
JASZBEREIY 

1986. máro. 20 -22 . 

ró) 
j 

\y 
p 
j 

VI . 

Q 

í~) 

u L ^ 

ÍY1 

A 

C T J 

^ : 

- t g y -



Tisztelt Diáktársaim, kedves Vendégek ! 

Szeretettel köszöntelek Benneteket a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskola KISZ- bizottsága nevében az V, Megyei Főiskolai 
Találkozó alkalmából. 
Nagyon örülünk, a megtiszteltetésnek, hogy 1986-ban mi ren

dezhetjük meg ezt a találkozót. Igyekeztünk ugy megszervezni 
a programokat, hogy mindenki jól érezze magát, szórakozhasson, 
tájékozódhasson a főiskolák életéről? beszélgethessünk, megis
merkedhessünk egymással, egymás problémáivali 

A hivatalos programban feltüntetett rendezvényeken kivül 
i lesz még néhány meglepetés iscFőiskolahk Ifjúsági Klubja a 

I 
3 nap alatt folyamatosan egy háttérvetélkedől^ei próbál szóra
koztatni Benneteket, melyben 3 nagy csapat elérheti össze 
erejét. Csütörtökön éjfél után a 7* 44 színpad / főiskolánk 
diákszinpada/ tárt egy éjszakai előadást/ Mrózek; A nyilt 
tengeren /1 és még sok más egyéb meglepetést készítettünk elő. 
Reméljük, mindenki talál érdeklődésének megfelelő progra

mot a kínálatból, melyet a következő oldalakon olvashattok. 
Jó szórakozást , kellemes időtöltést kívánok a TK KISZ-

bizottsága nevében a Találkozó résztvevőinek. 

Bénik Edit / Ludmilla/ 

/ KISZ -. biz, tag / 

-£-



Ilyenek vagyunk!? 

Amikor felmerült a megyei" főiskolai napokat köszöntő 
különszám gondolata, valamennyien egyetértett link abban, :; 
hogy vendégeinknek he kellene mutatni a mi főiskolánkat, 
az, Itt folyó /zajló vagy éppen osak csordogáló/ eleteti. -

Kapóra jött, hogy kis újságunk most lépett az isko
la előkészítős korba, igy a különszámmal egy kiosit a sa
ját'' ötéves fennállásunkat is megünnepljük. 

Az elmúlt öt év alatt a főiskolás élet minden lényeg• 
ges mozzanata tollhegyre.'került már, némelyikhői,, több 
oikk is született, más-más nézőpontból közelítve(a témád
hoz*, A felvételi, a gólyatábor, az őszi munkák, az albérv 
leti történetek, az első tanitás-,,; az első vizsga,- a nyári, 
munkavállalás, az egy hónapos tanitási gyakorlat, az • . : 
ogyesszai másfél hónap, a zárótanitás mind-mind szerepelt,; 
korábbi Írásainkban. 

Ezekből válogattunk egy csokorra valót és nyújtjuk 
át szeretettel,. . .-, r; •.. _ ...-, 

— a szerkésztőség — 



A FELVÉTELI 

1981, július 1,, a fel .--g teli napja. Ahhoz képest, hogy 
a .nyár .középső" hónapjának első napja, egyáltalán nem vártam. 

Amikor elindult Szolnokról a vonat, megpróbáltam .ren
dezni gondolataimat, s virágoztatni töjrfcánelemtudásom gyü
mölcsét, lem a szemben ülő tsz-nyűgdijásnak, hanem csak úgy, 
saját megnyugtatásomra, magamban, Rémes! Semmi sem jutott e-
szembe. Aztán megkérdeztem egy éppen:arra- sétáló kalauzt, 
hogy nem tudja-e' véletlenül az imperializmus 'lenini ismérvei 
szerkezetének .kialakulását az antifasiszta költészet hexame
terbe rs lábaival elskandálni. Miután közölte, hogy ő még i~ 
lyen zeneszerzőről nem hallott? kilyukasztotta a jegyemet, 
és., tqvábbmenfbv '•/ • ' .'• 
...v\ • Bontosan 8 óra előtt 4 perccel érkezett a vonatom> Jász
berénybe, Mivel nyolcra kellett,, gyülekeznünk a 230-as terem
ben, kocógóra fogtam az iramot. Mielőtt célba érteni -volna., a 
fin-isben elolvastam, hogy a kerékpárt-,ria Vigyem be, és a lá
bamát töröljem lójj de elkéstem. Benyitottam a tőrömbe. Egy 
kicsit kellemetlenül éreztem magam a sok nép láttán. Moraj
lott,- Nem-,a tenger,- hanem; a .150 jelentkező, .Aránylag gyorsan 
sorra kerültem. Már csak öten voltunk, amikor,-szólítottak. 

Ezek után a Felvételi Bizottság ajtaja előtt várakoz
tam. Még osak a harmadik egyén számolt be tudásáról, srén a 
tizenegyedik voltam. Ahogy telt-máit az idő, azon kezdtem 
tűnődni, hogy az a kakaós csiga, amit reggelire fogyasztot
tam, jobbra^' avagy bálra tekeredik-e a gyomromban. Le, hogy 
egy csomóban állt, afelől biztos voltam. 

Majd fél egykor befáradtam, s kihúztam kát tételt. Meg
nyugtattam magam-, hogy egyiket sem tudom. Az "Irodalom nap
jainkban" o, tételnél éppen Róbert Merle; Védett férfiak oi~ 
mü regényét ismertettem, amikor az egyik tanár rákérdezett, 
hogy az abban leirt nőuralom elképzelhető-e a valóságban. 

1 -



Jó helyzetfelismerő képessegemnek köszönhetően-közöltem, 
hogy a "suszter maradjon a kaptafánál, asszony a-fakanál-
nál" elv alapján, nem, 

A Jelvételi Bizottság többségben lévő férfitagjai he
vesen bólogattak, Főiskolás lettem. 

- M. T. - -' 

IGY KEZDŐDÖTT '" 

1981. augusztus 31. vasárnap "Gólyaváráé"• • 
Főiskola, porta, ' _• •.-,.. ;j-.-. 
- Jó napot kivánok! Zab Rózsi hányas szobában lakik?-- -;-
- Szia:, Zab Rózsi? , *-. Még nem jött meg. : K; -
- De hányas a szobája?. :>;.-
- Mondom, hogy még ninos itt! Egyébként a 123-as.: ;.;;• 
- Köszönöm, szia. 
~ Állj csak meg! Hova mész? '"' --../ 
- A 123~as szobába, .,.,-.•. . • 
- De hátr akit keresel, az még ninos itt! , 
- Nem keresek én senkit! 
- ? ! 
~ Én vagyok. Zab-Rózsi. ; 

• ' " • - ' • PEÖH . v ; '" ' '• ^ 

Gólyatábor. Ismerkedési est. Csinos, barna lány -.-* immár... 
tanit ój elölt. ~ , éne tel, -táncol, mozog? !;!él". a.,-tornaterem 
zöld műanyag-"deszkain". A közönság láthatóan,- nagyon,.jól . 
szórakozik, A produkció után, az eredményhirdetés? előtti ;,> 
szünetben* a a zsiirielnö.k beszélget a "művésznővel". 



-..Miért, nem a szinmüvészetire .jelentkezett? Magának .ott. 
--.lenne a helye! _ • ,:h . .- ; 
- Mert pösze vagyok! r ••_. 

ELSŐ/S^' RIPORT 

Túl az első hetek izgalmain, újdonsült népművelő szak
kollégistákkal "beszélgettem. Témánk a szakkollégiumi rend
szer pozitiv ás negativ vonásai, kialakításának módja, ás 
az új hallgatók első benyomásai voltak, : •• . 

- Amikor júniusban, még a felvételi,'előtt választano-. 
tok kellett a^-megjelölt tárgyak között,-miért döntöttetek 
a népművelés mellett? i<% ,••:-. 

- Kaposolód.ik az érdeklődési körömhöz, ás már régóta 
érdekel .a, ...közművelődési -munka •*•• Ügy éreztem j hogy a ̂ felké
szültségem és az adottságaim is alkalmassá tesznek erre. a 
pályára* 

- lehet, hogy sutának tűnik a kérdés, -de szerintetek 
ehhez a munkához; is kallenefc adottságok-?- ; 

- A rossz nyelvek szerint ide;-mindenki j:ó, aki egyik 
készségtárgyhoz sem ért. A népművelő munkához éppúgy szük
ség van bizonyos képességekre, mint;-páldául az énekhez... 
Meg kell tudni szervezni egy művelődési ház életet, prog
ramokat tervezni felnőtteknek. A művészetek iránti hajlam 
is szerepet játszik, mivel a népművelő Ízlésformáló hatást 
is gyakorolt a társadalomra. Sokakat vonzott a változatos
ság, és a kötetlenebb munkaidő: is, ;». ; . • . ,. 

fV - Titeket..is? ^ ..-, _. ••.•-;•:• , --,-; :;: ••, •: 

••;.,: -.Én személy• szerint elsődlegesnek a tanitói ;munkát 
tartom, s ez, jellemző szinte -az. egész csoportra,, • Ar:népmü-
velői ^képesitést" inkább csak második lehetőségnek tart
juk. 



« Mi a véleményetek az elosztás módjáról? 
- lágyon rosszul választatták meg, óriási volt a ka

varodás, a szervezetlenség,. Mi először elmentünk a népmü
velés f elvételires Itt egyszerre "behívtak mindenkit, kiült 
négy ember, és válaszoltak a feltett kérdésekre, 

~ Milyen témához kapcsolódtak ezek a kérdések? 
- KISZ- ás közössági munka, esetleges kapcsolat a 

közművelődéssel a középiskolákban, könyv- és filmélménye
ink,, 

- Ha szerintetek ez a módszer nem gó? tudnátok-e o-
lyat* ami megfelelőbb lenne? 

