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ZSEBZSIRÁF 
a Jászberényi Tanítóképző Főiskola lapja 

Pénzért ugyanaz? 
A friss Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból kiderül, hogy 1997 szeptemberétől a hazai egyetemeken és 

főiskolákon az államilag finanszírozott hallgatók mellett megjelennek az önköltséges diákok is.Ha valaki nem 
kerül be az állami - viszonylag ingyenes - keretbe, de minden áron tanulni akar, és ezt a minden árat meg is tudja 
fizetni, akkor nem kell lemondania álmairól.Persze ez a lehetőség attól "szép", hogy kérdéseket vet fel. 

Például a felvételi vizsgák után két ponthatár kerül megállapításra? Egy a hagyományos képzésbe bekerülők
nek, egy az önfinanszírozóknak? Ebben az esetben gondolom, a fizetős képzésbe alacsonyabb ponttal is be lehet 
kerülni, durván fogalmazva pénzért nem szükséges megütni a szintet. Vagy netán ezentúl is egy ponthatár lesz, s 
visszatér a nyolcvanas években használt gyakorlat, amikor a sikeresen felvételizőket egyéb okokra hivatkozva el
utasíthatták? Na, de ebben az esetben ki fog szelektálni? Csak nem adóigazolást kell csatolni a felvételi lapok
hoz? Mert akkor megint csak az értelmiségi szülők gyerekei járnak rosszul, ahogy a nyolcvanas években is.De 
tegyük fel, hogy ezt a problémát sikerül megoldani. 

Am mi lesz a tanévkezdés után? Külön pénzes és állami csoportok lesznek, esetleg a hallgatókat valamilyen 
jellel különböztetik meg az intézmények? Mert ugye azzal, aki kemény tízezreket fizet - magyarul vásárló - nem 
igen lehet packázni. Befizetési csekkjét lobogtatva fog dühöngeni, ha a vizsgáztató reggel nyolc helyett délben 
kezdi a számonkérést, ha olyan anyagot kér vissza, amiről sehol nem volt szó, sőt heves felindulásában a jogos 
uv-ra bocsátás ellen is protestálni fog. Hogy a dugig levő könyvtárról, számítógéptermekről és a teremhiány 
miatt estébe nyúló előadásokról már ne is beszéljünk. Vagy 1997 szeptemberétől az egyenlő egyetemi és főiskolai 
polgárok között lesznek egyenlőbbek ? 

(Melódiák-II. 5.) 

Ai 1997 március 19-i Főiskolai íanácsülésen történt 

A tanácsülésen a tagok teljes létszámban jelentek 
meg.Az oktatók 1997-es bérfejlesztésén kívül kizá
rólag személyi kérdések kerültek napirendre. 

A főiskola főigazgatói állására kiírt pályázatra 
egyetlen pályázó jelentkezett, a jelenlegi intézmény
vezető: dr. Benedek Sándor. Más pályázat. sem 
kívülről, sem intézményen belülről nem érkezett. 

A Főiskolai Tanács miután meghallgatta a pályázó 
önéletrajzát és az ad-hoc bizottság véleményét, dr. 
Benedek Sándor jelenlegi főigazgató mandátumát 

további négy évre meghosszabbította. A szavazás 
eredménye: 11 igen, 4 nem, 4 tartózkodás (+1 
érvény- telén szavazat). 

A Természettudományi Tanszékvezetői állásra 
szintén egy pályázat érkezett, dr.Karácsony Jáno
sé, aki eddig félállásban töltötte be a tanszékve
zetői tisztséget.A Tanács 14 igen szavazattal, 4 
nemmel, 2 tartózkodással dr.Karácsony Jánost 
főállású tanszék- vezetővé nevezte ki. 

Matécsa Péter 



EFOTT (97 
I Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója / 

Jgoján n ^etőfí-ssígeten kerül megrendelésre ax idei ^^OTT július ?1-e és augusztus %-a 
k&zöw.fp^z, alábbiakban n sxerve^db rövid előzeteséből csemegézhetünk. 

Több koncert,mint kolbász 
mivel több nap mint kolbász, de több koncert, mint nap.Esténként a nagyszínpadon felváltva négy banda lép a 
világot jelentő deszkákra.Az este 7-től éjfélig tervezett időszakban a Kispál és a Borz, a Pál Utcai Fiúk, 
Ferenczi György és a Herfli Davidson, a Hobo Blues Bánd, a Black Out, a Tankcsapda, a Kimnovák, az 
Irigy Hónaljmirigy, Török Ádám és a R.A.B.B., a Felkay Blues Brothers, a Nyers és a Balaton szórakoz-
-tatja a napi szorgoskodásban eltikkadt fiatalságot.A nagykoncerteket követően hangtompítós éjszakai mulato
zásra nyílik lehetőség. 
Pillanatnyilag itt tartunk.A műsorváltozás jogával persze a szokásosat kell művelnünk, de ti ne fenntartásokkal 

gyertek a bajai EFOTT-ra.( Vonat, húsz, stop.Ezek gyorsabbak.) 
A világ leggyorsabb csigája sem tudna hónapokkal a rendezvény előtt másodpercre pontos forgatókönyvet 

letenni az asztalra, így ezt tőlem se várjátokJelenleg nagy az esélye, hogy délutánonként különböző egyetemi 
bandák szállhatják meg a színpadokat, de erről majd késöbb.Sport, izmos felsőtestek, horzsolásokkal díszített 
szőrös férfiaknak bringanyergen puhított húsok, bakancsban pácolt, büdös lábak, és kecses vádlik gazdái 
egyaránt találhat maguknak kihívást a bajai EFOTT-on.A kispályás foci küzdelmei füves pályán zajlanak, a 
kosárlabda versenyen volt válogatottak döntik el a vitatott szitukat, mecseki barangolást kínálunk a természet
járóknak, az evezősöknek 20 kilométeres viziturát a Dunán, a bringásoknak pedig különböző távú teljesítmény
túrákat. 

