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ZSEBZSIRAF 
aJTIF lagja 

áimáiu? 

Tavaly szeptember óta függ a falon, az ágyam felett a 
HÖK felhívása egy békés demonstrációra a tandíj 
szeptemberi bevezetése ellen. 

Mi ott voltunk Jászberényben, majd októberben 
Budapesten is, a Parlament előtt. Kb. 15 000-en lehettünk 
transzparensekkel, nagy szavakkal, hittel. Mégsem ért 
semmit. 25-30 főiskola és egyetem diákjai vonultak fel az 
országból. Nem azért, mert így lóghattunk egy napot az 
iskolából (a felsőoktatásban ez már nem olyan fontos), azért 
voltunk ott, mert hittük, hogy megváltoztathatjuk a 
Parlament döntését 

Jászberényiek lévén vonattal utaztunk. 
Hatvan: "Figyelem! Miskolc - Tiszai pályaudvarról 1437-

kor az 5. vágányra szerelvény érkezik. A vágány mellett 
kérem vigyázzanak!" 

A peronon várakozó berényi főiskolások már alig tudtak 
felpréselődni a miskolci egyetemistáktól ellepett vonatra. A 
Keleti-pályaudvaron rengeteg fiatal lézengett, hiszen akkor 
érkeztek be a vonatok Egerből, Szolnokról, Debrecenből, 
Békéscsabáról is. A metróban özönlött a tömeg, néha 
felvillant egy-egy transzparens is. A Kossuth-téri 
(Parlament előtt) megállónál a felfelé mozgó lépcső 
korántsem tudta ellátni a fősulisok tömegét, a középső, 
lemenő ágon néhányan utaztak, a szélső működésképtelen 
lépcsőt pedig hatalmukba kerítették a diákok, akik nem 
fértek fel a mozgóra. Kifulladva érkeztünk a tetejére, mivel 
a fokok jóval nagyobbak mint egy normál lépcsőnél. Sebaj! 

A Parlament előtt (és valószínű máshol is) már 
besötétedett, de a reflektorok megvilágították a teret. A 
korábban ideérkezők békésen heverésztek hálózsákjaikon, 
fogyasztották magukkal hozott, vagy a környékbeliektől 
kapott elemózsiájukat. Sok errelakó, akár más korosztályú 
is, osztotta nézeteinket és legalább ezzel segítette 
demonstrációnkat. 

Épp akkor köszöntötték az egri, békéscsabai, debreceni 
főiskolásokat és egyetemistákat. 

És mi? Szóljon már valaki, hogy itt vagyunk! 
"És most jött a hír, köszöntjük a jászberényi 

tanítóképzősöket is." 
Többedmagammal a Parlament előtt fekve, ülve, állva 

átvirrasztottuk az éjszakát, hogy megmutassuk, tényleg 
hisszük, amit mondunk és ha kell, áldozatokat hozunk az 
ügy érdekében. Másnap megtörtént a tárgyalás a HÖKOSZ 
elnöke és a miniszterelnök között. Az eredmény csekély. 
Nem vezetnek be "csak" alaptandíjat 1997 júniusáig. Es 
mennyi az alaptandíj? És mi lesz azután? 

A tandíj 2000 forint, az utóbbi kérdés megválaszolására 
pedig már csak néhány hónapot kell várnunk. Vajon idén 
júniusban (a döntés meghozatala után) is a bűnbakot 
keressük majd? 

Leváltottuk a HÖKOSZ elnökét, mert "nyuszi" volt. Nem 
volt nyúl, csak nem tudott többet elérni. A hatalom nem az 
ő kezében volt, ő csak egy közvetítő figura, amíg a többség 
fel nem lázad ellene. Tulajdonképpen nem hihettük, hogy a 
több hónapos munkával kidolgozott tandíjrendeletet "ejti" a 
Parlament a kedvünkért. A többségnek van hatalma, de nem 
terjedhet ki mindenre. Nem hihettük azt (vagy mégis?), 
hogy Bokros Lajos megijed tőlünk, csak mert fiatalok és 
hangosak vagyunk. Úgy látszik süket fülekre találtunk, ha 
mégoly harsányak voltunk is. Hiába volt a debreceniek 
hangos fenyegetése is : Itt maradunk! Nem ezért jöttünk! A 
második nap délig szólt a demonstrációra az engedély, így 1 
óra után törvényesen oszlatták szét a tömeget. 

Jelenleg nem tudom mi a helyzet Debrecenben, nálunk 
mindenki letette a havi 2000-et, különben nem mehet 
vizsgázni. 

Újabb pecsétnyomó került a Tanulmányi Hivatal 
egyébként is zsúfolt asztalára: "Tandíjtartozása nincs", és 
csak utána kerül benyomásra a "Vizsgázhat". 

Annak idején, az 1995-ös tanév kezdése után néhányan 
otthagyták a főiskolát, egyetemet, mert nem tudták vállalni 
az éves tandíj és a tankönyvek összegét. Tandíjmentesség 
terén nem tudom máshol mi az ábra, nálunk sok a 
kedvezményezett, de mentes alig akad. 

Amíg 2000 forint marad a tandíj, ha nehezen is, de tudjuk 
vállalni a felsőoktatás megadóztatását. De aztán?! Ha 
feljebb emelik, már lehetetlen lesz az ösztöndíjat 
visszaforgatni tandíjra, albérletre vagy kollégiumra, 
tankönyvre, étkezésre. Egyszerűen csak mert nem fogunk 
annyit kézhez kapni, amennyit ki kellene adnunk. Halkan 
merem megjegyezni, honnan szerezhető be a hiány: 
lopásból, finoman kifejezve: eltulajdonításból. 

Mindegy! A lényeg ugyanaz. Tudományt ad át a 
felsőoktatás, vagy a deviáns viselkedés alapjait? 

S hogy mi a téma aktualitása? Konkrétan semmi. 
Egyébként pedig, amíg nyakunkon a hurok, mindig aktuális. 

CATS 

Jászberény, 1997. január 27. 



