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Érettségi után nehéz eldönteni, melyik az a 
felsőoktatási intézmény, ahová érdemes 
felvételi lapot beadni. A ráhangolódás a 
főiskolára az alkalmassági, majd a felvételi 
vizsgával folytatódik (kivételt képeznek a 
mentességgel érkezők). Majd az ősz beálltá
val - a természet rendjével ellentétesen — 
berepülnek Jászberénybe a gólyák. Még 
meg sem melegednek igazából, amikor 
beköszönt a tél, s vele együtt a vizs
gaidőszak... 

(Eltávozási engedély Jászberényből -
avagy... - 2. oldal) 

...Ez azt jelenti, hogy az eddigi hagyományos HÖK-tanács nem 
lesz többé, hanem bizottságok lesznek (már alakulóban!), ame
lyekben a hallgatók által választott képviselők tevékenykednek. 
Ők is HÖK-képvisekJk. Időbe telik, amíg ez tudatosul az emberek
ben és a tagokban... 

(A Hallgatói Önkormányzat hírei... - 3 . oldal) 

...Erősen kötődik Marosvásárhelyhez - szerinte Szegedhez 
hasonlít -, hiszen itt született, „itt szívta anyatejjel magába az 
erdélyi magyarságot." Kislánykorában talált rá egy tehetségkutató 
általános iskola, itt kezdett „fösteni" tanulni, majd később 
Magyarországon... 

(„A Boldogság festője"... - 4 , oldal) 

A szentesi zeneiskola 
ének szakára 
jelentkeztem, de a 
felvételiztető tanár azt 
mondta, hogy operáltas
sam meg magam egy fül
orr-gégésszel, ha valaha 
énekelni akarok. Nagyon 
kiábrándító volt... 
...Mindegyik énekes szám 
és a magyar jazz-
történészek szerint ilyen 
stílusú CD még nem jelent 
meg Magyarországon... 

(így zenélünk mi... -
10. oldal) 

\Zbf^^S\ 

Az uszodai vetélkedőn a résztvevők maguktól 
süllyedtek, a Mese majdnem tragédiába torkollott... 

(Főiskolai Napok '98... - 1 . oldal) 

Április 16-án Jász 
berénybe is eljutott a 
Republic együttes... 
Sajnos nem gyűltünk 
össze elegen JTIF-esek... 
így a koncert közönsége 
nem haladta meg a 200 
főt. Az Ifjúsági Ház 
vezetője, Bíró János is 
szívesen látott volna több 
érdeklődőt, de 
elmondása szerint -
elégedett volt a bulival. 

(„Szeretni valakit 
valamiért"... 
- 12. oldal) 

Mivel őszi szereplésünk alatt a 
kaméleon színeiben pompázhattunk 
(hol irultunk-pirultunk, hol meg 
virultunk mérkőzéseink eredményei 
után), ezért kedvenc Ugrin 
mesterünkkel nagy tarkoponya törés 
után arra jutottunk... 

(Kézilabda - a pályáról... 
- 14. oldal) 

A csóknak létezik egy olyan for
mája is, amely sokak szerint az 
egyik legkedvesebb, megkülön-
böztetően udvarias és ünnepélyes 
formája annak, ha férfi hölgyet 
köszönt; ez pedig a kézcsók. 

A kézcsóknak történelmileg 
helye van társadalmi szokásaink 
között... 

(Váratlan csók... - 13. oldal) 

A nyitómeccsen a főiskolások 
ellenfele a szarvasi tanítóképző 
helyett az utolsó pillanatban 
beugró szakközepes csapat volt. 
Csapatunk korán vezetést 
szerezve nagyon jól tartotta 
magát, már-már mindenki bün-
tetőrúgásokra számított... 

(Hagyományteremtő 
szándékkal... - 15. oldal) 
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iiuul a níjíinik általában: yi/orwm. íelv Iv nem 
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II dise/ízs/mfkészitőinek és a maijain neri'ben 
k'tráuoli sikeres rizstjaidőszakol. kellemes és 
hasznos m/án időtöltést és valami i/i/t-ximi... 
Ilhnden jól és szépet! 

>̂ ne jelvdjétek: Ustolissiráflesz szeptemberben 
is. reményeink szerint méy színesebb tartalom

mal inétj Hjéin/esebb kiadásban, t bhez viszont 
szüksétj vau a // se(jílséijelekre. tenni akaráso
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A Hallgatói Önkormányzat hírei 

Főiskolánkon a szeptemberi 
tanévtől kezdve a Hallgatói 
Önkormányzat apparátusa ki fog 
bővülni, a fogalmakat újra 
értelmezzük. A Főiskolai 
Törvény (FTV) szerint a hall
gatók titkos szavazással válasz
tanak képviselőket maguk közül, 
amelyhez legalább 25%-os 
részvételi arány szükséges. 

A főiskolai Szervezeti és 
Működési Szabályzatban 
(SZMSZ) és az FTV-ben biztosí
tott jogokat a hallgatók választott 
képviselőik útján gyakorolják. 
Ez azt jelenti, hogy az eddigi 
hagyományos HÖK-tanács nem 
lesz többé, hanem bizottságok 
lesznek (már alakulóban!), ame
lyekben a hallgatók által válasz
tott képviselők tevékenykednek. 
Ők is HÖK-képviselők. Időbe 
telik, amíg ez tudatosul az 
emberekben és a tagokban. 

Az új HÖK 14 fős lesz, a 
következők szerint: elnök és 
elnökhelyettes; gazdasági 
bizottság (3 fős); KOB (egy fő 
titkár + egy fő gazdaságis, illetve 
az 5 további tag); DJB (3 fő + a 
35 tagú választmány a cso
portvezetőkből); PR-bizottság 
(külügyi, sajtó / egy fő-
főszerkesztő + a szerkesztőbi
zottság tagjai /, sport és kultúra 
referensek). 

A bizottságok munkáját az 
elnök és az elnökhelyettes felü
gyeli. Az elnök és az elnökhe
lyettes alkotják az úgynevezett 
elnökséget, ők a koordinátorai a 
bizottságoknak, ellenőrzik a 
bizottságok működésének 
törvényességét, valamint védik a 
hallgatói érdekeket és képviselik 
a hallgatókat a főiskola 
vezetésénél, illetve a külső 
fórumokon. 

A HÖK szeretné, ha a hallgatói 
normatívából az eddigi 40 Ft. 

helyett az 1998/99-es tanévtől 
kezdve 130 Ft. kerülne a 
kasszánkba, így egy félévben 
nem 146 ezer, hanem 500 ezer 
forintból gazdálkodhatnánk. 
Ezáltal több támogatást tudnánk 
adni tanulmányi utakra, 
versenyekre, szakdolgozatok 
támogatására és színvonalasabb 
műsorok szervezésére. Ezúton is 
szeretnénk a hallgatók felé for
dulni azzal a kéréssel, hogy 
amennyiben valaki tud bármiféle 
szponzori lehetőségről, akkor 
vegye fel a kapcsolatot a HÖK 
kel, ugyanis „bőkezű" támo
gatókat a legnehezebb találni itt a 
Jászságban. 

A szeptemberi tandíjhitelről 
egyenlőre annyi a biztos, hogy a 
pillanatnyi pénzügyi feltételek 
miatt nem ajánlatos azt igénybe 
venni. A hitel maximum a hall 
gatói normatíva ötszöröse lehet 
(350 ezer Ft.), a hallgató határoz 
za meg, hogy melyik félévre 
mennyi hitelt igényel felvenni. A 
kamat az, amely miatt nem 
igazán érdemes felvenni, mert 
most például 25%-os kamattal 
számolva, ha valaki 70 ezer Ft 
ot vesz igénybe, az mire annak 
visszafizetésére kerül a sor. 
addigra - legjobb esetben is! -
körülbelül 400 ezer ft.-ot kell 
visszafizetni, de ez egyenlőre 
csak több lehet. 

A lakhatási támogatásról annyi 
biztos, hogy a megpályázásának 
feltétele, hogy a hallgató ren 
delkezzen érvényes, kitöltött kol
légiumi pályázati lappal. Ez a 
fajta támogatás annak jár(hat), 
akit elutasítanak a kollégiumból. 
A támogatási összeg több, mint a 
jelenlegi albérleti támogatás itt a 
főiskolán, de ez pontosan még 
nem tisztázott. A kormány 
várhatóan a nyáron dönt majd 
ebben a kérdésben. 

CXeszéi^ %sotí) HÖK 

Á Kollégiumi 
Bizottság hírei 

Először szeretnénk megköszönni azoknak a 
lelkes kollégistáknak és nem kollégistáknak 
a segítségét, akik részt vettek a kollégium 
feldíszítésében és végzőseink búcsúz 
tatásában 1998. május 6-án a kollégiumi bal
lagáson. 

Néhány fontos információ a kollégiumi 
felvételivel és kiköltözéssel kapcsolatban: 
* Az 1998/99-es tanév első félévére szóló 

Pályázati lapokat a koli portáján vásárol
hatjátok meg (10 Ft.), és ugyanitt adhatjátok 
le 1998. június 15-ig. Csak azokat a 
pályázatokat fogadjuk el, amelyekhez iga 
zolások vannak csatolva! 
* Aki június hónapra le szeretne mondani 

kollégiumi férőhelyéről, az még május 
hónapban írásban tegye meg Dezső Jánosné 
gondnoknőnél. 
* Nagyon fontos! Kiköltözéskor mindenki 

adja le a szobakulcsát, és az ágyneművel is 
számoljon el Zsuzsika néninél. 
* A KOB-ládába június 15-ig adjátok le 

azt a névsort, amelyen feltüntetitek, hogy 
kivel szeretnétek lakni a következő félévben. 
Minden kedves kollégistának és valamennyi 

főiskolásnak sikeres vizsgaidőszakot, búc
súzó negyedéveseinknek eredményes 
államvizsgát kíván a Kollégiumi Bizottság! 

^jiztiazlcs, "Katalin (KOB) 

A Diákjóléti 
Bizottság hírei 

Bötkös Adrién 1998. május 6-án a 
küldöttgyűlésen lemondott tagságáról. 
Az új elnökség állománya a szavazás 
után a következő: Fügedi Edit, Zákány 
Barbara és Elekes Mónika. 

Kedves Főiskolai 
Hallgatók! 

Ezúton köszönjük min
denkinek azt a tengernyi 
áldozatot, amit az 
elmúlt két évben értünk 
hoztatok. 

Köszönjük, hogy mi 
meg „mártírkodhattunk" 
értetek. 

Örültünk a kritikánknaki 
- a pletykákat, rágal-i 
mákat ki nem állhattuk.i 
de azért kibírtuk. i 

Most már mindketten) 
lemondunk - „rólatok", i 

Most megköszönjük a' 
munkánkat (Mónika1 

helyett is): i 
Koszi, MelP.V. sAdJ\ 
Koszi, AdrilU 7fUi-\ 



s e b z s i r a Mmésmt * Franciaország 1998. május 

„A Boldogság festője" 
Emlékszem, március volt, 

amikor egészen véletlenül meg
pillantottam egy plakátot az 
iskola folyosóján: Beszélgetés ... 
Macskássy Izolda ... grafikus
művész ... április 2. ... Koli Klub 

Szinte fel sem fogtam. 
Tessék? Ide jön? Ez 
képtelenség. 

