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Kedves Zsebzsiráfot olvasó főiskolai hallgatók! 
Amikor ezen számot kezetekbe veszitek s unot

tan, netán érdeklődve (Gólyák még igen..,) bele
belelapoztok a főiskolai újság 1997/98-as tanévé
nek első számába, talán észreveszitek, hogy mi, a 
Szerkesztők ezennel valami mással próbáltunk 
előhozakodni. A Zsebzsiráfot ugyanis újfajta szer
kesztési módszerrel „állítottuk elő", ami annyit 
tesz, hogy a lap első részében találhatjátok meg 
azokat a közérdekű, mindenkire vonatkozó, álta
lános tudnivalókat, amelyek elengedhetetlenül 
szükségesek ahhoz, hogy eligazodjatok a főiskolai 
lét kacskaringós buktatóin, szövevényes útvesztő
in. Aztán, ha már kellőképpen teletömtétek a 

fejeteket az ún. „jó, ha tudod"-jellegű infor
mációs adathalmazzal, lapozzatok az újság „Mell-
Ék"-oldalaira és kevésbé fontos, ám esetleg érde
kes írásokkal pihentessétek még megmaradt agy
sejtjeiteket. Reméljük, hogy igyekezetünk valami 
olyasmi végterméket juttatott el a mindennapi 
jegyzeteléstől megbütykösödött kezeitekbe, amit 
ha nem is tátott szájjal, de legalább nyitott szem
mel követtek végig a címlaptól az utolsó oldalig. 
Amúgy pedig, kívánunk mindenkinek sok jót és 
még több szépet a tanévre és azon kívülre is soxe-
retettel: 

a Szerkesztők 

§>m y/m 3 

EURÓPAI TURNÉJÁN MAGYARORSZÁGRA 
ÉRT A Z S E B Z S I R Á F B R O T H E R S , M Ű S O 
RUKAT A GÓLYABÁLON FOGJÁK BEMUTAT
NI, HISZEN EGYTŐL EGYIG E „FANTASZTI
KUS" FŐISKOLA HALLGATÓI. AZ EST HAN
GULATÁT CSAK FOKOZZA EGY ŐRJÍTŐ DOB-
SHOW. MELYNEK RÉSZTVEVŐI: WlRTH ZOL
TÁN, KÁTAI T A M Á S , CSATÁI ZOLTÁN. 



2 , OLDAL 

KOB hí rek 
- 1997.október 7-én KOB küldöttgyűlés ( tagok választása, pénzügyi beszámoló, KÁOSZ napok programja, aktu 

ális problémák) 
- KÁOSZ napok : 1997 október 13-14-15. Részletes program a kollégium hirdetőtábláján. Néhány program : 

• kerámia kiállítás, 
• ping-pong verseny, 
• zártkörű buli a Rap Caféban, 
• GAMF-JTIF foci, 

záróbuli a koli tornatermében. 
- Pályázunk az „ Év kollégiuma " egyik kategóriájára. Beadási határidő: november 30. 

» - Fekosz régiógyűlés 1997.november. 

Pap Mónika 

SZIASZTOK f 
Bizonyára sokan ha l lo t ta tok már, vagy legalábbis plakát útján ér tesül te tek a PHOENIX SEMINAR-ról. 
Szívesen várok szerdánként 16 órakor a koli portáján a bőrfoteleknél minden régi és új érdeklődőt . 

- Drina -
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a Diákjóléti Bizottság hírei 

Ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy a DJB elnök
ségében és tanácsában személyi változások történtek 
Bánhidi Tibor ( IELs ) lemondott elnöki posztjáról 
( másodképzéses hallgató révén egyéni tanrendre 
ment ki és a nagy távolság miatt nem tudta felelős
séggel a DJB elnöki posztját ellátni ). Az ő helyét Böt-
kös Adrién (Ill.k.) vette át - aki korábban a DJB titká
ri tisztségét látta el. Az új titkár Elekes Mónika ( Hs.) 
lett A H évfolyam képviselője Elekes Mónika helyett 
Borsicz Klára (II.c2 ) lett Papp Bea ( He ) munkáját 
megköszönjük, az ő helyét Busi Zsuzsanna ( Lel ) 
vette át, ő fogja az I. évfolyamot képviselni. El. évfo
lyamon Valki Andrea ( Dl. d. ), IV. évfolyamon Bon-
tovics Szilvia ( m.b. ) maradt az ÉK. Gonda Melinda 
elnökhelyettes lemondását a küldöttgyűlés döntő 

többséggel nem fogadta el, így ő ideiglenesen még 
februárig marad posztjában. 

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az eseti segélyek le
adási határideje október 20, november 20., és de
cember 12. Ezen támogatási forma pályázat alapján 
igényelhető, ha egy hallgató családjában igen súlyos 
anyagi megterhelés következett be váratlanul A 
pályázatot a DIB titkárnak kell leadni. A pályázat tar
talmazza az eset rövid leírását és a kérelmező szociá
lis helyzetét Csatolni kell igazolásokat, amennyiben 
ezek a Szociális pályázatokra nem lettek leadva ( a vá
ratlan anyagi kiadásról is ! ). A segély maximális 
összege 5.000 Ft Rendkívüli eseti segély összege egy 
félévben legfeljebb kétszer igényelhető. Érdeklődni az 
elbírálást követő napokban lehet Figyeljétek a 
Faliújságokat!! 

Apropó ! Művelődésszervező ! 

B.A. 

Nem régiben rájöttem, minden életszakasznak kialakult kérdésköre van. Kezdetben: van-e még pelus ? 
Hány foga van a kicsikének ? Majd : Szeretsz-e oviba járni ? Várod-e már az iskolát ? Később pedig: No, 
és a fiúkkal mi újság ? Mi leszel, ha nagy leszel ? ( És ha már nagyok lettünk és szülőkké váltunk, ismét
lődnek ezek a kérdések a gyerekeinkre, unokáinkra vonatkoztatva.) 

Én most a „Mi leszel, ha nagy leszel ?" stádiumnál tartok. Gyakran kérdezgetik régi osztálytársak, új is
merősök, mivel foglalkozom mostanság. Ilyenkor azt válaszolom, hogy Jászberényben tanulok. Általában a 
várost még ismerik, de, hogy tanárképző vagy tanítóképző főiskola, abban már segítenem kell. Igaz, az 
intézmény neve Jászberényi Tanítóképző Főiskola, de az 1995/96-os tanévtől kezdve új képzés indult. A 
korábbi kiegészítő-szociálpedagógia, könyvtár, művelődésszervező-szakok önállóvá váltak. Azaz, azok a 
hallgatók, akik ezekre a szakokra járnak, nem pedagógusok lesznek. 

Én művelődésszervező szakrajárok. A következőkben arról faggatnak, hogy mi is ez voltaképpen, és mi a 
különbség a népművelő és a művelődésszervező közt. Az elhelyezkedés résznél már vádolom magam. Mi
ért nem mondtam, hogy Jászberényben tanulok ? Kiegészítve esetleg azzal, hogy a tanítóképzőben ( nem is 
hazudnék vele ). Valószínűleg, akkor az lenne a baj, hogy kevés a gyerek, a meglévő tanárokat is elbocsát
ják és ezek a mai gyerekek olyan haszontalanok. így a kulturális helyzetet szidják, állítják, hogy nincs 
pénzük a művelődési házaknak. Miután kellően kisopánkodták magukat, kíváncsiak, mit is gondolok én 
egyáltalán. 

Én pedig azt gondolom, örülök, hogy tanulhatok. Örülök, hogy ezen a főiskolán tanulhatok. Büszke va
gyok, hogy a ponthatár ugrásszerű növekedése ( húsz pont) után is tartja pozícióját. És csak reménykedhe-
tem. hogy lesz az embereknek idejük, igényük és pénzük a kultúrára, művelődésre - és lesz mit szervezni -. 
Ezt a jóleső optimizmust pedig szeretném minél tovább megőrizni. 

Forgó Orsolya 



1993. évi LXXX.törvény a felsőoktatásról 
Második rész, 9. Fejezet 
34.§(2.) A felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói, hallgatói és más foglalkoztatottak észrevétellel, illetőleg 
panasszal fordulhatnak az intézmény tanácsaihoz és vezetőihez. E beadványok elbírálása után meg kell tenni a szükséges 
intézkedéseket és erről tájékoztatni kell a beadvány benyújtóját. 

Harmadik rész , 13. Fejezet 
58.§ (1) Az intézmény vezetőjének feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási , illetőleg intézkedési 
joga van; nem utasíthatja azonban sem az intézményi tanácsot, sem az intézményben működő más tanácsokat, ideértve a hallgatói 
önkormányzatot, illetőleg az intézményben működő érdekképviseleti szerveket is. 

Negyedik rész , 16. Fejezet 
67.§(1) A hallgatói önkormányzat joga különösen 
a) a szabályzatában meghatározott választás alapján képviselők küldése az intézményi és a kari tanácsba .valamint más vezető 

testületekbe; 
b) részvétel a felvételi bizottságok munkájában; 
c) javaslat a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére; 
d) javaslat külső oktató (előadó) meghívására: 
e) részvétel a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében ; a dolgozatok közzététele; 
f) a szükséges feltételek megléte esetén a kulturális, szociális szervezeti egységek létesítése, megszüntetése, irányítása; 
g) a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építése; 
h) az oktatói munka hallgatói véleményezése; 
i) a felsőoktatási intézmény sportlétesítményei hasznosításának véleményezése; 
j) részvéte! a kollégiumok (diákotthonok) vezetésében; 
k) részvétel a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj- és támogatási ügyeinek intézésében. 
(2) A hallgatói önkormányzat más - elsősorban hallgatókat érintő - feladatok ellátására is felkérhető, döntési jogkörrel 

felruházható. 
(3) A hallgatói önkormányzat egyetértést gyakorol: 
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor; 
b) az oktatás hallgatói véleményezésének rendjére alkotott intézményi szabályzat elfogadásakor, illetve módosításakor; 
c) a Szabályzatban rögzített hallgatói jóléti, kulturális, sport célú ingatlanok és intézmények, szervezeti egységek, helyiségek 

(kollégiumok, diákotthonok, klubok, hallgatói sportlétesítmények) rendeltetésszerű használatának megváltozásakor, megszün
tetésekor és hasznosításával kapcsolatban. 

