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Főszerkesztői köszöntő
Kedves Gólyák!
Isten hozott Benneteket a BME-n! Első-
sorban engedjétek meg, hogy a teljes 
Kémlelő szerkesztőség nevében gratu-
láljak Nektek! 
Most a Kémlelőt, a VBK hivatalos lapját 
tartjátok a kezetekben. A Gólyaszám-
mal, amelyet főként nektek állítottunk 
össze, egyrészt szeretnénk hozzájárulni 
a tájékozódásotokhoz az egyetemi élet 
útvesztőjében. Másrészt pedig a szóra-
kozásotokat vagyunk hivatottak szolgál-
ni a hatalmas információ áradatban, ami 
– lássuk be – néha agyzsibbasztó lehet. 
Írásainkkal a tanév folyamán a kar hall-
gatóinak kikapcsolódását, szellemi felü-
dülését szeretnénk elősegíteni.
Ebben a kiadványban olvashattok a 
tanköri foglalkozásokról, a kollégiumi 
életről hivatalos és nem hivatalos szem-
szögből egyaránt, valamint előadás ké-
szítési fortélyokat is megismerhettek 
Ezek mellett tanácsokat adunk, hogyan 
tájékozódjatok a környéken található üz-
letek, kocsmák és kifőzdék sűrűjében, 
továbbá, hogy milyen sportolási lehető-
ségeitek vannak. Olvashattok a minden-
napi ingázás gyönyörűségeiről a tömeg-
közlekedésen (ezt a cikket mindenképp 
ajánlom figyelmetekbe, üdítően hat a 
száraz információk után), és javaslato-
kat teszünk a kezdő koliséfeknek egy-
egy könnyebb étel elkészítésére, termé-
szetesen a hozzáillő alkoholos itallal.
Kívánom mindnyájatoknak, hogy találjá-
tok meg a helyeteket az egyetemünkön! 
Nem olyan ijesztő, mint ahogy a tekin-
télyt parancsoló K és CH épületek maga-
sodnak fölétek, és nem olyan bonyolult, 
mint amilyen könnyű eltévedni a hatal-
mas épületek első pillantásra egyformá-
nak tűnő folyosóin. 

Zárásként engedjétek meg, hogy meg-
osszak Veletek pár tanácsot, amit a sa-
ját bőrömön is tapasztaltam és megélek 
nap mint nap.. Keressetek barátokat és 
számotokra megfelelő társaságot a ka-
ron, fektessetek energiát az új kapcso-
latok kiépítésébe! Higgyétek el, megér!. 
Gólya koromban, egy akkor harma-
déves ismerősöm ezt mondta az egyik 
Gólyatanácson: „Ezt az egyetemet nem 
lehet egyedül elvégezni, találjátok meg 
a hozzátok illő embereket!” Igaza van! 
Másrészt pedig ne feledjétek, most van-
nak a később talán oly sokat emlegetett 
„régi szép idők”! Használjátok ki, pláne 
ezekben a kiszámíthatatlan időkben!
Az egész szerkesztőség nevében sok 
sikert és kitartást kívánok Nektek a 
tanuláshoz!

Cseh Orsolya
főszerkesztő



Kedves Gólyák!
A BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dolgozói nevében köszöntöm 
Önöket. Gratulálok, hogy a középiskolában elért szép eredményeik alap-
ján felvételt nyertek Karunkra.

Önök az ország legkiválóbb új hall-
gatói, akik vegyészmérnöki, bio-
mérnöki illetve környezetmérnöki 
képzésre jelentkeztek.

Jól döntöttek, amikor a karunkat 
választották egyetemi tanulmánya-
ik színteréül. Az Önök részére mi az 
ország legszínvonalasabb képzését 
kívánjuk biztosítani. Az első félév-
ben speciális programmal segítjük 
elő, hogy a nehezebben induló hall-
gatók is sikeresen felzárkózzanak 
az egyetemi tanulmányok által igé-
nyelt tempóhoz. Nemcsak az okta-
tóink, hanem a hallgatói közösség 
által működtetett Szent-Györgyi Al-
bert Szakkollégium és Mentor Kör 
is számtalan támogató lehetőséget 
biztosít mind a nehezebben hala-
dóknak tanulmányaikban, mind a 
kiválóbbaknak tudásuk szélesítésé-
ben. Tantervünkben is számtalan 
olyan pont van, amikor Önök ön-
állóan dolgozhatnak, kísérletezhet-
nek, nemcsak elméletben ismerik 
meg ezt a szép tudományágat, ha-
nem gyakorlatban élik át azt a cso-
dát, amikor természet feltárja Önök 
előtt a titkait.

A tanterven túli lehetőségek közül 
kiemelném a hagyományosan sike-
res kari tudományos diákköri (TDK) 
mozgalmat. Az első pár szemeszter 
után a tanulmányaikban sikere-
sen haladó hallgatók bekapcsolód-
hatnak a karon folyó tudományos 
kutatásba, ipari célú fejlesztések-
be. Oktatóink áldozatos munkáját, 
illetve hallgatóink szorgalmát mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy 
az Országos TDK Konferenciákon 
a Kémia és vegyipari szekcióban ki-

adott díjak kb. 50%-át általában a mi 
hallgatóink nyerik el. De nemcsak a 
kémiai, hanem a biológiai szekció-
ban is sikeresen szoktunk szerepel-
ni.

Mit várunk el Önöktől egyetemi ta-
nulmányaik során? Szorgalmat és 
önálló, felelősségteljes aktív rész-
vételt. Ez esetben garantált, hogy 
sikeresen teljesítik követelménye-
inket, nem kudarcokat, hanem bol-
dog pillanatokat élnek át, amikor 
újabb és újabb sikereket érnek el 
vizsgáikon, egyéni beszámolóikon, 
szakdolgozatuk, diplomamunkájuk 
védésekor. 

Azt kívánom, hogy az itt töltött éve-
ikre egész életükben örömmel em-
lékezzenek vissza. 

Dr. Nagy József
dékán

Kedves Elsőévesek! 
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Hallgatói Képviselete nevében sze-
retnék gratulálni a sikeres felvételihez, és egyúttal köszöntelek Benneteket 
Karunk hallgatói közt! Kívánom Nektek, hogy találjátok meg Karunkon 
a számotokra megfelelő irányt, érjétek el a kitűzött céljaitokat! Biztosít-
hatlak Benneteket, hogy a BME megfelel a hírnevének, szép szakmákat és 
megannyi hasznos dolgot tanulhattok nálunk kiváló oktatóktól, ebben a 
gyönyörű környezetben.

Egy tanáccsal még hadd szolgál-
jak: igyekezzetek minél hamarabb 
egyensúlyba hozni a mindennap-
jaitokat! A tanulás, a szórakozás és 
a pihenés között megfelelően osz-
szátok be az időtöket, hogy ha pár 
év múlva majd visszatekintetek, 
mindig kellemes emlékek jussanak 
eszetekbe, büszkén és boldogan 
gondoljatok egyetemi éveitekre! Ha 
elveszettnek éreznétek magatokat a 
szeptemberi forgatagban, fordulja-
tok bátran a felsőévesekhez, men-
toraitokhoz vagy a Képviselet bár-
mely tagjához. Készséggel állunk 
majd a rendelkezésetekre, mindent 
meg fogunk tenni, hogy mihama-
rabb beilleszkedjetek közénk!  

Tanulmányaitok során figyeljétek 
az információs csatornáinkat, me-
lyeken keresztül értesítést kaphat-
tok a közelgő határidőkről, prog-
ramokról, lehetőségekről. Ajánlom 
figyelmetekbe a honlapunkat, me-
lyet a http://www.vegyeszhk.hu cí-
men tudtok elérni. Itt olvashatjátok 
majd a kollégiumi felvételi ered-
ményét, ugyanakkor számos más 
tájékoztató is megtalálható még itt. 
Kattintsatok a Képviselet Facebook 
oldalára (https://www.facebook.
com/vegyeszhk), ahol szintén sok 
hasznos információt találhattok, il-
letve a legtöbb kari rendezvény ese-
ményei is itt követhetők. Érdemes 
figyelni továbbá a levelező listákat 
is, és az évfolyam Teams csoport-
ját, ahol sok lényeges tudnivalót 

olvashattok. Figyelmesen tanulmá-
nyozzátok végig ezeket is, nehogy 
lemaradjatok a Nektek szervezett 
programokról, Nektek szánt infor-
mációkról! 

Keressetek bátran!