Azt gondoltam, ezt 
nem lehet kihagyni, és 
abban is biztos voltam, 
hogy ez sok mindenkit 
érdekelni fog. De 
amikor elmentem, 
csalódnom kellett, hiszen a meg
jelentek nagy része nem is diák 
volt. Kicsit elgondolkoztam 
ezen, s úgy éreztem, ez Téged is 
érdekelt volna. Na, mindegy, de 
azért mesélek néhány dolgot 
Macskássy Izoldáról. 

Mint már említettem grafikus
művész, de hogy jobban magad 
elé képzelhesd ... úgy 50 körüli, 
153 centiméter magas, barna 

hajú, mosolygós, „székelyruhás" 
asszony. Egy asszony, aki 
magyarnak vallja magát, sőt 
„Népi, nemzeti gyakorló római 
katolikusnak". Erősen kötődik 
Marosvásárhelyhez - szerinte 
Szegedhez hasonlít - , hiszen itt 
született, „itt szívta anyatejjel 

uJ1^ "K-
A művésznő kézjegye 

magába az erdélyi magyarsá
got." Kislánykorában talált rá 
egy tehetségkutató általános 
iskola, itt kezdett „fösteni" tanul
ni, majd később 
Magyarországon, Ausztriában, 
és Bulgáriában is folytatott 
tanulmányokat. Néhány év 
múlva azonban allergiás lett az 
olajfesték összes oldószerére, 

így technikát kellett változtatnia. 
Ejtőernyőselyemre kezdett raj
zolgatni, és megszületett - szinte 
véletlenül - az első selyem-kol
lázs. Képeinek gyakori témája: 
anya, gyermek, szerelem, 
növények, állatok ... és persze 
Erdély és a magyarság. 

Ismert művész nem 
csak Magyarországon, 
hanem Európa más 
országaiban is, munkáját 
elismerték Vitézi Rend 
Érdemkereszttel, sőt 
megkapta Szent István 
ezüstdinárjái is. 

Megrendelésre nem 
dolgozik, külföldön nem 

szeret hosszasan időzni, de ezzé 
szemben szívesen végez házi 
munkát, mert szeret családanyá
nak lenni. Most jelent meg a 
közelmúltban önéletrajzi írása is, 
melyben ezekről is és más 
érdekes dolgokról is olvashatsz, 
a címe: „Én és a történelem". 

%áí 'uyu/ t^sujzaamm 

1 Jászberényi főiskolások 
[ Franciaorsiágban 
1 
I Este egy francia ház ablakán harmonika zene 
"szűrődik ki és ott a város, a vár, a szökőkút, no meg 
1 
.az emberek. Milyen más minden! 
I Hallgatói konferencia, gyakorlat volt Angiban már-
Icius 21-től 29-ig. Egy mikrobusznyi jászberényi diák, 
'akik még alig ismerik egymást; kicsit nehezen indult. 
. Az első este aztán Pforzheim-bm érte a kis csapatot. 
jReggel pedig német szó és álomszerű, fáradt állapot. 
iMásnap este végre Angi, néhány órás késéssel. 
'Francia vacsora - kicsit nehéz hozzászokni, francia 
Jbor - ehhez már sokkal könnyebb. 
j A program már első látásra is elég sűrű, de érdekes, 
fés ott a német „csapat" is (ez is érdekes!). 
1 Jönnek a komoly munkanapok. Gyakorlat reggel 9-
Jtől óvodákban és általános iskolákban. Ezernyi 

különbség a magyar és a francia oktatás között. 1 
A délelőtti foglalkozások megtekintése utáni 

megbeszélések, kérdések, válaszok. Másnap pedig! 
magyar, francia, német együtt táncol, és barátságok1 

szövődhetnek. (Milyen szép a Tavaszi szil vizet, 
áraszt francia és német akcentussal!) | 

Láttunk planetáriumot az iskolateremben, „beha-l 
toltunk" az INTERNET-be, és szembesültünk az' 
eszközök különbségével. Körbeutaztuk a Loire-l.\ 
kastélyokat és várakat láttunk. j 

Szóval este van, Angiban szűk középkori utcák ésl 
házak a történelemről mesélnek. ' 

I 
1 

(Még egyszer köszönet Szilágy íné ár. Hodosi'j 
Zsuzsannának és Koczkáni Szicsi Zsuzsannának...) \ 

1 
S 
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•SSSSSSSSSStSSSSSSSSiSSSSs | találkoztunk a koliba, ahol elújságoltuk a vacsora előtt allo| 

SZÍNJÁTSZÖ-SOKK - ín memóriám 
§ Kétnapos kiruccanás Kaposvárra! Jól hangzik, 
fusiye? Hát ilyen élményben volt részünk -
%Színjútszósokk-iiak - április 3-4-én. Ekkor ren-
ijdezték meg a Csokonai Vi-téz Mihály Tanítóképző 
§ Főiskola művelődésszervezői az első olyan 
$ hagyományteremtő KI MIT TUD-ot, ami csak 
fftanító- és óvóképzős főiskolásoknak szólt. 
I'rízperces produkciókkal lehetett nevezni a 
ff következő kategóriákban: 

% Könnyűzene - aki értő füllel hallgatta: Benkő 
$Dániel. 
^Komolyzene - értékelője: Lányi Péter. 
%Népz.ene - a műértő: F répán Csilla. 
ík'íánc - a szakavatott: Mercel István. 
§Vers és próza - aki értékelte a szavalatokat: 
g Kocsis Pál. 
§ Színpadi játék - aki szerint „félprofi előadás volt": 
fZnamenák István. 

várva vart 
kosarasokkal, 
foc i s t ákka l , 

szurkolókkal, tanárokkal, akik vonattal jöttek, 
hogy helytálljanak a - miénkkel párhuzamosan 
folyó - ÖST vetélkedőin. Csodálkozó kérdéseikre 
elmondtuk: „Igen, elkövettük azt a huncutságot, 
hogy indulunk a KI MIT TUD-on." A rövid 
találkozás után mindenki ment a maga dolgára. 
Ok vacsizni, mi - jobb híján... - fagyizni. Este 
aztán jól kitomboltuk magunkat a moldvai 
táncházban. Talpalávalóval a Süllii zenekar, 
koordinációs tanácsokkal Tündik "Tamás szolgált, 
egészen I óráig. 

Szombaton a művházba tartva beugrottunk egy 
kisboltba reggeliért, - mert ugye reggeli és vacsi 
szervezetten csak a tanároknak, sportolóknak, s 
természetcsen a szurkolóknak járt. 

Fél tízkor kezdődtek a versenyprogramok. Ebéd 
után végre elérkezett az idő, mikor a február óta 
készülő produkciónkból 10 percet bemutathat
tunk a nagyérdeműnek. Szereplésünk utáni lelkes 
gratulációikból csak a 'herényiek biztató szavai 
hiányoztak - legaláb-
bis nekünk -, de / 

sportolóknak és szurkolóknak, hogy mi történt. st»; 
ha kedvük van. megnézhetnek minket a Finálén. | 

Utólag bevallhatom, jobban izgultunk a Gálaestig 
fellépésünkön, mint a versenyen. $ 

De megérte! Kategóriánkban ugyanis mi lettünk|< 
az elsők. Öröm, jókedv, megkönnyebbülés, pezs-| 
gő. Csodák-csodája, befutottak a focistáink is.|s 
mivel a kaposvári labdarúgók is dicsérték ajsá 
darabot - akkor már csak jó lehetett. Koszi, fiúk! | 

A nívós rendezvények résztvevői egy közös| 
hepajon búcsúztatták el egymást a Csokonaiy 
fogadóban. A kaposváriak elénekelték a z | 
indulójukat, s hajnalig folyt az „eszem-iszom",s| 
dínomdánom. ff 

Ennek köszönhetó'en a ,.másnap"-i hazaút (haj-| 
nali 8 órakor) igen álmosan telt. megőrizve csalá-S; 
dias jellegét. Köszönjük a lehetőséget, hogy öreg-|| 
bíthettük iskolánk jó hírnevét, bár piros LÓ VEréti 
nem igazán hullatta érettünk. íj 

P 
é 
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§ A családias hétvége illúzióját keltette, hogy 
^vezetőnk. Várszegi Tibor saját kocsijával, saját 
fi pénzén, „saj... Nos" vitt és hozott minket a tett 
§„színhelyére". Megérkezésünk után egy kicsit 
£;,.városnézlünk". felderítettük a terepet, no meg a 
P;helyi vendéglátóipari egységek kínálatát. 
| ' A vetélkedő megnyitója 14 órakor volt a Megyei 
fi Művelődési Központban, ahol 16 óráig igen szín-
| vonalas produkciókban gyönyörködhetett a 
Sközönsé". A szervezettséget dicsérte, hoay a 
$ versenyprogramban már feltüntetett, de még meg 
f»nem érkezett előadók helyett másnapi produk-
líciókat iktattak be. 
|J A szálláshelyünket - mely a tanítóképző koli-
' jahun volt - tél otkoi foglalhattuk el A/ aulában 

nagyon. 
A zsűri fél négytől 

tartott egyéni 
értékelést, ahol 
kiderült, „bírják" a 
darabot s szívesen 
megnéznék a „fél
profi előadás 
egészét". Ja, mel
lékesen megemlítet
ték: „Gála". 

Uzsgyi, vissza a 

<áÉ££ 

% 

apichetu 
Gyorsítószerek 

Vágjunk bele. 
Először is el kell mondanom, hogy a 
gyorsítószerekből sokféle van, nem
csak annyi, amennyit az átlagember 
ismer. Sokkal több. Viszont nem 
térhetek ki mindenre. így most a két 
leggyakoribbal fogok foglalkozni, 
amelyek Magyarországon elter
jedtek, ismertek. 

Elsőnek vegyük az Amphetamine-
okal. Sokan használják discokban, 
más szórakozóhelyeken. Sokan 
hiszik, hogy nincs se fizikai, se 
pszichikai függése. Fizikai függőség 
persze nincs, mert az csak az ópiá-
lokban van, mint a Heroin, vagy a 
Morphin, de a Speed is okoz 
pszichikai függést. Nem komoly, de 
egyértelműen érezhető, hogy 
hiányzik az anyag. Mondjuk egy 
bulin, ahol nincs anyag, elkezd az 
illető 'Speed szagot' érezni, sokat 
gondol rá, hogy milyen jó is lenne... 
De ez persze nagyon gyenge, 
egyszerűen legyőzhető. 

Lássuk, mik a veszélyei : 
SPEED 
Nevezései : Speed, Spuri, Fürge, 

Gonzi (Specdy Gonsales után), 
Tuibó. Gyors. Kinézete: Fehér, vagy 
színes por. Túladagolása: Van. Testi 
függőség: Nincs. Természetben: 
Nincs jelen, szintetikus drog. 
Használat: Szippantják, intravénásán 
lövik, italba keverik. Ára: 2500/4000 
Ft/g. Átlagos adag: 1/4 - 1/2 gram
mig. 

