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A Diákjóléti Bizottság (DJB) 
(3 Szeptember 25-én lezárult az 1996/97. tanév I. félévi ösztöndíjainak megbeszélése. 
0 November 5-ére elkészült a DJB Szervezeti és Működési szabályzata, amelyet kitűzünk a faliújságokra. 
O November 25-ig fogadunk el írásbeli kritikákat, módosító javaslatokat. 
O December 3-án DJB-választások lesznek. Minden csoportból 2 hallgatót várunk 15.00 órára a 

Tanácsterembe (Főiskola, 117-es terem). 

FONTOS 
O II. félévre február 7-éig kell leadni a szociális és albérleti támogatáshoz az adatlapokat és igazolásokat. 
O Az albérleteseknek is kötelező az igazolás mellékelése. 
O Az igazolások hitelességének ellenőrzése folyik!! 

Bánhidi Tibor 
A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 
A Hallgatói Önkormányzat Tanácsának tagjai: Váczi Virág (elnök), Hegedűs Tamás és Vöö Attila 
(helyettesek), Barócsi Edit Ditta, Barta Ágnes, Kecse Zoltán, Kesztyűs Zsolt, Kovacsik Annamária, 
Mihalov Nándor. 

Az elmúlt hetekben leginkább a Gólyabál szervezésével foglalatoskodtunk. Mire az újság a kezetekbe kerül, 
remélhetőleg már csak a kellemes emléke kering majd a Gólyabálnak. 
Mindenesetre utólagosan jó szórakozást kívánunk mindenkinek, illetve 
hála és köszönet mindazoknak, akik a szervezésben, lebonyolításban a 

/^S\ segítségünkre voltak. Köszönet a támogatóknak is: 

HOFBRAU 
POSTABANK 
OTP BANK 
JÁSZTEL RT. 
PEPSI 
RAPCAFÉ 
APRÍTÓGÉPGYÁR 
VIDEÓ 2000 
és a többiek. 

Más: 
Új főiskolai tanácstagokat választottunk, ennek eredményeként Nagy Anikó, Derbák Anna, Bánhidi Tibor, 
Matécsa Péter és Váczi Virág lettek az új tagok. Reméljük, a hallgatók érdekeit képviselve igyekszenek majd 
munkájukat maximálisan ellátni. 

Folyamatban van a "JTIF Hallgatókért" elnevezésű alapítvány létrehozása. Már csak a bírósági bejegyzés 
van hátra. Az alapítványt hallgatók fogják működtetni, az alapító okiratban meghatározott célok 
megvalósításának érdekében. Ezúton szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy szeretettel várunk 
bármilyen nagyságrendű felajánlást az alapítvány javára. (Vállalkozó kedvű szülők előnyben!) 
Terveink között szerepel még a tandíjmentességi szabályzat átdolgozása is. 
További kellemes tanulást, sikeres vizsgákat, boldog karácsonyt, élményekben gazdag szilvesztert és új évet 
kívánunk! 

Váczi Virág 
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HÍREK - hírek - HÍREK - hírek - HÍREK - hírek 
A Kollégiumi Bizottság (KOB) 
Sikeresen zárult a KÁOSZ Kollégiumi Napok rendezvénysorozata, melyet a kollégium fennállásának 10. 
évfordulójára rendeztünk meg 1996. nov. 4-5-6-án. Köszönetet mondunk minden résztvevőnek, szervezőnek 
és azoknak, akik munkánkat bármiféleképpen segítették. Egyetlenegy fájó pont, hogy a megnyitó ünnepségen 
kevesen vettek részt, pedig itt igazán módunkban állt volna köszönetet mondani azoknak a dolgozóknak, 
akik már 10 éve dolgoznak értünk. Ők név szerint: Zsuzsika néni a gondnok, Mancika néni a portás, Nagy 
János asztalos és Szabadiné Marika takarítónő. 

1996. nov. 21-22-én kollégiumunk rendezte meg a FEKOSZ (Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége) 
soron következő régióülését. A hét kollégium vezetőségi tagjai e két napon megbeszélték problémáikat, terveiket. 
A hét kollégium tagjai: Gödöllő, Sárospatak, Gyöngyös, Eger, Salgótarján, Dunaújváros és Jászberény. 

P.M. 

Az Idegennyelvi és Irodalmi Tanszék 
fakultatív programjai: 

^ angol nyelvű társalgás pszichológiai kérdésekről: szerdai napokon, 19.00-kor - F. és R. Switzer 
(Jászberény, Szent László u. 27. I./9.) 

