
15. évfolyam 3. szám a JTIF lapja á ra : 20-Ft 

fOJ-ÍRfll 

Hőn szeretett intézményünk egyelőre tanítóképző főiskola, viszont a hallgatók közül e.zyre keveseb
ben szánják magukat a tanítói pályára. Lassan teljes egészében felszívódnak, eltűnnek a regi értékek 
eszmények. Pedig ehhez nemcsak a megváltozott körülmények, hanem mi magunk is bazzájáruluni: 
Elég 30-as évek falusi tanítójára gondolni, akit tisztelt az egész helybéli közösség, vagy 10 ewel ezelöu 
az "átkos" korszakban mennyire masabb volt a pedagógusok társadalmi megítélése. Hiába, a korszel
lemmel együtt ez is változik . A szakma megbecsültsége egyre csökken ebben az értékvesziea világban' 

Kevesen tudnak elhelyezkedni a pályakezdők közül képesítésüknek megfelelően, pedig ;o lenne ha az 
iskolák tantestületében az arány megváltozna a fiatal tanerő javára. Nélkülözhetetlen es elkerülhetetlen 
aktuális a pedagógusszakma megújulása. 

A nemzetnek szüksége van a távlatokra, a jövő alakítása pedig a mi kezünkben van. Se.-zn elkesered
nek a jelenlegi tendenciákat látva. és..bcleesnek a kétségbeesés és remén\Tesztettség csapatába. Igaz 
hogy a jövőbe optimistán nézni és hinni nagyon nehéz. A tehetetlenség és erőtlenség érzése z fogyaszic: 
társadalom nyomasztó elkcnyelmesültsége nagyobb veszelvt rejt magába, mint az ideoiegrz! elnyomás, 
mely inkább ellenállásra késztette az értelmiség józanul gondolkodó töredékét a regi rendszernen. 

Nem szabad elfelejteni: a szellem életképessége felteielezi emberi létünket. 

A fogyasztói társadalom eszménye a materiális értekrendet akarja belénk ültetni, a vegetálás szintjére 
akarja degradálni az embereket, gondolkodó nemzetből gyarmati bérmunkás néppé akarjak züllesztem 
az országot. 

Igazabol csak egészséges nemzettudattal, a nemzet erdekeihez lojális .öntudatos értelmiség vezetése
vei, felemelt fővel juthatunk el Európába. 

A nemzet életképessége a tudattól függ. és a közeljövőben dől el minden. 

A magyarság történelmi válaszút elé érkezett, és az értelmiség - a társadalom feje - fotózott felelő
séggel tartozik a nemzet eljövendő sorsa iránt. 

Kikel nevezhetünk értelmiségieknek'.' 

Azokai . akik a jobb szaktudás elsajátítására törekszenek, tisztában vannak a nemzeirevelő munka 
sorsdöntő ibntosságá\-al. akiket a nemzet felemelkedése, szellemi színvonalának növelése es jóléte iranu 
elkötelezettség inspirál. Azokat, akik az általános közjóért es humánumért cselekszenek. Elfogadhatatlan 
a gazdasági szakemberek öncélúsága és a politikai bürokrácia felelőtlensége. 

Mindenki tettekben méretkezik meg! 

A pedagógustársadalom mellőzöttsége ellenére nekünk magunknak, jövendő értelmiségieknek kei: 
cselekednünk ebben az anyagilag ambicionált világban - ami nem könn>ii. Ezért úgy érzem, főiskolán
kon nagyobb elkötelezettség és tudatosság bírható el mind az oktatók, mind pedig a hallgatóság részerői 

Sárközi László (ifjú WERTHERl 
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HÖK 

• Február végén tartottuk meg a HÖK 
küldöttgyűlést, ahol tájékoztattuk a je
lenlévőket a diákokat érintő változtatá
sokról. 

• A tandíjmentességet a Főiskolai Tanács 
által elfogadott szabályzat alapján dön
töttük el. A Törvény alapján a hallgatói 
létszám 20%-ig adható tandíjmentesség. 
A HÖK és a DIB 10% mentességet és 
20% kedvezményt adott. 