Üdvözlettel: 

Bene Balázs Mihály
elnök 

BME VBK Hallgatói Képviselet 



Hallgatói Képviselet
A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon a Hallgatói Képviselet már 1995 
óta segíti a hallgatók egyetemi életét. A Képviselethez fordulhattok tanul-
mányi ügyekben, a szociális alapú ösztöndíjakkal kapcsolatban, a pályá-
zatokhoz szükséges és a kollégiummal kapcsolatosinformációkért, de szí-
vesen segítünk bármely más, az egyetemi lét során felmerülő kérdésben. 
Feladatunk a hallgatók és az oktatók közti kommunikációs híd biztosítása, 
valamint az előbbiek értesítése az őket érintő változásokról. 

Négy fő bizottság képezi a Képvise-
let alapjait. Ezek az Oktatási Bizott-
ság, a Szociális Bizottság, a Kollégiu-
mi Bizottság és a Pályázati Bizottság.

Az Oktatási Bizottság tagjaihoz bár-
milyen, a tanulással kapcsolatos 
kérdéssel fordulhattok. Például, ha 
a tanulmányi ösztöndíjról lenne 
kérdésetek, vagy ha éppen az órá-
kon fordultak elő bökkenők, esetleg 
a Neptunban akadtok el, szívesen 
segítünk megválaszolni, megoldani 
a problémát.

Oktatási Bizottság elérhetőség: ok-
tatas@vegyeszhk.hu

A Szociális Bizottság a szociális 
helyzetet segítő ügyekben jár el. 
Fő feladatuk a szociális támogatá-
sok kezelése, bírálása, mely az első 
félévben kifejezetten fontos. Ha el-
akadtok az Alaptámogatáshoz vagy 
a Rendszeres Szociális Ösztöndíj-
hoz szükséges papírok beszerzé-
sében, bátran keressétek őket. Év 
közben a körülmények váratlanul 
bekövetkező romlását is segítik or-
vosolni.

Szociális Bizottság elérhetőség: 
szocbiz@vegyeszhk.hu

A Kollégiumi Bizottsághoz tartozik 
minden, a kolis létet érintő feladat-
kör. Beköltözés során a kolimen-

toroktól kérhettek segítséget. Ha 
probléma lép fel a szobával kapcso-
latban, vagy kérdésetek van a kollé-
giumi felvételit érintően, ne féljetek 
írni nekik, szívesen segítenek.

Kollégiumi Bizottság elérhetőség: 
kollegium@vegyeszhk.hu

Pályázati Bizottság a későbbiek so-
rán fog érinteni Titeket, amikor 
egyéb, a Karon lévő ösztöndíjakról 
akad kérdésetek. Például a kiemel-
kedő tanulmányokért külön lehet 
pályázni a Kari BME ösztöndíjra, 
de ha a közösségi élet meghatározó 
alakjai lesztek, a közéleti és közös-
ségi  juttatásokkal is megismerked-
hettek.

Pályázati Bizottság elérhetőség: pa-
lyazat@vegyeszhk.hu

A Hallgatói Képviselet több feladat-
kört is ellát. Kereshettek minket, ha 
érdeklődtök a rendezvényszervezés 
iránt, ha közélet tagjai szeretnétek 
lenni, továbbá ha kérdésetek van az 
ERASMUS programmal kapcsolat-
ban.

Mit is csinál egy vegyész/bio/
környezetmérnök?

Többek között erre a kérdésre is vá-
laszt kapnak azok az elsőéves hall-
gatók, akik részt vesznek a Tanköri 
Foglalkozások alkalmain szeptem-
bertől. Ezeken az órarendi órákon, 
heti egy alkalommal, a kezdő hall-
gatók megszerezhetnek és elsa-
játíthatnak minden olyan tudást, 
amelyre az elkövetkezendő éveik-
ben elengedhetetlenül szükségük 
lesz tanulmányaik során a karun-
kon. Megismerhetik az egyetem 
prominens alakjait, szervezeteit, 
szabályzatait, melyek ismerete egy 
első féléves hallgató számára szinte 
létfontosságú. Az egyetemi élet me-
rőben eltér mindattól amit gimná-
ziumi éveitek során tapasztaltatok 
és megszoktatok. A Tanköri Foglal-
kozás pontosan ennek az átállásnak 
a megkönnyítésére álmodtuk meg.

Mit várhattok még egy egyetemi 
órarendi órától, mikor így is van 

ezekből elég? Erre a kérdésre az a 
válaszom, hogy mindent is. Ezek 
a „tanórák” ugyanis a TI tanköri 
mentoraitok illetve a tanköri ok-
tatótok által kerülnek megtartás-
ra, így garantálhatom, hogy a jó 
hangulat nem maradhat majd el. 
Eközben természetesen fontos in-
formációk fognak elhangzani, tehát 
mindannyiótoknak  javaslom, hogy 
vegyétek komolyan ezeket. A men-
toraitok el fogják mondani többek 
között hogy:

• Milyen programokon vehettek 
részt az egyetemi közélet révén,

• Milyen öntevékeny körökben mú-
lathatjátok a szabadidőtöket, 

• Mi vár rátok életetek első vizsga-
időszakában,

• Milyen szabályokat kell ismerne-
tek az egyetemen,



• Mit csinál egy vegyész/bio/kör-
nyezetmérnök,

•  Mi az a Hallgatói Képviselet

Illetve még számtalan érdekes in-
formációt tudhattok majd meg ezen 
alkalmak során. A Mentor Kör és a 
VBK HK idén is színvonalas prog-
rammal készül nektek, amit nem 
érdemes kihagyni, már csak azért 
sem, mivel akik csak pár alkalomról 
hiányoznak, gazdagabbak lesznek 
egy nagyon menő VBK-s pólóval! 
Ahhoz, hogy még jobban felkeltsem 
érdeklődésetek, meg kell hogy em-
lítsem, a már többször szóba hozott 
előadást a biomérnök, vegyészmér-
nök és környezetmérnök hivatásról 
nem a Mentoraitok fogják tartani, 
hanem karunk olyan neves oktatói, 
akik olyan szakmai kulisszatitko-
kat tudnak nektek elárulni ezekről 
a területekről, melyeket talán más-
hol nem hallhattok. Remélhetőleg 
a Tanköri Foglalkozások végével 
olyan ismeretekkel fogtok gazda-
godni, amelyeket hátralévő, egyete-
mi polgárként eltöltött éveitek alatt 
hasznosítani tudtok majd.

Remélem soraimmal sikerült fel-
keltenem az érdeklődésetek! Sike-
res egyetemi éveket kívánok és na-
gyon hasznos időtöltést a Tanköri 
Foglalkozásokhoz!

Gál Zalán,

Mentor Kör, VBK HK

Inside the Martos
Kedves gólyák és  kollégiumba költözők! A cikkben egy rövid áttekintést 
olvashattok arról, hogy milyen is az élet a Martos kollégiumban, mivel 
érdemes tisztában lenni. A tájékozódásban segítségetekre lehet továbbá a 
vegyeszhk.hu, ahol minden egyéb szabályzatot, és egy bővebb Kollégiumi 
How to-t is találhattok.

Az idei beköltözés nem csak a gó-
lyák, de a felsőévesek számára is 
rendkívüli az eddigiekhez képest 
. Sokan hosszú ideig hiányoltuk a 
kollégiumi létet, mígnem újra ki-
nyithattak második otthonaink. Így 
ősztől ismét benépesülnek a szobák 
és megtölthettük az eddig üresen 
álló helyi ségeket. Azonban ahogy 
az egyetemen is, úgy itt  továbbra is 
hasonlóan fontos, hogy fokozottan 
odafigyeljünk a járványügyi óvin-
tézkedésekre, a higiénia még foko-
zottabb betartására. A vendégfoga-
dási és egyéb szabályokról mindig 
tájékozódjatok a HK vagy a HSZI 
honlapján!