(X .Y . ) 

^A. újkollégiumi JZixott&to hívei 
- 1997.március 25-én megnyitottuk a kollégiumban a CLUB 135 nevű játéktermet.Minden főiskolást 

szeretettel várunk.A tagsági díj 100 Ft/félév/fő, minden tag 1 vendéget hozhat magával.A klub mindennap 
23.00-ig tart nyitva; biliárd, csocso, dark, társasjátékok. 

- A következő KOB közgyűlést április 16-ra tervezzük.Szó esik majd az új felvételi szabályzatról.Várjuk a 
kérdéseket, felszólalásokat! 

- Váczi Gyula igazgató úrnak boldog névnapot kívánunk! 
- A Tipp- Hopp-on nyert pénzből vásároltuk a játékszoba felszerelésének nagy részét, TV-t, mosógépeket, új 

ping-pong asztalt. 

Pömpi 
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Hallgatói Önkormányzat 

Érdeklődő, faliújság-böngésző hallgatók észrevehették, hogy a HÖK Tanács pályáza
tot írt ki a Főiskolai Napok megrendezésére. A szó szoros értelmében vett pályázat 
azonban nem érkezett, így hát-megköszönve a bizalmat-a HÖK vezetőség örömmel 
vette kézbe a programok szervezését. Minden igyekezetünkéi azon leszünk, hogy 
visszacsábít- sunk titeket április 28-ra, és a változatos programokkal itt is tartsunk 
benneteket 3 napig. A segítség azért mindig elkel, szívesen veszünk minden fajta 
ezirányú közeledést. (A programokról a ZSEBZSIRAF aktuális oldalán részletesen 
olvashattok.^ 

Március 4-én a küldöttgyűlés szavazása alapján 2 személlyel újult meg a HÖK -Ta
nács. Ezúton is köszöntjük körünkben Forrás Esztert és Matécsa Pétert. Egy hely azon
ban még mindig várja ambiciózus, tettrekész gazdáját.Ne feledkezzünk meg az 
elaggottakról illetve eltávozókról sem, vagyis Barta Agiról,Kecse Zoltánról és Kovacsik 
Annamáriáról, akiknek további sok sikert kívánva köszönjük munkáját.A legnagyobb 
baj (vagy öröm?), hogy a leköszönő HÖK elnök helyett hamarosan választani kell vala
kit. Egyenlőre nem tolonganak ajelöltek.Bár sokan talán tényleg nem étékelik, de bí -
zom abban, hogy nem kell ecsetelni, mi a Hallgatói Önkormányzat lényege és haszna. 
Akit érdekel, az tudja, vagy legalábbis megpróbálja megérteni; akit nem, annak meg 
úgyis mindegy.Lehet, hogy az érdekképviselet intézménye csak egy demokratikus masz
lag, hiszen még húsz ember érdekeit is nehéz közös nevezőre hozni, nemhogy hétszázöt
venét. Azért talán mégiscsak tesz valamit ez a hárombetűs "szörnyszülött", s talán az 
sem mindegy, hogy ki vagy kik a szörnyecske feje(i).A választás mindig nehéz, főleg 
azoknak, akik éreznek valamiféle felelősséget a "köz" iránt (ha szabad ebben az egoista 
világban ilyet mondani/Szóval tavasszal ismét: 

HÖK ELNÖK KERESTETIK! 
A hátralévő szorgalmi időszakhoz kitartást, a vizsgákhoz sok szerencsét és nagy ülőgu
mókat, a Főiskolai Napokhoz jó szórakozást, valamint felhőtlen, de nyári záporoktól 
nem mentes Vakációt, jó nyaralást kívánunk! 
(Nem korai ez még egy kicsit?) 

Kedves végzősök! A fentiek rátok kiemelten érvényesek, megtoldva azzal, hogy: 

VÁLJON VALÓRA AZ ÁLMOTOK (DE LEGALÁBB A FELE)! 

Viszlát! 
Váczi Virág 
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Késik9 mint az ösztöndíj 

Az új szólás azért van kialakulóban, mert nagy port 
kavart föl a főiskola fizetésképtelensége az idei 
második félév kezdetén is.A pénzhiánnyal küszködő 
hallgatók a gazdasági hivatalt teszik felelőssé a 
kialakult áldatlan állapot miatt.Válogatott szitkokat 
szórunk az iskola illetékes szerveire, anélkül, hogy 
tudnánk, mi is van a háttérben.Ezért úgy éreztem, 
eljött az ideje, hogy a másik fél is meghallgattassák. 