EfÍBEIC 

HOK Hírek 

Végzőseink éppen pedagógiai képességeiket próbára tevő 
tangyakukat végzik, a többiek pedig élvezik az édes 
iskolába járás örömeit. Mulassatok jól, szervezzetek 
magatoknak sok programot és ne lógjatok túl sokat! 
Komolyra fordítva a szót: 

A Főiskolai Tanács január 30-ai ülésén elfogadta a HÖK 
küldöttgyűlés által létrehozott új tandíjmentességi 
pontrendszert. Az eddigi pontrendszerben a szociális 
helyzetre kapható pontok voltak többségben. Az új 
szabályzatban a tanulmányi eredmény 60%-ban, a szociális 
helyzet 30%-ban, a kiemelkedő tudományos, művészeti, 
közéleti és sport tevékenységek pedig 10%-ban határozzák 
meg, hogy ki részesülhet mentességben. Remélhetőleg ez 
alapján sokkal objektívebben sikerül majd eldöntenünk, 
hogy kik azok a hallgatók, akik beleférnek a 20%-os 
keretbe. Ebben a félévben ugyanis - felsőbb utasítás szerint 
- tandíjkedvezményt nem állapíthatunk meg, csakis 
szigorúan a hallgatói létszám 20%-a kaphat mentességet. 
Kérjük, legyetek egy kicsit toleránsak, lássátok be, nem 
könnyű a dolgunk! (Jövő évtől már lehetőségünk lesz 
kedvezményt is adni.) 

A közeljövő feladata bejegyeztetnünk végre a hallgatói 
alapítványunkat. Ha sikerül, ez sokat segíthet a 
rendezvények színvonalasabbá tételében éppúgy, mint a 
személyre szóló támogatások 

odaítélésében. A szakmai gyakorlatok befejezése után, 
március első hetében tisztújító HÖK Küldöttgyűlést kell 
tartanunk. A HÖK Tanácsából (és a főiskoláról) távozott 
Kovacsik Annamária helyett új tagot kell választani, s lehet, 
hogy egyéb személyi változások is lesznek. Ugyanezen a 
közgyűlésen kellene sort keríteni a HÖK alapszabály alapos 
áttekintésére, esetleg átdolgozására is. 

Március végén vagy április elején kerülne sor a Főiskolai 
Napok megrendezésére. Még nem eldöntött kérdés, hogy 
kik, és milyen keretek között fogják megszervezni. Szívesen 
várjuk ötleteiteket. íme néhány variáció: 
• A HÖK Tanácsa és a KOB tagjai vállalják a szervezést, 
• Pályázatot írunk ki 
• A II. vagy III éves művelődésszervezők feladata lenne 

(végül is szakmába vágó feladat....!) 
• egyéb ötletek 

Kérdéseitekkel, ötleteitekkel forduljatok hozzánk 
bizalommal, szóban, de inkább írásban. (A postai 
küldemények "HÖK" feliratú részébe elhelyezett leveleket 
mindig szívesen fogadjuk.) 

További minden jót kívánunk! 

Váczi Virág 

A Főiskolai Tanács I. félévi munkájáról dióhéjban 

Főiskolánknak jelenleg is napról napra küzdenie kell a fennmaradásért. Mint tudjuk a JTIF az ország egyik 
legalulfmanszírozottabb felsőoktatási intézménye, amely szinte csak a bezárás és az integráció között választhat. Az integrációs 
folyamat azonban nem egy rövid, problémamentes folyamat. Mivel a Középmagyarországi Egyetemi és Főiskolai Egyesülés (ebbe 
a JTIF is be kívánt kapcsolódni) integrációs elöpályázatát a kormány elutasította, a Főiskolai Tanács felhatalmazta a főiskola 
vezetését a GATE-val való egyesülés ügyében folytatására. Ez a koncepció kedvező feltételek esetén akár 1997. szeptember 1-
jétől megvalósulhatna. Ennek értelmében intézményünk a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara lenne. 
Természetesen ez még mindig csak egy elképzelés...? 

Más 
Jó hír. hogy főiskolánkon az 1997/98-as tanévben nappali tagozaton (első alapképzésben) 

NEM LESZ KIEGÉSZÍTŐ TANDÍJ !!! 
A jogi előkészítés után megtörtént az új Főiskolai Tanács megválasztása, amely november 13-án tartotta alakuló ülését, 

mandátuma pedig 3 évre szól. (Az új tagok névsorát az előző számban olvashattátok.) 
Sikerült elérnünk, hogy a szakdolgozat leadási határideje március 1. helyett 1997. április 15. legyen. 
A Főiskolai Tanács megválasztotta az intézményben működő bizottságok tagjait. Az alábbiakban a bizottságok hallgató 

tagjainak névsorát olvashatjátok, akiket a HÖK delegált: Tanulmányi, Tankönyv- és Jegyzetellátó Bizottság: Bánhidi Tibor II. 
évf. szociálpedagógia szak, Kuron Gabriella II. évf. művelődésszervező szak, Kelemen Erika III. évf. tanító-szociálpedagógia 
szak, Szekeres Márta I. évf. tanító szak. Tantervfejlesztő Bizottság: Barta Ágnes III. évf. tanító-szociálpedagógia szak, Nagy 
Anikó II. évf. tanító szak. Főiskolai Akkreditációs Bizottság: Váczi Virág IV. évf. tanító-művelődésszervező szak. 

Matécsa Péter 
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1997 
1997. január 30.1400 Főiskolai Tanácsülés 

Napirenden a következők voltak: 
• A JTIF hallgatói részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat 

módosítása. 
• A Diákjóléti Bizottság szerezeti és működési szabályzatának elfogadása. 
• Tandíj mentességi elbírálás pontrendszerének elbírálása. 
• Műveltségterületek óra és vizsgatervének elfogadása. 
• Nappali tagozatos Művelődésszervező óra és vizsgaterv. 

A 20 tagú Főiskolai Tanács /FT/ 15 taggal és 8 meghívottal megkezdte a 4 óra hosszas ülését. Az első két napirendi pont 
bennünket is jelentősen érintő változásokat eredményezett. Elsősorban ösztöndíjunk alapjuttatásának összege csökkent le 
4000 Ft/hó-ról 3200 Ft/hó-ra. Ezt mindenki megkapja. Azt is fontos tudnunk, hogy a tanulmányi ösztöndíj ezután magasabb 
lesz, és le lehet menni az évfolyam és szakok átlaga alá 0,1 tizeddel. E szabályzat rendelkezik még a kollégiumi díj esetleges 
mentességéről is. Ezután kollégiumi díjat nem térítenek vissza, hanem az ösztöndíjból nem kerül levonásra. Lényeges tudni, 
hogy megszűnt a tandíjkedvezmény. A hallgatói létszám 20%-a kaphat mentességet. 