De lépjünk is be a kollégiumba, 
ahol a VBK lakói mintegy 7 szinten 
foglalják el szobáikat! Alapvetően 
mindenki nagyon barátságos, így 
szokás, hogy mindig köszönünk 
egymásnak. Az  alapfelszerelésen 
kívül a szobába lehet hozni hűtőt, 
mikrót, vízforralót stb., de a hőfej-
lesztő eszközöket a gondnokságon 

mindig be kell jelenteni. Szintén 
fordulj a gondnoksághoz, ha bár-
milyen problémád akad a lakosz-
tályoddal! Dohányozni szigorúan 
csak az udvaron lévő dohányzóban, 
vagy a koli előtti kerítésnél szabad. 
Fontos helyiségek: 

• 141: Hallgatói Képviselet irodája 

• 243: BME Szent-Györgyi Albert 
Szakkollégium irodája (242 
mögötti folyosóról nyílik)

• 244: BME VBK Mentor Kör és 
a Kémlelő irodája (242 mögötti 
folyosóról nyílik) 

• 343: gondnokság (342 mögötti 
folyosóról nyílik) 

• 441: közösségi szoba 

• 541: könyvtár, tanulószoba 

• 641: Martos Stúdió 

• 642: klubhelyiség. 



Az épületben található kettő lift , de 
a sportos embereknek inkább aján-
lom a lépcső használatát, gyakran 
így gyorsabb is. 

A hatodik emelet elsősorban a 
Szent-Györgyi Albert Szakkollé-
gium  tagjainak szintje, míg a har-
madikon többségében a mentorok, 
a másodikon a Kondi kör tagjai 
laknak. Bármelyik emeleten is 
élsz, mindenhol találsz egy közös 
konyhát, koedukált zuhanyzót és 
mosdót. Ha valaki már van előtted 
a zuhanyzóban, akkor mindig ko-
pogj, ha pedig te vagy bent, akkor 
válaszolj a kopogásra! A jellemző vá-
lasz a ”Gyere!”, de a kint álló érdek-
lődőt a fiú, lány, vagy pár szavakkal 
is tájékoztathatod arról, hogy ki van 
bent éppen. Ha pedig nem mehet 
be az illető, legalább tájékoztasd, 
hogy körülbelül mikor végzel!

A konyhában összefuthatsz szakács-
kodó hallgatókkal. Itt tudod meg-
melegíteni az ételeidet, van egy mo-
sogató, és egy kétszer-kettes főzőlap 
is. Ha a konyhában alkotsz, az elszí-
vót mindig kapcsold be! Itt vannak 
még a hűtők, amiknek beosztása az 
első héten történik. Szobatársaddal 
és egy másik szobával összefogva 
nyugodtan csapjatok le egy szabad 
hűtőre! A hulladékot pedig gyűjt-
sétek szelektíven a konyhában ta-
lálható gyűjtők segítségével! A ma-
radékot a konyha melletti hátsó 
lépcsőházban található szemétledo-
bóknál tudjátok kidobni.

A szinteken lévő mosókonyhák ajta-
jához a portáról tudsz kulcsot kérni. 
Minden szinten van mosó- és szá-
rítógép, remélhetőleg működnek 
is. Azonban figyelni kell arra, hogy 
a kulcs csak négy órán át lehet ná-
latok, különben minden megkez-
dett óra után késedelmi díjat kell 

fizetnetek. A portán nem csak kul-
csot, de porszívót, seprűt, felmosót 
és lázmérőt is kérhetsz. Itt található 
egy elsősegély doboz, és például, 
ha a konditerembe szeretnétek le-
menni, azt is a portán lévő füzetbe 
kell jegyezni. Ha vendéget szeret-
nétek fogadni, neki is itt tudtok be-
lépőkártyát kérni. Éjszakai vendég 
(hajnali 4-7 órai idősávban) esetén 
ennek díja 500 Ft/alkalom. Jelenleg 
csak egy, a KEFIR-en előre bejelen-
tett vendég fogadására van lehető-
ség.

A kollégiumban a rendről és a fe-
gyelemről a kollégiumi mentorok 
és a HK tagjai gondoskodnak. Ők 
azok, akik esténként őrjáratoznak, 
és a házirend megszegéséért akár 
fegyelmi pontokat oszthatnak ki. 
Hozzájuk fordulhatsz több prob-
léma esetén is, például ha kizártad 
magad a szobádból. Ilyenkor a por-
ta melletti táblán láthatod, kik azok, 
akik éppen a kollégiumban tartóz-
kodnak, és be tudnak téged engedni 
a szobádba.

Sok információt megtalálhattok a 
Vegyész HK facebook oldalán, hon-
lapján, valamint a Martos levéllis-
táján. Érdemes ezenkívül belépni 
a kollégium Facebook csoportjába, 
ahol személyesebben folyik a kom-
munikáció (Kinek használhatom a 
szárítóját egy sörért cserébe?…stb.). 
Bármilyen kérdés, probléma ese-
tén pedig keressetek minket bátran! 
(kollegium@vegyeszhk.hu)

Kedves Gólyák!

A Hallgatói Képviselet meggyőző-
dése, hogy az aktív, sportos élet-
vitel megtartása (vagy elkezdése) 
a középiskolás évek után is kulcs-
fontosságú, hiszen egy kellemesen 
fárasztó edzés után a tanulás is sok-
kal könnyebben megy. Mindezt a 
Hallgatói Képviselet az öntevékeny 
sportkörökkel karöltve számos for-
mában támogatja. Idén tavasszal az 
Egyetemi Hallgatói Képviselet se-
gítségével tekintélyes értékű spor-
teszköz beszerzését sikerült véghez 
vinnünk a Műegyetemi Hallgató-
kért Alapítványon keresztül. 

Az összesen 305 500 Ft értékű be-
szerzés nagymértékben növeli az 
érintett öntevékeny körök és a Mar-
tos Kondi szolgáltatásainak minő-
ségét. Mindemellett Karunk kosár-
labdacsapata, a VBK Slow Whales 
is értékes felszerelésekkel gazdago-
dott. 

Sportos és sikeres félévet kívánok!

Budapest, 2020.08.16.

Bőhm Ármin

alelnök, sport referens

BME VBK HK



Tömegközlekedési 
székfoglaló, avagy hétvégéink 

megszépítője
Jó pár hónappal ezelőtt még sokunknak telt a hétvégéje ingázással. A tö-
megközlekedési eszközökön töltött idő hídként kötötte össze „két éle-
tünket”. De milyen is ez a híd? Kapargassuk meg a felszínt, hogy megis-
merhessük azokat a mindig felbukkanó eseményeket, amik egyébként 
elkerülhetik lankadó figyelmünket.

Sokaknak lehet ismerős a következő 
kép: feltűnik a távolsági busz, mire a 
megállójában várakozó összes em-
ber rövidtávfutókat megszégyení-
tő gyorsasággal felsorakozik azon 
pont előtt, ahol a jármű kinyitja 
majd az ajtaját. A busz beáll az előre 
pontosan kiszámított helyre, aztán 
megindul az özönvíz.

Akarom mondani, az emberek 
egymáson keresztül gázolva igye-
keznek minél előbb a tömegközle-
kedési eszköz belsejébe jutni, pon-
tosabban ülőhelyet szerezni. A busz 
érkezése előtt még vidáman trécse-
lő idős hölgyek a székfoglaló során 
ádáz ellenségekké válnak, az iskola-
táskás diákok tornazsákjaikkal lök-
dösik egymást, a munka után bevá-

sárlók pedig hatalmas szatyraikkal 
törnének utat maguknak.

Miután sikerül mindenkinek fel-
férnie a buszra, csukódnak az ajtók, 
indulunk.

Nézzünk most körbe, hogy kinek és 
milyen módon sikerült nyernie a 
tömegközlekedési székfoglaló elne-
vezésű versenyen!

A busz elejében két-két ülést for-
dítottak egymással szemben, ilyen 
egységből van kettő, láthatunk egy 
egyedüli ülőhelyet is, azonban a két 
szék egymás mellett való elhelyezé-
se az általános kivitelezés.

A magányos széken egy idős hölgy 
foglal helyet, éppen láttam, amint 

egy középkorú úr átadja neki a szé-
ket. Apró csoda a szürke hétköz-
napokban! Az asszony köszönetet 
mond, és leül, az úr pedig kissé hát-
rébb megy a járműben. Nem látni 
az arcán dühöt, vagy csalódottságot. 
Talán a saját édesanyjára gondol, az 
idős hölgy rá emlékeztetheti: nem 
szeretné, hogy akármelyikük busz-
szal közlekedve egy nagy fékezést 
követően elessen.

Arrébb pillantva az egyik négyes 
egységben a dáma foglal helyet. 
Kifogástalan öltözéke azt kívánja 
mutatni, hogy viselője nem azok 
közé tartozik, akik a büdös, koszos 
busszal szoktak utazni, a mostani 
csupán egy kivételes alkalom. Leül 
az egyik székre, maga mellé helyezi 
elmaradhatatlan retiküljét, a szem-
ben lévő székre leteszi az esernyő-
jét, amellé pedig a sálját. Rendesen 
körbe bástyázza magát, nehogy bár-
ki is a közelébe férkőzhessen, neki 
ehhez joga van. Nem tűnik fel neki, 
hogy fölötte jópáran álldogálnak 
egyik lábukról a másikra.