Tizedik rész , 31. Fejezet 
124 /E. § E törvény alkalmazásában 
a) akkreditáció: felsőoktatási intézményben, illetve annak karain folytatott oktatási és kutatási tevékenységnek és e tevékenység 
eredményének minőség szempontjából történő hitelesítése. 

c) általános továbbképzés: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél tudástartalmának megújítását, bővítését szolgáló 
képzés;, 

d) első alapképzés: az első főiskolai vagy az első egyetemi végzettség és szakképzettség megszerzését eredményező képzés; 

f) kiegészítő alapképzés: a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett 
egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére 
irányuló képzés; 

g) költségtérítés: a felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a képzéssel összefüggő ( működési, fenntartási célokat is 
szolgáló ) valamennyi költség ,amely az állam által nem finanszírozott képzésben részt vevőket terheli; 

k) szakirányú továbbképzés: főiskolai vagy egyetemi alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott szakkép
zettségre épülő olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kia
dásával zárul; 

83/1995.(VlI.6.) Kortn. Rendelet 
l l .§ (4 ) A felsőoktatási intézmények rendelkezésére álló diákotthoni férőhelyek a szorgalmi időben más célra nem hasz
nálhatók; 

144/1996.(lX.17.)Korm. rendelet 
8.§ Az állami felsőoktatási intézmények rendelkezésére álló kollégiumi (diákotthoni) férőhelyek szorgalmi és vizsgaidőszakban 
csak az első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő nappali tagozatos, valamint az első doktori képzésben 
részt vevő nappali tagozatos hallgatók elhelyezésére szolgálhatnak. Ettől eltérni csak a hallgatói önkormányzat egyetértésével le
het. 

I 



A Hallgatói Önkormányzat Tanácsa: 

elnök: Barócsi Edit Ditta 
helyettesei: Matécsa Péter és Mihalov Nándor 
tagok: Forrás Eszter, Kesztyűs Zsolt, Kovács Krisztián, Markó Mónika, Tóth Edit, Vöő Attila. 
(Továbbra is várunk tizediknek egy levelezős hallgatót.) 

Tanulmányozzátok az érvényben lévő főiskolai SZMSZ-t, a Tanulmányi és vizsgaszabályzatot, valamint a 
térírések és juttatások rendjéről szóló szabályzatot. Módosításra kerül majd a HÖK alapszabály is. 

„ A könyv az a tanító, ki minket vessző és fenyítés 
nélkül, szidás és harag nélkül, talár és pénz nélkül 
oktat. Ha hozzá közeledünk, sohasem alszik: ha 
kérdezzük, nem titkolja véleményét; ha tévedünk, 
nem morog; ha hibázunk, nem gúnyolódik. " 

( Bury ) 

„ A könyvek vezetőink, legjobb barátaink és igen 
sokszor vígasztalóink, ha a sors keze reánk nehe
zül, vagy az élet zaját megunva, a magány négy 
fala közé menekülünk. " 

(Janin ) 

Könyvajánla t 
Hallott már a tanuló ifjúság Bab Berciről ? Netán Pálinkás Gyurkáról ? Vagy Nuuszi Kuusziról ? Esetleg 

Lapázi Lopez ellentolvajnagyról ? És mi történt Rév Zoli pálinkájával ? 
Találkozhattok ezekkel a nagyformátumú hősökkel - akik kicsit a fantázia, kicsit a valóság szereplői - még
pedig egy régen várt és elképesztő sikert aratott új Lázár Ervin kötetben, a Bab Berci kalandjaiban (Osiris 
Kiadó, 1997). A határozottan megrajzolt karakterek, a tündéri ártatlanság, a végtelen jókedv, a humor és a 
remek szójátékok már idáig is korunk egyik legbűbájosabb írójává avatták Lázár Ervint. Ebben az új kötetben 
ismét magáról és írótársairól rajzol képet, a valós történeteket mesével színezve. Réber László színes rajzai 
külön élményhez juttatják a nyájas olvasót. Ajánlható a kötet a dolgok visszájára is kíváncsi lányoknak, fiúk
nak, kicsiknek és nagyoknak, óvodásoknak és professzoroknak egyaránt. 
Jó szórakozást kívánunk ! 

- Kisfiam, néha órára is járj ám ! -



Sokan szeretnének megismerkedni más kultúrákkal, de különböző okok miatt nincs lehetőségük arra, hogy más 
országokba utazhassanak. Egy kaput akarok kinyitni azoknak, akik szeretik az utazásokat, és annál jobb, ha te is, 
kedves olvasó, közöttük vagy. 

Az első ál lomás az Amerikai Egyesült Államok 

lesz, egy akkora ország, mint egy kontinens (9.364.000.), és amelynek szinonimája: szabadság. 
Az Amerikai Egyesült Államok Észak-Amerikában található. Területeit nyugatról keletre haladva a következő ré

szekre oszthatjuk: a nyugati hegyvidék, a Kordillerák és a Sziklás-hegység hegyrendszerével. A Belső-síkság: az 
Apalache-hegység, a parti síkságok. 
Az Egyesült Államok legmagasabb hegycsúcsa a 6194 m magas Mount-McCinley, amely Alaszkában van. ( Alasz
kát 1 867-ben vásárolták meg az oroszoktól 7,2 millió dollárért. ) 
A Föld legnagyobb édesvizű tórendszere a Nagy tavak: Felső, Hurou, Michigan, Erié, Ontario-tó, területe 242.000 

négyzetkilométer, amelyből 156.000 tartozik az Egyesült Államokhoz. A 49 m magas Niagara-vízesés az Erié és 
Ontario tavat összekötő Niagara folyón van. 

Az Egyesült Államok területét, mielőtt Észak-Amerikát az európaiak gyarmatosították volna, indiánok lakták. 
A XVI. Században kezdődött meg Észak-Amerika gyarmatosítása. Az első állandó angol telep 1607-ben létesült. A 
gyarmatosítást az indiánokkal folytatott harcok, az indián törzsek nyugatra szorítása és kiirtása közepette zajlott. A 
XVII. Század első felében kezdődött a néger rabszolgák behurcolása Afrikából. 
A XVIII. Század közepén Angliának sikerült gyarmati uralma alá vonnia Észak-Amerika keleti részét. Az ! 775-
1783-as függetlenségi háború folyamán 1776-ban alakult meg 13 angol gyarmatból az Amerikai Egyesült Államok. 
Az alkotmányt 1788-ban fogadták el. 

A XIX. Század elejétől az Egyesült Államok nagyarányú területi terjeszkedésbe kezdett. 1865-ig nyugaton, délen 
és délnyugaton 23 új állam alakult meg. 
Az Egyesült Államok részt vett az első világháborúban. Az 1929-1933-as gazdasági világválság gazdaságilag és 
politikailag is meggyengítette az országot. A második világháború éveiben az Egyesült Államok az antifasiszta koa
líció tagjaként harcolt Németország és szövetségesei ellen. A hetvenes évek elejétől élesedett a társadalmi-politikai 
válság. Ennek fő oka a vietnami háború hatása ( „háború - győztes nélkül" ). 
Az amerikai történelem 42 elnököt ismert. Az első George Washington volt a jelenlegi pedig Bili Clinton. Az 

egyetlen elnök, akit négyszer is megválasztottak Franklin Delano Roosevelt volt. 
Ma ötven állam alkotja az Amerikai Egyesült Államokat és egy szövetségi terület. Főváros: Washington, fontosabb 

nagyvárosok még New York. Boston, Los Angeles, Dallas, San Francisco. Lakosai főként európai bevándorlók és 
Afrikából idehurcolt néger rabszolgák, valamint mexikói őslakosok leszármazottai. A jelenlegi lakosok 95%-a már 
az Egyesült Államokban született. 

Az Amerikában született első irodalmi alkotások a bevándorlók, a telepesek naplói voltak. Thomas Jefferson 
(1743-1826) volt a szerzője annak az okmánynak (a Függetlenségi Nyilatkozatnak), amelynek elfogadásán Franklin 
elnökölt a "Kontinentális Kongresszuson. Jefferson nem volt hivatásos író, de a nyilatkozat, mint irodalmi mű is 
jelentős alkotás. 

Az amerikai irodalom első igazán jelentős korszaka a XIX. század eleje, amikor angol közvetítéssel megérkezik a 
romantika. James Fennimore Cooper (1789-1851) a mindmáig olvasott indián történetek szerzője. Washington Ir-
ving alaptermészetének fő vonása a humor, írói alkotásmódjában a fő forma a novella. Az amerikai realizmusnak 
legnagyobb képviselője Mark Twain (1835-1910) A hazugság, a nagyképűség ádáz leteplezője, és ezzel szemben 
tiszta, gyakran naiv, gyermeki eszméket állít ellentétként, mint a legismertebb művében, a Huckleberry Finn ka
landjaiban. A századforduló egyik kiemelkedő amerikai realista írója Jack London. A nemzedék legizmosabb, legna
gyobb írója Ernest Hemingway ( 1899-1961 ), az Akiért a harang szól, a Búcsú a fegyverektől, Az öreg halász és a 
tenger szerzője. 