A DJB szabályzatában az ösztöndíj felosztását az előbb tárgyalt szabályzathoz kellett igazítani. 
Tehát: 

Tanulmányi ösztöndíj: 2300 Ft/hó 
Szociális alapjuttatás: 3200 Ft/hó 
Pályázati Szociális támogatás: 800 Ft/hó 
Tudományos, szakmai, közéleti: 50 Ft/hó 
Egyszeri támogatások: 150 Ft/hó 

A Diákjóléti Bizottság szabályzatának melléklete lett a tandíjmentesség pontrendszere, ami a tanulmányi átlagot részesíti 
előnyben a szociális helyzettel szemben, mivel egyre több a visszaélés az igazolásokkal kapcsolatban. Természetesen nem 
lesz együtt számolva a Művelődésszervező szak a Tanító szakosokkal. 

Az óra és vizsgatervekről a műveltségterületekkel kapcsolatban érdeklődhettek a tanulmányi osztályon. 
A Művelődésszervező szakos hallgatók óra és vizsgaterve illetve a tantárgyi követelményeket tovább dolgozzák. 
A III. éves szociálpedagógus-tanító szakos hallgatóknak csak két szigorlatuk lesz a 6. félévben, szociálpedagógiából csak 

kollokvium lesz, a II. évesek szociálpedagógiája körül még sok az eldöntetlen kérdés. 
Az egész időt a levelezősök tandíjemelésétől kezdve áthatotta a folytonos aggodalom a gazdasági labilitás következtében. 

Egyre kevesebb a pénz. Talán szponzorokat kellene keresni! 
Ötlet: Hozzanak létre egy alapítványt, a főiskoláért. B. T. 

Ha én Valaki lennék 
Ha én valaki lennék 

Sok elfoglaltságom lenne. 
Néha csak pislognék 

Hogy a pénz vezet engem. 

Prózaira fordítva a szót, rájöttem arra, hogy egyedül nem tudom megváltani a világot, ebbe nagyon sokmindeni beleszól, 
csak az a kérdés, hogyan, és miért teszi ezt. Minden Nagy tudja, hogy intézkedései három szintűek. 

Vannak: - rövidtávú 
- középtávú 
- hosszú távú intézkedések. 

Minden döntés belefér valamelyik kategóriába. A másik kérdés, hogy milyen elvek alapján döntök. Ha a pénz elve alapján, 
akkor nem én vagyok a vezető, hanem a PÉNZ. Kár lenne mindent rábízni. A pénz az eszköz arra, hogy megkeressem 
intézményem hosszú távú érdekét, még ha csak középtávra tervezek is. A helyettesemnek és leendő utódomnak átadnék 
minden tapasztalatot. 

Megkérdezték tőlem, miért van az iskola. Rövid gondolkodás után arra gondoltam: nem tudom. Talán a társadalomért, 
munkahelyem, tantestületem munkahelye. A mai munkanélküli világban ez is nagy szó. Ha főiskoláról van szó, örüljön a 
hallgató, hogy tanulhat. Ez működik is rövidtávon. De ezen érdemes túllépni, mert az én iskolámnak fenn kell maradni, nem 
átvészelni csupán egy időszakot, hanem győzni. Ezt várják tőlem, ez az én küldetésem. Ha sokmilliós hiány van, akkor 
létrehoznék egy alapítványt az intézményemért, hogy kisegítsen, és lehet, hogy szponzort keresnék. A külső forrásokat 
kellene növelnem. 

Azért vagyok én, hogy iskolám dolgozói szeressenek, tiszteljenek, tanulóim, hallgatóim szeressenek engem, és iskolámba 
járni. Érezzék jól magukat, mert feketén-fehéren látjuk, hogy értünk és velünk akarnak együttműködni. Ami jó egy oktatónak 
és egy hallgatónak, azt hatalmamnál fogva hosszútávon nem érdemes korlátozni, mert majd inkább hallgatóim sem fogják 
komolyan venni az egész oktatást. Lélektanilag feladják, és átlag alatti személyiségeket bocsájthatok ki, csökkentve 
intézményem értékét. Hatalom, tekintély sokszor nem jó tanácsadó, a történelem példa erre. Rövidtávon váltság kell, s 
kezelni, középtávra kell tervezni a hosszú távú célok figyelembe vételével. 
Ki tudja a jövőt? Senki, de ha két érem is van: hátra, előre.... Tehetek érte. 

"Senki" 

3 



TUDOMÁNYOS 

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI 

Az előző szám megjelenése óta kikristályosodott valamennyi OTDK -val 
kapcsolatos dolog. A bírálóbizottság döntése alapján az Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciára továbbjutott hat hallgató: Kollár 
Krisztina, Kertész Csilla, Sörös Gertrúd, "KUTATÁS" 
Szőcsné Főcze Mária, Baliga 
András, valamint Tukacs 
Rozália, ( aki azonban nem kívánt 
a továbbiakban versenyezni). 
Barsi Mónika, Szabó Mónika és 
a Breuer Zsófia-Kocza Anita 
páros munkáját nem javasolta a 
bizottság továbbjutásra. Az 
összesen 17.000 forintot, egyenlő 
arányban szétosztva már 
átvehették a továbbjutók A 
Hallgatói Önkormányzat további 
anyagi elismerést is felajánl az 
előkelő helyezést elérők számára 

• A szakdolgozatokat az idén is támogattuk egy szerény összeggel. Összesen 
36000 forintot osztottunk szét rekordszámú, 23 pályázó között, 1000,1500 és 
2000 forint összegben. Az elbírálás szempontjai voltakia beadvány megfelel-
e a pályázati kiírásnak (például tartalmaznia kellett a konzulens tanár 
aláírását is), kutatói munkajellege, a kutatásra fordított összeg nagysága. 

H Szervezés alatt van a vechtai és buffaloi egyetemekre való jelentkezés. 
Különböző időszakokra- egy hónap ,vagy akár egy évre- be lehet kapcsolódni 
a testvér iskolák tevékenységébe. Természetesen a német- illetve angol 
nyelvtudás alapfeltétel. 

