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Második oldal 2002. március 

r 
Üdvözlet! 

Pár hónapos mélabús írói csend után a 
szerencsés kevesek (köztük te is) ismét 
kezükbe vehetik a jászberényi főiskola 
legújabb, és jelenleg legnívósabb tavaszi 
számát. 

Ebben ugyan nem lehet a divattal, illetve a 
titkos női praktikákkal kapcsolatban kulisz-
szatitkokat megtudni. Sőt, az egyre fokozódó 
nemzetközi és belpolitikai helyzet sem kerül 
megvitatásra, de reméljük, hogy az előző 
számban már tapasztalt színvonallal fogunk 
tudni most is szolgálni az újságunk, 
újságotok oldalain. 

Igyekeztünk ezt a Zsebzsiráfot az elmúlt 
félév keserű és pozitív tapasztalatainak 
felhasználásával, illetve a Ti 
visszajelzéseitek alapján összeállítani. Úgy 
érezzük, hogy ez a cél hellyel-közzel 
megvalósult, ám távoli terveink között 
szerepel, hogy még több általatok publikált 
cikket közöljünk. 

Mindenesetre reméljük, hogy az "Az új 
már régi" mottónk valóban helytálló, és ez a 
mostani szám is lesz olyan nagysikerű, mint 
Sam bácsis elődje. 

Sok örömöt leljetek kedves betűböngé
szek eme oldalakon, és boldog Húsvétot. 

A szerk. 
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A Szent István Egyetem 
Jászberényi Főiskolai Kar Lapja 

Főszerkesztők: 
Farkas Edit 

(Humor) 
Fazekas Norbert 

Felelős szerkesztő: 
dr. Wirth Lajos 

A szerkesztőbizottság tagjai: 

Laczkó Gábor 
Lipták Balázs 
(Címlapterv) 

Marék Csaba 
(Sport) 

Tanárki Dávid 
(Fotók) 

Szalay Gergely 
Tokár Diána 

Felelős kiadó: 
dr. Szabados Lajos 

Tördelés: 
Farkas Edit 

Szedés: 
Fazekas Norbert 

Levélcím: Zsebzsiráf, SZIE-JFK 
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Telefon: 06-30/365-68-16 
E-mail: zsirafzseb@freemail.hu 

Megjelenik 250 példányban 

Lap. eng. szám: III/ISK./141 /SZO/1988. 

Készült: 
Verzál Print Kft. Nyomda, Jászberény 

Felelős vezető: 
Purda József 

A szerkesztőség tagjai a lapban megjelent írások 
szellemiségével nem minden esetben értenek egyet! 
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MOBILITÁS 
A Zsebzsirág szerkesztősége örömmel tudatja 

Veletek, kedves olvasók, hogy sikerült megnyerni 
egy pályázatot, mely 150.000 Ft-ot eredményezett, 
és ezt az összeget az újság működtetésére 
fordíthatjuk. 

A pályázatot a MOBILITÁS Észak-alföldi 
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda írta ki. 
Figyelmetekbe ajánljuk az internetes címet: 

www.mobilitas.hu. 
Miért tesszük ezt? Azon egyszerű oknál fogva, 

hogy rengeteg itt a pályázati lehetőség, ifjúsági 
csoportoknak, szervezeteknek hirdetnek ezen a 

lapon. Szóval érdemes böngészni ezt az oldalt... 
Az itt elnyert összeget 2002. 12. 31-ig kell 

felhasználni, tehát körülbelül 2-3 szám, illetve a 
Gólyanyúzó és az Arcképcsarnok költségeit fedezi. 

A határidő lejárta után 30 napon belül szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást kell 
küldenünk. 

Reméljük, ezt az összeget a lehető 
legkedvezőbben tudjuk felhasználni, úgy, hogy 
érzékeljétek pozitív eredményeit. 

A szerk. 

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEI IYELEI 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 

Ezúton szeretnénk gratulálni azoknak, akiknek idén sikerült elnyerniük a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat! 

Mint bizonyára tudjátok, az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi 
félév. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó 
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Mivel a negyedévesek 
már csak egy félévben lesznek a főiskola hallgatói, ezért szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy 
a következő félévi támogatásukat le kell mondaniuk. Ez hagyományos levelezés útján történik. 
Kérjük, a nyilatkozatokat az alábbi címre küldjétek: 

Felsőoktatási Pályázatok Irodája 
1439 Budapest, Pf. 744. 

Azok, akiknél valamilyen probléma merül fel az ösztöndíj átutalása során, keressék fel a HÖK 
elnökségét, hogy minél előbb megoldást találhassanak problémájukra. 

HŐKÉ 

FIGYELEM! FIGYELEM! FIG FIGYEI m 

A LAP MEGJELENÉSÉT A KARI 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKSÉGE TÁMOGATTA 

http://www.mobilitas.hu
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A plakátolvasók, akik remélhetőleg nem csak 28-an 
vannak (ennyien vettek részt a fórumon), bizonyára 
értesültek, hogy február 25-én 17.00-tól kötetlen 
beszélgetést szerveztünk dr. Szabados Lajos kari 
főigazgató és a hallgatók között. 

Főigazgató úr bevezetőjében a hallgatókért folyatott 
harcról, azaz a hallgatói létszám maximális feltöltésének 
nehézségeiről, illetve a már Jászberénybe járók 
megtartásáról, bizonyos tantárgyak feltűnően magas 
bukásarányáról beszélt. Zárszóként a kar fejlesztési 
tervéről, jövőjéről szólt. 

Ezután beszélgetés kezdődött, a hallgatók kérdeztek, a 
főigazgató úr válaszolt. 