Az Egyesült Államok zenei hagyományai gazdagok: mind az indián népzene, mind a bevándorolt népek zenéje. Az 
amerikai négerek zenéjén alapuló jazz George Gershwinnel emelkedik a szinfónikus zene és az opera színvonalára. 
A jazz sajátos műfaja egész sor kiváló fekete zenészt tett ismertté, ezek közül megemlíteném Luis Armstronot. Az 
ötvenes években a rock and roll-zene szólt a rádió állomásain, Elvis Presley, a „király" ideje volt ez. 
Az amerikai gondolkodás: a progmatizmus, a pozitivizmus és az optimizmus tette Amerikát a lehetőségek földjévé, 

amelynek lakói azért Istenben is bíznak.( „In God we trust" ) 



Tanítható-e a pedagógia ? 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához több másik kérdést is fél kell vetnünk. Mi a pedagógia ? Alkalmazott 
művészet szilárd, kötött algoritmusok nélkül (már ami a művészeti részét illeti), ahogy M. Beck István ír/a -
gondolja ? Nekem is szimpatikus ez a megközelítés. De hogyan taníthatunk egy olyan művészetet, amelvet tö
megszervezetben kell olyan „alapanyagon" művelni, amelyet nem a művész választ meg ? Ezen a szinten a 
pedagógia nem műveset. Az alsó tagozaton elvileg mindenkit mindenre kellene mindenkinek megtanítania, 
aminek a lehetetlenségét az egyre fokozódó szakosodás-specializálódás folyamata is jelzi. 

Legyünk konzekvensek és fejtsük ki a gondolatot, amelyet a szakemberek a cikkben felvetettek, de nem vezettek 
végig ! Hogyan tanítsunk művészetet intézményes intézményes keretek között ? hogy csinálják ezt más művészeti 
iskolák ? Először is igen alaposan megrostálja a jelentkezőket. Persze a kínálkozó 10-15 helyre mindig nagy- a 
túljelentkezés, így könnyű válogatni. Ezen a módon talán jobban biztosított, hogy csak elhivatott emberek kerül
jenek pálvára. A hasonlat azért is találó, mert sem a művész, sem a pedagógus nem a megélhetését keresi a 
hivatásában. Ez a rosta - amely sokszor téved persze, kiszólja a jó magot is, néha átengedi az ocsút, mégis segít 
a nívó megtartásában - a pedagógusképzésből eleve hiányzik. Az „Aki tudja, csinálja, aki nem, tanítja" felfogás 
elevenen él a köztudatban, és a pedagógustársadalom nem is igen tiltakozik ez ellen - holott a magyar 
közoktatás még mindig igenis eredményes, a diákjainkat megtanítjuk a tananyagra. Más kérdés, hogy mindezt 
milyen áron tesszük. Művész abból lesz, aki határozott értékrenddel és világnézettel rendelkezik. Ma ezt meg
szerezni nem könnyű, mégis igen fontos egy jó nevelő számára. Pedagógiát is csak megfelelő „alapanyagnak" 
lehet reménnyel oktatni, rátermett, sokoldalú, gyermekcentrikus, elhivatott személyiségeknek. 
A művészképzésben, a növendékek leendő hivatásuk gyakorlati oldalát tanulják el - meg elismert művészekről, 

akik nem áradoznak a művészetükről, hanem a véső fogását és a helyes hangképzést mutatják be ('.), személyi
ségük pedig pusztán csak hat. Jellemző ez a magyar pedagógusképzésre ? 

Felmérések alapjain az a tudományos feltevés látszik igazolódni, hogy a váratlan helyzetekben , ahol a spontán 
reagáláson múlik minden, ahol tehát az algoritmusok nem segítenek, a pedagógusok 70-80%-ban azt a mintát 
követik ( öntudatlanul persze ) , amelyet az ő hajdani tanítójuk - tanáruk mutatott nekik húsz-harminc évvel 
korábban. Ebből is látható, hogy a személyes példaadás milyen döntően befolyásolja ezt a „művészeti ágat" is. 
Nem beszélve arról, hogy a fent említett váratlan helyzetek, szituációk hatnak sokszor a leginkább a gyerme
kekre is, az innen származó emléknyomok sokkal jobban bevésődnek, mint például egy matematikaórán megol
dott feladat algoritmusa. 
A kiforratlan költők - még ha mégoly tehetségesek is - igénylik korábbi elődök példáját, útmutatását 

mindaddig, amíg saját hangjukra rá nem találnak. Ugyanígy a pedagógusjelöltnek is szüksége van ilyen min
tákra, amíg fel nem építi saját tanító-énjét. Ezekkel a példákkal csakis „terepen" találkozhat. A nagy tudomá
nyoskodás bábái közt gyakran vész el a gyakorlat gyermeke. 

És végül mégegy hasonlat: minden művész számára - a saját alkotóereje mellett - a legfontosabb tényező az 
anyag. A szobrász óriási gonddal választja meg az anyagot -követ, a festő a festéket, a zenész számára a 
hangszer a legnagyobb kincs. Ugyanilyen fontos nekünk a gyermek ? Valóban kincs, csiszolatlan gyémánt, ami
ből drágakői faragni a mi feladatunk ? Horn Györgynek igaza van: felelős, elhivatott pedagógussá csak szülő
ként védik az ember. Napi x órás szerepjáték-feladat formájában hitelességről nem lehet beszélni. 

Persze a művész csak saját alkotásáért felelős. A „gyermek" nevű gyémántot pedig egy egész társadalom: 
szülők, környezet, média, stb. csiszolgatja; a pedagógusnak gyakran a mások elrontott munkaiját is helyre kel
lene'hoznia, ami gyakran szinte reménytelen vállalkozás. 

Művészet-e a pedagógia ? Igen, az. Tanítható-e a pedagógia ? Iskolapadban, gyermekektől izoláltan semmi
képp. Átadható viszont terepen, hiteles, motiváló „mesterektől", alkalmas és kreatív tanítványoknak. 

- Kátai Tünde -
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Főiskolánkon (le )táboroztak a gólyák. 
Huszonegynéhány „rutinosnak" ( értsd: felsőbb éves ) számító főiskolai hallgató idén szeptember első 
hetében szervezte-rendezte meg a hagyományos Gólyatábort az ifjú, olykor megilletődött elsősök részére. 
A négy napon át tartó eseménysorozat lezajlott, ki-ki szerencsésen „túlesett" rajta. S hogy milyen volt a 
tábor visszhangja? Alábbi írásunk ennek próbált utánajárni... (-tonyó-) 

Gólyacsőr 

Az idei elsősöknek szervezett tábor résztvevői közül volt aki a fészekmelegben azonnal vérbeli, lelkes gólyává 
vedlett, volt akit az idáig tartó hosszú repülés kifárasztott és egy kis időre volt szüksége a feloldódáshoz, és volt 
aki a szervezők igyekezete ellenére is kakukktojásnak érezte magát. Néhányan elkelepelték az általuk észrevett 
kisebb, nagyobb, még nagyobb - esetenként nem létező - hibákat és erényeket: a többség szerint a tábor elérte 
valódi célját, remek lehetőségeket nyújtott egymás megismerésére, megkedvelésére, a „közös szárnyalásra". A leg
nagyobb sikert a vetélkedők és a filmvetítés érte el, bár ez utóbbi esetében néhányan kifogásolták, hogy nem 
helyben lett megszervezve. ( Talán a gyaloglást sokallták ? ) Azok, akiknek nem sikerük átérezni a „gólyaság" 
lényegét a szervezésre, pontosabban annak hiányára hivatkoztak. Szerintük semmi nem folyt le simán, csúsztak 
az időpontok, nem igazán tudták mikor mi történik, sőt valakinek még a saját csoportvezetőjét sem sikerült meg
ismernie. ( Ő k valószínűleg nem tudják, hogy ami az időbeosztást illeti, az iskolai adminisztrációs munkákhoz 
kellett igazodnia, ami nem a szervezők bűne. ) Ugyanakkor olyan is akadt, aki - saját véleménye szerint - nem 
tudta magát kipihenni az erőltetett menet, a túlzsúfolt program miatt, úgyhogy kétségbeesett szárnycsapásokkal 
már röpült is haza. Vagyis nemcsak az egyik oldalon múlt, hogy ki mennyire érezte jól magát. 

Összességében jókedvűen emlékeztek vissza a táborban eltöltött négy napra és sokan készülnek a jövőre már 
általuk is szervezett gólyatáborba. 

- Bathó Mónika -

stábor 97 
Avagy „Mediterrán esték" -

Idén nyáron sem maradt el a korongosok tábora 
a főiskolán. Váczi Gyula tanár úr vezetésével két 
turnusban tevékenykedhettünk a pincében. A kez
dők 15 fős csapatával majdnem két hetet töltöt
tünk együtt. A sok ötletes, bár még ritkán tökéle
tes edény létrehozásában két mezőtúri „ifjú mes
ter" ( Bana Gyula és Pusztai Zsolt ) volt segítsé
günkre. 

A munkán kívüli idő is emlékezetesen telt. Ezt 
részben a táborral egy időben zajló Csángó Feszti
vál, illetve a Jászberényi Nyár rendezvénysorozat 
programjainak köszönhettük. Több alkalommal 
hangulatos és nem kevésbé ízletes bográcsvacsora 
koronázta meg a napot ( tábori szakácsunk Vígh 
Roland volt). A borral és dallal kísért szalonnasü
tés örömeiről sem mondtunk le. Ilyenkor még a 

kollégiumban lakó, folyton hangoskodó olasz és 
lengyel néptáncosok is megirigyelhettek minket. 

Egyik nap azonban váratlanul bekeményített a 
táborvezetőség...A munkavédelmi előírást szigo
rúan mindenkinek be kellett tartania: újságpapír
csákó a fejeken ! Természetesen mindez csak po
énból, de nem volt egy utolsó látvány. 
Az időközben a kollégiumba érkező KOB-osok és 
színjátszósok csak lendítettek a közérzeten. Aztán 
már el is jött a záróbuli ideje, amely a mi esetünk
ben a nagytakarítást jelentette. Ez nem hangzik 
valami csábítóan, de a rádióból szóló Rock'n Roll-
ra könnyen és ütemesen ment a sikálás. 