• Megérkezett a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak az 1998 évre, illetve az 
199 8/99-es tanévre szóló pályázati felhívása, amely zömmel az államközi 
szerződésekből származó ösztöndíjakat tartalmazza, valamint a Magyar 
Állami Eötvös Ösztöndíj pályázati felhívását is tanulmányozni lehet. 

• Végül egy könyvtártudományi vonatkozású hír. Örömmel jelenthetjük, hogy 
megalakult a JTIF Könyvtáros Köre. Célunk a könyvtár, a könyvtár
tudomány népszerűsítése, ismeretek elmélyítése a hallgatók körében, a 
szakmát érintő információk áramoltatása, az országos könyvtártudományi 
élet vérkeringésébe való bekerülés. Rendszeresen szeretnénk szervezni 
szakesteket, azaz beszélgetéseket kiemelkedő személyiségekkel, jó hangulatú 
eszmecserét izgalmas kérdésekről. Várunk tehát minden könyvtár szakos 
hallgatót, könyvtárost, könyv- és könyvtárbarátot körünkbe! 

Barócsi Edit Ditta 
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I N T E R J Ú 

Beszélgetés dr. STANITZKÁROLLYAL 

A Tanítóképző Főiskola főigazgató-helyettese, a megyei önkormányzat képviselője és az 
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke, a megyei Munkaügyi Tanács 
önkormányzati oldalának képviselője, az MSZOSZ-ben pedig nemzetközi oktatási 
projektek koordinálásával foglalkozik. 

• Ebből a sok titulusból adódóan Ön nyilvánvalóan sokkal tájékozottabb, mint ebben 
a városban legtöbben. Milyennek látja az országhoz és a megyéhez képest 
Jászberény város kulturális helyzetét ? 

• Ami információval rendelkezem, az mind a megyei önkormányzati posztomnak 
köszönhető. De a megyéhez mérsékelten futnak be az információk. Sok mindenről 
nem tudhatunk. Régen nem csak tudtak ezekről, hanem finanszírozták is a kultúrát. 
Most az erre szánt keret a megyei önkormányzat esetében is egyre szűkösebb. Azon 
egyszerű oknál fogva-, amit mindenki tud, különösen azok, tudják és fájlalják 
nagyon ,akik a kultúra területén dolgoznak-, hogy takarékossági intézkedéseket 
vezettek be. Ez azt jelenti, hogy a megyei önkormányzat költségvetésében az 
1996-os évben a kulturális támogatási alap gyakorlatilag a nullára csökkent, azaz 
másfél millió forintra. Ennyiből három-négy komolyabb rendezvényt lehetett volna 
támogatni. Pályázatot ezért már ki sem írtunk ennyi pénzre, teljesen reménytelen lett 
volna az elbírálás. 

• Ez is oka lehet annak, hogy a városban ilyen szegényes a kínálat ? 
• A kínálat mindenhol szegényes . Az önkormányzat anyagi helyzetétől és a 

kulturális, művelődési feladatokhoz való viszonyulásától függ. Általában szűkös 
keretek vannak mindenhol, de vannak, ahol ezekből a szűkös keretekből is ki tudnak 
valamit hozni. Jászberény mindenféle szempontból a szerencsésebb települések 
közé tartozik a megyében. Van, ahol az ég adta világon semmi nem történik .Itt azért 
valami mégiscsak van. Ahol még létezik művelődési ház, ott is egészen más célokra 
használják. A művelődési házak a fizikai létükért küzdenek. Nem olyan értelemben, 
mint kulturális intézmények, mert már régen nem azok, hanem azért küzdenek, 
hogy egyáltalán fennmaradjanak, hogy az ott dolgozók ne veszítsék el a munkájukat. 
A minimális létért való küzdelem folyik. 

• De ha nem nyitnak, nem tudnak bejönni szponzorok, amiből újabb programokat 
lehetne szervezni. Tehát végül is ez egy ördögi kör. 

• Igen, ez egy ördögi kör. Itt sem tudunk a múltunktól szabadulni. A művelődési ház 
valamikor egy bizonyos kultúrpolitikának az eredménye volt, ahol a népművelőknek 
az volt a feladatuk, hogy „ műveljék" a népet. Ma a közművelődést elsősorban 
szabadidős tevékenységnek fogják fel., ami a pillanatnyi helyzetben, a piacpolitika 
szempontjából nem szerencsés jelszó. Nyugat-Európában a művelődési intézmények 
elsősorban a felnőtt-oktatással foglalkoznak. Az a fajta „univerzális" népművelő, 
aki az óvodásoktól kezdve a nyugdíjasokig mindenkinek szervez valamilyen 
szórakozási, szabadidős programot, nos az már nem igazán működik. 

• Nem hiszem, vagy legalábbis szeretném hinni, hogy nem csak az anyagiakon múlik. 
• És itt van az alapvető probléma, mert igaza van ,nem csak a pénzen múlik., 

valamivel meg kell fogni a közönséget. Régen a klasszikus, az utolsó adu a 
Csárdáskirálynő volt. Amikor már nem akart semmiképp bejönni a közönség a falusi 
művelődési otthonba, akkor lehoztak egy „híres" fővárosi csapatot - az más kérdés, 
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hogy csupa századrangú művészt. És erre mindig bejött a közönség. Ez már nem az 
a közönség, és ezek nem azok az igények. Egészen más helyzetben kellene 
megkeresni a művelődési szakembereknek az emberek igényeit, főleg azon 
csoportokét, akik elveszítették a szociális kontaktusaikat. 

• Engem inkább a magunk, a fiatalok, a főiskolások szempontjából érdekelne a 
dolog. 