A leggyakoribb esetben orrba 
szívják. Nyilvánvaló, hogy vénásan 
hat a leggyorsabban, az orr nyálka
hártyán is viszonylag gyorsan (5-20 
perc), italban lassabban (10-35 
perc). Hogy miért ilyen nagyok az 
értékek? Ennek a magyarázata abban 
van, hogy különböző országokban 
más és más az alapja a Speednek. 
(No, meg borzasztóan hígítják is.) 
Térjünk rá a hatásra : 
Gyorsan kezd hatni. Az agyban a 
Meth hatására megindulnak a 'jól 
érzem magam' hormonok. Ezt 
követően megjön az energia is, 
mellyel akár órákig lehel egy
folytában ugrabugrálni, táncolni. 
Most kell nagyon vigyázni! Ugyanis \ 
a Speed elveszi az érzéseket, 
olyanokat, minthogy 'éhes vagyok', 
'szomjas vagyok'. Tehát kiszáradhat 
az ember, ha nem iszik (ne alkoholt, 
mert az csökkentheti a hatást). 
Ezután: Az energiát a szervezet kes

zleteiből meríti. Így ezt pótolni kell 
miután a hatás elment, mert állandó 
használatnál (igaz évek múlva, de) 
haj- és foghullást eredményezhet. A 
hatása kb. 10-16 óra, de az adagtól is 
fÜOCT l u C ö ' 
A szívet nem pörgeti fel maga az 
anyag (nem úgy mint az Ecstasy), a 
mozgástól pörög fel. Ez nem veszé
lyes. A másnap viszont nagyon 
rossz. Levert az ember, nem bír alud
ni, fáj a feje. Túladagolása halálos is 
lehet. Nagyon függ a %-os aránytól, 
hogy mennyit szabad tolni. Ha töb
bet nyom valaki, akkor annak nem 
lesz jobb érzése, csak tovább fog tar
tani, de ezzel megnöveli a 'másnap'-
ot is, ami pedig nem kellemes. Nincs 
értelme 'túllőni'.Még azt keli elmon
dani róla, hogy többféle színben 
létezik. Egyes tévhitekkel ellentét
ben a színek nem jelentenek semmit, 
főleg nem azt, hogy keverve lenne az 
anyag mással. Semmi köze hozzá, a 
színek gyártótól függenek, sima. 
gyógyszerfestékkel van megfestve. 
ECSTASY 

Nevezései: Ecstasy. Ex. X. XTC, 
Eki, bogyó. Kinézete : Mint egy 
tabletta. Túladagolása: Van. Testi 
függőség: Nincs. Természetben: 
Nincs jelen, szintetikus drog. 
Használat: Tablettában, ritkább eset

ben porban árulják. Ara : 1300 -
1800 Ft. / tabletta. Átlagos adag : I 
tabletta, de vannak, akik többet is 
bevesznek. 

Ez is Amphetamine-féle. Mint már 
írtam, az Ex felpörgeti a szívet, de 
nagyon. Egy átlagember szívritmusa 
kb. 80-90 szívverés/perc. Az Ex 
hatása alatt akár 180 is lehet. 
Nagyon komoly veszély ez 
olyanokra nézve, akik valami szív
betegségben szenvednek. Meg is hal
hatnak. Az Ex viszont nem olyan 
intenzív, mint a Speed. Az Ecstasy 
nem olyan hosszú, nem is olyan 
erős, de nagyon felpörgeti az embert. 
Itt is ugyanúgy vigyázni kell arra, 
hogy ne száradjon ki az ember, ne 
pörgesse túl magát. Itt is ugyanúgy 
kell pótolni az energiát. A tablet
tákon vannak mindenféle raj
zocskák. Miki egértől a Marióig 
mindenféle van. Ezek nem 
egyértelműen utalnak a hatóanyag 
tartalomra, hanem itt is csak a gyártó 
céget jelölik. Egyes tabletták sokkal 
többet tartalmaznak. így vigyázni 
kell arra, hogy mennyit használ az 
ember. 

Meg különben is. nagyon kell 
vigyázni!!! 

F o r d . : 9<%<ütó«- %a.n 
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¥Issihamg II! 

Az 199g.éprilisi Zsebzsiráfban a következő cikk jelent meg név néUrtU: 

Kedves „Fénymásolósok", koli, 3. emelet! 

i Jó lenne, ha az általatok kiírt nyitvatartási megpróbálnátok betartani, s akkori 
nem morognánk mi, másoltatni szándékozó, kényeteknek-kedvetekrtekf 
kiszolgáltatott szegény főiskolás hallgatók... Koszit 

Válasz: 

Kedves " Másoltatni szfadékwó, kéByl«taek-l«ivinfeBek 
kiszolgáltatott, szegény fiislcolii hallgató "! ( « r e ő ) 

1. Először is engedd meg, hogy az újság harmadik oldatónak saicában 
megjelent " cikkedet " legfinomabb kifejezéssel élve is gerinctelenségnek 
minösitsem, amifmég aláimi sem voltál képes! Úgy gondolom, hogy ha valakinek 
van véleménye, és ezt le is írja egy újságbw,legyen benne annyi becsület, hogy 
adja hozzá a nevét. 

2. A fénymásolással kapcsolatban a következőket tudom elmondani: 
- A fénymásolót elvileg nem egyedül csinálom, az utóbbi idfiben mégis 

gyakran rám marad az, hogy a fénymásolást megszervezzem és lebonyolítsam. 
(Szerencsére még vannak segítőim.) 

- Ha sok fénymásolni való van, ha tehetem, nem zárok be a kiirt 
időpontban: addig nem megyek el; amíg nem fejeztem be! 

- A nyitvatartási időn kivül nap mint nap többen keresnek fel, hogy 
sürgősen " ezt meg ezt " ( Kiselőadás, tanítás stb. ) le kellene húzni, mivel én 
vagyok elérhető. AKÁR ESTE 11-KOR IS ! 

Emlékezetem . sxerint még nem túl sok embert küldtem el ilyenkor 
melegebb égtájakra. 

3. Végűi, ha ezek után még úgy gondolod, hogy elém mersz almi, légy szíves 
keress meg és modd el mi a gondod, hátha tudok segíteni! 

Mély tisztelettel: 

Mmiécsm Péter 

Rajzolta: Ghiurca Valentin 

Korunkbeli karikatúra a jászberényi taní tóképző életéből: 
„A HÖK anyagi segítségért folyamodik a DJB-hez— " 

Kedves Matécsa Péter! 
1. Annak magyarázata, miszerint „gerinctelenségből" 

(maradva a Visszhang szóhasználatánál) nem 
írtuk/írtam alá a „cikket", a következő: mivel eme 
hétköznapi (bizony az, mivel a hét majd' minden napján 
elő-elő fordult korábban) észrevétel, megjegyzés1 

(cikknek talán ne csúfoljuk) nem csak és kizárólag egy 
•ember „agyszüleménye", hanem jó néhány sorstársaméJ 
ezért nem tartottam fontosnak azt névvel ellátni. Annál is 
inkább, mivel kerülni igyekeztünk - mi, szerkesztők - a 
személyeskedést (ennek szellemében én sem neveztem: 
meg a konkrét „Fénymásolóst"). Én tehát csak 
tolmá- csoltam sokak (10-15 hallgató már „sok" is 
lehet...) véleményét, amely tapasztalataim szerint is 
helytálló. 

2. Ebben a pontban Te magad is megragadtad a 
lényeget: a fénymásolást nem egyedül csinálod (talán a 

IVisszhang hangoztatása előtt konzultálhattál volna 
segítőiddel, hogy mennyiben jogos a kritika; bocs, ez is 
csak egy észrevétel - tőlem), tehát a Zsebzsiráfban meg-

Jjelent észrevételünket - szerintem - indokolatlanul és 
'kissé hirtelen vetted Magadra. 

Viszont itt is találni valami megjegyzendőt: panasz-
szagú, ahogy arra hivatkozol, hogy bár nem egyedül 
vagy fénymásolós, a munka java mégis gyakran Rád\ 
marad. Majd sebtében hozzáteszed zárójelben, hogy 
„szerencsére még vannak segítőim". Nos, ha valóban 
zömében Te másolgatsz (ezt tanúsíthatom, s még sokan 
mások...), akkor talán még sem akkora szerencse ez a 
segítség... 

Az is megállja a helyét (személyes tapasztalat), hogy 
nem zársz be addig, amíg nem fejezted be a másolást, 
még ha le is járt a nyitva tartás. Ám a problémánk abban 
leledzik, hogy néha (s nem feltétlenül a Te esetedben...) 
egyáltalán nem akkor volt/van (?) nyitva a 3. emeleten a 
fénymásoló, ahogyan az fel van tüntetve. 

3. Ez a pont immár hatályát vesztette, hiszen amint 
elolvastam „ekhóda t " , megkerestelek s eszmét 
cseréltünk erről a témáról. 

+1. Ez már csupán ráadás: őszintén megvallva a szívem 
mélyén rettenetesen örültem annak, hogy reagáltál (állj, 
nem személyeskedem: reagált valaki) arra, ami az újság
ban, a Zsebzsiráfban megjelent. Ugyanis azért dolgo
zunk munkatársaimmal (hála Istennek, egyre többen 
vagyunk, ami a Mell-Ék megszületése előtt nem kife

jezetten volt jellemző...), hogy végre meghatározó 
legyen főiskolánkon a diákújság. „Meleg 

hangvételű" Visszhangod jelezte, hogy már odafigyel
nek néhányan az eme hasábokon megjelentekre. 

Remélem, hamarosan eljön majd az idő, amikor nem 
csupán a kritikai megjegyzésekre érkezik ilyen-olyan 
visszhangjelzés. 

Úgy gondolom, ez a téma több szól nem érdemel. Ám 
amennyiben mégis, úgy én bármikor szívesen meghall
gatlak. Tisztelettel: 9£>e«l*> %amá&> 
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Az istenekhez fohászkodva ismét kisütött a nap április 
22-re, szerdára. Kéthetes kínkeserves szervezőmunka 
gyümölcseként megszületett a háromnapos ivótortúra (a 
Főiskolai Napok). A szervezők perselye kongott az 
ürességtől, így csak agyuk csöröghetett kasszaként. 

„Hiszen a főiskolán nincs egy hely, nincs egy hely, ahova 
mehetnénk", ezért a Víz utca mentőöve húzott ki bennün
ket az emésztőből. A rektorok megnyitóbeszéde után nem 
csak a Coop-ék „élveztek". Kezdetét vette az ideális nő -
ideális férfi vetélkedő. 

Vonagló női és férfi testekben nem volt 
hiány, annak ellenére, hogy lasszóval kellett 
összefogdosni az ideálokat. Aki nem volt 
ott, szánhalja-bánhatja, hiszen rángathatta 
volna ... a paravánt, ami mögött sörszagú, 
izzadt, meztelen férfi testek kéjelegtek a 
Párizsi randevúk (film) előtt. A „csip-
pendél" fiúk műsora után a közönség annyi
ra felajzott volt, hogy már nem volt szük
sége a Párizsi randevúkra. A lépcsőfutó
verseny megpróbáltatásait vállaló játékosok 
többször is próbára tették konyakbíró 
képességüket és a konyakőrök türelmét. 
A férfi mell szépségversenyen a fiúk ezután 
verhették ... a mellüket a győzelemért. 

Fegyverek elsültek, ropogtak, felsültek 
mielőtt Beger és barátai BEGERjesztették volna őket. 
Az uszodai vetélkedőn a résztvevők maguktól süllyedtek, 

a Mese majdnem tragédiába torkollott... 
A nap fémpontja a rektortanítás volt, izgatottan ültünk a 

nagyelőadóban, betyaros jókedvünket az sem lohasztotta 
le, hogy nem csendült fel a Hejj, Vargáné káposztát főz 
című dal. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

tanárainknak a részvételért, mi is ilyen intenzitással láto
gatjuk majd az óráikat. 