<|, francia nyelvű társalgás, hallgatók felkészítése, válogatása a vechtai találkozóra: hétfői napokon, 
17.00-kor a 119^es teremben - Fabrice Broucaret, Szilágyiné dr. Hodosi Zsuzsanna 

+ francia filmklub: szerdai napokon, 17.00-kor a 118-as teremben 

^ német filmklub: hétfői napokon, 17.00-kor, 118-as terem (Madeleine Stöckl, Nagyné Paksi Margit, 
Sebestyénné Kereszthidi Ágnes) 

^ tanulmányi kirándulás (Strasbourg - Párizs 1997. április 2-7.) Fabrice Boucaret, Szilágyiné dr. Hodosi 
Zsuzsanna 

• A tanszékvezető hallgatói fogadóórája: hétfő, 15.00-16.00 
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TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 

1996 november 13-án a Főiskola Tanácstermében Tudományos Diákköri előválogatót tartottak, melynek 
sikeres továbbjutói a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián vehetnek 
részt, s ott különböző szekciókban bemutathatják vizsgálataikat, s az adott szakterület zsűrijei döntik majd 
el, hogy a felsőoktatásban tanulók közül szerintük kié a legértékesebb munka, s ezt díjazzák is. 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola Tudományos Diákkörének oktatói elnöke dr. Pethő László főiskolai 
tanár, aki koordinálja a tanintézmény mindenfajta ezirányú tevékenységét. Ám, mivel most két dolgozatnak 
is konzulense volt, ítészként nem kívánt részt venni. A TDK bírálóbizottságának tagjai voltak: dr. Karácsony 
János (a bizottság elnöke), dr. Stanitz Károly (a főiskola tudományos és kutatási ügyeinek felelőse), dr. 
Szabados Lajos, Juhász-Nyitó Klára, Barócsi EditDitta (a JTIF Tudományos Diákkörének hallgatói elnöke). 

Kilenc tudományos igényű munka készítői jelentkeztek: Tukacs Rozália: Tuzsér ragadványnevei (konzulense 
Horváthné Kispéter Zsuzsanna volt); Kollár Krisztina: Egy elfelejtett kormánybiztos, Beniczky Lajos 
pályafutása (konz.: dr. Wirth István); Barsi Mónika: A német és a magyar iskolarendszer összehasonlítása 
(konz.: Nagyné Paksi Margit); Szabó Mónika: A pályakezdő tanítók helyzete Németországban (konz.: dr. 
Pethő László); Kertész Csilla: Ötlettár tevékenységközpontú óvodai program összeállítására (konz.: Erdészné 
Molnár Marietta); Sörös Gertrúd: Az idegennyelv-oktatás helyzete a Jászság általános iskoláiban (konz.: dr. 
Fábiánné dr. Kocsis Lenke); Breuer Zsófia - Kocza Anita: A bajnoki jégkorongmérkőzések közönségének 
vizsgálatából (konz. dr. Pethő László); Szőcsné Főcze Mária: Csikvacsárcsi személyneveinek rendszere (konz.: 
dr. Farkas Ferenc); Baliga András: A szeretet, gyakorlati életmód Keleten és Nyugaton (konz.: Antal György). 

A bírálóbizottság döntése alapján továbbjutott öt hallgató: Tukacs Rozália, Kollár Krisztina, Kertész Csilla, 
Sörös Gertrúd, Szőcsné Főcze Mária. A többi munkát a bizottság néhány tagja nem tudta megítélni a 
bemutatkozások alapján, ezért a dolgozatok átolvasása után újra szavazni kell majd ezek sorsáról. 

Ami pedig az anyagiakat illeti. Az Ars Generális Alapítvány 12.000 forintot, a Hallgatói Önkormányzat 
5.000 forintot ajánlott fel a TDK alkalmából. Javaslatomra a bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a két 
összeget egyesítve, egyenlő arányban osztja el azok között, akik továbbjutnak. Hiszen a valódi szakmai 
megmérettetés még csak ezután következik, igazán hozzáértők körében, és azonos tudományterületeken; 
továbbá a szekciók az ország más-más városában üléseznek majd, s ezért utazási és szállásköltségek is 
terhelik majd az indulókat, melyet ez a csekélyke összeg fedezhet. 

Minden továbbjutónak sikert, tapasztalatokat és szakmai kapcsolatokat kívánunk az Országos Tudományos 
Diákköri Konferenciára! 

Barócsi Edit Ditta 

Abszetét obsz^rd 
Éjjel két óra. Taszilónál cseng a telefon. A vonal végén Arisztid. Megkérdezi: 
-Halló! 111-111? 
- Nem - válaszol Tasziló. - Ez 11-11-11. 
- Elnézést - mondja Arisztid -, akkor téves... 
- Nem tesz semmit! Úgyis fel kellett kelnem, mert csörgött a telefon. 
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI KONFERENCIA 
A főiskolai tanácstag választással egyidőben, 1996. október 28-29-én a debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Komputergrafikai és Könyvtár Informatikai Tanszéke, Kovács Máté Köre, valamint 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Kovács Máté művelődéspolitikus, könyvtártudós születésének 90. évfordulója 
alkalmából emlékülést és könyvtártudományi konferenciát rendezett, melyre meghívták a könyvtárosképző 
felsőoktatási intézményeket is. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolát Kiss Judit oktató, Hegedűs Zita és 
Barócsi Edit Ditta III. évfolyamos hallgatók képviselték. 

