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szavak, mint tantárgy, vizsga, IAESTE,
HÖK, poisson eloszlás, meg olyanok is,
hogy kolbász, légkalapács, puska, Csink
László vagy éppen sörnyitó, és minden,
amit ezek köré lehet írni, vagyis
feltételezzük, hogy ami minket
érdekel, az benneteket is. Egy
K e d v e s
olyan
újságot
szeretnénk
olvasó! Amit a
készíteni, ami beszámol a kari
kezedben tartörténésekrõl,
hogy
ne
tasz, az a BMF
szájhagyomány útján terjedõ,
Neumann Karának hallgatói lapja, annak
elferdített hírekbõl értesüljetek róluk, és
is legelsõ száma (megkérnék mindenkit,
ami olyan témákkal foglalkozik, ami
hogy érezze át a pillanat történelmi
fõiskolai vagy azon kívüli életünkben
jelentõségét!), amit amatõr (vagyis béta
bárkit foglalkoztathat.
verziós)
hallgató-újságírók
leendõ
Egyelõre tesztüzemben tizenkét
(vagyis szintén béta verziós) inforoldalon jelentkezünk, de ez az idõ
matikusoknak készítenek, és ezzel egy
múltával remélhetõleg nõni fog, hogy
mondatban majdnem minden lényegetényleg minden beleférjen. Az újság tarset meg is magyaráztam.
talmába pedig természetesen ti is
Ez a lap reményeink szerint régi
beleszólhattok: írjatok nekünk, mirõl
hiányosságot pótol, amennyiben komolvasnátok
szívesen,
illetve
ha
munikációs csatortnát nyit a kar hallvégigolvastátok ezt a számot, örülnénk,
gatósága körében, ami talán kicsit
ha megírnátok a véleményeteket (ugye
hatékonyabb és jóval több, mint egy fanem olyan nehéz megnyomni azt a gomliújság, és remélhetõleg élvezetesebb
bot a levelezõprogramban, és bepötyögolvasgatni is. Ezeken az oldalkon a
ni, hogy az újság puszta léte bearanyozjövõben elõfordulhatnak majd olyan
za az életeteket). Továbbá ha valaki úgy
érzi, õ nemcsak olvasni, de írni is
szeretne, az szintén kopogjon be
hozzánk e-mailen (mindezt a
beta@nik.hu címen tehetitek meg),
tárt karokkal és egy üveg sörrel
fogjuk várni a szerkesztõségben
(vagy hanem szereti a sört, akkor
kap májdzsúzt).
Ennyit a bemutatkozásról, a
továbbiak beszéljenek magukért.
Reméljük, legalább annyi örömötök
lelitek majd ebben a lapban, mint
mi a készítésében, és hogy
elnézitek nekünk az esetleges
helyesírási hubákat.
Kata
Címadó brainstorming: ötletek és ilhletõk

Begin
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eloszó
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programozó megy haza éjjel
egykor részegen a munkahelyérõl az albérletébe. Egyszer csak elé veti magát egy
kicsi béka.
Mivel nem sikerül elsõre ráugrania a kis
jószágra, a béka gyorsan kiabálni kezd:
- Programozó! Programozó! Én egy elvarázsolt, szépséges királykisasszony vagyok,
akit egy gonosz boszorka változtatott át!
Csókolj meg, akkor visszaváltozom, és már
mint bûbájos királylány megcsókollak!

- Hö-hö. - mondta a programozó, és zsebre
tette a békát.
A 4-es villamoson egyszer csak hallja, hogy
a béka mocorog a zsebében, hát kiveszi:
- Programozó! Programozó! Csókolj meg,
meglátod, szép királyleánnyá változom,
utána egy egész hétig azt csinálsz velem,
amit akarsz!
- Hö-hö. - és zsebre teszi.
Hazaér, megint érzi, hogy mocorog a béka.
- Mondd már meg, miért nem akarod, hogy
visszaváltozzam királyleánnyá, és egy álló
hétig minden kívánságod teljesítsem?
- Tudod, királylány, rengeteg a munkám,
stresszben élek, alig vagyok otthon, egy
királylány púp lenne a hátamon. De egy
beszélõ béka - hö-hö - az cool!

A lap arculatát megalkotta:
Rózsa Gábor

A BMF NIK hallgatói lapja
Alapította és kiadja:
BMF NIK
Felelõs kiadó:
Dr. Sima Dezsõ
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Nyomdai munkálatok:
DTPeRINT Bt.
Baranyai László
Fõszerkesztõ:
Kelemen Katalin (Kata)

A billentyûzetet hergelik:
Árvai András (Bundi)
Cseri Eszter (Esz)
Dancsó Péter (Pogácsa)
Horváth András (DMC)
Lenkei Linda (Lin)
Pongó András (AndreW)
Szathmári Miklós (Mikk)
Szekeres Péter (Pepe)
Szerkesztõség:
beta@nik.hu
Megjelenik 1000 példányban minden hónapban.
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mindenmás...
során. A szexuális hálóban õk lennének
azok a nagy csomópontok (ezeket
Barabási huboknak hívja), amik az interneten a Google vagy a Yahoo féle
portálok.
És itt jön ugye a képbe a WiW, ami
gyakorlatilag ugyanaz, mint a szexuális
háló, csak itt a két pont közti kapcsolathoz
nem
szükséges
egymás
nadrágjában turkálni. Vagyis a WiW nem
csupán egy üzenetküldésre alkalmas
rendszer, ahol a címjegyzékbe felvehetjük az ismerõsieinket, hanem egy
hatalmas
szociális
háló,
amihez
(meghívásos lévén) mindenki legalább
egy ponton kapcsolódik, és pontosan
olyan tulajdonságokkal bír, mint bármely
skálafüggetlen hálózat, belsõ rendezõelve az ismeretség. Érdekességként
említi például, hogy a véletlen hálózatokkal ellentétben ha egy skálafüggetlen
hálózatban véletlenszerûen megszüntetünk akár nagyszámú csomópontot, a
hálózat nem esik szét (vagyis hibatûrõ,
gondoljunk csak az internet router-hibáira) - azonban ha célirányosan a hubokat
támadjuk meg, vagyis a WiW esetében a
rendkívül sok ismerõssel rendelkezõ
tagokat, kevés csomópont megszüntetésével is szét lehet kaszabolni a rendszert. És persze ott van a szociológiai és
matematikai részt összekapcsoló, legizgalmasabb tényezõ: a szeparáció hat
fokozata.
Stanley Milgram amerikai pszichológus 1967-ben különös kísérletbe fogott:
megírt hatvan levelet, amiket ismerõsei
között osztott szét, és meghagyta nekik,
hogy a levelet kizárólag személyes
ismerõseik közvetítésével juttassák el
egy kijelölt, ám általuk teljesen
ismeretlen, más országban élõ célszemélyhez. A kísérlet persze nagyban
függött az "alanyok" hajlandóságától, és
az elsõ kísérlet alkalmával a hatvanból
csupán három levél ért el a címzetthez,
de Milgram nem adta fel, és késõbbi
hasonló jellegû kísérleteivel volt, hogy
97%-os célbaérési eredményt is elért. Az
ezek alapján végzett számításai arra a
megállapításra engedték következtetni,
hogy két véletlenszerûen kiválasztott
személy legfeljebb hat lépésben (vagyis
öt másik személyen keresztül) kapcsolódik egymáshoz a globális szociális
hálón.
Amikor ilyet hall az ember (és közben
a 6 milliárdos földi létszámunk jár az
eszében, meg az, Darth Vader vajon a
valóságban is Skywalker apja lenne-e),
valószínûleg elsõ dolga lesz gyorsan
megcáfolni. A WiW tagjaként, körülbelül
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15 ismerõssel felvértezve elsõ nekifutásra kerestem egy messzi magyar várost
(olyat, ahonnan egyetlen ismerõsöm
sem származik), ott egy Kovács Bélát, és
nagy reményekkel nyomtam meg a
"legrövidebb út" feliratú gombot. A
másodperc töredékén belül hozta a WiW
az
egy-két
lépcsõs
eredményt.
Zalaegerszeg,
Szombathely,
Gyõr,
Debrecen sorra fuccsoltak be. Ilyen
nincs,
gondoltam,
és
elkezdtem
külföldön keresgélni. Mivel a program
magyar, kis eséllyel használják külföldi
felhasználók, bár õszi megújulása óta 16
nyelven érthetõ el. Külföldön élõ magyarok azonban annál nagyobb számban
találhatók,
így
megpróbálkoztam
Vietnámmal,
Madagaszkárral,
Kambodzsával, Ausztráliával, de mindenhová átlagosan 4 lépcsõ vezetett,
pedig egy idõ után már csak olyanokkal
voltam hajlandó foglalkozni, akiknek
Megbokrosodott ismerõsök

nagyon kevés saját ismerõsük van, és az
ismerõseiknek sincsen túl sok. Japánban
végre ráakadtam egy japán kinézetû,
japán nevû fickóra, akinek összesen egy
ismerõse volt. Most jól megfingatom a
rendszert, gondoltam, és már csillant az
újabb reménysugár a szememben, de a
sráchoz is csupán három másikon
keresztül vezetett az út. Mondanom sem
kell, sem Trinidad és Tobago, sem Togo,
sem a többi izgalmas nevû és távoli
ország nem hozott eredményt (ráadásul
a legaggasztóbb az volt, hogy a legtöbb
esetben több tíz szál köthetett össze az
ismeretlennel), így végül föladtam a dolgot, és elhittem Milgramnek a mégoly
képtelennek tûnõ állítását.
Ekkor azonban, hogy kudarcomat
felejtsem, felfedeztem a WiW egy újabb
lehetõségét. Ugyanis ha én használom,
miért ne használhatná bárki más is híres emberek (hát igen, mindenkiben
ott lakozik a bulvárújságíró). Temérdek
álpolitikust, ál-néhaiírót stb., szóval szélhámost találtam, és mikor már majdnem
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A legrövidebb tündérmese
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy fiú, aki megkérdezte a
barátnõjét:
- Hozzám jössz feleségül?
- Nem!
És a fiú boldogan élt, míg meg nem
halt: minden nap csajozott, a

haverokkal
sörözött, horgászni,
vadászni, golfozni és
pókerezni járt!
Itt a vége, fuss el véle
---