Koszi, Coop-ék, ti jók voltatok! 
A Hobo-koncerthez nem fűzünk kommentárt, mindenki 

úgy érezte magát, ahogy tudta. Ez a nap is rongyrázással 
ért véget. 

Pénteken maroknyi csapatunk a számháború helyett 
söröket keresgetett. Meztelen férfi testek bukkantak elő az 
Arborétumban, amelyet Soós tanár úr levideózott. 

A Garden Party családias hangulatban zajlott, mint 

levezető program, pénteken. Végső megpróbáltatásul Ede 
egész este büntetett. Aki ezt kibírta, joggal készülhet a 
következő főiskolás napokra. 

Szeretnénk díjakat kiosztani azok között, akik leginkább 
el tudták szigetelni magukat a Főiskolai napok ren
dezvénysorozat elől, jelentkezni lehet a HÖK-irodában! 

,,^)öimaaxí' <3bömaUi't" 
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egyedül 
^££S^fi^fi^0^.SS££^.M£éM:H>Mfig$^^ 

Meghalt, s egyedül hagyott 
engem! 

Azóta élem magányos 
életein. 

Ha tükörbe nézek az ő 
szemei néznek rám. 

0 volt a mindenem, ő volt 
az Apám. 

<%nAá*vcYUili 

Ilii van akkor 
ha fáj valami, 

ha könnyekkel küszködsz, 
ha bánt valami, 

és úgy érzed, hogy a sors üldöz? 

Ha a gyomrod beszűkül, 
ha nincs kihez szólnod, 

ha szemed előtt minden elszürkül, 
és úgy érzed, védekezni sincs módod? 

Ha egész nap aludnál, 
ha minden értelmetlen, 

ha teljesen magadba zárkóztál, 
és úgy érzed nem ezt érdemelted? 

(Vagy mégis.) 

^Vi&zkxÁ, SÁttíla, 

txzerdle/ek volt ? ml na 

A többiek kintmaradtak 
Sajnálom 

Nekem jó itt 

Imádom 
Hallom szíved dobbanását 
Érzem méhed gondozását 

Jaj 
Ne szúrj 

Ki szurkál? 
Jaj a karom. 
Ne bántsál 

Kiszúrtad a szemein 
Nem látok 

Mit vétettem? 
Kit bántok 

Érzem meghalok, 
túl korán 

Mama segíts! 
Vigyázz rám! 

c&jhuvica/ valenlw* 
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M(Bk&®T^élm§E\ w^im 
. Idén is, mint minden évben 
^ehetősége volt a főiskola „hatalom-
|ra vágyó" fiataljainak, hogy 
(kreativitásukat és sokoldalúságukat 
'megmutatva rektornak jelöltessék 
jmagukat. Sokaknak feltűnt, hogy 
.ezúttal nem „HÖK-produkcióként" 
| írtuk ki a pályázatot. Azt hiszem, 
léppen ebből adódott az a probléma
halmaz, amit sajnos csak részben 
•sikerült megoldani. De menjünk 
.szépen sorjában! 
| Mint a plakátok is tanúsíthatták: 
Iminden rektorjelölt anyagi támo-
Igatást is kapott (2500 Ft.) ahhoz, 
•hogy a kampányuk során felmerülő 
.költségeket kompenzálni tudják, és 
jne legyen akadálya annak, hogy „a 
Iplakátokhoz való papírt meg tudják 
Ivenni". Hozzátesszük, hogy ezt a 
| pénzt a DJB biztosította, mivel a 
.HÖK az egy félévre jutó körülbelül 
1140.000 Ft. kulturális alapból nem 
Itudott erre a rendezvényre még 1000 
iFt-ot sem adni. Az elképzeléseink a 
'következők voltak: átvállalják a 
HOK-től rektorválasztással 

[kapcsolatos mindenféle feladatokat. 
lEgy hónappal a szavazás előtt kinn 
lis voltak a jelöltállításra felhívó 
'plakátok. Sorban érkeztek a jelölt 
[hölgyek és urak,, akik közül szerenc-
.sére voltak, akik komolyan is vették 
[az agitáló munkát és nagy kampány-
Iba kezdtek (szerenád, újság, plaká-
hok). 
J Az időpontokat egyeztetve a 

szavazás napját április l-re tettük, s 
ezen a napon a kollégiumban egy 
nagy rektoravató - fordított napi 
bulit szerettünk volna rendezni. A 
HÖK kérésére ezt az időpontot el 
kellett tolni április 15-re, hogy 
közelebb legyen a főiskolás 
napokhoz. Ragaszkodtunk ahhoz, 
hogy a rektorválasztás és a főiskolás 
napok között legalább egy hét 
legyen, hogy a rektorok szín
vonalasan meg tudják szervezni a 
rektortanítást, és ne úgy, ahogy azt 
tavaly is tapasztalhattuk. 

És ekkor jött a következő 
„utasítás": a rektoravató bulit nem 
lehet sem a kollégiumban, sem a 
főiskolán tartani, mivel a következő 
héten jön az akkreditációs bizottság, 
és félnek, hogy törünk-zúzunk. 
(Megjegyzés: az akkreditáció vasár
nap érkezett, de szombaton éjszaka 
ennek ellenére a főiskola 
ebédlőjében röplabdás-bulit tartot
tak, nagy hejehujával. így tehát 
külső helyszínt kellett választanunk: 
irány a Galéria.) 

Hét jelölt vette fel a jelölteknek 
járó pénzt. 

Álljon itt most a jelöltek névsora és 
a szavazás eredménye. Összesen 
320-an adták le voksukat, ebből 
csupán kettő volt érvénytelen. 

Az 1997/9 8-as tanév rektora, akik 
átvehették a győztesnek járó 
ajándékcsomagot (koszi, DJB!) és az 
iskola jelképes kulcsát, amelyre 

minden évben felkerül a rektor(ok)" 
neve (hála Mazsinak): . 
188 szavazattal a COOP-ék (Balogy 
Magdolna, Fügedi Edit, Füleki\ 
Angéla, Kocsis Mariann, Kulikl 
Judit, Nagyidai Hajnalka). * 

További eredmények: ! 
Mazsi.. the TÍM: 35 szavazat; j 
Konzerv-atív Párt (Viszkok Attila,] 

Szabó Albert Manassé): 35 szavazat;! 
Nándi: 26 szavazat; ' 

Fájdalmat Mindenkinek: 131 
szavazat; • 
Fazi: 10 szavazat; | 
Vöő Attila: 0 szavazat. I 

+ Egyesült Munkáspárt: 111 
szavazat. | 
A szavazás napján érkezett hozzánk, 

egy fecni, amelyben tudatták| 
velünk, hogy a Fájdalmat] 
Mindenkinek, Nándi és Vöő Atil 
koalícióra lépnek, tehát hármójukJ 
szavazatát ezentúl Egyesült. 
Munkáspárt néven számoljuk. ígyj 
ők összesen 50 szavazatot kaptak.) 
(Furcsának tartom, hogy Nándi évi 
Vöd plakátaival, agitációival sehol 
nem találkoztunk - bocs: Vödnek 
volt 1(!) a liftben -, de a jelöltnek] 
járó pénzt mind a hárman felvették!)| 

A rektoravató buli a nehézségek! 
ellenére, úgy gondolom, mésjs jól' 
sikerült - kösz, Malik Zoli -, és sik-
erult ezt az „akciót" olyan színvon-j 
álra emelni, amilyet igazából | 
megérdemel. . I 

sA Szew&zaá/ 

iyaJrasőra 
Mint tudják/tudjátok, Rektortanítás lett volna a 

Főiskolai Napok '98 keretén belül. 
Sajnos ez elmaradt. Nem a szervezők (rektorok) 

hibájából, mint tavaly, hanem a „szemináriumról" való 
nagy létszámkiesés miatt. 

Nem tudom, hogy a „diákok " merre csavarogtak, de 
igazolást még egyik sem mutatott be nekem, sem a 
Tanulmányi Osztálynak. 

Ezt az órát mindenképpen igazolatlannak veszem, és 
beírom a kis noteszomba, hogy erre majd a későbbiek 

folyamán tudjak hivatkozni. Az esedékes óra anyaga a 
következő lett volna: 

- az április havi magatartás és szorgalom jegyek 
elbírálása (úgy látszik, mindenki nagyom megijedt); 
- puskázási népszokásaink; 
- egyénre szabott feladatok képességeikhez ménen; 
- és a többi... 

Az ellenőrző bizottság tagjainak (TI, főiskolai hall
gatótársaim), akik ott voltatok, köszönjük a megje
lenést, és a vigaszt! 

Üdvözlettel: ^ap^ 92ea^ (II./E) 



L á n y s z e m m e l . . . 

POISl § FUJI NYSZEMHEL 

Bizonyára emlékeztek még az előző számban 
megjelent Főiskolás lányok fiúszemmel című 
írásra. Nos, most itt a kontra, ugyanis ezennel a 
főiskolás lányokat kérdeztük arról, milyennek 
tartják az itteni fiúkat, mit néznek meg rajtuk 

először, satöbbi. Alább sok izgalmas, ínycsiklan
dozó, pikáns kérdésekre adott válaszokat 
olvashattok a Zsebzsiráf idei utolsó számában. 

Fiúk, lányok, készen álltok? Akkor indulhat a 
mazsolázgatás! 

!'••:' '.-:.-•= íSíífaöKcsfts •••••••>..' | b o r o s t a é s - c m -

i'í'jiifSfií*.-- . .i:-. .,:;••; •. •: ;• :-: .• • nekem ő a nagy 
&• mmz.mm&<mi^.. 0. 
^W^m^Mmim^^^^- 9. Nem szólok, 
ÍaS?'Sií@ía!í,Í =-".-?.'.'.-'•'•'*-'" -'•:.--1"'. .'• ez elég idegesítő. 
Ki' i i^b^: ; ; í t e .^^ ' : i ' ;:!--
fe-:^tó«^i4W';i:-',--''-'-- •" Gőröcs Beáta 

1. Hát, elmen
nek. 
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6. Néha igen. 
7. Izmos, de nem 
az a felfújt típus. 

Válaszok: 

Lífr Kata 
1. Lehetnének jobbak is. 
2. A szemüket. 
3. Megkörnyékezném. 
4. Igen. 
5. Ha te azt tudnád! 
6. Igen. 
7. Magas. 
8. Biztos, 
9. ... 

. Papp Mérni 
1. Főiskolás fiaink = NI! 
2. A hátsófelét. 
3. Odamegyek és bemu
tatkozom. 
4. IGEN! 
5. A fiatal fiúk hamarabb 
bedőlnek, így feléjük 
közelítek. 
6. Nem. De kikaparom 
K.M. szemét, ha megtudom. 
7. Legalább két évvel fiata
labb, sovány, félhosszú haj, 

8. Nem. 
9. Elviselem, (valahogy) 

Soás. Krisztina 
1. Kevesen vannak. 
2. A megjelenésüket. 
3. Kontaktust keresek. 
4. Igen. 
5. Ráolvasás. 
6. Néha igen. 
7. Izmos. 
8. Nem nagyon. 
9. Nem jól, de próbálom 
megoldani. 

Imre Zsuzsa 
1. Faszák (vagy faszok?). 
2. Na, mégis?! 
3. Olyan még nem fordult 
elő! 
4. Néha... 
5. Nem kell praktika. 
6. Nem. 
7. Favágó típus. 
8. Biztos van ilyen. 
9. Abból is lehet tanulni. 