- Már a vérvételi vizsgán fel kellene tenni néhány* a 
témába vágó kérdést, megvizsgálni az egyes emberek Ízlését, 
irányultságát, elvégezni néhány alapvető képességvizsgála
tot* így osak az igazán alkalmasak kerülhetnének be a főis
kolára, ás nem érne csalódás senkit sem a szakkollégiumok 
kialakításakor* 

- Köszönöm az őszinte válaszokat, ás végül még egy 
kardé ss 

- Mit vártak a főiskolától? 
~~ Felejthetetlen diákéveket, és minél alaposabb fel

készítést leendő hivatásunkra*. 

Köves Edit 

Elsősök,,. 

Vasárnap* Tűző napsütés, A főiskola előtt parkoló gépko
csik* Itt-ott feltűnik egy-egy bőrönd, mögötte szonorkás 
arc, Yalóban, ki tudja, mi vár ránk abban a sárga, komor 
épületben, Uagyjából igy kezdődött. Azóta eltelt egy hó
nap. Ez alatt az idő alatt részt vehettünk egy jó kis szü-



réten, megismerkedhettünk leendő "munkahelyünk" szokásai
val, öidriztünk a másodikos ügyeletes propagandisták híre
itől, miszerint "az elsősök már a második heten záhát Ír
nak". Átestünk a tömbösitésen, a gólyává avatáson,, és egy 
hüláses megbetegedésen. Azóta - szerencsére - megszűnt a 
tömbösités, és néha még meleg vizben is fürödhetünk. Per
sze, ha azt gondolod te kis naiv elsős, hogy esté tiz óra
kor az aerobio fárasztó gyakorlatai után meleg vizben kelt
heted életre fáradt tagjaidat, nagyon tévedsz. Talán a jö
vő félévre megoldódik ez a gond isi 
És a legfontosabb! Kialakultak a szakkollégiumi osoportok 
is, 1b, ez azért nem ment könnyen, 42 könyvtáros jelölt 
vivott harcot, hogy közülük 26 bekerüljön a döntőbe, /A 
döntő egyébként a vizsgaidőszakban lesz. Az eredményhirde
tés a következő félév elejére várható. Akkor dől el, ki 
meg félévismétlésre!/ 
"És még igy Is 2Q>-«an vagyunk. Sikertelen próbaéneklásek so-
"rozatar után végül is együtt maradtunk. Persze' előfordult 
olyan eset is, hogy á tedhnika iránt érdeklődő félszeg le
génykét két másodikos senior hatásosan átpatronálta test
nevelés szakkollégiumára. 
Voltak olyanok is, akik két helyen Is megfeleltek. Összeg
zésként elmondhatom, hogy nehéz' napon estünk át. felmerült 
bennünk az a kérdés, hogy nem lenne-e oélszerübb már a fel
vételi vizsgán tájékozódni a hallgatók érdeklődési köréről, 
egyes képességeikről. le ilyenkor derüljön ki, hogy vannak 
olyanok, akik nem tudnak énekelni vagy rajzolni, esetleg 
ügyetlen a mozgásuk. 
Végül köszönjük azt a sok segítséget, amit a felsőbbéves 
hallgatóktól kaptunk, ígérjük, hogy mi is igyekszünk beil
leszkedni és bekapcsolódni a munkájukba. 

Magyar Dóra 



• "'" KIŰZETÉS A PARADICSOMBA 

Ahogy mi láttuk. 
- Sehogy se láttuk. 
Most tényleg, Kedden senki nem tudta, hova megyünk, pon
tosabban hol szedjük a paradicsomot. Ezen kivül az agro~" 
nómusok eldöntötték, hogy ávfolyamszinten fogunk dolgoz
ni. Ennek a következménye az lett, hogy senki nem dolgo
zott, mondván, hogy o nem fogja más helyett szedni a pa
radicsomot, Eőleg nem a; rohadtat!. 
Ezt diktálta volna legalábbis a józan ész, ha nem jelent 
volna meg hátunk mögött a mezőgazdász szaktanáosadó, aki 
hűvös logikával ás nagy szakértelemmel magyarázta megj 
- Gyerekek, ami piros, az itt mind paradicsom, tehát le 
kell szedni. 
Hogy már csak a héja óvja a széteséstől, ás kát ujjhegy-
nél nagyobb érintési felület hatására szétlöocsan? - Nem 
számit, " 
Az még jó,-mert feldolgozzák, mert a gazdaság nem pazarol
hat. A szedási utasítás tehát Így' hangzott-' Ami még a' te
nyérben megmarad, bedobható a' ládába,'A paradicsom igy 
halmazállapotváltozást szenvedett ugyan, de' ez csak jó, 
mert félkész állapotba hoztuk a kifőzéshez. Tökéletes, 
nyerő munka, lem? 
A baj osak az volt, hogy minél több paradicsom került a 
ládába annál kevesebbnek tűnt. Nem haladtunk. Nőttek azon
ban a paradicsomlé tócsák, s a kedvetlenség. Hiába töltött 
el bennünket az a tudat, hogy tulajdonképpen mi osak segí
tünk a népgazdaságnak, hisz nem hagyjuk a földön rohadni 
az "élelmet", hanem továbbítjuk azt a konzervgyárnak, ahol 
ezt a paradicsomnak mondható valamit minden további nélkül 
feldolgozzák a többi, :esetleg egészségesnek mondhatóval. 



Így kapunk majd az üzletekben finom paradicsomsűrítményt.. 
Azt hiszem, igy némileg meg lehet érteni a hatalmas tel
jesítmények okát. Hogy pedagógiai fogalommal éljek, hol 
volt itt a motiváció? lem normálisabb dolog ugy dolgozni, 
ha értelmet, fantáziát lát az ember munkájában? Ez sze
rintem, alapvető szempont kellene, hogy legyen. 
Egyébkánt nincs nagy jelentősége, hisz azért vagyunk mi 
hallgatók és az általános iskolai tanulók, hogy ezt meg
csináljuk. Egyesek szerint. De nem azért, hogy ne tegyük 
szóvá. 

Sebők Ilona - ládudvari Sándor 

SALAK ÉS BOR 

Szombat reggel. 
- Üdvözletem. - Pedig igyekeztem. Józsi? Tibi? 
- Még ninos. Három peroet kapsz, hogy elkészülj. 
Végül nekifogtunk. Ránézésre eléggé sok volt. Erre mond
ják, hogy kemény dió. De mi vagyunk a diótörők. 
Kilenc körül megérkezett* 
- lo fiák, hogy haladunk? 
- Hogy haladnánk? Jól! 
- Látom a minőség is jó. Ezzel ugye nem végeznek a héten? 
- Már hogyne végeznénk? Különben fogadhatunk. 
- Rendben,, A tét egy liter bor. Hétfőn reggel megnézem . 
Vasárnap délután végeztünk* 
- Aki a fogadást elvesztette: Andrási György 
- És akik megnyerték?;Koozka Tibor, Bódis Róbert, Pipis 

József, Együd János, Uri József, 
ládudvari Sándor 

A salakot átrostáltuk, be is fogjuk keverni, A kézilabdapá
lyán, ás a futópályán való szétterítésben Ti is segítsetek! 

~~ -u ~ ládudvari Sándor 



Pszichológia előadás előtti elmélkedés 

A délutáni napsütésben az üres utoán az egész élet olyan 
valószínűtlennek tetőzett. Az élet, és "benne mi is. 
Akár megihatnánk egy sört. Akár, De minek? Az semmi, de 
hol? Hat ez azl Ez, MiM Semmi, Hát az se semmi, Nem. 
Ez párbeszéd volt. Magamban, De kivel? Hát ez az. Ki? 
Mintha még lett volna ott valaki. De vajon ki? Hát ez az! 
Ki? Mindenesetre nem lehetett olyan fontos, mert nem em
lékszem rá. Ez- az. Tehát a jelentéktelen emberek között 
kellene keresnem azt a valakit. Azokra viszont nem emlék-''-}., 
szem, mivel jelentéktelenek számomra. Akkor sohasem fogom 
megtudni, hogy ki volt. Az lehetetlen. Dehogy! Mi dehogy? 
Nincsenek lehetetlenek. Most ki a nyavalyával beszélek? 
Magammal? Á, mintha még lenne itt valaki! De ki? Yalami 
teljesen jelentéktelen ember. Talán én magam? Ezen még nem 
is gondolkodtam. Iáin? Hát, hogy ennyire jelentéktelen ler« 
nék a magam számára. Pedig megesik. Mi?""Az" ilyesmi, Milyes-
mi? Hát ez. Aha. 

~ gál anna -

Borulás /bele az agyamba/ 

1984, október 9., este 21 ura 44 pero, Jászberényi 
Az időjárás az évszaknak megfelelő. 
Talajmenti fagy várható. 
Az égbolt tiszta, bár ez riQm Játszik a felhőktől. 
A levegő páratartalma normális. 
Hidegfront közeledik nyugatról, a Kárpát-medenoe fölé. 
Az emberiség hangulata átlagos. 
Semmi. 



Ag oniz álunk,, 
Dóra idegei tártaiéken.ergiárs kapcsoltak. 
Remeg a keze. Remegnek a falak. 
Gólyabáli lótumfaktum nincs,. 
Ti tanultokj vacsoráztok, olvastok, beszélgettek,,.. 
Lesz újság? Nem- tudom, de egy biztos; kritika lesz. 
Emberek vagyünk, 
Emberek vagyunk? 

R~Zsó 

EMENIÜNK, tanultunk ,.. hazajöttünk. TANULNI 

1981. szeptember 1. 20 ' . Helyszín a Keleti pályaudvar. 
Indul a "Tisza expressz"* Harmincnégy lány, egy kisérő 
tanárnő és egy szem fiú. Nyíregyházáról, Szekszárdról, 
Szarvasról ss Jászberényből verbuválódott össze a társa
ság. Kétségek és bizakodások közepette vágtunk neki az 
előttünk álló hosszú útnak„ 

Két nap múlva elgyötörten, talpig piszkosan kászálód
tunk le a vonatról, Minő.járt az első meglepetés akkor ért 
bennünket3 amikor a folyosón magyarul szóltak hozzánk. 
Kiderülts hogy rajtunk kívül még szakfordítók jöttek Gö
döllőről, Debrecenből /ATE/ és a Kertészetiről is, 

A tanítás hétfőn kezdődött* 8-10 fős csoportokra osz
tottak szét bennünket* Minden csoport külön tanárnőt ka
pott, akikkel na.pi hat órát töltöttünk együtt, Délutánon
ként izgalmas, felfedező körutákat tettünk a városban, a 
tengerparton,, Minden szerdán délután mozi, szombatonként 



múzeumlátogatás volt a program. Közben pedig részt vehet
tünk egy, -délutáni hajókiránduláson /Odessza-Hjlcsovszk/ s 
egy egynapos autóbus-túrán Kisinyovban. Jártunk a felejt
hetetlen Operában is. 