A tábor mellett ( vagy ellen ? ) szóló bizonyítékok 
megtekinthetők október tájékán a kollégium Klub
szobájában. Reméljük, mindnyájan megcsodáljá
tok a remekműveket! 

- Simon Viktória -
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Idén is Szigeteltünk 
Meleg, por, pia-hegyek, fű ( ne gondoljunk rögtön az eredeti jelentésére ), tömeg, jó pasik (s nők), tömény buli; tö

mören ez jellemezte az egyhetes PEPSI Sziget fesztiválsorozatot. 
Komolyzenétől a punk zenéig, folkzenétől a technoig minden van. A Sziget minden kulturális igényt kielégít, aki 

ide eljön, tuti, hogy megtalálja a maga szórakozását, legyen az koncert, színház, vagy mozi (mivel ezek is vannak, és 
akkor mé« nem is beszéltem a rengeteg előadásról, ahol okos emberek mondanak okos dolgokat a buta Szigetlakók
nak). 

Az idei program kicsit gyengébb volt, mint a tavalyi, az egész hét hangulatát agyoncsapta a Prodigy hirtelen dönté
se: augusztus 10-én bejelentették, hogy sorry, de mégsem jönnek, mivel az európai turnésorozat kifárasztotta őket 
( mellesleg a 17.-ei, angliai fellépésüket nem mondták le, nálunk 18-án játszottak volna - na igen, hiszi a piszi ! ). 
Helyettük a Korai Öröm adott koncertet, az ő zenéjük nagyon klassz, de nem nagyszínpadra való. 
Nem akarom részletezni a teljes heti programot, mert akkor tuti nem olvasnád végig. Kedves Olvasó, inkább egy-két 
érdekes momentumot ragadok ki. 
Ilyen volt rögtön az első napon „Dévid Bóvli", akinek koncertjére feltűnően sokan voltak kíváncsiak (30 ezer fő). 
Nagyon jó hangulatot csinált a Chumbawamba és a New Model Army. A legtöbben kétségkívül a Faiíh No Morc
on voltak, a fiúk egy órát késtek, a koncert kezdése olyan volt, mintha valami félistenek jönnének, ahhoz képest nem 
volt olyan nagy szám. A magyarok közül legjobb a Quimby, Másfél, Kispál volt, de nagyon klassz bulit csináltak cf 
Zámbóék és a PUF is. 
A több mint négyszáz koncerten kívül volt itt több más is, például a „hagyományosnak" számító dobolás. Körül
belül ötven fémhordó állt a nagyérdemű rendelkezésére és mindenki a maga kedve s tempója szerint püfölhette 
azokat. Iszonyú hangzavar lett, de a résztvevők nagyon élvezték, s tulajdonképpen a Sziget erről szól. Volt tortacsata 
is, 500 darab- igen, jól olvassátok ! - tortát lehetett egymásra dobni, kenni, egymásról enni ( erre is volt példa ). Volt 
dalnokverseny, itt rögtönzött versekhez a Quimby szolgáltatott rögtönzött zenét, óriási sikerrel. 
Az elmúlt négy év sok változást hozott a Sziget profiljában. Mindenhol Pepsi, Caterpillar, MTV felirat: röplapokat 
dugnak az orrunk alá: ezt vegyük, ilyen tanfolyamra menjünk. A multinacionális cégek meglátták a Szigetben az üz
letet, kihasználva a több mint 260 ezres tömeg jelenlétét. 
Megváltozott a Szigetlakók „összetétele" ( bocs a csúnya szóért ! ) is. Több a diszkóőrült, szépen fésült, kirakatbava
ló ember, márkás szerkójukkal behozták a Szigetre a sznobizmust. Ez már nem Diáksziget, hanem - Divatsziget. 
( Mellesleg ennek is van előnye, hisz' a Sziget - négy év után először - végre nem veszteséges.) Elvesztette családias 
jellegét a Sziget, egyre több a külföldi (az egyik nap négy német szólított meg...), többen vannak az Inkálos Kopók, a 
Szekurisok - velük a Szigetlakók nem igazán szimpatizálnak. 

Ennek ellenére még mindig ez az év legjobb bulija, ha még nem voltál, feltétlenül gyere el legalább egy napra ! De 
tényleg gyere el ! Jövőre is Szigetelünk ! 

(Kiküldött,.Szigetlakónk", Kiss Tímea, főiskolai hallgató helyszíni beszámolóját olvashattátok ) 

Gólyaszokások 
Amikor az ember egy új, idegen helyre kerül, általában nin
csen tisztában azzal, hogy a még ismeretlen helyen mik a szo
kások, illetve hogy mit várnak el tőle azért, hogy a közösség 
teljes értékű tagjává válhasson. Tavaly ez így volt vetünk is. 
Ám mi, ellentétben a mostani gólyákkal, igyekeztünk kide
ríteni, hogy miként is mennek itt a dolgok. 
Azt hiszem, minimális követelmény, hogy az ember lega

lább azoknak köszönjön, akiket - legalább látásból - ismer 
( például a takarítónőket, portásokat, szerelőket, stb. is ). Ám 
a kollégiumban illik mindenkinek, mivel mi ÚGY ÉLÜNK, 
MINT EGY NAGY, BOLDOG CSALÁD. 
Itt, a főiskolán, az esztendők során bevett és jól bevárt szo

kások, tradíciók egyike, hogy az elsősök gólyaszülőket válasz
tanak maguknak a felsőbb évesek közül. Ez egy nagyon ara

nyos dolog, amely által a hallgatók között kusza és sokszor 
nehezen kibogozható családi kötelékek jönnek létre. Arról 
nem is beszélve, hogy gólyaapátokhoz, gólyaanyátokhoz bár
mikor bizalommal fordulhattok, ha valamiben segítségre szo
rultok (tételek beszerzése, szakmai tanácsok néhány tanár
ról, szexuális tanácsadás, stb.). 
A Gólyabál a tanév egyik olyan nagyszabású eseménye, ahol 

a gólyáknak is produkálniuk kell valamit Ez pedig a gólyabáli 
nyitótánc, amelyet a közösen elmondott gólyaeskü követ, 
amelyből minden kedves gólya meg fogja ismerni további jó 
és még jobb szokásainkat Amelyeket már csak be kell tarta
notok, Gólyák ! Hogy jövőre Ti is valamirevaló gólyaszülei 
legyetek az utánatok következő gólyanemzedéknek... 

„Döbbenet" 
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Az elmúlt félév sporteseményeinek összefoglalására vállalkozni azért 

sem egyszerű feladat, mert szerencsére bővelkedtünk a sport-, illetve 
sporttal kapcsolatos rendezvényekben. 
A Jászberényi Rádió - Főiskolások kispályás focimeccsek hagyo

mányait folytattuk február és március hónapban a Bajcsy Általános Iskola 
arénájában. A főiskola csapata mindkétszer megalázó különbséggel (10-
3; 9-1 )gvőzte le a rádiósokat, visszaküldve őket az éterbe. 
Március hónapban került megrendezésre a főiskola gombfocibajnoksága. 
A több napon át tartó küzdelem végén az első helyet a Kovács Róbert 
által vezényelt Kilehel F.C. szerezte meg. Megelőzve ezzel a döntő 
másik résztvevőjét, az ezüstérmes F.T.C. csapatát, melynek szakvezetője 
Kosa, ,Mese János volt. A bronzcsatában a Váczy Tamás által trenírozott 
Spermahajder S.E. diadalmaskodott az Qrszágh Barnabás vezette Bese
nyő Család csapata felett. 
Április végén rendeztük rreg a Főiskolai Napokat, melyek egyikéről 

sem hiányozhatlak sportrendezvények. Közkívánatra került sor a tollas
labda-verseny megszervezésére, amelynek végén az első helyet Tóth 
Zoltán szerezte meg Váczy Tamás előtt. Asztaliteniszben nem született 
meglepetés, hiszen hárem éve ugyanaz az első két helyezett: 1. Tóth Pál; 
2. Mihalov Nándor. 
A legtöbben a Rádió - Főiskola kosármeccsre voltak kfváncsialc 

amelyet négy negyedre játszottak a csapatok. Nos, a ©iskolások az első 
két negyed után 15 portos előnyre tettek szert, amit a rádiósok egy ne
gyed alatt ledolgoztak, izgalmassá éve így a végjátékot Végül a rádiósok 
74-73-ra diadalmaskodtak. 
A háromnapos vefélkedőscrazat második állomásának a torralerem 

adott otthont. Itt elsősorban sporttörténeti tudásukról adtak számot a 

csapatok, de volt büntetődobás, és kapurakwés is. A vetélkedőt a Varacs-
kcedisznók csapata nyerte meg, mint ahogy a harmadik, az uszodai ve
télkedőt is. 
Az utolsó napon került sor a kispályás mirritornára, melyen a már ko
rábban említett rádiósokon kívül a Jászberényi Népi Táncegyüttes, és a 
Gól Büfé csapata vett részt Az egésznapos tornát a táncoslábú legények 
nyeiték, megelőzve ezzel a gólosokat és a rádiósokat A főiskola csapata, 
mint udvarias házigazda a negyedik helyet szerezte meg. 
Szilién hagyomány már a lépcsőfiiíó-verseny. ahol szó szerint az „álló

képesség" dönt Ugyanúgy mint tavaly, ezúttal is Szabó Albert Manassé 
diadalmaskodott, akit ezzel már .joggal tartanak a sportág királyának. 
Második lett Tóth Zoltán, míg a harmadik helyet Vöő Attila szerezte 
meg. 
Tavasszal a fiúk többségét a Csodacsapal nevű játék tartotta Lázban, hisz. 

nem volt kiesi a tét A végső győztes egy bőríbcival lehetett gazdagabb, 
míg a második, és a harmadik helyezett is értékes jutalomban részesült. 
Sőt a tizennyolc forduló során az egyes fordulók győztesei pakli kártyát 
noteszt nyeltetek. Az öt hónapon keresztül tartó játék végig nyílt volt A 
21 csapat közül a végső győzelemre még az utolsó forduló előtt is 
hárman esélyesek voltak. Végül az első helyet a Magyarok Cselekedetei 
II. csapata nyerte meg, melynek szövetségi kapitánya Mihalov Nándor 
volt Második lett Országh Barnabás Bajnok 13/1 gárdája, míg harmadik 
Orbán József Sirnagöröngyösi S.C. csapata. 
A legtöbb fordulót - régyet - a Kapros Ádám által dirigált Ádám F.C. 
nyerte. Úgy gondolom, hogy a játékot mindenki megkedvelte, hiszen a 
végén azok is kaptak ajándékot akik egyébkát nem nyertek semmit. 