• Ami a város és a főiskola kapcsolatát illeti, nos ez mindig is hűvös volt. Sok 
mindenen múlott. Korábban azon, hogy a nagyhatalmú városi vezetők elég nehezen 
tudták elviselni, hogy van itt egy intézmény, amelyre nem lehetnek hatással, mert a 
minisztériumhoz tartozott, tartozik. Egy sziget volt mindig a város közepén, vagy a 
szélén. Mostanában ez már nem így működik, de mégsem működik. Ami a fiatalokat 
illeti, mindig is kérdés volt számomra, hogy miért nem működik egy öntevékeny 
kulturális élet a főiskolán. Mindig voltak olyan hallgatók, akiknek nemcsak 
lehetőségük, hanem akár feladatuk is lehetett volna , hogy megszervezzék az ifjúság 
kulturális életét. Ez soha nem történt meg ! Többször rákérdeztem, az volt a válasz, 
hogy azért nem lehet, mert hét közben a fiatalság elfoglalt, hétvégén pedig 
hazautazik Ez ellen nem tud az ember mit mondani .De nem hiszem, hogy kívülről 
kellene várni az ötletet, a kezdeményezést, a kérést. Ha vannak az ifjúságnak ilyen 
igényei, akkor neki kell állni és meg kell szervezni. Ezek lehetnének olyan 
rendezvények, amelyek a város fiatalságának is jók és hasznosak. Olyan nem létezik, 
hogy csak az egyik fél a hibás. A város néha megkérdezi, hogy miért nem lehet 
érezni a főiskola jelenlétét egy-egy rendezvényen. A főiskola azt mondja, a város 
nem igényli az ő létét, nem biztosít lehetőséget, nem rendel meg. Ha mindkettő csak 
nézi a másikat, akkor nem történik semmi. 

• Valakinek mozdulnia kell. 
• Ha lenne három-négy, vagy kettő, esetleg egy " ütőképes" ember, el tudom képzelni, 

hogy lenne eredménye. 
• Végül, mi a véleménye, mint kulturális rendezvényről, a Besenyi - Stanitz műsorról? 
• Hát, mit mondjak, frenetikus volt. Csodálatos. Ön ott volt ,találkoztunk. Önnek 

hogy tetszett? Hogy visszakérdezzek. 
• Jól szórakoztam. 
• Egy kicsit kiforratlan volt, de az ötlet briliáns. 
• Emlékszem, a "műsort" egy évvel ezelőtt hallottam először a Königben, a 

szomszédos boxból, óriási hahotákkal kísérve. Most pedig zsúfolt volt a terem. 
• Természetesen ezt elsősorban saját maguknak csinálták . Nagyon élvezték, akik 

benne voltak. Nekem is van ilyen egyetemi színpados múltam... 
H Ha elárulta, elárulom, hogy nekem is... 
• Akkor nem is kell magyarázni, hogy mit jelent ez az érzés ! 
• Anyagilag sem került sokba az előadás. 
• Igaz, nem volt falrengető összeg. Ilyen eseményekre van szükség. De sokan nem is 

jönnek rá, hogy valójában mi is hiányzik nekik. Olyan emberek kellenek, akik 
vállalják a kezdeményezést és az ezzel járó gyűrődést! Mert a dolgok nem szoktak 
egyből sikerülni ! 

DITTAPHONE 
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TANÁRAINK NíGY KEREKEN j 

AZ UTICÉL A FONTOS 
Dr. Wirth István 

Wirth tanár úr inkább utazni szeret, az autóban mindennapos feladatai elintézési eszközét látja. 
Wartburgja hatalmas csomagterével erre a célra tökéletesen megfelel. 

- Milyen kapcsolatban áll Ön az autókkal? 
- Van jogosítványom, harminc éves koromban vizsgáztam le, azóta ha kell, vezetek. 
- Az évek során kialakultak vezetési szokások, jellegzetes magatartási formák az autóban? 
- Hogyne. A jobboldali közlekedés! A viccet félretéve, nem igazán veszem észre magam, de biztos 
vannak. 
- Ha egyedül utazik, mit tesz annak érdekében, hogy ne legyen unalmas az utazás? 
- Akkor busszal megyek és nézem a tájat. Az autóban rádiózni szoktam, ez arra is figyelmeztet, hogy 
átléptem a Dunán, mert a rádióhullámok gyengülnek és nem olyan jó a vétel. 
- Kazettákat tart a kocsiban? 
- Nem jellemző, de ha a fiam is velem utazik, akkor hoz és hallgatjuk. 
- Szereti ha egy-egy nagy utazás során, családi kirándulásnál, a felesége nézi a térképet és irányítja, vagy 
előtte Ön jó alaposan áttanulmányozza az útvonalat? 
- Mivel én nagy utazó vagyok (és nem nagy vezető!), már mondhatom, hogy egész Magyarországot 
bejártam. így nem szükséges, hogy a feleségem irányítson. Nagyobb kirándulásokra pedig busszal 
szoktunk menni. Autóval csak a közeli határokhoz megyek. 
- Ön szerint biztonságosak a magyar utak? 
- Nézze, ez nézőpont kérdése. A románnak biztos jó az út minősége, a németnek pedig rossz. Nekünk, 
magyaroknak úgy közepes. Egyébként végtelenül keskenyek az útjaink, és ez még párosul a figyelmetlen 
vezetői magatartással, ami a sok balesethez vezet. 
Velem is előfordult már, hogy összekoccantam egy kerékpárossal, vagyis ő jött nekem oldalról. Más 
élményem nem fűz az autózáshoz. 

Fábián Tamás 

A szeretet sugarai 
A nap sugarai lassan de biztosan utat engednek az alkonynak. A csillagfények is lassan ébredeznek megfelelni 

feladatuknak. A víz tükre arany, a levegő illata kellemes. 
Egy meleg nyári este tábortűz köré gyűltek a vízparti tábor fiataljai. Csak ültek, a tűz pattogott, és nem volt fontos 

az, hogy "Én". A légkör, a belső melegség, a szeretet sugarai ragyogták be a tűz körül ülők szívét, lelkét. 
Kedves Barátom! Külön világ az, amiben élsz. Nem olyan, mint a másiké. Nagy dolog az, ha Te meg tudod érteni a 

másikat. Tudod-e, hogy beszélnek a szemeid, a tekinteted, a cselekedeteid; és tudod-e hogy sokszor így is üzennek 
Neked. Észre veszed-e ezt? Vagy mindig el vagy foglalva a magad nehézségével. 

A szeretet csendesen izzó lángja körül költők, írók szólaltak meg, nem rendelkeztek különleges képességekkel, csak 
a saját létező belső értékeiket adták. Egyszerűbben: a fiatalok elmondták a véleményüket, mert kíváncsiak voltak 
egymásra. Meg akarták és meg is tudták érteni a másikat. 