A több felmerülő kérdésből hármat szeretnénk kicsit 
megmagyarázni: 

1. Mi is az a hallgatói normatíva: 
Az államtól évente 70,000 forintot kapunk 

hallgatónként. Ezt az összeget a DJB osztja fel: alap 
szociális juttatásra (alapösztöndíj), tanulmányi 
ösztöndíjra, pályázati szociális támogatásra, szakmai 
tudományos - közéleti ösztöndíjra és egyszeri juttatásokra 
(pl.: eseti segély). 

A főiskola képzési és fenntartási normatívaként 230 
forintot kap hallgatónként, ezt bérekre, fenntartásra stb. 

Sokszemközt a főigazgatóval 
fordítja. Egy alkalmazott zoológus hallgató ennek az ösz-
szegnek a négyszeresét kapja... 

2. Katalógust előadáson lehet-e íratni? 
Nem kötelezhető rá senki, mivel az előadások 

látogatása nem kötelező. De a szemináriumé igen! Onnan 
a maximális hiányzás a heti óraszám négyszerese. 

3. OHV: oktatói munka hallgatói véleményezése 
Elkészült a kar ezen szabályzata is, de ne örüljetek 

korán, nem a legegyszerűbb. A véleményezés oktatói 
kinevezés, megbízás előtt, oktatói fokozatba való előlépés 
előtt, stb. történhet. Kezdeményezhetik: a kar vezetői, 
szervezeti egységvezetők, szakfelelősök, HÖK, oktatók, 
hallgatói csoportok (a csoport legalább 50%-ának 
aláírásával; kari vezetőknél, egység vezetőknél). 

A véleményezést több csoportban végzik. 
Ha részletesebben érdekel benneteket ennek menete, 

érdeklődjetek a HÖK irodában. 

A kevés érdeklődő ellenére sok kérdés hangzott el, s 
talán a jelenlévők meggyőződtek, ha valamilyen hallgatói 
problémájuk van, nyugodtan fordulhatnak karunk 
vezetőjéhez. 

HÖKE 

Főiskolai bizottságok 
Bemutatunk pár főiskolánkon működő bizottságot 

azért, hogy tisztában legyetek azzal, mi is az az 
érdekképviselet. 

A Kari Tanács a főiskola legfőbb döntéshozó 
szerve. A tanári kinevezéssel, új szakok 
akkreditálásával, a beiskolázással, a kar és az egyetem 
gazdasági és a felsőoktatásban betöltött helyzetével, 
és minden éppen aktuális témával foglalkozunk havi 
egyszeri üléseinken. 

Tanulmányi, Jegyzetellátó és Fegyelmi Bizottság. 
Tagjai 50%-ban tanárok, 50%-ban hallgatók (5-5 fő). 
Félévenként kétszer, maximum háromszor ülésezünk. 
Az egyéni tanulmányi rend kérelméről, az 
évhalasztásokról, más főiskoláról való átvételről 
döntünk. 

A PR Bizottság is ugyanebben a cipőben jár. Ide 
egy lelkes jelentkezőre lenne szükségünk. A bizottság 
a főiskola megjelenését szeretné új köntösbe bújtatni. 
Ha van benned némi kreativitás, és kedvet érzel 
hozzá, jelentkezhetsz a HÖK irodában. 

És végül néhány hasznos információ: 

A főiskola honlapjának címe: www.jtkf.hu 
Az egyetem honlapjának címe: www.szie.hu 
Ha kíváncsi lennél, hogy mitől is vagyunk 

egyetem, és mi a többi 9 kar. 

Megalakuló félben van a Sport Bizottság, ahol 5 
hallgatóra van szükség. A bizottság elnevezéséből 
adódóan a főiskola sportéletével kíván foglalkozni. 
Akit érdekel a dolog, Polgár Dánielt keresse meg! 

A HÖK fogadóórája minden hétfőn 18.00-tól az 
irodában. 

HÖKE 

http://www.jtkf.hu
http://www.szie.hu
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KOB HÍREK! KOB HÍREK! KOB HÍREK! KOB HÍREK! KOB HÍREK! KŰB 

In medias res: 

Mint tudhatjátok, megkaptuk a 135-ösbe a csocsót és a biliárdasztalt (ki hallomásból, ki saját szemével 
tapasztalhatta, ha a dohányzóban járt). 

Egészen aranyos kis klubhelyiséget sikerült (volna) kialakítani a zenegépet, a darts-ot, a plakátokkal 
színesített falakat kiegészítve ezekkel az asztalokkal. Tudjuk, hogy az ülőalkalmatosságok még hagynak 
maguk után kívánnivalót, igyekszünk megoldani ezt is - szóval elég jó lenne, ha a puffokat visszavinnétek a 
szobáitokból a dohányzóba. 

Csakhogy voltak olyan édes kedves kollégistáink (vagy nem kollégistáink), akik seperc alatt gallyra vágták 
a berendezést. 

Mindez a darts-szal kezdődött. Kicsit meghajlott a számozott keret, de ez még "épp belefér". 
Aztán a zenegép volt, amit sikerült tönkretenni. Hiányoztak a gombok, betört az üveg és még ki tudja, hány 

rúgást és csapkodást kapott. Azóta ezektől megszabadultunk, meg kellett szabadulnunk, mivel a tulajdonosa 
megunta, és inkább elvitte. 

Folytatom a sort. A biliárdasztal nagy sikert aratott, olyannyira, hogy az egyik dákó az első este után eltört. 
A másik azért kibírt egy hetet. (A golyókat ne is keressétek, Gyula bácsi eltette). 

A dohányzó "alkatrészei" közül a csocsót még nem említettem. 13 golyó volt, amikor megérkezett, most 11-
nél járunk. (Vagy már annyi sincs?) 