A C s o d a c s a p a t - j á t é k összes í t e t t v é g e r e d m é n y e (csapa tnév; a „ s z a k v e z e t ő " n e v e ; ö s s z p o n t s z á m ) : 

1. Magyarok Cselekedetei II.; Mihalov Nándor; 2016 
2. Bajnok 13/1.; Országh Barnabás; 1957 
3. Sirnagöröngyösi S.C; Orbán József; 1903 
4. Detki Keksz F .C; Major Mónika; 1840 
5. Amatőrök; Mondi András; 1782 
6. Bajnok 13/2.; Országh Barnabás; 1752 
7. Bajnokgyöngye; Forrás Eszter; 1727 
8. Magyarok Cselekedetei I.; Mihalov Nándor; 1620 
9. Ádám F.C; Kapros Ádám; 1601 
10. Főnök; Ambrus Varga Veronika; 1395 
11. Hózentróger-Tyűha; Benkő Tamás; 1381 

12. Beavis; Tóth Balázs; 1317 
13. ESMTK; Pozsgai György; 1292 
14. Szpartak Szevaszszopool; Nagy Gábor; 1289 
15. TOTÓ; Váczy Tamás; 1193 
16. Ubangi Sári F.C; Viszok Attila; 1103 
17. Butthead; Tóth Balázs; 958 
18. II.F.C; Anonymus: 81 1 
19. Bélák Tartsunk Össze F.C; B.T.-K.K.-V.A.; 681 
20. Echte Ungarische Scharfpaprika; Viszkok Attila; 446 
21. Szeol-A.K.; Kosa János; 419 

Biliárdversenyt kétszer rendeztünk a múlt félévben. Egyszer a Jász Ételbárban került sor rá, majd a Königbrau Söröző adott otthont Első alkalommal a 
férfiaknál Váczy Tamás győzött, míg a második a sörivóversenyt - néhány penxel - korábban megnyert Nagy Csaba tett. A hölgyeknél a döntőben 
Váczi Világ és Császár Noémi küzdött az első helyért, amit végül az előbbi nyert Férfi párosban győzött a Mihalov Nándor - Szabó Róbert páros. 
Utóbbi nyerte meg a férfiak szkanderversenyét is, legyőzve a nagy esélyesnek tartott Rákóczi Jánost. A női szkandert Vörös Mariann nyerte. 
A Königbrau Sörözőben nem csak biliárdban mértiettük össze erőnket hanem csecsózásban is. Ezt a versenyt a Fonás Eszter-Országh Barnabás páros 

nyeite meg. A biliárdban ezúttal Valló Ede bizonyult a legjobbnak, míg párosban a Mihalov-Váczy kettős dMalmaskodott 
Utoljára, de nem utolsósorban idézzük fel üdvöskéinknek, az NBI B-s kézilabdás lányoknak a teljesítményét Nos, a rendkívül kötény bajnokság 

során a csapat az ötödik helyet szerezte meg. A íöiskoLás bajnokság döntőjét Jászberényben rendezlek meg. Itt a lányok a talán még erősebb mezőnyben 
a negyedik helyen végeztek. 

Snoöpy 



'•MEiiirF. : 

Őzem előtt kézilabdás lányaink 
- €}ni6rjú a kézílabdások edzőjénél -

Főiskolánk - mint azt bizonyára majd' mindenki tudja - NBI B-s női kézilabda csapattal büszkélkedik, 
edzőjük immár hosszú esztendők óta Ugrin György. A felkészülés kellős közepén az elmúlt bajnoki sze
zont felidézve, de már az eljövendő pontvadászatra előretekintve kértük fel egy kis beszélgetésre a tanár 
urat, aki készségesen állt a Zsebzsiráf Mell-Ék rendelkezésére. 

- A csapat az elmúlt bajnokságban az NBI B Keleti csoportjának 5. helyén ért célba. Milyennek ítéli a lá
nyok szereplését ? 

- Ahhoz képest, hogy végül is ez egy amatőr csapat, amelyet nagyrészt főiskolások alkotnak, a körülményeket 
figyelembe véve, ami a gárdában benne volt, az teljes mértékben ki is jött. 

- Kikkel volt elégedett és kiktől várt többet a szezon során ? 
- Az egész csapat együtt volt, tehát minden egyes játékossal elégedett voltam. S itt meg kell említenem, hogy a ta

vaszi szezont a rengeteg sérülés miatt mindössze 10-12 játékos csinálta végig. 
- Magyar Kupa. Információink szerint tavaly is és idén is korán búcsút intettek a kupaküzdelmeknek. Mi 

ennek az oka ? 
Ebben az egész Magyar Kupa-rendszerben van egyfajta fonákság, mégpedig az, hogy előre nem mérhető fel. 

hoay leendő ellenfeleink milyen erőt képviselnek, tehát sokszor teljesen ismeretlen ellenféllel szemben lépünk 
pályára. S előbb-utóbb óhatatlanul szembetalálja magát az ember egy sokkal jobb csapattal, amiből aztán lesz egy 
nagy ruha... Ezeket a találkozókat még edzőmérkőzésként sem kezelhetjük éppen az imént említett okból kifo
lyólag, hogy nem ismerjük az ellenfél tudását. Márpedig egy edzőmeccsnek pontosan kell illeszkednie a felké
szülési szakaszba. De legutóbb nem csak emiatt kaptunk ki és intettünk búcsút a kupának. 

- Főiskolai Bajnokság. Tavaly ebben a küzdelemben az előkelő negyedik helyet szerezte meg együttese, 
emlékezetes pillanatokat szerezve a csapatot Szegedre is elkísérő, valamint a helyi sportcsarnokban is lel
kesen buzdító főiskolás híveknek. Hogyan foglalná össze az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat ? 

- Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a lányok, jó csapatok ellen. Egyébként egyre erősebb a Főiskolai Bajnokság 
mezőnye, mégpedig azért, mert most már a levelezős képzésben résztvevő hallgatók is szerepelhetnek a mérkő
zéseken, így számos elsőosztályú kézilabdázó is erősíthette egyik-másik ellenlábasunkat. Ezáltal persze teljesen 
felborult az erősorrend. Gyakorlatilag például Egerben van egy NB Il-es csapat, akiket rendes körülmények 
között tízből tízszer meg tudunk verni, de a levelezősökkel megerősödve ellenük már teljesen más a felállás. Nem 
sokkal, de jobbak így, mint mi. 

- Emlékezzen vissza, melyik mérkőzés volt az elmúlt szezon legemlékezetesebb győzelme, illetve legfájóbb 
kudarca ? 

- Elég egyenletes volt a teljesítmény, számomra ezért is emlékezetes a mögöttünk hagyott bajnoki idény, mert nem 
volt kirívó találkozónk, bár ezt megelőzően majdnem mindig volt ilyen. Ha mégis meg kell említenem egy ilyet, 
az az első tavaszi meccsünk a Hódmezővásárhely ellen; arra a vereségre nem lett volna szükség... A többit gya
korlatilag papírforma szerint játszottuk, és amelyiket lehetett, azt természetesen megnyertük. No, azért a Szeged
del elég jó kis mérkőzést játszottunk a Főiskolai Bajnokságban, oda-vissza. 

- Mikor kezdték el és hogy sikerült a felkészülés az 1997/98-as szezonra, érkeztek-e új játékosok ? 
- Augusztus 25-én kezdtünk, sajnos pár nappal később, mint ahogy tavaly tudtunk kezdeni. Vannak új kézilabdá

zók a keretben. Fekete Evelin az egyik, ő a főiskola 0. évfolyamán tanul, a másik játékos Gergi Ernesztina, ő jász
berényi, most igazolt vissza hozzánk. Valamint van még egy kapus is, Csönge Katalin, aki szintén nulladikos, 
sérülése után már javában lábadozik. 

- A szeptember 20-án rajtolt bajnokságban hányadik helyre várja csapatát ? 
- Ezt már nagyon sokan megkérdezték tőlem mostanában, a TV, a rádió is, erre azt tudom válaszolni, hogy a most 

látott felkészülés optimizmusra nem igazán ad okot, az ellenfeleket nem nagyon ismerem, mert sok változás 
történt a mezőnyben. 

- A főiskola sportszerető hallgatói nevében sok sikert kívánok a lányoknak a bajnoki küzdelmekhez ! 

( Ugrin György testnevelő tanárral, a kézilabda csapat edzőjével Benkő Tamás beszélgetett ) 



12 . OLDAL ' MELL-EK 

A női kézilabda csapat házi góllövőlistája - 1996/97 
( a név után zárójelben az első szám a dobott gólok számát, a második a lejátszott meccseket, míg a harmadik a mér
kőzésenkénti gólátlagot jelenti ) 

1. Viczián Paula 
2. Fekete Kinga 
3. Farkas Szilvia 
4. Szenczy Nóra 
5. Turcsányiné Pesti Edit 
6. Pénzes Ibolya 
7. Szűcs Tímea 
8. Nagy Zsuzsanna 
9. Márton Erika 
10. Váradi Judit 
1 1 . Lengyel Erzsébet 
12. Csüllög Aranka 
13. Rédei Klára 

143/21 
139/26 
122/26 
69/25 
44/24 
32/25 
29/26 
11/18 
4/14 
7/24 
2/13 
2/19 
1/11 

6.81 
5.35 
4.69 
2.76 
1.83 
1.28 
1.12 
0.61 
0.29 
0.29 
0.15 
0.11 
0.09 

Gyarmati Nóra 
Zsibók Györgyi 
Csík Henriette 
Erdei Klára 
Mészáros Erika 

Pályára lépett még ( név után a pályára lépések száma olvasható V. 