Az órákon a rni usoportunk főleg irodalmi szövegeket 
dolgozott fel. lágyon jó volt, hogy orosz nyelvű tanára
ink mellett nem eshettünk kísértésbe, hogy magyarul be
széljünk, A hat. hét alatt volt rá módunk, hogy megismer
jük az ottani embereket, szokásaikat, életüket. 

Ez a tanulmányút nem osak arra volt jó, hogy fej
lesszük orosz nyelvi-tudásunkat, hanem ennél többel is 
gazdagabbak lettünk,-Kiválóan alkalmas volt például ez a 
hat hét főzőtanfolyam elvégzésére kezdő és még kezdőbb 
háziasszonyoknak,-ugyanis mi főztünk magunknak; ' 
cr Ha mi;hdant: le akarnék irni,- amit láttunk, s ami ve
lünk történt, akkor folytatásos regényt Írhatnék, Éppen 
ezért--röviden osak ennyit. Akit pedig a részletek is igen 
érdekelnek, szívesen elmesélem személyesen, 

Hazatérve várt ránk a rengeteg- munka. Még'valahogy 
mindig nem vagyunk'egy hullámhosszon a többiekkel, Sokat 
keli pótolnunk. Én mégis azt üzeiiem az utánunk következők-
-nek,; ho;gy MEGÉRJE.'^ - '"̂ "; :-

' ";1" ': G-émesi Györgyi 



Diákigazolvány, 

avagy EGY HALLGATÓ KÁLVÁRIÁIA 

Fülsértően süvítenek a vonatkerekek, amikor én még mindig 
osak a pénztarablaknál állok, 
- Jászberénybe kérek egy harminchárom százalékost, a gyors
ra - hadarom, mert minden pillanatban indulhat a vonat. 

- Mire? - kérdi kurtán a hölgy az ablak túloldaláról, 
• , . « 

- A gyorsra, kézit csókolom ,.» 
- Jó, jó, de MIRE?! - hajol közelebb a hölgy. Még mindig 
áll a vonat. 

- Kézit osókolom, a gyorsvonatra. 
- De nem úgy mire, hanem hogy MIRE! - kezdett kijönni a 
sodrából, látván értetlenségemet, 

- A Salgótrján-Debrecen gyorsra, ami itt áll, de már nem 
sokáig, 

- 11a ne viooeljen itten, mert még elmegy a vonatja! Mond
ja már meg, hogy MIRE KÉRI A JEGYEI! - skandálja. 
Én már nem reménykedem, hogy utazni fogok ma, 

- Az a helyzet, hogy nekem ezzel a vonattal el kell utaz
nom. Még ma. Könyörgöm ,,, 

- Felőlem utazhat, de illőbb mutassa meg, hogy mire kéri a 
diákj egyet! 

Agyamban megvillan a gondolat. Hát ez az! A diákigazolványt 
kérte! Kezem lázasan motozza végig a dzsekim felső szebát. 
Megvan! Megmutatom, A vonat még mindig áll. A no elveszi, 
forgatja, ás visszalöki. 
- Ez nem jó diákigazolvány, 
- Miért? Teljesen új pecsét van rajta ,., De tudja mit. Ad

jon egászáru jegyet! - adom fel a küzdelmet. 

\U-



A nő azonban tovább oktat, 
- A-rendes diákigazolvány rózsaszínű, nem pedig kék! 
- I-ígere,"" - pislogok a vonat felé - valóban rózsaszínű ,a 
középiskolásoké. De EZ" főiskolai diákigazolvány, ami 
ugyebár kék szinüe 

- Az más! - emeli fel mutatóujját a hölgy, majd a kezembe " 
nyomja a jegyet ás a visszajáró pénzt. 

Nagy Gábor 

AZ..' AKOIÓ 

A helyzet reménytelen voltj de nem súlyos. Éppen öáklahá-
zi Hamupipőke felelt ATí-ből, öéklaházi Hamupipőke egyet- >:: 

len tárgyból sem tartozott a kultíírhistória szellemóriá
sai közé. AfP-beli felkészültségével pedig maximum egy ' 
burleszk főszerepét játszhatta volna él á némafilm hősko
rában, Ő osak lilt a katedrán, és perctől percre vesztette 
el az emberiság jövőjébe vetett hitét, 
- Hát akkor osaosogd el nekem öéklaházi Hamupipőke - mond
ta már teljesen félárbócon ~, hogy milyen anyanyelvi funk
ciókat ismersz? "'" -; 
- Kétféle funkciót ismerek - nyögdécselte öéklaházi Hamu
pipőke áret't megfontolás után - , úgymint téliesített funk
ciót és nyáriasitott funkciót, 
A nagy Ő arca teljesen összegylirodött, bár éjszaka a matra
ca alatt tartotta, 
- Hogyhogy táliesilfétt funkció alias /zu, hör,-u, m, g/ nyá
riasitott funkció - sziszegte, 
- Nagyon egyszerű, kisztihand - kapott lábra Hamupipőke ajka. 



- A téli&sitett funkciói nyáron, ki vonják, a tanmeneytből,: a 
nyáriasitott funkciót télen megétetik' a gyerekekkel. . 
A haígy-.Ő'.feje olyan'-lett, mint egy; őskori, lelet a pattint
gató irt: i-dőkből. - Géklaházi Hamupipőke - hárfázta ~, le- -
hetségej3., hogy köpött már nálad ostobább istenátkát -is ez 
a, szép kerek világ, de hogy nem éhben az • évszázadban, 'az.; 
biztos* Peltessek neked ínég egy'mentő kérdést,, de a hát-
szentségit, illetve a'rézfánfiitytilőmiiid.enségit? rajtad' 
osak a osoda sagithet, 
Es mit ád az ág, ebben a pillanatban bevágott aoosoda. Ya~ ' 
lami őrsilt -bevágta az 1. ö. ajtaját ás tébolyult orditozá-
sok közepette négy lánchordta terrorista hömpölygött ,a tu
domány eme szent, ám omladozó várába* Az arcukra,.fekete , 
harisnyát húztak ás gonosz pofájú stúkkerokat lengettél?. ., . 
Háromszor körülfutották a termet, majd lecövekeltek közé
pen, mint megannyi sirémiák* A padokból 22 kis ,koppanás: 
hallatszott,; ahogy a csajok álla leesett. Azért csak a 
csajoknak, mert a osoport him "tagjai mellőzték a,fent em
iitett óra látogatását, . .-••':-.> 
•—..Melyiket vigyük, főnök? - kurjantotta az ..egyik briganti, 
-'J-Zi nekünk, nyolc ! -'"szirénázta a másik, . •:.:')&. 

'•--öékl'ah;ázirHamupipőke "jutott1 először szóhoz a csajok közCU" 
:'Az ATP-t: osak ugatta,'de pár pikoió-, kakaó az.árt-, szaruit'';" 

b e l e , . • . - • • • • • ; " •'••• • •• v ' • ' : . • . , . r . ..'_• :^" ' ,.; 

- .Őt vigyétek! - vi§itotta önfeledten, 
- Kuss! - vijjogott a főrabló. - Mars, mindenki arooal a 
fal,, felé, és központilag''' pofa' be ! 'u 
Senki se mukkant, mert mindegyikük üvöltött, a névsor szel-*--
lemében* - Pigyelemi - mondta a kommandó politikai bizto
sa. - Hármat számolok ás megfordultok. • . • .;•:. 
Addigra már mindannyian levettük a fejünkről a fekete ha-1 • 
risnyát és a plafonra lőttük a viz'istukker tartalmát. A 
cseles Hőnyerburíim kis hóvirágocskákat.kezdett osztogatni, 
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a kis" Gergebele pedig felelős-ságe teljes tudatában, köszön
tötte a hullasápadt lányokat a nőnap alkalmából. 
•- Gyilkosok! - .rikoltotta a nagy Ő.-- A frászt hozzátok 
rám a hülye vicceitekkel - rebegte, ás kisprintelt:a tu~ 
•'dómány megszentelt ivójából. ''...•. 
Az az istenverte, öeklaházi Hamupipőke viszont egyenesen 
a nyakamba borult.' ':••••" 
- Fafejl ~ kiálltotta. •- Megmentetted az életemet, most 
már fix, hogy"hozzád megyek feleségülI 
A gerincemen jeges ujjak pikuláztak. Sötét .árnyak gyüle
keztek a fejem fölött, Írre nem számítottam. Hiába, a jó
ság mindig elnyeri méltó.büntetését. • 

••>r- • " • ' ' ; . . , P.S. . /Imi/ 

Koosis Lajos bácsi ' .'• 

kitisztítja meglehetősen bekormozódott kéményét 

Koosis Lajos bácsi egy nap-kis konyhájában épp'kai-
bászt sütött Kocsis Lajos bácsi módra, ami azt jelenti, 
hogy az ö*reg vaksi Kocsis L§,jos bácsi a kalbász. forró 
z.sirból való kivételekor .a forró zsírral mindig megéget
te .nem épp tiszta -körmű.mutatóujját, s ezek után az öreg 
vaksi Koosis Lajos,-bácsi nem.épp tiszta kormü mutató ujja 
helyett mindig a kalbászt: kente meg 'avas. libaháj j'al, s kö
tözte, be, miáltal,-a kalbász egyéni - mondhatni''pikáns -
Ízt kapott,, amely módszert, végül is Kocsis Lajos''bácsi 
önmagáról hossz-as töprengés után Kocsis L̂ -o's bácsi mód
szernek nevezte el. ,. •'•"•" "•-•'•••• 
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Kocsis Lajos báosi épp. a Kocsis Lajos bácsi- módra ke-
szülő kalbász; után nylií-t, s már előre felkészült., hogy ha-
talmasat,.:ordit.son a forró "•'zsir égetéséi követő,' nem épp 
"tiszta körmű mutató ujjába álló fáj dalom mia', mikor is 
észrevette, hogy valószínűleg eldugult a..kémény, merthogy 
a kiskonyhaban semmit sem látni' 'a füsttől, Ez ugyan még 
nem lett volna bizonyíték, mert' a vaksi Kocsis Lajos' bá
osi füst nélkül sem;-látott semmit, de a kis konyhában 
meglehetős füstszag nyomta el a Kocsis Lajos bácsi módra 
készüld ,kaIbász illatát, amit már.Kocsis-Lajos bácsi bi
zonyítéknak tekintett. Otthagyta. ..tehát- a tűzhelyet /rajta 
a Kocsis Lajos bácsi módra készülő-kaIhásszal/, majd azon
nal hivta a történetesen szine után Kormosnak nevezett 
macskáját, s a-tetőre siettek a kéményt kitisztitardó. 