• Az új ösztöndíjrendszer szintén a Főis
kolai Tanács által elfogadott szabályzat 
szerint lett bevezetve. Az évfolyamátlag 
alapján történő pénzbeli juttatás sokkal 
igazságosabb, még ha sokan nehezen 
veszik, hogy kevesebb pénzt kapnak, 
mint az előző rendszerben. . 

• A jegyzettámogatási keret felosztásáról a 
Tanulmányi Bizottság döntött, ennek 
értelmében az 1996/97-es tanév első fél
évében 1500 Ft készpénz és 1000 Ft ér
tékű bon jár, amit a főiskola jegyzetbolt
jában lehet levásárolni. 

e Bármilyen problématok van. forduljatok 
bizalommal a hökösokhöz. 

Papp Géza 

KOB 

• 1996. március 2-5. között Szlovákiában vezetőképző táborban vett reszt Váczi Gyula Kol
légiumi igazgató es Ratkai Zsuzsa KOB tag 

• 1996. febmár 27-en megtartott KOB megbeszélésen Banhid: Tibor lemondott 
• 1996. március 19. Kollégiumi Közgyűlés a sürgős es halaszthatatlan ügyek megvitatására és 

megszavazására 
© A Kollégium igazgatója Váczi Gyula. Farkas Ferenc továbbra is nevelőtanár marad 

Pömpö 

Iskolánk Zajos Élete ZSEBZSIRÁF 
a JTIF lapja 

Főszerkesztő: Barócsi Edit Dirta 
Technikai munkatásrs: Marosvölgyi Mónika. Besenyi György 

Felelős szerkesztő: Dr. YVirth Lajos Felelős kiadó: Dr. Benedek Sándor 
Megjelenik negyedévenként, 100 példányban. Lapeng. szám: III/isk/141/820/1988. 
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DJB 

• 1996. ápr. 23-án /kedd/ DJB közgyű
lés. 

• Négy évfolyamképviselö választás a 
következő tanévre. 

• A DJB új szabályzata (mert idáig 
nincs) elfogadása, javaslatok meghall
gatása. 

• Feladatnak szeretnénk tekinteni a HÖK 
kontroll.szerveként működést. 

» Megvalósítandó elveink: a megbízható, 
pontos precizitás, ennek érdekében 
várjuk észrevételeiket, építő kritikáito
kat. 

» Addig is eredményekben gazdag, sike
res időszakot kíván a DJB! 

Bánhidi Tibor 
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KOLLÉGIUMUNKBAN RÉGI ^ 
HAGYOMÁNYT PRÓBÁLUNK 

FELELEVENÍTENI: 
ÚJRA BEINDULT A FILMKLUB. É 

A lehetőségek adottak: tv, videó 
és a filmek, az érdeklődők ke

vésbé, de bízunk. 

Nem kívánunk magasztos eszmék
nek visszhangot adni, viszont a lelki-
és gondolati mélység meghatározó a 
filmek kiválasztásánál. A produkciókat 
az európai és a magyar filmkínálatból 
válogattuk, mely rányomja a hangula
tát egy-egy alkotásra. 

Terveink közt szerepel egy-egy rö
videbb sorozaton belül sajnos még 
ismeretlen - illetve kevésbé ismert -
magyar alkotó, alkotás bemuta:ása( 
Bódy Gábor. Jancsó Miklós...) iileíve 
kuriózumnak számító filmek (pl. 
Rocktérítők) levetítése. Ezek vitaiéma
ként is szerepelhetnének egy-egy Klub 
alkalmával. Természetesen a ti véle
ményeiteket, javaslataitokat is szíve
sen fogadjuk. 

Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani főiskolánk KVT-nak a filme
kért, és a KOB-nak a lelki támogatá
sért. 

A filmklub remélhe
tőleg minden szerdán 
19h-kor kezdődik a 
kollégium társalgójá
ban. Minden érdeklő
dőt szeretettel varnak 
a szervezők: 

Jurta Edina és T.J.N. 

Számítógépes 
bolondságok 

•* A RAM ROM-
okban hever. 

:;? Tanár úri A 'Tormát 
__ c:" parancsot kellett 
^ ' kiadni?' 

íf Itt ez a jó kis 
RESET gomb. Mi lenne, ha meg
nyomnám? 

••* HÁNY OKTÁVOS EZ A BILLENTYŰ
ZET? 