Örökös
versenyfutás folyik a programozók és az Úristen között: a programozók igyekeznek minél nagyobb,
jobb és idióta-biztosabb programokat
létrehozni, az Úristen pedig igyekszik
minél nagyobb és jobb idiótákat produkálni.
... egyelõre az Úristen van nyerésben.

lemondtam a nagy nevekrõl, ráakadtam
Kóka Jánosra. A WiW-ben az a szép,
hogy bármely tag ismerõsjegyzékébe
bele szabad turkálni, így a listáján lévõ
nevekbõl gyorsan leinformáltam: valódi.
Ennél több nem is kellett, mert Kóka
János ismerõsein meg azoknak az
ismerõsein keresztül (a hat fokozat
bizonyosságát újfent igazolva) igen
komoly számú, a gazdasági és a közéletben szerepet betöltõ személyhez sikerült
eljutnom, míg csak meg nem untam a
dolgot.
A cikk elején tettem egy röpke
említés bizonyos Bacon számra. A
Mindentudás Egyetemén Barabási azzal
kezdi az elõadását, hogy amerikai
középiskolások egy Kevin Bacon film
nézése közben kitaláltak egy játékot,
aminek lényege, hogy Hollywood
színészeit kapcsolatba állítsák Kevin
Baconnel, ahol a kapcsolat két ember
közt legalább egy közös filmet jelent.
Hát én jelenthetem, hogy ezen az
analógián a WiW segítségével megállapítottam, hogy a Vágó számom kettõ, és a
többi illusztris személlyel összekötõ lépcsõfokaim száma is alulmarad a Milgrami
hatnak. Mindez pedig érdekes találgatásokra adhat okot, ugyanis ez alapján
például a Szaddám Husszein számom is
legföljebb hat, vagy éppen a Dalai láma
számom sem több ennél, és akár azt is
megnézhetnénk,
hogy
Szaddám
Husszein Dalai láma száma mennyi…
De az ilyen ostoba szórakozáson felül
miért is jó nekünk ez a WiW, meg az
egész kapcsolatiháló-dolog? A gyakorlati
haszna jóval több lehet, mint elsõ
ránézésre tûnhet. Ugyanis ez egy olyan
kapcsolati tõke, ami nem feltétlenül
sajátunk, de mi is használhatjuk. Sokra
megyek ugyanis, ha tudom, hogy bárkivel öt láncszemen keresztül kapcsolatba
léphetnék, ha nem tudom, ki az az öt
személy. A WiW viszont megteszi nekünk
azt a szívességet, hogy bármilyen
érdekünk
úgy
kívánja
(mert
egyértelmûen érdekekrõl van szó, ugye),
megkeresi nekünk a legrövidebb utat,
utakat a célszemélyünkhöz, akinél - bármit is szeretnénk - valószínûleg többre
megyünk majd személyes kapcsolatokkal, mint máshogy. Továbbá bepillantást enged a rendszer mások életébe,
informálódhatunk,
hogy
környezetünkbõl ki kivel áll kapcsolatban
(ennek persze hátrányai is lehetnek), és
azt is újra és újra megállapíthatjuk,
milyen kicsi is a világ.
Kata

--Az õskorban. Egy õsférfi meg egy
õslány ül a barlang elõtt, ropog a
tábortûz, s figyelik a naplementét. A
lány:
- Kedvesem, mondj nekem valamit, amit
még senkitõl nem hallottam!
- INTERNET.
--Miért nem 586-nak nevezte Intel a
486 utáni proceszort?
- Mert a proc hozzáadott 486-hoz 100at és 586.000000465546 jött ki.
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Maga a verseny 24 órán keresztül
tart, de nem 24 órából áll. Minden
évben vannak elõfeladatok, melyeket a
kupa elõtt egy hónappal kapnak megy a
csapatok. A csapatok 11 hónapig pihenõ
levlistái és weboldalai ( a mi esetünkben
a www.kinfo.hu, amit ajánlott napi
rendszerességgel
figyelni!)
ekkor
felélednek, és a kimaradt forgalmat
bepótolva, egy hónap alatt több
hasznos
információ
megy
rajtuk
keresztül, mint a Microsoft hibajelentéseiben egy év alatt. Az elõfeladatok
között minden évben van egy kirándulás, ami mindig jó hangulatú szokott
lenni, és ezt hangoztatják bõszen azok,
akik ott voltak, de ha nem hiszed, csak
nézd meg a videót! Ezen kívül a véradás
is minden évben szerepel az elõfeladtok
között, valamint Volán- és MÁV-jegyek
gyûjtése, jótékonysági felajánlások
(nem kell túl nagy dolgokra gondolni).
Az idei KIN április 21-én, pénteken
17:00-kor kezdõdik, ekkor van a
gyülekezõ az Amfiban (az infónak,
mint minden másik csapatnak, van
egy totemállata, ez a TEHÉN.
Kéretik e köré gyülekezni). Ide a
csapatok
már
egyenpólóban
érkeznek, a mindenható zsûri a
csapatokat tagonkét megszámolja
(pontért, persze, mi másért) majd
átvonul az egész sereg a Kandó koliba,
ahol 17:30-kor megérkezik a KIN kupa,
és a tavalyi gyõztes csapat megnyitja a
versenyt. A koli lépcsõjén ekkor már
minden csapat megmutatja, hogy tud
hangosabb lenni a másiknál, de ha
feltûnik a 17-es villamos, akkor a tömeg
egy emberként skandálja: "UGRANI
FOGSZ!". 18:00-kor kerül kihirdetésre
az elsõ 10 feladat, majd minden órában
újabb 10 megoldandó problémával
szembesül minden csapat. A feladatok
igen
széles
skálán
mozognak.
Legegyszerûbb, ha példákat mondok:
Készíts rezgõkörrel földrengést (ez volt
az elsõ önálló feladatom, 10 perccel a
kupa
kezdete
után,
elsõsként…
meglepett, de maxpontos lett), mérd le
a 17-es villamost vonalzóval, csináljatok
egy kollégiumi szobából oázist minél
több homok felhasználásával, majd a
következõ órában csillivillire kellett
takarítani ugyanezt a szobát. Ezeken
kívül kellett venni minél kisebb mennyiségû benzint ÁFA-s számlára, tüntetni
kellett a Földmûvelésügyi Minisztérium
elõtt az árvíz ellen, és hasonlóan agyament feladatok, összesen ugye 240. Ez
elég sok feladatnak tûnik, ezért is kell
minél több ember, és ezért nagy az
esély, hogy lesz legalább egy feladat,
amiben a te ötleted is számít! A verseny állását óránként frissítve folyamatosan közlik a kollégiumi kábeltévéhálózaton és a neten is. Kivétel az utolsó két óra, amikor teljes hírzárlat van.
A verseny szombaton 18:00-kor
zárul, újabb hangerõpróbával. Itt nem
csak a nyertes kap díjat, ugyanis a
KUPA mellett a KUKA is gazdára talál.
Ezt a "díjat" az adott évben gyõztes
csapat pontszámának felét megszerzõ,
vagy ahhoz legközelebb álló csapat
kapja. A KUKA pedig nem más, mint egy
borral teli mûanyag kád. A díjkiosztás
után pedig jön az, amiért az emberek
fele végigküzdi a kupát: a SÁRGA
SZÖCSKE. (A sárga szöcske a BKV által

KIN beharang
hasznos
tagja
leszel a csapatnak! Ezen kívül
van, hogy nem
az ötlet milyensége a lényeg,
hanem
az
e m b e r e k
száma. Vannak
olyan feladatok,
amiket
külsõ
helyszíneken
kell elvégezni,
elõfordulhat,
hogy
pár
e m b e r t
elküldenek
Budapest másik
felére feladatot megoldani, vagy a belsõ
helyszínen kell egyszerre minél több
embernek megjelenni. Szóval ne hidd,
hogy nem leszel teljes értékû tag! Itt mindenki az! És minél többen vagyunk, annál jobb a
hangulat! Ha azt gondolod, hogy Te ehhez túl
komoly vagy, és csak tanulsz, mert azért vagy
itt (bár ilyen emberrel még nem igazán
találkoztam a BMF-en), akkor légy szíves gondolkozz el, hogy majd ha a gyerekeidnek
mesélsz a fõiskoláról, akkor mennyire
fogja lekötni õket, hogy te minden
elõadáson bent voltál, minden ZH-t
legalább négyesre írtál, és összesen nem
volt ötnél több IV-d. Biztos meghallgatják, de ha a suliban a másik gyerek
azt meséli majd, hogy az õ
apukája/anyukája milyen jól érezte
magát KIN kupán, akkor kicsit csalódottak lesznek a lurkók. Bár lehet, hogy
sokkal hamarabb, mégis késõn ébredsz
rá, hogy elvesztegetted életed legszebb
éveit tanulásra, és egy kor után (azt
mondják) már sokkal nehezebb "fiatalnak" lenni. Szóval akármit is gondolj
magadról, itt a helyed! Hogy miért?
Mert akár 3 napos õrületet is kaphatsz
teljesen ingyen. Mert mindenki más is
itt lesz. Mert itt születnek a
l e g k ö n nyebben új ismeretségek,
barátságok.