A létráról, felfelé menet a vaksi Kocsis Lajos bácsi 
háromszor is leesett, mert nem látta a létra fokait, de 
végül csak felért, Szerencse, hogy háza lapos tetejű volt. 
Kocsis Lajos bácsi odaballagott a kéményhez, fogta a szi
ne után Kormosnak nevezett macskát, s-a-kéményt kitisztí
tandó j a kéménybe 'dobta* /Mármint' a macskát, akit • szine 
alapján Kormosnak neveztek,,/ 

A tetőről lefele jövet a vaksi Kocsis Lajos bádsi há
romszor is leesett a létráról, de már előszörre leért,, A 
konyhába érve a szine után Kormosnak nevezett macskába 
botlott elsősorban, . amit leginkább a hangjáról ismert' fel/'" 
Az állat igen tanulékony volt, igy folyékony emberi 'nyel-'." 
:ven '"először is jó félóráig szidta Kocsis Lájfos bácsi hü
lye ötleteit5 s közölte továbbá, hogy ő ugyan kidugitotta" 
a kéményt, méltánytalannak tartotta, ezért elsősorban meg-''" 
ette a kalbászt, ami'végül is"nem'nyerte el Végleges, Ko-'" 
csis Lajos "bácsi módra" készült.-voltát, másrészt'" a korommal 
megegyező szinü szőrére ~ ami után a-nevét 'kapta'- tapadt 
összes kormot a falra kente* •• '"' "'" • 
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Kocsis Lajos báosi engeszteioleg meg akarta simogat
ni a saine alapján'előnevezett Kormost, de- a kályhát simo
gatta meg, mivelhogy;: vaksi volt„: Felüvöltött, s a szine 
alapján elnevezett Kormos azonnal tudta, mit kell tennie % 
hozta az avas libahájat és a kötszert, • <: ;<-

TeleQ Zsolt '' 

Konzultáció,,. .ó-!-

'•'• ... avagy 

.. • AZ ÉREMIEK LEGALÁBB KÉT OLDALA VAU " " '. 

"A ÍDanár űr a hetedik órában, amikor- lát j:a, hogy már -.• 
nagyon kókadt a társaság, költői kérdést intéz a konzul--
táción lévő levelezőkhöz, . ... 
- J ó maguknak Így a konzultációs rendszer? •: 
- lem-!.!'! . - zügja a .kórus* -• Ifepi 9 órában a nyakunkba 

zu.dit.jak.a féléves anyagot!...,.-A felét tudjuk megjegyez
ni!!! TŰX közel van a vizsgákhoz»., stb, 
- lem értem, nekünk, tanároknak sem jó ez igy„ Vajon ki

nek jó akkor? 
.„....•• .;•;;.;•• • ~'r egSP le ve le z ős •''hallgat ó -

Levelezők kis osöpórtjávaT'beszélgettem a büfében.,...Föltet
tem a ;Tköltői'kérdést", s:íűág be sem fejeztem, máris mond-

a k i •• •-- • • ' • " ... ....... -, 

- Egy hét'alatt akarj'-á'k megtanítani nekünk a féléves a-
nyagot. Maguk az oktatók is mondják, hogy ennyi idő alatt 
csak felemás eredményt lehet elérni. Ráadásul csak most, 
a vizsgák előtt egy hónappal kapjuk meg, hogy iű:..X.:/an"áöíí« 
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gozatot kell elkészítenünk még, 
-J Én úgy tudom, hogy a feladatokat Írásban elküldik nek
tek a konzultációk megkezdése előtt, s ide már úgy jöttök, 
hogy jó néhány tárgyhói megcsináltátok a kötelező munka- • 
kat, 
- Ez igaz, de pl. eddig hiába vesződünk egy alsós témá
hoz kapcsolódó agyagszobor vagy dombormű elkészítésével, 
most derül ki, hogy nem jó technikával csináltuk, s ve
sződhetünk yele újra, S igy van ez más tárgyak esetében 
is. Ráadásul a munkahelyünkön most kezdődik az év végi -
félév végi hajrá. Mindezek mellett nagy idegi megtérne--
lést jelent még a -boszámolókra és a vizsgákra való felké
szülés. Mert a gyakorlati jegyet mi beszámolókon szerez
hetjük meg. 

Talán az lenne a legjobb*, hogyha havonként lennének 
konzultációk, alkalmanként mondjuk kát nap. Akkor a ter
helést arányosabban lehetne elosztani, ZB-kat is Írhat
nánk, hogy a gyakorlati jegyeket igy szerezhessük meg. 
Így aztán nem kellene a vizsgaidőszakban átlag kétnapon
ta beszámolókra, járnunk, S ha ezeken a havonkénti konzul
tációkon kapnánk meg a tananyaghoz kapcsolódó, önállóan 
elvégzendő feladatokat5 folyamatosabb segítségadással, 
könnyebben készülhetnénk fel a vizsgákra. 

§ 

Az oktatókat a levelezőkkel való foglalkozás olyan 
időszakban terheli, amikor a nappalisok képzése is meg
terhelő, Vizsgaidőszakban hasonló a helyzet. Sokszor kény
telenek a levelezők vizsgáit átteni szeptemberre, mert a 
nappalisok vizsgáztatása, az államvizsgák és a felvételi 
vizsgák mellett nem marad idejük még minden levelező hall
gatót is levizsgáztatni. A másik nagy gond, hogy kevés a 



jegyzet, vagy egyáltalán nincs* Az.oktatók megpróbálnak 
ezen saját összeállítású, segédanyagokkal,' szakszöveg-gyűj
teményekkel segíteni, A levelezők ás a nappalisok összlét
száma viszont olyan nagy,, .hogy nincs, papir.ás\pénz arra, 
hogy mindenki megkaphassa ezeket a-,segédanyagokat, -Belső 
használatra készült., jegyzetet azonban .pénzért nenvarusit-
hatnak. _.. • ;•••'.: 

..;' • • - ' . - . . § . / - •' •• •• • •'" 

Valamikor félévente kétszer volt konzultáció, 3—3 napos; 
időtartammal,, De ez sem volt eredményes?- mert a- hallgatók 
azt várták, hogy majd itt.a fejükbe tölosérezik-az anya
got, /Ahogy most is, de egy hét. alatt, /Én..//-^--konzultá
ciókat nem lehet hamarabb elkezdeni, A levelezőknek feb
ruár 28- ig tartott, az idén-, a.-vizsgaidőszak j: • de /.még már^ 
cius elején is utóvizsgáltak. A konzultációkra-felkészül-
ten kell/ene/,. hogy .jöjjenek, Ízért .kapxmég. három--hete't az 
első csoport, amelyik az idén. igy március 29-én kezdett.. 
Ennek a csoportnak már május.3-án kezdődik a-vizsgaidőszak, 

Az oktatók számára ez igen nagy megterhelést'jelent. 
Március ,29-tői,, ha a nappalisok órarendjében lyukas órájuk 
van, mennek a levelezőkhözc lem is ..beszélve a vizsgázta--
t á s r ó l * ., ' • . ^ -•••> ' 

Havonta nem oldható meg a szervezett konzultáció, 
lem kiskörzetes intézmény vagyunké Az országban, ̂gyedül-'-itt 
folyik az óvónők, kiegészítő képzése, igy pl. Zala"megyéből 
is'vannak hallgatóink. Az.o.havonkénti utazásuk, szállás-
"költségük még nagyobb anyagi megterhelést jelentene, mint 
most, S a,munkáltató sem szivasen- engedi el őket• ilyen '" 
gyakran, /A pécsiek próbálkoztak a-havonkénti .konzultációs 
rendszerrel, segédanyagok; programozott jegyzetek' kiadásá-
'valj^de igy sem értek el számottevő eredményt,-mert a.hall
gatók ettől még nem dolgoztak jobban*/ ^ - •-•.-,• 

§ ' 



Az oktatok tehát március 29-től egyaránt foglalkoznak a 
levelezőkkel ás a nappalisokkal* A vizsgaidőszakban pedig 
.hat évfolyam /3 nappali ás 3 levelező/ vizsgáztatását 
végzik. Emellett még felvételiztétnek is. De ez meg a 
munkájuknak osupán az egyik fele. Egyéni kutatómunka, ön
képzés - ás még sorolhatnám, mi minden teszi ki a másik. 
rászát# Kát embernek e'em kéne több elfoglaltság! 

S azt is tudjuk-jól, hogy sem a konzultáció, sem a 
szeminárium nem tanítási óra. De mit tehet az oktató, ha 
a hallgatónak gőze sincs az anyagról?' Vesz egy mály léleg
zetet, ás megkísérli a lehetetlent ~ két óra alatt átadni 
egy féléves anyagot. 