A másik négyes ülőhelyet az unott, 
fiatal pár foglalja el, akik valószínű-
leg kollégiumból jönnek a maguk 
körül tartott bőröndökből ítélve. 
Közönyösen pillantanak fel a mo-
biltelefonjukból, nem törődnek a 
többi utassal. Egy hatvan év körüli 
asszony melléjük lép, és felszólítja 
őket arra, hogy pakolják félre a hol-
mijukat, mert vannak, akik szeret-

nének ülve utazni. A pár férfi tagja 
szeme villámokat szór, miközben 
dúlva-fúlva az ülés feletti polcra 
rakja a táskákat.

– Most akkor nem ül le? – kérdezi a 
hölgyet felháborodottan. A megszó-
lított nem válaszol, el is fordítja a fe-
jét. „Megvan a napi jócselekedetem 
– gondolhatja az asszony magában. 
– Nehogy már ezek így elterpesz-
kedjenek, miközben az idősek nem 
mernek odamenni hozzájuk.”

Az itt felvázolt esetek megfűsze-
rezik a buszút egyhangúságát, va-
lamint újra és újra előfordulnak: 
nincs tömegközlekedés ilyen törté-
netek nélkül.

Sokan hiszik azt, hogy ha megveszik 
a buszjegyet, akkor az egész jármű 
az övék, csak pont a lényeget felej-
tik el: TÖMEGközlekedéssel utaz-
nak. Fontos lenne elgondolkodni: 
vajon tényleg megéri folyamatosan 
harcolni az ülőhelyért, vagy érde-
mesebb-e a partvonalról követni 
az eseményeket. Sokszor a háttérbe 
húzódva láthatjuk meg a legemlé-
kezetesebb jeleneteket, melyek le-
hetnek viccesek, szomorúak, vagy 
éppen elgondolkodtatóak. Száll-
junk fel a buszra úgy, mintha egy 
tanulmányútra mennénk, és töltsük 
az utazás perceit azzal, hogy megis-
merünk minél több játékostípust a 
tömegközlekedési székfoglalóból!



Sportolási lehetőségek a 
kampuszon és a környéken

Amint egyetemre kerültök hirtelen háromszor annyi programotok és fel-
adatotok lesz, mint korábban. Remélhetőleg úgy élitek meg ezt a váltást, 
hogy egyaránt vetitek bele magatokat a diákéletbe és a főváros pezsgésé-
be. Ez viszont rengeteg időt fog igénybe venni, nem is beszélve a tananyag 
megnövekedett mennyiségéről és arról, hogy más stílusban oktatnak tite-
ket, ehhez pedig alkalmazkodni kell.

Azonban a mozgással csökkenthe-
titek a felgyülemlett feszültséget 
és kinyújtóztathatjátok az íróasz-
tal felett görnyedéssel töltött órák 
okozta merevséget a tagjaitokból. 
Nem utolsó sorban pedig (sporttól 
függően) ez tökéletes lehetőség kö-
zösségi életet élni. Őszintén meg 
kell mondjam nektek, az egyetemi 
éveim előtt nem szerettem edzeni, 
de itt annyi lehetőségből választhat 
az ember! Olyan széles skálán mo-
zognak a sportolási lehetőségek, 
lehetetlen, hogy ne találjátok meg 
a nektek legjobban megfelelőt – 
amennyiben igényetek van erre. 

Lássuk is ezeket a lehetőséget a tel-
jesség hiányában!

Elsőként megemlíteném a két fél-
év kötelező testnevelést, ami sajnos 
nulla kreditet ér, de kritérium fel-
tétel (tehát enélkül nem kaphattok 
diplomát). Érdemes minél előbb, 
lehetőleg első éven felvenni ezeket 
a tárgyakat. Többek között választ-
hattok falmászást, úszást, bokszot, 
squasht, jógát, teniszt, asztaliteniszt 
és kézilabdát, focit, kosárlabdát, va-
lamint röplabdát. Két helyen van-
nak tesi órák: a Sportközpontban 
(SK) és a Sporttelepen (ST). A köte-
lező minimumon kívül is találhat 
itt magának az ember szabadidős 
elfoglaltságot. Bővebb információt 
a www.bmesport.hu címen találtok, 
érdemes rákeresni.

Az egyik legfőbb sportesemény 
az ST foci pályáján megrendezett 
Réffy-kupa, amelyre évente, az őszi 
félévben kerül sor, Réffy József Ta-
nár Úr emlékére. Ez egy két napos 
rendezvény, amely során a csapatok 
összemérhetik futball tudásukat. 
Azok számára is nagy élmény lehet, 
akik nem feltétlen tudnak jól játsza-
ni, minden évben neveznek amatőr 
csapatok is. Tavaly forralt bort és 
egy bevásárlókocsinyi szendvicset 
is készítettek a szervezők az éhes és 
szomjas sportolóknak. 

Másik nagyobb sportesemény a 
BME Sportnap, ami idén szep-
tember 23-ára esik. Ennek kerete-
in belül tavaly részt lehetett venni 
háziversenyeken strandröplabdá-
ból, teniszből, fallabdából, fociból, 
streetballból és sörpongból. Re-
gisztrációhoz kötötten lehetőség 
volt kipróbálni például az aikidot, a 
bokszot és a vívást is. Aki pedig nem 
szeretett volna mozogni, az jelent-
kezhetett szurkolónak is a verse-
nyekhez.

A kiváló sportolóknak lehetőségük 
van csatlakozni az egyetemi csapa-
tokhoz, békeidőkben pedig (ami-
kor nincsen járványhelyzet és nem 
ilyen bizonytalan minden) lehető-
ség van esténként a BME sportpá-
lyáin egyetemi focibajnokságra.

Akiket jobban érdekel a kondite-
rem és az erősítés, mind a kollégi-
umban, mind pedig a BME Sport-
központban alkalmuk kínálkozik 
kibontakozni.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a 
BME a tanulói számára kiemelkedő 
mennyiségű és minőségű mozgási 
és szabadidős tevékenységet bizto-
sít, legyen ez az elvárt két félévben, 
vagy akár utána bármikor.  

Ha másra lenne igényetek, talán 
mondanom se kell, hogy Budapest 
nyüzsög a lehetőségektől, nincs 
ez másként a sport szempontjából 
sem. Itt mindent kipróbálhattok, 
bármire van lehetőség. Ha pedig va-
lami kifejezetten pénztárca kímé-
lő megoldást választanátok, akkor 
fussátok körbe a Feneketlen-tavat, 
ami körül kiépített futópálya talál-
ható, vagy pedig szaladjatok fel a 
Gellért-hegyre a szoborig a közel 
kétszáz lépcsőn! (Egyszer megszá-
moltam, tényleg annyi.)

Sok sikert és kitartást!





Kémlelő
Rövid bemutató és leírás következik az újságról, amit a kezedben tartasz, 
kedves Olvasónk.

Mi is ez az újság?

A Kémlelő a VBK hivatalos kari lap-
ja. Ebben a félévben a Gólyaszámon 
kívül még két kiadvány fog megje-
lenni, az első kora , a második pe-
dig késő ősszel, még a vizsgaidőszak 
megkezdése előtt.

Amennyiben újra bezárnának az 
oktatási intézmények, akkor on-
line fogjuk terjeszteni a számot, ha 
pedig minden halad a megszokott 
kerékvágásban, akkor nyomtatás-
ban, feketén-fehéren. Bár tervben 
van az is, hogy a cikkeinket díszítő 
fotók színes nyomtatásban jelenje-
nek meg, ez még egyelőre egy távoli 
utópia.

Hogyan lehetsz Kémlelő tag?

Amennyiben érdekel az írás, és sze-
retnél a Kémlelőhöz, mint Külső 
Bizottsághoz tartozni, akkor min-
denképpen köztünk van a helyed! 
Nincs szükség újságíró múltra, sem 
hatalmas tehetségre, elég, ha sze-
retsz írni. Ha viszont nem érdekel 
a cikkalkotás, akkor kiélheted ma-
gad rejtvénykészítésben, megtanul-
hatsz tördelni, vagy grafikusként 
segíthetsz vonzó borítót tervezni 
a lapnak. A Kémlelőhöz bármikor 
lehet csatlakozni, csupán annyi a 
dolgotok, hogy felkeressetek engem 
(a főszerkesztőt) és én igényeitek 
szerint tudlak Titeket tájékoztatni a 
további lépésekről. Nálunk nincsen 
komoly felvételi, sem próbaidő, bár 
előnyt jelenthet, ha valaki össze-
tett mondatokban, választékos szó-
kinccsel tud fogalmazni.