Ha így haladunk tovább, hamarosan azon fogunk versenyezni, hogy az egyetlen megmaradt labdát ki tudja 
az ellenfél kapujába lőni. 

Itt az eredmény: pénzes lesz mindkét asztal. Ha eddig egyeseknek nem volt jó, hogy ingyen játszhattak, 
akkor ezentúl egy húszast kell fizetni érte. 

Ebből talán majd tudjuk fedezni a károkat... 
(Utólag jegyzem meg, hogy a csocsóasztal 180,000, a biliárd 260,000 forintba került) 

Ha már a rongálásoknál járok, megemlíteném még az automata mosógépet és a mikrohullámú sütőt. 
KÉRÜNK TITEKET, HOGY HA NEM ÉRTETEK HOZZÁ, AKKOR KÉRJETEK SEGÍTSÉGET!!! Ha 

rugdossátok, szétveritek, azzal nem lesz jobb! 
Mindenki elégedetlenkedett, hogy a forgótárcsás mosógép régi, elavult. Itt volt a lehetőség, erről ennyit... 
Jó hír az első emeleten lakóknak! A mikroba ismét kapunk üvegtányért! Jó lenne, ha ezzel nem az otthon 

elhasználódott, bepiszkolódott tányért helyettesítenétek. 
Még 1 jó hír! Minden emeleten van TV, ez azonban nem jelenti azt, hogy dohányzásra kijelölt hely lett. 
Legyetek szívesek és emeljétek meg a hátsótokat, menjetek a 135-ösbe dohányozni! 
A füstérzékelők állandóan működnek, riasztanak... 
Szerintem egyik emelet lakóinak sem hiányzik az, hogy a tűzoltók kiszállási díját kifizessék. 
Az meg pláne nem, hogy a leragasztott, fóliázott fústérzékelők miatt is fizessenek. Az érintettek remélem 

értik a célzást?! 
A végére ismét jó hír: lassan, de biztosan lesz konditerem is. Elgondolkodtató azonban, megéri-e ez a 

kolinak, hiszen itt semmi sem bírja néhány hétnél tovább... 
A terem már kész(ülget), a gépek viszont még váratnak magukra. A pályázaton nyert pénzt igyekszünk 

minél hatékonyabban kihasználni, többfunkciós gépeket vásárolni, hogy mindenünket megmozgathassuk. 
Nem tudom, ki mit értett meg a cikkből; naivan, de bízom benne, hogy akinek bármit is jelentett, 

elgondolkodik... 
- sajó -

2002. március 



Aktuális 2002. március 

Gépv(t)erem: Útmutató a technika ördögének poklához... 

A kollégisták által oly sokat látogatott gépteremről van szó. Számtalan házidolgozat, esszé, ingyen 
SMS elkészítésének helyszíne ez a terem, mely oly sok kellemes és kellemetlen órával ajándékozza meg 
az ide betérőket. Természetesen az Internet a legfőbb attrakció, ezért egyben a legvitatottabb téma is. 
Legtöbbször a sebesség az, ami kellemetlenséget okoz a felhasználóknak, már ha egyáltalán van 
összeköttetés. Mindenki számára hozzuk nyilvánosságra a közismert, ám kevésbé észben tartott és oly 
sokszor hangoztatott tényt: az Internet-elérés nem a kollégiumból történik közvetlenül. Az adatok először 
a főiskolai szerveren - ez egy központi számítógép - futnak keresztül, és csak ezután jelennek meg a 
kollégium gépein. Ha esetleg éppen nem tudjátok használni a világháló adta lehetőségeket, akkor az nem 
a teremfelügyelők hibája, és ők sem tudnak segíteni a problémán, sajnos. Másik fontos kérdés a sebesség. 
A jelenlegi géppark csak ilyen gyorsaságot tesz lehetővé. A közelmúltban telepítettünk fel a gépekre 
korszerű programokat, melyek főleg a felhasználás megkönnyítésére szolgálnak, valamint az esetleges 
hibák megelőzésére. HA HIBÁT VAGY ZAVART ÉSZLELTEK, SZÓLJATOK A 
TEREMFELÜGYELŐKNEK, ők tudásuk legjavával próbálnak segíteni. Az egyik legnagyobb probléma 
abból adódhat, hogy nem megfelelően kapcsolják ki a gépeket. Itt kihangsúlyozzuk, hogy NEM KELL A 
SZÁMÍTÓGÉPET KIKAPCSOLNI, elég, ha újraindítjátok a gépeket, zárásnál a teremfelügyelők elvégzik 
majd ezt a feladatot. A gépterem szabályai nem változtak, csak kiemelnénk azt, melyet nem szeretnek a 
látogatók betartani: kaja, pia nem vihető be egyáltalán!!! Viszont még arra kérnénk meg benneteket, hogy 
annyira legyetek emberségesek egymással szemben, hogy a dolgozatot vagy újságot készítőket 
részesítsétek (gép)előnyben, nem biztos, hogy olyannyira fontos az 58. SMS elküldése, vagy egy teljesen 
ismeretlen ember haja színéről társalogni (akinek nem inge...). A letöltött fájlokat pedig légy szíves a 
LETÖLTÉSEK könyvtárba pakoljátok (máshonnan nagyon hamar el fog tűnni), valamint a beállítások 
menüponthoz NE NYÚLJATOK, mivel ideálisan van a gép beállítva a hardverekhez mérve. (A 
gépteremtől való eltiltást automatikusan magával vonja ez a cselekedet). 