Papp Beáta 
1. Mintha az 5 éves öcséim 
lennének (imádom őket), de 
semmi több. 
2. Globálisan. 
3. Atkérem magam a cso
portjába. 
4. Jelenleg igen?! 
5. Nem szabad a nyakába 
varrni magad! 
6. Idős. 
7. Neeem! 
8. Nem én szoktam, hál' 
Istennek, elszenvedni. 

a a a a a a a a s a a a a s a a a a a a e a a a a s a 

Sz@«czy Nóra 
1. Imádom őket (Kurucz 
Fecó, mi ketten, Ede, Nagy 
Gabesz és mindenki). 
2. A szemüket, hogy 
mennyire voltak előző este 
berúgva. 
3. Ilyen még nem fordult 
elő. 
4. Persze. 
5. Az adott pillanattól függ. 
6. Nem tudok róla, hogy az 
lennék. 
7. Ám block! 
8. Persze. Sok pénze legyen 
és kevés egészsége. 
9. Nem foglalkozom a 
kudarcokkal, nem azoknak 
élek. 

Orbám Nelli 
1. Aranyosak. 
2. A szemöldöküket. 
3. Elpirulok. 
4. Attól függ, hogy megéri-
e a kockázatot. 
5. Egy-két pohár pezsgő. 
6. Nem. 
7. Ne legyen túl izmos, a 

szemöldöke pedig sötét 
legyen és vastag. (Persze, 
vannak kivételek.) 
8. Lehet, de még nem 
találkoztam vele. 
9. Ilyen esetekben szeretek 
egyedül lenni. Egy jó 
könyv, vagy film eltereli a 
figyelmemet. 

Urbán Adrienn 
1. Vegyes felvágott... 
2. A szájukat és a 
szemüket. 
3. Megszerzem őt. 
4. -
5. Csak önmagamat adom. 
6. Nem. 
7. A túl izmos pasik nem 
tetszenek. A lényeg az, 
hogy jő kemény feneke 
legyen!!! 
8. Talán, de az nem földi 
lény... 
9. Minél hamarabb túl 
teszem magam a dolgon. 

Kriston Rezi Léda 
1. Mindegyik más. 
2. A szemüket. 
3. Csak mosolygok egész 
nap. 
4. Ez így nem igaz. 
5. Csillogó szemek. 
6. Igen. 
7. A „lufikat" kedvelem. 
8. Soroljam? 
9. Valami összetörik ben
nem és sírok. 

Összegyűjtötte: 
"MAiárv (barnád 



így zenélünk mi ( I I I . r é s z ) 

Beszélgetés Imre Zsuzsával 

A MOTTÓ 
„Élj úgy, hogy soha ne szégyelld, ha a 
világ megtudja, mit teszel, mit mondasz 
még akkor is, ha nem igaz, amit a világ 
mondott." 

A KEZDET 
- Két éves koromban „születtem meg". 
Onnantól kezdve mindenütt énekeltem. 
Társasházban laktunk és a szomszédok 
nagyon örültek az idegen nyelvű 
dalaimnak. El is költöztek... Anyukám 
szerint beszélni később kezdtem el, mint 
énekelni. Állandóan kerestem azokat a 
helyeket, ahol jó akusztikai 
körülmények voltak. Folyamatosan 
képeztem a hangomat, lehallgattam 
magnóról és hallás után tanultam meg a 
számokat. Az iskolában még dol
gozatírás közben is énekeltem... 
A szentesi zeneiskola ének sza
kára jelentkeztem, de a 
felvételiztetó' tanár azt mondta, 
hogy operáltassam meg magam 
egy fül-orr-gégésszel, ha valaha 
énekelni akarok. Nagyon 
kiábrándító volt. 

AROÜGE 
Elkerültem 

Hódmezővásárhelyre ének 
szakra (oda felvettek...), ahol egy 
72 éves néni tanított, de ott sem 
volt ilyen skálázás, hanem csak 
úgy énekelgettünk, próbálta 
mutatni, hogy hol vegyem a lev
egőt. Miután a tanárnő nyugdíjba 
ment, átkerültem a könnyűzenei 
tanszakra. A BDJB vezetője, 
Blaskovics László, a zeneiskola 
gatója. Itt alapítottuk a Rouge-együttest 
és jártuk a kocsmákat, örökzöld 
slágereket játszottunk. A harmadik 
évben már úgy éreztem, hogy nem 
fejlődök, ezért váltanom kellett. 

A BLASEÓ 
- BDJB elhívott egy budapesti fel-

ígaz-

lépésre, amit ilyen próbaéneklésnek is 
vehetünk. Egész éjszaka jazzt és dixile-
andet énekeltem úgy, hogy néhány dalt 
útközben a kocsiban hallottam először... 
A harsonás dúdolta soronként előre a 
dalt. Ha például énekeltem az első vagy 
a második sort, akkor a harmadikat 
dúdolta a fülembe. A koncert jól 
sikerült, ez alapján választottak engem, 
így kerültem a zenekarba két és fél évvel 
ezelőtt. Nagyon sok helyen megfordul
tunk azóta, sajnos nem voltam még a 
zenekarban, amikor ők már bejárták 
szinte az egész világot. Lehet, hogy 
miattam hagyták abba a külföldi fel
lépéseket?! (nevet) Az igazság az, hogy 
ők meglett, családos emberek és talán 
belefáradtak már. Hollandiába hívtak 
minket dixieland fesztiválra (9-10 ezer 

:!Ci y[ 
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A megjelent CD borítólapja, rajta 
Imre Zsuzsival 

fős közönséggel), de a többieknek nem 
érte volna meg kimenni (anyagilag 
nekem sem), mert szabadságot kellett 
volna kivenniük és nem hozott volna 
akkora hasznot, mint amekkora a befek
tetés, de legalább utaztunk volna... 

A CB 
~~ A közelmúltban jelent meg, két nap 
alatt vettük fel (kétszer tíz óra). 
Mindegyik énekes szám és a magyar 
jazz-történészek szerint ilyen stílusú CD 
még nem jelent meg Magyarországon. 
Kis példányszámú az anyag, de elsősor
ban az volt a célunk, hogy aki szereti a 
dixieland zenét, vagy pont a BDJB-t. 
akkor az hozzá tudjon jutni. A koncertek 
végén áruljuk, vagy a helyi rádióban. Az 
országban pár helyre lett leadva, 
küldtünk külföldre, mert elég jó kapcso
latai .vannak a zenekarnak. 

RÓZSÁK ÉS SZERELMEK 
-Nemrég kaptam egy jó kis felkérést. 
Usztics Mátyás, a tatai színház igazgató

ja hallott énekelni és beválogatott 
egy rock-musical-be. Európai 
turnét akar csinálni és Indonéziába 
is el akarja vinni a darabot, 
amelynek a Rózsák és szerelmek a 
címe. Illetve egy revüben szeretne 
fel léptetni és megkaptam a 
főszerepet, amit pont tegnapelőtt 
adtam vissza (május elején - A 
Szerk.). Ez a kél produkció egy 
személyhez fűződik, aki nem tudja 

• elképzelni a fellépést anélkül, hogy 
|meg ne szerezne magának...A 
\BDJB-ben ki tudom énekelni 
magam, mert az. még a zenéről 
szól. Ha elvállaltam volna, akkor 
csak helyrajzilag különböznék az 
algyői hídnál álló rövid szoknyás 
kislányoktól. 

A HOBBI 
- A BDJB-t nevezhetjük hobbinak, de én 
többnek tartom. Nem nagyon érdekel, 
hogy befutok-e vagy nem. Köztudott, 
hogy Magyarországon ajazzből megélni 
nem lehet. Kell valami munka mellé, 
ami szintén közel áll az emberhez. A 
tanítás nálam ilyen lenne, de abból sem 

Lejegyezte: cVifíJu>A süttda, 

file:///BDJB-ben


így zené lünk mi (IV. r é s z ) 

' „Jo zenész 
holtig dobot." V J 

Sorozatunk negyedik részéhez 
érkeztünk, melyben a főiskolánkon 
tanuló zenészeket, énekeseket 
mutatjuk be. A komolyzene és az 
etno-rock után most a dzsessz felé 
evezünk. 

Kátai Tamás, az ütős hangszereket 
kezeli a Jazzbereny-Band Trióban. 

Az olvasóban felmerülhet a kérdés 
milliomos lesz a dzsessz dobosi Az 
alábbi interjúból ez is kiderül. 

- Mikor kezdtél el dobolni? 
- 14 évesen. Volt egy tanárom itt Jászberényben, és 
ő kezdett el tanítgatni. Egy ismerőse révén jutottam 
hozzá egy Trova dobfelszereléshez. Nagyon boldog 
voltam, mert ez volt az első. Ma Premier XPK-n 
dobolok, ami körülbelül 600.000 forintot ér. 
- Milyen zenekarokban játszottál, játszói? 
- Többféle formáció volt, de a magját mindig 
Szajkó Sanyi barátommal alkottuk, ő basszus
gitáron játszik. Először a Jazzberény-Band volt, 
aztán a tagcserék és a folyamatos fogyatkozás után 
most trióként működünk. A harmadik tag 
egyébként Váczy Tamás (gitár). 
| - Milyen stílust képviseltek? 

Eleinte úgynevezett lágyabb rockzenét játszot
tunk, feldolgozásokat. Azután kezdtünk a dzsessz 
felé orientálódni, mostanában jazz-rockot, funky-t 
és reggae-t játszunk, szóval szeretünk kalandozni. 
|- Van énekesetek? 
- Nincs. Voltak, akik hozzánk csapódtak, de külön
böző okok miatt távoztak. Belefáradtunk a tagc
serékbe és most úgy gondoljuk, hogy trióként nincs 
szükségünk énekesre. Egy jó zongoristát viszont 
szeretnénk... 
- Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésetek? 
- Augusztus 20-án volt itt, Jászberényben, amikor 
5-6000 ember előtt játszottunk és a rossz idő 
ellenére nagyon nagy érzés volt. Egyébként nem 
vagyunk/voltunk egy „koncertezgetős" zenekar, 
inkább gyakoroltunk mindig. Időről időre más 
műfajokba próbáltunk belekóstolni. 
I- Milyen zenét szeretsz? 

Aranyköpéseink*** 
R. A.: 
- Motorista, ja nem, motoros. 
- Lovas kocsi helyett szekur. 
- Megyünk, vagy nem maradunk?... 

R. A.: - Hol a kazetta? 

- Az ismertebbek közül: Sting, Glória Estefan, a 
kevésbé ismertek közül (akik hatottak rám): Steve 
Gadd, Dave Weckle, Dennis Chambers, Vinnie 
Colauita, Steve Smith. Nagyon sok zenét meghall
gatok, és mindig megtetszik a dobosok játékából 
valami. Én nem dobos szeretnék lenni egy zenekar 
ban, hanem azon túl szeretnék lépni. Nem akarok 
önkényeskedni, „szétverni" a számokat. Arra gon
dolok, hogy a dobnak bele kell illenie a zenébe. 
- Kinél tanulsz dobolni? 
- Kőszegi Imrénél, akiről érdemes tudni, hogy ját
szott már többek között Szakcsi-Lakatos Bélával, 
Babos Gyulával, Tátrai Tiborral. Q a Magyar\ 
Dzsessz Szövetség elnöke, és dzsessz-dob tan
székvezető a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, 
ahová majd szeretnék jelentkezni. 
- Van valami célod a zenével? 
- Ezt úgy tekintem, mint egy tanulási folyamatot,! 
egy hosszú befektetést, tehát nem huszonévesen 
szeretnék betörni (az élvonalba). Mindenképp a 
zenéből szeretnék megélni és úgy érzem, ehhez sok 
tanulásra, gyakorlásra van szükség és nagy 
szerencsére. 
- A jó pap holtig tanul... 
- Igen, így van. De nem csak a dobolással van így, 
hanem minden zenésznek állandóan tanulnia kell. 
Mindig van valami új, valami ismeretlen, ami lehet, 
hogy egyszerű dolog, de ő erre nem gondolt eddig. 
- Tomi, milliomos lesz a dzsessz dobos? 
-Nem. 