Sokan foglalkoznak pszihológiával, de a lelked egészségét nem biztos, hogy meg tudják oldani. A terheid alól nem 
tudnak feloldozni. És azt te is tudod, hogy legjobb a szabadság. Akkor vagy igazán szabad, ha letetted a terheidet, és 
semmi olyat nem teszel meg, amit értelmeddel belátva nem akarsz megtenni. 

Nyáron, amikor ezekkel a fiatalokkal beszélgettem, elég érdekes következtetésekre jutottunk. Mindegyikünk arra 
vágyott, hogy megértsék, és meghallgassák. Ez csak akkor sikerült, amikor én elhatároztam, hogy meghallgatom 
őket, én is azt szerettem volna, ha meghallgatnak, de nekem kellett kezdeményezni. Milyen érdekes, valóban működő 
alapelv: "Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, mindazt te is úgy tedd társaddal." Nálunk működött. 

Esetleg ha szeretnél Te is egy ilyen csoport részese lenni, meg szeretnéd ismerni a másikat és magadat, akkor 
február 26-tól szerdánként a kollégiumban szeretnénk kipróbálni. Egyelőre tábortüzet nem tudunk rakni. 

Bánhidi Tibor 
_____ z<r~ 
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A F É L T É K E N Y S É G R Ő L 

Féltékenység' 
- én így látom -

A féltés szóval kapcsolható fogalom. A féltés megjelenik tárgynál, embernél, de 
mindig olyan személlyel /tárggyal/ kapcsolatban ami az adott személynek fontos és 
kedves. Mégsem azonos a féltékenység a féltéssel. A féltésben az óvás, a gondoskodás 
kap központi szerepet a féltékenységben megjelenik a birtoklás is. A féltékenységet 
emberek közötti viszonyokban használjuk, elsősorban szeretet-kapcsolatokban jelenik 
meg, amikor valakit úgy szeretünk, hogy szinte saját tulajdonunknak tekinünk és a 
szeretett fél más iránti pozitív érzelem megnyilvánulásait nem nézzük jó szemmel, 
mintha ezek a pozitív érzelmek kizárólag felénk irányulhatnának. A féltékenységnek 
alapot általában az szolgáltat, ha az a személy aki felé a pozitív érzelem irányul hasonló 
érzelmekkel reagál. Sok esetben ezt a viszonzott érzelmet kifogásolja a féltékeny fél. 
Megjelenhet olyan formában, amikor a párkapcsolatban /barát-barátnő, férj-feleség/ 
egyikük másik ember felé fordul. Legáltalánosabb az, amikor férj a feleség külső 
kapcsolatára - férfi ismerősére, férfi kollégájára - féltékeny vagy fordítva. De 
megjelenhet olyan helyzetben is, amikor a szülőkre /anyósra, apósra/ féltékeny a 
házaspár egyik tagja. Ezek az érzelmi reakciók nem mindig épülnek reális alapokra. 
Féltékeny lehet az anya a lányára, az apa a fiára, A pszichológia ezt a jelenséget az 
ödipális komplexus néven írja le. 

A féltékenységgel nagyon hasonló, de azzal nem azonos fogalom a rivalizáció, amely 
versengést jelent. Versengeni teljesítmény eléréséért lehet, azért hogy valamiben 
/óbbak legyünk mint a másik, esetleg valakit legyőzzünk. Ennek a mozzanatnak is van 
érzelmi színezete, általában akivel versengünk azt tiszteljük, de nem szeretjük. A 
házasságban is megjelenhet a versengés, amikor a házaspár a munkájában verseng, ki 
milyen teljesítményt tud elérni. Itt az alapvető pozitív érzelmi viszony miatt 
bonyolódik a helyzet, hiszen egy szeretett személlyel alakul ki a rivalizáció. A serdülő 
korú fiúk és lányok gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy saját - azonos nemű -
szüleikkel rivalizálnak. Ez is nagyon megterhelő, drámai helyzeteket szül. 

A féltékenység lehet kellemes érzés, mert azt érezzük hogy az általunk szeretett 
személynek fontosak vagyunk, nem mindegy neki mit csinálunk, hogyan 
viselkedünk. A baj ott kezdődik, amikor valakin eluralkodik a féltékenység és a 
másikat szinte börtönbe zárja. Korlátozza az öltözködését, szabad mozgását sőt 
gondolatait is. Amikor a féltékenységnek alapja sincs, nagy veszélynek teszi ki magát 
a féltékeny fél, mert a kellemetlen jelenetek hatására előfordul, hogy megteremti az 
alapot a másik személy. "Ha már ezt képzeli rólam, ki is próbálom." Egyetlen megoldás 
a bizalom. Bízni önmagunkban és a másik személyben, a kettőnk közötti kapcsolatban. 
A féltékeny ember elsősorban önmagában nem képes bízni és elhinni, hogy ez a 
kapcsolat jól működik és nincs komoly veszély. 

A szeretet, mint érzelem felfogása is döntő jelentőségű. Ha úgy szeretünk valakit, 
hogy gúzsba kötjük, saját tulajdonunknak tekintjük, biztos hogy előbb-utóbb 
menekülni fog ebből a kapcsolatból, bármilyen magas hőfokú volt a köztük lévő 
szeretet, szerelem. 

Végül is ez az érzelem mint minden emberi érzelem akkor lesz veszélyes, ha túlzásba 
visszük. Hogy mit tekinthetünk túlzásnak, az az érintett feleken múlik. 

Sz. T. E 
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Nem igaz, hogy főiskolánkon a hallgatóság körében hallgatással egybekötött közöny 
tapasztalható! Igenis van aktivitás, problémaérzékenység, kérdezési kultúra! Pszichés 
panaszokkal elárasztották a kitett óriásplakátot 2 nap alatt! Ebből szemezgetünk. 

Az a problémám, hogy mikor megyek az isibe, ön nem Elvis, hanem Nárcisszosz - a görög 
minden csaj úgy néz, de úgy, hogy aszíszem, mind mitológiából - vagy mániás. Tanácsom: mielőtt 
belém szerelmes, és én is nézem őket, erre elindulna feltétlenül győződjék meg üstöke és 
mégjobban néznek, és nem merek odamenni, hoey ...... ,. , , , „, TT . , ,, SJ , ' , , , , . , , B, öltözéke rendezettségéről. Ha minden rendben 
most mi van, mer lenét, hogy maser néznek, de , - , , , TT , , • , , , , , , , , , . , . . , . , , * , , , ,, elindulhat. Ha meg ezután is megbámulnak, dobalia 
nem hiszem, mi maser néznének, es akkor most ° ° .. J 

nem tudom, hogy hogy Van ez. m e S ö k e t uzsyával s jelentse ki hogy On nem olyan 
'Elvis' fiú! 