Egyre több szó esik az oktatás korszerűsítéséről* 
Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a korszerűsítés nem 
megy egyik napról a másikra, s ahhoz, hogy valóban azt a 
célt szolgálja, amit szeretnénk, előbb a szemléletmódun
kon kell változtatnunk. - Mert semmit sem érhetünk el a leg
jobb anyagi-'feltételek mellett sem- akkor, ha az újat, a 
korszerűt a rági módon használjuk' fel. Es tudnunk kell^ 
azt is, hogy az anyagi lehetőségeink korántsem rózsásak. 
/Elég, -ha csak arra-gondolunk, hogy 'már vagy három éve 
azon izgulunk,- hogy az új kollégiumunk felépítéséhez szük
séges összeget megkapjuk-e vagy sem, pedig égetően szüksé
gűnk lenne, rá, s ezt "ott fent is" elismerik./ 

De ha anyagi helyzetünk nem teszi lehetővé munkánk 
könnyitását, mit tehetünk, hogyan javíthatnánk akkor ered
ményeinken? A felsőfokú oktatás egyáltalán nem azt.jelen
ti, ami a levelezők konzultációin,"s - mondjuk meg őszintén -
...a nappalisok szemináriumain folyik; Ti* az, hogy..az oktatók, 
néhány kivételtől eltekintve, a feldolgozásra kiadott anya
got kénytelenek "leadni", mert a hallgatók többsége előző
leg egyáltalán nem foglalkozott vele, S később a mi fejünk 
fáj, mart igy tényleg magunkra hagyatva kell a vizsgákon 
átve rg ődnünk. 



Az alsó fokú oktatástan már rájöttünk, s tapasztala-
.. tünk is igazolja azt, hogy a tanulók tevékenykedt'et'ésável 
elvégaet-t tanítás-tanulás igen eredményes. Az oktatás lé-

,. nyege'a .felsőfokú képzésben sem más, s éppen a sokkal 
>>;,t©Vbh-ismeret tenné szükségessé., aktivitásunkat ;"a' -ül' képzá-
,.;-,.sünk eredményessé tétele érdekében. Mert .a vhallgafók'kép

zése, a tanítói munkára, az értelmiségi feladatokra, egy
általán a 'választott hivatásunkra való felkészítés és 
felkészülés nem osupán társadalmunk ügye, hanem közös ér
dekünk,, 

Pipis József 

F É L P E R C E S E K 

A nő és a férfi egy pillanatra farkasszemet néztek egy
mással. Majd a nő zavartan lesütötte a szemét,'' g azon i-
gyekézett, hogy nehogy elöntse a' pir- aZ' arcát. Aztán meg
próbálta minden figyelmét arra. a pár sorrá összpontosítani,, 
amit'a kát kezében tartott-,- egy p'aplrlapra' Írva. Ez se
hogy ' gém' akart sikerülni neki, nézta, né'zrte "a papirost, 
<;de hirtelen semmi értelmes magyarázatot nem tudott monda
ni." Majd újra felnézett a férfira, aki még mindig mereven 
nézte őt, ííérni bizalmat ás megértést kke re setf' a férfi te
kintetében, de az továbbra is. kitartóan és határozott vo
násokkal nézte őt, ,A nő --zavarát fokozta, hogy tőlük nem 
sokkal távolabb, egy másik asz-talnál:-'üit még két férfi ás 
három nő, ITéha súgtak egymásnak valamit. Behunyt szemmel 
élvezték a nyitott ablakon át beáramló májusi napfényt, 
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ss mélyeket lélegeztek az orgonaillatá tavaszi levegőből. 
Ez még Jobban felidegesítette a nőt, s már azon -volt-, , -•.. 
hogy rájuk kiabál, de aztán a jövőjére gondo-lt,- s- -vissza- •. .± -
nézett a férfira. Az továbbra is kitartóan nézte őt, majd -• ; 
fölállt, odament az ablakhoz, s rágyújtott második piga- -yc 
rettájára* A nő már-már szinte sirva fakadt kétségbeesé
sében, s nagyon megalázva érezte magát. Ez a osend rette- ••. • 
nates. Tudta, hogy a férfi úgysem szólal meg elsőnek, min-?;-. ' 
den erejét összeszedve, elfúló, reménytvesztett hangon :.;-\; 
megkérdezteÍ 
- Mondhatok... valamit? 
- Hogyne I Már tizenöt peroe várjuk, hogy elmondja a té
telét, kollegina. 

- MTI -
Marik Tamás 

• •.;A sz,ö'kás ' '•••• •'"•'• •' •'"• •'•• 

Lefordult. Óvatosan kilépett a pacniból, amit csinált. 
Érezte, nagyon baszivott". Puha lábaival hangtalanul lép
kedett, Mha meg-megroggyant, de próbálta tartani magát. 
Az asztal "alatt nem merte'felemelni a fejét. Pált, hogy 
kijön-belőle. Testén, még mindig érezte azt az. erős kezet,, 
amely igy bemártotta. Rosszul esett neki, ezt nem várta 
tőle. 

Megbotlott. Egy-'kevés megint kijött belőle. 
El kell jutnom'-'azrajtóig. Csak észre ne vegyen senki. 

Az lenne a1 legjobb, ha jönne valaki, ás kinyitná a.z aj-
tót, akkor"-'-észrevétlenül kisurranhatnák. Még egy pár lé~, 
pás.,. 



Egy ksz hátulról határozottan megmarkolta. Észrevet
ték! 

A kéz már biztosan fogja* A vödör fölé tartja. Érzi, 
hogy minden kijön belőle. Még egyszer megszorítják, s 
odateszik a kréta mellé, a tartójába. 

- Pupy -

I A li G Y A K 

A 4. és az 5» félévben a főiskola hallgatóinak kötelező 
rásztvenni a kéthetes tanítási gyakorlaton* Az előzetes 
információk alapján, és az eddig tanultak után mindenki 
nagy lelkesedéssel készül az első tanítására,, De már ele
ve szorongással ás félelemmel várjuk a két hetet. Vajon 
milyen lesz az osztály, milyen a gyakorlatot vezető tani-
tó, és milyen osztályzatokat fogunk kapni? 
Ez az izgatottság és félelem a harmadik évben még inkább 
jelentkezik. Ugyanis egyes vélemények szerint a harmadé
veseknek már mindent tudni kell, kész tanitók. 
Del 
Az első félévben hospitálunk, a másodikban és a harmadik
ban tanítottunk egy órát, a negyedikben 7~8-at, Ettől vá
lunk mi kész tani tóvá? Sőt, hogyha, az 5. félévben egy o-
lyan osztályba kerülünk, ahol még nem is tanítottunk, 
mondjuk első ás harmadik után második osztályba, ez új 
problémát jelent. Uj tanulókat, még nem próbált tananya
got ás teljesen más metodikát„ 
A másik; lem kellene bennünket "megfélemlíteni" azzal, 
hogy rögtön az első órát túlzottan kritikus szemmel fi
gyelik, mert ez csak első óra egy olyan osztályban, ahol 



.a. gyerekeket még, nesr ismerjük^ nemi tudunk kire építeni az 
órán, a gyerekek meg nem fogadtak el bennünket, nem7is
mernek* vr •-.-;- ' 
A következő -prolilámánk: ..Herrumindenki' engedi, hogy a saját 
elképzeléseink szerint'-: tanítsunk, holott mivel ""már "'kosz 
pedagógusok vagyunk", lehet, hogy sok okos, Önálló gondo
latunk van, amit hasznosítani lehetne. 
Hagyni kellene, hogy-agy-két órát a sarját elképzelésünk 
szerint tartsunk megj mert egy óra után nem lehet hü ké
pet kapni arról, hogy hogyan is tanítunk, sok függ a pil
lanatnyi diszpozíciótól. 
Ha egyből "lelőnek" bennünket, - volt rá példa » muszáj 
átvennünk az. ott tanitó .pedagógus ..stílusát, módszerét. 
Ez pedig nem kevés fáradsággal jár, állandóan-.arra,.ke 11 
figyelni,s hogy most Ő hogyan, csinálná... Ennek is megvan a 
maga haszna, .mart igy várhatóan belopjuk magunkat a szi
vébe, viszont önállóságunkat veszítjük ale - -.,. . .••.-.. 
És ez már több, mint megalkuvás!- • , „ - .,;. ' ; • 

Ellentmondás tapasztalható a. tervezetirás-körül-is. 
Azt mondják,. hogy a tervezetet önmagunknak irjuk, ,mégis 
érződik a tervezetoentrikusság,., s.őt .már-már az alapján 
osztályoznak, x„: . , ... -•->-̂ v 
Elég furosa, dolognak tartom, hogy meg kell tegeznünk a 
tervezetben, hogy mit válaszolunk, majd a,,,tanulók;- válasza
ira, mikor még azt. sem tudom, ,mi^ válaszolnak- Ők..: a .feltett 
kérdésre* .És a mennyiség! Saerintgm- egy .oldalas, .tervezet
ben is lehetnek jó gondolatok,.-lehet belőle- ötösre tani-
tani, ás a három oldalas tervezet is. lehet gyenge* r,..v-
Yégül'az osztályzásról egy-két gondolatotftP . . - .,.,. 
Jó lenne, ha a szakvezető-egy„jegyet ádna„QSSzesen^ s azt 
is a tangyak végén. Addig, .lejegyezné . észrevételeit, kö
zölné ve Ilink,, .hogy mit lehet és kell! javítani, mi volt a 
pozitívum, -.,.-,. 
Vagy pedig nem jegyeket adnának a munkánkra, hanem ágy mi-



nősítenék,- hogy elégtelen, gyenge, megfelelt, jó, nagyon 

Es szerintem- ninos 3/4*? 5/, stb. Vagy közepes az óra vasy 
/ . . . . - $— 

-jő, vagy jeles. Valahogy az egész tanítási gyakorlat. .rerr. 
formálásra szorul, a mostani formájában ás módszereivel 
nem tölti be megfelelően feladatát. 
Ez nenrcsak a saját véleményem,, Szeles" köri eszmecserék. . 
után jutottak-ezek a gondolatok az eszünkbe., . .. 
E-ŝ mind inképpen a jó szándék vezérelt bennünket!. . 