Piszkok sittdal 

K. K.: - A magnóban. 
R. A.: - Nem az, a borítékja. (...) 

B. K.: - Te hülye, ez az én vörös bőröm... 
K. Ö.: - Az én zoknim annyira büdös, hogy ki lehetne állítani 
a pantomimban... Ja, na, a planetáriumban. 
K. Gy.: - A szobakulcsot el kell vinnem fénymásoltatni! 
G. M.: - Nagyon kevesebbet kapott... 
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Április 16-án Jászberénybe is eljutott a Kepuouc együttes, 
iszűntelenül tartó országjáró turnéja során. Sajnos nem 

yúltünk össze elegen JTIF-esek ahhoz, hogy a 400 forintos 
|csoportos kedvezményes jegyet vehessük meg. így a koncert 
közönsége nem halad-

jta meg a 200 főt. Az 
tIfjúsági Ház vezetője, 
%Bíró János is szívesen 
ílátott volna több 
[érdeklődőt, de 
|elmondása szerint -
|elégedett volt a buli
val. 

Legelsőként a 
Jiepublic Baráti Kör 
|néhány budapesti tagja ; 
-érkezett meg, akikhez 
. - mint sorstársaimhoz 
- - én is csatlakoztam. 
IMi így a próbáról sem 

le. Korán 
a 3-4 

jliliputi emberke is, akiket a zenekar szintén ismerősként 
1 üdvözölt. 

9 óra után, mire mindenki elfoglalta a helyét a közönség 
Jsoraiban, felcsendült az Illés együttes ,,Sárga rózsája", min
iden Republic koncert nyilódala. Ezt követően bevonult a 
„Republic Cirkusz": Patai Tamás - légtornász; Boros Csaba 
- állat(idomár); Nagy László Attila - mélyvízi búvár; Tóth 
Zoltán - költő, korábban erőművész; Szabó András - a 

[Republic nyolcadik (!) tagja, a Gépfolklór együttes vezetője, 
| a hegedű feltalálója és persze Cipő, mint „porondmester". 

A hangulat a kis létszámot meghazudtolva röglön a tető-

Imaradtunk 
I 
Ifutott be az 

ml ára hágott. Egymást követték a régi és új, a gyors es lassú, | 
a punkos és a népdalok. Színes volt a repertoár, mint a közön
ség, amely korosztályát tekintve a tizenévesektől a negyve
nesekig terjedt. A hamarosan megjelenő új albumról hét szá
mot hallhattunk. 

(A lemez címe 
valószínűleg,, Üzenet" 
lesz.) A zenekar a 
rájuk jellemző módon 
kommunikált 
k ö z ö n s é g g e l 
Különösen 
Szolnokról érkezett 
légiós fiúk 
lelkesedését köszön 
lék meg. 

Ha valaki azt gon 
dolná, hogy a 
Republic „sláger 
parádéval" készült 
erre az estére, az 
téved. A bálna nem 
repült, nem szállt el a 

kismadár és zászlók sem lobogtak a szélben. Volt helyettük 
más... 
Sokakat meglepetésként ért, hogy a Koncz Zsuzsa 
előadásában ismertté vált Bódi László (Cipó')- szerzemény, 
az „Ég és föld között" is elhangzott. Ez a dal is rajta lesz az 
új lemezen, „Születni kell" címmel. 

A két óra hamar elszaladt. Egy szám erejéig azonban azokra 
is gondoltunk, akik nem lehettek velünk, illetve azokra, akik 
soha nem is akartak ott lenni a Republic együttes koncertjén. 
Nekik szólt a dal Cipó'ajánlásával: Szeretni valakit valamiért. 

S i maiv Vi Mck ta> 

A színpadon Cipó', azaz Bódi László, a Republic frontembere (Fotó: Vörös Edit) 

1 

A Márciusi Ifjak útra keltek... 

Esemény szomjas 
főiskolások részére 

(A férfi és női nemi szerv, közösülés, nagy 
dolog, prostituált kifejezések nyílt említése 
nélküli, cenzúrázott cikk.) 

Régi vágyunk vált valóra március 30-án. 
Nagyon szeretünk túrázni a hegyekben, 
azonban errefelé ennek domborzati 
akadályai vannak. Ezért sajátos 
„emelkedőkkel" tarkítottuk kis kirándulá
sunkat. A túra neve Nagy-Kör Tour '98 lett. 

Külön szabályrendszert alkottunk, amelyet 
most nem részleteznék. Néhány kifejezés, 
ami sűrűn előfordult benne: vedelés, pohár
múzeum, hektoliter, a gyomor tartalmának 

szájon át való távozása (ez megengedett volt 
a túrán), sárga föld stb. Harminc ellenőrző 
pontot terveztünk, melyekből végül 24-ct 
sikerült teljesíteni, de erről majd később. Az 
első négy állomás rögzített volt, a többit 
ötletszerűen vettük igénybe. Az indulók 
(bece)névsora: 
Snoopy, Öcsi, Fater, Kiilyii, Győzőke. Micu, 

Csűri, Rumos. 
A vetélkedőn ENSZ megfigyelőként részt 

vett és adminisztrált: Robur. 
Pár érdekesség a túrával kapcsolatban: 
A túra plakáton volt hirdetve (tehát nyílt 

volt). A kollégium hangosbemondóján lel 
órával az indulás előtt elhangzott a start 
helye és ideje. Néha megdöbbenést okozott, 
amint az ENSZ megfigyelő papírokkal 
rohangászott a versenyzők után és azt 
kérdezgette, hogy ki mit teljesíteti. Öcsi 

kicsi dolgot szeretett volna elvégezni egy 
nyilvános fülke oldalüvegén, miközben 
Fater bent telefonált. A probléma akkor 
vetődött lel, amikor Öcsi így szólt: Ja. nincs 
üveg?! Másnap egy takarítónő megkérdezte 
tőlünk, hogy mit kerestünk a konténer tete
jén és miért énekeltünk, mire közöltük vele. 
hogy nem fértünk bele... 

A 24. és egyben utolsó állomáson, a fű 
színére emlékeztető, legmagasabb értékű 
magyarkártyalapről elnevezett intézmény
ben, már csak a három győztes: Snoopy I'.'). 
Kütyü és Győzőke volt versenyben. Ugyanitt 
az ENSZ megfigyelő besokallt és eldobva 
papírt, tollat hazarohant. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk a //. Nagy-Kör Tour ren
dezvényre. (Ki lesz plakátolva!) 

Áy. céj u/íz/ífte-



A csókról 

Wármümm csé 

Lehet, egyszer még az is meg fog történni, hogy majd egy teljes oldalt 
én töltök meg a Zsebzsiráfban, s hogy az általam leírtak mindenki 
számára elfogadhatóak lesznek. Ezért is törekszem arra, hogy olyan 
fontos témákat ragadjak meg, mint például a „csők". 

A mindennapi életünkben számos formában előfordul a csók, amely 
ugyebár lehet anyai, baráti, csattanós, cuppanós, forró, szerelmes, 
nyelves, zamatos, satöbbi. Egyesek úgy fogalmaznak, hogy a csók 
szeretetből, gyöngédségből, tiszteletből, társadalmi szokásból, vagy 
szerelmi vonzalom kifejeződéseként „csattan el". Mások rövidebben 
fogalmaznak és azt mondják, hogy a csók túláradó érzelem hatására 
történik. 
Ahogy azt fentebb már említettem, a csóknak több formája is van, és 

ezeknek meg van határozva a használatuk, mint például a „szerelme
sek csókja" a magánélet legintimebb szférájába tartozik, így 
közterületen, nyilvánosság előtt (például villamoson, autóbuszon) 
semmi keresnivalója nincsen. 

Japánban például a csók olyannyira ismeretlen fogalom, hogy a 
szájon csókolást még a szülők és gyermekek között is illetlenségnek 
tekintik. Az arcra adott csók divatja koronként, korosztályonként és 
országonként igen változó. Nálunk (fiataloknál) ma is gyakori 
üdvözlési forma, a franciák sokkal gyakrabban alkalmazzák, mint a 
németek, de a németek is gyakrabban, mint az angolok. Arab orszá
gokban is megfigyelhető fiúk között az ilyenfajta üdvözlés, máshol 
azonban megkísérlése teljes értetlenséget, sőt sértődést válthat ki. 
A csóknak létezik egy olyan formája is, amely sokak szerint az egyik 

legkedvesebb, megkülönböztctően udvarias és ünnepélyes formája 
annak, ha férfi hölgyet köszönt; ez pedig a kézcsók. 

A kézcsóknak történelmileg helye van társadalmi szokásaink között, 
ám természetesen alkalmazása senki számára sem lehet kötelező. A 
kézcsók a középkorból maradt ránk, a spanyol etikettből átkerülve 
„honosodott" meg nálunk, illetve Közép-Európa néhány országában. 

Arab államokban, ahol a nő idegen férfiak számára tabu, szóba sem 
jöhet. Angliában nem tartozott a klasszikus értelemben vett etiketthez, 
de újabban különleges szokásként egyes körökben elfogadható. Azt| 
tudnunk kell, hogy mohamedán kultúrájú országokban sohase 
csókoljunk kezel! 

Nem minden nő szereti a kézcsókot és ezt kézfogáskor a kézmozdu
latával jelzi. Ilyenkor a kézcsók erőltetése illetlenség. 
A kézcsók, ha létrejön, nem igazi csók, hanem arccal a kéz fölé hajlás, 

anélkül, hogy a férfi szája a nő kezet érintené. A kézcsók ezért magától 
értetődően hangtalan. 

Technikája:, a nő körülbelül mellmagasságba emelt kezére a férfi 
mintegy 45 fokos, mélynek számító meghajlással hajol rá. A nő 
kezének magasabbra emelése a kézcsók kierőszakolását jelenti, a túl
zott meghajlás a férfi részéről jelent megalázkodás!, tehát illetlenség. 
A középút némi érzékkel könnyen megtalálható. 

Ha egy társaságban valamelyik férfi kezet csókol egy hölgynek, a 
többi férfit a társaságban ez nem kötelezi kézcsőkra. A kezet csókoló 
leríii azonban kötelezi arra, hogy minden jelenlévő hölgynek kezet 
csókoljon. (Kivétel, ha saját édesanyjának csókol kezet.) 

Ahogy már említettem, a kézfogásra nyújtott női kezet a férfi meg-
Iordítja és kissé felemeli, majd ráhajol, de ajkával nem érinti. Ezért a 
nők kézcsóknál legyenek óvatosak, ne emeljék a kezüket, mert a kél 
ellentétes szándék összeütközése fájdalmas lehel és nevetséges. 