A gazdasági hivatal igazgatónője elmondta, az e-
gész viszály abban gyökerezik, hogy a hallgatók 
nincsenek tisztában a jogaikkal.Ez év januárjában 
újabb pontokat fogadtak el arra nézve, hogy a 
hallgatót mi illeti meg; mikor és mennyi.Ezen újítá
sokat közzé is tették a Szabályzat a Jászberényi 
Tanítóképző Főiskola hallgatói részére nyújtható 
támogatásokról és általánosan fizetendő díjakról, 
térítésekről című kiadványban, de ez éppúgy, mint 
az 1995-ös változat sem, nem jutott el a hallgatók 
kezébe és fülébe.A DJB és HÖK, valamint a Tanul
mányi Osztály és a Kollégium is bír egy-egy pél
dánnyal, de a nyomdafestéktől összetapadt lapokat 
szinte senki sem próbálta még átforgatni. 

Ha ismernénk ezt a kiadványt, hogy mit mond a 
tandíjról és ösztöndíjról a kollégiumi díjakról és a 
támogatásokról mind albérleti, kollégiumi, mind 
szociális téren, nem kívántuk volna, hogy a gazda
sági hivatal alkalmazottai önként hajtsák fejüket a 
guillotine alá.Ebben rögzítették ugyanis, hogy a 
február havi ösztöndíjakat mindig a március havival 
együtt Ill.hó 15-éig kötelesek kiutalni. Persze, mind
nyájan azt vártuk, hogy februári pénzünket még a 
hónap végével megkapjuk és keserű pirulaként nyel
tük le azt a kiírást, mely szerint ezen összeg március 
13-ától vehető fel az automatákból, noha ez teljesen 
törvényes eljárás volt. 

A márciusit tényleg nem kaptuk meg időben, de 
erre még visszatérek a későbbiekben. 

A havi ösztöndíjat egyébként minden hónap 15-éig 
kell, hogy kézhez kapjuk. 

A központi költségvetésből gazdálkodó iskolák a 
Művelődési és Közoktatási Minisztériumból minden 
tanév kezdetén kapnak bizonyos összeget, melyet 
úgynevezett fizetési ütemezéssel, 12 hónapra kell 
szétosztaniuk. Ebbe az összegbe a Minisztérium már 
belekalkulálja az iskolába befolyó javadalmakat is 

(tandíj, levelező-, nulladik évfolyamos képzés) , ezt 
eleve nem kapja meg az intézmény .Most január
februárban az a helyzet állt elő, amely tulajdon
képpen logikus következménye is ennek az éves 
keret, hónapos lebontású költségvetésnek.Ezt a 
pénzt előre beosztják hallgatói, oktatói bérekre, a 
szolgáltatások (fűtés , világítás) kifízetésére.Az 
összeget nem lehet arányosan 12 részre bontani, 
hiszen nyáron nem kell fűteni, s kevesebbet kell 
világítani.Az egy évre vonatkozó tervek itt-ott néha 
félrecsúsznak, de a gazdasági hivatal mindig elsőd
leges feladatának tekintette a hallgatói és oktatói 
bérek kifizetését. 

Az már januárban látszott, hogy nincs elég pénz az 
olajozott működéshez, hiszen a bevétel közel nullán 
állt. Ezért szóbeli megegyezés született az iskola és 
a Minisztérium között, hogy előrehozott javadalom
ként kölcsönt biztosít számunkra.Utólagos kérésre 
írásban is beadták a helyettes államtitkárhoz címez -
ve ezt a kölcsönigényt, aki január 28-i válaszában, 
március 3-ára ígéretet tett 22,5 millió forint átutalá
sára, melyet havonta fizet vissza az iskola.Miután 
ebből az ígért összegből valóban ki lehetett volna 
fizetni a februári és márciusi ösztöndíjakat, az 
egyébként erre a célra félretett pénzt a hivatal bátran 
kiadhatta a szolgáltatások számláinak fedezésére. 

Március 3-ával azonban mégsem érkezett meg a 
pénz, csak egy "leirat", hogy a Minisztérium jelen
leg nem tud kölcsönözni. Annyi pénz maradt még az 
intézményben a számlák rendezése után, melyből 
egy havi ösztöndíjat tudott kifizetni az iskola a 
hallgatóinak, a márciusit pedig a kölcsön megérkez
tével kaptunk kézhez. 

Szó sincs tehát arról, ami elterjedt körünkben-és 
egyre több hívet vonzott maga köré-, hogy az OTP 
és a JTIF gazdasági részlege összejátszana és a 
hivatal használná a pénzünket, hiszen nemhogy az 
iskola, de még a Takarékpénztár sem látott egy árva 
fillért sem február hónapban.A kölcsönt ugyanis a 
szolnoki pénzügyi hivatalba utalja először a Minisz
térium, innen kerül a berényi kirendeltségre, amely
en keresztül mi hozzájuthatunk. 

Azt hiszem, így már kicsit világosabb a kép az 
elhúzódó ösztöndíjak körül, és talán beláthatjuk, 
hogy nemcsak az iskolatáska a nehéz. 

-CATS-
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Könyvtártudományi hírek 

A Magyar Olvasástársaság ( HUNRA ) Szigetek és hidak címmel 1997 április 2-4 között konferenciát 
rendezett Szegeden. 

A társaság tagja lehet minden magyar és nem magyar bel- és külföldi óvodapedagógus, tanító, gyógype
dagógus, tanár, olvasásterápiával, dyslexiaval, olvasáskutatással, tanító- illetve tanárképzéssel foglalkozó 
szakember, könyvtáros, író, könyvkiadó és könyvterjesztő, vagy más, az olvasáskultúra ügyéért tenni 
kész személy. 