2004 második félévében a Kandó koliban laktam.
Egyik péntek reggel 8-kor elindultam suliba, mint minden
pénteken. Tudtam, hogy ez a péntek más lesz, mint a
többi, mert körülbelül két hónapja mindenki errõl a péntekrõl beszélt. Kissé álmosan battyogtam át az aulán, ami
ugyanolyan csendes volt, mint minden másik pénteken.
Semmi jele nem volt annak, hogy ez a péntek más
lenne, mint a többi. A gyakorlatok is ugyanolyanok
voltak, bár az embereken lehetett látni, hogy van
valami a levegõben. Röpke 4 óra múlva elindultam
vissza abba az álmos, szürke, megszokott péntek
délelõtti koliba, ahová eddig minden pénteken mentem
suli után. De ennek a kolinak nyoma sem volt. A helyén
egy büszke, vidám, színes transzparensekbe öltözött,
összefestett ablakú, "ÉLÕ" koli fogadott. Egy koli, amit
senki nem felejt el azok közül, akik legalább egy KINkupán részt vettek.
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A KIN (Kandós Ifjúsági Napok) röviden arról szól, hogy a szeptember óta
felgyülemlett feszültséget, stresszt,
dühöt (és minden egyéb olyan dolgot,
amitõl az ember feszült szokott lenni)
levezesse egy karok (és szakirányok)
közötti versenyen, ahol leginkább azok a
képességek számítanak, amiket az
ember nem használ a ZH-kon vagy a
vizsgák során. Ezek a képességek alkohollal nagy mértékben erõsíthetõek! Ha
kreatív vagy, itt a helyed! Ha nem tartod
magadat kiemelten találékonynak, ne
gondold, hogy nem számítunk rád!
Mindenkinek lehet jó ötlete, és ha csak
egy ilyen neked jut eszedbe, akkor már
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Már csak két óra és odaérünk […]
[...] Aztán még felmásztunk az
Angkor Wat egyik épületére és megcsodáltuk a napnyugtát. Rengeteg ember
özönlötte el a XIII. századi templom
romjait. A három és fél hónap alatt, amit
kint töltöttem, számtalanszor mentem
olyan helyekre, ahol csak és kizárólag a
naplemente megtekintése volt a lényeg.
Mert ugye ilyen nem történik mindennap.
Laoszban is ezért másztam 350 lépcsõt,
nagy
és
kényelmetlen
lépcsõket.
Valahogy az ember itthon nem áll meg,
nem megy fel a dombtetõre ezért.
Napfelkelte is volt jópár. De ugye az is
van itthon. Bár idejét sem tudom, mikor
láttam utoljára Budapest felett kibújni a
Napot. Azt hiszem, most abbahagyom a
"napozást", és nem feszegetem tovább a
benne rejlõ filozófiai mélységû kérdést
[…]
[…] PiRung szobája mindig mindanynyiunk rendelkezésére áll, minden este itt
gyûlünk össze.
Ahogy telnek a hónapok, egyre
kevesebben leszünk. De most még sok
különféle
nevetés
hallható.
Megfigyeltem, hogy a különbözõ nációjú
emberek különbözõ módon nevetnek.
Becsszóra, megállapítható ez alapján,
hogy ki honnan származik.
Szóval most is nevetünk, az asztal
közepén egy nagy vödör, teli borzalmas
ízû thai whiskyvel és hozzákevert kólával. Az asztal belsõ koncentrikus köre
forgatható, így mindenki kényére-kedvére vonhatja maga elé a "Vödröt".
Próbálunk megtanulni egy thai
mondatot. Pontosabban Theerapong
igyekszik megtanítani, nekünk, európaiaknak egyet. Eszméletlen nehéz ez a
nyelv. A mondat öt szavát mind ugyan-
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úgy ejtik, csak más-más hangmagasságban, aminek eredményeként a szavak
teljesen más jelentenek, tehát a "Mai
mai mai mai mai" egyszerûnek tûnõ
mondatot helyesen ejtve a következõ
jelentést kapjuk: "Az új fa sosem ég el."
Hmmm...
Egyébként Bangkok igazi nevének
kimondása sem könnyebb. Nem azért,
de tipikusan Thaiföld az egyetlen olyan
állam a földön, melynek fõvárosát 142
szóval sikerült elnevezni. Elõször is,
ebben az országban minden lehetséges,
akár ez is, másodszor, csak nagyban
tudnak gondolkodni, vagyis inkább hatalmasban, harmadszor, fel sem merül,
hogy ez probléma lehet.
Egyszerûen csak elfogadják, mint
mindent.[...]
[...] Már megint repül az idõ, csak ma
vele együtt én is. Megyek haza.
Rómában ülök már a repülõtéren.
Hihetetlen, hogy kiírva látom: MalévAlitalia járat border time: 20:30. Már
csak 20 perc. Három és fél hónap. Azon
tûnõdöm, mik fognak hiányozni. Például
a bolti zacskózóember, aki minden
vásárolt terméket a szatyorba pakol
helyettem, a forgalomirányítók, akik
leállítják a hatsávos utat, ha át akarok
kelni, a minden fát és villanyoszlopot
belepõ orchideák, az, hogy minden, de
tényleg minden elérhetõ és megszerezhetõ. Az isteni kaja. Nagyon
élveztem, hogy bárokba és pubokba
vihettünk saját italt, és azzal szolgáltak
ki, hiányolni fogom a szocializálódás
ilyen magas fokát. És persze ne feledjük
a köszönést: a mellkas alatt imádkozást
utánzó kezek összhangban egy kellemes
meghajlással és közben: Sawadee khaa
(hölgyek részérõl, urakéról: Sawadee

khrap) megfelelõ hangmagasságban
ejtve. Annyira jó volt, hogy köszönéskor
nem kell senkihez hozzáérnem. Utálom,
hogy itthon puszilkodni kell, még a kézfogás elviselhetõ, de ez a cuppcuppozás...
És ne feledjük a jó idõt... Na és persze az utcán tartott mindennapos aerobicot a pálmafák alatt. Ja és a thai
masszázs, hát az, nahát az, hát az
iszonyatosan fog hiányozni, 500 HUF/
óra. És milyen isteni volt, ahogy a gerincem összes csigolyája végigropogott.
Na, most inkább nézzük azt, ami tutira nem fog hiányozni, mert ha így folytatom, mindjárt sarkon fordulok és
v i s s z a m e g y e k . A gyíkok. Azok
a kis 15 centiméteres, narancssárga,
fürge, fekete gombszemû rovarzabálók,
akik mindent elleptek: az utcát, a
szórakozóhelyek plafonját, a lakásom,
még a cipõmet is. Na nekik bájbáj, halleluja. Nem fog hiányozni a plusz tíz
kilóm sem, az árnyékszékek thai stílusa,
hogy szépen fejezzem ki magamat, na
de még mi? Nem jut eszembe semmi.
Talán, hogy a lábfejem itthon tiszta
marad. Egészségügyi szempontból nagyon élveztem, hogy ott mindenhol le kell
vennem a cipõt, de a talpam szépsége
(már
ha
van
ilyen)
igen
csak
megsínylette. De most eszembe jut,
amikor a termek elõtt hagytuk a cipõinket, a diákjaim meg én. 40-70 pár cipõ
(osztálya válogatta), szépen sorban
egymás mellett. És azokat a 100 perces
órákat sokkal jobb volt kényelmesen
mezítláb tartani, és egyébként is...
Abbahagytam. Letelt a 20 perc, irány
Budapest Ferihegy Airport. Sawadee
khaa!!! [...]
Lin

Zseninek lenni tudni kell
“
Érdekességek Neumann életébol

Iskolánk névadója 1903. december
28-án látta meg a napvilágot Margittai
Neumann János Lajos néven. Késõbb,
mikor Németországba költözött, felvette a Johann von Neumann, majd
amikor Amerikába költözött, a John von
Neumann nevet.
Kivételes tehetsége hamar megmutatkozott: hat éves korában fejben osz-

ment
vendégelõadónak.
Egy évvel késõbb ugyanitt
professzor
lett,
ezzel
"Princetonban az a hír járta, hogy
Amerikában
mindmáig
az Institute for Advanced Studies legfiNeumann számít a legfiataatalabb, 29 éves professzora valójában
labban kinevezett profeszfélisten, de bolygónk gondos megvizsszornak.
gálása után embernek álcázta magát,
Princetoni
házában
és ez külsõleg tökéletesen sikerült is"
gyakoriak voltak a renRichard Rhodes
dezvények. Neumann nem
ivott sokat, de nem is
tott két nyolcjegyû számot, és
vetette meg az alkoholt.
nyolc évesen már jól ismerte a
Egyik rendezvényének fõszereplõje egy
differenciál- és integrálszámítást.
termodinamikus madár volt, mely
Az iskolában elõbb az ötödik
belemártotta csõrét egy pohár vízbe,
osztály legjobb matematikusa
majd felemelkedett és, ide-oda hajloncímet nyerte el, majd 16 évesen
gott, aztán megismételte az egyszerû
az ország legjobb matematikus
mûveletet. Az volt a szabály, hogy ha a
diákja lett. Amikor leérettsémadár ivott, mindenkinek innia kellett.
gizett, már matematikusnak
Egyik tanára a következõket mondta
számított.
Neumannról: "János volt az egyetlen
Miközben Berlinben, majd Zürichben
hallgató, akitõl féltem. Amikor az
kémiát tanult, az ELTE bölcsészkarán
elõadásomon elmondtam egy megoldmatematikát hallgatott. Tanulmányai
hatatlan problémát, megtörtént, hogy az
mellett folyamatosan tanult nyelveket:
elõadás végén odajött hozzám a teljes
anyanyelvi szinten beszélt ógörögül,
megoldással, kezében egy papírdarabot
németül, latinul majd angolul és frantartva, melyen néhány ceruzavonás volt.
ciául is megtanult, és ezeken kívül még
Egyszer feladták neki a híres légyfelkülönórákat vett héberbõl.
adványt: két, egymástól 20 km távol1930-ban a princetoni egyetemre
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kommunikáció, hogy tisztázhassuk:
anyagi vagy más okai vannak-e annak,
hogy
nincs
lehetõsége
ma
egy
Neumannos hallgatónak õt érdeklõ
témában kiegészítõ elõadások hallgatására legalább két-három hetes
gyakorisággal kari keretek között.
Hasonló elgondolás a szakest koncepciója, ahol egy vacsora keretein belül
lehetne tanárt és diákot egy asztalhoz
ültetni. Vajon hányan lepõdnek meg, ha
azt mondom, hogy már a Neumannon is
létezik ilyen, és TDF-nek hívják? A "hallottál-e már a TDF-rõl?" különféle változatokban manifesztálódott kérdésre
felállított statisztika azt mutatja, hogy a
nemleges válaszok oszlopa meglepõ
fölénnyel diadalmaskodott az igenekkel
szemben. Körülbelül úgy, ahogy egy
manhattani felhõkarcoló tornyosodik egy
kanadai öt tavi horgászkunyhó fölé.
Errõl, tehát a tanár-diák fórumról
magáról, most nem írok semmi bõvebbet, akit bõvebben érdekel, lapozza fel
Fogadóóra
c.
cikkünket.
A
megkérdezettek közül azok sem mentek
el rá, akik hallottak elõtte róla, igaz, sok
esetben ennek fizikai vagy idõbeosztásbeli
akadályai
voltak
(vidéken
tartózkodott, háló laborja volt, vagy
elõadása átfedésben volt a programmal).
Hozzá kell tenni, hogy a szervezõk
próbáltak
minél
többek
számára
megfelelõ idõpontot választani.