' Maradva mostani témámnál, a csóknál, a" 
1 I 
'következőkben arról olvashattok, hogy néhány; 
.főiskolás miképpen reagálna az alábbi váratlan ' 
.nem éppen hétköznapi (?) eseményre: , 
i 
nem éppen hétköznapi (?) eseményre: 

Képzeld el, hogy mész a folyosón, szembejön 
| veled egy srác/csaj és hirtelen megcsókol. 
I Mit gondolsz, mondasz, csinálsz? 
i 
I A válaszok sokfélék voltak. Lássuk csak: 

•1. És óvszer van nálad? 
•2. Pofon vágnám. 
I 
I 
3. Herpeszem van. 

.4. Attól függ, hogy ki és hogy néz ki! 
5. Ha tetszik a lány, felviszem a szobába, és 

I - - . i 
grazarom az ajtót, (...vagy megkérem, hogy mossa . 
jmeg a fogát!) j 
(6. Gondolkodás nélkül észhez téríteném vagy egy | 
|bal egyenessel, vagy pedig az öreg szakállas f 
Icsípőlökéssel. | 
17. Ha szimpatikus (tetszik), akkor kihasználom a I 
Ihelyzetet. J 
'8. Hát, nem futnék el. I 
J9. Ugyan mi baja lehet? 
10. Eléggé meglepődnék. 

|1 1. Tovább mennék, mintha mi sem történi volna. 
|12. Hajói néz ki a srác, megkérdezném, mikor 
gismételjük meg? 
113. Hová lett a rágom? 
|14. Hová menjünk: hozzád vagy hozzám? 
115. Hogy mit, adjam vissza a protézised? 
116. A döbbenet kiül az arcomra. S utána csak 
Inézek ki a fejemből. 
117. Ha tetszik: hol folytaljuk? Ha nem: belerúgok. 
"18. Van néhány főiskolás srác, akinek a csókját 
"szívesen viszonoznám. 1 
19. Ez itt nem fordulhat elő az emberrel. 

.20. a.) ... vagy igen? 
I b.) Mi van jóképű, búgalóport reggelizlél' 
| c.) Eltévesztetted a házszámot! 
|21. Csók x csók ez a végzetem ... (szerelem a 
| négyzeten). j 
|22. Na ne, már megint! | 
123. Úgy látom, menő gyerek vagyok! Ez ma már a| 
Iharmadik. | 
'L Az oldalt írta: ^kuwca- cVaien,üJ 
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Mivel őszi szereplésünk alatt a 
kaméleon színeiben pompázhattunk 
(hol irultunk-pirultunk, hol meg virul
tunk mérkőzéseink eredményei után), 
ezért kedvenc Ugrin mesterünkkel nagy 
tarkoponya törés után arra jutottunk, 
hogy az 1997/98-as tavaszi szezonra 
való felkészülésünket kemény kötésű 
kezekbe kell venni. 

Téli edzőtáborunkat a változatosság 
kedvéért (ismét) a számunkra idegen
vezetésre szoruló Jászság (B) erényében 
kezdtük meg. 

Két heti intenzív itt-tartózkodásunk 
alatt napi háromszor találkozhattunk 
(hóban-fagyban, s vizes csukában) moz
gatóerőnkkel, azaz Ugrin Tanár Úrral, 
aki frontálisan, differenciáltan és páros 
kapcsolatokban is megmozgatott ben
nünket. Előtérbe került a medicinlabda, 
a zsámoly és minden, ami számunkra 
oly „kedves" (csak a szénás zsák hiány
zott). Az akadálypályák leküzdése után 
(ami néha ledőlt: ilyenkor az időt 

megállítottuk, a pályát újraépítettük), 
mint utóbb kiderült, önbizalom-növelő 
tornát rendeztünk Szolnok, Eger és 
Füzesabony csapatainak meghívásával. 
Ekkor már kézilabdát is foghattunk. 
Majd végre 1998. március 6-án parket
tánkra látogatott a Delfin. Kecskemét 
városának csapata, amely a száraz közeg 
ellenére nagy ... küzdött, így lett a 
végeredmény : 17-17. 

Ez volt az első tavaszi bajnoki 
mérkőzésünk. 

További (eddigi) eredményeink: 
- Tornádó SE - JTKF DSE 22:26; 

- JTKFDSE- Vác 21:27; 
- K. Szeged SE - JTKF DSE 22:26; 

- JTKF DSE - Debrecen 23:22; 
- Derecske - JTKF DSE; 

- JTKF DSE - TFSE 27:20,' 
- Hmvk Narancs - JTKF DSE 27:18. 

Április 29-én Kesztyűs Zsolt közben
járásával vérbeli főiskolás 
szurkolóinkkal Szegedre utaztunk, és a 

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 
csapatával játszottunk, hogy bejussunk 
a Pécsett május 17-18- 19-én megren
dezésre kerülő Főiskolás Országos 
Döntőbe. 

A szegedi lányok ellen 27:2ü-ra 
nyertünk, s mivel ők nem vállalták a 
visszavágót (mérkőzéseik száma miatt) 
így mi jutottunk be a 4-es döntőbe. 

Atmoszféránk hol ilyen, hol olyan. 
Általánosan jó kedélyű, néha „izzadt-
ságszagú" lányok vagyunk. 

Befejezés helyett: 
Sokan mondják ránk, hogy ,,agyatlan 
labdakergetők, nekik mindent lehet". 

Nekik azt üzenjük, hogy: 
„Ki minek gondol, az vagyok 

ANNAK", 
de nekünk ez az agyatlanság kell, mert 
ha nincs, hiányzik ..., és a csapatunk 

lába szárán elférnek még a kék foltok! 

ázenauy Ylánv, Viozuhv 'rPauia 

Egyetemi-főiskolai kézi
labda-bajnokság a négy 
közé jutásért, első 
mérkőzés: 

Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola (Szeged) - JTKF 

DSE 20-27 (10-9) 
Szeged, 1998. április 29. 

Régen nem látott létszámú 
szurkolósereg kísérte el a 
lányokat a szegedi 
mérkőzésre. A hangulat már-
már a régi időket idézte, s a 
biztatás egészen a meccs 
végéig kitartott. 

A mérkőzésen a második 
félidő közepéig tartotta magát 
a hazai csapat, ezt követően 
lányaink fokozatosan húztak 
el - köszönhetően a remek 
védekezésnek és kapustel
jesítménynek (Gyarmati Nóra 
több hétmélerest is védett) -, 
és ilyen arányban is 
megérdemelten nyerték meg a 
mérkőzést. 

X. cx. 
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Á sír?a vigadás 
Kaposváron 

Adott tíz mindenre elszánt lány, egy 
hónapon át tartó heti 2 x 1 órás edzés, 
a fó'suli tornaterme meg egy edző, 
Andrási György tanár úr szemé
lyében, utolsó héten pedig a Bercsényi 
tornaterme két utolsó, verseny előtti 
összecsapásra. 

Erőtől duzzadóan léptünk április 4-én 
pályára Kaposvárott. Előttünk volt 3 
vagy 4 mérkőzés (ki emlékszik mái
ra!), így fel tudtuk mérni, hova is 
tegyük magunkat. 

Minden jól ment a harmadik helyért 
játszó küzdelmünk utolsó 1,8 másod
percéig. A csajok lenyűgözően figuráz
tak, vezettünk is... ám abban az 
ominózus 1,8 másodpercben egy 
GYŐRI nőszemély kosárra dobott, így 
egyetlen ponttal övék lett a győzelem. 
De csak a pályán! Az éjszakai 
vigadozás során ők hamarabb kidőltek. 

Mi bezzeg erre is edzettünk. Ezúton 
külön megköszönjük lelkes 
szurkolótáborunk lej vesztett 
ordibálását, halknak és szolidnak nem 
igazán mondható szurkolását és kinyi
latkoztatott együttérzését. (Koszi, 
Papp Bea, az ebédlős jelenetet! Nagy 
voltál!!!) 

Aznap éjszaka sírva vigadtunk (ékes 
bizonyítéka a sajtónak ki nem adható 
„paparazzo-stílusban" elkészített 
fotók), mert még volt egy őrült éjsza
kánk ott, Kaposváron, 1998. április 4-
én. 

A csapatnévsor: Bakos Krisztina, 
Balog Magdolna, Bencsik Mária, 
Császár Noémi. Gerebecz Judit, 
Gergely Anna, Hevesi Edit, Pál Tímea, 
Reznák Veronika, Sasinsz.ky Ágnes. 

c6jCicu',ítj' SAnna 
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A kaposvári győzők(-e is ott volt)! 

Mint már azt a korábbi számból tudjátok, a 
főiskola focicsapata a kaposvári 
tanítóképzősök részére megrendezett tornán az 
előkelő 5. helyet szerezte meg. A csoport
meccsek során egy győzelmet, egy döntetlent 
és két vereséget szenvedett el a csapat (egyiket 
a későbbi elsőtől). így a másik csoport har
madik helyezettjével játszhattunk az 5. helyért. 
Itt már felszabadult játékot láthatott a közön
ség a jászberényi srácoktól, amelynek 

eredménye egy megérdemelt 6-2-es diadal lettj 
a sárospatakiakkal szemben. Mind az ötj 
meccsen kiemelkedően játszott Benkő Tamás.', 
Robu Albert és Rózsa Zoltán. Szintén meg-! 
győző teljesítménnyel rukkolt elő Piroska^ 
Miklós és a kapus Valló Ede. A csapat tagjaij 
voltak még: Erdélyi Gábor, Kosa János,\ 
Mihalov Nándor, Kovács Krisztián, Viszkoh 

i 
Attila. ! 

(Swuyzif)! 

Hagyományteremtő szémáéMkal 

„Ütött" az áram 

Hosszas szervezőmunkát 
követően régi álmunk vált valóra 
(azl hiszem, ezt valamennyi 
jelenlevő nevében mondhatjuk) 
április 20-án. hétfőn délután. 
Ekkor rendeztük meg ugyanis 
Négyes Focitornánkat a 
Bercsényi úti sportcsarnokban. 
Az esemény időpontját tekintve 
ugyan nem, de szándékában 
mindenképpen kapcsolódott a 
Főiskolai Napok '98 ren
dezvénysorozatához. Mi, 
főiskolások a biztos 4. helyet 
nem engedtük ki a kezünk közül, 
így átengedve a bronzhelyet az 
Old Boysnak. A mérkőzések 
nagyszerű játékot, kitűnő hangu
latot hoztak, amelyet tapssal 
jutalmazott a szépszámú közön
ség (kb. 25 fő, koszi az érdek
lődési!). 

A 2x15 perces mérkőzéseken 
az alábbi eredmények szüléitek: 
(A játékvezető valamennyi 
mérkőzésen Balogh ..Csúzli" 
Gábor volt, akinek ezúton is 
köszönjük kiváló, korrekt 
játékvezetését!) 

JTIF F.C. - ERŐSÁRAMÚ 
SZAKKÖZÉPISKOLA 1 - 3 

(1 - 1) 
Góllövők: Benkő (6. p.). Szabó 
(15 p.). Klinkő (29. p.), Szabó 
(30. p.). 

A nyitómeccsen a főiskolások 
ellenfele a szarvasi lanílóképző 
helyett az utolsó pillanatban 
beugró szakközepes csapat volt. 
Csapatunk korán vezetést 
szerezve nagyon jól tartotta 

magát, már-már mindenki bün-
telőrúgásokra számított, amikor 
a vége előtt egy perccel két buta 
védelmi hibát követően újabb 
gólokat kaptunk, s így elúszott a 
meccs. 