• • ' ' JAWI ' .' 

ELSŐ' TANÍTÁSOM 

1981. október elseje! A.nagy nap! : • 
Életem első igazi tanításának.,napja! Mert- ez nem olyan, ••••'• 
mint amikor az ember /gyermekkorában/ az,* összes babáját •. • 
egymás mellé rakja, és kifejti nekik a-yiLlágról vallott : 
nézeteit. 
Még ósak arra sem hasonl.it, amikor az összes uteabéli,,v- • 
nála kisebb gyerek tanitónánije tetszeleg. Ez igazi is-» 
kóla, igazi gyerekekkel! És te vagy a tanitóí 
Régóta készülődtem erre az órára. Már hónapokkal ezelőtt- n 
tudtam, hogy lesz, de hogy mikor, és hol, és mit kell'ta-:-
ni tanom, azt nem-. Az egész már akkor elkezdődött, amikor-'-'* 
a";ny'ár végén először billegtem „a tükör előtt fehér köpe~ •*•-
nyemben, lléhány héten belül aktján kiderült az /időpont;. ' •/.' 
október 1, Helye: 1, b osztály.;...,, tananyag: a m,betü. tani- ••%$. 
tása. Az előkészületi foglalkozásról .leginkább, ez a moh-^R 
dat maradt meg bennem? Vigyázni kell, mert az új betű ta
nításakor az:"első benyomások nagyon fontosak a gyerekeknek* 
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Tehát harminc kis emberke tőlem fogja megtanulni, hogyan 
kall helyesen . ejteni * irni, olvasni az m betilt! 
Ezután a tarvazetirás következett. Amikor megszületett a 
változásokból, variációkból valami, öcsémmel, mint az 1* 
b «satállyal eijátszottuk az egészet* Majd "október else-
jón tanitok!" - felkiáltással búcsút intettem fehérköpe
nyes tükörképemnek. 
Ekkor még hátra volt négy nap. Utolsó napjaimban senki sem 
botránkozott meg, ha látott halka^ motyogni, ás közben a 
levegőben hadonászni, vagy a körülöttem lévő székek, asz
talok, illetve a rajtuk lévő ruhadarabok felé eme kérdés
sel fordulni: Mondjatok nekem "a" hanggal kezdődő szava
kati Előfordult, hogy .a hozzam intézett kérdésre ez volt 
az egyértelmű, válaszom: 

"Mogyoró, mogyoró, makk, makk, makk, 
3z kell a makogó mókusnak," 

Utolsó este csoporttársaim már betéve tudták a választókat, 
mondőkákat és az m betli elemeit, "'" :" r1 -h.. 
De eltelt az utolsó éjszaka is. Felébredtem, végiggondol
tam az óra menetét, s úgy éreztem, ez két órára is rsó':k, 
nem- egyre« Mágegyszer végiggondoltam, s az jutott eszembe, 
mi lesz ha minden simán megy, mindent tudnak, és huszonöt 
perc alatt kifogyok a témából. De akkor már nem volt visz-
szaút, Hogy mi is történt ezután, nem emlékszem pontosan, 
de egyszer elkezdődött az óra. Harminckát igazi gyerekfej 
fordult felém, harminckét gyerekszempát nézett rám, 
Ugy éreztem, hogy 'valamennyiüket ismerem, és minden szo
rongásom elmúlt, :ilem volt szükségem két órára, de huszon
öt perc alatt sem lettünk- kész, A negyvenöt perc szinte 
pontosan elég volt, s amxfcor az óra vége felé már harminc
hármán hadonásztunk,' és mondtuk együtt "ferdén föl, egye
nesen le, aranyka pu, horogvonal" már tudtam: első tanítá
som legkedvesebb emlékeim egyike lesz! 

Herczeg Katalin 
ÁJ í 



ÉLETMÓDKUTATÁS JÁSZSZEIÍTAKDRÁSOH 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszéke 
a nyár végén szociográfiai tábort szervezett hallgatói 
számára Jászszentandráson. Tizen vettunk részt a munkában, 
amelynek célja a falusi életmód kutatása volt. Utólag 
visszagondolva,nem "bántuk meg, hogy a vizsgaidőszak hát
ralévő ÜTQS napjait nem passzív pihenéssel, hanem kissé 
fárasztó, de izgalmas, érdekes tevékenységgel töltöttük 
el. 
.Mi is történt a Jásztszentandráson töltött egy hét alatt? 
Az előkészítés már a tetthelyre érkezésünk előtt hónapokkal 
elkezdődött. Az iskola két párhuzamos harmadik osztálya-
hó*! kisorsoltuk a harmlno gyermeket* akiknek osládja az 
.életmódkutatás alanyául szolgált. így próbáltuk a szülők 
személyében megközelíteni azt a 30-40 éves korosztályt, 
amely hennünket legjobban érdekelt a falu társadalmán be
lül. Minden családhoz küldtünk egy levelet, amelyhen kér
tük, hogy jelöljenek ki számunkra egy időpontot, amikor 
látogatást tehetünk náluk, 
lírkezásünk napján, január 26-án a válaszok már vártak 
"bennünket, s mi négy munlcaosoportot alkotva Jiozzakezdtünk 
a feladatok elvégzéséhez, Gálul 'tűztük ki" "a" családok -múlt
jának és jelenének, szerkezetének,-anyagi helyzetének,, szo
ciális ás közösségi mutatóinak megismerését, .tehát;egysé
ges ás átfogó kép kialakitására törekedtünk*,':'. •••••.".;.-.^\ , ö 
Mindeteh'sz kevés előzetes információval rendelkeztünk, s né
mi bátorságra is szükség volt ahhoz, hogy gyakorlatilag 
képzetlenül, "zöldfülüként ?r'f ej est ugorjunk a helyi társa
dalomba. Eligazodásunkhoz-sok segítséget nyújtott' az,az 
anyag5 amelyet Pethő'László, a tábor vezetője ás szellemi 
atyja a két évvel ezelőtti helyi kutatás tapasztalatairól 



közölt. Meghívott előadóink főként elméleti kérdésekkel 
foglakoztak, igy pl.: Fodor Katalin a családtipusokkal, 
Szabó István a hatalom és a politika kapósolatavai, s át
fogó" rendszert ':;árt elénk a műit magyar falujának életéről 
Sárkány Mihály néprajzkutató, Ifyilas György szociológus 
előadása a társadálomkutatás módszereiről'hasznos kapasz
kodót jelentett tennivalóink elvégzésében* 
S milyenek Toltak a'osaládok? 
Szivélyegekj közlákenyek; zárkózottak, nyíltak, "barátsá
gosak, ás közömbösek, kedvesek ás feszélyezettek; egyszó
val mindenfélék,, Pár órás látogatásaink alatt csupán be
leülnie skálirunk egy ablakon, amely a szülőkre ás gyerekekre, 
kettőjük viszonyára ás körülményeikre egyaránt nyílik, A 
legtöbben szívesen fogadtak bennünket? s volt olyan házi
gazda, aki méteres kolbásszal bocsátotta útra az interjú-
volőkat. A kérdéseinkre általában nyilt válaszokat kaptunk, 
ugyanakkor érvényesült egyfajta, rejtegetés! szándék, amely 
bizonyos^anyagi javak pl.'% egy autó eltitkolásában nyilvá
nult meg." Sokat láttunk és tapasztaltunk a szíikreszabott 
egy hát alatt, bepillantottunk a nyomorúságos körülmények 
között élő hétgyermekes tanyasi házaspár, ss. az egykét.dé-
delgetők mindennapjaiba. '. . 
tartalmas, romantikus hét napot töltöttünk a faluban, sok 
új tapasztalattal lettünk gazdagabbak* Ezeket hasznosíta
ni fogjuk mindennapi nevelői és népművelői munkánkban. 
Az információk megszerzésében sok segítséget, kaptunk a. 
közságj a művelődési ház ás az iskola vezetőitől,, 
Köszönjük, s igyekszünk a készült interjúk alapján olyan 
anyagot összeállítani, amely választ ad a kérdésre: hogyan 
élnek 1984-ben 'Jászszentandráson? 

Köves Edit 
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Sí /rám/ HÍREK 

Reggel kiosörtettünk /lábunkon "őlombakanQsok", kezünkben 
titokzatos lácdarabok/ a kilenc óra negyvenes "buszjárat
hoz, Nemsokára meg is érkezett a tiz óra. ötvenes menet-
rendszerű, kisegítő járat„Fagyott mosollyal,, és. .elgémbere
dett lábakkal tolakodtunk a busz belseje fe-l-é, - . " 
Kékes. ,. " -
Nagyon is fehéren villogott, országunk legmagasabb hegycsú
csa. Éppen megérkezésünkkor gurítottak fel egy Behár "ping
pong" labdát, melyből két síléc,' kát"törött bot és egy kan
osai szempát meredezett elő,-.Rögvest .fordultunk is vissza., 
azaz fordultunk volna, de bakancsaink inkább a lejtőn le
felé szerettek volna elindulni. így mit is tehettünk, mi, 
panoöerek, követtük őket. Nagy nehezen megállapodtunk egy 
száraz bokor tövében, majd felcsatoltuk a titokzatos szí
nes deszkákat. 
Következett a bemelegítés.-Ekkor hallottam, hogy két külön
böző lábam van, egy'helgyláb" és' egy "völgyláb". Eszerint 
ortopéd vagyok! Lehet, Amig ezen meditáltam,, kezemben_a lá
bammal* megnéztem a déli lejtőt. ..A hátamon,,.- .... • ,,-..,-.-. 
Egy-két jótanáös bemelegítéshez; ,/tesisek.figyelem!/ . -• 

•'"' - a siláore is le lehet feküdni /!/ ... -
- jobb a sibot, mint a gumibot . >.. 
- havon ne rakj tűzeti 

•'•''- a lécet ne a hátadra csatold! 
Gyakorlatok: , 
- ' '''"- Állj a lejtő irányába, párhuzamos lécekkel, ás 

"'• háromszor vess keresztet magadra! ' ,-.-., r 
- Egyszerű rúgómozdulatok, a .korszerű fakitermelő.-,-., 
technika elsajátításához 

• • -Hóekézés, hason féleve ... - . 
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A "bemelegítés után nekivágtunk a lejtőnek ás az erdőnek. 
Néhány társam buzgóságában kőfejtésbe kezdett, majd buzgó 
pályaegyengetést végzett. Mások a bánatukat és a pincért 
sörbe fojtottak,.ezért kétszer.kát liter vizet kaptak láb
mosáshoz* 

Egy-két legény eszevezett, siklását a Richter skála 
szerinti 15-ös erősségű földrengés.követte, melynek követ
keztében az ország legmagasabb pontjának tengerszint alatti 
magasságába süllyedtek. 