És kikhez is fordulhattok segítségért, 
tehát a teremfelügyelők névsora: | 

ANDERKO KORNÉL 225 
CSIKÓS PÉTER LEVENTE 122 
FAZEKAS NORBERT 225 
GÁSPÁR CSABA 227 
GEDE NORBERT 122 
GULYÁS ISTVÁN 325 
GYÜRÉK GÁBOR 322 
HAJDÚ SZILÁRD 407 
JENÉI KÁROLY 322 
LACZKÓ GÁBOR 325 
LAKATOS ADRIENN 209 
LIPTÁK BALÁZS 322 
SOMODI MIHÁLY 311 
SOMODI ZSOLT 119 
SUPKA JUDIT 426 
VIRÁGOS RÓBERT 227 
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2002. március JAM >J.: 

A Zsiráf mostani számában a Tiszakürtről készített dolgozatunkból mutatunk be részleteket. Ez 
a munka nagy büszkeségünk, hiszen ezzel szereztünk "hírnevet" az egyetem berkein belül. 

Tisiakir t története 
Jász- Nagykun- Szolnok megye déli részén, a Tisza 

bal partján fekszik. Talaja öntés-, réti- és homoktalaj. 
2000-ben lakóinak száma: 1610 fő. Területe: 4938 kh. 
A honfoglalás kora óta lakott terület. 1075-ben említik 
először a falut Kurth néven. A Tisza- előtag a folyó 
menti fekvésre vonatkozik, a -kürt utótag egyes 
elméleti előfeltevések szerint a Kürt törzsbeliek 
településére utal. Fennállása óta kedvező fekvésének 
köszönhetően többnyire jók voltak az 
életkörülmények. Mindez köszönhető a halászatnak, 
állattenyésztésnek, gabonatermesztésnek és a szőlő 
kultúrának, amelyből je~lentős jövedelemre tett szert a 
helybeli lakosság. Kivételt képező időszakok: 
tatárjárás, török hódoltságot követő korszak, az első 
világháború, és az azt követő világválság, valamint az 
1945 utáni időszak. Rendkívül negatívan befolyásolta 
az életkörülmények alakulását az erőszakos 
kollektivizálás, a tulajdonvi-szonyokban történő 
drasztikus változtatás. Kisasz-szonyszőlő és 
Kórhányszőlő leválásával Tiszakürt lakossága és 
területe is a felére csökkent. Ez a változás a település 
életét nagyon hátrányosan érintette, mert értékes 
termőterületek, és a gyógyvízforrás hasznosításáról is 
le kellett mondani az itt élő lakosságnak. A 
rendszerváltás következményeként a reprivatizáció 
ismét hátrányosan befolyásolta a község életét. A 
múltbeli események következtében az életlehetőségek 
beszűkültek, a lakosság mentalitását jellemzi a 
közömbösség, céltalanság, és nagyban hátráltatja a 
változtatás lehetőségét a község lakosságának 
megosztottsága. 

A település képe és infrastrukturális jellemzői 
Tiszakürt a Tisza középső szakaszának bal partján, 

egy egyenes folyószakasz mentén fekszik, meglepően 
szép és különleges adottságokkal rendelkező 
környezetben. A. település nagyrészt legelővel és 
szántóval, valamint egy 400 hektáros területen fekvő, 
főként kordonos telepítésű szőlővel rendelkezik. 
Országos hírű arborétuma a Tisza eredeti faunájából 
lett kialakítva a XIX. század közepén, amely 2000-
ben elnyerte az országos természetvédelmi terület 
minősítést. A település környezeti állapota mind a 
lakosság, mind a vezetők, értelmiségiek szerint 

elfogadható, közepes, hasonló a többi Tisza-menti 
települések helyzetéhez. 

A térség úthálózata megfelelő, a település közúton 
jól megközelíthető. A község mellett halad el a 44-es 
főútvonal, amely összeköttetést biztosít a környék 
városaival, Kecskeméttel, Kunszentmártonnal, a 442-
es számú útvonal pedig Tiszaföldvárral, Martfűvel és 
Szolnokkal. A Tiszán való átkelés a néhány 
kilométerre lévő tiszaugi hídon lehetséges. Tiszakürt 
rendelkezik csónakkikötővel, amely azonban jelenleg 
használhatatlan, és felújításra szorul. A lakosság 
véleménye megoszlik abban a kérdésben, hogy a 
folyón való átkelés és a közlekedés lehetősége miként 
minősíthető. 

Tiszakürt ármentes szinten épült halmaztelepülés, 
egykor kertes volt. Építkezését a múltban tornác 
nélküli vályogházak, határában szőlőbeli kunyhók 
jellemezték. A 1960-as évektől a vályogházak jó része 
téglaépületekre cserélődött ki, azonban az eklektikus 
építkezési stílus nem tett jót a faluképnek. Jelenleg az 
épületek nagy része elhanyagolt állapotban van. Ez a 
tény egyben árulkodik a lakosság életkörülményeiről, 
anyagi lehetőségeiről, és a környezet ápolásához való 
hozzáállásáról. A köztéri parkok és területek, 
valamint a házak udvarai és kertjei általában 
gondozatlanok. 

Az ivóvízvezeték-hálózatba a lakások 71, 6 %-a 
kapcsolódik. A lakosság az ivóvíz minőségével 
elégedett. A településen nincs kiépítve 
csatornahálózat. Ennek jelentőségét a megkérdezett 
lakosok nem tudták megítélni. Szemétszállítás, 
szeméttárolás nincs megoldva a községben. A 
háztartások közel egyharmada rendelkezik 
gázellátással, és 42%-a telefonvonallal. 

Mind a turizmus, mind egy új gazdasági 
szerepvállalás megvalósításához szükség van az 
infrastruktúra fejlesztésére (a falu képének 
rendezésére, utak minőségének javítására, 
csatornahálózat kiépítésére, szemétszállítás 
biztosítására, a telefonhálózat bővítésére, 
csatlakozások számának növelésére, az Internethez 
történő csatlakozásra), melyhez azonban jelenleg 
helyi erőforrások nem állnak rendelkezésre. 

