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AGYELSZÍVÁS 
A felsőoktatási tandíj bevezetése miatti országos tiltakozás elgondolkodtatja 

az embert az oktatás egészének anyagi és erkölcsi megbecsüléséről, 
támogatottságáról. 

A világ egyetlen országa sem engedheti meg magának, hogy a civilizációnak 
ilyen magas fokán, a 21. század küszöbén, a tudományos-technikai fejlődés 
ennyire felgyorsult üteme mellett elhanyagolja az oktatást. Ez öngyilkosság lenne. 

Számos ország esetében találhatunk példát arra, hogy egy jól képzett 
értelmiség hogyan tudja a semmiből felemelni, meghatározó erejűvé tenni a 
hazáját. Az agyelszívás évtizedek óta ismert fogalom. Bár félrevezető: a 
tudósaink számára jobb kutatási körülményeket és több fizetést biztosító országot 
vádolják ezzel, holott inkább ennek kiváltó okait kellene megvizsgálnunk 

Az oktatásnak- s benne a felsőoktatásnak is- prioritást kell élveznie, hiszen 
csak egy magasan kvalifikált értelmiség oldhatja meg a társadalom, a gazdaság 
problémáit. A tandíj pedig egyértelműen ennek a rétegnek a kialakulását gátolja, 
illetve csak egyes társadalmi csoportok számára adja meg a lehetőségetNem ettől 
a szinte minimális bevételt jelentő összegtől fogunk felemelkednil, hanem a jól 
képzett, a világ tudományos életével lépést tartó értelmiség munkájától. 

Barócsi Edit Ditta 

FOS-IRAS 

Minden felsőoktatási inténzménynek hasznos lenne, ha hallgatói sikereikkel 
öregbítenék az iskola hírnevét. Ehhez persze támogatnia kellene a diákok 
kezdeményezéseit. Főleg akkor ha a mai pénzszegény időkben még csak nem is 
pénzről lenne szó! Vajon hány jó ötlet és bátor kezdeményezés hulláma törik 
meg az emberi tunyaság és a langyos (unott) közönyösség sziklafalain? Mindez 
azokon múlik , akik tehetnének valamit ez ellen , de még a felismerésig sem 
jutnak el. (A jószándékról már nem is beszélve.) Sajnos. 

Ifjú V.-ERTHER 



Hírek 

KOB-HIREK 

- A kollégiumi közgyűlés időpontja: 1995.november 22.,szerda 17 óra. 
- Andrási Györgyné tanárnő tartós betegsége miatt a kollégium kinevezett 

igazgatója 1995 november 1-től Farkas Ferenc tanár úr. 
- KOB- tagok: Váczi Virág, Csáki Éva, Bánhidi Tibor, Papp Géza, Rátkai Zs 

uzsa, Szaka Anita, Tóth Orsolya. Mivel Tóth Orsolys negyedéves, végzős 
hallgató egyéni tanrendre ment, így KOB -tagsága is megszűnik. Helyére várunk 
bátor, lelkes és vállalkozó szellemű hallgatókat, akik pályáznának KOB-
tagságra! Választás a soron következő kollégiumi közgyűlésen. 

- Hamarosan üzemelni fog az 1. emeleten, a 139-es szobában az iroda. 
- A földszinten, a portával szemben látható ülőgarnitúra hamarosan ki lesz 

cserélve egy műbőr garnitúrára. Kérünk mindenkit, nagyon vigyázzon rá ! 
Rátkai Zsuzsa 

MEGHÖKKENTŐ HÖK-HÍREK 

- November végen küldöttgyűlést tartunk. Várunk mindenkit, és a 
csoportvezetők jelenléte is hasznos lenne . 

- Anyagi fedezetre, pályázatok banyujtását várjuk a HÖK-be! 
Például:- szakmai gyakorlatok támogatására 
- csoportkirándulások pótlására 
- szakdolgozati kutatói munkához stb. 
- Az év végén elválik, hogy a HÖK milyen formában tartja a kapcsolatot a 

HÖKOSZ-szal. 
- A fénymásoló a kollégiumban működik. 

BartaÁgi 



is . 

Meglocsoltad már a művirágaidat ? 

Keresek egy tökéletes párnát, azt hiszem, valaliol a tied mellett van. 
(eg}- graffiti') 

- Gondol úr, igaz a te katekizmusod 9 

-Az én katekizmusom nem igaz ! 
-Akkor mién tanítod ? 
-Mert nyilvánvalóvá teszi, hogy semmi sem igaz. 
-És ez igaz ? 
-Ez sem iszaz. 