••r TÖRÖLD LE, FIAM. A KÉPERNYŐT! 
... JÓL VAN. MOST BELÜLRŐL IS. 

" M i b e n méri;-: a fáj le!-: r.= : v -
s á g á t , és r.iber. t á r c l j á k a 
k e c s e s s é g e - , ke Í v e s s é - e " : 
(Bájtokban 

•^Levágtuk Móni nevű disznónkul. Most 
itt siratjuk a Mont-toron. 

•" Hogy hívják a számítástechnika tanár 
kutyáját0 (Flopi) 

'•* A WinWord után megjelent a leg
újabb Windows-termék, a 
WinChester. 
Mi az, amikor az apa keményen ei-
agyabugyálja a fiát, mert az tönkre
tette a számítógepét? 
C 3Bta.:r,,<tl.''sre:r*> 

;~ ff- cCfCirící, áá-.vrx {üCc van: áaL lát. 

:" Minden mechanikus ege: nini. mer: go
lyója van. 

"A félkövér be:űtípus mellé újdon
ságképpen lé:rehozté< a félig aláhú
zott betűtípus: is. 

•'•- Ha a mouse lef: buttonjával 
klikkentünk, SKkor a megjelenő pop-
up menüből ki kell sze.ektálni az in
verz sávkurzcrral és az Enterrel a 
wrap on opciót. 

Besenvi Gvorgv 



ZENES - TÁNCOS ... 

25. hétfő: 
S diák-rektorválasztás 
S biliárdverseny, tivornya a Königbrau-ban 
S Képzőművészeti kiállítás a főiskolán 

tanító művész-tanárok munkáiból (Máté 
György, Palkó József, Telek Béla) 

•f Nemlétező Tárgyak Kiállítása 
(Lehetetlen Dolgok) 

26. kedd: 
S tanár-diák focimérkőzés 
•S asztalifoci bajnokság (cso-cso) 
•S Rap Cafe-ban tivornya 

3 -j 

' N v v 

27. szerda: 
V" ICE Lehel-JTIF nagypályás labdarúgó 

mérkőzés 
^'Oktató- hallsató bál (zártkörű) 

28. csütörtök: 
S Mindent vagy semmit! - egész napos vetélkedő oktatókkal 
S Hőlégballonos bemutató a kollégium füves területén 
^ Este: zenés-táncos mulatság 

29. péntek: 
C^--. S Oktatói Ki Mit Tud 

^ Ki a legklasszabb fickó és lány a főiskolán? 
(vetélkedő) 

S Dallas -vetélkedő 
S Kollégiumi futóverseny 

//^ ^ J Este koncertek: Schoolmasters, Maiy Yane, 
- S Hajnalig DISCO Jenővel 

Fö támogatónk a Budapest Bank Rt. Szolnoki Fiók. Jászberényi Kirendeltsége 
SZÁLLÁS?: 1 

2&0O Ff az alvókártya egy éjszakára a külsősöknek ^ 
BELEPŐ?: _(("__ 

28-29-én a Rap Cafe-ban az esti programokra külsősöknek - .' 7Q 
f uap mmm Ff, ss »/### &oo Ft \ _) 

A mérkőzések ingyenesek*. ^ = = 3 
A programok a kollégiumban\tsmzk. 



TÖRVÉNYEK, J O G O K P | 

flRMIYKCTI 

Magyarország 1989-ben aláírta a gyermekek jogairól New Yorkban elfogadott egyez
ményt, az Országgyűlés pedig 1991-ben megerősítette. Ennek értelmében bemutatkozó 

jelentést, majd ötévenként az időközben történt változásokat ismertető tanulmányt kell az 
ENSZ szakbizottsága elé terjesztem. 

A Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács (GYIKT) a Miniszterelnöki Hivatalban "már" 
bemutatta a gyermeki jogok magyarországi helyzetéről szóló jelentést. (1993-ra kellett volna 
elkészülnie!!) A dokumentumot hamarosan az ENSZ főtitkára és a szervezet illetékes szakbi
zottsága elé terjesztik. 