26 
23 
7 
3 
1 

7 méteres lövök ( a név után áll a dobott 7 m-esek száma, utána az ezekből elért gól és a dobószázalék ): 

Farkas Szilvia 
Viczián Paula 
Fekete Kinga 
Turcsányiné Pesti Edit 
Pénzes Ibolya 

1/1 
58/50 
35/29 
13/9 
3/2 

100.00 
' 86.21 

82.86 
69.23 
66.67 

A Jászberényi TKF DSE 1997/98-as őszi bajnoki menetrendje ( NB I B, Keleti csoport ): 

1. forduló: Delfin KC - JTKF DSE 
2. forduló: JTKF DSE - Tornádó SE 
3. forduló: Synergon SE Vác - JTKF DSE 
4. forduló: JTKF DSE - K. Szeged SE 
5. forduló: Debreceni Sí - JTKF DSE 
6. forduló: JTKF DSE - Derecske KSC 
7. forduló: TFSE - JTKF DSE 
8. forduló: Kőbánya KC - JTKF DSE 
9. forduló: JTKF DSE - Narancs SE 
10. forduló: Kiskőrösi KC - JTKF DSE 
11. forduló: JTKF DSE - Hajdúnánás 
12. forduló: Gyulai SE - JTKF DSE 
13. forduló: JTKF DSE - Füzesabonyi KC 

( szept. 20., 17 óra ) 
( szept. 26., 18 óra ) 
( okt. 3., 18 óra 30 ) 
( okt. 11., 11 óra ) 
( okt. 19., 10 óra ) 
( okt. 24., 18 óra ) 
( okt. 31., 18 óra ) 
( nov. 7., 18 óra 30 ) 
(nov. 14., 18 óra 30 ) 
( nov. 22., 16 óra ) 
(nov. 28., 18 óra 30) 
( dec. 6., 16 óra ) 
( dec. 13., 10 óra ) 

A csapat valamennyi hazai bajnoki mérkőzését a Bercsényi úti sportcsarnokban vívja, amelyre minden 
érdeklődőt, szurkolót - főként a főiskola hallgatóit - szeretettel várnak ! HAJRA, JTKF ! 



Franciaországban jártak a jászberényi kézilabdások 

Kedden este a nyíregyházi Kölcsey legyőzése után kb. 10 órakor elindultunk Franciaországba. Másnap 
kora délután megérkeztünk Strassbourgba egy, a francia-német határhoz közeli városba. Rövid város
nézés után folytattuk utunkat Angers-ba, ahol a város által megrendezett Nemzetközi Főiskolás Kézilab
datornán vettünk részt. Ide csütörtökön délután érkeztünk meg. A fárasztó út után mindenkinek jól 
esett már a városban te t t séta, kivéve három sérültünket, akik fájdalmaik ellenére elkísértek bennünket 
ezen a hosszú és kimerítő úton. 

Az ismerkedési esten minden résztvevő csapat bemutatkozott az országára jellemző kis műsorral, ezt 
közös szórakozás és tánc követte. Összesen három férfi és három női csapat volt négy ország képvisele
tében: franciák, lengyelek, németek és mi, magyarok. 

Az éjszakába nyúló ismerkedés után másnap kissé fáradt, de vidám hangulatban zajlott az első mérkő
zés a német lányok ellen, melyet fölényesen 34:9-re nyertünk. 

Délután, a francia fiúk ellen a csapat eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta. Az ellenfél kapujában 
eggyel többször zörgött a háló. Ez a meccs biztos, hogy mindenki számára emlékezetes marad. Eljött az 
este, a bulizás ideje. Ez jobbára evészettel és ivászattal telt el. 

A zárónapra is maradtak mérkőzések. Mi a lengyel fiúk ellen játszottunk. Itt sem vallott szégyent 
Ugrin tanár úr, hiszen tisztesen helytálltunk, mivel a végeredmény egyenlő lett. A záróbulin kaptuk 
meg a Tornagyőzelemért járó kupát, és a szervezőktől néhány emléket. 

A búcsúzkodás után nekivágtunk a hazafelé vezető útnak Párizs irányába. It t megismerkedtünk a fő
város nevezetességeivel Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna tanárnő idegenvezetésével. Többek között meg
néztük a Notre Dame-ot, sétáltunk a Champs Elisee-n és a Luxemburg Parkban, lefényképeztük a Dia
dalívet, megtekintettük a Louvre-t és a nap befejezéseként megcsodálhattuk a város látképét az Eiffel
torony csúcsáról. Ezután nekivágtunk a 24 órás gyötrelmes útnak, ami még ránk várt. Másnap délután, 
amikor átléptük az országhatárt, mindenki megkönnyebbült és már alig vártuk, hogy megpillantsuk a 
kollégium kapuját. 

- Pénzes Ibolya , Molnár Katalin -

Főiskolák közötti focibajnokság: álom vagy valóság ? 

Bizonyára sokak előtt ismert hogy főiskolánkon 
a szabadidősport keretein belül meglehetősen szű
kösek a lehetőségek, holott a hallgatók minden 
bizonnyal igényelnék a színvonalas sportesemé
nyeket. A főiskolai sportolási lehetőségek sajnos 
eléggé alkalomszerűek ( néha egy-egy kosár-, illet
ve röplabdameccs, a fiúknak focimeccsek a helyi 
rádió együttese ellen - általában kéthetente ), s 
nem egy esetben előfordul, hogy kellő létszám 
híján elmaradnak. 

Egy elképzelés, amely -, ha megvalósul - talán 
tartalmas időtöltésként szolgálhat sokunk számá-
ra.Talán megbocsátható, hogy labdarúgómúltam
ból adódóan most ez utóbbi sportágról szeretnék 
szólni. Mivel főiskolánkon elég kevés a fiú, így 
számukra különösen nehéz rendszeres sportolási 
lehetőséget találni, biztosítani. Nehéz, de talán 
nem lehetetlen... 

Egy főiskolák közötti focibajnokság * talán 
segíthet... Az elképzelés szerint a Jászberény kör
nyéki egyetemeket, főiskolákat ( GATE, Gyön
gyös, EKTF, Szolnoki Katonai Főiskola, Kecskemé
ti Tanítóképző Főiskola ) lehetne bevonni, bár a 
lehetőség természetesen nyitva áll mások előtt is. 
Lényeges szempont lenne, hogy csak az adott in
tézmény hallgatói játszhatnának ( igazolt játéko
sok is ). 

A lebonyolítás rendje a résztvevő csapatok szá
mától is függ, célszerűnek a körmérkőzés ( oda-
vissza alapon ) látszik. Megfelelő számú jelentke
ző esetén a bajnokság átfogná a tanévet. A dolog 
sportértékén túl közelebb kerülhetnének egymás
hoz a főiskolák, ami a majdani integráció szem
pontjából sem -mellékes. Persze leírva így minden 
szép és jó, ahhoz azonban, hogy ez megvalósul
jon, nyilván kelletek Ti is, hallgatók. 

- Kovács Krisztián -



„VERS' MINDENKINEK* 

Ebben a rovatban a jövőben bárki megjelentetheti verseinek (Mell-)ékes darabjait, ha úgy érzi, 
annyira jól sikerültek, hogy azokat másnak is olvasnia kell. Elsőnek két főiskolai hallgatótársatok 

Boldog szomori dal 

Milyen züllött vagyok, milyen léha 
Milyen szomorú vagyok én ma 
Mennyire belül van a kín néha 
Milyen szomorú vagyok én ma. 

Porba hullik úgyis fejünk 
Boldogok már sosem leszünk 
Összetesszük fáradt kezünk 
Boldogok már sosem leszünk 

- VnzLk JiiuL -

•I-POLI 

Jövő tavasszal parlamenti, ősszel helyhatósági választások lesznek Magyarországon, és a főiskolások leg
többje most lesz első választó. Ez adta az ötletet, hogy politikai jellegű közvéleménykutatást végezzünk főis
kolánk kollégistái között. A kérdés az volt; - Melyik pártra szavaznál, ha most lennének a választások ( Néhá
nyan visszakérdeztek: milyen pártra, mi az, hogy politikai?..) ? Száz kollágistának tettük fel a kérdést, így 
megkaptuk, hogy melyik pártnak milyen a népszerűségi indexe a kokban (az ötlet talán ismerős). 

Az eredmény a következő lett: 

1. Fidesz - Magyar 
2. Magyar Igazság 

Polgári Párt 
és Elet Pártja 

Magyar Szocialista Párt 
4. SZDSZ 
5. FKGP 
6. MSZMP 
7. MDNP 

KDNP 
MDF 
Tartózkodott 

20% 
13% 
13% 
10% 
5% 
2% 
2% 
1% 
1% 
33% 

( összeállította: Bciáő Tamás és Kovács Krisztián ) 

A minta bizonyára nem reprezentatív, ha az egész korosztályunkat nézzük, sőt talán még a felsőoktatásban tanulók 
összességére nézve sem. Ettől még az eredmény nagyon érdekes. 

alkotásait olvashatjátok. 

Látomás... 
(- a cigarettafüstben ) 

Olyan szép volt a füst 
a szoba falai égtek 

s a füstnek tengerében 
felfedeztelek téged 

Szép voltál én kedvesem 
karjaid közt tartottál, 

de a füst 
eloszlott hirtelen 

s a végtelen magány 
ismét ott volt velem. 
A hideg éjszakában 
nem volt menedék 

A hideg éjszakában 
nem volt többé fény. 