A Magyar Olvasástársaság szakmai egyesület, amelynek célja a magyar írásbeli kultúra színvonalának 
emelése, a modern európai írásbeliség követelményeinek megfelelő olvasás-, tájékozódás- és írásbeli köz
léstechnikák megismertetése és elterjesztése, az olvasás személyiségfejlődésben játszott szerepének tuda
tosítása. 

A konferencia előadásai tükrözték ezt a sok irányban érzett és vállalt felelősséget az imént sorolt 
valamennyi szakembertől és témában.Mindezt tömöríteni leheteien vállalkozás lenne. Éppen ezért, ezt a 
lelkesedést átadva hívunk minden érdeklődőt Kádárné dr. Fülöp Judit ( a HUNRA elnöke) előadására. 
/ A pontos időpontot és helyszint plakátokon fogjuk közölni./ 

A konferencián részt vettek Kiss Judit oktató, valamint Barócsi Edit Ditta, Hegedűs Zita, Jáger Beáta, 
Nyúl Edit, Osztrozics Katalin, Pálfi Veronika, Szabó Márta, Tábori Zsuzsa, Tőzér Mária, könyvtársza
kos hallgatók. 

BARÓCSI EDIT DITTA 

4K7ÓS éTZDBKSSSSGS'K 

- Amerikában az automata váltók féloldalasan terhelik az autóvezetőket, és-mint egy vizsgálat kimutatta-a 
vezetők többségének jobb lába ezért rövidebb a balnál. 

- Lebukott egy bajor vendéglős, aki vadpecsenye gyanánt csakis az országúton elütött jószágokat tálalta föl. 
- Belgiumban új utakat keresnek a krumplisütésben "elfáradt" olaj újrafelhasználásához.A flamand 

technológiai kutatóintézet két kísérleti személygépkocsit és egy teherautót üzemeltet olyan olajjal, amelyben 
korábban burgonyahasábokat sütöttek ropogósra.A kocsik jól mennek, csak a járókelők panaszkodnak a 
kipufogókból áradó erős sültkrumpli-szagra. 

- Új szerencsejáték Szerbiában a "szerb rulett"; a késő éjjeli órákban több kiválasztott keresztező- désben 
pirosnál kell százas tempóban áthajtani.Aki túléli, akár 150 márkát is nyerhet! 

- A balesetekben elszenvedett súlyos sérülések 87%-a a biztonsági öv használatával megelőzhető lett volna! 
- A dallasi rendőrség sok száz levelet postázott a közlekedési büntetést notóriusán nem fizető 

szabálytalankodóknak. Értesítették őket, hogy egy sorsoláson értékes tárgyakat nyerhetnek.A "nyeremény" 
átvételére érkező visszaesőket letartóztatták. 

- Jármüveikkel 500-szor kerülik meg naponta a Földet Magyarország autósai. 
- A 19.század végén néhány tucat teve került Ausztráliába, amelyek utódai ma az idegenforgalmat szolgálják, 

gyakran közutakon is. Épp ezért kötelező felszerelni rájuk szabályos elülső és hátsó világítást. 
- A vermonti Dávid Temper (71) temetése körülményesre sikeredett, mert végrendelete értelmében mellé 

kellett temetni kedvenc kocsiját, egy 69-es Buickot is. Meghagyta továbbá, hogy a kocsit ólommentes 
benzinnel töltsék fel, mert nem akarja a túlvilág légkörét szennyezni A 27 éves angolnak, Dave Parkernek 
régi álma vált valóra.Régóta szeretett volna rendszámtáblát a saját nevével, de sokallta a több ezer fontos 
költséget. Zseniális ötlettel 25 fontért most ő maga változtatott nevet, és felvette azt, amit új kocsija 
rendszámtáblájáról leolvasott; mostantól "C 539 FUG" -nak hívják. 

A híreket különböző autós újságokból válogatta: Dezső János 
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TANÁRAINK NEGYKEREKEN 
Dr.Antal György 

"Minden vágyam egy terepjáró..." 