Amikor felmerült a tanárinterjú
rovat ötlete, egyértelmûen ön volt
az, akire elsõként mindnyájan gondoltunk. Ön gondolta volna?
Nem tudom, hogy miért, és nagyon
meg is lepett. Az igaz, hogy aki az elsõ
pillanatban találkozik a hallgatósággal,
az mindenképp valamilyen benyomást gyakorol, maradandó nyomot
hagy. Hogy ez milyen
elõjelû, az más kérdés,
de biztos, hogy a hallgatók
meglepõdnek,
mert teljesen szokatlan
egy
középiskolás
oktatás után, akárki is
teszi ezt, és nekem sok
éve van szerencsém a
legelsõ félévben oktatni. Nem tudnak kikerülni
semmiképpen
sem.
Mit gondol, mi a véleménye a
hallgatóknak önrõl?
Erre van statisztikai adat is, ez az
internetes hallgatói véleményezõ fórum
(niktanarok.fw.hu - a szerk.). Én körülbelül egy éve néztem, és azt állapítottam meg, hogy a pozitív vélemények
többen vannak, mint a negatívok, ami
egy jó eredmény. Azt hiszem, a hallgatóság véleménye átlagosan nem
rossz. A másik, amit megállapítottam,
hogy két-három tanárról van sok
vélemény, a többiekrõl lényegesen
kevesebb, és én az elõbbiek közé tartozom.
Valóban, és ezzel ön az egyik a
hallgatókat leginkább megosztó
oktató. Ön szerint ez jó, vagy jobb,
ha az embert minden hallgató
szereti?
Úgy gondolom, hogy az jó, ha az

Még mindig a fórumnál maradva, az
érdektelenség
miértjének
vonatkozásában a következõk derültek
ki: sokan preferálják a tanárral személyesen való elbeszélgetést, ahelyett,
hogy szélesebb publikum elõtt osszák
meg a problémájukat. Ennek, úgy gondolom, az az oka, hogy ilyenkor inkább

személyes jellegû kérdések merülnek fel,
nem pedig a széles hallgatóságot érintõ
megfontolások, tehát ez nem lehet igazi
oka a TDF mostani sikertelenségének. Az
talán már inkább, hogy páran egész
egyszerûen nem tartották elég hatékonynak, esetleg nem bíztak benne, nem
beszélve a fent említettekrõl, akik
szerettek volna, de nem tudtak elmenni.
Összességében tehát elmondható,
hogy a közvélemény-kutatás rámutatott,
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hogy valós problémáról van szó, ami
azonban a hallgatók megítélése szerint
általánosságban annyira nem égetõ jellegû. Vannak kezdeményezések, megvannak a technikai, és meglennének az
anyagi feltételek is, de nincs motiváció,
hiányzik az együvé tartozás érzése, a kar
szeretete, ami összekovácsolhatná az
embereket. Ezért fontos, hogy elgondolkodjunk
azon,
tényleg
ennyire
irreleváns-e számunkra a kérdés, és ha
nem, akkor mit tehetnénk a megoldása
érdekében. Aktivitás kell, hallgatói
passzivitás helyett, fel kell ébrednünk, és
nem csak a mindennapi teendõkbe, a
megszokott baráti körökbe, a 18-22 év
alatt rutinná vált életvitelbe temetkezni,
hiszen ezek az évek, ezek a tapasztalatok örökre hiányozni fognak, ha nem
teszünk azért, hogy megfelelõ módon
teljenek, hogy létrejöhessenek. A felsõbb
éveseket arra buzdítom, hogy jelentkezzenek a HÖK-be, kérdezzék meg,
miben segíthetnének, jelentkezzenek
gólyatábor, gólyatea szervezésre, egy
fantasztikus élményben lesz részük, és
egy igazán belevaló közösség részei
lehetnek. Az alsóbb évesek elsõsorban
bátran vegyenek részt a programokon,
és most tényleg nem valami elvont, felsõbb cél érdekében, hanem azért mert
JÓ! HAJRÁ KINFÓ!
AndreW

tehát az "igazi felvételi" áttolódott az
elsõ félév vizsgáira.
A másik, hogy ugyanazt a szintet
próbáljuk tartani, mint ami mondjuk öt
évvel ezelõtt volt, mert úgy gondoljuk,
hogy a diploma értékéhez egy konstans
minõségre van szükség. És lehet, hogy a
jelenlegi hallgatók örülnének, ha enyhébb lenne a követelményrendszer, de
akkor az iparban néhány év után leesne
a diploma értéke, pedig legalább 20-25
évig ki kellene tartania.
Harmadrészt meg kell tanulni a hallgatóknak tanulni: ez nehéz, sokan nem
tanulnak meg. Aztán a határozott
követelés és a túl laza TVSZ is összefügg. A jelenlegi TVSZ egyszerûen
közröhej. Én voltam egypár országban,
és tudok mesélni. Franciaországban van
egy vizsgahét, és akkor át kell menni,
utóvizsga nincs. Németországban megmondják mikor lesz a szigorlat, és aki
megbukik, az egy év múlva ugyanakkor
próbálkozhat.
Ellenpélda
is
van:
Spanyolországban sokszor lehet vizsgázni, de nem is híres a spanyol diploma.
Ön ezek szerint szigorítaná a
vizsgaszabályzatot?
Ha hat-hétszer lehet vizsgázni,
akkor a hallgató azt mondja, hogy elsõ
vizsgára minek tanuljon, hátha átmegy. És ha ezt háromszor elmondja,
addig õ feleslegesen ül be, én
feleslegesen dolgozom. Számtalanszor
van úgy, hogy kiosztjuk a dolgozatot, a
hallgatók megnézik, elolvasgatják, és
visszaadják. Csak azért jönnek be,
hogy lássák, milyen a vizsga.
De ha megtehetik, akkor ez egy
rossz dolog?
Egyáltalán az rossz, hogy ezt
megtehetik. Egy vizsga arról szól, hogy
arra a hallgatónak és az oktatónak fel
kell készülni, nem pedig egymás idejének a lopása. De ha a hallgatók nem
kis százaléka visszaadja a lapját, az az
oktatót nem ringatja túl kegyes hangulatba a hallgatók iránt. És dühöng,
hogy be kell jönnie harmincszor egy
vizsgaidõszakban, amikor bejöhetne
ötször is. A hallgatót pedig ez arra
neveli, hogy minek is tanuljon: hétszer
eljöhet, abból ugye csak lesz szerencséje is.
Hát igen, a könyvek helyett lehet
például egy sör fölött is üldögélni…
Ön szerint melyik a szebb: egy
hibátlan levezetés a Gödel-tételhez,
vagy egy szépen gyöngyözõ sör a
Margit-sziget zöldellõ gyepén elfogyasztva?
Nem látok ellentmondást! Jelen pillanatomban a sör mellett szavaznék, de a
Gödel-tétel levezetése is nagyon szép, fõleg,
mert minden létezõ rendszerrõl véleményt állít
- olyanról is, amit még sosem láttunk - és ez
azért nagyon merész vállalkozás. Ha, mondjuk, arra gondol, hogy van a szobában tíz
hölgy, és azt mondom, mindegyik szép: mindre rá lehet tekinteni, és igen. De azt mondani,
hogy minden hölgy szép? Hát nem tudom, ki
fog bejönni az ajtón!
Gondolt-e már arra, hogy
könyvet írjon az ilyen - elõadásokon
is gyakran visszaköszönõ absztraktabb filozofikus elméleteirõl?
Hm, jó ötlet. Felírom: könyvet írni!
(és tényleg felírta) El fogok rajta gondo-

Csink László 2003-ban is ott volt.
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Dr. Csink Lászlóval
Rovatunk elsõ diktafonvégre kapott oktatója az elsõ félév és a
szoftver szigorlat híres-hírhedt mumusa. Megtudtuk, mit gondol
saját megítélésérõl, a TVSZ-rõl, kiderül, hogy már nem Trabanttal
jár, és hogy Isten léte bizonyos szempontokból akár bizonyított is
lehet, de a Gödel-tétel szerint eldönthetetlen kérdés. Nem tudjuk
meg viszont, hogy a Turing automata végül is mi a bánat, viszont
az kiderül, hogy a Gödel-tétel is ugyanúgy bármire alkalmazható.
ember megosztja a hallgatókat,
és ha valaki csak pozitív vagy
negatív véleményt kap, akkor az nem
valószínû, hogy reális, hiszen a hallgatók
közt is van különbség: másképp értékel
egy olyan, akinek jól ment ez a tárgy,
másképp, akinek rosszabbul és így
tovább. Ha a véleményt különbözõ
irányú vektoroknak vesszük, és az
összegvektor meg a véleményvektorok
közt kicsi a távolság, akkor nem biztos,
hogy a valós ismérvek alapján ítélnek.