Somodi Mihály 
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Az a tény, hogy valaki egy adott jegyben született, azaz a Nap az adott jegyben volt születésének 
pillanatában, nem jelenti azt, hogy feltétlenül az arra a jegyre jellemző tulajdonságok megvannak benne, 
vagy hogy csak azok színezik személyiségét. Dugó Dani tulajdonságait, személyiségét (és a rá ható 
sorsszintű tendenciákat) csak az ő egyéni (pontos születési pillanata és helye szerint elkészített) 
horoszkópjából, és különböző asztrológiai módszerek segítségével tárhatjuk fel. 

Azt azonban bárki láthatja, hogy az általános jellemzések is töbnyire megállják helyüket. 
Nézzük a zodiákus (állatöv) második négy jegyét! 

Oroszlán: 
Őseleme: tűz; minősége: szilárd 
Színe: arany, bíbor 
Fémje: arany 

Köve: gyémánt, rubint 
Röviden: méltóságteljes, nyugodt, ragyogó, finom, ínyenc, bátor, hű, okos, jó szervező. Ugyanakkor lehet gőgös, 
elbizakodott, despota, hiú, hűtlen, tekintélyféltő 
Uralkodó bolygója: Nap 

Szétáradó erőkifejtés jellemző rá, önérvényesítő, jó szervező, vezetésre termett; önössé, önzővé válik, ha a 
határokat túllépi. Keveredik a szeretet és az önösség. Az oroszlánok jó családfők, jól gondolkodnak a családról, 
ugyanakkor nem elégíti ki őket a családról való gondoskodás, más csoportok felett is "császárkodni" akarnak. 
Amikor ő ad, azért ad, hogy lássák. Ő a góré. Nagyon szeret reprezentálni, a középpontban lenni. Királyi, gőgös, 
előkelő, méltóságteljes, nagyvonalú, tekintélyes, szívélyes, barátságos, nagylelkű, jóakaratú, bőkezű, önérzetes. A 
kritikát nem bírja elviselni, csak nagyon finom formában: lelki sérülésre való hajlam. 

Eltorzultan: hatalmi komplexus. Ő a nagykutya, nem elégszik meg a második hellyel, önteltté válik, túlbecsüli 
magát, és sznobbá válik. 

Ha gyorsaságát türelmetlenséggel éli meg, a kockázatvállalását is vakmerőség irányítja így az "adakozást" a 
túlzott költekezés fogja fölváltani. 

Betegségre való hajlam: szív, hát, érrendszer 
Foglalkozás: vezető alkat: valamilyen vezető pozíció, felelősségteljes, többnyire irányító munkakörben érzi jól 

magát. 

Szűz: 
Őseleme: föld; minősége: változó 
Színe: szürke 
Fémje: higany 

Köve: jáspis 
Röviden: részletező, rendszeres, alkalmazkodó, kritikus, nagyon szerény. Lehet szőrszálhasogató, szkeptikus, 
könynyen sértődő, határozatlan, prűd, hipochonder. 
Uralkodó bolygója: Merkúr 

Önös, önző, de ezt mindig leplezni tudja, mert mások szolgálatába állítja magát. Takarékos, a maga erejével is. 
A természetes szerénysége az akadálya annak, hogy kimutassa érzelmeit. Hajlamos a betegségekre. Óvatos és 
aggodalmas. Képes a szúnyogból is elefántot csinálni. Általában jó dolgozó, a leggyakorlatiasabb jegy. Alárendelt 
szerepben jobban érzi magát, még akkor is, ha az fáradtságos neki. Pontossága, részletezése, aprólékossága teszi őt 
(akár) jó tudóssá.Tisztaság- és rendmániás, gyakorlatias, aprólékos, pedáns, szőrszálhasogató, kényes, tartózkodó, 
alkalmazkodó, szolgalelkü, barátságtalan. 

"Eltorzulva": Tartózkodó, ha ezt túl negatívan éli meg, visszahúzódó, mogorva. Szőrszálhasogató. Az aprólékos 
részletezés miatt nem tudja az egészet átlátni. Bántó, élesen, kritikusan kimondja a véleményét. Tartózkodó mivoltát 
barátságtalanságnak éli meg a környezete. Önbizalomhiány jellemző rá. 

# 
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Betegségre való hajlam: bélrendszer (köszvény). Hajlamos mérgezésre, allergiára, csínján kell bánnia a 
narkotikumokkal. 

Foglalkozás: könyvelő, ügynök, kritikus, orvos, tanár, tisztviselő, titkár. Bármilyen foglalkozás az 
egészségügyben. Kutatási munkában nagyon eredményes. 

Mérleg: 

Ö C^seleme: levegő 
Színe: kék, rózsaszín 
Fémje: réz 

Köve: topáz, malachit, gyémánt 
Röviden: harmonikus, kiegyenlítő, szimpatikus, becsületes, kedélyes, élre vágyó, előzékeny, megbízható. 
Ugyanakkor nem kitartó, rendetlen, szeret elegáns lenni - sznob, hiú. 
Uralkodó bolygója: Vénusz 

Nem szereti a túlzott rendszerességet, aprólékosságot. Őszinte, öntudatos, kevésbé önző. Fontos: béke és 
diplomácia. Jó alkalmazkodó, kellemes társalgó. 

Fontos a szép otthon. A szerelmet önmagáért (a szerelemért) szereti. Élvvágyó. A mérleg férfi a szerelmet 
bókolásként tekinti a saját férfiasságára nézve. A társ egy fontos kellék. A mérleg gyermek a legnépszerűbb (a 
tanítók és tanárok körében is). 