Miért?

Ez a lap főként a hallgatók szó-
rakoztatására és tájékoztatására 

készül. Minden ötletet szívesen 
veszünk, kivétel az olyan, ami po-
litikai célzatú, vagy pedig lejáratná 
az egyetemet, a kart. Jelentek már 
meg egyéni novellák, élménybeszá-
molók, szakmai cikkek, interjúk a 
tanárokkal, hallgatókkal, ajánlók és 
versek.

Mit kérünk és mit kapsz Te?

Minden lap megjelenése előtt tar-
tunk egy kisebb gyűlést (bő fél óra 
szokott lenni általában), ahol ötlete-
lünk, és megbeszéljük, hogy ki mit 
vállal. A gyűlés időpontjáról mindig 
lehet szavazni a Kémlelő zárt Face-
book csoportjában, a helyszín pedig 
a Martos Kollégiumban található 
Kémlelő iroda. (Ez még módosulhat 
a járványhelyzet miatt.)

Fáradozásaitokért cserébe pedig 
ösztöndíjjal és közösségi pontokkal 
(ami jól jöhet a következő félévben 
a kollégiumi felvételihez) támoga-
tunk titeket.

Társaságunk nem csak dolgozni és 
ötletelni jár össze, olykor-olykor a 
munkán kívül mi is tartunk közös 
programokat, iszogatásokat. Elő-
fordul, hogy egy közeli kocsmában 
mulatjuk az időt, vagy pedig lazu-
lunk kicsit a Kémlelő irodában, mi-
kor a sok tennivaló után egy kis le-
vegőváltozásra van szükségünk.

A Kultúr WC-t is a szerkesztőség 
egy-egy lelkes tagja intézi, mint ír-
tam: célunk a szórakoztatás.

Egy szó, mint száz, ha érdekel az új-
ságírás, a lap szerkesztés fortélyai, 
akkor ne habozz, köztünk a helyed!

Tippek és trükkök arra az 
esetre, ha előadást kell 

tartanod
Akármilyen kiállású ember vagy, akármennyire beszélsz meggyőzően, 
akár akarod, akár nem, az egyetemen, de legkésőbb a leendő munkahelye-
den belekerülhetsz ama kellemetlen szituációba, hogy előadást kell tarta-
nod. Vannak olyanok, akik ezt kimondottan élvezik, de a legtöbben kény-
telenek a prezentáció mellett egy, a belsőségeiket kényeztető perisztaltikai 
csodával is megküzdeni az izgalomtól. Ha te is ilyen ember vagy, akkor ez a 
rövid útmutató neked készült, hogy egy előadás elkészítésekor csak a saját 
gyomrod lehessen az ellenfeled!

A továbbiakban megosztok veletek 
pár nem olyan gyakran ismételt 
tippet és trükköt, melyekre figyelve 
egy lámpalázas hallgató is képes le-
nyűgözni tanárát.

1. A kevesebb néha több

Amikor bármely digitális felületen 
diasort készítesz, a legvonzóbb ré-
sze a munkának a dizájn kiépítése: 
a hátterek megtervezése, animációk 
tömkelege, színek kavalkádja; kicsit 
olyan, mintha nem is dolgoznál, in-
kább érzed magad művésznek. Az 
előadásod egyik legfontosabb része 
annak külalakja, hiszen ugyanúgy, 
mint a szép hölgyeknél/uraknál, 
először a csomagolást látják meg a 
népek, és (bár nem mindenki) sze-

retik a borítójáról megítélni a köny-
vet. A túlontúl egyszerű stílus talán 
elsőre nem hangzik olyan jól, de a 
barokkosan kicsicsázott diasorok el-
veszik a közönséged figyelmét arról, 
ami a legfontosabb: rólad. Így tehát 
fontos, hogy a külalak rendben le-
gyen! Ahhoz, hogy az előadásodat 
igazán a magadénak érezd (már-
már annyira, hogy reggel, délben és 
este meg szeretnéd etetni, délután 
meg kimennél vele labdázni a tér-
re) ezeknek a dizájnelemeknek a te 
személyiségedből kell fakadnia.

A háttér:

Itt vissza is térnék az alcímünköz: 
minél egyszerűbb a háttered, an-
nál jobb. Még a sima fehér háttér is 



többet ér, mintha a sixtusi kápolna 
mennyezetének nagyfelbontású, 
kiterített változatát használnád. Vé-
leményem szerint a legjobb hát-
terek maradnak az egyszerű szí-
nátmeneteknél (ezek nem is túl 
unalmasok, és nem fulladnak roko-
kó nyálhullámba). Most, hogy ilyen 
szépen bekorlátoztalak, adok egy 
kis szabadságot: olyan színeket vá-
lasztasz, amilyeneket csak akarsz!

A betűtípus:

Ismét, ami csak neked tetszik, csak 
kérlek, legyen a karakterkészleté-
ben hosszú ő betű!

Az animációk:

Valljuk be, amikor alsótagozatban 
a tanító néni diasort vetített le ne-
künk, soha nem figyeltünk a tar-
talmára, csak arra, hogyan potyog-
nak a betűk, ugrálnak, szaltóznak 
a vázlatpontok, hogyan szakad le 
az egyik oldal a másikról... és még 
sorolhatnám. Az animációknak a 
legnagyobb a figyelemelvonó ereje 
közvetlenül az előadótérben elszál-

ló, különféle testnyílásokból kiá-
ramló levegőformák hangos szim-
fóniája után. Minél izgalmasabb 
egy animáció, annál kevésbé ér-
dekli a közönségedet, hogy miről is 
próbálsz nekik beszélni. Komolyan, 
lehetetlen egy valószínűleg nehéz 
témáról szóló monológra figyelni, 
mikor olyan cukin hullámzik az a 
diacím! Ha tehát nem akarsz a saját 
ellenséged lenni, mellőzd az animá-
ciók használatát (kivéve dialapozás-
kor, ott kiélheted magad). Ha mégis 
szeretnél animációkkal dolgozni, 
maradj a legegyszerűbbeknél!

2. A diáid érted vannak, te pedig a 
közönségért

Egy előadás a diasoron kudarcba 
tud fulladni. Mindannyian ismer-
jük azt a bizonyos osztálytársfor-
mát, aki a plusz ötösért gimiben 
feldolgozott egy adott témát, és a 
bemutatója kimerül a kivetített 
kép felolvasásában, ami tulajdon-
képpen egy, egy oldalra besűrített 
Wikipédia cikk (és még a hivatko-
zások is benne maradtak, ne már). 
Ez az osztálytárs szem elől téveszti a 
tényt, hogy a diasor csak egy hátte-
ret ad az előadásnak, szemléletesíti 
azt. Nem lenne szükség előadóra, ha 
a diáról mindent el tudnánk olvasni 
magunktól is (feltételezem, hogy a 
közönség képes erre). Mit tehetett 
volna másképp (legyen) Géza, a volt 
osztálytársunk?

Az már mindenképpen haladás, ha 
ugyanazt az információmennyi-
séget nem egy, hanem mondjuk öt 
diára vázolod fel. Az előadás során 
miután lapozol, a közönséged ösz-
tönösen az új oldalt fogja bámulni/
olvasni/értelmezni. Minél több in-
formációt hordoz egy dia, annál to-
vább tart a közönség előbb említett 

állapota. Ezt neked se időd, se ked-
ved nem lesz szép csendben kivárni 
(ugyan már, nem ezért vagy ott!), de 
innentől bármi, amit mondasz, sü-
ket fülekre talál. Így, ha ugyanannyi 
infó több diára kerül, a közönsé-
ged hamarabb tud újra a szavaidon 
csüngeni.