Mióta koptatja a magyar utakat? 
Érettségi után közvetlenül megszereztem a jogosítványt; az előző évek nyarán édesapám autójával, és 
motorjával már próbálkoztam. Azt mondhatom, hogy 15-16 éves koromtól, lényegében több, mint húsz éve 
vezetek. 
Miért ilyen korán? 
A szüleim nagyon szerettek motorozni a 60-as években, amikor nagy volt a kirándulási divat. Édesapámnak 
még oldalkocsis motorkerékpárja is volt, hozzá természetesen bőrsapkával.Azután megvették az első 
személykocsit; egy háborúból itt maradt Opel Olympiát, nagyon jól elkészítve, mivel édesapám műszerész. 
Az Opel után egy Wartburg 900-asunk volt, amelyet nagyobb "testű" autók követtek, mint a Warsawa vagy a 
Volga.Ezekre a nagy csomagterük miatt volt szükség, mivel édesapám rádió-televízió szerelő lévén nagy 
készülékeket szállított. 
Az első önálló autóját mikor vásárolta? 
Összesen két saját autóm volt, illetve van. A '80-as évek elején sikerült vásárolni egy Trabantot, ez tíz évet 
megélt, majd a jászberényi roncstemetőben végezte.Nagyon szerettük, annak ellenére, hogy nem volt egy 
elismert márka. "Mustinak" hívtuk, mert mustársárga színe volt.A Trabantot egy Wartburg-kombi követte. 
Abban az időben ez volt az álmom, egyrészt mert stapabíró, másrészt pedig nagyon szeretek horgászni, 
természetbejárni, nem igényes, nagy csomagterű, nem kell állandóan arra ügyelni, hogy szép legyen. 
Mennyi időt ad még ennek az eredeti szász járműipari remeknek? 
Több okból lehet megmondani, hogy meddig él egy ilyen jószág, illetve több oka van annak, hogy meddig 
tartjuk.Biztos vagyok abban, hogy ha holnap tovább kellene adnom, akkor fájna érte a szívem .Ugyanakkor 
előbb vagy utóbb már nem érdemes feltartani, mert valójában amortizálódik, erkölcsileg és műszakilag is.A 
másik oldal pedig az anyagi háttér; mikor tud az ember felkészülni egy ilyen cserére.Igazán a mi pályánkon 
erre nincs kilátás.Minden álmom egy Opel Frontéra terepjáró; ebben mindenki partnerem a családban.Sajnos 
amilyen árak vannak - hacsak a szerencse le nem sújt rám -, ez csak álom marad.A mostanitól nem szívesen 
válnék meg, hiszen minden autónak lelke van; mire az ember hozzászokik, megtanulja kezelni, addig 
beleszeret. 
Vezetni szeret inkább, vagy utazni? 
Egyértelműen vezetni, lehet nappal vagy éjszaka.Azokat az utakat szeretem elsősorban, amelyek falvakon , 
lakott területeken vezetnek keresztül.Olyan tájakon vezetek szívesen, ahol nem elsősorban az utazási 
körülmények - az út - minősége a legpozitívabb tulajdonsága, hanem a környezet.Ezért is lenne szükségem 
egy terepjáróra. 
Egyébként szereti az autósportot? 
Az autósportot közvetlenül szívesen megnézem, ilyen ügyességi vagy gyorsasági versenyeket azonban a 
televíziós közvetítéseket nem szeretem. Gondolok itt a Forma l-es futamokra; amikor " méhecske-szerűén " 
elhúznak, körbe-körbe a pályán, és egyébként a nevek sem hoznak lázba.Túlságosan elvonatkoztatott a 
közvetítésen keresztül, a stílust sem lehet követni. Arra pedig még nem volt lehetőségem, hogy ilyenekre 
rendszeresen eljárjunk és közvetlen közelről nézhessük. 
Ért az autókhoz, a szervízeléshez? 
Nem vagyok nagy mesterük, de elég sok dolog rám ragadt, egyrészt szükségből, másrészt az édesapám 
mellett. Mindig úgy javítottunk, illetve javítottam én is, hogy egy szakember segítségével magam is 
bekapcsolódtam. Ennek anyagi előnye is volt, másfelől nem szeretek úgy menni az utakon, hogy egy adott 
helyzetben fogalmam se legyen arról, hogy mit csináljak.Nemrég történt meg velem egy érdekes eset: a 
hugomékkal utaztunk egy új Opel Astával, és mint köztudott, ezek nagyon szervizelt járgányok; míg le nem 
jár a garanciájuk, addig nem lehet hozzájuk nyúlni, csak a szervizben. Nagyon siettünk egy bükki falucskába 
és útközben elszakadt az ékszíj. Nem nyúlhattunk hozzá, pedig a tartalék ott volt a csomagtartóban. Az én 
autómmal sokkal nagyobb probléma esetén sem álltam annyi ideig, mint akkor . 
Ha egy terepjárója lenne, azzal is előfordulhatna egy ilyen helyzet. 
Azt hiszem, azért abba bele tudnék nyugodni. 
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Csend 

Csend...néma Csend. 
Visszatérő,borzongató Csend. 

Magány...fájó Magány. 
Mindig egyedül, nappal és éjszakán. 

Nem mozdul semmi, 
az idő is áll. 

Örökké így marad minden talán. 
Nyugalom s unalom; 
Nem történik semmi 

nem akarok e tér és idő 
vésztőjébe esnil 

Te 

Ki vagy ott a porban, a sárban 
ahová sohasem vágytál ? 
Csináltál belőlem valakit. 

Ember lettem. 
Nő nem lehettem melletted, 
de te ki vagy ? 

Isten vagy Ördög küldött emberként 
e földre, hogy az utamba kerülj ? 

Férfi nem vagy; ezt tudom. 

Kihűlt tested nem lobbantja lángra 
egy szikra sem, 
melyet egy régmúlt szerelem idéz. 

Te sem tudod ki vagy.s miért vagy itt. 
Kérdezd tőlem; sokat tanultam 

- csak te vagy vak -

Elmúlik minden 

Vígság vonul távol a tájon 
mikor a messzeségben mendegélsz. 
Én meredt tekintettel figyellek 
bárhová, bármerre mész. 

Mint elsárgult levél a fától, 
úgy távolodtál tőlem el. 

A társ, ki melletted volt mindig 
én voltam, de neked nem én kellettem. 

Hívó, vicsorgó messzeség és riadt tekintet, 
hulló sziromként élem át 
mikor téged nézlek. 
A messzeség vonz, mégis távol tart tőled. 

Mint megsárgult emlék; a sok közül egy, 
úgy gondolok néha rád. 