A mérleg elégedetlen a valós élettel, semlegességre törekszik (mindkét oldalra nézve megértő - pl. egy 
konfliktusban). 

Rossz tulajdonsága: a lustaság nagymestere. 
Jelleme jó, nemes, előkelő, összehangolt. Szereti a művészeteket, előfordul, hogy valamilyen fokon rendelkezik 

is művészi hajlamokkal. 
Betegségre való hajlam: vesebántalmak, fejfájás. Nem kifejezetten beteges. 
Foglalkozás: diplomáciai érzéke, megbízhatósága révén sokféle munkakörben előfordul; szépérzéke és művészi 

hajlamai is sokféle munkára teszik alkalmassá. 

. . . . . Skorpió: 
' "j'V: ' • Őseleme: víz; minősége: szilárd 

Színe: mélyvörös 
Fémje: vas, plutónium 

Köve: gyémánt 
Röviden: elmélyült, misztikus, beleérző hajlammal rendelkezik, misztikus, titokzatos, nagyon büszke, nagyon 
határozott, nagyon kitartó, nagyon erélyes. 
Uralkodó bolygója: Plútó (Mars) 

A legszélsőségesebb típus. A régiek szerint a legnagyobb szentek, ugyanakkor a legnagyobb gonosztevők is 
lehetnek. A dolgok legmélyére hatol, úgy az anyaginak, mint az anyag felettinek. Mindent meg akar ismerni. A saját 
útját járja; nagyon mély belső erők irányítják. Nagyon nehéz, sőt inkább lehetetlen nála a felszín mögé nézni, nem 
lehet tudni, éppen mi játszódik le benne. Gyors, átható felfogás jellemzi gondolkodását, szellemileg fejlett. Egyes 
asztrológusok szerint ötször állt sorba, amikor az észt osztották, de ezt sokszor nem tudja kihasználni, mindig a 
szexen jár az esze. Ezt a nagyon erőteljes szexuális energiát képes azonban intellektuális energiává transzformálni. 
Bátor, hallgatag, titokzatos. 

"Eltorzulva": túl érzéki, minden mocsokban meghempereg, bosszúálló, brutális, bizalmatlan, nagyon ravasz. 
Betegség: Nemiszervek megbetegedése. Sérülés, törés, kelés, gyulladás, láz, de gyorsan gyógyul. Torok- és mi

rigyproblémák. 
Foglalkozás: detektív, nyomozó, kutató, vegyész, gyógyszerész, pszichológus. 

Almás gyerek 
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"Állatkert Jászberényben?" - néznek rám sokan 
csodálkozva hallgatótársaim közül, amikor szóba 
hozom, hogy milyen tök jó, meg minden. Nos, létezik, és 
azt kell mondani, nem is akármilyen. 

A Jászberényi Állatkertet az egykori LEHEL 
Hűtőgépgyár hozta létre 1979-ben. Az állatkert egyúttal 
növénykert is, amely megközelítőleg az összterület felét 
teszi ki. 

A csekély összegű belépő lecsengetése után máris 
beléphetünk a kapun, és a levegő egyszerre megtelik 
izgalmas hangokkal, érdekes szagokkal. Én hirtelen azt 
sem tudtam, merre induljak, mindent látni akartam 
azonnal... Miről is meséljek? 

Van itt sok minden! "Párduc, oroszlán, gorilla, 
makákó, bambusznád, majomkenyérfa, kókuszdió, 
szavannák, fekete nők... óóóóó..." na jó, oroszlán és 
makákó kivételével a többi nincs, de azért énekelni talán 
szabad... 

Állat biztos, hogy több van, mint látogató, éppen 
csak lézengtek az emberek, akárhányszor is voltam, 

tehát szinte "igazi" természet. Azt 
nem tudni, a hatalmas rácsok 
mögött menynyire érzik jól 
magukat az állatok, de 
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látványosak és 
érdekesek. Az 
állatsimogató-
ban lehet kecs
két és nyulat 
b a b u s g a t n i , 
csak vigyázva, 
mert mindent 
m e g r á g n a k , 
farkasszemet 
nézni farkassal, 
és akár min
den mással, az 
oroszlánokat, tigriseket ne idegesítse senki, mert úgysem 
reagálnak... 

Van egy üvegház, ami talán a leginkább marasztaló... 
na, nem csak azért, mert itt jó meleg van, és télen nincs 
kedved kimenni, hanem főleg azért, mert itt láthatók 
apró majmok, akik egész nap produkálják magukat, 
terráriumban vannak óriás csótányok, botsáskák, de a 
csúcs (nekem) a madárház, ahová ha belépünk, madarak 
repkednek mindenféle színben közvetlenül mellettünk; a 
földön (hol is máshol?) tengerimalacok csócsálják a 
kaját, kis medencében aligátorteknős pislog a víz alól, 
szóval mintha egy őserdőben lennénk... 

Jön a jó idő, lehet indulni a szabadba, megér egy 
sétát, a lustábbak buszra is pattanhatnak, megrövidül így 
az út. 

Kis segítség: 
Címe: Jászberény, Fémnyomó út 3. (a Hűtőgépgyár 
mellett) 
Nyitva tartás: nyáron: 9-18, 
télen: 9-16 
Jegyárak: felnőtt: 250 Ft; 
diák, nyugdíjas: 200 Ft 

Fazekas 
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Gyermeksziget 
Ezúton szeretnénk figyelmetekben ajánlani 

az Interneten működő szakmai oldalt, a 
Gyermekszigetet, (www.gyermeksziget.hu), 
melyen a közelmúltban indították be az 
ingyenesen működő pedagógus állásbörzét. 
Ezen rovaton keresztül szeretnék a szerkesztők 
megkönnyíteni á pedagógust kereső oktatási 
intézmények és a munkavállaló pedagógusok 
egymásra találását. Szeretnének minél több 
kollégának lehetőséget adni a gyors 
elhelyezkedésre. Természetesen másnak is 
érdemes ellátogatni a fent említett honlapra, 
mivel sor érdekes információt tartogatnak a 
különböző rovatok: Aktuális; Virtuális óvoda; 
Óvónő válaszol; Szülők egymás közt; Oktatási 
intézmények; Alkoss velünk!; Fotóalbum; 
Szolgáltatók; Szórakozás... 