A jelentést megtárgyalta a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács, a Parlament Ifjú
sági Bizottsága és véleményt nyilvánítottak róla a különböző civil szervezetek is 

A társadalomban alapvető szemléletváltásra van szükség a gyermekek jogi helyzetének 
megítélésével kapcsolatban. Minden bírói és államgazdasági eljárásban figyelembe kell venni a 
gyermekek szavát. Jogaik érvényesítésekor személyiségükben fejlődő, de már jogképes állam
polgárként kell őket kezelni. 

A jelentés kiemelt fontosságot tulajdonít a gyermekekkel kapcsolatos büntetőjogi törvé
nyeknek, és rámutat arra is: a parlamentnek minél hamarabb el kell fogadnia a gyermekvédelmi 
törvényt, illetve a közoktatásról és a szakképzésről szóló törvény módosítását 

A jelentésből az is kiderül, hogy Magyarországon a gyermekek 96 százaléka a tanköteles 
kor felső határáig elvégzi az általános iskolát. Ez az arány 1989-ben meg csak 93 szazalék volt 

Befejezte munkáját az a ket szakértői bizottság is, amelyet a művelődési tárca hozott létre a 
közoktatási, illetve a felsőoktatási törvény módosításának előkészítésére. A minisztérium meg 
márciusban (!) szeretné mindkét módosítás tervezetét a kormány elé terjesztem 

A közoktatási szakértői bizottság egyik legfontosabb javaslata, hogy a közoktatási intézmé
nyek fenntartását az állam a mai 55-oű szazalék helyett legalább 70 százalékban támogassa. így 
az önkormányzatokra háruló teher mar nem veszélyeztethetné az intézmények tetet. A szakér
tők a tanulólétszámot figyelembe vevő. feladatarányos finanszírozás torvénybe iktatását szerei
nek, az ideinél magasabb es az intézmények sajátos feladatait elismerő kiegészítő normatívával 
A tervek szennt nem nőne a tanulócsoportok átlagos és maximális létszama. 

§ 

A felsőoktatási szakértői bizottság módosító javaslata szerint a felsőoktatási képzés négy 
szintet foglalna magába: a felsőfokú szakképzést (post secundary), a főiskolai, az egyetemi es a 
doktori képzést. 

A javaslat a normatív finanszírozás elveit, az intézményi integráció es a felsőoktatási szövet
ségek megalakulásának ]og: hattere:, kritériumait és működésének feltétele:: :s rögzíti maid. 
Továbbá tartalmazni fogja a felsőoktatás országos szerveinek (akkreditaciós bizottság, felsőok
tatás: es tudományos tanácsi kompetenciaját. es meghatározza, illetve rögzít: a hallgatói joue-
kat('» es kötelességeket, \aiamint ;.z intézményi vezetők kinevezésének es v.sszahivasar.ak 
döntési rendszeret. 

file:///aiamint
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A művelődési tárc"a 90 napot kapott a törvénytervezet kidolgozására. 
A felsőoktatásban egyre gyakrabban jelentkező válságjelenségek (tavaly 2,6 milliárd Ft az 

összadóssága a felsőoktatásnak), egyes intézmények katasztrofális helyzete (reálértékben 40 
százalékkal csökkent a támogatás), a felgyorsuló államháztartási "reform" (lásd elvonások), s 
az ezzel párhuzamosan - érthetetlen módon - egy növekvő továbbtanulási igény (öt év alatt 50 
százalékkal nőtt a hallgatói létszám) tette halaszthatatlanná a mielőbbi cselekvést. 

Ugyancsak tarthatatlanná vált az- a,szétaprózott felsőoktatási struktúra, amelyben egyidejű
leg van jelen a hiány és a pazarlás. A normatív finanszírozást egyelőre csak a képzési költsé
gekre alkalmazzák majd (ez az intézmény költségvetésének 40%-át teszi ki), a létesítmény
fenntartási költségeket ez egyelőre (!) nem érinti. Elkészültek a hallgatói létszámokat és azok 
szakterületi megoszlását vizsgáló számítások. .Az 1997-98-as tanévtől kezdve pedig a Művelő
dési Minisztérium határozza majd meg - a pillanatnyi munkaerőpiaci igényeknek megfelelően -
az egyes szakterületekre felvehető hallgatók létszamát. Minden intézmény bármennyi hallgatót 
felvehet, de költségvetési támogatást csak a Felsőoktatási és Tudományos Tanács által megha
tározott számban kaphat' Megkezdődik a felsőoktatás piacosítása is: azonos képzést adó in
tézmények közül az formálhat jogot nagyobb támogatásra, amelyik jobban, gazdaságosabban 
és jobb minőségben "termeli" ki a diplomát. (Ne legyenek illúzióink: a teljesítmény megítélése 
mindig szubjektív.) 