Erõskezû, szigorú tanárnak tartja magát, vagy inkább
a realitások talaján állónak?
Én azt hiszem, hogy a kettõ
ugyanaz. A realitás és az erõskezûség
hasonló. Bár sok ember megbukik, az
tény.
- Ön szerint miért buknak meg ennyien?
Ennek egyik oka, hogy ez van a
kezdet kezdetén, és a legelsõ félévben
különösen meg kell próbálni határozottnak lenni, egyrészt, mert nincs felvételi,
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lkodni. Tûnõdöm azon, hogyan lehet
absztrakt dolgokat kézzelfoghatóan
elmondani. Mert a könyvek általában
nem kézzelfoghatóan mondják el a nem
kézzelfogható dolgokat. Egy példa jutott
eszembe: a mohó algoritmus fogalma.
Ugye a mohó algoritmus olyan, hogy
mindig az adott pillanatban akar
kiértékelni. De van olyan algoritmus, ami
nem mohó. És ezt úgy próbálom elmondani, hogy a való életben is úgy van,
hogy ha optimalizálni akarok valamit,
akkor néha az a jó, ha az ember
agresszívan próbál viselkedni, és minden
helyzetben
kisajtolni
a
legjobb
megoldást. De sokszor nem, mert nem
minden információt látunk azonnal,
amikor dönteni kell. Tehát néha jó az, ha
az ember kienged egy-két dolgot a
kezébõl, és várja, hogy egy másik pillanatban optimalizáljon. És érdekes,
hogy az életben is és az algoritmuselméletben is van ilyen.
Ezek szerint a mindennapi életben
sokszor
alkalmaz
olyan
elméleteket, amiket tanít?
Én igyekszem párhuzamot látni. Szerintem
az informatikus-matematikus gondolkodásmód
rendkívül hasznos szakmán kívül is.
Akkor váltsunk is szakmán
kívülre.
Szerintünk
sokan
Egy régi pólógrafika. ET mellétárcsázik?

kíváncsiak arra, hogy mivel tölti
a szabadidejét.
Hát: nincs. Ez a rövid válasz. De van
családom egyébként, a feleségem fogorvos, és van három gyermekem, de
egyikük sem szakmabeli, bár a filozófia
szakos lányommal logikát például együtt
tanultunk. A másik szórakozás, hogy
járok egyetemre, angol szakra.
Ezzel vannak hosszú távú tervei,
vagy csak amolyan hobbi?
Amikor 18 éves voltam, ugyanolyan
erõvel vonzott a matematikus szak, mint
az angol, és valamelyiket fel kellett
áldozni. Viszont most megvalósítom
ifjúkori álmaimat.
Nem érzi ellentmondásnak a
bölcsész és a mûszaki tanulmányokat?
Van egy társadalomtudományi
diplomám is, úgyhogy ez már nem kettõs, hanem hármas ellentmondás!
Akkor esetleg egy negyedik?
Miért is ne? Még sok minden
érdekel, most azon gondolkodom, hogy
ha lesz tanári diplomám - egész életemben tanítottam, de tanári diplomám
nincs - akkor a legközelebbi tanári
diplomát ingyen lehet megszerezni.
Feltétlenül valami mást tanulnék,

leginkább az esztétika érdekelne.
Nagyon szórakoztató dolog, ha az ember
ilyen különbözõ dolgokat csinál.
Ha véletlenül mégis van egy kis
szabadideje, akkor mit csinál?
Szokott társasági életet élni?
Egyre kevesebbet, bár van rá példa,
de ha össze kéne adni, hogy egy évben
hányszor… sörözni elmegyünk idõnként,
de nem jellemzõ. Egy kis nehézkesedést
tapasztalok
saját
magamon.
Egyetemista koromban viszont gyakori
eset volt, akár a tanulmányok rovására
is.
Ezek szerint nem veti meg a tanulás rovására szórakozókat?
Abszolúte nem, az õ dolguk, hogyan
tudják az idõt beosztani. Sõt az
egyetemista élet nem csak tanulásra
való, az egy életforma: a szabadság
nagy korszaka.
Akkor most egy elméleti kérdés,
de ha lehet, akkor gyakorlati választ
várnánk. Ön szerint mi az élet
értelme? És tovább: ha ez nem a
Turing automata, akkor valójában
mi is a Turing automata?!?
Ez olyan, mint a Woody Allen filmben, hogy most lehet megkérdezni, amit
szerettem
volna
tudni
a
Turing
automatáról. Egyébként én keresztény
gondolkodású egyed vagyok, úgyhogy
ez az élet értelme kérdését teljesen
egyértelmûen megválaszolja.
És ez hogyan fér össze egy
reálszemléletû gondolkodással?
Pascal is keresztény volt, hogy
csak egy matematikust mondjak, úgyhogy ez nem ellentmondás - se nem
megerõsítés. Viszont szoros kapcsolatban van a Gödel-tétellel, mert abban is
arról van szó, hogy az ellentmondásmentességet és a teljességet nem
tudjuk összeegyeztetni, vagyis ellentmondásmentes
rendszerben
van
eldönthetetlen kérdés. Na most, a
világ rendszerében Isten léte és
mûködése az eldönthetetlen kérdés,
amit lehet axiómának tekinteni - ezek
a keresztények - vagy lehet a tagadását
axiómának tekinteni - õk a nemkeresztények.
Mindkét
rendszer
értelmes, Gödeli szempontból ez eldönthetetlen. Viszont ha az ember axiómába
beveszi, akkor egy másik rendszer alakul
ki, amibõl másfajta következtetések
adódnak. És hogy beveszi, vagy nem
veszi be, az nem a logika világából
megközelíthetõ. Számomra Isten léte és
mûködése egyértelmûen bizonyított,
amennyiben ha az ember ezt feltételül is
elfogadja, akkor ennek meglesznek a
következményei, amik igazolják a feltétel elfogadásának helyességét. Nem
lehet az ember biztos benne tudatilag,
ugyanis ha így lenne, akkor Isten nem
lehetne Isten, mert nem lehetne transzcendens. Tehát az, hogy õ mindenható
és felül van, azt jelenti, hogy gondolatilag elérhetetlennek kell lennie, különben
nem lenne felül. Mindez teljesen világos.
Akkor
térjünk
vissza
a
kézzelfogható világba. Nem tudjuk,
hogy
az
oktatás
mennyire
kifizetõdõ, de hogy lehet, hogy ön
még mindig egy Trabanttal jár?
Már Skodával! A Trabant nem ment
át a vizsgán. Hogy miért nincs egy jobb
autóm? Lehetne, és nyilván kellemes
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lenne egy új autó, de nem akarok rabja
lenni a hitelnek, és most boldogan
mondhatom, hogy nincs semmilyen
hitelem. És még egy oka van: volt már,
hogy a hallgatók megrongálták a jármûvemet - hát ezt nyugodtan lehet.
Valóban? És nem ment fel a
pumpa?
Ez jó kérdés, mert a gumit szúrták
ki, tehát éppen pumpálni kellett.
Egyszer életveszélyes fenyegetést is
kaptam, ami úgy szólt, hogy "ha nem
engedsz át, megöllek!". És én nagyon
féltem, úgyhogy válaszoltam, hogy
"nagyon félek, átengedlek, de ehhez
meg kell mondanod, hogy ki vagy".
Vártam a választ, de nem kaptam meg.
Pedig ön nagyon népszerû
személyiség, egy jó pár évvel
ezelõtti KIN kupán az infós pólón is
szerepelt! Errõl tudott elõre?
Nem, csak utólag, megjelent két
hallgató és kedvesen átnyújtották a
pólót, még meg is van. Az nagy sikerélmény volt, szerintem ez a népszerûség jele.

