otthont ad az Iron Hook Kupa küzdelmeinek, valamint kiszolgálja a futballozni vágyókat. Van még egy kondi- és
egy kardioterem, és pingpongozásra
is külön helyiség áll rendelkezésre. A kondiba és a kardioba bérletet
kell venni, amelynek módját majd
a www.kozlekkar.hu oldalon megtalálhatjátok. Pár éve létrehoztak egy
hangszigetelt próbatermet a muzikális hallgatók számára, ahol kedvükre
kiélhetik magukat, de nem zavarják
az éppen zh-ra tanuló kollégákat.
Összességében egy barátságos kis
kollégium, melyet folyamatosan újítanak fel, annak érdekében, hogy minél
kényelmesebben és szebb környezetben élhessünk. Azonban nem szabad
elfelejtkeznünk az írott és íratlan
együttélési szabályokról. Előbbit a
Házirendben találhatjátok, melyben
leírtakat be kell tartani, mert ellenkező esetben akár boldogtalan büntetőpont-tulajdonosok lehettek, melynek következtében akár rögtön ki is
rúghatnak a koliból. Ha nem annyira
súlyos vétséget követtetek el, akkor
pedig a következő félévben a kollégiumi felvételi pontszámotokból vonják
le. Utóbbit (íratlan szabályok) pedig
a normális viselkedés meríti ki: nem
hallgatjuk estefelé hangosan a zenét,
ennek következtében nem próbáljuk
kiabálásunkkal túlharsogni azt, nem
rongáljuk meg azt az épületet, amiben élünk, és a végére maradt talán az
egyik legfontosabb: akárki jön szembe
velünk a folyosón, köszönünk neki!
Egy dolgot mindenképpen érdemes kiemelni: a közösségi szellemet: sorstársakkal vagy körülvéve,
akik ugyanazt az utat járják, mint te.
Segítséget kérhetsz a feladataidhoz
a szobatársaidtól, a szomszédoktól
vagy bárkitől.
Jó együttlakást
mindenkinek!

Csillu
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Kedves elsőéves hallgatótársam, leendő barátom!
Először is engedd meg, hogy gratuláljak a sikeres érettségidhez, és szeretettel köszöntselek a BME Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki Karának csapatában! Egyetemistának azonban nem könnyű lenni. Nagy váltás ez neked a gimnáziumi
légkör után és rengeteg információ, feladat és kihívás vár rád.
Ilyenkor jól jön, ha van melletted valaki, aki segíteni tud, bármilyen problémád is akad: egy társ, egy barát, egy MENTOR!
Karunkon 2001 óta hallgatói kezdeményezés eredményeként működik
a Mentor gárda, melynek tagjai önként és szívesen foglalkoznak azzal,
hogy segítsék a beilleszkedésedet az
új környezetbe tanulmányi és közösségi téren egyaránt. Ebbe a csapatba
tartozunk mi is. Nagyon sok oktatáson vettünk részt annak érdekében,
hogy pontos, naprakész információk tudatában, pontos válaszokkal
segítsünk, de persze az évek során
szerzett saját tapasztalatainkból is
merítve igyekszünk majd vezetni
téged a felsőoktatás bonyolult rendszerében. Ha kérdésed van, bármikor
elérhetsz e-mail-ben, telefonon, de
a hetente megtartott tankör órán is
bátran előhozakodhatsz felmerülő
kérdéseiddel. Ne feledd: rossz kérdés
nincs, csak rossz válasz! Természetesen igyekszünk majd elmondani, mi
az, amire számíts, amire jó, ha előre felkészülsz, és bízunk abban, hogy
bizalommal fordulsz hozzánk segítségért, mert, hidd el, szívesen segítünk
szinte bármiben – még nem az egyetemhez kapcsolódó dolgokban is. Ter-

mészetesen az eléd álló akadályokat
neked kell teljesítened, mi csak abban tudunk segíteni, hogy kisebbnek
tűnjenek, egy ugrás helyett csak egy
lépés kelljen a teljesítésükhöz.
Ehhez nem kérünk mást tőled,
kedves gólyánk, minthogy ugyanazzal
a tisztelettel és érdeklődéssel hallgass meg minket, mint amennyire
ezt te is elvárod tőlünk, ha valamilyen felmerülő problémáddal megkeresel minket. A kölcsönösség a legfontosabb, nem csak a mentorok és
a gólyasereg között, de látni fogod,
hogy később is, az egész életedben a
kölcsönös bizalom nagyon fontos dolgokat tud eldönteni, pedig csak egy
kis adalék egy jóval nagyobb siker
eléréséhez. Látni fogod azt is, hogy
milyen kis dolgokon múlhat a diploma
felé vezető úton lévő helyes döntések
meghozatala.
Nagyon sokszor fogod hallani
a jövőben, főleg a felsőbb évesektől, hogy ez nem az az iskola, amit
egyedül, barátok, segítség, és támasz
nélkül el lehet végezni. Fontos a közösség, hogy meglegyenek az életre

szóló barátságok, a közös tanulások,
a hajnalba nyúló rajzolások, és a csapatmunka a zh-kon.
Első segítségként, hogy mindezt elérd, tankörökbe osztunk majd
be, amely leginkább olyan, mint
egy középiskolai osztályközösség.
Ezáltal lehetőséged van húsz évfolyamtársaddal, egy oktatóval és egy
mentorral szoros barátságot, ismeretséget kötni, valamint naprakész
információhoz jutni. Azonban sok
más lehetőséget, színes programot
is fogunk biztosítani számodra az
ismerkedésre. Ilyenek lesznek például a Flekkenparty-k, a Gólyatúra,
a Szakestélyek, ahol nem csak hallgatókkal, de az oktatókkal is megismerkedhetsz. Vég nélkül tudnám sorolni a lehetőségeidet és csak rajtad
múlik, hogy ezek közül melyikekkel
élsz, de nekünk elhiheted: itt aztán
tényleg érdemes mindent kipróbálni! Legyen ez az első tanács tőlünk,
mentoroktól! J
Lehet, hogy most a fellegekben
jársz, királynak érzed magad, hiszen bekerültél egy nem is akármilyen egyetemre, de egyet ne felejts:
igazán jó csak akkor leszel, ha el is
végzed. A felsőoktatásba nem bekerülni a legnehezebb, hanem bent
maradni! Ezért aztán nem győzőm
hangsúlyozni, hogy a kettőnk közötti
együttműködés fontos mérföldkő lehet életedben, amiből csak profitálhatsz!
Sikerekben és élményekben
gazdag egyetemi éveket kívánok neked!
Üdvözlettel barátod,
mentorod,
A képen balról jobbra:
Udvari Benjámin
Vértesi András
Darázsi István
Erdei Zoltán
Horváth Nikolett
Tompos Balázs
Bóvári Franciska
Várhelyi Márton
Kovács Márk
Tiszai Tibor
Cseh Tamás
Kovács Tamás
Schmidt Sarolta
Lindtner Andor Csaba
Kersity Milán
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Élet a tanuláson túl
Tudnotok kell, hogy az egyetemen nem csak tanulni kell
és lehet, néha szükségetek lesz egy kis kikapcsolódásra és szórakozásra is. Ezen oldalon olvashattok mindarról, ami vár rátok
az elkövetkező egy évben, megpróbálunk segíteni, nehogy elvesszetek a sok lehetőség útvesztőjében.
Időrendben a Gólyatáborral kezdődött egyetemi pályafutásotok. Az
időben jelentkezetteknek megadatott a lehetőség, hogy Balatonlellén
belekóstoljanak az egyetemi élet
szépségeibe. Természetesen nem
csak a bulizásra gondolok, hanem bepillanthattatok a Szakestélyek világába, számos új ismerőst szerezhettetek, és az oktatók előadásain egy
kicsit is figyelők sok fontos információra tehettek szert. Ha esetleg nem
sikerült a táborban ott lennetek, ne
csüggedjetek, bőven lesz még alkalmatok az itt töltött évek alatt bepótolni az élményeket.
A tanévet az úgynevezett regisztrációs
hét nyitja meg, amikor
még nincsenek órarendi tanórák, ám ilyenkor lehetőség szerint
érdemes a közelben
maradni, hiszen ez a
hét remek alkalmat
nyújt arra, hogy a Hallgatói Képviselet által
szervezett megannyi
programon megismerjétek gólyatársaitokat
és a környezeteteket.
Szintén remek lehetőség lesz ez a pár nap
arra is, hogy lelkileg
felkészüljetek a félévben rátok váró nehézségekre és
próbatételekre. Ugyanezen a héten
rendezzük meg nektek a kollégium
kertjében a flekkenpartit, ahol egy
kis evés-ivás mellett összebarátkozhattok a felsőbb évesekkel és néhány
oktatótokkal.
Szeptember 17–19. között idén
hetedik alkalommal rendezik meg a
BME Egyetemi Napokat, ahol egyetemünk többi karával mérhetjük össze
az erőnket, ügyességünket és eszünket a sportnapon és a karok által kitalált versenyszámokban. Az eddigi
években kimondottan jól teljesített
a közlekkar, ne féljetek jelentkezni a

csapatba, rátok is nagy szükség van a
kupa elhódításához! Az esti koncertek
és bulik pedig örök emlékként maradnak meg bennetek!
Természetesen eljön az idő,
mikor már a tanulással is foglalkoznotok kell, bár ez még nem teljesen
az, amire gondoltok: hogy egy pogány részt vehessen a komoly selmeci
tradíciókkal, szigorú szabályokkal
rendelkező bALEKkeresztelő Szakestélyen, ahhoz nagyon sokat kell tanulnia. A balektudnivalók elsajátítása
az első néhány hónapban történik,
amikor megismerkedhettek karunk
és a szakestélyek történetével, dalai-

val. Felkészültségetekről a balekvizsgán tehettek tanúbizonyságot, amitől
nem kell félnetek, ha rendesen odafigyeltek az oktatások alkalmával.
Balekkeresztelésen kívül a szakestélyek célja lehet még firmaköszöntés,
szalagavatás és gyűrűavatás, de ezt
úgyis hamar megtanuljátok majd!
A következő nagy esemény az
évben a Karácsonyi Bállal egybekötött Gólyabál lesz. Minden elsős nagy
napja ez, hiszen őt hirdeti a plakát,
ő táncolja a nyitótáncot, ő esküszik
fel egyetemi polgárnak, neki mérik a
sört, érte dübög a zenekar, neki dobja Tibi bácsi a pöttyös labdát, neki
kozhir.blog.hu

készítik a vacsorát, és ő mondhatja el
az unokájának régi képeket nézegetve, hogy volt egy bál, amin őt ünnepelték.
Februárban örvendezhetünk a
már hagyománnyá vált JegesEstnek,
ami nagyon jó alkalom arra, hogy a
vizsgaidőszak után mindenki kikapcsolódjon egy kicsit, korit vegyen
a lábára, és hajnalig csúszkáljon,
jéghokizzon némi forralt bor társaságában.
Április elején idén XXXIII. alkalommal jön a Kari Napok. Ez a legnagyobb közlekkari ünnep, egy egyhetes
programsorozat, mely során a csapatok különböző vicces, de sokszor
teljes komolyságot igénylő feladatok
teljesítésével próbálják megszerezni
jelöltjüknek a Főkormányosi címet. A
próbák rendkívül változatosak, ezek
között akadnak olyanok is, melyek
hosszú felkészülést igényelnek; ilyen
például a csapat arculatának kitalálása,
a hajtány és a Baross
Filmszemlére
nevezett film elkészítése. Egy hét versengés
után a győztes csapat
jelöltjét régi Főkormányosok avatják be,
ezután pedig félretéve
a fáradtságot (hiszen
egy hétig alig alszunk
valamit) mindenki egy
hatalmasat bulizik. A
Kari Napok legfőbb motivációja , hogy jobban
megismerjétek
egymást. Összetartó társaságot kovácsol belőletek, ráadásként pedig egy egész éven
át lesz miről sztorizgatnotok.
Arra viszont nagyon figyelnetek
kell, nehogy utat tévesszetek a sok
lehetőség labirintusában. Jegyezzétek meg, hogy az egyetem nem
csak móka és kacagás, alkalomadtán
azt is meg kell mutatnotok, hogy az
eszetek is vág! Egy szó mint száz: jó
szórakozást!