Amit nekem nyújtottál 
szép volt, jó volt, de vége már! 

Elmúlik minden, ez is csak látszat, 
hisz az élet ebből áll: 
öröm és bánat, 
váltják egymást örökké -
előtted, utánnad. 
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SOKAT AKÁR A SZARKA 

És bizony bírja a farka.Meg a képe is.Ráfér.A kollégiumból sálat, aranyláncot, miegymást; ami éppen megtetszik.A tor
naöltözőből pedig huzamosabb ideje, változatos repertoárral. Mindent. Tűntek már el iratok tokkal vonóval, az utóbbinál 
plusz még kb.2500 Ft.Amennyit most tőlem kölcsönöztekÉs még ki tudja, hány eset, hány értéktárgy. TANÍTÓKÉPZŐ 
FŐISKOLÁN.... 

Mindenünket mindig nem zárhatjuk, kulcsolhatjuk. Hívjunk biztonsági őröket? Értesítsük a rendőrséget? Vagy gyanúsít
gassuk egymást? Jelen esetben például majdnem biztos, hogy rutinos mestermunkával állunk szemben. Besurra- násnyi idő 
ugyanis nem lehetett elég arra, hogy feltúrják a táskám, a könyveim, és legalul megtalálják a pénztárcám. Szervezett duó, 
trió.. ? 
ÉS NEM TÖRTÉNIK SEMMI! Mert szabad. MINDENT SZABADI!/Persze, aki ilyesmiben utazik, az nem olvas iskola
újságot.Hogy is szentelne 30 kemény, pengő forintot erre a nehéz, verejtékes munkával megszerzett vagyonkájából. 

Csak mellékes információ, hogy speciel én könyvre tettem félre azt a pénzt. KULTÚRÁRA, ha mond neked ez a szó 
valamit, kedves TOLVAJ.És neked, mondd, mire kellett olyan égetően (feltételezem, hogy nem Arany összesre) ?? Piára? 
Cigire? Kenceficére? Esetleg egy kis "anyagra"? Mert indujunk ki abból , hogy MINDENT SZABAD!! Főleg neked, 
Kedves Zsebes. 

Legközelebb, ha valamire sürgős szükséged van, kérlek, azonnal fordulj hozzám. Bármikor szívesen állok rendelkezésedre. 
Sajnos márkás cuccot nem tudok felajánlani, mert az nincs, de azért csak gyere. Csak kedvesen mosolyogj rám, és én tudni 
fogom, hogy TE vagy az. 

így építjük majd együtt ezt a szép, új, kapitalista, liberális világot: mi, becsületes marhák gürizünk a könyvrevalóért, ti 
meg szépen.... Hiszen MINDENT SZABAD!! 
További kellemes, morális jó éjszakát kíván: 

Kátai Tünde IIl/a 

U.i.: Ugye megtanítod majd a gyerekedet is erre a remek melóra 71? 

MILYEN FŐISKOLÁT, OKTATÓT SZERETNÉNK? 

EGY(?) CSOPORT KÍVÁNSÁGA 

emberközeli ( konkrétabb kapcsolatokat), 
kiscsoportos beszélgetések (tét nélkül), 
önállóság ( de felelősségteljes, lelkiismeretes oktatói irányítás, órák, stb.), 
partner tanárok, alkalmazottak, gyakorlós tanítók, gh., 
gyakorlat és elmélet közelítése, 
életszerűség, 
modernebb felszereltség, és hozzáférés, 
jobb módszertani felkészítés, 
szabad tanárválasztás, szabad órarend, összeállított tantárgyak felvétele, szabad gyakorla
tihely választás. 

AZÉRT A VÍZ AZ ÚR ? 
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Közeledik a tanév vége.Idén is közel százan hagyjuk el az iskolánk falait,hogy 
helyet adjunk a következő évfolyamnak,és kezünkben a friss diplomával beléphessünk 
a nagybetűs élet kapuján.Kinek egyszerű a felnőtté válás,kinek nem.Vallom,hogy an
nak ellenére,hogy mindannyian minimum 20 évesek vagyunk,nagyon sokunkban még tom
bol a gyerekkor.Hisz iskolába jártunk,hétvégenként legtöbben a családunk közelében 
voltunk.Most talán megváltozik minden. 
Vagy mégsem? Erről kérdeztem néhány közismert,végzős diákot, 

íme : 

Hajdú F. Róbert (tanító szakos) 

"Úgy néz ki,hogy tovább tanulok levelző szakon Egerben,történelem szakon. Ha 
minden jól megy napközis állásom lesz.A főiskola után szeretném megszerezni az 
egyetemi diplomát is történelemből.És mindenképpen a pályán szeretnék maradni! 
Természetesen ide is visszajövök,amig lesznek ismerőseim." 

Váczi Virág (tanító-művelődésszervező szakos) 

"Most már nincs mit tenni,tényleg elmúlt a "védetf'gyerekkor.Hogy mi lesz velem? 
Vannak terveim.Első próbálkozásom ezek megvalósítására az volt,hogy jelentkezem a 
JATE másoddiplomás budapesti kihelyezett levelező tagozatára,kommunikáció szakra. 
Jól hangzik mi? Ennek mindössze két szépséghibája van:35 főt vesznek föl és 70.000 
Ft félévenként a tandij a képzés pedig négy éves.Szóval,ha fel is vesznek,kell ta
lálnom egy "jó állást". 
Szerettem itt lenni.Amit lehetett (és nem lehetett) én megtettem,és-talán felelőt
lenség ilyet mondani-meglehet, hogy majdani,hintaszékemben ülő nosztalgiázásom 
legszebb epizódjai ezek az évek." 