Végezetül mit üzenne a néha
kocsirongáló,
életveszélyes
fenyegetéseket küldõ hallgatóknak,
akik körében mégis ilyenfajta népszerûségnek örvend?
Hát, aki kocsit akar rongálni, az
válasszon egy jobbat, de ezt nem kell
beleírni. (de mi ilyenek vagyunk - a
szerk) Én próbálom a tanítást és a vizsgáztatást is úgy csinálni, hogy lássák,
az ítélet, ami a vizsgán kialakul, az nem
személyes. A másik, amin szeretném,
ha a hallgatók elgondolkodnának, hogy
ez egy szakma, ahol verseny van, és
nem egyszerû állást találni - pláne jót így bárkinek jobbnak kell lenni sok másnál, hogy ebbõl megélhessen, és eszerint is kell tanulnia. Ez a hallgatói
érdek szerintem - az oktatói érdek
pedig, hogy felesleges erõfeszítések
helyett szakmai munkával lehessen tölteni az idõt, ami közvetetten szintén
hallgatói érdek.
AndreW, Kata

Engedtessék meg, hogy egy rövid
összehasonlítással kezdjem az április
eleji közvélemény-kutatásunk eredményét
összefoglaló
cikkemet.
Gondoljunk egy pillanatig vissza a régi,
düledezõ, fõiskolai épületnek semmiképpen
sem
nevezhetõ
Árpád
Gimnázium épületére, majd gyorsan
képzeljük magunk elé az új épület
hangulatos, világos folyosóit. Bizony,
nagy a különbség minden szempontból.
Azt mondhatjuk, a Neumann Kar igazi

Pillanatook pillanatai
[…]
Nagyon
robog. Megy ez az
istennyila. Nagyon
m
e
g
y
.
Jobbkormányos
autó, jobbkézszabállyal, õrültség. Az
ország fõútján robogunk. Itt, az
anyósülésen még nem érzõdik annyira,
hogy milyen döccenõs utak vannak.
Utak, mily túlzásokkal élek! Porzó földutak. A vörös homok szinte megeszi a
szélvédõt. Robogunk. Suhanunk. A
taxisofõr mellettem, nem kíméli a
Toyota Corollát. Jobb kezén kisujja
körme olyan hosszú, mint az én kisujjam. Undorító. De itt Kambodzsában ez
a
divat,
vagy
õsidõkbõl
eredõ
megszokás vagy mi. Száguldunk Siem
Riep felé, megnézzük az Angkor Watot.
Szörnyû bevallani, de idáig fogalmam
sem volt, hogy mi is ez. Azt mondják,
benne van a világ hét csodájában. Most
nézzen mindenki magába, és lássa be,
hogy nem tudja felsorolni a világ hét
csodáját. Ennek a magyarázata majd
egyszer megér egy okfejtést.
De most már szinte repülünk
Kambodzsa fõútján. A hátsó ülésen
három srác ül. Egy brazil, egy német és
egy thai, a sofõr meg ugye kambodzsai.
Igen internacionális a csapat. Mindenki
kapaszkodik
valamibe.
Suhanunk.
Közben beszélgetünk. Ez az elsõ közös
nagy utunk, amióta megérkeztem
Thaiföldre, így, együtt.
- Nálunk, magunknak kell szerezni
az állást, amit felajánlhatnak külföldi
diákoknak, nem az IAESTE csinálja. E
szerint rangsorolnak. - szól Érico. Tehát
Brazíliában ez így mûködik. Nálunk,
szerencsére, ezt a részét a srácok
intézik, akik mindig ott lógnak a Bánki
pincéjében, a helyi bizottságban milyen messzinek tûnik most az a szoba
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az állandó nyüzsgéssel. Most csak az
autó motorja nyüzsög és rohan.
- Nahát! Nekem nem volt más dolgom, csak kitölteni egy-két ûrlapot,
összegyûjteni
az
igazolásokat,
nyelvvizsgáról, TDK-ról, tanulmányi
átlagról, aztán várni az eredményre. mondom én. De micsoda várakozás volt
az. Hosszú, mégis nagyon rövid.
Elröppent az idõ és most itt ülök egy
taxi elsõ ülésén egy olyan országban,
ahol mindenki alkudozik és próbálja
túlélni a holnapot. Jó, hogy Thaiföldre
kerültem. Mehettem volna több helyre is
Európában. Azt mondják, Németország,
Lengyelország, az Egyesült Királyság,
Írország és Spanyolország az otthoni
Mérnökhallgatók Egyesületének legfõbb
partnerei. Az sem lehet rossz. De ez
most jobb. Bár ki tudja? Lehet, ott is
megtanultam volna, milyen egyedül élni
(rohadt jó), milyen csak angolul beszélni, álmodni, számolni (rohadt jó),
milyen minden percet kiélvezni, és nem
jajongani a fáradság gyötrelmeitõl, csak
menni és utazni, menni, menni (rohadt
jó). Megyünk, száguldunk. Mellettünk

ajánló
üzemeltetett 17-es jelzésû sárga villamosának emberi erõ által történõ
szökkenõ mozdulatokra bírását jelenti.
Mindezt a túlontúl tömött (még az
ablakban is emberek lógnak...) villamoson való ütemes ugrálással érjük el.
Forrás:
http://kin2006.uw.hu)
És
akinek ez még nem elég, arra vár a
záróbuli vasárnap reggelig! Gyere el te
is, és mutasd meg, hogy meddig bírod!
DMC

elsuhannak a rizsföldek, a szegénység,
az éhezés. Már nem is hallom, amikor
Mario meséli, hogy Németországban
miként mûködik az IAESTE. Arra gondolok, hogy Phitsanulokban saját lakásom
van, a diákjaim imádják az óráimat, és
a Rajabhat Pibulsongkram University-n
vagyok szakmai gyakorlaton.
- Neked hogy jött az elsõ ötlet?kérdi Khongsak, aki professzor az
egyetemen.
-Hmm???- kérdem én, és közben
próbálok értelmes fejet vágni.
-Az indíttatás, amiért itt vagy.
Mindenki valamiért van itt. Világot akar
látni, ki akarja magát próbálni, be akarja írni egy napon az önéletrajzába, nyelvet akar gyakorolni, más kultúrákkal
szeretne ismerkedni, stb.
-Õõõõ. Izé. Hát nekem volt egy
rossz napom és gondoltam jó kedvre
derítem magamat, azzal, hogy belevágok valami értelmesbe. - Ez után igen
furcsán néznek rám. Nagyon furcsán.
Bár
most
már
azt
is
látom,
Khongsaknak igaza van: amiket sorolt
mind megvalósulnak.
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Nos
tehát,
az
elsõ
olyan
megkérdezettek, akik válaszolni is hajlandónak mutatkoztak, másodévesek
voltak, és konkrétan arra voltam kíváncsi, hogy szerintük van-e közösségi élet a
fõiskolánkon. A kérdésre egyszerû, és
sajnálatos módon elég nyilvánvaló válasz
érkezett: nem, nincs. A dolgot tehát
axiómának tekintve, a következõ logikus
lépésnek
az
adódott,
hogy
megkérdezzem, vajon igényük van-e rá.
A válasz félelmetesen hasonló volt.
Értetlenkedésem
láttán
meg
is
indokolták a dolgot, mondván õk már
idõsebb korosztályba tartoznak, nem

büfést például meg is lehetne nyerni
szponzornak, legalább annak erejéig,
hogy ilyenkor árul sört is. Meg kell
említeni, hogy volt olyan vélemény is,
miszerint ez nem segítené a közösség
épülését, hiszen "az hogy beülünk a
sötétbe mozizni, nem fog minket összehozni, mint közösség".
Bevett magyar gyakorlat, hogy nyugatról nyúljuk az épp aktuális jót. Hát
miért ne tehetnénk valami hasonlót mi is
intézményi
keretek
között?
A
megkérdezett hallgatók segítségével kicsit "körülnéztünk" a budapesti nagy
egyetemek berkein belül, hogy õk vajon

Közösségi Élet,
fõiskolai karrá érett ami külsõségeit
illeti. Vajon elmondhatjuk-e ezt más
vonatkozásban is? Vajon ha a közösségi
életet, a hallgatói önkormányzás módját, a hallgatói igények érvényesítését
vesszük
nagyító
alá,
hasonlóan
szívderítõ következtetésre jutunk? Én,
és nyugodtan mondhatom, hogy rajtam
kívül még sokan úgy gondoljuk, hogy
nem. Hogy errõl valóban megbizonyosodjak,
továbbá
hogy
egy
esetleges akciótervet dolgozhassak,
vagy még inkább dolgozhassunk ki
közösen,
egy
pár
napig
tartó
közvélemény-kutatást
végeztem.
Megkérdeztelek titeket, illetve néhány
kollégátokat eme témában, melyet a
következõképen tudok összefoglalni.
Elsõ nap, az aznapi jó idõ ellenére,
viszonylag szép számmal találkoztam
üldögélõ, társalgó, esetleg éppen
irányítástechnikára erõsítõ hallgatókkal
az aulában. Úgy éreztem magam, mint
Ryan, a közlegény, amint arzenálommal
felszerelkezve, melyet jelen esetben egy
diktafon illetve egy elõre összeírt
kérdéseket tartalmazó kissé gyûrött
papírlap alkotta. Nos, a diktafonra egész
csekély szükségem volt, és nem, nem
azért, mert a megelõzõ estén éppen
maradt agyi sejtállományom képes lett
volna a beszélgetések minden aspektusát szóról szóra rögzíteni, hanem mert
az elsõ nap megkérdezettek nem
lelkesedtek túlzottan a szerkentyû jelenlétéért, úgyhogy a következõ nap már
nem is lapul a zsebemben… Pedig
milyen hõsiesen ostromoltam érte
kedves ismerõseim várát, mire konzulensemnél sikerült partra szállni, és
szert tenni a masinára. Egy szó mint
száz, a válaszokat kénytelen voltam PCvel, azaz papírral és ceruzával rögzíteni
(ezt a frappáns rövidítést egy tanár szakos kollégától nyúltam).