A plenáris ülésen méltatták Kovács Máté (1906-1972) munkásságát, akinek 1945 után közoktatásügyi 
államtitkárként jelentős szerepe volt a nyolcosztályos általános iskola létrehozásában, népkönyvtárak 
szervezésének megindításában. 1945-56 között a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatója, mely vezetése alatt 
vált a magyar nyomtatványok második nemzeti könyvtárává. 1954-57 között az ELTE Könyvtártudományi 
Tanszékének vezetője. Többek között elnöke volt az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanácsnak 
és a Magyar Bibliofil Társaságnak. Részt vett a Magyar UNESCO Bizottság és a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtártörténeti és Bibliográfiai Bizottságában. Munkásságáért számos állami kitüntetésben részesült, 
szülővárosában könyvtárat, utcát, díjat is elneveztek róla. 

A szekcióüléseken olyan kiemelkedő tudósok részvételével folyt a tanácskozás, mint Arnóth Károly, dr. 
Fülöp Géza, dr. Hangodi Ágnes, dr. Kertész Gyula, Nagy Attila, dr. Rácz Ágnes, Suppné dr. Tarnay Györgyi, 
akik többségükben Kovács Máté tanítványai voltak. 

A konferencia döntően az informatika és a könyvtár, a könyvtárosképzés kapcsolatáról szólt. Ez nem a 
jövő, ez a jelen! Humántudományból egyre inkább reáltudománnyá vált: több helyen már nem könyvtár, 
hanem informatikus könyvtáros szaknak nevezik, s áthelyeződött a természettudományi tanszékekre. Könyvtár 
és könyvtárosképzés elképzelhetetlen számítógép, informatikai berendezések nélkül: könnyíti, gyorsítja a 
keresést, a tájékoztatást. Irigylésre méltó számítógépes ellátottságról és hozzáférésről értesülhettünk minden 
főiskola, egyetem esetében. Ami ezekben az intézményekben hosszú évek óta természetes, az nekünk, a JTIF 
hallgatóinak csak egy, a jövő évezredben teljesülő vágyálom marad. (?) 

Több felmérésből kiderült azonban, hogy a gyors, pontos tájékoztatás mellett a könyvtárostól leginkább 
azt várják el az olvasók, hogy személyes(ebb) kapcsolatot alakítson ki velük, beszélgetőtársuk is legyen. Az 
emberi szóra és törődésre a 21. század küszöbének technikai felszereltsége mellett is jelentős igény van! 

Aki pedig még jobban el szeretne mélyedni választott szakmája rejtelmeiben, kiegészítő és posztgraduális 
képzés keretében van rá lehetősége. Ám a könyvtárhasználati ismereteket is tanítani kell. Az általános iskola 
I. osztályától van erre lehetőség a NAT alapján, egészen az orvosképzésig, ahogyan ez a DOTE-n gyakorlattá 
is vált. 

Egyetlen ország sem rendelkezik idegen nyelvű, a könyvtárügyet teljesen felölelő referáló lappal, csak 
Magyarország. E lap most 25 éves és angol nyelven a világ 53 országában olvasható. 

Köszönetet szeretnénk mondani dr. Harmat Máriának, a könyvtártudományok docensének, a könyvtár 
szak felelősének a lehetőségért, Gulyás Miklósné gazdasági igazgatónőnek a támogatásért, és dr. Knorrné 
Csányi Zsuzsanna igazgatónőnek, hogy mindezekről a főiskola könyvtárinak olvasótermében valamennyi 
évfolyam könyvtárszakos hallgatóinak, a könyvtár dolgozóinak, valamint a gyakorló iskola és a város 
középiskolái könyvtárosainak beszámolhattunk. 

BEd 
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Országos Matematika Verseny 
/Sárospatak, 1996./ 

A tanítóképző főiskolák nappali tagozatos hallgatóinak megrendezett matematika-versenyét Sárospatakon 
bonyolították le ebben az évben. Jászberényben a Millecentenáriumi Matematika Versenyen dőlt el, hogy kik 
képviselik tanintézményünket. Ezt a selejtezőt október 3-án délután rendezték meg 17 fő részvételével. A 
feladatok között 2 alsós, 2 felsős és négy középiskolai versenyfeladat szerepelt, melyeket több-kevesebb sikerrel 
oldottak meg a hallgatók. Az első négy hallgató sorrendje: 

Várkonyi János 2. g 

Szlama Szilvia 2. g 

Bánhidi Tibor 2. s 

Pusztai Mónika 3. f 

Ők jutottak be az október 24. és 26. között lebonyolított országos versenyre. 

Október 24-én érkezett meg a 14 csoport. Sajnos, két főiskoláról csak hárman-hárman jöttek el, így 54 ifjú 
matematikus vágott neki másnap a döntőnek. Október 25-én, pénteken, az ünnepélyes megnyitó után, 9 
órakor kezdődött a döntő, és 13 óráig tartott. Megítélésem szerint a feladatok nehezebbek voltak, mint az 
előző években. Ez is mutatja, hogy egyre színvonalasabbak a tanítóképzők közötti versenyek. 