A csillagok is lehulltak, 
mert nem voltál velem, 

de olyan szép volt a füst 
és szép voltál kedvesem. 

- fóatoijh. _Adri 

KOI 



EDDA MÜVEK - TOTÓ 
1. Ki volt az EDDA együttes alapitója ? 

1) Slamovits István. 
2) Halász József, 
x) Pataky Attila. 

2. Hány albumot jelentetett meg eddig az EDDA ? 
1) 18-at. 
2) 20-at. 
x) 22-t. 

3. Az EDPA együttes a nyolcvanas évek elején feloszlott. l ikőr volt a búosúkoncert ? 
1) 1983.nov.22. 
2) 1983. dec. 17. 
x) 1983. dec. 27. 

4. Hol wolt ez e bizonyos hűesikontert ? 
1) Miskolc, Városi Sportcsarnok. 
2) Budapest Sportcsarnok, 
x) Budapest Kisstadion. 

5. Pataky Attila mellett az iss-ElDA frontembere llaláiz József folt. i i volt az ő foglalkozása ? 
1) lakatos. 
2) gépészmérnök, 
x) kohómérnök. 

6. Az új EDDA 1885-ben tért vissza egy nagyszabásí BS-beli konoorttel. Itt hangzott el egy dal a régljóbarát 
a fiatalon elhunyt Halász József emlékére. I i ennek a számnak a eime ? 

1) Emlékezni. 
2) Lelkünkből, 
x) így akarom. 

7. Az EDDA eddigi pályafutása soréi több koncertfelYÉtelt is kiadott. Szán szeriit mennyit 7 
1) ötöt. 
2) négyet, 
x) hármat. 

8. Az 1013-as búcsúkoneert után Slarnowlts iatYán kivált a zenekarból. Melyik együttesben folytatta a 
muzsikálást ? 

1) Géniusz. 
2) NO. 
x) Wellington. 

9. Gumin Zsolt régóta íz EDDA „másodhegedűsének" számit Pataky mögitt. Mikor került a zenekarba ? 
1)1985. 
2)1986. 
x) 1987. 

1D. hi új EDBA a nyolevanas swekben epyik birhidt börtönünkben is koioertezett. Hol 7 
1) Sopronkőhidán. 
2) Sátoraljaújhelyen, 
x) Márianosztrán. 

( TOTÓ-összeállításunkat készítette: Kovács Krisztián ) 
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Aranyköpéseink... 
Az alább közzétett elszólások, bakik egytől egyig valamely főiskolai hallgatótáreatoktöl azármazfk. 

GsemeoBzzetak öelölük harsány kacagással: 

H. Robi: - Egész héten minden héten kint voltam a Vasutasban. 
V. Attis: - Egy klubot szeretnénk beindulni... 
T. Kata: - Karács Erikának a szobatársai vagyok. 
A. Brigi: - Nem akarok a sínek alá kerülni. 
Sz. Móni: - Az volt a hiba, hogy az Attila nagyon hamar elment, én meg még nem voltam sehol... 
R. Zoli: - Én már pingpongoztam hajnalban is, amikor még alig világított a labda... 
Sz. Kriszti: - Székesfehérváron, a városbán mindig nagy szék volt. 
H. Robi: - Tedd a szíved a kezedre ! 
Cs. Évi: - Tegyen rengyet ! 
H. Robi: - Manassé, te olyan bunkó vagy, hogy az már kizárt! 
Manassé: - Azért van por, mert beáll a por. 
U. Adrienn: - A Kelemen Erika a Rákóczi Jani barátja... 
B. Tomi: - Nem akartam vizes kézzel megfogni a kezemet. 
R. Albert: - Nekem itt a főiskolán hárlemem van. 
K. Krisztián: - Majd azt hiszi, hogy megint másnaposak vagyunk és józanosak... 
G. Valentin: - Az alkoholista embert elviszik gyógyítani a szemináriumba... 
Sz. Kati ( pingpongozás közben ): - Én nem tudom, mi az, hogy „kétpoénos"; kettő viccet el kell mondani?! 
B. Tomi: - Kisebb koromban fiú voltam... 
G. Valentin: - Jó lenne elmenni Japániába. Ja, nem, Japánországba ! 
S. Viki: - Öten vannak még, akik nem vizsgáztak. De ha a Mónit is beleszámolom, akkor heten. 
B. Tomi: - Már megittam egy pohár üveget. 
F. Judit ( a vonatállomáson ): - Itt lesz az utolsó vágány ajtaja. 
V. Zsuzsa: - Én már csókolóztam olyannal, akinek még a lánykori nevét sem tudtam... 
Sz. Timi: - És a macskátok hová kakilik ? 
Ny. Edit ( a hangosbemondón üzente ): - Pömpi, hozzátok már le a portára a KOB-irodát ! 
D. Tündi: - Tiszta hülye, aki nem normális. 

Nem mi m o n d t u k , h a n e m ők: 
Váczi Gyula tanár úr: - Hozzon valaki egy felmosogatórongyot ! 
Birgés Józsi bácsi a Rákócziban: - Az a baj manapság, hogy most már a tanítónők fele nő... 
Wirth István tanár úr: - Edének már hosszabb az indexe, mint a Háború és béke... 

Két bajai főiskolás srác beszélget: 
- Szoktál fürdeni ? 
- Igen. Majdnem minden nap. Ha ráérek... 

- Szappant, vagy tusfürdőt használsz ? 
- Nem. Azok női dolgok. 

További párbeszédek: 
Takarítónő: - Péter, maga szeszkózik? Olyan vörösek a szemei. 
- Dehogy, csak akváriumban aludtam, azért. 

Zotya, rágyújtasz ? 
Tudom. 

Te, mikor kezdődik a harmadik óra, 9:55-kor ? 
Akkor kezdődik, amikor mi beérünk. 

A, Krisztián, nem volt az 3000 forint. 
- De baj, de baj ! 

A Kossuthra jár a szerelmem, Debrecenbe. 
Kossuth mi, Lajos ? 
Dénes. Dénesnek hívják. 
Kossuth Dénes ?! 

En még nem kaptam meg a decemberi tandíjat. 
Na, azt nem is fogod. Esetleg az ösztöndíjat... 

Kadosáné ( év elején az óráról elkésőhöz ): - Maga kicsoda ? F. hallgató: - Hát elaludtam ! 



Itt-ott ha l lo t tuk: 
„Ma ma sem akarok fürdeni, akkor verjetek agyon !" 
„Az ember színe fehér." 
„Öntsd a fröccsöt, ne siránkozz !" 
„Ne feszítsd túl a joghurt !" 
„A kosz átruházható." 

„Úgy akarom, ahogy lesz ! Ugy még sosem volt, hogy 
valahogy ne lett volna..." 
„Aki házasságot köt, az megteszi az első lépést a 
válás felé." 

( Összegyűjtötte: Tonyó ) 

PETŐFI SÁTOR 

Kedves gyerekek 1 

Mottó: „Humorban nem ismerünk 
tréfát" 

Véget ért a nyár, újra együtt. Itt. Az iskola egyhangúságát ellensúlyozandó engedjétek meg, hogy 
néhány nazális tréfát abáljak nektek. 

GRAFFITIK: 
Az élet egy hányás, de keresd meg benne a répát ! /Leslie/ 
Don't drink and drive, take LSD and fly ! /Anonym/ 
Nem tudom hogyan kezdődött a világ, de előtte biztos reklám volt. /Cefre/ 
Szülés közben jön meg a létvágy. /Cefre/ 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK: 
- Ki írta az Évszak Dél ellen című regényt ? 
- Verne Gyullad. 

- Mi a legelterjedtebb ügyvédbetegség ? 
- A joghurut. 

Mivel lehet legjobban elütni a Napot Jászberényben ? 
Lökhajtásos repülőgéppel. 

- Hogy hívják a Pó mellékfolyóját ? 
- Apropó. 

Mi a fővárosa Franciaországnak ? 
Párizs. 

Hogy hívják az orosz rajzfilmcsatornát ? 
Cartoon Nyetvörk. 

• Mit mond az. aki azon zsémbelődik, hogy odahívja-e 
a galambot, vagy sem ? 

• Tubi or not tubi. 

Hogy hívják franciául a sajtos omlettet ? 
Omletté du fromage. ( Just dü it) 

NYEREMÉNYJÁTÉK!!! 
Aktuális kérdésünk: 

- Mikor megy szombaton vonat Baktüttösre ? 
- A helyes megfejtő jutalma egy doboz gyufa. 

( Baktüttösiek és hozzátartozóik nem vehetnek részt a játékban ! ) 
Beküldési határidő: Karácsony elseje. 

Cím: a szerkesztőségben. 

HIRDET(ET)ÉSEK 

Eladnám, vagy elfecsérelném Tájpónegativ pólómat egy Borsodi pólóra ! ( Chris Smith jeligére ) 
Használt Barbie babákat vennék. Érdekel: AIDS-es Barbie, Gyoinorrontásos Barbie, Elszánt Barbie, Zákány Barbie. 

( Bakk Fitty jeligéret) 
írta és rendezte: Viszkok Attila 



18, OLDAJL MELL-EK 

VlCCSAROK 
Étteremben 

- Pincér, békacombja van ? - kérdezi a vendég. 
- Nem, én a reuma miatt járok így... 

Rendőrviec 

Két pesti rendőr beszélget 
- Látod, ott a Budai Vár. 
- Hadd várjon, első a szolgálat! 