Ha van egy kis időd, tégy egy kirándulást a 
Gyermekszigeten! FE 

\ . 
Larkinor 

avagy 
kalandok a hálózat szigetén 

Az informatika világát éljük. Mindent átszőnek a 
kábelek, a hálózati csatlakozók. Az Internet 
beférkőzik a tudatunkba. Lassan a gyermekek is a 
számítástechnika rabjaivá válnak. Ugyanúgy, ahogy 
mi is, itt, a Zsebzsiráf 
szerkesztőségében. 

Pár héttel ezelőtt hívta fel 
Gede a figyelmemet egy 
érdekes játékra a neten. 
Állítólag valami Internetes 
szerepjátékról van szó. Va
kargattam a fejem aztán beírtam a címsávba: 
www.larkinor.hu. Rögvest ki is derült mit 
ajánlgatott nekem a kedves Fater. Egy online 
Internetes szerepjátékot. Hasonló a levelezős 

szerepjátékokhoz, csak ez 
ingyen van, és naponta 
játszhatsz vele. 

Egy bevándorló kalan
dozóval játszol Larkinor 
szigetén, aki a falujában nem 
jutott megélhetéshez; idejött 
és próbálja visszafizetni a 

viteldíjat a királynak. Sacc/kb. erről szól a játék, 
persze vannak gonosz varázslók és ronda szörnyek, 
meg minden ehhez hasonló, 
ami egy igazi jó fantasy 
világhoz kellhet. A játék 
alkotói kis színes illuszt
rációkkal is díszítették a 
játékot, amelyek nem túl 
színvonalasak, viszont jót 
lehet rajtuk röhögni. Ez 
jellemzi az egész játékot: rejtett poénok, és 
hatalmasabbnál hatalmasabb marhaságok. Aki 
szereti a Hősemberhez illetve a ttc-hez hasonló 
játékokat, az feltétlenül nézze meg a fentebb 
említett címet, meglepően jó élményben lesz része, 
ha regisztráltatja magát. -gázsi-
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Szögöd hírős város 
Eddig életemben egyszer jártam Szegeden. Kilenc, vagy 

tíz éves lehettem, túl sok mindenre nem emlékszem, csak arra, 
hogy ott van a fogadalmi templom, és hogy irtózatos 
hasmenésem volt. Hazafelé majdnem karamboloztunk, s 
apám, hogy elterelje a gondolataimat az anyagcsere
folyamatok varázslatos világáról, arra kért, hogy jegyezzem 
meg a vétkes kocsi rendszámát. A fehér Lada 1500-ös 
rendszámát még ma is fújom: ADN 147. Hazaértünk, s nem 
gondoltam, hogy szűk tizenhárom év múlva újra e kedves 
megyeszékhely vendége leszek... 

December 1. Gólyabál. Egy hónapos megfeszített 
keringőpróba után végre ott álltunk, hogy megmutassuk, 
hogyan is kell keringőt táncolni portugál népzenére. Amit már 
a próbák során is gyanítottam, az az előadáson végleg 
bebizonyosodott: Fred Astaire szelleme nem belém költözött a 
jó öreg táncos komikus halála után... A többiek szerencsére 
egész jól ropták, így végül is azt hiszem sikeres volt az 
előadás. Ezután végre kezdetét vehette az önfeledt örömködés 
kezdetben a Zanzibár, majd a Logaritmus, és néhány 
számomra teljesen ismeretlen együttes zenéjére. Ez azonban 
nem gátolt meg abban, hogy felhőtlenül jól érezzem magam, s 
ez, mint később kiderült, nem vezetett túl sok jóra. 
Szerkesztőim azt mondták, hogy egy főiskolai újságnak nem 
feltétlenül arról kell szólnia, hogy a diákok hol, mennyire 
rúgtak be, így ezt a részt rövidre is zárnám azzal, hogy nagyon 
eláztam. Hajnal felé már éreztem, hogy jóból is megárt a sok, 
így utamat az albérlet felé vettem. Mikor az ajtó kilincsét 
ráncigáltam újabb mondás valóságtartalmát voltam kénytelen 
belátni: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! A főbérlő 
kb. három hete szólt, hogy ha kulcs kell, keressem meg, én 
meg lusta disznó voltam, no meg a havi bérleti díjjal is sáros 

voltam, így Ferit (ő volna a főbérlő) messziről elkerültem. 
Gond egy szál se, felhívom Andrist (lakótárs 1), kicsit morcos 
lesz, de csak lejön kinyitni. A mobilom viszont úgy gondolta, 
hadd aludjon szegény Andris, és lemerült. A számát fejből 
nem tudtam, más terv után néztem. Fogtam pár kis kavicsot és 
elkezdtem az ablakunkat dobálni. Eredmény semmi, mély 
alvó ez az Andris gyerek, annyi szent. Hál' Istennek Feri 
akkortájt vakolta a házát, így a vakolóállvány ott árválkodott, 
szinte várta, hogy felmásszak rá és megpróbáljak így bejutni a 

konyhába. Fel is men
tem rá nyomban, de a 
konyhaablak zárva volt. 
Amióta itt lakom sose 
volt zárva, most igen. 
Andris kezdett a bö-
gyömben lenni! Elin
dultam hát megkeresni 
Robit (lakótárs 2), rá 
még emlékeztem, hogy 
valahol láttam az este 
folyamán. Gondolata
im messze elkalan
doztak, miközben bak
tattam; őszintén szólva 
azt se tudom merre jártam, amikor fura dolog történt velem: 
megállt mellettem egy busz és kinyitotta az ajtaját. 
Körbenéztem megállónak se híre, se hamva. Isteni jelként 
fogtam fel a dolgot, felszálltam rá kértem egy jegyet a 
végállomásig, majd leültem, és rögvest el is aludtam... 