A szombati eredményhirdetés után a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola hallgatói örülhettek 
a legjobban, mivel egyéniben és csapatban is ők szerezték meg az I. helyezést. Ezúton is gratulálunk nekik! 

A Jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatói közül Szlama Szilvia érte el a legjobb eredményt. 29 pontjával 
15. helyezett lett egyéniben, amiért különdíjban is részesült. A többiek a középmezőnyben foglaltak helyet: 

Bánhidi Tibor 25, Várkonyi János 20, Pusztai Mónika 17 pontot ért el. A csapat az 5. helyen végzett. 

Dicséret illeti a szervezésért a sárospatakiakat, mert nagyszerű hangulatú versenyt rendeztek. Péntek 
délután megtekinthettük a várat, a sárospataki gimnázium nagyhírű könyvtárát és múzeumát. Este pedig 
kóstolóval egybekötött borpince-látogatás szerepelt a programban. 

Mindent egybevetve szívesen elmennénk jövőre is egy ilyen versenyre, és nyerni fogunk. 

Végezetül köszönettel tartozunk Koczkáné Szécsi Zsuzsanna tanárnőnek a felkészítésért, illetve az iskolának, 
a HÖK és a DJB szerveinek. 

Várkonyi János 

^ ^ 7 \ Te, Ti, Önök, Barátaim! 
\ / 5 8 S * ' ^ > Szeretném megköszönni Nektek, hogy nappalis lehettem. Azt, hogy reménytelennek látszó 

\£-— pillanatokban is mellettem álltatok; hogy biztattatok, szurkoltatok, egyengettétek utamat! 

Külön köszönöm a Fazekas Kör minden tagjának és nem utolsó sorban vezető tanáruknak azt a 
nagy-nagy szeretetet, amit kaptam Tőlük! Azt, hogy befogadtak, tanítottak és figyeltek rám. 
Továbbá szeretitek köszönetet mondani a volt levelezős csoporttársaimnak, akik mindannyian fantasztikus 
„kisemberek", akik egy éven keresztül türelmesen végighallgatták naiv történeteimet és elfogadtak 
olyannak, amilyen vagyok. 
Továbbá köszönöm a Tanulmányi Osztály dolgozóinak, az intézmény vezetőinek, volt és leendő 
tanáraimnak, hogy kérdéseimre mindig megpróbáltak kimerítő választ találni. 
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK MÉG EGYSZER! 

Tábori Zsuzsa 
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Dr. Fábián Zoltán 
főiskolai tanár, 

a neveléstudományok kandidátusa /1975/, 
Apáczai-díjas /1984/ 

Az egri tanítóképző és az ELTE pedagógia-lélektan 
szakjának elvégzése után 1958-tól pályakezdőként a 
Jászberényi Tanítóképző Intézet tanára. 1964-től 
veze tőmetodikus , igazga tóhe lye t tes ; 1975-től 
főigazgató-helyettes, 1978-tól két cikluson át főigaz
gató volt. Közreműködött a főépület belső átalakításá
ban, a kollégium megépítésében. 

Városi tanács tagként a Művelődési Bizottság 
vezetője /1980-85/. Az európai szintű tanítóképzés 
fejlesztése mellett foglalkozott a képzési profil 
bővítésével /népművelő, könyvtár, ÉKP-tanítóképzés. 

1960-tól írásai rendszeresen jelentek meg szakmai 
folyóiratokban, tanulmánykötetekben, könyvekben 
(kb. 110, ebből 5 idegen nyelvű). 

Évtizedekig közreműködött a Tanító és a Pedagógiai 
Szemle szerkesztésében, az akadémia bizottságaiban. 

Maradandó kezdeményezései: a 6-10 évesek tanításá
ban a differenciálás és csoportmunkák alkalmazása; 
olvasási munkafüzetek készítése - hazánkban elsőként; 
szakmódszer tanok helyet t tantárgypedagógiák 
bevezetése; képzési modellkísérletek irányítása; a 
Magyar Pedagógiai Társaság neveléslélektani szakosz
tályának megalakítása. 

Fontosabb könyvei: Az olvasástanítás tantárgypeda
gógiai vizsgálata; Anyanyelvi tantárgypedagógia; 
Nevelési alapismeretek; Olvasási munkafüzet 2., 3., 
4.; A pedagógiai kutatások módszerei; Gyakorlati 
gyermekismeret. 

Dr. Nagy J. József 
főiskolai tanár 

A Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar
történelem szakán végzett 1957-ben. A jászladányi 
általános iskolában kezdett tanítani. 1958-tól a Lehel 
Vezér Gimnázium, majd 1960 óta a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola tanári karának tagja. 

Foglalkozott olvasásmetodikai vizsgálatokkal, 
gyermeknyelvi kutatásokkal, beszédfejlesztéssel, 
kommunikációs neveléssel. Részt vett az 1978-as 
tanterv kidolgozásának munkálataiban, megbízatást 
kapott az anyanyelvi tankönyv megírására 3. és 4. 
osztályosok részére. Ezzel kapcsolatban országszerte 
továbbképzéseket tartott, és sűrűn jelentek meg tanulmányai 
a Tanítóban. 