JTIF OLD BOYS - RÁDIÓ 
1 - 7 (1 - 3) 

Góllövők: Horti S. (5.p.), Tóth 
(7.p.), Sipos(8. p.), HortiS. (12. 
p.), Horti S. (18.p.). Jovanov 
(20.p.), Horti S. (21.p.), Tóth 
(22.p.). 

A két, rendkívül magas 
átlagéletkorú csapat találkozóján 
- talán nem túlzás - nagy 
meglepetés született. A Rádió 
csapata sokkal frissebben moz
góit, a szemmel láthatóan fáradt 
„öregfiúk" ellen. A Horti Sándor 
vezette rádiósok a második 
félidő elején hamar eldöntötték a 
három pont sorsát. 

RÁDIÓ - JTIF F.C. 
3 - 2 ( 1 - 1 ) 

Góllövők: Fáczán (7.p.), Benkő 
(8.p.), Benkő (26. p.), Dézsi 
(28.p.), Horti S. (30.p.). 
Csapatunk pechsorozata tovább 

folytatódott: egy már megnyert 
meccset sikerült elveszíteni 
szokás szerint megint az utolsó 
percben. A főiskolásoknál a 105-
ös szoba „fó'bérlője" emelkedett 
ki kél góljával. 

ERŐSÁRAMÚ 
SZAKKÖZÉPISKOLA -

JTIF OLD BOYS 4 - 1 (1 - 0) 
Góllövők: Polgár (9.p.), Lehotai 
(17.p.). Berta (26.p.). Dudás 
(29.p.). Polgár <29.p.). 

A JÖVŐ és a MÚLT (???) 
összecsapásán helyenként nagy
on szép dolgokat csinált ugyan 
az „öregdiákok" csapata, azon

ban így sem tudta elkerülni a 
sima, háromgólos vereséget. 

RÁDIÓ - ERŐSÁRAMÚ 
SZAKKÖZÉPISKOLA 2 - 3 

(1 - 2) 
Góllövők: Tóth (3.p.), Horti S. 
(11.p.), Klinkó (12.p.), Berta 
(16,p.), Horti S. (26.p.). 

A nagy iramú, rendkívül izgal
mas, színvonalas meccsen az 
első hely megszerzése volt a tét. 
Ennek megfelelően kezdtek a 
csapatok, szoros emberfogással 
követve az ellenfél gólfelelőseit. 
Hiába volt a rádiós Horti Sanyi 
két gólja (melyekkel gólkirály 
lett), az erősárarnúsok a meccset 
végig vezetve megérdemelten 
nyerték a találkozót és a tornát is 
egyben. 
JTIF F.C. - JTIF OLD BOYS 

2 - 7 (0 - 3) 
Gólszerzők: Matécsa (l.p.), 
Sipos (5.p.), Sipos (6.p.), Csillag 
(16.p.), Sipos (17.p.), Benkő 
(18.p.), Kovács (2 l.p. bün
tetőből), Sipos (23.p.), Mórocz 
(27.p.). 
A végére alaposan belelendült a 

„nosztalgiacsapat", s ennek a 
mai főiskolások itták meg a 
levét. Az első félidő első felében 
eldőlt a mérkőzés, az OLD 
BOYS játékosainak a technikai 
képzettsége messze felülmúlta a 
főiskolásokét. A JTIF F.C. 
csapatában csak ezen a 
mérkőzésen szerepelt Kosa 
János. 

A zárómérkőzést követően 
kerüli sor a díjkiosztásra. 
Mindegyik csapat és a jutalma
zott játékosok • játékosai 
(szavazás ulán) oklevélben 
részesültek. 
Gólkirály: Honi Sándor 
(RÁDIÓ) - 7 góllal. 
Legjobb kapus: Fehér József 

(RADIO). 
Legjobb mezőnyjátékos: 
Benkő Tamás (JTIF F.C.). 

A torna végeredménye 
l.ERŐS. SZK1. 3 - - Í 0 - 4 9 
2. RÁDIÓ 2 - 1 12-6 6 
3. JTIF OLD B. 1-29-13 3 
4. JTIF F.C. - - 3 5-13 0 

A torna hat mérkőzésén össze
sen 36 gól született. 

Az összesített góllövőlista 
végeredménye: 
7 gólos: Horti Sándor (RÁDIÓ) 
5 gólos: Sipos Zoltán (JTIF 
OLD BOYS). 
4 gólos: Benkő Tamás (JTIF 
F.C). 
2 gólos: Szabó Gábor, Klinkó 
Gábor, Polgár Dániel, Berta 
Imre (mind ERŐSÁRAMÚ 
SZKI.), Tóth István (RÁDIÓ). 
1 gólos: Dudás István 
(ERŐSÁRAMÚ). Tóth Imre 
(ERŐSÁRAMÚ), Csillag Pál. 
Mórocz László, Matécsa László, 
Lehotai Gábor (JTIF OLD 
BOYS), Jovanov Levente, Dézsi 
Zoltán, Fáczán Ervin (mind 
RÁDIÓ), Kovács Krisztián 
(JTIF F.C). 

(A díjak kiosztása után, mint
egy ráadásként sor került egy 
2x10 perces 3. félidőre, amelyet 
az OLD BOYS-ok nyertek meg 
3 - 2 arányban a JTIF FC ellen.) 

Köszönjük szépen e 
részvételt 

Mindenkinek! Jövőre 
újra találkozunk! 

K)<ín.Mí ~~thamáti> 
LYi'liSialtw> (~}'iátulni 

'iKtiuái's 'iKiisztián 
(a szervezők) 



TESZT VÉGZŐS HALLGATÓKHOZ (E rasz) 
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/4 régi Bikini slágert alapul\ 
véve intéztünk tesztkérdéseket] 
néhány idén végző hall
gatóhoz, amelyben arra 
kértük őket, hogy mutatkoz
zanak he egy kicsit 
közelebbről: mondják el, mi 
az, amivel szívesen 
foglalkoznak szabadidejük
ben, milyen zenét hallgatnak, 
mit szeretnek olvasni. A félig-
meddig komoly — humoros 
kérdésekre a második, egyben 
befejező részben Váradí\ 
Judit, Viczián Paula és Imre 
Zsuzsa „tárulkozik ki". 

1 

j Váradi Judit 
11. Kézilabda. 
12. Izrael. 
13. Vegyes, ami hallgatható. 
14. Sálingen Zabhegyező. 
«5. Volkswagen Pással. 
"6. Franciasaláta. 
[7. Bayles's. 
8. Adidas és Pergolése egyformán. 
9. Nők lapja. 

. 10. Kaszás Attila, Eszcnyi Enikő. 
• 11. John Bull Pub (Debrecen). 
112. Farmer. 
| I 3 . Radnóti Miklós. 
11-4. Kézilabda (férfi). 
115. Angol TP. 
|16. Rainman. 
117. Kék. 
118. Nem szeretem az állatokat. 
1)9.,, Boldogok a tudatlanok." 
"20. Minden vasy semmit. 

! 2 1 - " 
.22. Egy jó társaság. 
.23. Sorozatos kudarc. 
• 24. A hutásán. • 25. A magánytól. 
|26. A gerinctelenségct. 
|27. Izrael (bár még nem voltam). 
|28. A nyelvvizsgáim. 
|29. A nemzetközi nyelvvizsga. 
130. Titkos. Nem árulom el. 
1+ 1. Dolgozni szeretnék, a többit nem 
"akarom „elkiabálni". 
i 

Kérdések: 

1. )Kedvenc időtöltésed? I 
i 2.) Álmaid utazása? 

3.) Kedvenc zenei 
irányzatod / énekes, 
zenekar/? 
4.) Kedvenc könyved? 
5 . ) K e d v e n 
autómárkád? 
6.) Kedvenc ételed? 
7.) Kedvenc italod? 
8.) Kedvenc parfümöd? 
9.) Kedvenc újságod? 
10.) Kedvenc színészed, 
színésznőd? 
l l . ) K e d v e n c 
szórakozóhelyed? 
12.) Kedvenc ruhadara-

c I 

bod? 
13.) Kedvenc íród, 
költőd? 
14.) Kedvenc sportágad? 
15.) Kedvenc tantár
gyad? 
16.) Kedvenc filmed? 
17.) Kedvenc színed? 
18.) Kedvenc állatod? 
19.) Kedvenc mondá
sod? 
20.) Kedvenc tévémű
sorod? 
21.) Legemlékezetesebb 
vizsgád / pozitív -
negatív /? 
22.) Mi az, ami a 
leginkább feldob? 
23.) Mi az, amitől 

szomorú leszel? 
24.) Mi az, 
felidegesít? 
25.) Mi az, 
nagyon félsz? 
26.) Mit 
elítélendőnek? 
27.) Kedvenc országod, 
városod? 
28.) Életed leg
nagyobb kudarca? 
29.) Életed lég
ii a g y 0 b b 
sikerélménye? 
30.) Életed titkos kíván
sága? 
+ 1.) Mihez kezdesz a 
diploma megszerzése 
után? 

ami 

amitől 

tartasz 

Viczián Paula. 
1. Olvasás, utazás (de nem vonalon). 
2. Hollandia, Dánia. 
3. A tartalmas zenéket szeretem. 
4. A könnyed, szórakoztató könyvek. 
5. Mercedes, Audi. 
6. Pizza, gyümölcs minden mennyiségben 
és formában. 
7. Pezsgő (édes), rostos körteié. 
8. Pergolése, Adidas. 
9. -
10. Nincs különös kedvencem. 
1 1 . -
12. Minden, ami kényelmes. 
13. Ady Endre. 
14. Kézilabda. 
15. Matematika. 
16. Holló. 
17. Kék, minden árnyalatban. 
18. Delfin. 
19. „Mindig bátrak voltak, akik mertek." 
2 0 . -
21. Az összes némettel kapcsolatos vizs
gám, amiben az volt a pozitív, hogy túl 
voltam rajta. 
22. A siker. 
23. A bizonytalanság, a kudarc. 
24. A buta kérdések, és a naiv emberek. 
25. A betegség és a magány. 
26. A hazugság. 
27. Magyarország. 
28. Sajnos már több volt. 
29. A sportághoz kötődik. 
30. Boldogság. 
+ 1. Szeretnék még tanulni, és továbbra is 
kézilabdázni. 

Imre Zsuzsa 
1. Éneklés. 
2. Amazonas folyó völgyi dzsungel. 
3. Jazz, Louis Prima. 
4. Richárd Back: Iliózúziók. 
5. Volkswagen. 
6. Spenót. 
7. Martini Bianco (ha nincs jó há/i pál 
ka!). 
8. Célébre. 
9. -
10. Gary Oldman. 
I 1. Tcre-fcre. 
12. Alsónadrág. 
13. Hamvas Béla. Ady Endre. 
14. Úszás. 
15. Retorika. 
16. Woody Allan: Zelig. 
17. Zöld. 
18. Sirály. 
19. -
20.-
21. Neveléstörténet. 
22. Dobbantó. 
23. Rossz idő. 
24. Az ilyen kérdések, mini ez! 
25. - ' 
26. Ha másokai elítélnek.(?) 
27. Hollandia. 
28. Szentes. Gimnáziumi Diákgála. 
29. Salgótarján. Dixiland Fesztivál. 
30. Egy indián rezervátumba eljutni. 
+ 1. Kiszögelem a falra... 

Összeállította: 
Kovács Krisztián 

_ _ „ _ _ _ J 