Hittan 

A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó hittanórán: 
-Tudjátok, gyerekek, ez a gyönyörű világ mindenestől a teremtő Isten munkája: az erdő a iáival, a mező a virágaival, az összes állat és madár. 
A kis Petiké, akit minden érdekel, megkérdezi: 
- Tisztelendő atya, a bolhát is az Isten teremtette ? 
-Természetesen, kisfiam. 
A fiú elgondolkodik 
- Elég babramunka lehetett 

Milyen volt a gólyák esküje 1979-ben 
Nosztalgiázzunk egy picit... ! Az alább olvasható mű szerzője Dorkovics Ágnes ( azóta verseskötete is megjelent ) , aki hajdanán -
hozzánk hasonlóan - a jászberényi Tanítóképző Főiskola hallgatója volt, és itt is szerzett tanítói diplomát 1980 körül ( '80-ban, vagy 
'81-ben ). A vers címe; Gólyák esküje, bizonyára igen beszédes így a Cólyabál felé közeledvén. Nos, eme remekmű 1979-ben volt 
először az akkori elsősök gólyaavató esküje, majd azt követően még hosszú esztendőkön át, mígnem valaki(k) valamikor ráunt(ak), és 
azóta általában minden Cólyabál előtt a felsőbb évesek saját kútfőből kreálnak egy szöveget, amit aztán a gólyák lelkesen mondanak 
(el az avatási ceremónián. Nem célunk az idei szervezőket befolyásolni az itt leközölt (ős-)esküvel (bár kényelmi szempontból meg
fontolandó az „archaizálás", lévén nem kell idén újat írni... ), csupán mi, a szerkesztők úgy érezzük, hogy mindenképp érdekes dolog 
megismerni a főiskola múltiának eme fejezetét, avagy: ősi gólya-elődeink milyen beszéddel avattattak igazi jászberényi főiskolássá ? 

Gólyák esküje 

Én, a gólya, e szent percben 
Esküszóval kijelentem. 
Szorgalmi és más időben 
Rendes madár lesz belőlem. 

Eszembe se jut az soha, 
Hogy kocsma az iskola. 
Nem leszek a törzsvendége, 
Lelkemben így lészen béke. 

Pénteken vagy csütörtökön 
Minden héten hazaszököm. 
Két-három nap édes élet: 
Hétfőn délre visszatérek. 

Tanulmányi hivatallal közlöm. 
Mi a kis baj, nagy baj. 
Futok ok nélkül, vagy okkal, 
Hamis' igazolásokkal. 

Katalógus, gólyák réme, 
Ha a kétszázharmincasban érne, 
Tudnám, hányan bíznak bennem, 
Nevüket a lapra lejegyzem. 

Szemináriumi csöndnek 
Meghittségét nem töröm meg. 
Nem vágok mások szavába, 
Csönd a gólya tudománya. 

Nem hiszek a szóbeszédnek. 
Hogy utóvizsgázni vétek. 
Ismétlés a tudás anyja, 
Ismételek, még Fábián hagyja 

Felsőbbéves társaimat 
Istenítem. Imáimat 
És a menzán süteményem, 
Nekik ajánlom serényen. 

Nem csapom rájuk az ajtót, 
Nem riasztom fel az alvót. 
Dühüket én föl nem szítom, 
S párjukat el nem csábítom. 

Ha késve van érkezésem. 
S a kapuzárást lekésem 
Csendesen a nyitást várva 
Kinnmaradok éjszakára. 

És ha végül békát nyelek. 
Még egy évig kelepelek. 
Esküszöm, nem leszek zordon, 
Gólyaságom büszkén hordom. 

( Dorkovics Ágnes) 



^írek, ínformációk, érdekességek 

„Görbelábú", focizni szerető főiskolás lányok, figyelem! 
i ln t az kozismori. Tanltóicipzőnk Ifjú s tahatségas fiaiból akik szimon alkotnának kizissn egy Igazi FOCICSAPATOT, hogy 

immár esztendők óta létezik soy válogatott futballcsapat, az ügyben Jelantlazzanak Kiss larollna II. F-ss hallgatónál Ikol-
amslynek tagjai - kisebb-nagyobb sikerrel - randszarnsn mi- láglum. 202-03 szobai a részletek inununszólósc végett. Hamal-
rlk össze Bi'ojül'.Gt hol a Jászbirinyi Rádió gárdájával, dől a fiól Jük. hogy ama kszdamsnyszis BfümöiSBözövB válhat, ás a joví-
BiitB [inMabll játskosállományával. a lényeg, hogy a csapat i ! iian fantasztikus hangulatú mérlözásekra kerülhet maji sor a 
is iizamal. No. mlval a falmáriiak szerint néhány nSnamü agyán főiskola nfíl is férfi labdarúgó-válogatottjai között.[M női 
Is hajlandóságot mutat a iabdakergatis Iránt, azért most az csapatnál az edzöl faladatokat - Igény szerint - Kovács Kriszt-
iskolaújság hasábjain felkérjük azon kativas hölgy hallgatóinkat. Ián látná el, míg a masszőr szerepét Banki Tamás alakítaná... 1 

AEROBIC 

A mozgás életszükségletünk. Lehetőség adódik rá reggel, délben, este, éjszaka... Ha esetleg kevésnek, találnátok a 
napi kilométereket, lépcsőzéseket, felhívnánk a figyelmeteket egy esti mozgási lehetőségre; a. kollégium tornater
mében hétfőtől csütörtökig minden nap kiugrándozhatjátok, kiizzadhatjátok fölösleges energiáitokat, illetve 
formálhatjátok formás-formáitokat. A „kínzómesterek" egyike, Bodzsár Csilla (III. F ) hétfőn és kedden 18 óra 
30-tól 19 óra 30-ig ( ára. 40 Ft. /fejenként ) , kínzókolléganője, Sipos Veronika, pedig szerdán 18 óra 30-tól. 19 óra 
30-ig, és csütörtökön 19 óra 15-től 20 óra 15-ig vár minden kedves érdeklődőt! 

Pingpong-bajnokság a láthatáron ! 

Várjuk azon tehetséges és tehetségtelen pingpongozni kedvelő főiskolai hallgatóinkat (lányokat és fiúkat egyaránt), akik szívesen részt vennének 
egy, akár az egész tanévet átfogó kétcsoportos asztalitenisz-bajix)kságban. A tervek szerint beindítanánk két - a nevezési számtól fliggö - azonos 
létszámú („A" és JET) csoportot, ahol a versenyzők körmérkőzéses bajnoki rendszerben (mindenkijátszik mindenkivel) küzdenének a pontokért 
Amikor véget ér az első bajnoki szezon, kialakulna a Főiskolai Asztalitenisz Bajnokság ( FAB ) I. és II. osztálya ( a két csoport felső-, illetve 
alsóházából). A következő bajnoki évben pedig már az első és második osztály dobogós helyezéseiért, a feljutásért és a kiesés elkerüléséért 
folyliatnának a pingpong-derbik. A helyezettek természetesen értékesnél értéktelenebb tárgyjutalmakban részesülnek majd. Aki érez kíváncsiságot 
és kedvet a dologhoz, azjelentkezzen november 15-ig a Főiskolai Asztalitenisz Szövetségnél a kollégium 105-ös szobájában. A nevezés ingyenes! 

Még leliet nevezni az novemberben induló mini-teremfoci-bajnokságra ! 

nevezést a bajnokság hajrájában speciális bizottság fogja elbírál
ni, a győztes különdíjban részesül). Minden csapatban kell szere
peltetni minimum egy lányt is, a mérkőzésekre vonatkozó egyéb 

Figyelem, focizni imádók, télen sem maradhattok mindennapos 
labdakergetés nélkül! Éppen ezért idén első alkalommal megren
dezzük a Főiskolai Mini-fod Bajnokságot (FMB), amelynek küz
delmeire a főiskola tornatermében kerül majd sor. Jelentkezni 
minimum három, maximum ötfős csapatoknak lehet, természe
tesen általuk választott csapatnévvel (a legötletesebb csapatel-

szabályok még kidolgozás alatt állnak. Jelentkezni lehet novem
ber 15-ig a 105-ös kollégiumi szobában 1 

Novembertől újra lesz könyvtár kollégiumunkban ! 

Bár még rengeteg tennivaló vár ránk, mégis kijelenthetjük, hogy október elején megújult könyv- és folyóirat-készlettel nyitjuk meg a kollégiumi 
könyvtár ajtaját A könyvtárban tervezzük kiállítások, kisebb rendezvények valamint az éppen aktuális évfordulók megrendezését is, amely 
nanélhetőleg sokaknak felkelti majd érdeklődését Szeretnénk kollégiumunk könyvtárát - a Ti segítségetekkel - folyamatosan bővíteni ezért bármi
lyen témájú, jó állapotban lévő könyvet, újságot folyóiratot szívesen fogadunk. Ha valamivel kapcsolatban kérdésetek, észrevételetek van, keres
sétek KDCSLS Mariannt ilfetve Kovás Krisztiánt a 1 ^ 

„Szól a rádió..." 

Kedves Olvasók, Hallgatók! 
Az 19%-97-es tanévben Hajdú F. Róbert barátomnak sikerült feltámasztania a kollégiumi rádiózást Műsorainak pozitív visszhanga volt Viszont a 
műsoridő mesés: hol volt "lnol nem volt Ezzel szemben az 1997/98-as tanévben állandó időpontban, minden szerdán 16 órakor jelentkezik a 
kollégiumi rádió adása. Szeretném, ha közös rádiózásunk INTERAKTÍVVÁ válhatna. Műsorkezdés előtt 5 perccel már liozhatjátok le kedvenc 
slágereteket kazettán kikeresve (! \ s tűzhettek mellé szívküldi üzeneteket, amelyeket szívesen beolvasok. A rádió stúdióját a 1 0-es szobában, a porta 
mellett találhatjátok meg. 

Jó szórakozást kíván: Manassé. 

Koncertajánló 
-Október 31.: Bikmi-5éviMnújraeg>4W!;BudapestSpa1csarnck.l9óra 
-December 26.: EDDA Művek (Ünnepi koncert); Budapest Sportcsarnok, 20 óra. 