Géza viszont itt még mindig nincs 
kész: a diasor vázlat, nem Veszpré-
mi tanár úr Általános kémia köny-
ve. A prezentációd vizuális része a 
legnagyobb fegyvered: milyen szép 
is, amikor (például a vizsgádon) kö-
telező puskázni! A jó puska viszont 
rövid, tömör, címszavas. Mint már 
mondtam, a diasor nem adhatja 
elő helyetted az előadást, így, ha a 
vázlatpontok ködösek, az se baj! A 
közönségnek minden világos lesz, 
ha figyelnek rád (márpedig miu-
tán gyorsan átnézik azt az öt szót, 
rájönnek, hogy rád van szükségük 
a megvilágosuláshoz). A vázlataid 
készítése során magadnak írsz üze-
netet, ezek tehát legyenek számod-
ra érthetőek, de ne túl hosszúak (ha 
mégis azok, használj egyszerű ani-
mációkat a későbbiekben használt 
pontok előhívásához).

Géza így már nem is ugyanaz az 
osztálytárs, hiszen diái rövidek, a 
prezentáció pörög, és semmit nem 
tudtunk meg a kivetített képekből 
arról, hogy kolloid rendszernek ne-
vezhető-e a jéghegy, és ha igen, mi-
ért nem?

3. Ne tégy elefántot gyufásskatulyá-
ba!

Mivel a VBK-n tanulsz, valószínűleg 
az előadásodhoz szükséged lesz pár 
elég komplex ábrára. Akármilyen 
vonzó is egy diát helyettesíteni egy 
képpel, fontold meg, hogy tényleg 

szükség van-e erre! Vegyünk példá-
ul egy diagrammot: nagyon szem-
léletes tud lenni négy eredmény 
nagyságrendi összehasonlítása egy 
oszlopdiagrammal, de ugyanez 
már nem alkalmas húsz érték ösz-
szemérésére. Ennek oka egyszerű: 
senki, de senki nem fogja megje-
gyezni ezeket a számokat, sőt, ami 
még rosszabb, egy ilyen matekka-
valkád felvillanása a képernyőn sok 
embert nyugodt, ámde határozott 
hátradőléses kikapcsolásra késztet. 
Az ábráid tehát legyenek egysze-
rűek, és főként olyan információk 
szerepeljenek rajta, amikről rész-
letesen fogsz beszélni! Kerüljük to-
vábbá az irtózatos mennyiségű re-
akcióegyenlet felírását!

4. Kérdezz a kérdezők előtt!

A legtöbb előadás végét diszkusszió 
követi, ahol nagyon sok kellemet-
len kérdéssel kerülhetünk szembe. 
Pár emberből már ezen szekció lé-
tezésének tudata kisebb pánikro-



hamot válthat ki, így érdemes előre 
felkészülni rá! Az ábráidon el tudsz 
rejteni információmorzsákat, me-
lyeket elegánsan kihagysz a bemu-
tatódból, s a figyelmes hallgató rög-
vest törni kezdi a fejét: mi a jó élet 
az a fotonkarburátor? És te, a téma 
szakértője máris kaptál egy kérdést, 
amire olyan kacifántos negédesség-
gel tudsz válaszolni, hogy az még a 
leendő főnöködet is a földig bűvöli.

5. Az idő szent.

Komolyan. Ne csússz ki a mega-
dott időkeretből! Ha az előadásod 
rövidebb a megengedettnél, annak 
a hallgatóság (vagy főleg, ha van, a 
szervezők) kimondottan tud örülni, 
hiszen az előtted előadó úriember/
hölgy még jó tíz perccel tovább be-
szélt a joghurtok érdekes értéke-
sítési lehetőségeiről. Ellenben, ha 
megcsúszol az időddel, azt egyes 
helyeken azonnali stoppal, vagy 
szerencsés esetben nagyon morcos 
pillantásokkal jutalmazzák. Innen 
nincs visszaút, már nem szeretnek 
többé. Ez ijesztőnek hangzik, de 
igazából ez egy újabb alkalom, hogy 
magunkon segíthessünk! Hagyj ki 
egy-két dolgot, és egyszerre telje-
sítetted a 4. és az 5. pontok tételét! 
Emellett időt spórolhatsz meg az 
animációk elhagyásával, mérséke-
lésével is.

6. Ez nem prózamondóverseny!

Azzal, hogy kívülről bemagolod az 
előadásod szövegét, senkinek nem 
ártasz. Mondjuk, téged leszámítva. 
Neked ez nem jó. Ne csináld! Tu-
dom, hogy egy betanult szöveget 
könnyebb felmondani, mint imp-
rovizálni, azonban, ha a stressz-
helyzet miatt egyetlen egyszer meg-
akadsz, lehetséges, hogy fél perces 

hebegés-habogás fog következni. 
Megijedhetsz, hogy elfelejtetted a 
szöveget, és improvizálni kezdesz, 
viszont mivel ezt nem gyakoroltad 
előtte, jó ég tudja, mi lesz a vége!

Amikor elpróbálod az előadásodat, 
törekedj arra, hogy a saját diasorod 
vázlatpontjai vezessenek! Ha ezekre 
a pontokra építed a mondanivaló-
dat, hamar a tematikus improvi-
zálás nagymestere lehetsz. Így az 
előadásod mindig kicsit másképp 
fog elhangzani (milyen jó ez annak, 
aki talán már ötödször hallja), de 
egyszer sem fogod elfelejteni a szö-
veget.

Izgulósabbak ismerik a helyzetet, 
amikor beszéd közben összeakad az 
ember nyelve. Ez olyan, mint isme-
retlennek átüvölteni az utcán, hogy 
„Szevasz, Géza!” abban a hitben, 
hogy az a bizonyos volt osztálytárs 
az: kínos, de mindenkivel előfor-
dult már. Ha megfelelő öniróniával 
kezeled a helyzetet (magyarul mo-
deráltan kiröhögöd magadat), azzal 
ismét a közönséged szimpátiáját 
növelheted.

Remélem, ezek a nem olyan gyak-
ran ismételt tippek és trükkök se-
gíteni fognak minden szerencsét-
len sorstársamnak, aki a jövőben 
előadás készítésére kényszerül. Sok 
sikert kívánok mindenkinek az új 
félévhez!

A cikkben elhangzott tippekért kü-
lön köszönet illeti ifj. Dr. Szántay 
Csabát.

Élet a kollégiumban és túlélés 
a tizenegyedik kerületben

Hát valóban megtörtént! Felvettek Titeket az egyetemre, kinyitottak a kol-
légiumok, elkezdődik a jelenléti oktatás, elköltöztetek otthonról, ideje ön-
állósodni.

Persze az első héten talán még a 
törölközőt is hazaviszitek kimos-
ni, hozzátok-viszitek a műanyag 
dobozokat és elcsodálkoztok, hogy 
mennyi mindent lehet bezsúfolni 
egy kolesz szobába. Be kell valljam, 
elsőéven szeptemberben én még 
az ágyneműt is begyömöszöltem a 
táskámba és hazavittem kimosni. 
Mondanom sem kell, hogy erről ha-
mar leszoktam. Aztán szépen lassan 
kialakul a saját rendszeretek, felfe-
dezitek, hogy hol és mit érdemes 
vásárolni, hova járjatok enni és inni. 
De addig is, hadd segítsünk nektek, 
néhány számunkra bevált szokás-
sal, tapasztalattal.

Vásárlás:

A Spar/CBA közelebb van az egye-
temhez és a kolihoz. Azonban ki-
sebb a választék és az árak is ma-
gasabbak, a megszokottnál. Kis, 
hétköznapi bevásárlásra viszont tö-
kéletesek.

Ha viszont nagy beszerző körútra 
indultok, akkor irány a Móriczon 
található Lidl, mely a csóró kolisok 
egyik kedvenc helye. Érdemes meg-
nézni, feltérképezni, megfizethetők 
az árak és széles a választék. Bár 
hétköznap este már nem nagyon 
van kenyér, ezért lehetőleg délután 
öt óra előtt menjetek el bevásárolni, 
különben fárasztóan nagy lesz a tö-
meg, a sorok hosszúra nyúlhatnak.

Az Allee-ban (amit szintén a Mó-
riczon találtok) rengeteg üzlet akad. 
Van itt kávézó, élelmiszerbolt, ruha-
üzletek, fodrászat, drogériák, mozi 
és étkezdék. Szóval úgy minden, 
ami egy normális plázában előfor-
dul, de a szerencse az, hogy mindez 
ennyire közel van a kollégiumhoz.

Family: A Szent-Gellért téren talál-
ható, leakciózott termékekért érde-
mes felkeresni. Akár negyedáron is 
lehet ételt kapni két napos lejárat-
tal. De megesett már nem egyszer, 



hogy ingyen is volt lejárt termék. 
Szóval készítsétek fel magatokat lel-
kiekben kaviárra, Cheddar sajtra és 
pezsgőre!