Zsu & Galamb
15. oldal
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Sza-sza-szakestély
Kedves ifjú pogány! Idősebb ismerősödtől talán már hallottál a Szakestélyekről. Karunkon is az egyik legszebb hagyomány ez, melyről a következőkben olvashatsz részletesen.
A Szakestélyek eredete nagyon
régi időkre tekint vissza: az első ilyen
jellegű összejöveteleket a XVIII. században tartották, kialakulásuk tulajdonképpen a középkori iparos céhek
közösség-összetartó szokásainak köszönhető. A Szakestélyek és az azok
köré épülő hagyományok bölcsője az
1735-ben Selmecbányán létrehozott
Bányászati és Erdészeti Akadémia,
mely az első nem egyházi felügyeletű
oktatási intézményként működött,
és hazánk első műszaki felsőoktatási intézményét tisztelhettük benne.
Az Akadémia hallgatói Selmecbányán
külön társadalmi réteget alkottak:
a közösség az általános szokásoktól
eltérő íratlan szabályokkal és hagyományokkal rendelkezett, melyek
végigkísérték a hallgatókat tanulmányaik során, az elsőévesek beavatási
szertartásától a végzősök búcsúztatásáig, később pedig ezek a szokások jelentették (és jelentik ma is) az
adott szakma összetartó erejét.
A Szakestély ünnepélyes együttlét, melynek célja a rituális szabályok szerinti ivással egybekötött
nótázás és kulturált szórakozás. Ezalatt szinte minden kötött szabályok
szerint zajlik le, aki tehát szervezett
kocsmázásra, féktelen mulatozásra
számít, az csalódni fog.
Egy Szakestély mindig valamilyen meghatározott céllal jön létre,
összefüggésben a tanulmányi előrehaladással. Karunkon hagyományosan négy ilyet tartunk: Balekkeresztelő Szakestélyt az elsőévesek,
Firmaköszöntőt a tanulmányaik feléhez értek, Szalagavató és Gyűrűavató Szakestélyt pedig a végzősök
tiszteletére rendezünk. Mindegyiknek megvannak az ünnepélyesebb
és a kevésbé komoly részei, a forgatókönyvben pedig ismétlődő, illetve
csak az adott estére jellemző elemeket is megtalálhatunk.
Általánosságban még sokat lehetne írni a Szakestélyekről, és annak fontos részeiről, ezeket azonban
még első félévben részletesen meg
fogjátok tanulni a balekoktatáson.
16. oldal

Akik voltak Gólyatáborban, azoknak már nem újdonság az egésznek
a hangulata, hiszen már ott is sokat
meséltek nekik ezekről a rendezvényekről, és halhattak, valamint
énekelhettek dalokat is. A többiek
számára talán furcsa lesz, mikor
először hallják a balekoktatások időpontjait, és hirtelen fogalmuk sem
lesz róla, hogy miért is kellene ott

lenniük. Nos, ezek az oktatások a balekvizsgára készítenek fel, melynek
abszolválása a feltétele annak, hogy
az úgynevezett pogányból (akik eredetileg vagytok) balekká váljatok, és
részt vehessetek a nektek rendezett
Balekkeresztelő Szakesélyen. Ennek
az estének a fénypontja a keresztelés, ez után fogyaszthattok alkoholt,
és váltok teljes jogú tagjává az ott
lévő közösségnek. Bár a balek csak
a közösség legalsó „szintje”, de már
több mint a pogány, aki elviekben
a Szakestélyekről semmit nem tud,
és csak egy kívülálló. A lényeg tehát, hogy balekként elmehettek a
Szalagavatóra, a Firmaköszöntőre
és a Gyűrűavatóra is. Elsőben ugyan
ezeket még nem számotokra szerve-

zik, de ha megragadott a hangulat,
akkor nyugodtan részt vehettek rajtuk. Ami lényeges, hogy a későbbiekben másodikosként vagy végzősként
csak akkor mehettek el a nektek
szóló Szakestélyekre, ha már megkeresztelkedtetek. Pogányként nem
kaphattok Firmává válást jelképező
gyűrűt, végzéskor szalagot és pecsétgyűrűt, melynek avatása sok-sok
éves közlekes hagyomány.
Ha valaki elsőben nem keresztelkedik meg, ő kimarad abból, hogy
az évfolyamtársaival együtt izgulhassa végig a balekvizsgát, illetve
együtt válhassanak balekká. Így egy
évig elvileg Szakestélyre sem járhat
el, és csak másodikban tud legközelebb részt venni az oktatásokon
és a keresztelésen. A Firmaköszöntőről nem fog lemaradni, mert azt
csak tavasszal tartják, de így utólag
sokkal kényelmetlenebb. Ezért is figyeljetek oda, mikor megjelennek
a Hagyományőrző Öntevékeny Kör
tagjai, és bejelentik az első oktatások időpontjait. Bár nem kötelező
mindegyiken részt venni, de minél
többre eljártok, annál ügyesebbek
lesztek a vizsgán. Egyébként ettől
a szótól, hogy „vizsga” természetesen nem kell megijedni. Természetesen tudni kell a történelem
alapjait, és még néhány dolgot a
Szakestélyekről (például a tisztségviselőket, a fontosabb dalokat, és
az egész menetét), de ezeket mind
el fogják nektek mondani, így ennél
könnyebb szóbelitek talán nem is
lesz az egyetemen.
A balek klasszikus meghatározása:
„A balek ész és értelem nélküli véglény, mindig nagy mennyiségű
dohányt vagy cigarettát köteles magával hordani.”
Remélem, sikerült felkelteni az érdeklődéseteket! Jó utat a
Közlekesnek!

Petrus
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Egy csapat van: Kari Napok
Miért érdemes közlekesnek lenni? Tíz emberből kilencnek
a Kari Napok szerepel a válaszában. Hogy miért is? Várd meg a
tavaszt, és te is megtudhatod!
A Kari Napok jelentik egy
közlekesnek az év fénypontját. Egy
hét, ami csak rólunk szól, amikor mindent szabad, és ami összeköti a kari
hallgatókat. De mégis mi ez?
Az előkészületek már hetekkel
korábban megkezdődnek: összeáll
minden évfolyam krémje, és elkezdenek agyalni, vajon mi legyen a csapat
témája, neve, ki legyen a főkormányos-jelölt.
Aztán eljön a várva várt
áprilisi nap, pénteken már
mindenki lázban ég. A Kari
Napoknak otthont adó Baross
koli bejáratáról lekerül a forgóvilla, megkapja dekorációját a díszterem, a HaBárba
pedig az eddiginél is több emlékcsökkentő nedű kerül. Délután egy bemelegítő sörváltó
után megmutatják magukat a
csapatok, a bevonulásnál az
évfolyamok előadják a műsorukat, megalapozva ezzel
a hét hangulatát. Ezt követi
az első este a HaBárban, és az a bizonyos plafonig ivás, melynek célja a
kiürített és egymásba rakott korsókkal elérni a hely plafonját.
Szombat reggel a Baross előtt
gyűlik össze a nép. Lengenek a csapatzászlók, fogynak az előzőleg gondosan
előkészített italok, majd irány Budapest egyik fejpályaudvara. Bizony, ez
a túra lesz, méghozzá nem is akármilyen! Ez a Kari Napok Túra! Megérkezve a kiszemelt Isten háta mögötti településre össze kell szedni a bátorságot,
mielőtt az erdőbe lépnénk. Erre remek lehetőség a helyi vegyesbolt, valamint a kocsma felkeresése. Ha már a
bátorság megvan, irány az erdő! A túra
kijelölt útvonalán, és annak közvetlen
környezetében elszórtan mászó, ülő,
fekvő vagy éppen „faltól-falig” ideális íven közlekedő embereket találhatunk. A kollégiumba való visszaérkezés
időpontja fakultatív.
Érkezés után, a még talpon
maradt csapattagok az Oldalbordájukhoz intéznek egy gyönyörű szerenádot a koli szomszédjainak legna-

gyobb örömére. Este 8-kor, amikor
már mindenki kipihente magát jön
az első, már a pontozásba is beleszámító sörváltó. A csapatok tíz legjobb, és éppen bevethető sörivója áll
az asztalhoz, majd egyesével, minél
gyorsabban döntik le a fél liter hideg nedűt. Természetesen az estét a
HaBárban zárjuk, buli kifulladásig…

Vasárnap délben megkezdődnek
a sportrendezvények. A dühöngőben
minden félórában 2x4, a másnapossággal és egymással küzdő ember rúgja a bőrt, majd lassacskán elindulnak
a további mozgós programok is.
A kolikertben közben gyülekeznek a legérdekesebb gépvasak is,
melyek a csapattagok kézjegyeit hordozzák magukon. Délután 4 órakor
kezdetét veszi a hajtányok gépátvétele. Amíg a tanárok szemügyre veszik
a járműveket, még javában folyik a
munka. „Hegeszd már, mindjárt mi jövünk!” felkiáltások hallatszanak.
A vasárnap este remek hangulatáról a sörváltón túl, a filmszinkron
gondoskodik. A 2 perces filmrészletek
új értelmet nyernek ebben az órában.
Az estét egy hatalmas, őrjöngős koncert zárja. Vagy mégsem?
Persze, hogy mégsem. Hát hogyan is telhetne el a Kari Napok csúcsrendezvénye nélkül a vasárnap éjjel.
Szabadság híd, hajnali 1 óra. Gyülekeznek az egyetemisták, s rövid időn
belül ellepik a hidat. A budai hídfőnél
kozhir.blog.hu

a kéklámpák között fémcsikorgás szűrődik át. A Bartókon már döcögnek le
az est sztárjai, a hajtányok és hajtóik.
Hatalmas hangulat és buli közepette
mérik össze erejüket a csapatok által
készített szerkezetek a két hídfő és
több száz fiatal között.
A hétfői napon 4 órája van minden csapatnak, hogy a legkülönfélébb
tárgyakat beszerezze és bemutassa a
szervezőknek. Ezt egy sörváltó vezeti
le, majd átalakul a díszterem egy igazi
mozivá, a Baross Single-Plex-szé. Igen,
bemutatásra kerülnek a csapatok által
forgatott filmek, melyek miatt annyi embert néztek hülyének az elmúlt hetek alatt.
Kedden az előző év főkormányosa által összeállított
Próbának ad helyet a kolikert.
Egy mókás kis vetélkedő, némi
alkohollal. Ajánlom mindenkinek a lelki felüdülésre. A még
talpon maradt hallgatóságnak
este kedvenc tanáraink tartanak áltudományos előadást,
megfejtve oly sok titkot az
élet minden területéről.
Ha szerda, akkor Aranykerék. A Belső Aranykerékre
az edzett és kevésbé gondolkodó típusok kerestetnek, még a külsőn sokat számít a csapatmunka, az
ügyesség és az, hogy ki mennyire téved el a különböző állomások között.
A versenyen Budapest különböző
pontjain kell elgondolkodtató feladványok alapján megtalálni a szervezőket, akiktől újabb feladványt kapva
tudhatjuk meg a következő állomást,
már ha kitaláljuk belőle. A nyertes
az, aki az utolsó állomáson megkaparintja az Aranykereket.
Csütörtök a Kari Napok záróakkordja. Ekkor vannak az extra sörváltók, a pontösszesítések, a győztes
csapat kihirdetése és a főkormányos
beavatása. A rendezvényt természetesen egy eszméletlen HaBár bulival
zárjuk.
Hogy ezek után megéri-e kipróbálni? Döntsd el magad!
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HaBár megihatnánk egy sört…
Bizonyára sokat hallottátok az elmúlt napokban a HaBár nevét a felsőbb évesektől. Extrémebb esetben már valami véletlen
folytán találkoztatok is a hellyel. Most megpróbálom leírni a leírhatatlant, hogy mi is a HaBár és mit is jelent egy közlekes számára.
Létezik kerek e világon egy hely,
melynek neve Baross Gábor Kollégium.
Ennek a kollégiumnak a legeslegalján
van egy hely, a HaBár. Oda jár a leendő közlekedési értelmiség napról napra, hétről hétre. Egy laza sör vagy egy
hatalmas buli, jöhet itt bármi. Fiúk és
lányok, kolisok és külsősök, DJ-k és
pultosok, na meg az alkohol és a jó
hangulat az összetevői az alagsor útvesztőjének.
Nem untatlak titeket sokáig a
történelmi pillanatokkal, elvégre örültök, hogy letudtátok a töri érettségit,
és innen csak a jövőbe tekintetek, de
az alapvető közlekes intelligenciához
hozzátartozik a HaBár múltjának és jelenének ismerete. Az első HaBár 1993ban debütált a kisközönség számára. A
2000-res évek végén a falak faburkolatot kaptak, a mostani, ám akkoriban
még jóval szűkösebb helyén egy kicsit
komorabb állapotban, rönkasztalokkal
üzemelt elég sokáig. 2011-ben aztán
egy lelkes csapat belefogott a hely felújításába. Átmenetileg a szeptemberi
bulik a Díszteremben lettek megtartva, míg lent zúgtak a gépek, dolgoztak
a kezek. Októberben aztán átadásra
került a kibővített, alaposan felújított új HaBár. Egyből belopta magát
a szívekbe, bár nehéz volt megszokni
a régi kis sötét HaBárunk után az új,
világos, tágas helyet. Innentől kezdve
rengeteg külsős is betért, a hely ismerete szájról szájra terjedt.