Csáki Éva (angol nyelvű tanító szakos) 

"Terveim? Ez jó kérdés! Mindenek előtt szeretnék angolt tanítani.Sajnos ott,ahol 
lakom semmi lehetőségem nincs,úgyhogy én is arra kényszerülök,hogy pályázatok út
ján keressek' állást." 

Szabó Szűcs Ágnes (tanító szakos) 

"Tovább szeretnék tanulni,ezért jelentkeztem első helyen a JATE jogi karára, le
velező tagozatra;második helyen pedig a szolnoki KGF külgazdasági szakára,diplomás 
levelező szakra.Emellett természetesen dolgozni szeretnék,de nem valószínű,hogy 
sikerül tanítóként elhelyezkednem.Egyenlőre terveimhez nem tartozik hozzá a házas
ság. Jelenleg nem is ez a legfontosabb." 
A teljesség igénye nélkül kérdeztem meg néhány hallgatót.De azt hiszem ebből a 4 
nyilatkozatból is kiderül, hogy a legtöbbjük életében még mindig a tanulás a 
meghatározó. 

Mindenki terveihez sok sikert, kitartást és némi szerencsét kivan: 

Tóth Judit Nikoletta 
(IV.évf. tanító-könyvtár szakos hallgató,aki szintén tovább szeretne tanulni 

az ELTE könyvtáros szakán-a szerk.) 
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FOISKOIAI W. 
ÁPRILIS 27-ÁPRILIS 30 

(TERVEZET) 

Április 27. vasárnap: - Lépcsőfutó verseny 
- Melegételes tivornya a RapCafe-ban 

Április 28. hétfő: - Rektorválasztás 
- Tollasverseny 
- Női kosárlabda ( Rjb.- JTIF ) 
- Videó és diavetítéssel egybekötött előadás hegymászókról és 

barlangkutatókról 
- Vetélkedő I.rész 
- NOSZTALGIKUS GARDEN PARTY a kollégium melletti füvön, SONJA ÉS A 

SÁPADTARCÚAK közreműködésével. 
Április 29. kedd: - Ping-pong verseny 

- Tanár - diák focimeccs 
- Vetélkedő Il.rész (sport) 
- " Férfi és a Nő, aki tetszik nekünk " vetekedő 

( ? ) - " Lehetetlen "- vendég: Vámos Miklós 
( ? ) - NULLADIK VÁLTOZAT és ÁRNYAK koncert a Víz utcában 

Április 30. szerda - Vetélkedő III. rész ( uszoda) 
- Focitorna 
- Rektortanítás 
- Maksa Zoltán: " Lassan a tes-tel "című műsora 
- Disco ( helyszín bizonytalan ) Fellép: az " ANIMÁL GANNIBALS " 

( A műsorváltozás jogát sajnos fenntartjuk.) 

Jj^etreteftel várjuk vállaik©?© szellemű vállalkozók fing«0Í támogatását a 
l©0külonféEébb reklámlehetőségeik b iz tos í tósának fejében. 

• niNMNKIT JZCRCTCTTCL VáRMNKI 

^ó s%muko%kst Euvánunlií 

HÖK 
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<rA stressz 

Századunk kedvelt, gyakran használt fogalma, amelyet mindenki másként ért és használ. 
Akkor beszélünk stresszről, amikor az ember fizikai vagy pszihikus jólétét veszélyezteti valamilyen esemény.így például 

stresszelő lehet a túlzott munka, a forgalomból adódó zaj, zsúfolt utak, természeti katasztrófa, közeli hozzátartozónk el
vesztése, vagy egy vizsga, a vizsgaidőszak közeledése. 

Van aki úgy érzi egy bizonyos esemény, amelyet stresszként élt meg, számára elviselhetetlenül sok, megint mások számá
ra izgalmas és kihívó feladatot jelent. Mi hát az igazság? Az események és a környezet eltérő módon fejtik ki hatásukat, 
mivel nem vagyunk egyformák jellegzetes egyéni különbségek vannak, megterhelő eseményekre adott válaszaink szerint. 

A stresszkeltő események közül nem foglalkozom a traumatikus eseményekkel, katasztrófákkal, helyette inkább a bejósol
ható, de próbatételt jelentő eseményeket kísérem figyelemmel. 

A legtipikusabb helyzet például a vizsgaidőszak, ezen belül a vizsgák. Sokan úgy érezhetik, hogy intellektuális teljesítmé
nyük határát jelenti ez a megpróbáltatás, miközben kockáztatják a pozitív énképüket. Ilyenkor gyakori az önbizalomvesz
tés a pályaválasztás helyességének megkérdőjelezése. Ebben a helyzetben a vizsgán jól teljesítő diáknál is felléphet szoron
gás, amely kellemetlen érzelmek formájában jelenik meg, mint a félelem , a feszültség, rossz előérzet. 