Bizonyára sokan emlékeztek még Popper Péter tavalyi előadására 
főiskolánkon. A professzor úr most megjelentetett egy új könyvet: 

AZ ISTENNEL SAKKOZÁS KOCKÁZATA 
címmel. Mindenféle rábeszélés helyett, inkább két idézetet tennék közzé, 

amely az íróhoz méltón elgondolkodtató.íme a második: 

A kerék használhatósága abból ered, 
hogy a küllők között középen ür van. 
Az edény .használhatóságát a benne lévő 
ür biztosítja. A ház azért használható,. -
mert a falak között üresség van. 
Ezért a dolgok formája az anyagból, 
lényege az anyagtalanból származik. 

Tóth Balázs 



RITMUS-"ADÓ DÁRIDÓ 

Szeretnénk elérni, hogy hallgató bajtársaink is közelebb kerüljenek az általunk 
már megszeretett és többé-kevésbé elsajátított népi hagyományokho'. 

Amit Ígérhetünk: havonta 1, azaz egy darab közös leizzadás. Lehozzuk nektek 
a Csík zenekart (az égről is, ha kell!), akikl jól elhúzzák majd a nótátokat, mialatt 
mi - Bálózs 1, Bálózs 2 - láb átokra.formálunk néhány táncbéli motívumot. 

Az a pár száz ember, aki ott volt az első bulin, már érezhette a közös 
összekapaszkodás különös ízét, ami a diszkókból (lásd:Szepi, Pancsi.stb....) 
hiányzik. 

Elöljáróban ennyit! Keressétek a táncházplakátokat! 
A két Bálózs 

A nagy lapokhoz hasonlóan mi is szeretnénk népszerűségi indexet közölni. De 
velük ellentétben, nem valamelyik közvéleménykutató céget kérjük meg erre. 
Lemegyünk a "köz"-be. Szavazzatok ! írjátok le annak a tanárnak a nevét, akit a 
legjobban kedveltek, emberi mivoltáért és szakmai kiválóságáért leginkább 
tiszteltek, és dobjátok be a 2. emeleten, a lépcsővel szemben lévő postaládába 

Eredményhirdetés következő, decemberi számunkban. 

Avon termékek kaphatók a kollégium 424-es szobájában! Karácsonyi 
ajándékok elfogadható áron! 

-rúzsok, lakkok, parfümök, mikulásos szappan, ajakápoló 
Ha veszel egy rúzst, ajándékba kapod a hozzávaló körömlakkot! 

A hirdetés főiskolásoknak húsz szóig ingyenes! Közületi hirdetőknek : 
1 oldal 5000 , 1/2 oldal 2500, 1/4 oldal 1000, 1/8 oldal 500, 1/16 oldal 

250 F 



•Riport 

A TANDÍJRÓL - NOTHEISZ JÁNOSSAL 

- Mit gondol, a tandíj bevezetésével a tanári mentalitás is megváltozik? 
- Én azt gondolom, hogy nem. Ez mindenkinél intelligencia, beállítódás 

kérdése. De a hallgatóknak vannak jogaik, ez az oktatási törvényben is benne 
foglaltatik. Tegnap is azért nem tudott hozzám férkőzni, mert a tanulmányi és 
vizsgaszabályzatot fogalmazgattam. Megpróbálunk a credit-rendszer felé 
haladni,amely nem csak kevesebb óraszámot fog jelenteni -most iszonyú sok.-, 
hanem a szabadabb tanárválasztás lehetőségét is biztosítani fogja majd. A képzés 
egészében jobban fog építeni a hallgatói önállóságra, lazább, önszerveződőbb 
lesz. 

r 

-Az alaptandíjon kívül a következő tanévben mivel tenetnék még könnyebbé a 
pénztárcánkat ? 

- Ez több dolog függvénye. 
- A tanév elején néhány felsőoktatási intézmény a külön idegen nyelv

oktatással próbálkozott (volna). 
- Szeretnénk megcsinálni január 1.-ig erre egy külön szabályzatot, s ez, 

nyilván, az önök érdekeit is tartalmazni fogja. Ebben pontosan szabályozni kell 
majd, hogy mire mennyit lehet szedni, és így-tovább. Önöknek ebbe temészetesen 
beleszólásuk lesz. 

- Csupán formálisan? Mert a főiskola bármikor előállhat követelésekkel, saját 
anyagi helyzetére hivatkozva. Erre mi meg tiltakozgathatunk majd a magunk 
eszközeivel.Remélem, nem így fognak eldőlni a dolgok, és nem ezt jelenti a 
megállapodás szó. 

- Ilyen alapon nem fognak eldőlni a dolgok. Megvannak a megfelelő fórumok, 
ahol egyeztetni kell. Na, persze, lehet, hogy nem lesz abszolút egyetértés a két fél 
között. De itt végülis a gazdasági igazgató a kulcsszereplő, mert ő ismeri a 
gazdasági helyzetet. Jelenleg 20 milliós hiánya van a cégnek. De nem gondoljuk, 
hogy ezt rá lehet terhelni a hallgatókra, szociálisan elég sanyarú a helyzet, nem 
szeretnénk, ha tömegesen elvándorolnának innen emiatt. 