béta
verzióban

érzik magukat
annyira érintettnek.
Az
i l y e s f é l e
vélekedés
végig többségben volt, azaz vidékrõl járnak fel, így
idõhiánnyal küzdenek, az órarend
logikátlanul van felépítve, így nincs
megfelelõ idõpont ilyen tevékenységet
ûzni, inkább hazamegy kajálni a lukas
idõben, stb. Egy kicsit másféle probléma
illetve ok, hogy egyszerûen nem akar
evvel foglalkozni, mert "a suli úgyis
szar", akkor meg minek. Az igazsághoz
hozzá tartozik, hogy az sem volt példa
nélküli, hogy elégedettek voltatok a
közösségi élettel, tehát axiómának tekinteni mégiscsak hiba volt, mivel van szuper gólyatáborunk, ütõs gólyateánk, és a
tankörbõl úgyis összeverõdik a csapat.
Voltak, akiket kifejezetten érdekelt
maga a téma, és úgy érezték szívesen
tennének is az ügy érdekében. Elsõ sorban õk szolgáltak sok jó ötlettel, de a
"parkoló helyett inkább sör, kóla, klubház" például nem ebbõl a körbõl jött. A
külön helyiség létesítésének ötlete
egyébként többször felmerült másoknál
is, vagy úgy hogy állítsunk be valahova
egy-két pingpong asztalt, és esetleg
installáljunk köréjük néhány fotelt, amit
személy szerint én is kiváló ötletnek tartok. Szóba került továbbá a filmvetítés
kérdése is, ami, azt mondhatjuk, talán a
legtöbb ember fantáziáját megmozgatja.
Érdemes lenne tehát tartani egy-két
próbavetítést is késõ délutánonként, a

hogyan is oldják meg az
efféle dolgokat,
hogyan támogatják a hallgatók
aktivitását, a széles körû, erõs közösség
kialakulását, hogy aztán készek legyenek
kivonulni akár több százan a hídra, és
megmutatni a riválisnak, hogy õk bizony
jobbak kötélhúzásban…
A BME esetében a Kari Napok jöttek
szóba ahol egy sör kellemes társaságában lehet tanárokkal, a civilizáltság határain belül, diskurálni. A túloldali,
szomszédos Corvinus Egyetem ún. szakkollégiumokat
mûködtet,
melyek
lehetõséget adnak az együtt tanulásra,
akármilyen információcserére, és hatalmas bulik tetõ alá hozására. Hogy az
ELTE se maradjon ki, innen is megemlíthetjük az ún. speciket, amik keretei
között akár a hallgatók maguk, akár
meghívott szakemberek tarthatnak
érdekes, aktuális kérdésekrõl szóló
elõadásokat. Evvel kapcsolatban talán
érdemes megjegyezni, hogy nálunk már
többször is volt még a régi épületben
ilyesmi, de a tapasztalat szerint 20-25
embernél többen sosem voltak rá
kíváncsiak. Annak ellenére, hogy egyesek szerint nem is kell ennél több, hiszen
"ez nem is errõl szól", iskolánk
vezetõsége szemmel láthatóan mégis
úgy érezhette, hogy "ha nem kell, nem is
csináljuk". Ha nem is ezért nincs heti
gyakorisággal ilyen, pontosan emiatt
lenne hasznos egy élénkebb tanár-diák
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ságra levõ kerékpáros elindul egymás
felé, mindkettõ azonos, 10 km/h
sebességgel. Azonban a biciklistákkal
egy idõben egy légy is elindul 15 km/h
sebességgel az egyik kerékpár elsõ
kerekétõl a másik felé. Ha elérte a másik
biciklistát, visszafordul. Ezt folytatja
mindaddig, amíg a két biciklikerék össze
nem nyomja. A kérdés: milyen hosszú
utat tett meg a légy?
A hosszabb megoldás, ha kiszámítjuk
az elsõ út hosszát, amit a légy megtett
egyik kerékpártól a másikig, majd a
másodikat, és így tovább. Végül egy
végtelen sort kell összegezni. A rövidebb
megoldás: észrevéve, hogy a két biciklista 1 órával az indulás után találkozik,
egybõl következik, hogy a légy is 1 órát
repül, tehát a megoldás 15 km. Mikor
Ez
a
WiW
(Who
is
Who,
www.wiw.hu) egy meghívásos tagságú
rendszer, ahol számon tarthatjuk
ismerõseinket, és irkálhatunk ostobaságokat a faliújságra vagy személyesen
bárkinek. Hosszas fejtörés után sikerült
megfejtenem a jelszavamat, amivel
majdnem három évvel ezelõtt regisztráltam ott (azóta feléje se néztem),
és bár még mindig nem rajongtam az
ilyesmikért, de már csak a regisztrációm óta felgyûlt üzenetek is voltak elég
izgalmasak, hogy elkezdjem látogatni
az oldalt.
Akik használják a WiW-et, többnyire
azzal magyarázzák, hogy miért jó
ez nekik, hogy
lehet ismerkedni,
felszedni
nõket
meg
pasikat,
akikkel
együtt
pelenkáztak anno,
és amúgy is "fun".
Nos, ez a része az,
ami engem nem fogott meg a
dologban, a háttérben rejlõ
elmélet és a WiW hasznos tulajdonságai azonban igen. Térjünk is vissza Barabási Albert-Lászlóra, aki az
említett elõadást tartotta az ME-n.
Figyelmen kívül hagyva a pasas kifejezetten élvezhetõ stílusát és finom
humorát is (amikkel sajnos nem minden
elõadó rendelkezik az ME-n) az elõadás
roppant érdekes volt. A történet
Karinthynál kezdõdik, aki már 1929-ben
megsejtette úgymond, hogy a Földgolyó
bármely embere legtöbb négy másik
emberen keresztül (ismeretségek útján)
"kapcsolatban
áll"
akármelyik
(számára) idegennel. Karinthy nem
sokat tévedett, noha az elméletnek
évtizedekig egyáltalán nem tulajdonítottak jelentõséget.
1960-ban aztán Erdõs Pál és Rényi
Alfréd matematikusok kidolgozták saját
elméletüket
véletlen
hálózatokra.
Vegyünk mondjuk egy gráfot, amelynek
csomópontjai véletlenszerûen kapcsolódnak (vagy nem kapcsolódnak)
egymáshoz, vagyis a valószínûsége,
hogy két-két pontot összeköt egy él,
ugyanannyi. Erdõs és Rényi arra jöttek
rá, hogy az egy csomóponthoz tartozó
élek száma Poisson-eloszlást követ és
haranggörbével írható le, vagyis
általában minden csomóponthoz többékevésbé ugyanannyi él tartozik, a

s e r v i c e pa c k ;
Neumannak feltették a kérdést, egy pillanat alatt megoldotta, csalódást okozva
evvel a kérdezõnek: "Ó, ön bizonyára
ismerte a trükköt!" - feltételezték.
"Miféle trükköt?" - kérdezte Neumann "én csupán összegeztem a végtelen
sort".
Elõadásainak talán egyetlen hibája a
táblatörlõ kezelése. Mikor bebizonyította, hogy az egyik szimbólum egy
másikkal helyettesíthetõ, ahelyett, hogy
leírta volna a megfelelõ formulát, egyszerûen letörölte a helyettesítõ szimbólumot és helyébe írta az újat, ezzel
elkeserítve a jegyzetelõket.
1930-ban Pricetonban feleségül vette
Kövesi Mariettát. 1935-ben lányuk
született: Marina. Két év múlva
Neumann elvált, majd egy évvel késõbb

//2006.április;

feleségül vette Dán Klárát. Mikor Klára
megajándékozta egy kutyával , õ épp az
inverz függvényekkel foglalkozott. Így
történt, hogy kutyája az Inverz nevet
kapta.
1955-ben megbetegedett. Rákot
állapítottak meg, de õ így is folytatta
munkásságát.
Egy
évvel
késõbb
megkapta a legmagasabb amerikai
érdemrendet, a Medal of Freedom kitüntetést. 1957. február 8-án a Walt Reed
kórházban halt meg. Mikor felfogta,
hogy meg fog halni, az idegesítette a
legjobban, hogy nem fog tudni gondolkodni.
"A matematikusok azt bizonyítják be,
amit bizonyítani tudnak, Neumann pedig
azt, amit akar." Rényi Alfréd
Bundi

Fogadóóra
sa a hallgatókat, és
ezt szem elõtt tartva
került bevezetésre a
kredit-, majd a BScrendszer is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kredit-rendszer alatt
kimutathatóan romlottak a vizsgaeredmények, ami ellen tenni
kell. A vitaindítónak szánt bevezetõ
után a hallgatók a vizsgarendszerrel, a tantervvel és az órarendekkel
kapcsolatos problémáikat panaszolták el.
Elõször
a
korábban
a
Népszínház
utcába
járók
sérelmezték, hogy a tankönyvtámogatásukat még mindig csak az
ottani könyvtárban (ez biztos, hogy
könyvtár, nem pedig jegyzetbolt?
(S.Sz.)) tudják levásárolni, aminek a
könyvállománya azonban nem egyezik az
óbudaiéval, ezért bizonyos könyvek
beszerzése lehetetlenné vált. Õk ígéretet
kaptak, hogy ha egy kis türelemmel
viseltetnek, ezt a gond a jövõ félévre
meg lesz oldva.
A tantervvel kapcsolatban fõbb problémákként az elektronikai tárgyak
fontossága és szükségessége merült fel
(ebben a témában nem sikerült érdemleges konklúzióra jutni), illetve az, hogy
a szoftver szigorlat megléte nélkül, akár
nulla kreditért miért nem lehet szakmai
tárgyakat felvenni. Erre Kotsis Domokos,
György Anna és Tick József egyhangúan
azt a választ adta, hogy a szoftver szigorlat alapelvárás, és annak teljesítése
nyitja meg az ajtót a szakmai tárgyak
felé, úgymond "ne akarjunk holdjárót
építeni, ha nem tudjuk, mi az az OOP".
György Anna hozzátette, hogy ez a korlátozás (ha lehet annak nevezni) természetesen gazdasági döntés is, amennyiben ha valaki nem tesz eleget az
alapelvárásoknak, abba nyilvánvalóan
nem éri meg invesztálni. Szóba került
még, hogy mivel a szigorlat félévében
nincs gyakorlati programozás, sokan
kiesnek a ritmusból, de ez a gond
megoldódni látszik, mivel az új szigorlati
tematika szerint nem lesz programozás
beugró. Hasonló analógián felvetõdött az
is, hogy a valószínûségszámítás tantár-
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“az apádd unokaöccsének a régi
szobatáá r s a . . . ”
Az univerzum tágulhat, a világ marad kicsi
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szórás megleNéhány hete valamelyik szombat reggel a másnahetõsen kicsi
posságûzõ joghurtomat kanalazgatva feltûnt egy erõs
(a
várható
amcsi akcentussal beszélõ fizikus pali a tévében, aki a
érték
gyöke,
Mindentudás Egyetemén holmi Bacon számokról és
ugye). Így egy
mindenféle hálókról tartott elõadást. Állapotomra való
csomópont
tekintettel azonban tíz perc után kinyomtam, nehogy a
tulajdonsámegérteni próbálás nagy igyekezetében leegyem
g a i b ó l
magam a joghurttal. Néhány nappal késõbb kaptam
következtetni
egy meghívót a WiW-be, és bár a két dolognak látlehet a hálózat
szólag semmi köze egymáshoz, higgyük el, van.
egészére
a
csomópontok
ugyanakkor rengeteg olyan lap van,
nagymértékû hasonlósága miatt. Erdõs
amire csupán egy-két link mutat, és a
és Rényi elmélete azonban nem állja
két véglet között is változatos a paletta.
meg a helyét a természetben.
Vagyis a gyakorlatban nincsen tipikus
Barabási Albert-László kutatócsocsomópontja a hálózatnak, nem lehet
portja arra a következtetésre jutott,
egy pontból az egész hálózat jellegére
hogy a természetben jelenlévõ hálók
következtetni,
tehát
a
hálózatot
milyenségét
(vagyis a csomópontok
skálafüggetlennek
nevezték
el,
és gyorközti viszonyt) nem a véletlen befolyásan kiszámolták, hogy hatványfüggvény
solja, a hálózatok mindig valamilyen
eloszlást
követ,
ahol
annak
a
belsõ rend alapján szervezõdnek.
valószínûsége,
hogy
egy
pont
k
számú
Bizonyítékul egy robotprogram segítéllel rendelkezik, k a valahányadikon. Ez
ségével feltérképezték a leghálóbbikat,
a kitevõ (gamma exponens) a világháló
vagyis egy weboldalról kiindulva sorba
esetében mínusz kettõ. De van más
vették az összes onnan kivezetõ linket,
példa is: felmérések alapján készült stamajd az így talált oldalakról vezetõ
tisztika szerint az emberek többségének
linkeket, és így tovább. Az eredmény azt
átlagban tíz körüli szexuális kapcsolata
mutatta, hogy az internet rendelkezik
van életében, de van egynéhány szemkevés számú kimagaslóan népszerû
ély, aki több száz, esetleg több ezer ilyen
oldallal (ahová nagyon sok link vezet),
minõségû kapcsolatra tett szert évei