Előfordul olyan helyzet vizsgán vagy közvetlenül a vizsga előtt, amikor haragot élünk át, például diák előfeszítését a cél 
érdekében megakadályozzák. A frusztráció közvetkeztében erős agresszió ébred, de ennek kimutatása nem mindig bölcs 
dolog a frusztráció forrása irányába, főleg akkor nem, ha ez a forrás maga a vizsgáztató. Ilyenkor az agresszió áthelyeződ
het például egy ártatlan személyre, vagy tárgyra ( Vigyázzunk a rossz jegyet kapott szobatársunkkal, nehogy a mi nyakunk 
közé zúdítsa a mérgét! ).Előfordul az is, hogy az intézmény tárgyi környezete bánja a diák agresszióját.A vizsgaidőszak 
végére a folyamatos stresszelő események miatt felléphet a fásultság, súlyossabb esetben a depresszió, ez magyarázza azt, 
hogy egyesek feladják a "harcot", úgy élik meg a vizsgát, mint befolyásolhatatlan eseményt. Szerencsére ez ritkán fordul 
elő. 

Az emberek többsége a vizsgát próbatételnek, kihívásnak tekinti és mozgósítja az erőforrásait.Azt a folyamatot, amikor a 
személy szembeszáll a stresszel megküzdésnek nevezzük. 

A problémaközpontú megküzdés kifelé is irányulhat ( meghatározom a problémát, megoldási módokat keresek, mérlege
lek, döntök és végrehajtom a kiválasztott megoldást ) és befelé is, vagyis önmagában változtat meg valamit a személy: 
igényszint (jó lesz az 5 helyett a 4, 3, stb.jegy is ), új készségeket tanulunk meg (tökéletesítjük tanulási módszereinket), 
stb., ezek a leghatékonyabb küzdési módok, ha folyamatosan stresszelő helyzetben élünk, előnye az is, hogy kisebb eséllyel 
lesz depressziós vagy beteg, aki problémaközpontú megküzdést választ. 
Az érzelmiközpontú megküzdés során a személy a negatív érzelmek elhatalmasodását kerüli el, de a probléma megoldását 

elhanyagolja. Ez jellemző azokra az eseményekre, amikor úgy érezzük befolyásolhatatlan a szituáció. Legjellegzetesebb 
elhárító mechanizmusok vizsgák előtt: 

Racionáció: pl. mentő körülmények keresése viselkedésük igazolására - sikertelen vizsga: nem volt megfelelő helyem 
a tanulásra, nem keltettek időben, túl sok anyag volt feladva, stb. 
Reakcióképződés: óriási áldozatok árán beszerzik a méregdrága szakkönyveket, türelmesen végigülnek minden .órát, 
csak éppen... 

- Projekció: mindenki puskázik az írásbeli vizsgákon, nem olya nagy bűn, ha be nem ismert vágyunknak engedve mi is 
ügyeskedünk... 

- Tagadás: halogatják a tanulást, - Még 5 napom van, ma még nem kell tanulni... Te jó Isten! Holnap vizsgázom... 

A stressz kezelése 

Segíthet mások érzelmi támogatása pl.xsalád, hasonló élethelyzetben levők - csoporttársak. Az nem segítség, ha a siker
telenség lehetőségét tagadják, inkább fokozza a stresszt.Ilyenkor ugyanis a sikertelenség mellett azzal is nyomasztjuk az 
egyént, hogy környezete megbecsülését is elveszíti.A relaxáció elsajátítása is segíthet, valamint a rendszeres testmozgás. 
Léteznek speciális viselkedésterápiák is, amelyek elősegítik a megküzdés sikerességét.A terápiákon való részvétel, a 
relaxáció elsajátítása hosszabb időt vesz igénybe, de nagyon hatásos eszköz. 

^Szentesim ífr. yó%h £já\t 



"VELÜNKEGYÜTT TOMBOL A NYÁR'-

Június 27-én hivatalosan is lezárul a második 
félév, azaz befejeződik a 96/97-es tanév.Miután 
megkönnyebbülten felsóhajtunk, jöhet a követ
kező feladat, az áhított vakáció programmal 
való betáblázása. Különböző variációk adód
hatnak: tanulni, dolgozni, vagy utazni.Az első 
választási aránya igen alacsony a nullánál mo
zog. A két utóbbi kategória az útiköltség 
előteremtése miatt, nem biztos, hogy különvá
lasztható.Ha valamilyen véletlen folytán maradt 
a bankkártyánkon némi bankó; találtunk egy jól 
fizető munkát és a születésnapunk is nyári hó
napra esik (ellenkező esetben nyugodtan hoz
zuk előre a karácsonyt) nyugodt szívvel keres
hetünk egy utazási irodát.Ezt tehetjük abból a 

célból, hogy megtudjuk hová nem utazunk, 
vagy, hogy közelebbről láthassuk a feltűnően 
csinos igazgatót.Alapos előkészületek után akár 
útnak is eredhetünk. Útlevél beszerzése min
denképpen ajánlott, hisz régóta tudjuk: 
"Minden út Rómába vezet." 
Bár, ha nem is vagyunk Kolumbuszok biztos, 
hogy valami plusz poggyászt mi is haza ho
zunk. Hogy ezt tárgyként, érzelemként, esetleg 
eszmeként importáljuk, ez teljesen változó le
het. De egy biztos: otthonát megszeretni akkor 
tudja az ember, ha időnként elszakad tőle. 

Eredményes regenerálódást! Ősszel pedig ne 
felejtsetek el visszarepülni a " gólyákkal" ! 
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