18. oldal

Nem szeretném leírni, mi az,
amit az ember lent talál, én azt javaslom, ez legyen mindenki számára
meglepetés, de garantálhatom, nem
hétköznapi késdobálóval álltok szemben. Sok-sok munka gyümölcse az,
ami lent van, ám biztosíthatlak benne, hogy a regisztrációs hét második
éjszakáján már úgy mentek le, hogy ti
is kicsit magatokénak érzitek a helyet.
A HaBár a hétköznapokon egyszerű leülős, beszélgetős kocsmajelleggel bír. Általában csütörtökönként viszont elszabadul a pokol és
hatalmas emlékezetvesztős buli van.
Azoknak a buliknak a hangulata egyszerűen leírhatatlan, de olyankor történnek az emberrel a legjobb dolgok
J Ha épp lapozgatjátok az újságot,
bizonyára felfedeztétek már, hogy
van olyan, hogy Kari Napok, különféle kari rendezvények, Szakestélyek,
stb. A HaBár minden ilyen esetben
„alapozó”, „szintentartó” és „ereszd
el a hajamat buli” funkciókkal várja a
közlekeseket.
Honnan tudod, mikor van buli?
Nyilván a legbiztosabb, ha mindennap lemegy az ember, egyszer csak
belecsöppen egy partiba. Ez megterhelő lehet viszont a pénztárcának, a
szervezetnek, és a gyűjtőszámla-forgalomnak, így én azt javaslom figyeljük a hirdető felületeket a kollégiumban, és a közlekes épületekben (St,
J), vagy a HaBár ajtón. Amennyiben

sportközvetítésre van igényed, azt
jelezheted a HaBár Facebook oldalán
is (facebook.com/habarkocsma), és a
lehetőségekhez mérten, igyekszünk
megoldani a közvetítést.
Jogosan fogalmazódhat meg a
kérdés benned, hogy vajon kik a pultosok? Biztos vagyok benne, hogy már
az első sört is ismerős kezéből kapod
meg, ugyanis a pultosok egytől egyig
a Közlekkar lelkes kocsmárosai, akik
csak arra várnak, hogy teljesíthessék
kívánságodat.
Nem könnyű egy egész oldalt írni
az ember egyik szívéhez közel álló
helyről. Nem csak azért, mert olykor nem teljesen emlékezünk a lent
történtekre, hanem azért is, mert ez
az a hely, ahol rengeteg barátság kötődött. Csináltunk lent olyat, melyre
nem vagyunk büszkék, és olyanokat,
melyek gyökeresen megváltoztatták
életünk. Lementünk csak egy sörre,
melyből kialakult egy spontán buli.
Születésnapok, és sikeres zh ünneplések. Világmegváltó beszélgetések és
néma mélázás a sörös korsó felett. Ez
a rengeteg sok élmény az, ami miatt
semmire nem cserélném az itt eltöltött időt.
Magam részéről biztos vagyok
benne, hogy akárcsak eddig már több
generációnak, nektek is végig fogja ez
a kellemes kis közlekes barlang kísérni
egyetemi pályafutásotok. Élvezzétek ki
a lent töltött idő minden egyes percét!
Találkozunk a
következő sör mellett!
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Tevékenykedjünk!
Öntevékeny köröknek a hallgatók olyan önszerveződő csoportjait nevezzük, ami nem csak a kör tagjainak, hanem szélesebb társaságnak nyújt szórakozási vagy kulturális lehetőséget.
Baross Kertépítő Kör
A kör célkitűzése a Baross Gábor
Kollégium kertjének szépítése és gondozása, a kollégisták számára esztétikailag és funkcionálisan megfelelő
állapotban tartása, valamint a kulturális rendezvényekhez, a hallgatóság
hétköznapjaihoz a kellemes környezet megteremtése. A tanulástól kimerült agyat tökéletesen pihenteti a fizikai munka a szabadban, és a fák miatt
tiszta levegőn. Évszakfüggő, hogy fűnyírás, levélsöprés vagy hólapátolás
van napirenden, de a Barosslakók és
vendégeik hálás mosollyal köszönik
meg, hogy kulturált, csendes helyen
élvezhetik a szép időt.
Körvezető: Sárosi Soma
(soma.sarosi@gmail.com)
Baross Informatikai
Szakkollégium
A kör célja a kollégiumi informatikai infrastruktúra, valamint a Baross
Gábor Kollégium 413-as számú számítógépes termének üzemeltetése
és karbantartása. Ők teremtik meg a
technikai feltételeket a kolinethez és
a különböző FTP szerverekhez (például a sokak által használt Merlinhez
vagy a Kari Napok szerverhez). Ha
bármi probléma merülne fel az internettel kapcsolatban, igyekeznek
minél gyorsabban elhárítani, a tárhelyek biztonságát fenntartani.
Körvezető: Koltai Soma
(kogasom@gmail.com)
Honlap:
http://merlin.bgk.bme.hu
Baross Rádió
Karunk legfiatalabb öntevköréről
az 23. oldalon olvashatsz.
Körvezető: Medovarszki Zoltán
(medovarszki.zoltan@gmail.com)
Bográcskör
Feladatuk a meghatározott,
rendszeres időközönkénti főzés, el-

sősorban a kollégium lakói számára,
valamint a rendezvényeken felmerülő igények szerinti ételek elkészítése. A menü általában sült kolbász/virsli/hús friss zöldsalátával,
vagy gulyásleves, pörkölt, paprikás
krumpli. Nem éppen vegetáriánusbarát, és a diétázóknak sem kedvez,
de egy HaBár-buli alatt úgyis lemozogjuk!
Körvezető: Tóth Ágnes Mariann
(gica99@gmail.com)
Hagyományőrző
Öntevékeny Kör
A kör célja karunk diákhagyományainak ápolása, és azoknak
a kör követelményeihez igazodó,
méltó életben tartása, a Szakestélyek hagyományok szerinti megszervezése, a selmeci tradíciók minél
alaposabb megismertetése az elsőéves hallgatókkal (ennek érdekében
bALEKoktatást tartanak).

Továbbá feladatuk egy nyilvántartási rendszer kiépítése és üzemeltetése a végzős hallgatókkal történő
kapcsolattartás elősegítése érdekében; a Szakestélyek protokolláris
feladatainak ellátása. A műegyetemi
és a selmeci hagyományokhoz köthető programok, például előadások,
tanulmányutak szervezése és lebonyolítása is a kör feladatai közé tartozik.
Körvezető: Udvari Benjámin
(udvaribenjamin@gmail.hu)
kozhir.blog.hu

Közhír
Szerkesztőségünkről a 17. oldalon olvashatsz.
Főszerkesztő: Majkut László
(majkut.laszlo@kozlekkar.hu)
További elérhetőségek:
www.kozhir.blog.hu,
facebook.com/kozhir
Közlekedésmérnöki
Szakkollégium
A szakkoliról a következő oldalon találsz bővebb információt.
Körvezető: Keresztes Péter
(keresztes.peter@sc.bme.hu)
Honlap:
www.szakkollegium.com
MűTerem médiakör
Karunk médiaköréről a 18. oldalon olvashatsz részletesen.
Körvezető: Kersity Milán
(kersity.milan@kozlekkar.hu)
Honlap: www.muterem.bme.hu
Riszáljkör
A kör célja a hallgatók környezettudatos gondolkodásmódjának kialakítása, és a szelektív hulladékgyűjtés
megszervezése a kollégiumban, valamint annak népszerűsítése a hallgatók
körében. A kör a Hallgatói Képviselettel és az Egyetemi Zöld Körrel karöltve végzi munkáját. A kollégiumban
jelenleg szelektíven gyűjthető a papír, műanyag, sütőolaj, szárazelem,
üveg és alumínium italdoboz. Jelenleg
taghiányban szenvednek, így ha érzel
magadban egy kis kedvet, jelentkezz
a toth.adam@kozlekkar.hu címen!
Ha szeretnél valamelyik öntevékeny kör tagja lenni, bátran vedd fel a
kapcsolatot bármelyik körvezetővel.

Zsófi
19. oldal
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Közlekedésmérnöki Szakkollégium
A Közlekedésmérnöki Szakkollégiumot karunk lelkes
hallgatói alapították 2008 őszén, mivel úgy találták, hogy az
egyetemi képzés során nem jut elég idő a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére.
A Szakkollégium tevékenysége
igen szerteágazó: egyrészről az egyetemi tanulmányokhoz kapcsolódó konzultációkat, felzárkóztató és továbbképző oktatásokat tart, másrészről
mindenki számára nyitott üzemlátogatásokat, mérnökversenyeket, valamint
szakmai programokat szervez. Egy kis
ízelítő a tavaly történtekből:
Üzemlátogatások
A 2012/2013-as tanévben a Közlekedésmérnöki Szakkollégiumnak köszönhetően a hallgatók meglátogatták
a General Electric erőművi gázturbinák összeszerelését és repülőgép
hajtóművek nagyjavításét végző veresegyházi gyárát, a paksi atomerőművet, a MÁV-Gépészet új IC, + kocsikat
gyártó szolnoki járműjavítóját, repülőgépek időszakos karbantartását és
javítását végző Aeroplex Kft-t, a győri
Audi-gyárat, az újpesti hajójavítót, a
Közlekedési Múzeumot, a székesfehérvári MÁV Vagon Kft-t, az M6-os autópálya bátaszéki üzemmérnökségét, a
fogaskerekűt és a Vasúttörténeti Parkot. Ezen felül még részt vettek egy
különleges éjszakai látogatáson is az
M2 metróban.
Jövőre tiszteletüket teszik többek között a Kisföldalatti járműtelepén, az istvántelki gőzöstemetőben
és a BKK Közútnál. A programok listája
természetesen még bővül, kövesd figyelemmel a szakkollegium.com honlapot a részletekért!
Szakmai napok
A 2012. évi Szakmai Napok eseménysorozat októberben került megrendezésére a környezettudatos járműfejlesztés témakörében. A program
két napja alatt megnézték – az azóta
már sajnos bezárt - kaposvári NABI
kompozit- és fényezőüzemét, valamint a szereldét, és előadásokat hallgattak a BME Formula Racing Team, a
Knorr-Bremse és a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. jóvoltából.
20. oldal

Járműépítések,
műhelymunkák
A múlt évben a szakkoli egy önálló járműépítési projektbe is belevágott, amelynek célja egy elektromos
hajtánynak – a tervezési folyamattól a
kivitelezésig tartó - megalkotása volt
szoros együttműködésben a Villamosmérnöki és Informatikai Kar egyik tanszékével. A szakkollégium ezen kívül
újra életre hívta a Babetta-kört, ahol
a résztvevők behatóbban tanulmányozhatják e kultikus járművet, sőt
idén a tervek szerint egy vadonatúj
összeszerelésére is sor kerül majd.