A sarki kínaiban/Oporto melletti 
kínaiban érdemes megvenni bizo-
nyos háztartási eszközöket, mint 
például a felmosórongy, a szárító 
és a szemeteskuka. Olcsók és még 
így is hatalmas a választék, emellett 
pedig olyan közel vannak a kollégi-
umhoz, hogy nem kell sokat cipe-
kedni.

Akciópont és éjjel nappali üzle-
tek: itt főként az alkohol fogyasztás 
szokta fellendíteni a forgalmat egy-
egy szervezett vagy spontán alaku-
ló buli előtt. A zsemléjük finom, de 
nagyon száraz már, amikor este tíz-
kor vesztek egy csomagot, mert rá-
jöttetek, hogy nincs otthon egy falat 
kenyér sem. (És ugye a Lidliből már 
mindent felvásárolt az éhes nép.) 
Emellett az Akciópontban olcsón 
juthattok tojáshoz is.

Kajáldák: Stoczek menza, olcsó me-
nük, konkrétan a koli mellett. Duna 
Gyros, a legközelebbi gyrosos, jobb, 
mint az Abdul gyros. Abdul gyros, 
15 után nem érdemes menni, vagy 
csak széntablettával (már lehet be-
zárt). Kínai, kettő is van közelben, 
van diák kedvezmény.

Koliszoba:

Ne csak átmeneti helyként tekint-
setek erre a kis zugra a főváros szí-
vében. Ameddig a járványhelyzet 
megengedi, addig itt fogjátok tölteni 
a hét nagy részét, itt alszotok, esztek, 
tanultok. Rendezzétek be otthono-
san, szerezzetek egy szobanövényt, 
lehetőleg minél igénytelenebbet, 
elég, ha néha meglocsoljátok és 
mégis otthonosabbá varázsolja a 

környezetet. Mindenkinek egyéni 
igényei vannak. Ha szükséges, ak-
kor szerezzetek be egy kényelme-
sebb irodai széket (bár véleményem 
szerint a kolis is elég jó), vegyetek 
egy mikrót, egy vízforralót a szo-
batársaddal vagy osztozzatok egy 
hűtőn a szobában. (Az elektronikai 
cikkeket le kell jelenteni a portán, a 
vízforralót és a melegszendvics sü-
tőt tilos a szobában használni.) Nem 
utolsó sorban jó, ha van nálatok 
tartós kaja is. Zacskós leves, instant 
tészta Mi sem esik jobban egy hűvös 
szeptemberi délelőttön egy kimerí-
tő buli után, mint egy csésze forró, 
gőzölgő zacskós leves, amit azonnal 
el lehet készíteni, és még bevásárol-
ni sem kell elmenni hozzá!

Tippek a szoba berendezéshez: ér-
demes öntapadós akasztót, polcra 
akasztható kosarat (Ikeában lehet 
kapni), ajtóra rakható akasztót, szá-
rítót vagy szárítókötelet és dena-
turált szeszt venni, szigorúan csak 
takarításhoz. (Nem finom, hidd el), 
illetve beszerezni egy ajtókitámasz-

tót, hogy semmi esetre se zárjátok 
ki magatokat a szobából az éjszaka 
közepén.

Használati útmutató kolihoz: A 
konyhában a főzéshez, sütéshez a 
villanykapcsolókat is le kell nyom-
ni. A fürdés előtt érdemes elolvas-
ni az ajtóra kirakott tájékoztatót. A 
szemétledobó a tűzlépcsőnél talál-
ható, minden második fordulónál. 
Lázmérőt, porszívót a portán tud-
tok kérni (de tapasztalataim szerint 
koszosabb lesz a szoba attól a por-
szívótól takarítás után). A páratlan 
mosókonyhákban két mosógép is 
van. Ha kizártad magad, akkor az 
ügyeletes kolimentort keresd, a lift-
nél parafatáblára van kitéve, ki az, 
és hol találod.

Jó helyek:

A Gellért-hegy: Jaj, ne legyünk már 
sablonosak, tényleg a Gellért-hegy a 
kedvenc helyed Budapesten? Na, és 
ha igen? A hegynek van egy varázsa 
és titkai, nem csak egy lobogó szok-
nyás női szoborból áll. Rengeteg kis 
zuga, eldugott padja, ritkán hasz-
nált játszótere és kiülős helye van, 
ahonnan látni lehet az egész várost. 
Fedezzétek fel, találjátok meg a saját 
kedvenc helyeteket itt. 

A Gellért-hegyet korábban is le-
gendák övezték természeti kincsei 
és nehéz megközelíthetősége mi-
att, nem csak most kapták fel a tu-
risták. A hegyet korábban Boszor-
kány-hegynek is nevezték, pogány 
rítusokat,  vagy éppen a boszor-
kányperekben megvádolt szemé-
lyek tetteit kötötték a helyhez. Talál-
ható még itt egy kolostor, valamint a 
Sziklatemplom, aminek a barlang-
jában pár száz évvel ezelőtt bordé-
lyok működtek. Ezenkívül a hegy 
belsejében van a Gellért-hegyi Víz-

tároló, amely ivóvízzel látja el a vá-
rost, hatalmas medencékbe folyik a 
környék kútjaiból a víz, amelyet fo-
lyamatosan áramoltatnak, hogy ne 
poshadjon meg. 

A Feneketlen-tó: nincs is jobb, mint 
egy hajnali after egy (túl) jól sikerült 
kocsmázás után a békakuruttyolás-
ban a csendes tóparton. Hajnalig 
énekelni Szabó Bendeket és a Ga-
laxisokat, miközben körbe adjátok 
a szégyenbort (mindig lehet valami 
miatt szégyenkezni, ezt nem kell 
magyarázni) és várjátok, hogy fel-
kelljen a nap. Az egyik leghangula-
tosabb hely a budapesti éjszakában, 
amit ismerek.

Goldmann-tér: A Feneketlen-tó 
nagy riválisa. Jóval közelebb van 
kolihoz, szólhat akár Jbl-ről is a 
zene, nincsenek a közelben lakóhá-
zak. Kiváló hely AP előtti alapozás-
ra szintúgy, mint az AP után meg-
fáradt harcosoknak a megmaradt 



itóka elpusztítására is. Emellett egy 
park is található itt, kondiparkkal.

Kocsmák és kávézók:

Oportó: tökéletes helyszín arra, 
hogyha kicsúszott a lábad alól a ta-
laj, akkor még jobban kicsússzon. 
Ja, és egy egész üveggel lehet Ke-
verT kérni. Záróra 4-5.

Mag: hangulatos kis pincekocsma 
az egyetem közelében, elviselhető-
en hangos a zene.

Happy Drink Bar: színes és fiatalos. 
Nagyon színes és korán zár.

ElvarázsolLak: Nomen est omen, 
ezt a helyet mindenképp érdemes 
felkeresni. Családias légkör, a falon 
a vendégszerető kocsmárosnő a fia-
ival készített közös fotókon, meleg 
színek és szűkös helyiség. A fenti 
galéria engem leginkább egy játszó-
házra emlékeztetett, igazán külön-
leges a hangulat.

Cafe Ponyvaregény: régi könyvek, 
italkülönlegességek, süppedő pam-
lagok, gyéren megvilágított roman-
tikus kis zugok.

Kelet Kávézó és Galéria: ízletes teák, 
íncsiklandó reggelik jellemzik ezt 

a helyet. Az ablakból látni lehet az 
utca forgatagát, s ahogy a Bartókon 
végig csörömpöl a villamos. Plafo-
nig érő könyvespolcok roskadoz-
nak az irományoktól, a helyiséget 
belengi a kávé illata.

Szatyor Bár: ez már nem egy pénz-
tárca kímélő hely, de ennek ellené-
re hétköznap este is nagyon nehéz 
üres helyet találni. Az ember nem 
csak a finom és különleges ételeket 
és italokat fizeti meg, hanem a pezs-
gő hangulatot, az extra dekorációt. 
A falra rögzített taxi elejéből kiha-
jol a falra festett Ady Lédával az ol-
dalán, vagy éppen a plafonról lógó 
különböző hatalmas színes lámpák 
és tárgyak alatt cseveghet. Ha valaki 
egy csendes nyugodt helyre vágyik, 
akkor viszont nem ezt a bárt aján-
lanám, állandó a nyüzsgés és folya-
matosan lüktet az élet.