Főigazgató-helyettes volt 8 évig (3 éves megszakítás
sal). Főigazgatói megbízatása 2 éve, tanszékvezetői 
megbízatása 1 éve ért véget. 1996 óta nyugdíjasként 
t an í t a nagykőrösi és jászberényi taní tóképző 
főiskoláiion anyanyelvi tantárgypedagógiát. 

Megszervezett egy ku l tu rá l i s és tudományos 
tevékenységeket rendező, szervező, szolgáltató bt.-t; 
tagja a Jászság a Magyar Kultúrában Alapítványnak; 
a Pedagógiai és Oktatásszervezési Iroda munkatársa
ként főiskolánk jegyzetellátásával foglalkozik; az 
Országos Köznevelési Tanács Tankönyv- és Tanesz
köz-Irodájában az alsó tagozatos anyanyelvi tanköny
vek koordinátora. 

A jövőben szívesen foglalkozna a megjelenő 
anyanyelvi tankönyvek összehasonlító elemzésével. 

Dr. Farkas Ferenc 
főiskolai tanár 

1956-ban diplomázott a JATE magyar nyelv és irodalom szakos hallgatójaként, majd nem sokkal ezután 
német nyelvből is diplomát szerzett. 1976-ban doktorált. Visszatérve az egykori alma materbe, a jászapáti 
Mészáros Lőrinc Gimnáziumban kezdte pályáját. Az 1972/73-as tanév óta az - akkor még - Jászberényi 
Tanítóképző Intézet oszlopos tagja. A nyelvészet, a magyar nyelv és tantárgypedagógiájának oktatásán kívül 
részt vett a tanítási gyakorlatok megbeszélésében és értékelésében is. Nevéhez fűződik az új grammatikai 
rendszer kidolgozása, amelyhez megírta az azóta is használt jegyzetet és a hozzá kapcsolódó feladatgyűjteményt 
(utóbbit Kispéter Zsuzsanna közreműködésével). 

Az 1993 óta működő csíkszeredai távoktatás aktív résztvevője, tagja a helyi Polgári Körnek és a jászapáti 
Vándorfy János Honismereti Körnek. 

Első publikációja 1963-ban jelent meg a Köznevelés című folyóiratban, a 80-as évek végén a Jászkürt 
munkatársaként is dolgozott. Évek óta foglalkozik névtani gyűjtésekkel, melynek eredményeként Jászberény 
névtani kutatóközpontfélévé vált. Jelenleg antropomorf és teriomorf földrajzi neveket, valamint a 
törökszentmiklósi járás helységneveit gyűjti, értelmezi és eredezteti. Eddig megjelent munkái: Szolnok megye 
földrajzi nevei 1.; Jász-Nagykun-Szolnok megye földrajzi nevei. 

Végezetül saját szavai: „A főiskolának igen sokat köszönhetek, hiszen jelentékeny támogatást kaptam 
mind a vezetéstől, mind a kollégáktól." 

Szabó Mónika és Veikéi Szeréna 
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JSzere rovattal arra próbálok kísérletet tenni, hogy tanárainkat olyan oldalról ismerjük meg, 
amely eddig rejtve maradt, vagy nem mindenki számára volt ismeretes: milyen is egy tanár, 
amikor autót vezet. Az autóban csak az eszközt látják, vagy netán szorosabb kapcsolat fűzi őket 
négykerekűjükhöz ? 

Dr. Harmat Mária 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia mellett a volánt is szívesen forgatja, és autóját 
nevéhez méltóan vezeti (swift = gyors) 

- Mióta vezet, tanárnő? 
- Több mint tíz éve. 
- Milyen autója van jelenleg? 
- Most egy Suzuki Swifttel járok, amit nagyon szeretek. Előtte volt egy Trabantom 

és egy Fiat Unom, de el kellett őket cserélni, mert elöregedtek. 
- Mi az, ami megragadja egy új autó vásárlásakor? 
- A forma. A forma nagyon fontos, legyen szép, kecses és szemrevaló. Különben 

az árak dominálnak, de fontos a jó megjelenés. Elengedhetetlen még a nagy csomagtér, hiszen Zsolti fiammal 
majdnem minden hétvégén felmegyünk a Mátrába. 

- Használati cikknek tekinti az autót, vagy egyfajta belső viszony köti hozzá? 
- Kezdetben használati cikknek éreztem, azután megszerettem, sok élmény fűz most már hozzá. Azt 

mondhatom, hogy mostanra igazi családtag lett, „akire" mindig lehet számítani. 
- Ön szerint van lelke az autónak? 
- Feltétlenül, főleg a Trabantomnak volt. 
- Apropó! Szeret gyorsan vezetni? 
- Nagyon. Imádom a sebességet. Ha egyszer egy gyors autóm lesz, ki is fogom használni, az biztos. 
- Mi az, ami zavarja vagy idegesíti vezetés közben? 
- A jó autóval közlekedő, lassú embereket nem bírom. Ott poroszkál, hernyózik előttem egy Mercedesszel. 