- Aki ezt a pályát választotta, már eleve áldozatot vállalt. Ami diplomaosztás 
után várja : összevonások, leépítések, minimális fizetés. 

- Ismeri a viccet ? Az értelmiségnek két útja van: az egyik az alkoholizmus. A 
másik az járhatatlan. Szóval, elvileg vannak itt lehetőségek. De Isten őrizz, hogy 
azokon elinduljon az ember, mert beláthatatlan következményei lesznek ! 

Barócsi Edit Ditta 
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Gyere a vasutasba'! 
Hív a vasút, 
mára vár. 

A lehetőségek gyára: APRÍTÓGÉPGYÁR 
Érre felvághatunk! 

Akivel mindig nyerünk: 
SZERENCSEJÁTÉK RT. DEBRECENI IGAZGATÓSÁGA 

Jász Ételbár! 
Mennyei ízek! 

Alacsony árak! Mindenkit szeretettel várunk! 
Bár gondban vagyunk az anyagiakkal,de van eg}' biztos olcsó üzlet: 

JÚLIUS 
MEINL 

FORD DARÁZS: 
Oda repülünk, ahol a minőségre van szükség! 

Minden csütörtökön újászülethetsz a Százszorszépben! 
Vár a Mara divat! Itt megtalálod amire szükséged van. 

Lehel téri ékszerboltINe felejtsd el, közelednek az ünnepek! 
Egy biztos rúgás , telitalálat! 

Cél: a Goól! 
Új hangok az éterben! 

ROCK-KER 
Kéthetente főiskolai buli a RAP CAFÉ-ban! 

Könyvekben nagy választék a Kőhídi könyvesboltban! 
QLTCK MEAL: A fiatalok ízlelőhelye! 

PINCE KFt! Rákóczi út 49. 
Tere-fere! Ahol megy az eszem-iszom, dínom-dánom! Várunk! 

Kőnigbrau! Minőségi szórakozás! 
Hogy mindent halljunk és mindent lássunk Jászberény életéből! 

Rádió Jb.,TV Jászberény! 

http://TPv.MOGATOIN.AK


Üdv a sportbarátoknak és sportbarátnőknek (akinek nem inge-meze, ne vegye 
magára). 

Mint az köztudott, főiskolánk a TF mellett - a hazai felsőoktatás és sport 
fellegvára, melynek legerősebb bástyája az NB1 B ligás női kézilabdacsapatunk, 
amely tavaly az előkelő.4. helyen zárta a bajnokságot. Az idei bajnokságban 
közepes kezdés után (1 győzelem 2 vereség) ismét magára talált csapatunk, 
melyet az utóbbi 5 győzelem igazolt. Ezek közül kiemelkedő a Nyíregyháza ellen 
idegenben elért bravúros győzelem, amire régóta vártak már lelkes szurkolóink a 
Nyíregyháza 4 éve nem talált legyőzőre hazai pályán). A következő mérkőzés 
november lo.-én pénteken 18 órától lesz a Bercsényi úti Sportcsarnokban, a 
JTKF DSE a KŐBÁNYAI KC csapatát fogadja. Sok szeretettel várjuk az újabb 
lelkes szurkolókat, érdeklődőket. A belépés ingyenes. 

A csapat eddigi kiemelkedő teljesítményét nagyban élősegítette a maroknyi, a 
csapatot vidékre is elkísérő lelkes szurkolótábor odaadó biztatása, amit nagyban 
elősegített az ún.'Ugrin füzet'-ből való erőteljes jegyzetelés. Főiskolánkban 
továbbá főbb sportágat is művelnek lelkes amatőreink, úgymint tenisz, röplabda, 
kosárlabda,aerobic, ping-pong, no és a suliiban állandó szexuális zaklatásnak 
kitett férfiak utolsó menedéke, a football. A focicsapat idei eredményei: 

Lehel SE II-JTKF 3:2 Ez nem volt kispálya, gyerekek! 
Ez viszont már az: GÓÓÓL Tanszék-JTKF 7 : 8 Igazi bravúr! 
A visszavágón: GÓÓÓL Tanszék-JTKF 8" 5 Sadbuttrue. 
A fiúk következő meccse: 
November 9-én, csütörtökön Budapesten , az Üllői úton (nem 129): 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola Páncélos szakának hallgatói-

Jászberényi Tanítóképző Főiskola minden szakának hallgatói illetve: 
November 16-án csütörtökön délután a GÓÓÓL Tanszék elleni mindent 

eldöntő összecsapás következik, előreláthatólag a Bercsényi Sportcsarnokban 
.Mindenkit szeretettel várunk! 

Egyéb fontosabb eredmények: 
Kecskeméti SC-Diósgyőri Red Devils FC 1:2 
Győri ETO FC-DVSC még Red Devilsebb 1 : 2 
A Ferencváros-B VSC mérkőzés lapzárta után ért véget. 
(Stábunk tippje: 1-3) 

Oszy és Kosa Mese 