A Szakkollégium által megtekintett
Falkirk kerék nevű hajólift.
Bár a már említett a BME Formula Racing Team nem képezi organikus
részét a szakkollégiumnak, de társszervezetekként szoros kapcsolatban
állnak egymással, és a ma már nagyon
komoly nemzetközi és hazai helyezéseket felmutató csapat tagjai között
számos közlekedésmérnök- és járműmérnök hallgató is található.
A Közlekedésmérnöki Szakkollégium programjai természetesen nyitottak, azokon bárki szabadon részt
vehet. Tehát felmerül a kérdés: miért
is érdemes...

mi” szakkollégium létszámához viszonyítva, de szerencsére folyamatosan
bővül. Nagy örömre ad okot, hogy már
ők is rendelkeznek a „nagyok” összes
jellemzőjével: az előző félévtől külön
szakkollégiumi szárny áll rendelkezésre
a tagok számára a Baross Gábor kollégiumban, saját klubhelyiségeik vannak
a kollégium földszintjén, ahol az informatikai eszközeik és a frissen megalapított házi könyvtáruk könyvei kerültek
elhelyezésre, ezen felül természetesen
itt tartják hetente az üléseiket.
A tagság másik – nem elhanyagolható - előnye, hogy a szakkollégiumi
munkájukkal kitűnt tagok - egyfajta jutalomként - külföldi tanulmányutakon
vehetnek részt Európa különböző nagyvárosaiban: tavaly nyáron a szerencsések Párizsba látogathattak el, ahol
a kötelező látnivalókon kívül meglátogatták a helyi tömegközlekedési vállalatot, az RATP-t, valamint az itthon
is jól ismert Alstom-ot, idén pedig már
Stockholmban, Glasgowban és Barcelonában is jártak a csapat tagjai.
Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a társaság fiatal egyetemistákból áll, akik tanulmányaik mellett saját motivációból eredően szeretnének
hozzáadni a kari szakmai és közösségi
élethez. A fent említett különböző tevékenységek révén (üzemlátogatások,
szakmai kirándulások, elektromos jármű tervezése és kivitelezése) nagyon
sok új – szakmai és emberi – ismeretet
szerezhetsz, sőt, ha szeretnél valamilyen kutatást végezni (akár önszorgalomból, akár Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) dolgozat keretében),
a Szakkollégium minden tőle telhető
anyagi és technikai segítséget megad.
A Szakkollégium célja, hogy
a közlekedési tudományok iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget
biztosítson önálló tudományos tevékenységek művelésére és a szakma
közelebbi (vagy másképpen „olajosabb”) megismerésére.

... tagnak lenni?
A Szakkollégium taglétszáma – fiatal korának megfelelően (idén ünneplik
megalakulásuk ötödik évfordulóját) viszonylag alacsony a többi, „történel-
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Közhírré tétetik
És most jövünk mi, a Közhír, melynek legfrissebb, gólyáknak szánt különszámát a kezetekben tartjátok. Talán ez a legrégebb óta működő öntevékeny kör a Karon, és ez az egyik,
melynek munkáját és termését legszembetűnőbben kézhez
kapjátok minden hónapban a tanév során.

Jó csapat vagyunk mi, s nyitunk
mindenféle újdonságra. Szeretnénk,
ha az ősz folyamán (vagy akár később,
amikor már belerázódtatok az egyetemi életbe) sokan csatlakoznátok
hozzánk, mert csak előnye van a Közhír szerkesztőségébe tartozni, hátDe miért is vagyunk mi? Értetek! írási hibákkal telve a beszámolók, ránya – Isten bizony – egy sincs. Már
Immáron 37 éve működik a Közhír, interjúk, tényfeltáró írások. Amikor az óriási érzés, hogy egy igazi csapat
mint a közlekkar pártsemleges, nem már mindent rendben találnak, és tagjai lehettek, továbbá az sem elhaországos, nem legkedveltebb, nem minden cikk befutott (természetesen nyagolható, hogy itt aztán kamatoznapilapja. Azért vagyunk, hogy tite- a határidőt szigorúan tartva), akkor tathatjátok a bennetek rejlő adottsáket szórakoztassunk, hogy a karon megy az összes cikk a tördelőszer- gokat. A kreativitás kiteljesedésének
történő legfrissebb eseményekről kesztőhöz. Ő az igazi kreatívfelelős, fellegvára ez az újság, hiszen minden
beszámoljunk, hogy a szakmánkhoz hiszen az ő munkájának gyümölcse ötlet meghallgatásra talál, bármilyen
kapcsolódó aktualitásokat és ér- lesz a kész újság, a szép, átlátható, témát (na jó, majdnem bármilyet)
dekességeket bemutassuk nektek. szemnek kellemes Közhír. Amikor előhozhattok, s arról cikket írhattok.
Azért írunk, mert nekünk
Nem rossz dolog az sem,
ez öröm. Talán ez a legfurmikor a fényképedet 700
csább azok számára, akik
példányban megcsodálkívülállóként szemlélik a
hatja az olvasóközönség,
szerkesztőség munkáját,
s mosolyt csal az arcotokde higgyétek el, számunkra, amikor olyan emberek
ra ez tényleg nem kötetudják a nevedet a ciklesség, hanem kedvtelés.
keid miatt, akikről eddig
Ahogyan nektek is az leremélni sem merted. Lashet: mindenkit várunk
sacskán kezd hagyomán�szeretettel a szerkesztőnyá válni a nyári közhíres
ségünkbe, hiszen mindig
táborozás és az évköziszükség van új emberekévvégi grillezés vagy bogre, segítő kezekre, újító
rácsozás, ami nagyon jó
gondolatokra, és ehhez a
buli, mert jókat eszünk,
legjobban ti tudtok hozzájókat iszunk, és nagyokat
A szerkesztőség több generációja az újság 35. születésnapi
segíteni minket.
derülünk a sztorizgatások
Aki szívesen csatla- rendezvényén. (Fotó: GrafUr)
közepette. Utoljára, de nem
kozna hozzánk, számos
utolsósorban megemlíteném
tevékenység közül válogatnémi hajtóerőként is, hogy
hat. Legtöbben a cikkírók vannak, már a betördelt újság is megvan, a teljesítménytől függően közösségi
akik az újság alapját szolgáltatják. olyankor lép színre ismét a főszer- pontokat is kapunk, ezért is érdemes
Nélkülük nincsen kiadvány, ha nem kesztő, aki szépen sorjában mindent minél jobban odatenni magunkat, hiírnak, nincs, ami kitöltse az oldala- átnéz a lapban. Ami nem jó, azt még szen ez általában a kollégiumba való
kat. Bármilyen ötletük van, általá- javításra küldi, majd felterjeszti az bekerüléshez elengedhetetlen kellék.
ban az a legközelebbi szám hasáb- újságot a HK elé, végül, amikor már
Ha kedvet kaptatok, bátran
jain olvasható. Az újság végleges nincs benne tartalmi hiba, mindenki keressetek minket a gyűléseinken,
tartalmát a szerkesztőséggel szoros rábólintott, akkor mehet nyomdába, melyet a Baross koliban szoktunk
egyetértésben a főszerkesztő állítja s két-három nap múlva már kezetek- heti-kétheti rendszerességgel megössze. A rovatvezetők azok, akik ös�- ben is lehet a friss, ropogós, újillatú tartani, vagy a kozhir@kozlekkar.hu
szegyűjtik, rendszerezik, blokkokba Közhír, mely minden hónapban 700 címen, melyre várjuk jelentkezéseszedve csoportosítják az írásokat, ők példányban jelenik meg, s örömünk- teket, cikkötleteiteket, észrevétefelelnek azért, hogy a határidők ne re mind egy szálig el szokták kapkod- leiteket.
okozzanak problémát, ne legyenek ni a hallgatók.
Vár titeket egy igazán jó csapat!
nagyobb késések vagy kimaradások.
Hosszú folyamat egy-egy szám Ne hagyjátok ki!
A rovatvezetők az olvasószerkesz- elkészítése, mégis gördülékenyen
tőknek továbbítják a cikkeket, akik megy általában minden, hiszen minkiemelkedő nyelvhelyességi érzékük- denki szívén viseli az újság sorsát,
kel igyekeznek minél emészthetőb- és igyekszünk mindig a maximumot
Zsu
bé tenni egy-egy irományt, ők azok, kihozni magunkból, hogy ti, kedves
akik miatt nem jelennek meg helyes- olvasók, elégedettek legyetek.
kozhir.blog.hu
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MűTerem médiakör
Kedves Gólya! A MűTerem – a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar médiaköre – mindazok számára érdekes lehet, akik
szeretnék kielégíteni technikai és számítástechnikai, grafikai és
művészeti, esetleg kommunikációs téren fennálló igényeiket. Ha
szeretsz fotózni, videózni, jól bánsz a képszerkesztő programokkal, szeretnéd kipróbálni magad riporterként, értesz a weblapszerkesztéshez, vagy mindezek közül még egyiket sem csináltad, de
szeretnéd kipróbálni, megtanulni, akkor a MűTerem médiakör a
legjobb választás a számodra!
De ne szaladjunk ennyire előre.
Mit keres a Közlekkaron egy olyan
öntevékeny kör, melynek tagjai szabadidejüket a fent nevezett tevékenységekkel töltik? Mint ahogy majd
ti is látni fogjátok, év közben számos
programon lesz lehetőségetek részt
venni, legyen az a Kari Napok, HaBár
bulik, Szakkollégiumi rendezvények,
stb. Vannak, akik valami miatt
nem tudnak elmenni egy-egy eseményre, vagy elmennek, de jól
esik visszanézni még egyszer a
fényképeket, vagy megnézni egy
összefoglaló videót. Sokan az esti
HaBár bulin történt eseményeket
is a MűTerem honlapjáról szokták
rekonstruálni. A közönség igénye
tehát, hogy rögzítsük az eseményeket, már régóta jelen van.
A MűTerem nagyjából három
évvel ezelőtt kapott óriási lendületet, amikor az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiírt egy pályázatot,
melyre a kari öntevékeny fotó- és
videókörök jelentkezhettek. A pályázat célja az volt, hogy a körök
egyetemi előadásokat vegyenek
fel, ezért cserébe pedig használatba vehettek egy full HD-s Sony
videokamerát, valamint tartozékait. A MűTerem az akkori körvezető,
Szentannai Gábor vezényletével
sikeresen pályázott, majd az ő
lelkesedése sokakra átragadt, így
a kör létszáma és feladatköre az
óta egyre csak nő. Az előző tanévben
elinult a Baross Rádió, a karunk hivatalos rádiója, illetve új szerkesztőségi helység lett kialakítva. Így végre
egy helyen összpontosulhatnak a kar
médiumai.
Jelenleg – a tanulmányi előadások felvétele mellett – a MűTerem
tagjai készítik a Közhír címlapokat,
HaBár buli plakátokat és fotókat. Fo22. oldal

tósaink, operatőreink jelen vannak
minden nagyobb kari és egyetemi
rendezvényen. Tulajdonképpen, ha
fotóról, videóról, vagy bármilyen grafikai anyagról van szó, azt a MűTerem
tagjai készítik. Ha ezek mellett marad időnk és kedvünk, akkor riportvideókat, kis zenés összefoglaló videókat készítünk főleg a közlekedés

témakörében, de 2010-ben például
egy négyrészes főzőműsort készítettünk Koli-konyha néven, ahol közismert közlekesek főztek a Baross Gábor Kollégiumban.
De miért is jó MűTermesnek lenni? Az elsődleges szempont, hogy egy
nagyon jó közösség vagyunk, ha bármilyen gondod, problémád van, nyugodtan fordulhatsz bárkihez, biztosan