Így sibajnokainknak rögvest,haza kellett térniük, Bem 
jöttek azonban üres kézzel. Egyikük a kezén másfél kilogramm 
gipszet hozott, másikuk kát köbméter tűzifával örvendeztet
te meg a lakásuk olajkályhaját, 

Koozka Tibor 

A nyár apró örömei 

1982* májusában levél érkezett a KISZ Bizottságunkhoz, a-
melyben tudatták a főiskola hallgatóival, hogy Kiss Lász
ló vendéglő tulajdonos nyári munkalehetőséget biztosit 
BogláKLellán, •••-. -. ' ;:r 
Hárman, fiiík, örömmel kaptunk az. .alkalmon, hiszen a Bála-
tonnái dolgozunk-majd, s mellette üdülhetünk és szórakoz
hatunk ÍS, •. •;. v.r:. •..-,•;; .;- -
•-Laoi báosi és felesége még májusban eljött a főiskolára. 
Megegyeztünk, hogy ki, mikor..-tud menni dolgozni, meddig 
lesz ottf ás mennyi lesz a fizetésünk. Munkaadónk közölte 
velünk, hogy fölszolgálók leszünk, majd elmondta azt is, 
hogy I, osztályú szórakozóhelyük,törzsvendége G-obbi Hilda 
és kollégái, Tamás előbbre hozta a vizsgált, hogy már ju-
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nius 2CWán munkába állhasson, Jany ás Pupy pedig kát hét
tel később indult. 

Megérkeztünk, 0 jól pofára .estünk. Azóta.sem tudunk 
felállni, mert; ' ., w.. 
- Mos't már tudjuk, hogy a Balaton mellett .az első osztályú 

szórakozóhelyek tripólemezből készült "bódék. ,„ :. 
~ Azt is tudjuk, hogy a pincérek a pult mögül szolgálnak 

ki, 
- Az" igaz, hogy a szobánka kívülről, senki sem .tudott 'benéz-' 
'"•: ni', "de mi sem láttunk ki onnan, mert ab lak..-nem volt. . 
Szúnyog viszont" annál több, igy reggelente a vendégek 
bolhás .kutyának néztek minket. 

- Ha esett'az óso,' úszóleckét is vehettünk szobánkban, 
mert a tető szemipermeábilis hártyaként funkcionált -
csak a vizet engedte át* 

- Miután a Wö kagylót levettük az egyik srác nyakáról, a 
bozótosba jártunk romántikázni, 

~ Most már azt is tudjuk, hogy ugyanúgy el lehet adni a 
buggyant sört, mint a frisset, ugyanúgy jól lehet lakni 
büdös hallal, mint a rizslisztből készült kolbásszal. 

- Azt Viszont már kevésbé viseltük el, hogy munkaadónk ar-
tilculátlan hangon káromkodott velünk a vendégek előtt ás 
éjjel háromkor is kihallgatta beszélgetéseinket. 

Az igaz, hogy az üdülésből semmi sem lett, mert vágülis 
reggel 7~től este 11-ig dolgoztunk, de legalább szabadna
pot sem kaptunk. És talán mégsem bennünk volt a hiba, mert 
ottlétünk ideje alatt otthagyta kedves munkaadónkat 

- a szakácsnő, 
-. a helyette felvett másik szakácsnő, 
- a szakácsnő helyett felvett másik szakácsnő 
helyett felvett harmadik szakácsnő, 

~ egy végzős hallgató a szegedi Tanárképző 
Főiskoláról, 
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- valamint egy programozó matematikus 
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetemről, akire ráfogták, hogy nem 
tud számolni; ás vizezi a bórt, . N -.;./ 

Ottlétünk folyamán, ha fizikailag nem is,.-de idegileg tel
jesen kiké szült link* Ezsrt munkaidőnk végeztével pániksze
rűen, vissza a mi kis tiszta* erkölcsös világunkba. ., 
Azóta éjszakánként G-obbi Hildáról álmodunk, s ha néha 
felriadunk, kimegyünk mosogatni ás sziíánkos sört adunk- • 
ki az ablakon. 

. Kedves KISZ bisottság! Ha Kiss László ás kedves neje 
netalán.ismét jelentkezne főiskolánkon nyári.munkalehető
séget kinálva, ugye tudjátok, hova küldjétek?! .. 

'•-- Jany~Pupy~ Tamás —• ' •-..'• 
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RANCB REE1 A DELI BRAICSBELI 
avagy az ő's,nős?]aős bal-ladája,mivel jobb kocsira nem 
telt neki, 
SzereplőksRÁICH REBI,kinek életében gyökeres változás 

lép be váratlanul az aj tón.Kinek férfiideálja 
Gleant Eastwqod a nyurga cowboy szinész,. 
QTT.OÍ kocsmáros, szórakozóhely tulajdonos,3 
dános .nagymester, a ki 3 nótát tud eldanolni 
egyfolytában., • 
BAUER BEIŐ:frizura figura specialista,,dauer~ 
bodorító férfifodrász.,. ...... 
A NI, LAURA ,DÓRA ,DEB0RA ,REBEKiU b ordélyházbeli 
alkalinazAtt^kjill.DUIDI RUDI ,f elhajtó, 

Amüben elképzelt személyek szerepelnek.Esetleges, egy
beesés a véletlen müve,nem az enyóm^. ;..••. 

Reges régen,szabadidejében ,..,, 
hintaszéken hintázott, . . .:...,. 
vagy íüggöágyban himbázott, 
ha'.-nem az'.; ÍQssörus'zdában szambázott, .... 
és. ti.ntázott, majd elázott, 
a>.f ent/'névezett ? 
ki az árral szemben evezett. 
Elégedetlen volt sorsával, ... ....... 
nem volt ebédje borban párolt bordával • 
s tormával , utána tortával, -.,.,• 
•munkahelyén a ranchon 
narancson és néhány parancson ..... 
kivül semmit nem kapott, 



ezért otthagyván csapot- papot 
lóra kapott 
és felkereste a papote 
Elvégre férfi lenne, 
s annyi erő benne, 
hogy egy dinoszaurusznak is nekimenne„ 
A pap előtt kiontotta szive vágyát. 
hogy unja már a gályát, 
otthagyja ezt a pályát, 
s megkeresi szive párját. 
Átgondolva, a szöveget, 
megigazítva a föveget 
kokolostcri kokobaki papi ugy elmélkedett, 
hogy Rebi sorsával joggal nem elégedett. 
Fiam., itt e kis lőre, 
ettől kapsz erőre, 
nincs más hátra csak előre» . 
rá kell hajtanod egy nőre. 
De nem autóval, 
hanem jó szóval, 
mert megbüntet a dőre, 
a rend őre0 
Legtisztább az eset, 
ha nem iszol csak keveset, 
bevárod az éjt, 
s felkeresed a bordélyt. 
de előbb a borbélyt, 
Nyergeld fel a. Rárót, 
s lövesd be a sérótt 

'/£) 
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de ne kövesd Nérót a birót, 
kinek fejformája megüti a zérót. 
Eibi megfogadta a .tanácsot 
s tört egy falat kalácsot, ' • ., 
a pap közben számolta a haráosot, 
majd eloltotta a pilácsot/, egy :vödör vizzel / 
kikísérte Forgácsot az ácsot,, 
ki rendbehozta ablakon a rácsot. 
" Én is megyek, 
mert várnak a begyek 
a női hegyek, 
és pupák legyek, ;-
ha még ma egyre fel nem megyek.". 
-* Szólt Rebi , -
s magát nyeregbe veti* 
Útközben /nem a rádióműsor / 
szedte- vette teremtette - .-.:./ 
a böllér 
- kin ugy feszült a gallér -
megfenyegette. 
Rebi se rest 
neki- egyenest, 
Átvette a szót 
" HeíjLt'-es -Ti - hentessí ,s 

adta ki a jelszót ,;•.:.; 
s .rádobta a lasszót. „ •. 
Ezzel megnyerte az;, asszót ,j-0. • -, .-,_. 
" Szólsz még egy rossz szót? -:••• 
Nem kapsz MARTINI ROSSÓT! " :, 
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Idézett, kehben szemével igézett 
Aztán ugy kötötte gúzsba. 
/ mint nagyi a pulcsit/ 
hogy a kötél beniélyedt a hasba,, 
A hentes elfehéredve, 
megdermedve, 
mint a jegesmedve, 
f öldrekeny szeritve 
kötél által szorítva 
ordított; 
mert a kötél szorított„ 
Rebi fölpattant a lóra, 
rákaccsintott egy hollóra, 
alig telt egy óra 
a hentest kitette a hóra., 
6 pedig ott ücsörög békében 
a haj szobrász ssékébe.n0 
A célja, 
ha éles Benő acélja 
lenyesett 
tollából egy keveset,, 
.Az él jónak bizonyult, 
Bencsi az olló után nyúlt, 
Rebi kiadta az akaszt, 
közben mormolt egy- két fohásztc 
Csattogott az olló , 
dolgozott a maistró, 
tí-Lkeszu-L i. a ) 
ja. nem a u 
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nem is lett tul szörnyű, 
olyan könnyű : :

::K . 
világitós hql'&fényfrizura, 
Nem kell már̂ -a--dauer, 
mondta busán .Bauer,: 

' Mbst ez a-menő 
folytatta Benő 
ennek dől be nő. ..,--.. 
Nem kell egy szót. szólni, 
s mehetsz araszólni* 
Rebi nyelvével csettintett, t 
ez kell nekem,m'é'.sterem, 
a lánypká't uneghyergelem, 
Hálám örokkétiAldÖzni fog, 
- csak azt ne'! -'-rémült meg Benő 

• '4.'' - ^ •- V' '•. 

a gotevo 
ebédnél'jót evŐ0 , "- '•.•••• 
Rebi fizetett skibillegett, 
kinn vizsgálva á'z ''eget 
beleremegett, "- . 
Vihar közeledett, 
már be is borult 
Ottó a csapos az agyába, .. .,. u 
de nem fekhetett ágyába, 
mert .nem talált kulcsával a zárakba 
igy került' hat az árokba. 
Rebi kihúzta "a gyufát, magát, 
majd társát, 
ki lazán verte a mázsát. 