Nagyon büdös a lábam és a szobatársaim utálnak álljon boSSZÚt! Maradjon Ott. Hadd Szokják. 

l73Cszobát?&Srrek d0ke°r "énÍ? Z°knÍt CSerélJek' Egyébként: lábmosással, lábspray-vel ne is 
vagyszo a . próbálkozzék! Higgye el, szagos lábbal is találhat 

teucre nelkul . , , OOJ ° ° igaz barátokra! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Engedje, és próbáljon meg valamilyen művészi 
Látens homoszexuális vagyok, próbáljam tevékenységbe kezdeni, hiszen ez a művészi hírnév 
elfolytani érzéseimet, vagy engedjem kritériuma. Egyébként hibásan állította fel 
szabadjára? diagnózisát. Ön nem látens! - hiszen tudatában van 

Langyos vágyai irányultságának. 

© HUMOR © HUMOR © HUMOR © • 
Skót szenduics 
[Herémbe megy a skót házaspár. Kerten rendelnek egy szenduicset. Amikor a pincér kihozza, a Férj 
kettéuágja, az egyik Felét odaadja a Feleségének, majd enni kezd. 
- Es ön nem eszik? - kérdezi rezzenéstelen arccal a pincér. 
- Majd a Férjem után - Feleli a hölgy - Uárom a Fogsort. 

Ismerkedés 
A szörösszíuQ bankigazgató mondja egyik barátjának: 
- Ha legközelebb Feljössz hozzám, láthatsz egy pompás, új képet. Címe: Al i baba és a negyuen rabló. 
- Látod - mondja erre a barátja -, ez nagyszerű. Már úgyis rég uágytam csalá dod összes tagjait megismerni. 

Jaj, de aramios! 
- Kik laknak a szódásüuegben? 
- Buborék! 

Nem tud jelezni? 
Egy kis piros kocsi Fordul ki az Oktogonon , s majdnem elüti a zebrán szabályosan közlekedő gyalogost. 
- Nem tud jelezni? - Förmed a gyalogos a uezetö hölgyre. 
- Jelezni tudok, csak uezetni nem.... 

Látogatás 
Mázga hazajön, ránéz a Falra, azután így szól a Feleségéhez: 
- Na, már megint itt járt az anyád? 
- Itt uolt - Feleli csodálkozva az asszony - Honnan tudod? 

Mert le uan köpue az arcképem. 
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"őiömnUn" leéáeáeM maatfonoá- áfámána. /í áoáájá. favsnnQOt fivánoáanááan téáfvényeé útján 
a^áöfíendö Timtfeti láncf 1/iaalom fánandja te, melyen nyelv éá öitófet áifánólaa matyón, teend á 
mayyanon, tenauelen éá ftattcfián áívül áenámi a^yéé táncf nem fia tejtetni. " t%4% fiviáanaját 
áananaofta &e ily átadott a 'Peáti 
Vivatlafi,. 

Sf af ünnefrionofot vvp&eneáft nafrjátot, 
OfOf ja*uián, áatodiáától k^ímvafóáfendáia 
tant. Ittjenáon. a vidám mtdatofááoA ideje 
jánja, vaayiá jelmefeá, álancoá 
mcdatááao& vannaÁ onáfáaáf&ite. 

Stten-jedéáe Swiópíéan áánom fi 
tenületen töntént: a áőxályi advan&an, a 
vánoái fioíaánááa, illetve a fiduái taÁoáááy. 
áönééen. /f áinályi advanéan <L 
meditennán, ajof itáliai áatáá volt af 
enöáeM, ott efént efeáneá. a mulatááyoánaÁ 
inááM a áannevál nevet adtáá.. ( s4 
áannevál áfó- enedetét áoáan af olaáf 
"canne vate", OfOf "6Ú4 ölten veled" 
áifijeféáneá talajdonítjáá, melyet n^íán^xyyóáedden, a neacfvennafioá- é&jt áefdetén mondoyattaá. af 
eméeneá. Ijelencétöl 1R,ómáia.) s4 laÁaáááa fóhMen, éfofr a német Áatáá miatt, a fiwáany elneveféá 
áonoáodott mea, s4 fimáanf éajon-oáftnáé jövevényáfó, a wzác&anyiól áfánmOfiá,. /íf inodatmi 
németven ma iá. "poácnUttynaÁ mondjáá.. /í fináany, aÁol mey&onoáadott - ment fiéldául /tnyliá6a*t 
éé a ááandináv onáfáaoá&w nem divat, éá af Sayeáölt /ítlamoMan iá inááád cáaÁ moátanááa váliá. 
affá - áfútte mindenütt ct téltemetéá éefdetévet, a áidey, pond éváfaá- fcoaány áoní úfentantááoááat 
tan&ított, dtünéáévet fiiay öááfe, Sf mindenütt fi&telen jókedvvel, viaalommal jánt, efént éifonyoá 
áonéan af öndöa ünnefeéneÁ iá tantottáÁ, mivel ilyenem, fiUfaéadulnaá. a foéolátlan eméenc 
indulatok, éá "világi énekekkel" telik mey a fitu éá a vánoá 

líjaMan nálunk iá. áepd divatéa jönni a ^^álilJt-flíípi meaemléáeféá, méqfeediq. a jeleá nafa 
meaünnefiléáének, finmájááa*t. 

/ff eméeneá, epén a nafoon áf&ite a viláaéan &ütbnleaeá üdcöftolaftoáat áüédeneá, általáSan 
névtelenül, Ofoúttaá, a/k&et áfenetnek. Sf anaoláfááf nyelvtenüleűiöl enedö áfoááá., efént af átvevő 
néfteá iá. ayaánoM. enedeti elneveféááel - St, 1/alentineKi. "Day - emleaetiá. 