megpróbál segíteni. A MűTerem nem
munkahely és nem is profi társaság.
Mindenki tud valami olyat mutatni,
ami a többieknek új lehet, vagy ha
mégsem, akkor a többiek segítenek
elsajátítani az új ismereteket. Már
ezért a különleges közösségi élményért megéri csatlakozni hozzánk.
Ezen felül biztosan éreztél már olyat,
hogy egy jól elvégzett munka után
elégedettség árad szét benned. Egy
jól sikerült fotó, egy szép plakát vagy
jó videó elkészítése már önmagában
is nagy örömöt tud nyújtani az alkotójának. Pláne akkor, ha azt több
száz ember nézi meg nap mint nap,
és gratulál, vagy éppen jó tanácsokkal lát el, hogy legközelebb még jobb
legyél. További előnyökkel is jár a
tagság: ezen a nyáron már harmadik
alkalommal rendeztük meg a közös
Közhír – MűTerem tábort Balatonlellén. Szeretnénk, ha ez a tábor
hagyománnyá válna. 2-3 nap alatt
kipihenjük az év fáradalmait, új
ötleteket szülhetünk meg, majd a
délutáni főzőcskézések, esti bulik
alkalmával új barátságokra tehetünk szert, vagy még jobban elmélyíthetjük a már meglévőket.
Ha csatlakozol hozzánk, első kézből szerezhetsz tudomást sok eseményről, kiállításról, fesztiválról,
amikről amúgy nem is biztos, hogy
hallanál. Ha szerencséd van, akkor sajtófotósként, operatőrként,
riporterként ingyenesen részt is
vehetsz ezeken a programon.
Láthatod, hogy számos előnye
van annak, ha valaki tagja a legdinamikusabban fejlődő öntevékeny
körünknek, a MűTeremnek. Ha ez
az iromány felkeltette az érdeklődésedet, és szeretnél csatlakozni
hozzánk, esetleg bármilyen kérdés, kétség merült fel benned, írj
bátran a MűTerem vezetőjének,
Kersity Milánnak a kersity.milan@
kozlekkar.hu e-mail címre. Továbbá
minden kedves érdeklődőt várunk az
első ülésünkön, melynek pontos időpontját a www.kozlekkar.hu oldalon
olvashatjátok majd.

Laca & Feri
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Baross Rádió
A Baross Rádió vezetőjeként hadd köszöntsek minden
kedves gólyát karunkon! A karon működő öntevékeny körök
közül, a rádió a legfiatalabb. 2012 április 1-jén alakultunk és
azóta – köszönhetően a tagok kitartó lelkesedésének - egyre
sikeresebbek vagyunk.
A
rádiót
műsorvezetők,
hangtechnikusok és zenészek alkotják. Tematikus műsorainkkal hétfőtől csütörtökig szórakoztatjuk a
hallgatóinkat, de természetesen
a rádió nem áll le a műsorok közt
se, egész nap sugározzuk napjaink
legsikeresebb zenéit, így
nyújtva
segítséget
hallgatóinknak –
legyen szó tanulásról vagy
egy
HaBár
buli előtti
bemelegítésről. Ha
már szó esik
a HaBár szórakoztató –és
élménycentrumról, egy-egy buli során
biztosan találkozhattok a rádió
rezidens DJ-ivel, hiszen a zenét ők
szolgáltatják nektek.
Bár alig több mint egy éve működünk, így is sikerekben gazdag a
rádió. Egy-két fontosabb momentumot kiemelve ezek közül: sikeresen
együttműködünk Kőszegi Ákos (Jászai Mari-díjas színész, korábban a

Neo FM hangja) színművésszel, aki a
rádió hivatalos hangja, valamint találkozhattatok velünk az EFOTT-on,
hiszen a rádió szolgáltatta a zenéket
és a műsorokat a kemping területén.
Korábban említettem, hogy a
rádióban zenészek is aktívan
tevékenykednek, DJink mellett a rádió berkein belül működik a
Kisföldalatti
nevű zenekar. Amellett, hogy
igyekszünk
minél
több
koncert lehetőséget
biztosítani számukra a kari
rendezvényeken, tehetségüket az idei EFOTT-on is megmutathatták egy fergeteges koncert
erejéig.
A szakmai és technikai fejlődést szem előtt tartva, a MűTerem
médiakörrel közösen, elindítottuk
rádiós képzésünket. Így azok is bátran csatlakozhatnak hozzánk, akik
korábban nem tevékenykedtek a

szakmában. A képzés folyamán elsajátíthatók az alapvető műsorvezetői technikák és az alapvető hangtechnikai ismeretek. Tavalyi évben
sikeresen részt vettünk egy TÁMOP
pályázaton is, így a Hallgatói Képviselet segítségével, lassan de biztosan bővítjük eszközállományunkat
is, így biztosítva tagjainknak a lehető legjobb eszközöket az hangvágástól a műsorvezetésig.
Számunkra is fontos, hogy
eredményesek maradjunk, így az
olyan nagy sikerű műsorok, mint
az Ütköző, Fakepofák vagy Pajzán
szerda – csak néhányat kiemelve a
sok közül – mellett, szeptembertől
új műsorokkal indítjuk a félévet.
Reméljük, ezek elnyerik a tetszéseteket. Természetesen bárki javasolhat új témákat, hiszen számunkra
első a hallgatóság!
Ha érdekel a műsorvezetés, a
hangtechnika, ha szeretsz zenélni,
ha szeretnél egy dinamikusan fejlődő csapat tagjai lenni, bátran keress
meg minket a Baross Gábor Kollégiumban található stúdióban, facebook
oldalunkon (http://facebook.com/
barossradio), vagy e-mail címünkön
(barossradio@kozlekkar.hu). Sok sikert a tanévben!

Medo

Felhívás
Szeretnél egy dinamikus csapathoz tartozni? Szeretnéd a
tanuláson túl valami igazán hasznossal eltölteni az idődet? Szeretnél többet megtudni a téged körülvevő világ működéséről?
Szereted az új kihívásokat?
Csatlakozz a BME Egyetemi Zöld
Körhöz! Küldetésünk az egyetem hallgatói, oktatói, dolgozói számára ismeretterjesztő tevékenységet folytatni,
útmutatást nyújtani a környezettudatos életmódhoz, valamint közvetlen
környezeti hasznot hozó programokat
szervezni. Célunk a szemléletformálás, az egyetemi polgárok aktivizálása, környezeti felelősségtudatának
felébresztése, a döntéshozók és társ-

szervezetek segítségével a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint a hozzá tartozó kollégiumok működésének fenntarthatóbbá
tétele.
Ha csatlakozol hozzánk, rengeteg értékes tapasztalatra tehetsz
szert: csapatmunka, rendszerben
gondolkodás, projekttervezés, pályázatírás, rendezvény- és programszervezés, kreatív, gyakorlati
kozhir.blog.hu

problémamegoldás, arculati elemek
tervezése és készítése, vezetés és
szervezés, szervezetfejlesztés, szervezeti és hivatalos kommunikáció.
Várjuk érdeklődésed a következő e-mail címre:
info@ezk.bme.hu!

BME EZK
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Mozdulj meg!
Egyetemünk a reggeli előadásra rohanáson kívül is számos
lehetőséget kínál a mozgásra vágyóknak. Ha kíváncsi vagy,
hogy a kötelező tesin kívül mit csinálhatsz, olvass tovább!
BME Sportközpont
Tavaly ősszel nyitotta meg kapuit
a kampusz szívében található sportkomplexum, ahol a kötelező testnevelés órák nagy része is zajlik. Aerobik,
falmászás, fallabda, küzdősportok,
foci, kosárlabda, stb. mellett akár személyi edzők segítségével is formába
hozhatod magad a remekül felszerelt
kondi- vagy kardiótermekben. További
információt a bmefitness.hu honlapon
találsz.
Közlek Henger
Karunk évtizedes múltú kosárlabda csapata a Közlek Henger. A folyamatosan megújuló keretnek köszönhetően 2001-től kezdve minden
évben szerepelt a csapat az Egyetemi
és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók
Egyesülete által szervezett bajnokság
valamely ligájában, olykor igen szép
eredményeket elérve.
A gárda tagjai karunk aktív hallgatói és öregdiákjai, akiket a jó hangulatú edzések és a fordulatos meccsek
erős csapattá, sőt baráti társasággá
kovácsoltak. A Henger évfolyamokat
köt össze, így rengeteget tanulhatnak
egymástól a pályán, sőt azon kívül is:
legyen szó akár egy tempódobás kivitelezéséről, akár a diplomaírás tapasztalatairól, a csapattársak egy meccs
utáni, hideg sör mellett bármiben segítenek.
Csapatkapitány: Kajdi Marcell
(e-mail: kajdimarcell@gmail.com)
Szakosztályvezető: Kádár Dávid
(e-mail: jost@vipmail.hu)
Röplabda szakosztály
A szakosztályt közlekkari hallgatók alapították 2002-ben. Később a
csapat újraszerveződött, majd feljutott az Universitas A osztályba. Az ezt
követő években a csapat remek eredményeket ért el, 2009 óta minden évben az A osztály 2-3. helyén végeztek.
A szép eredményeket elért csa24. oldal

pat nagy része mára már elvégezte az
egyetemet, a kari csapattal kevésbé
tud foglalkozni, így a 2013/14-es szezont a csapat újjászervezésének szeretnék szentelni.
Jelentkezz bátran, ha már volt
dolgod röplabdával (diákolimpia,
egyesület), vagy lelkes kezdő vagy!
Heti két edzés, és fejlődéstől függően
hétközi meccsek várhatnak rád a csapatban, ha jelentkezel. A szakosztály
téged is szeretettel vár, ha szervezett
keretek között szeretnél röplabdázni
és öregbíteni karunk hírnevét.
Szakosztályvezetők:
Nagy Ádám
(email: nagada88@gmail.com),
Németh Nagy Dávid
(mindenfoglaltbassment@gmail.com)

Szakosztályvezető:
Dóber Gábor,
e-mail: dobergabor@gmail.com
Kondi- és kardióterem
Egymáshoz közel, a Baross Gábor Kollégium alagsorának jobb
oldali folyosóján találhatók. Felszereltségük kezdőknek és haladóknak egyaránt megfelelő. A felújított
konditeremben
található
fekve nyomó pad (vízszintes és döntött is), guggoló állvány, erőkeret, csigás keret, evező és lehúzó gép, scott
pad, lábnyújtó és hajlító gép, tárogató gép, T-rúd, vádli gép, twister, húzódzkodó, tolódzkodó, bordásfal, valamint sok kézi súlyzó, tárcsa és rúd.
A kardio terem szintén felújított, melyben található 4 futópad, 3
szobakerékpár, 2 elliptikus tréner, 2
taposó, evezőgép, bordásfal, húzódzkodó, ugrálókötelek, bokszzsák, kesztyűk, és kettlebell. A termeket bérlet
vásárlása után KJK-sok (kedvezmén�nyel) és külsősök is igénybe tudják
venni, a házirend betartása mellett.
Kérdéseddel, kéréseddel fordulj
hozzájuk bátran:
Ablonczy Lajos, e-mail:
ablonczy.lajos@kozlekkar.hu
Domonkos Kitti, e-mail:
domonkos.kitti.reka@gmail.com
Répási József, e-mail:
authoragang@gmail.com
Cselezz, lőj, Iron Hook!

Baross Bringakör
A kör fő feladata a használatukban lévő kerékpárok kölcsönbe
adása, karbantartása valamint szerviz szolgáltatás nyújtása a kollégium
lakói számára. Igényes, bármikor
kölcsönözhető bringákkal állnak rendelkezésetekre. Kerékpárral kapcsolatos problémákkal keressétek őket
bátran!