Ilyenkor szívesen odaszólnék neki, hogy lépjen a gázra, mert azért van. A forgalmi dugókat elviselem, 
alkalmazkodom a helyzethez. 

- Mi segíti Önt a vezetésben? 
- A zene. Még énekelni is szoktam, amikor egyedül vagyok. Nagyon megnyugtat. 
- Almai autója? 
- Zsolti fiammal szoktunk nézegetni az újságokban csodamasinákat. A Ferrari a kedvencünk. 
- Értem, akkor a lényeg, hogy gyors legyen és sportos. 
- Pontosan. 
- Utolsó kérdésként: van valami története, ami a témába vág? 
- Rengeteg van, de egyet azért elmondok. Még Trabantom volt, július és nagy meleg. Nem indult a Trabi. 

Ballá és Wirth kollégám felajánlották, hogy betolnak. Már a Százszorszép előtt jártunk, amikor Wirth tanár 
urat kiverte a veríték. Ekkor érdeklődni kezdett, hogy ráadtam-e a gyújtást, és sebességbe tettem-e. Én 
persze nem tudtam, hogy mit kell ilyenkor tenni. Wirth kolléga meg is jegyezte, hogy érti már', miért fogyaszt 
tíz liter helyett ötöt a Trabantom! 

Fábián Tamás 

ffl 
SZERVÍZIÓ 
A szerelő vizsgálja a kocsit, majd így 

szól a tulajdonoshoz: 
- Nézze, a benzin rendben van. 

Minden mást ki kell cserélni. 

MOBIL 
Két farmer beszélget. 
- Az én farmom olyan nagy - dicsekszik az egyik, 

hogy ha reggel elindulok az autóval, csak este érek 
a végére. 

- Nekem is volt már ilyen rossz kocsim. 
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KÁOSZ-í echó 
1996, november 7-én ünnepelte kollégiumunk 

fennállásának 10. évfordulóját. 
E neves dátum tiszteletére Mátyás Andrea és.Pap 

Mónika főszervezésével 3 napig - nov. 4-5-6. - KÁOSZ 
ura l ta az életünket . A délelőtti taní tás i órákat 
követően olyan megtervezet t programsor vár t 
bennünket , mely az igények sokoldalú skáláját 
k ie lég í te t te . E sze r in t m e g t u d h a t t u k , kik 
kollégiumunk legprofibb asztaliteniszezői női-férfi 
egyéni, illetve női-férfi és vegyes páros kategóriákban. 
Az izgalmas mérkőzések következtében kialakult 
hangulatot a társalgóban fellépő Humuriberkenye 
alias Sznobirtók csapata fokozta tovább. 

A játékosságot, a humort , az ötletes feladatok 
megoldását kedvelő csapatok kétfordulós játékos 
vetélkedő keretében mérkőzhettek meg egymással. A 
résztvevő csapatok, a választékos feladatok, a 
jólszervezett műsorvezetés, a fantáziában bővelkedő 
jutalmazás, valamint a GAMF-ról érkező „fenegye
rekek" mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vetélkedő 
eredet i , é lménytel i , jó h a n g u l a t b a n teljen el. 
Természetesen sor került a kedd esti elmaradhatatlan 
Tivornyára, szerdán pedig meghívott vendégünk, a 
Hamar Imre zenekar húzta a talpalávalót. 

A KÁOSZ-napok megkoronázása , az „igazi 
meglepetés" a kollégium születésnapja alkalmából 
történő gyertyás felköszöntés volt, ahol mindenki 
egyaránt részesedhetett az ünnepi tortából. Zárszóként 
a főiskola minden hallgatója nevében köszönetet 
mondok minden szervező - rendező ember aktív 
közreműködéséért, fáradságos munkájáért, amivel 
három feledhetetlen napot hoztak kollégiumunk 
életébe. 

Tűtebélich a Gólvj&bálról 
Bár még messze a tavasz, főiskolánkra mégis 

megérkeztek az első berepülő gólyák, színes tollazataik 
kavalkádjában pompázva, papáikkal-mamáikkal a 
szárnyukon szállingóztak be első igazi bevetésük 
színhelyére, ahol kicsit megilletődve, papagáj módjára 
ismételték a fogadalmi szöveget, melyet legvégül 
kollektív kelepelés kíséretében szentesítettek meg. 
Miután túlestek az avatási szertartáson, az ajándé
kozáson, esetlen kiskacsa módjára totyogták el a 
ny i tó tánco t . Ezt követően ra jokba verődve 
szétszéledtek a főiskola különböző pontjain, ahol vígan 
csipegethettek a program kínálta morzsákból - ki-ki 
a saját érdeklődésének megfelelően választva belőlük. 