A törvénymódosítás másik kiemelt pontja az egyetemi-főiskolai szövetség, tehát egy új fel
sőoktatási intézmény jogi alapjainak megteremtése. A szövetségi tervezet benyújtásához ala
pos, minden részletre kiterjedő megvalósíthatósági tanulmánynak kell csatlakoznia, amelynek 
bizonyítania kell a leendő szövetség szakmai, gazdasági előnyeit Például a tagintézményeknek 
ésszerű távolságra kell elhelyezkedniük, bizonyítaniuk kell. hogy oktatási-kutatási tevékenysé
gük egymásra építhető, a párhuzamosságok felszámolhatok, közosgazdasagi és igazgatási veze
tésük megteremthető. - s ezekkel megtakarítások érhetők el. Csakis az ehhez kapcsolódó, új 
feladatok ellátására adható majd pótlólagos költségvetési támogatás, - amely akár vissza is fi
zethető, ha a feltételek nem teljesülnek' 

A tervek szerint az új felsőoktatási szövetség vezető testülete a szenátus lesz, amelyben egy
harmad részben vezető oktatok, egynegyed részben (ami nem is olyan kevés1) hallgatok ülnek 
majd. A szövetség legfontosabb gazdasági ügyeiben a szövetségi elnök dönt majd. aki függet
len a tagintézménvektől(') s akar meg is vétózhatja a szenátus döntéseit. Munkáját egy gazda
sági bizottság is segíti, amelynek tagjai az állam képviselőjén kívül olyan külső szervezetek, 
amelvek anyagilag is hozzájárulnak a szövetségek működéséhez. 

Az oktatok, a diákság, a felhasználói szféra egviittes képviselete lehet a garancia arra, hogy 
az új tipusú felsőoktatási intézmények racionálisan es gazdaságosan működnek majd. 

Barócsi Edit Ditta 

Két nagy ajándéka van az életnek: az egyik a fantázia, a másik a humor
érzék. Az egyik segítségével el tudjuk képzelni, milyen szép lehetett volna 
az életünk, a másik segítségével viszont elviselhetjük a valóságot. 

Széchenyi Zsigmond 

- h -



V E R S E K 

LILLÓ a l k o t á s a i 

A XX. SZÁZAD 
VÉGÉNEK 
ZAJOS FORGATAGÁBAN 
MÉG MINDIG 
ARRÓL ÁLMODOM 
A VAKLÁRMA MÖGÖTT, 
A ZÚGÓ FORGATAG MÉLYÉN 
REJLIK EGY 
ŐSZINTE LELKI KAPOCS. 
MELY ÖSSZEKÖT MINDEN EMBERT 
"HANGOSÁÉBAN "BÁRMELY 
SIVALKODÓ HANGZAVARNÁL. 

EMLÉKMÁS 

Képed a kezemben 
Lényed a szememben 

Sose felejtem. 
Hangod a vonalban 
Tested gondolatban 

Velem marad. 
Pénzem a zsebemben 
Szavad a fülemben 

S a vonat feléd robog. 

SZÁMADÁS 

VIGYÁZZ A NAGYRA TÖRŐ 
SOKLAT MONDÓ SZÉP SZA
VAKKAL. 
HISZ 
SOKSZOR A CSEND HANGJA 
AD SZÁMOT ARRÓL IS: 
A VÁGGYAL ALATTOMOS 
JÁTÉKOT l Z AZ IDÖ. 

G.P. 



BETAKARLAK ISZONY 

Lágy ölelésben is érzi szívem : 
Dideregsz - távoli ég hava hull 

odabenn... 
- Miért fázik a lelked9 - némán 

kérdi §zemem 
Nem jön felelet. Nem szólsz. 
De hiszen Te zokogsz! 
Kicsi lány, sose félj - csak fogd a 

kezem, 
S én - hogy múljon a tél szelíden 
Kikelet - tündöklő képzeletem 
Meg az álomból szőtt 
Szerelem - takaró selymét majd 

rád terítem. 