Félévről félévre megrendezésre
kerül a közlekkar egyik legnagyobb
sporteseménye, a helyi NB1, azaz az
Iron Hook focibajnokság. Pontosan
mi is ez, és hogyan zajlik?
Amatőrök és profik, fiúk és lányok, kicsik és nagyok, egyszerűen
bárki nevezhet az Iron Hook focikupára. A helyszín az UEFA szabványoktól sokban eltérő Dühöngő aréna,
melyet a Baross koliban találsz. Bejárata közvetlen a HaBár folyosóról
nyílik, ahol az öltözőt is megtalálod.
A pályát gondosan ápolt aszfalt borítja, a játék élvezetét pedig fokozzák a különböző tereptárgyak, mint
kiálló ereszcsatorna, ablakpárkányok, előző vagy aktuális meccsről
ott maradt vakolatok.
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A játékidő kétszer 20 perc, a pályán pedig csapatonként 3+1 fő kergeti
a labdát. A hálóőrnek mindössze egy
„torinó” méretű kaput kell védenie,
épp ezért nem érhet kézzel a labdába.
Bíró nem vezeti a meccseket, minden
csapat saját maga felügyeli a mérkőzéseket.
Az időjárás nem jelenthet akadályt egy csapatnak sem. Ahogy a profi
csapatok, úgy az Iron Hook játékosai is
kibírják az esőt, a szelet, a napsütést,
a hideget, a meleget. Legyen
bármilyen idő, az a foci útjába nem
állhat. Természetesen a mérkőzések
után minden sportembert vár az
öltöző mellett a HaBár a testi és lelki
felüdülésre, valamint az eredmény kiértékelésére.
Mit kell tenned, hogy játszhass a
kupán? Szerezz magad mellé még há-

rom embert, dobjátok össze a 3048 forintos nevezési díjat és jelentkezzetek
a szervezőknél. Amennyiben lánycsapat vagytok, ez az összeg 1524 forintra módosul.
A jelentkezett csapatok sorsolás
után csoportokba kerülnek, ahol egyegy meccset játszanak egymás ellen.

Az így összegyűlt pontok után jutnak
tovább a legjobbak az egyenes kieséses ágba.
Az első négy helyezett okleveles
és érmes díjazásban részesül. Ezen
felül a szervezők díjazzák a legamatőrebb csapatot is, a lánycsapatok
emellett extra nyereményben is részesülnek.
Ha kedvet kaptál, figyeld a www.
kozlekkar.hu weboldalt, és tájékozódj
róla, mikor lehet nevezni. Ha további
kérdésed merült fel, keresd nyugodtan
a szervezőt, Rupp Ferencet (a. Feri),
vagy írj az ironhook@kozlekkar.hu
e-mail címre.
Jó sportolást!

Szakosztályvezetök

A HÖOK Mentorprogram– Felsőoktatási Mentorhálózat
Elsőéves hallgatók segítése első egyetemi/főiskolai tanévükben. Hogyan segítenek? Személyes segítőt rendelnek a
gólya mellé, aki segít az intézményben való eligazodásban, a
közösségi beilleszkedésben, lehetőségek és jelentős összegű támogatások megpályázásában.
Miben segítenek? Abban, hogy
ne okozzon problémát a tantárgyfelvétel, a vizsgajelentkezés, hogy
ne maradj le az ösztöndíjpályázásról vagy kedvezményes jegyzetszerzésről és még sorolhatnánk.
Ezen kívül, a Mentorprogram tagjai
olyan ingyenes programokon vehetnek részt, ahol megismerhetik a
régiójukban és az ország más intézményében tanuló társaikat.
A Mentorprogram a 2013/2014es tanévben azokat a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű
hallgatókat segíti, akik jelezték a
felsőoktatási jelentkezési lapon,
hogy sikeres felsőoktatási felvételijük esetén a HÖOK Mentorprogram segítségére igényt tartanak,
így válnak mentorált hallgatóvá. A
mentorált első éves hallgatókat egy
személyes segítő, mentor, egy tanéven keresztül támogatja. A mentor azonos intézményben és szakterületen tanuló felsőbb éves, aki
már sikerrel túl van az első évesek

problémáin. Segít a tantárgyfelvételben, vizsgajelentkezésben, segít
az ösztöndíjak megpályázásában,
azon belül is például szociális ösztöndíj, Bursa Hungarica elnyerésében, ezen kívül, további segítséget
nyújt vizsgafelkészülésben vagy
jegyzet beszerzés esetén. Legfontosabb feladata, hogy felkészítse
a mentorált hallgatót a segítség
nélküli egyetemi életre. A mentori
munka kortárssegítés, sikeressége
a személyességben rejlik.
A programról bővebb
információt találsz itt:
http://www.hook.hu/hu/web/mentor
Kövess minket Facebookon:
facebook.com/hookmentorprogram
Amennyiben kérdésed van:
Csuhaj Andrea, programvezető,
csuhaj.andrea@hook.hu
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A HÖOK Mentorprogram rendszeresen szervez közösségépítő rendezvényéket régióiban és országosan
is mentoráltjainak és mentorainak. A
2012/2013-es tanévben országosan
42 régiós rendezvény volt, melyeken
körülbelül 1500 hallgató vett részt. A
programok között volt gasztronómiai
est, bográcsozás, korcsolyázás, csapatépítő est, billiárd est, paintball,
túrázás, mikulás est, hagyományőrző malacsütés. November végén sor
került egy „Hatékonyan a fiatalok
szociális hátrányainak leküzdéséért” című kerekasztal beszélgetésre
és egy országos rendezvényre, ahol
álláskereséssel, karriertervezéssel
kapcsolatban hallgathattak érdekes
információkat a résztvevők. A Mentorprogram rendezvényei ingyenesek
a programban résztvevők számára!
A HÖOK Mentorprogram az
Emberi Erőforrások Minisztérium
(EMMI) felsőoktatási esélyegyenlőségi stratégiájának része, amelynek
célja a felsőoktatási rendszerben tapasztalható esélyegyenlőtlenségek
csökkentése.

HÖOK
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VII. BME Egyetemi Napok
Idén hetedik alkalommal rendezik meg szeptember 17
és 19 között az ősz legnagyobb szabadtéri fesztiválját, a BME
Egyetemi Napokat!
Az új félév beköszöntével koránt sincs vége a fesztiválok sorának,
hiszen az Infoparkban idén is három
napon keresztül bulizhatunk Magyarország legjobb együtteseinek koncertjein. Szeptember 16-án a BME Bogdánffy
úti Sporttelepén gondoskodhatunk
testünk egészségéről, ugyanis ezen
a napon reggeltől estig sport programokkal várják az érdeklődőket a BME
Sportnap szervezői. Ezen a napon csak
a sporté a főszerep, hiszen szeptember harmadik hetének első napja idén
is oktatási szünet!
Szeptember 17-én este kezdődik
az igazi mulatság! Az Önkéntes nap

okozta fáradalmakat némi sör, és a
jobbnál jobb fellépők mellékhatások
nélkül képesek kezelni. És hogy kikkel találkozhattok a három nap alatt?
Többek között itt lesz az Ivan & the
Parazol, a Kerozin, a Brains, a Tankcsapda, a Scooter, Dévényi Tibi bácsi,
a Hősök, az Animal Cannibals, az újra
összeállt Kaukázus, a Kozmix, a The
Grenma, Chris Lawyer és még sokan
mások.
A szerdai napon kerül megrendezésre a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar valamint a Vegyészmérnöki
és Biomérnöki Kar közös szervezésében a BME Diáknap, ahol mókás ügyes-

Diák bé
rlet 3 4
99 Ft
Vendég
bérlet 4
4
99 Ft
Diák na
pijegy 1
999 Ft
Vendég
napijeg
y 2 999
Ft

ségi feladatokon
mérik össze
tudásukat
a
karok hallgatói. A féktelen bulizás mellett ajánlom, hogy jelentkezzetek a közlekkar csapatába,
és segítsetek újra elhódítani a kupát!
Szeptember 19. az utolsó nap, de ezen
az estén érkeznek a legnagyobb sztárok, kezdve Scooter-rel és megannyi
sztár DJ-vel.
Ne feledjétek szeptember 17-19
között irány az Infopark, hogy bulival
búcsúztassuk a nyarat,
és köszönthessük az
őszt!

Zsolti

Önkéntes nap - 2013. szeptember 17.
Két éve indult el a BME gondozásában az Önkéntes
Nap, amiről azóta rengeteg cikk és videó jelent meg a médiában. De miről is szól ez az egész? Miért érdemes eltölteni
önkénteskedéssel egy egész, vagy akár csak egy fél napot, tanulás, alvás vagy bulizás helyett?
Amikor először hallottam róla,
én is kétkedve álltam hozzá. Tegyük
jobbá a kerületet, szerettessük meg
az itt élőkkel magunkat, és mutassuk meg, hogy mi is hozzáadunk a
szebb környezetért, és a többi...
Az első évben végül mégis belecsöppentem, és egyáltalán nem bánom,
hogy így történt. Egy kórház gyermekosztályának kifestésében vettem
részt. Már odafelé is elkezdett átjárni
az érzés, hogy ez egy különleges nap.
Mindenhol angyalszárnyas pólóban
mászkáló fiatalokba (és idősebbekbe) futottam, járták a kerületet, és
szedték a szemetet. Onnantól már én
is büszkén viseltem a pólómat. Aztán
megérkeztem a helyszínre, ahol már
rengetegen voltak. Volt, aki csak felrajzolta a mesefigurákat, mások kiszínezték. Egy óriási csapatként dolgoztunk. Egészen éjfélig maradtunk
páran, akik kitakarítottuk az helyet.
Már csak pakolásztunk, amikor kijött
egy fejkendős kislány a folyosóra. A
kislány megszeppenve sétált egy ki26. oldal

csit, az egyik nővér megmutatta neki,
miért kellett átköltözniük egy napra
egy másik kórterembe. Abban a pillanatban úgy éreztem, nem is vagyok
fáradt, sokkal inkább iszonyatosan
boldog. Teljesen meghatódtam, úgy
éreztem, érdemes volt az egész napomat erre áldozni, és tényleg jobb lett
egy kicsit a világ.
És mi a válasz a feltett kérdésekre? Mert egyszerűen jó önkénteskedni.
Azt látni, hogy tényleg hasznos része
vagy a társadalomnak, megmutatni,
milyen is egy igazi műegyetemista
diák, csapatban dolgozni és új embereket megismerni mindig remek érzés.
Addig segítesz, amíg kedved és időd
van, nem fog számon kérni senki sem,
ha elmész. A monoton egyetemi napok
között pedig kifejezetten frissítő mással foglalkozni. Most persze felmerül a
kérdés, hogy cserébe mit is kapsz. Elmondhatod magadról, hogy segítettél
egy óvodának, a kerületnek, egy kórháznak, vagy akár csak egy embernek,
de boldogabbá tetted a napját.

Idén is lehetőség lesz rossz állapotú kerületi parkokban takarítani,
szemetet szedni, folytatódik a kerületi óvodák és iskolák felújítása, ahol
újravarázsolhatjuk az elöregedett
kerítést, padokat, játszótereket. Újdonság lesz a graffitik eltávolítása
házakról, buszokról, illetve a „vadplakátok” leszedése. A szervezők idén
is törekednek arra, hogy minél változatosabb lehetőségek közül tudjatok
választani, így mindenki meg tudja
találni számára a megfelelő programot, ahova 1-2 baráttal, vagy akár
nagyobb csoportban is elmehettek
közösen önkénteskedni.
Az Angyalok természetesen kapnak most is szendvicset és üdítőt,
valamint közös angyalpólót, amiben
dolgozhatnak. A nap végeztével pedig
az Egyetemi Napokon lesz lehetőség
egy ajándék sör mellett jókat sztorizni az aznap történéseiről.
Remélem idén ti is részt vesztek
az eseményen, gyere el szeptember
17-én, kedd reggel a Goldmann térre
és
Legyél Angyal Te is!