Főiskolánkon szerepelt a Kispál és a Borz. A koncer
ten hangos szárnycsattogtatással és csőrcsetteg-
tetéssel ropták a táncot . Nagy népszerűségnek 
örvendett az ír táncház, ahol a szorgalmas kis 
madárkák új tánclépések megfigyelésén és eltanulásán 
munkálkodtak. Mivel az ő gyenge szárnyacskájuk nem 
alkalmas téglatörögetésre, tátott csőrrel nézték végig 
a karatebemutató eseményeit. A szelídebbek és a 
magukban művészi affinitást érzők kíváncsi szemmel 
figyelték a Babszínház játékát. A „fészekrakás" igen 
forgalmas területe volt az ebédlőben működő csárda, 
ahol a Bananas együttes húzta a talpalávalót. A 
modernebb zenét kedvelők sem kelepelhettek, hiszen 
a díszteremben kipilledésig emelgethették lábaikat a 
zene ritmusára. Összességében elkelepelhetjük, hogy 
az idei Gólyabál változatos programokat, széles 
skálán mozgó szórakozási lehetőségeket kínáló, jó 
hangulatú összereppenés volt. 

Vörös Marianna 

Tavaszváró 

A rendőr kisfia így szól apukájához: 
- Apucííííí, kimehetek cseresznyét 

szedníííí? 
- Dehát kisfiam, tél van! 
- Tudom, tudom, a sapka.... 
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Hosszú várakozás és többszöri jelentkezés u tán 
megérkezett a várva várt telefonhívás és a kollégium 
Ziccer nevű csapatát behívták felvételre a Tipp-Hopp 
vetélkedőre. Mint tudjátok, ez Rózsa György műsora 
minden pénteken este 21.15-től a TV 2-n, a Dallas után. 
Hatvan emberei indultunk útnak 1996. október 16-án. 
A szereplést felkészülés előzte meg, felosztottuk magunk 
között a Guiness Rekordok könyvét. Ez fejenként négy
öt oldalt jelentett. Budapest felé is játszva tanultunk a 
buszon, amely útközben még le is robbant. 

Azután ott, a nagy Magyar Televízióban bemutattuk, 
mennyire lelkesek és nagyhangúak vagyunk. Tele 
voltunk izgalommal, de a kezdeti siker és a telitalálatok 
lassan oldották a feszültséget, éreztük: ez a játék már 
a miénk. így két csapatkapitányunk, akik - a vetélkedő 
történetében először - egy nadrágban léptek fel, még néhány poént is megengedtek a gombok mozgatása 
közben. Aki még nem tudná, Tóth Zoltán és Hegedűs Tamás volt ez a két fiatalember. Igazán megérte, hogy 
belekukkantottunk a Guiness-könyvbe, mert ez is közrejátszott abban, hogy nagy fölénnyel, 15:2-re nyertünk. 
Kimondhatatlanul boldog volt mindenki, hiszen nyertünk a kollégiumnak 250.000 Ft-ot. Az ellenfél a gyulai 
Egészségügyi Főiskola "diplomás ápolók" nevű csapata volt. 

Az örömbe azonban üröm is vegyült, ugyanis sokan rossz néven vették, hogy nem kerültek be a Ziccer 
csapatába, mások kevésnek találták a pénzt, és még sorolhatnám a kifogásokat. Sajnos kevesebb volt azoknak 
a száma, akik gratuláltak nekünk. Én mint főszervező elmondhatom, hogy igazán nehéz helyzetben voltam a 
hatvan ember kiválasztásánál, mert szívem szerint mindenkit elvittem volna. Ám dönteni kellett, és amikor 
leírtam a 60 ember nevét, vállaltam azt, hogy nagyon sokan haragudni fognak rám. A fő cél azonban az volt, 
hogy valahogyan pénzt szerezzünk a kollégiumnak, mert elég siralmas a gazdasági helyzetünk. Még nem 
döntöttük el, hogy mire költjük a pénzt. A csapattagoknak köszönöm a pénzt és azt, hogy készültek a 
vetélkedőre. Azoktól pedig, akik kimaradtak, bocsánatot kérek, és szeretném, ha beleképzelnék magukat az 
én helyzetembe - ha még megvan az a 60 ember, akivel szívesen elindulnának ezen a Tipp-Hopp vetélkedőn, 
azt azonnal megtehetik: egy rövid jelentkező levelet kell írni. Aztán még vagy kettőt, várni kb. 8 hónapot, és 
talán érkezik válasz. 

A cím: Tipp-Hopp Szerkesztősége 
MTV Budapest, 1810 
1996. december 20-án láthatjátok a Ziccer csapatát a TV 2-n, 21.15-től! 

Pap Mónika 

Következetesség 
Ez a cikk nem jött volna létre, ha a leírtak csak engem zavarnának, hiszen meggyőződésem, hogy 

„okoskodjunk csak, a sötétség úgyis kitart" /S. Beckett/. Azonban több helyről - értsd kollégium, albérlet -
érkeztek észrevételek, amelyek mellett nem lehet szótlanul elmenni. 