Túl nagy a csend - AZT a percet 
várja 

A fal mellett némán_a Semmi árnya 
Torzult mosollyal már ott lapul 
Sikoly hasít az éjszakába 
S egy hófehér galamb véráztatta 

szárnya 
le

metsz
ve 

az 
ut-

ca-
kő-

re 
hull 

APOKALIPSZIS 

LONELY 
(HAMAR) 

Titkaim kapukulcsát elhajítom 
Maroknyi kincsem rég szét-

osztogattam-
Üres zsebemben hegedül a csönd-
Sehová bandukolok sehonnan. 

Fészekhagyó álomcsibéim ' •. 
Meg se várták, amig kikelnek... 
Virrasztok minden éjjel s hűlt 

helyük 
Melengetem, ha már nagyon 

dideniek. 

Meghasad énem - lám -
magával társalog: 

- Őrült vagy! 
- Őrült. Na es, ha az vagyok0 

A teremtés óta 
minden fül süket. 

pedig csak egy parancs van. 
S én ? Magamból kikelhetek. 

üvölthetek. 
mégse ém senki szavam. 

EMBER! MÍG ÉLSZ. SZERESS! 
Aztán összehúzom magam 

jeges szél híj át 
hazaindulok. 

A Világ trónján pedig 
ott ül az Isten 

es zokoü. 



Csak lányoknak? 

Egy döntés sokszor egy teljes életet elronthat, de erről sokat beszélni fölösleges, inkább jól keü 
csinálni. 

Egy magzat naplója 
okt.5. Ma megkezdődött az életem. Még senki sem tudja. Apám és anyám sem. De én igen. Ki
sebb vagyok a gombostű fejénél, de minden adottságom meghatározott. Önálló ember. A szem olyan 
lesz. mint anyámé, a hajam szőke, mint apámé, és az is eldőlt, hogy lány leszek. 

okt.22. Már ki tudom nyitni a szám. 

okt.25. Ma elkezdett dolgozni a szívem. 

nov.2. Hogy nő a kezem, meg a lábam! Persze, még születésem után is sokat fogok nőm. 

nov.20. Édesanyám csak ma tudta meg. hogy engem hord a szíve alatt, biztosan nagvon örül. 

nov.25. Már a szüleim is tudják, hogy kislány leszek, biztosan azon tanakodnak! hogy mi legyen a 
nevem, én is szeretném tudni. 

nov.28. A szerveim teljesen kifejlődtek, már egész nagy vagyok. 

dec.10. A hajam, a szemöldököm is elkezdett nőni. Mennyire örül majd an\tika_~ a szőke kislányá
nak. 

dec.24. A szívem teljesen kifejlődött. Állítólag vannak olyan kisbabák, akik valami szent szívbaj
u l jönnek a világra, a doktor bácsinak rettentő sok munkába kerül, hogy az ilyen kisbabákat operációk
kal megmentsék. 
Hála Istennek, az én szivem rendben van. Egészséges es erős leszek, mindenki örül mc:d nekem. 

dec.28. Ma MEGÖL az Édesanyám. 

Bánhidi Tibor 

A DOHÁNYZÁS CSUPA HASZON 
(AVAGY NÉZZÜK A JO OLDALÁRÓL) 

.-$ Dohánya:-.! Fogaid és körmeid garantáltan megsárgulnak. (Igazán szívderítő' Iái- •l^^"-^ 
vány.) / \ 

* Dohányozz'. 20-30 év múlva a tüdőd fekete színben fog pompázni, és a fekete még 
sokáig divatban marad. 

.<• Dohányozz! Rögtön felnőttnek fogod érezni magad. 

.<- Dohányozz! Barátaid szemében nagyot nősz, (A felnőttek szemében továbbra is csak 
egy dohányzó kisgyerek maradsz.) 

.<- Dohányozz! A dohányzás karcsúsít. (Elérheted, hogy negyvenéves korodban már cumtvázfént járhatsz 
az. emberek között. Ha ez. neked nem is sikerül, a hatások majd a gyerekeiden jelentkeznek.) 