Kiss Ágnes
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Határon túl…
Újdonsült műegyetemistaként megszámlálhatatlanul sok
lehetőség nyílik meg számodra. Utazás, külföld, nemzetközi
kapcsolatok, szakmai fejlődés… Ezek csak töredékei annak,
mely a Hallgatói Külügyi Testület (HKT) tagjaként egy csapásra elérhetővé válik számodra.
A HKT az AIESEC, ESN, ESTIEM,
IAESTE, IMT és az újonnan alakult
Rákóczi Szövetség ernyőszervezete,
valamint a Műegyetemi Állásbörzével
párhuzamosan futó, Magyarország legnagyobb és legnívósabb Külügyi Börzéjét megvalósító testület.
AIESEC
Az AIESEC a világ legnagyobb diákszervezete, mely 110 országban
van jelen. A szervezet nagy hangsúlyt
fektet az egyetemen megszerzett elméleti tudás gyakorlatba való átültetésére. Mindemellett lehetőséget
biztosít a diákok számára nemzetközi
szakmai és önkéntes gyakorlati programokon való részvételre, melyek során
alkalmad nyílik nemzetközi kapcsolatok építésére, új emberek és kultúrák
megismerésére.
Honlap: www.aiesec.hu/bme,
e-mail: aiesec.bme@aiesec.net
ESN
Az ESN nemzetközi diákszervezet tagjai az egyetemünkre érkező
Erasmus-os diákok beilleszkedését,
valamint az újra hazatérők visszailleszkedését segíti. Céljuk, hogy a
külföldi hallgatók minél gyorsabban
és könnyebben belerázódjanak az
egyetemi és budapesti életbe, a beiratkozástól kezdve a lakáskeresésen
át mindenben új barátaik rendelkezésére állnak. A félévek során sokrétű
szabadidős programokat szerveznek a
diákok számára, legyen az kirándulás,
sport, kulturális program.

Honlap: facebook.com/esnbme,
www.esn.bme.hu/satellite3/
E-mail: esn@esn.bme.hu
ESTIEM
Az ESTIEM az európai műszaki menedzserek szervezete, mely összeköti
a kontinens MM hallgatóit, valamint
a műszaki és menedzser terület iránt
érdeklő diákokat. Tagként számos
utazási lehetőség közül szemezgethetsz kedvedtől függően. A különféle
szakmai és közösségépítő programok
garantálják személyes fejlődésed,
ráadásul jelentős kapcsolati tőkére
tehetsz szert. A 20 éve alakult diákszervezet tagjaként nemcsak szakmai
előrelépésed garantált, hanem nemzetközi kapcsolatok mellett életre
szóló barátságokat köthetsz.
Ne habozz! Vedd fel velük a kapcsolatot most és tapasztald meg Te is
az ESTIEM Spiritet!
Honlapok: www.estiem.bme.hu,
facebook.com/estiembudapestbme
IAESTE
Az IAESTE tagjai azon dolgoznak
folyamatosan, hogy a Műegyetem
hallgatói számára a lehető legjobb
külföldi szakmai gyakorlatokat tegyék elérhetővé, így segítségükkel
Magyarország határain túl kamatoztathatod itthon megszerzett tudásodat. Ezen pozíciókat az IAESTE szerzi, így garantáltan színvonalas helyen
végezheted szakmai gyakorlatodat,
valamint tagjai a kint tartózkodásod
teljes időtartama alatt mindenben
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a rendelkezésedre állnak. Nyári csereprogramjukon hazánkba érkező,
nálunk gyakornokoskodó diákok mentorai, melynek keretében sokszínű
programokon vehetnek részt, új embereket ismerhetnek meg.
Honlapok: bme.aieste.hu,
facebook.com/iaestebme
IMT
Az International Mentor Team
tagjainak feladata, hogy a harmadik
országból érkező hallgatók beilleszkedését segítsék mind az egyetemi
életbe, mind a magyar társadalomba. A mentori feladatok az előzetes
kapcsolatfelvételtől a mentorált hazautazásáig terjednek. Ez alatt az
idő alatt a hallgatók számára változatos programokat szerveznek, céljuk az ország minél mélyebb megismertetése.
Ha szeretnél Te is csatlakozni a
csapathoz, látogass el a hkt.bme.hu
honlapra, hogy tájékozódhass a részletekről.
Rákóczi szövetség
A Hallgatói Külügyi Testület
legfiatalabb tagszervezete, mely lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy megismerjék a határon
túli magyarok életét, lehetőséget
ad a BME diákjainak, hogy felvegyék
a kapcsolatot az ott élő egyetemistákkal. Programjaik keretén belül
megismerkedhettek a határon túli,
erdélyi egyetemi oktatással. Ha szeretnél csatlakozni hozzájuk, látogass
el a www.facebook.com/rakoczibme
oldalra.

BME HKT
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Budapest
Elsős hallgatóként hátrahagyva az otthon nyugalmát elengedhetetlen, hogy felfedezzük és kiismerjük új környezetünket. Kilépve a kampusz biztonságos fészkéből egy világváros
fogad minket. E rövid útikalauz segítséget nyújt abban, hogy
mindenki megtalálja benne a saját helyét, szórakozását, kikapcsolódását, a saját Budapestjét.
Deák Ferenc tér –
A város központja

Széll Kálmán tér
(Moszkva tér) – Várnegyed

Budapest legnagyobb közlekedési csomópontja, a három metróvonal közös megállója. Népszerű találkozási pont, mivel Pest szívében
helyezkedik el, mindenkinek kön�nyen megközelíthető (a kollégiumból
a 47-es, 49-es villamossal egyszerűen elérhető). Itt található a sokszínű
programokkal szolgáló Gödör szórakozóhely. A Deák tér szomszédságában fekszik a parkosított Erzsébet tér,
ami a nyári időszakban sok koncertnek ad otthont, egyébként sok fiatal
választja délutáni kikapcsolódásának
helyszínéül. A közelben találhatjuk a
Király utcát, és környékét, melynek
kiemelkedő szerepe van Pest éjszakai
életében. Romkocsmákat, szabadtéri
szórakozóhelyeket találhatunk a környéken.
A Duna-part felé haladva érkezhetünk el a Vörösmarty térig, ami egyben a Kisföldalatti végállomása. Innen
indul a híres Váci utca, főként turisták
körében népszerű, de egy kellemes sétához mindenkinek ajánlott.
A Deák tér és Fővám tér (Szabadság híd pesti hídfő) közt húzódik
a Kiskörút. Ez az út, átszelve az Astoriát és a Kálvin teret, ad helyet a
Nemzeti Múzeumnak és tucatnyi antikváriumnak. Amennyiben irodalmi
vágyainkat inkább kölcsönzéssel kívánjuk kielégíteni, a Kálvin tér közelében helyezkedik el a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár.

A város egyik legnagyobb közlekedési csomópontja, a 2-es metró
megállója, és megannyi nagy forgalmú
villamosvonal végállomása (a kollégiumból legegyszerűbben a 18-as villamossal érhető el). Innen közelíthető
meg a Városmajorból induló Fogaskerekű, vagy a Hűvösvölgyből induló
Gyermekvasút (61-es villamossal). Ha
távolabbi úti célt keresünk, autóbus�szal egyszerűen megközelíthető a Normafa, ahonnan egy kis sétával akár a
János-hegyi libegőt is kipróbálhatjuk.
A Széll Kálmán térről a 16-os bus�szal tudunk feljutni a Várhoz. Amen�nyiben még kényelmesebb utazást
szeretnénk, választhatjuk akár a Clark
Ádám térről induló Siklót is. A Vár sok
kulturális és szórakoztató programnak
ad otthont, rengeteg látnivalót, múzeumot foglal magába. Ezek közül érdemes megnézni például az Országos
Széchényi Könyvtárat (melyet gyorslifttel is meg lehet közelíteni), vagy a
Budavári Labirintust.
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Városliget
Sok pestinek a Városliget jelenti
az igazi pihenést, szórakozást. A főváros egyik legnagyobb zöld területe a
Hősök tere mögött terül el. A központból az Andrássy út alatt a Kisföldalatti
vezetheti ide az érdeklődőket.
Itt található az Állatkert, a Vidámpark, Vajdahunyad vára, nyáron
a csónakázó tó, télen a műjégpálya.

A nappali programok széles választékán túl az esti romantikus sétákhoz,
beszélgetésekhez is kiváló, főként, ha
az Andrássy úton sétálunk hazafelé.
Lágymányos –
BME Kampusz
Talán minden egyetemista életében a legfontosabb városrész Budapesten. Az egyetemi épületegyüttesen
kívül eltöltött mindennapi élet helyszíne is, megannyi étkezde, kocsma,
üzlet várja a hallgatókat.
A környék legközelebbi közlekedési csomópontja a Móricz Zsigmond
körtér, mely egy éven belül metrómegálló is lesz. Innen egy megállóra
helyezkedik el az Újbuda-központ. Itt
található az Allee bevásárlóközpont
és a Fehérvári úti vásárcsarnok. Az
Alleeban üzletsoron, szupermarketben, a vásárcsarnokban piaci hangulatban vásárolhatunk az árusoktól.
Esti szórakozásnak széles tárháza
nyílik a hallgatók elé. A környék kocsmáin és szórakozóhelyein kívül megismerkedhettek a kollégiumok szórakozóhelyeivel. Ezek a helyek is különféle
programokkal, bulikkal várják a hallgatókat.
A közelben délutáni kikapcsolódásnak kiváló választás egy kis séta
a Gellért-hegyen. A hegyet a Dunapart felől érdemes megközelíteni,
egészen a Citadelláig gyalogos út vezet fel. Újbuda másik nevezetessége
a Feneketlen-tó a Kosztolányi Dezső
tér mellett, melyet egy füves park
vesz körül. Kiváló hely a tanulásra,
beszélgetésre, sportolásra. De ha nem
akarunk túl messzire menni, akkor
a kikapcsolódást megtalálhatjuk a
Baross Gábor Kollégium
hegyoldalba nyúló
kertjében is.

Marci
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Útmutató a helyes táplálkozási szokásokhoz
Bárkivel előfordul, hogy bokros teendői közepette elfelejtkezik alapvető létszükségleteiről. Ha ez esetben a táplálkozásról beszélünk, az igen kellemetlen érzetet válthat ki, zavaró
lehet a produktív munkavégzésben. Az alábbi útmutató abban
segédkezik a hallgatóknak, hogy minél gyorsabban, minél olcsóbban a számukra legmegfelelőbb élelmiszert tudják magukévá tenni a kérdéses szituációban.
Ha unod a zöldet. Hentes.
A Budafoki út és Karinthy Frigyes út sarkán helyezkedik el eme
intézmény. Többnyire húsféleséget
árulnak, és készítenek el frissen.
Repertoárjukban megtalálható a
sült kolbász, hurka, csirkecomb,
oldalas, rántott csirkemell. Természetesen a sütési folyamatok
közben kellő mennyiségű zsiradékot használnak fel. A fent taglalt
húsféleségek mellé választható kísérőnek savanyúságok (uborka) és
öntetek (mustár) tárháza, valamint
kenyér. Az élelmet kimérve árulják, mindenki költséghatékonyan
megtalálhatja magának az ideális
adagot.
Ha szereted a Stoczek Rántott
Húst®. Stoczek Menza.
Az intézmény a Bertalan Lajos
utca és a Stoczek utca találkozásánál található, közel az St épülethez. A Stoczek Menza biztosítja
napközben a karok és oktatók közti
kapcsolattartást. Amíg az előadó
termekben megkülönbözetünk mestert és tanítványt, addig a menzán
mindenki csak egy éhes ember. Az
alsó szinten található a rendkívül
ösztöndíjbarát és nagyméretű napi
diákmenü (leves és főétel), a felső
szinten nagyobb választékkal bíró
kifőzde üzemel. A választék körülbelül délután kettő óráig jelenti
a közismert fogalmat, utána eg�gyé válik a Stoczek rántott hússal.
Az emeleten mindenki a saját
pénztárcájára szabva válogathat,
vannak levesek, különféle főételek,
saláták, desszertek, italok. Ha valaki szomját ingyen szeretné oltani,
a menza biztosítja számára az iható
folyóvizet, a kancsót és poharat.