Az
évfolyamlistákon
és
plakátokon megjelent hirdetmények
értelmében
2006.
február 23-án egy kiselõadóba
várták az érdeklõdõ és fõiskolai
sorsukat befolyásolni kívánó hallgatókat, valamint a felvetõdõ
témákban érdekelt oktatókat,
vezetõket az elsõ kari tanár-diák
fórumra.
Jómagam is ott ültem, és a
kezdés idõpontjában szomorúan számoltam végig, hogy a nagyjából húsz
oktató mindegyikére legfeljebb egy hallgató jutott a teremben. Holott nekik a
részvétel nem volt kötelezõ, a tanári kar
nagy része mégis kíváncsi volt a hallgatókra - ez viszont fordítva csak a hallgatók nagyjából két százalékáról mondható el. Statisztikailag ez, ugye, azt
jelentené, hogy alig vannak hallgatói
problémák - pedig a valóságban nem így
van, én magam aligha találkoztam még
olyan hallgatóval, akinek ne lettek volna
kisebb-nagyobb gondjai a fõiskolán.
Hogy akkor mire föl ez a közönyösség és
passzivitás,
számomra
megmagyarázhatatlan. A távolmaradók közül sokan
kétségbe vonták, hogy kellõképpen
propagálva volt-e a fórum, illetve
sérelmezték, hogy elõadások, laborok
voltak vele egy idõben (errõl lásd még
Közösségi élet béta verizóban c. írásunkat), de véleményem szerint, ha,
teszem azt, másnaposság miatt ki lehet
hagyni egy-egy elõadást, akkor urambocsá' ez is megérhet egyet.
De lépjünk tovább, és lássuk, az alacsony létszám ellenére megtartott fórum
milyen témákkal foglalkozott és milyen
konklúziókra jutott.
Bevezetõként Sima Dezsõ fõigazgató
tartott egy rövid prezentációt a kar
helyzetérõl, jelenlegi és jõvõbeni céljairól. Kiemelte: a kar legfõbb célja, hogy
értékes és értéktartó diplomához juttas-

gyat elõnyösebb lenne a harmadik
félévre tenni, közvetlenül a matekok
utánra.
A vizsgarendszer bírálata leginkább a
vizsgaidõpontok és a vizsga- illetve tárgyjelentkezések
anomáliáit
érintette.
Felvetõdött, hogy érdemes lenne a vizsga elõtti napon dél után még néhány órát
hagyni csak feljelentkezésre, mert sokszor megesik, hogy ha valaki az utolsó
pillanatban jelentkezik le, akkor aki
mehetne a helyére, már nem tud - persze, ha nem volt följelentkezve, akkor
valószínûleg nem is tanult rá, tehát
kérdéses, hogy ez valós probléma-e.
Felmerült az is, hogy az elõzetes tárgyfelvételi
idõszakban
ne
legyen
elõkövetelmény-ellenõrzés,
ugyanis
akinek ebben az idõszakban még vizsgája van, jóval késõbb tud csak jelentkezni
egyes tárgyakra, mint aki korábban vizsgázott ugyanabból, így ekkor már nemigen tud válogatni a kurzusok közül, mert
a "legjobb" idõpontok régen beteltek. És
ha már az órarendnél tartunk, egységes
hallgatói kérésként hangzott el, hogy a
jelentkezési idõszak kezdetétõl, de fõleg
a szorgalmi idõszakban már ne változzon
az órarend - ezzel most februárban
sokan rosszul jártak. Kotsis Domokos
válaszként
ismertette
az
órarend
kialakításának szövevényes és bonyolult
módszerét, elismerte a kérés jogosságát,
és megígérte, hogy törekedni fognak rá.
Ahogy az összes többi problémával és
felvetéssel kapcsolatban is az egész
tanári kar megértõnek és odafigyelõnek
bizonyult, és valódi problémák esetében
(mert
természetesen
nem
csak
olyanokkal jöttek a hallgatók, hogy csak
egyet említsek a másik oldalról: többen
kifogásolták a tanterv merevségét és
hogy a tantárgyak egymásra épülése
nem elég laza), ha konkrét megoldásokkal ott és akkor nem is szolgálhattak,
megígérték, hogy átgondolják, és megpróbálják a lehetõ legjobbat kihozni
belõlük. Ennek eredményét nyilván majd
csak a következõ évtõl láthatjuk, de
addig is - zárta György Anna a fórumot a levelezõlista, amin õ is rajta van
(tdf@nikhok.hu - jelenleg több mint hatvan taggal), éljen tovább, és kilátásba
helyezte nagyobb érdeklõdés esetén egy
újabb fórum megtartását, ami a
körülmények ismeretében szerintem
legalábbis szép gesztus.
A levelezõlista egyébként a fórum
után valóban tovább élt, egyre több és
több probléma vetõdött fel, majd az
eszmecsere egy idõ után a "miért nincs
közösségi élet a karon" témakörre korlátozódott, amire a filmvetítéstõl a közös
kirándulásokig rengeteg - elméleti megoldás született, majd a beszélgetés
lassan elhalt egyetlen gyakorlati lépés
nélkül.
Ez az újság azonban, amit az olvasó
most a kezében tart, úgy gondoljuk, elsõ
lépésnek jó lehet az elméletek gyakorlatba fordításához, minimum annyiban,
hogy rendszeres felületet biztosít a kommunikációra.
Mi
állunk
rendelkezésetekre, és reméljük, e példa láttán többen kedvet kapnak ahhoz, hogy
õk is tegyenek valamit, hogy a gondolatokból tettek szülessenek.
Kata
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u tazás
Amerikai kisgyerek túl sokat ül a
számítógép elott és ezt megemlíti neki az
apja:
- Fiam, amikor Abraham Lincoln olyan
idos volt, mint te, akkor a kandalló elott
ült és írta a házi feladatát!!
Mire a fiú:
- Apu, amikor Abraham Lincoln olyan
idos volt, mint te, akkor az Egyesült
Államok elnöke volt...
--A KUTYA eltéved a szafarin...
...bóklászik, nem találja a gazdáját,
egyszer csak látja, hogy közeledik
felé egy leopárd. A kutya parázik
1000-rel, hogy most tuti felfalja a
leopárd, mikor meglát maga mellett
egy rakás csontot. Elkezdi az egyiket

dec(IQ);

rágcsálni, közben titkon
figyeli a leopárdot és mikor
az már közel van, jó
hangosan megszólal:
- De finom volt ez a
leopárd, szívesen megennék
még egyet, ha lenne még!
A
leopárdon
meg
parázás indul, ijedtében
felmászik a legközelebbi fára.
Leül a majom mellé, aki végig nézte
az egész szitut. Gondolja magában a
majom, hogy most bevágódik a
leopárdnál és elmeséli, hogy mekkorát
linkelt a kutya.
- Na OK - mondja a leopárd - gyere
elkapjuk ezt a szemét dögöt.
Lemásznak a fáról, a majom felül a

IAESTE Thaiföld
világ

leopárd hátára, elindulnak a kutya
felé, aki ezt észreveszi, és irgalmatlanul elkezd agytornázni,hogy mit
tegyen. Szeme sarkából észreveszi,
hogy már jó közel van a leopárd a
majommal a hátán, ekkor megint elkiáltja magát:
- Azt a kurva majmot már vagy fél
órája elküldtem leopárdért! Igazán
jöhetne már...

IWIW

A tehén legyen velünk!!