.-v Dohányozz! A tudomány hálás lesz. neked, hisz ösztönzésedre feltalálják a tüdőrák gyógyszerét. 
-x- Dohányozz! A dohányzás ráncosit. A ránctalanitó krémek gyártása föllendül. 
.s.- Dohányozz! Fújd a füstöt azoknak a makacs, nem dohányzó embereknek az. orra dá, akik még midig 

nem látták be, hogy a friss levegő káros az egészségre! 

Kun 



Életmód 3 

MÓNI LÓG (MONOLÓG) 

Már negyedik napja csak a Mjúzlktévét bámulom. Baromi jó. Mindig 

ugyanaz van. Ropogós rep,mIrgalmatlan havi metál, magzatelhajtó 

mlx. 

Dejobaromljo van. Tökre baromira hülyeség lenne suliba menni, 

mikor Itthon Is ülhetek a NONSTOPMIJÚZIK előtt. Ez a prostitu

ált élet, ez a bélsármlnőségű élet csak így viselhető el. Lelö-

-̂ v_ kök egy kólát. Lelökök még 

egyet. Már negyedik napja 

lökdösöm a kólákat. Itt az 

üres üvegek magányában csak 

az emtlvldít fel. Nem ti vi

sítotok. Ha nagy leszek, 

sztár leszek. Profi MTV-

néző. Meg kólagurító. Pedig 

sokszor mondogatják, hogy 

kislányom szedd már össze 

w ̂ ^IS^íi 
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;Üsi 
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magad, nem lehet mindig az MTV-t bámulni. Ilyenkor engedelmes

kedem, és átkapcsolok az RTL-re. 

Baromira jó az RTL i s . Rémjó. Igaz, egy rossz illatú szót sem 

értek belőle (ebben némileg hasonlatos a matematikához) , de 

szép emberek vannak benne, meg vannak báró reklámok, meg vannak 

számlálva a napjaim. Mert vissza kell menni valamikor az isko

lába. Mindegy. Majd felveszem videóra az elmaradz részeket. Kó

lát meg baromira lehet inni a büfében i s . 

Besenyi György 



! KRITIKA 

Furcsa gyerekdalok 

1. Katalinka szállj el 

Ez a kedves kis ének kiválóan alkalmas elalvás előtt gyermekünk nyugalmának stabilizálására. 

"Katalinka szállj el jönnek a törökök." 

A baba még sóhajt néhányat, majd lecsukja szemét. 

"Sós kútba teszneL onnan is kivesznek. 

Kerék alá tesznek, onnan is kivesznek." 

Ezek a kínzóan aranyos sorok hozzák meg gyermekünk boldog álmának témáját. 

"Ihol jönnek a törökök, mindjárt agyonlőnek." 

Aludj szépen, kicsim! 

2. Gólya, gólya, gilice 

Szintén a lazítást segítő dalocskával állunk szemben. Csoportos tanulásra is alkalmas 

"Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad0" 

Bevezetőnek nem rossz. Balesete volt szegény gilicének, vagy talán az intim bete: nem végezte 

tökéletesen a dolgát'7 Kiderül a következő sorokból: 

"Török gyerek megvágta." 

Most már világos. Ez is horror-nóta. A török nagyot vág. 

"Magyar gyerek gyógyítja." 

Xos. ez a tény sem kevésbé horronsztikus. főleg, ha belegondolunk az egészségügy anvagi 

helyzetébe. Mert mire futja egy magyar kórháznak9 Mivel gyógyítanak'1 

"Síppal, dobbal, nádi hegedűvel." 

3. Iglice. szívem, iglice 

Semmi baj nem lenne ezzel a dallal, ha történetesen az iglice - teljes r.even töMses iglice - nem 

egy szúrós, undok növény lenne. Még a tehenek is kikerülik a legelőkön. 

4. Hinta-palinta 

Ez az ének a javíthatatlan öngyilkosjelölt gyerekeknek szol. azoknak, akik mar az óvodában 

ráuntak az életre. 

"Hinta-palinta, regi Duna. kiskatona. ugorj a Dunába'" 

Besenvi Gvörsv 
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