Otília Xánoly: Vtotoáoll plccáf 
ama áanyvéiöl válaaatta éá áfenáeáftette: 

Forgó Orsolya 

ÉfeJ 
^^Avíflá^jl 

1 ÁJ /* \ 
\ / / * / 

VS 

-—(^J$ 
Jl> 

\ b f 

J v *̂  

i3fc< 

v ** C 

á ~wr 4_^i 

Március 13-án a kollégiumban FARSANGI BULI lesz! Gyertek el, vagy valami... 
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; ""'' _ '""_Zi s p o r~t" 
JTIF FOCI 96 Ripléj 

Mi mást is tehetne az ólábú halandó így télvíz idején, amikor labdaéhségét csak 
a tévén keresztül tudja csillapítani, minthogy emlékeibe idézi a múlt év történéseit a 
fősuli focicsapatáról. 

Mivel a főiskola férfiállománya ugyan szegényes, de annál inkább minőségi, a 
csapat meghatározó egyéniségei /Csillag, Dobi, Kedves, Szaki/ kiválása ellenére 
sem veszítette el ütőképességét. Ezt misem bizonyítja jobban, hogy a tavasz 
folyamán egyetlen vereséget szenvedett el a csapat: a Lehel Gyöngye ellenit. A 
Vasutas és az Aprítógépgyár ellen mindig győztesen hagytuk el a játékteret. A 
főiskolai napok keretein belül megmérkőzött egymással a tanárok csapata a diákok 
csapatával. A remek hangulatú találkozón a tanároknak csak a derekas helytállásra 
futotta /0-3/. 

Ezt követően hazai pályán végre 
sikerült az ami még soha. "Ősi 
ellenfelünket" a Bolyai főiskolásokat 
győztük le egy emlékezetes találkozón 
/4-1/. Ezeken az eredményeken 
fölbuzdulva, és kalandvágytól fűtötten 
beneveztünk a Kisvárdai Focinyár 
küzdelmeibe, amely júliusban volt. 
Sajnos az idegen klíma, a 
magasságkülönbség, és egyéb gátló 
körülmények miatt csapatunk a 
közönség- és a fair play díjat 
nyerhette volna meg. Egy biztos: mind 
a játékosok, mind a szurkolók akik 
elkísérték a csapatot, remekül érezték 
magukat. 

Ősszel új csapatot ismerhettünk 
meg a Jászberényi Rádió személyében. Eddig két alkalommal mértük össze erőnket, 
ami alapján azt lehet mondani, hogy a későbbiekben is szoros csatákat fog vívni a 
két gárda. A mi szemszögünkből nézve az egy győzelem egy vereség nem éppen 
hízelgő. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy lelkes közönségünk többet ne lássa, 
hogy vesztesen hagyjuk el a pályát. Ezúton szeretnénk megköszönni a szurkolást, a 
HÖK-nek pedig az anyagi támogatást, amellyel többek között lehetővé tette a 
Kisvárdán való szereplésünket is. Reméljük, hogy ezt a támogatást a jövőben is 
élvezzük, és akkor legközelebb újra találkozhatunk a Bercsényiben és Kisvárdán is. 

H A J R Á J T I F ! ! ! 

/Akik pályára léptek 96-ban: Vincze Gábor, Varga Bálint, Tóth Pál, Tóth "Elvis" 
Zoltán, Országh "Oszy" Barnabás, Robu "Floresz" Albert, Mihalov "Snoopy" Nándor, 
Szabó Róbert, Mórocz László, Kosa "Mese" János, Pozsgai "Pete" György, Papp 
Géza, Rózsa Zoltán, Kapros Ádám, Benkő Tamás, Kovács Krisztián./ 

Snoopy 
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EGY ÚJ LEHETŐSÉG 

LAKÁSKASSZA 
"Otthon édes Otthon!" Mindannyiunk lelkében mélyen gyökerezik a saját lakás utáni vágy 

vagy a meglévő felújítása vagy az erre felvett magas kamatú hitel alacsonyabb kamatozású 
/6%/ kölcsönnel való kiváltása. 1997. január 1. fontos változás Magyarországon e tekintet
ben is. Ekkor lépett hatályba a lakás-takarékpénztárakról /továbbiakban: LTP/ szóló törvény. 
A LAKÁSKASSZA / Első Általános Lakástakarék-pénztár Rt. Az LTP-nak régi hagyománya 
van szerte Európában. Gyökerei egészen 1975-ig nyúlnak vissza, amikor Angliában az első 
hasonló célú társaság megalakult. Kik a részvényesek? Stabil pénzügyi háttérrel rendelkező 
biztosítótársaságok és bankok. EA-Generali Wien, Generáli Budapest Biztosító , 
Wüstenrot, Volksbank, Postabank, Providencia, Creditanstalt. 

Tudom, a következő nagy kérdés: Hogyan is lesz nekem lakásom? Ha lakást szeretnél, 
vagy a már meglévőt felújítani, az első lépés, takarékoskodni kell. Ebben segít a LTP. A 
konstrukció min. 4év, max. 8 év előtakarékosságot ír elő. A havonta megtakarított pénzed
hez állami támogatásként 40%, ül. 30 %-ot /max. évi 36.000,- Ft/ kapsz, amit nem kell visz-
szafizetned. A keletkezett összeg még kamatozik 3 %-ot. Ezek végösszegéhez 150 % köl
csönt vehetsz igénybe 6%-os kamatra. Hol találsz még ilyen feltételeket? 

Kettő példán szeretném bemutatni! A számszerüségek talál könnyebben befogadhatok. 

Pl. 
ajánlott, maximálisan befektethető összeg legkevesebb befektethető összeg 

Megtakarítási időszak 5 év 5év 
Havi saját befizetés 10.000,- 1.000,-

Szerzödéses összeg 2.090.000,- 213.700,-
Saját megtakarítás 836.000,- 85.500,-

Saját befizetések 600.000,- 60.000,-
ÁUami támogatás 180:000,- 25.400,-

Kamat 56.000,- 7.300,-
Lakáskölcsön 1.254.000,- 128.300,-

Azt gondolod - NINCS RÁ PÉNZEM! - Ha van kedved, munkalehetőséget is biztosítunk. 
Érdeklődj, tájékoztatatást nyújt az LTP munkatársa: 

Varga Tünde 
Lakás tel.:57/401-105. 
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