Interkontinentális
gasztronómia. Kínai.
A szóban forgó intézmény nem
egy konkrét helyhez kötött létesítmény. Amennyiben a kampusz környezetében megállunk egy utcasarkon,
valamelyik irányban nagy eséllyel megpillantjuk a szervezet egyik képviselőjét. A vélemények ugyan megoszlanak
kínálatukról, de az igazán éhes ember
nem utasít vissza egy kis szezámmagos
csirkét zöldséges rizzsel. Természetesen az összes alapanyag friss, magyar
termékből származik. A kínálat mindenütt hasonló, az árak kedvezőek, az
árrés változása az egyes éttermek közt
elhanyagolható. Ha nem szimpatikus
az étterem környezete, akár elvitelre
is kérheted menüdet, ezután már csak
a megfelelő helyet és időt kell kiválasztanod az étek elfogyasztására.
Éjjel-nappal. Gyros.
Az időközben felfokozódott piaci
versenynek köszönhetően mára mindenki anyagilag megkímélve tud hozzájutni a balkán kulturális csemegéjéhez, a gyroshoz. A verseny nem csak az
árakat nyomta le, de a szolgáltatásokat is kibővítette, így akár hajnali fél
négykor is hozzájuthatunk az imádott
eleséghez. Lehet kérni hagyma, vagy
akár csípős nélkül is, a készítő bármelyik nemkívánatos adalékot mellőzi az
összeállított alkotásból. Lehet kérni
tálban, menüben, baklavával, vagy
anélkül. Az árusítóhelyek megtalálhatók a Móricz Zsigmond körtéren, a
Bartók Béla úton, valamint mindenhol.
Az amerikai kultúra fellegvára.
Gyorsétterem.
A gyorséttermek által szolgáltatott termékek köztudottan egészségtelenek.
kozhir.blog.hu

Már csak 5 perc van
az előadásig. Büfé.
A büfészolgáltatás megtalálható több egyetemi épületben, az St
büféjével azonban biztosan mindenki
találkozni fog sűrű hétköznapjaiban.
Egy
kellemes
előadás
még
kellemesebb szünetében elégíthetjük
ki gasztronómiai igényeinket. A választékban megtalálhatóak a különböző ízvilágú, méretű és megjelenésű, összeállított szendvicsek,
valamint egy ismert hazai márka által
szolgáltatott gyorsfagyasztott aprósütemények. A szendvicsekhez darabáron, az aprósüteményhez tömegből
számított árértéken juthatunk hozzá.
A szolgáltatások közül kiemelendő a
melegszendvics alkotás, mely kellemesen friss hatásával képes leemelni
a napi terhet vállainkról.
Baross Gábor Kollégium. Pizza.
Az utolsó fejezet főként a kollégiumban élőknek, illetve alkalmi
vendégeiknek szól. Ha a fáradság
már olyan szinten kerített hatalmába, hogy maximum a kollégium portájáig (és jobb esetben vissza) tudod testedet mozgásra bírni, akkor
ajánlom figyelmedbe az évszázad
csodáját. Természetesen az internetes rendelésről beszélünk. Pizzériák
sokasága megannyi szórólappal és
kedvezménnyel verseng a kimerült
kollégisták kegyeiért. Nagyon fontos,
hogy mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbb terméket. Mindenkinek a saját választása, hogy olaszosan, vastagtésztával, duplasajttal,
vagy darált sertéspárizsival szereti
a pizzát. A nem kollégiumban élőknek tudom ajánlani a Budafoki úton
(a Hentes közelében) található Pizza
Boy nevű létesítményt, itt kellemes
környezetben, költséghatékonyan tudunk kiadósan táplálkozni, valamint
az étlapon megtalálhatóak a gabona-,
és gyümölcsszármazékú alkoholos jellegű készítmények
(sör).

Marci
29. oldal

Humor
Humor
Gólyahír 77/0.

Humor
ába:

Egy szőke nő bemegy a pizzéri-

- Egy sonkás pizzát kérek.
- Négy vagy nyolc szeletbe vágjam? - kérdezi az eladó.
- Négybe, ha lehet, mert nyolcat nem bírok megenni.
***
Agresszív kismalac beül egy taxiba.
- Nem zavarja, ha magamban
beszélek? - kérdezi.
- Ó, dehogy - válaszolja a sofőr.
- Hozzád meg ki szólt, vazze?
***
Egy idős házaspár vacsorázott
egy baráti párnál. Vacsora után a feleségek a konyhába vonultak.
A két férj az asztalnál beszélgetett. Az egyik azt mondja a másiknak:
- Tegnap egy nagyon jó étteremben vacsoráztunk. Nagyon ajánlom
Nektek is.
A másik kérdezi:
- Mi a neve az étteremnek?
Az első férj sokáig gondolkodik,
végül megkérdezi:
- Mi a neve annak a virágnak,
amit szeretteidnek adsz ajándékba?
Tudod, az ami piros és szúr?
- Rózsára gondolsz?
- Igen, ez az! - kiált fel az ember. Ekkor a konyha felé fordul és
bekiált:
- Rózsa, mi volt annak az étteremnek a neve, ahol tegnap este vacsoráztunk?
***
Két részeg megy ki a kocsmából. Mikor elhagyták úgy 150-200
méterre, megszólal az egyik:
- Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni!
Mire a másik:
- Semmi baj, majd én megtanítalak.
***
Kovácsné átmegy a szomszédasszonyához. Látja, hogy az éppen
a nagy kanapét próbálja átcipelni a
szoba egyik végéből a másikba.
- De nagy munkába fogtál, Rózsika! Miért nem várod meg, míg hazajön az urad?
- Á, dehogy! Még csak az kéne,
hogy ő is rajta üljön!
***
30. oldal

Három mérnök érvel egy
híd megépítésének az esetleges
megnyeréséhez.
A japán mérnök:
-Mi megkezdjük a híd épitését a
folyó mindkét oldalán egyszerre s középen a találkozást a GPS segitségével
hajtjuk végre, maximum 1cm eltéréssel.
Az amerikai mérnök:
-Mi is a folyó mindkét oldalán fogunk neki a híd épitésének s középen
a találkozást a LASER segitségével
hajtjuk végre, 2mm eltéréssel.
A székely mérnök:
-Mi is a folyó mindkét oldalán
kezdjük megépiteni a hidat.
-És középen hogy találkoznak? kérdik.
-Hát, ha találkozunk jó, ha nem,
akkor lesz két hídjuk.
***
A híres erdélyi zenészt faggatja
egy riporter:
- Mondja, Áron bácsi, hány éve
citerázik már?
- Tizenöt.
- És azelőtt?
- Azelőtt nem citeráztam.
***
Férfi a repülőgépen a stewardessnek:
- Hölgyem, fel vagyok háborodva! Rendszeresen Önökkel repülök,
de sosem mehetek akkor a wc-re amikor akarok, soha nem látom a filmet,
és mindig ablak mellett kell ülnöm!
- Ne szórakozzon már, kapitány
úr, hanem kezdje meg a felszállást!
***
- Mi a különbség a rézből készült
tál és a tévedés között?
- Hogy a réztál az rézből van, de
a tévedés lehet fatális.
***
- Jaj, doktor úr, azt hiszem, a sok
kagylótól vagyok rosszul.
- Friss volt? - kérdi az orvos, miközben a beteg hasát tapintja.
- Honnan tudnám?
- Hogy nézett ki, mikor szétnyitotta?
- Szét kellett volna nyitnom?!
***
- Mi lesz, ha ellopják a teherautód kerekeit?
- Hasongépjármű...
***

Egy férfi Texasba költözött és vett
egy farmertől egy szamarat 100 dollárért. A farmer megígérte, hogy másnap elviszi hozzá az állatot. Másnap
megjelenik a férfi szamár nélkül:
- Elnézést, uram, de megdöglött
a szamár.
- Akkor adja vissza a pénzemet! mondja a vevő.
- Sajnos már elköltöttem.
- Akkor hozza el hozzám a döglött
szamarat!
- Mit akar csinálni vele? - kérdi
csodálkozva a farmer.
- Kisorsolom tombolán.
- Dehát ez lehetetlen! Egy döglött
állatot kisorsolni?
- Nyugi, nem fogják tudni, hogy
döglött.
Eltelik egy hónap, a farmer összetalálkozik a férfival:
- Mi lett végül a döglött szamárral? - kérdezi.
- Eladtam 500 sorsjegyet, darabját 2 dollárért, és nyertem 898 dollárt.
- Senki nem reklamált?
- Csak az az egy ember, aki nyert,
de neki visszaadtam a 2 dollárját.
***
Riporter kérdezi az agg milliomost, hogy hogyan gazdagodott
meg.
- Mikor 20 éves voltam, a legnagyobb gazdasági válság közepén, az
utolsó dolláromon almákat vettem.
Kifényesítettem mindet, és két dollárért eladtam őket. Másnap a két dolláron megint almákat vettem.
- És ezt addig csinálta, amíg milliomos nem lett?
- Nem, csak három napig. Aztán a feleségem apja meghalt, és
ránkhagyott kétmillió dollárt.
***
A skót menyasszonya dühösen
mondja:
- Nem bírom tovább veled, elegem van a garasoskodásodból. Itt a
gyűrűd, visszaadom.
- És hol az a szép díszdoboz, amiben kaptad?
***
Öregember botorkál be a kocsmába.
- Adjon egy liter bort.
- Vöröset vagy fehéret?
- Mindegy. Színvak vagyok.
***
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KEDVES FELVÉTELIZŐ!
Végre letudtad az érettségit és beléphetsz a már sokszor emlegetett nagybetűs Életbe. Sok minden vár rád
az egyetemen: új barátok, új élmények és sajnos még rengeteg vizsga is, de ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy
végre a saját utadat járd. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy a pénzügyeid irányítását is a kezedben tartsd.
Igényelj OTP Junior kártyát O Ft-os számlavezetési díjjal és most ajándék Fundango pénztárcát adunk Junior kártyád mellé!
Részletek és igénylés: www.otpjunior.hu

Miért érdemes az OTP Junior számlát választanod?
• A számlavezetés O Ft
• Az OTP Junior MasterCard® Online kártyád PayPass™ funkcióval kerül kibocsájtásra, így 5000 Ft alatti
vásárlások esetén alkalmas az érintés nélküli PayPass™ fizetésre. Ráadásul az éves díja is O Ft
• A kártyáddal elérhető további díjmentes szolgáltatások:
• Vásárlási lehetőség mintegy 29 millió kereskedőnél világszerte: O Ft
• Mobiltelefon egyenleg feltöltés: O Ft
• Vásárlás interneten keresztül: O Ft
• Havonta 1 alkalommal kedvezményesen vehetsz fel készpénzt közel 2000 belföldi OTP automatából
• A havi díjmentes Junior Light, vagy a kedvezményes Junior Extra igénylése esetén akár otthonról is
bankolhatsz és sms értesítést kérhetsz számlád forgalmáról, melynek havi díja: O Ft
• Egyéb bankkártyákat is igényelhetsz:
• MCO ISIC Junior kártya, amely bankkártya és nemzetközi diákigazolvány egyben
• MCO Junior Sajátkártya – amelyet olyan képpel gyártunk le számodra, amilyet szeretnél
Hozd ki a legtöbbet! Lépj be és válogass a Junior kedvezmények és akciók
közül a www.otpjunior.hu oldalon.

Miért jó, ha a Műegyetemen OTP Junior bankkártyával
rendelkezel?
• Az egyetem területén 3, a közvetlen közelében pedig több mint
10 helyen tudsz hozzájutni a könnyedén az ösztöndíjaidhoz;
• Az Egyetemhez rendelt bankfiókban (1111. Budapest, Szt. Gellért tér 3.)
könnyedén és gyorsan tudod intézni a személyes ügyeidet;
• Gyorsan, és olcsón tudod befizetni a kollégiumokban az internet használati díjat;
• Ha kondizni akarsz, akár online módon is befizetheted a kondibérlet árát;
• Napijegy áráért vehetsz hetijegyet az OTP Bank által támogatott őszi
BME Egyetemi Napokon, ami az egyetem legnagyobb hallgatói rendezvénye*.
*A részletekről tájékozódj a BME Egyetemi Napok weboldalán (egyeteminapok.bme.hu).

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Az akció, valamint a termékek és
szolgáltatások részletes feltételeit, illetve a további információkat megtalálod az OTP Bank fiókjaiban, és a www.otpjunior oldalon
közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokban és Hirdetményekben.

www.otpjunior.hu
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