T P' 



a 

'•X-, /•-
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Még élt, / 

i/de kissé elalélt. 

Álmlhan Ottó-.horkolt 

^ vĵ  "egy 4rottót mormolt: 

''.Amerre én járok 

•mindkét oldalt árok, 

,.;ha.' j ól bepiálok-.- .-*.... 

odahányok." 

Hánysz ám, de nem cigánykereket, 

inkább csinált volna gyereket! 

S evvel a hévvel / nem a gödö'llőivel/ 
lóra pattant 
ostora a ló fár'án csattant. 
Ha ilyen nagylegény, 
mért nem lett már vőlegény, 
igy lesz belőle agglegény. 
Gondolta 
s ingét kigombolta. 
Kisvártatva 
élyiiharzott vágtatva, 

.1,1' ,A»V <-' * 7í 7 -'- .. • -csa/k egy^porTósik mutatta nyomat, 
• V - " '7*'. "melyének vonatüan hajszolta lovát. 

Hajszolta, mert- őt is űzte, vezérelte vágya, 
vonzotta a lányok pihe- puha ágya, 
Erről álmodozott, ez jutott eszébe, 
mikor Benő az ollót vette kezébe, 
akkor is mikor a csapost az árokpartra vonta, 
majd később mikor tőle a segítséget megvonta. 
De hirtelen a távolból íeltűnt egy fény, 
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Rebiben megcsillant a remény 
ez a főn-y eremé ily ü. /': 
Igen, piros, • •' •;' 
ahogy irja a papiros. .'; 
Egy perc s megérkezett, 
lovával fekVzetto 
Kikötötte derék Npárát, 
leverte az ut porát, 
megsimogatta tomporát. 
Szájából kivette a zablát, 
letörölte róla a habot, 
tálalta a pacinak a zabát 
a zabot. 
Ezek után lépett a kupiba, 
de már a kapuban 
belebotlott Rudiba, a pubiba. 
~ Felkísérlek, ha meg nem sértle, 
mondta. 
- Kérlek- vonta meg vállát Rebi', • v 

igy jobb is lesz neki. 
Te Rudi, tudnál valakit ajánlani? 
- Nézd,, ott jonAni, 
hangját- már' hallani, 
össze fog roppantani. 
- Uramisten H hebegte remegve Rebi. 
E mellett a mell mellett 
nem férnek el egymás mellett" • y^' 

fej- fej .mellett. 
.Félre kellett húzódni, ha nem akartak -zúzódni. 

\/—-V Is* 
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~Úi visel ilyen dudát, 
szereljen fel dudát! v:.icr. 
•*}. k z ilyet kedveled? 
Töltöd hát,, raj ta kedvedet, 
mellet könnyen megleled 
el sem véth;e±ed„ 

A- V 

D.e ha- nem a zsánered^ 

irenr-kivánja féred éj ered, 

kövesd mestered 

asszonyod megleled* 

S ̂ folytat ják ú t juka t , 

feledve múltjukat \ 

rágják körmüket,s 

keres ik nőjüket . :̂ 

rí Ajánlhatom Lauíá-t-, 

'iki'-ugy dobta le az urá t , 

hogy e t t ő l kapott reumát, 

(.va;gy ucsuszt ott, 
' íj"'.... 

hol., vagy 4 métert csus.zott 0 
- Ó, nem kell nekem amazon •;,. . 
nem akarok elpatkolni kopaszon -
ezzel tovalépdelt a teraszon., ./-
- He lógasd ugy orrodat 
nemsokára végezheted dolgodat,. 
Vigasztalta Rudi a'-dunai* 
v Például it-|>' la kik •> Dóra 
kedvence a próza. .. ; \ 
Ó nem aprőáza, ő néni szöszmötöl, 
egyszerre kettővel köldököl„ 



- Nem kell nekem férfi faló, 
inkább a trójai faló! 
- Figyelj , itjb, l,a.kik egy iszákos 
de j ó szakos. 
Deborah nem jó nő, 
de borra mindig jő 
az a fő. 
- Ne keni nem-kő' . 
- Tudom már kift kivan szived 
ki a zsánered,. "\ 
Rebeka, :remek a ;remegő dereka -•" 
hangja, mint a méÁ "p.*'. 
ha néz 
nem menekülsz, V ,. ;-''• 
'ágyába kerülsz* _.••'.. 

• - . . . . • ^ 

s testével elvegyülsz. 
,,. ;/ kebi szeme felcsillant, ;- .•! 

keze a kilincsen megvillant. -̂  
Bent eloltotta a villanyt, 
s a lány kezéből kicsúszott a lant, 
ott rezgeft-t mostmár alant. 
Becserkészte szive hölgyét, 
megcsókolta' comb já't, dombját , völgyét, 
aztán lába közé slisszant 
Rebeka .meg se 'nyikkant-^ 
/ ugy megszerette <ezt a kis kant / (• •,. 

Mikor boldoggá tette kedvesét, 
az lehunyta két szép kék szemét, 
s ezt sóhajtotta? . .- i _ 

- « -
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- Kimegyek veled a ranchodra 
ha kell az óhajodra. 
Másnap a pap összeadta őket, 
meghivták a vendégeket, násznagyokat, vöket\ 

aztán nyeregbe emelte kedvesét, 
s elnyelte őket a messzeség. 

Remélem,, vidáman olvastad ezt a .kis meséti ,. 
Irta, aki birt LEHEL SE portása, 
kiaa III. b-sek csoporttársa. 

y 
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Az V4 Megyei Főiskolai Találkozó Programja 

1 %§.§.*» JTlítF-Pi i.?.®i" ^gsütörtok/ ' 

14.00 Megnyitó 

Az egészségnevelési vetélkedő programjainak bemutatása 
Helye: Diszterem . ., 

16„30 A korszerű táplálkozás Ízei — kóstoló/ a vetélkedő befejezése után/ 
17i,00 Eredményhirdetés , . ,\ < , - - • :•'.• •'.". .••'•"• -'''* " '*' 
1?»30 Indul a " Marathoni futam" >. három napos veí'élkédő'sörozat 

• 18,15 Vacsora 

19,,ÓÖ Jásztrapp- vetélkedő , • '-: }. 
21,00 Filmvetítés ."; •':.; 

ív Videodisco 

Tea.ház 

/ közbéri. 22,pO -kor br,ea,ifc-<-'*b emutat ó / 

£ / ••• ff, "k r; 

Mái*c 21. '/ péntek/ 

tr.- rr-
?.,30_8,30 Reggeli -r , •• '' . 

9.00 Az értelmiség- szerepe társadalmunkban, a fiatal [értelmiség 

; . helyzete ° .;•'"$*'• 

Előado:v Széchenyi Ágnes 
HéOO Uszi- pa**ty / mókás lubickolás / 

Helyszín v\fédett uszoda 
ll.OO Itt és mósí -'Vetélkedő.. / á " Marathoni futam" folytatása / 

/Helyszín •:-a főiskola ifjúsági klub'j-a 

13*3*6 Ebéd \ „ . ' - . . ' \yy 

15,ŐO Koszorúzás, részvétel a városi ünnepségen . 

16.00 Békerendezvény . [ 

Helyszín:. Ifjúsági ház\ ; ' .' ' t í f • ' 
\ j Diaporáma., Öesazi-RT koncert, Disco, _Vid"'J" 

.•» 4..Ej •*<• 



Márc . 2 2, / szombat / 

7 .30 Reggel i 
90OO P á l y a k e z d ő diplomások fóruma^ a v a g y l ehe tő ségek a főiskola 

e l v é g z é s e után 
Szekc iók ; •-'.'• 

- a g r á r 

xi'V 

- p e d a g ó g u s '•' •'• 
'"' :' - kereskedelmi] '"vendéglátöipar i ' '•'• 

- katonai " : ' T ' " v r ; ; '.'-•ys 
: 10,45 A " Marathoni futam '". eredményhirdetésié1 ,J'' ,S'3'10>: 

11. OO B u c s u l a k o m a - a z V# Megyei Fő isko la i ^alSlcó'zö'-:'z:árásá'«'] 
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A Jászberényi Tanítóképző Főiskola időszakos kiadványa 

¥1. évfolyam 2. szám 

Belső használatra 

Felelős kiadó t dr* Fábián Zoltán 
Felelős szerkesztő ; dr* Wirth Lajos 

Szerkesztőség : Bárdi László, Borsi István , CSókási 
Zsolt, Járomi Zsolt, Kemény Attila 
/ főszerkesztő / , László Csaba, Lengyel 
Levente, Magyar Dóra, Méhes László, 
Molnár Mária, Örkény György, Papp 
Károly, Sváb László, Tolvaj GYÖrgy/rajz/ 
Tóth Erzsébet, Trébics Sándor, 
Urvö'lgyi Livia, Vass Imre 

1986. március 20- 22. 

Megyei Főiskolai Találkozó 

St. a z , : ^ ~^ú0 

Engedélyezte; 