Reméljük, a tapasztalatainkkal tud-
tunk Nektek segíteni!

Most pedig indulás, fedezzétek fel 
az általunk említett helyszíneket!

Gourmet Gólya vacsorája, 
avagy a gyors kaja, amit 

imádni fogsz
Kedves Gólya, köszöntelek e patinás intézményben nagy szeretettel… Na, 
jó, ezt a szöveget már eleget hallottad, legyünk egy kicsit gyakorlatiasab-
bak, elvégre mérnökök leszünk! Az ember életében eljön a pillanat, amikor 
el kell kezdenie magáról gondoskodnia. A Te életedben vagy most érke-
zett el, vagy hamarosan el fog. Enni kell, inni kell (tudom, ezt kellett volna 
előre vennem), ruhákat kell venni, szörnyű. Ez a cikk az első tételhez ad 
segítséget, mert nem lehet az egész egyetemi létet „junk food”-on és sonkás 
szendvicsen leélni. Ami azt illeti, a most következő ételt rövidebb időbe te-
lik elkészíteni, mint kimenni a Móriczra a Martosból, megenni egy hambit 
és visszajönni. Az olaszoknál találunk egy „aglio e olio” nevű tésztás fogást 
(vagyis „fokhagyma és olaj”, szinte semmi más nincs is benne a tésztán kí-
vül), én ezt gondoltam tovább egy kicsit. A neve legyen, mondjuk, aglio 
e olio con pesce, mert tényleg halas tésztáról fogok mesélni. Fogadd hát 
szeretettel!

Hozzávalók 2-3 főre:

∙ 500 g száraztészta (spaghetti, fusil-
li, penne, ami tetszik)

∙ 4-5 gerezd fokhagyma

∙ 1 csomag friss bazsalikom (tasakos 
is lehet, de frissel az igazi)

∙ só, bors

∙ 2 db olajos tonhalkonzerv (2x185 g)

∙ olívaolaj

∙ 1 üveg magozott fekete olajbogyó 
(230 g)

∙ néhány darab paradicsom



Elkészítés:

A tésztát lobogó vízben 10-15 perc 
alatt – ki mennyire „al dente” szere-
ti – megfőzzük, ezalatt előkészítjük 
a többi hozzávalót. A fokhagymát 
megtisztítjuk a héjától, és nagyon 
apróra vágjuk vagy fokhagymanyo-
món átnyomjuk. A bazsalikomot is 
finomra aprítjuk, az olívabogyóról 
leöntjük a sós vizet. A paradicso-
mokat megmossuk, ízlés szerint 
feldaraboljuk. A halkonzerveket 
kibontjuk, ám az olajat nem a lefo-
lyóba öntjük, hanem egy nagy ser-
penyőbe. Felhevítjük, majd óvato-
san megpirítjuk rajta a fokhagymát 
és a halat is megfuttatjuk egy kicsit, 
sózzuk, borsozzuk, ahogy tetszik.

Ha a tészta elkészült, leszűrjük, és 
beleborítjuk a serpenyőbe. Össze-
forgatjuk a hallal és a fokhagymá-
val, mehet bele a bazsalikom és az 
olajbogyó is. Egy kicsit kavargatjuk 
még, hadd piruljanak össze az alap-
anyagok. Valószínűleg szükség lesz 
még egy kis olívaolajra, a lényeg, 
hogy ne álljon össze a tészta. A vé-
gén ellenőrizzük a sót és a borsot, az 
igényeknek megfelelően adhatunk 
még hozzá belőlük. Pár perc, és tá-
lalhatunk is, a paradicsomot mint 
koronát rendezzük el ezen a fensé-
ges fogáson. Kedves Gólya, a rutinos 
olvasók már várták, hogy eljussunk 
idáig, mert minden fogás mellé 
megfelelő ital is tartozik, melyet a 
receptek végén szoktam ajánlani a 
nagyérdemű figyelmébe. Ezúttal 
száraz fehérbort javaslok, egy érett, 
gyümölcsös furmintot (pl. Szepsy, 
Oremus) vagy egy ropogósabb ju-
hfarkot (Tornai). Az izgalomra vá-
gyók a rozéval is próbálkozhatnak, 
de akkor minimum egy Vylyan Ka-
kas vagy Sauska, még inkább a He-
imann Csók! Rózsi mama – igen, 
tényleg így hívják és különlegesen 
finom.

Íme az aglio e olio con pesce tizen-
öt perc alatt, egy igazi gyors kaja, de 
nem gyorskaja, amelyet, ha össze-
dobsz a koli konyhájában vagy az 
albiban, csodájára fognak járni, ga-
rantálom. Jó étvágyat hozzá!

Na, de most mit igyak? – Az 
F-betűs bor

Kedves Olvasóm! Italrovatunkban az elmúlt másfél évben számtalanféle 
és -fajta italról olvashattál már, ám akad egy kategória, melynek képviselői 
közül eddig még egy sem kapott önálló cikket. Ez pedig nem más, mint a 
száraz fehérbor. Ezen belül pedig nem egyebet fogok most eléd tárni, mint 
Tokaj szőlővesszeinek érett dámáját, a furmintot. Kedves Gólyám, ki elő-
ször lapozgatod a Kémlelőt, Isten hozott köztünk! Remélem, hogy írásaink 
által (is) értékesebb emberré válsz majd az évek során!

Egy borkedvelő barátom egyszer 
összehasonlította a furmintot és a 
sárgamuskotályt. Utóbbit úgy jelle-
mezte, mint buja, fiatal fruskát, aki 
azonnal leveszi a férfit a lábáról és 
a mennyországba repíti a csókjai-
val. A furmint ugyanolyan vonzó, 
ám érettebb, összetettebb. Igazi fi-
nomhölgy a maga szeszélyességé-
vel. Kóstolgatni, ízlelgetni kell. Nem 
fogja hagyni magát azonnal elcsá-
bítani, de ha egyszer megtört a jég, 
tiéd a világ. Minél korábbi évjárat, 
annál zamatosabb, annál szenve-
délyesebb. (Megjegyezzük, hogy 

sok esetben az a fruska a tökéletes 
társ, legyen az száraz – Sauska Sár-
gamuskotály –, vagy édes – Árvay 
Édesem –.)

A furmintok illata általában nagyon 
komplex, főként a barack zamata 
járja át, de egy fiatalabb bornál lehet 
frissebb, kicsit körtésebb is. Az évek 
múltával az a jellegzetes, fehérboros 
savasság belesimul a csodálatosan 
gyümölcsös folyamba, mely eny-
he, virágos fűszerességgel keverve 
tökéletes összhatást nyújt. Óriási 
különbség lehet egy egyéves és egy 
többesztendős palack között. Ter-



mészetesen ízlés dolga, de vélemé-
nyem szerint megéri befektetni a 
régebbi évjáratokba, ha már választ-
hatunk. Na, de melyik pincétől sze-
rezzük be? Szerencsére dúskálunk a 
különböző borászatok jobbnál jobb 
boraiban. Jószívvel ajánlom az Ore-
musnak, a Szepsynek vagy a Gróf 
Degenfeldnek  furmintjait. Az Ore-
mus Mandolás Furmint volt az a 
nedű, mely sok évvel ezelőtt megy-
győzött engem arról, hogy egy szá-
raz fehérbor is lenyűgözheti az em-
bert. (Előfordul kései szüretelésű, 
édes furmint is, de ennél a fajtánál 
nem erre mennek rá általában.) Ak-
koriban még nagyon csak a „vöröset 
láttam”, ma már az ételem dönti el, 
hogy milyen bort választok…

Ezzel el is érkeztünk az utolsó kér-
déshez, hiszen egy boros értekezés 
mindig sommelier-ként is szolgál a 
Kémlelőnél. A furmint tökéletes kí-
sérője könnyű, tengeri fogásoknak. 
Halból, rákból, kagylóból készült 
ételekhez a savanykás mártások mi-
att ideális: például egy finom fok-
hagymás-halas tésztához, melynek 
receptjét meg is találod e lapok kö-
zött. Szárnyasokból készült ételek-
hez is jól párosítható, de nem azért, 
mert a csirkének fehér a húsa. A 
fűszerezésen és az ízvilágon múlik 
minden. Egy főtt marhapofa fok-
hagymamártással sokkal inkább kí-
vánja a fehérbort, esetleg rozét vagy 
sillert, mint a vöröset.

Kedves Olvasóm, most pedig menj, 
és engedd át magad a furmint gyö-
nyörének!