Végre élet van a koliban! Nem olyan "negyedikemeletes", "ereszd el a hajam" jellegű, hanem szervezett, 
mindenki számára kellemes időtöltést szolgáló rendezvények, lásd teaház, filmklub, kollégiumi napok stb. 
Ennek az aktivitásnak köszönhetően jutott el a kollégium csapata a vetélkedőre, mely tény sokunknak 
okozott örömöt. Mivel a Zirzen Janka Kollégium szerzett jogot a részvételre, mi sem tűnt természetesebbnek, 
mint hogy a csapat kollégistákból fog állni, és a kollégium nevén fog indulni. /Maga a "ziccer" is megér egy 
misét, hiszen ősi varacskosdisznó szavunk törv. véd./ Sokán már ekkor kétkedéssel fogadták ezeket a tényeket, 
mondván: "tuti, hogy lesznek nem kolisok!" Nem hittem nekik - habár a sok mentegetőzés enyhén szólva 
gyanús volt - ekkora hibát nem lehet és nem szabad elkövetni! Nekik volt igazuk. Valószínűleg a tévében is 
látható és hallható lesz a bizonyíték, miszerint nem a kollégium, hanem a főiskola csapata vett részt a 
vetélkedőn - ugyanis így konferálták fel - továbbá két albérletes is jelen volt, akik kollégistáktól vették el a 
helyeket. 

Nem a felelősök keresése és a harag szítása a célom. Egyszerűen csak arról van szó, hogy következetességgel 
mindent meg lehetett volna oldani. Ez tiszta sor, erről nem kell és nem is lehet vitázni, mert ezek tények. És 
a tények magukért beszélnek. És a tények néha fájnak is. 

Snoopy 
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A választás lehetősége 
Ki ne nézné a XX. század színes, sztereó, 

távirányítható (egyéni igényeknek és az otthoni 
pénzállománynak megfelelő) készülékeit? Ha pedig már 
nézi, elkerülhetetlenül áldozatául esik az igazán színes, 
kreatív, ötletes reklámkínálatnak. 

Ma már mindenki tudja, hogy a szokásos, 
hagyományos, régi, megszokott, antik termékek 
megvásárlása szigorúan tilos és balesetveszélyes 
(legyen az mosópor, sampon, fogkrém). Az egész 
folyamatnak két alanya van: a reklámozó és a tévénéző. 
Az előbbi abban reménykedik, hogy Magyarország 
lakosai kizárólag az ő termékeit fogyasztják, míg az 
utóbbi abban, hogy kezdődik már a Híradó, az Ablak, 
a Klip-Mix, és végre fellélegzik: reklámmentes idő! 

De bánjunk óvatosan a kijelentéssel. Miután 
megnéztük a Hónap Filmjét, vagy végigizgultuk a 
Dallas legújabb epizódját, újra megbizonyosodunk 
róla, hogy az új kék Ariel, az Old Spice, a Hajdú 
Biopon, az Organics soha nem látott módon feltalálta, 
kifejlesztette, átalakította, megtervezte a legújabb, 
legtakarékosabb, leggazdaságosabb termékét. 

És mi nézzük, nézzük, nézzük. Kritizálni, kipróbálni, 
kikapcsolni egyaránt lehetséges. Átkapcsolni nem 
ajánlott, csak abban az esetben, ha teljesen 
meggyőződtünk róla, hogy a másik csatornán az 
általunk kedvelt műsor megy. 

Ezek után mindenki dönthet: reklamáció vagy 
rekláminvázió. 

Forgó Orsolya 

Lehetetlen? 
Bármikor meglátom a tévéműsorban ezt a címet, 

megfogadom: nem, nem nézem meg többet. De mikor 
megjelenik a kalapos úr, ellenállhatatlan kíváncsiság 
fog el, mi történik a Radnóti Színházban. Talán ma 
más lesz. 

De minden ugyanúgy történik. Először megjelenik 
kedves barátom, Szabó Dani, elhangzik egy sziporkázó 
mondat, amin képtelenség nem nevetni, majd a 
szokásos szignál (tü-dü-dü, tü-dü-dü, tü-dü-dü-dü). 
Bevonul az állandó partner, a műsor házigazdája. 
Vámos Miklós felülmúlhatatlan eleganciáját biztosítja, 
hogy minden alkalommal ugyanazt a fazonú, általa 
oly kedvelt szürke színű öltönyt viseli. Megelőzve ezzel 
azokat a kritikai megjegyzéseket, amiket esetleg 
Friderikusz Sándor kap. Egy velős idézet után, amely 
mind a műsorcímhez, mind a műsortémához 
kapcsolódik, kezdődhet a régimódi, ráérős beszélgetés. 
Fordulatos kérdések, színes témák és fotók teszik 
izgalmassá az ötven percet. 

Sokat gondolkodtam már, miért pont Lehetetlen e 
káprázatos műsor címe. A Híradó hírt ad, a Dallas 
Dallasban játszódik. Majd hosszú idő múlva rájöttem, 
ezt a ?nűsort lehetetlen nem nézni, nem szeretni. 

Hiszen mi, emberek nem kedveljük a lehetetlen 
szituációkat, de annál szívesebben veszünk részt 
bennük kívülállóként, szemléljük külső szemlélőként, 
hogy mondhassuk: 

LEHETETLEN! 
Forgó Orsolya 
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