...valami fickó rángatja a kabátomat, hogy most már 
szálljak le, mert itt a vége, fuss el véle... Leszálltam, 
verőfényes napsütés és tök ismeretlen táj fogadott. A 
legközelebbi taghoz mentem oda egy kis útbaigazításért, hogy 
vajon hogyan is találok vissza a főiskolára. Pár percig ő is 
mondta a magáét, hogy mi merre van, meg én is, hogy arra 
nem hiszem, és ilyen- olyan utcát nem ismerek, mikor fény 
derült a nagy titokra: nem egészen Jászberényben vagyok. 
Nem is Jász- Nagykun- Szolnok megyében. Szegeden 
voltam... 

Vannak napok, amikor az embert mozgató erők 
összefognak, hogy megtréfálják őt. Ilyenkor a halandó két 
dolgot tehet: 1. hagyja magát, és megpróbálja maga is élvezni 
a dolgot, 2. szembeszáll száll velük, és szív egy még 
nagyobbat. Én hagytam magam, nem mellékesen embertelen 
éhes voltam, így felkerestem a tizenhárom évvel ezelőtti 
ittjártamkor megismert és megszeretett Százéves cukrászdát. 
Azóta nem ettem indiánért, egyfelől örültem tehát, hogy 
ebbéli mulasztásomat imigyen bepótolhatom. A számlát 
meglátva arcomra fagyott a mosoly, épphogy ki tudtam 
fizetni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy szép volt, jó volt, de 
köszönöm Szegedből nekem ennyi bőven elég. Megkerestem 
a vonatpályaudvart, majd felszálltam az első pesti vonatra, 
persze pénz és jegy nélkül, ami engem kevésbé, a kallert annál 
jobban frusztrálta, gyorsan meg is vágott négyezerre, hadd 
legyen teljes a napom. Ugyanezt tette a HÉV ellenőr is, de 
ezen meg sem lepődtem, azok köztudottan köcsögök. A 
Gödöllő-Vácszentlászló busz sofőrjét szerencsére ismertem, 
hajlandó volt ingyen hazavinni, amin erősen meglepődtem, 
úgy tűnt, a velem szórakozó erők megsajnáltak, és új áldozat 
után néztek, én épségben hazaértem és aludtam egy nagyot. 
Anyám elmondása szerint olyanokat mormogtam álmomban, 
hogy "Andris engedj be, kérlek, nem hallod?!" 

Csaba 
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Farsang, sze 
A báli szezon végén került megrendezésre a Farsang a fő

iskolán, az ebédlőben a tervek szerint 19-02 óráig. A 
szervezés hosszadalmas és bonyolult munkáját minek is 
taglaljam, a lényeg az, hogy valamivel fél nyolc után már 
minden készen várta a vendégeket, akik elkezdtek 
szállingózni szépen lassan. 

A pultnál vártuk a fejleményeket, ugrásra készen, hogy 
mikor jön az első vendég... hát, eltelt egy kis idő, amire 
eladtam az első üveg sört (ugye, Gergő). De aztán... 

Szinte észrevétlenül telt meg a terem, megérkeztek az első 
jelmezesek is egy nagy csapat boszorkány képében, volt 
démonasszony, punk stb. 

Az élet beindult, a három kocsmáros már kapkodott jobb
ra-balra, sikerült kivégezni egy üveg vörösbort is, ami a 
földön végezte pályafutását. 

Repkedtek a különféle italnevek, alkudozások folytak, sőt 
szép lányok még a bájaikkal is igyekeztek némi 
kedvezményes nedűre szert tenni... persze hasztalanul... 

A kellő számú érdeklődő és versenyző összegyűlte után 
elindulhatott a felvonulás! 

Boszorkányok vonszoltak be egy magatehetetlen 
úriembert, egymás bőrébe bújt fiatalok jelentek meg, egy 
óriáscsecsemő totyogott be méretes pelenkájában, és 
megjelent egy eléggé illuminált "kispapa" is, duzzadt 
pocakján látszott, bármikor kipottyanhat a jövő nemzedéke 
(később metamorfózison ment át és egy botra támaszkodva 
hirdette, hogy ő a gyűrűk ura). 

Az eredményhirdetés után - minden felvonulónak, 
csoportnak jutott egy üveg pezsgő - a nyertesek büszkén 
kortyolgathatták buborékos díjaikat. 

rvező-szemmel 
A hangulat fokozódott, ment a talpalávaló, ropták is az 

emberek becsületesen, s egyre többen és többször járultak a 
büféhez. 

így történt ez, s amikor elkövetkezett a záróra ideje, hajnal 
kettő, úgy döntöttünk, a lelkes, bár megfogyatkozott tömeg 
megérdemel némi időt, s eltoltuk a zárás idejét. Bekövetkezett 
azonban az a törvényszerűség, hogy egyszer mindennek vége 
szakad... a zárt ajtók azonban nem mindenkinek jelentették a 
rendezvény végét, a pilledt gárda még "semmi perc alatt" 
rendet rakott, s elintézte azon teendőit, melyeket ilyenkor 
kell... 

Még talán annyit, hogy életre kelt egyszer egy szokás, mi
szerint e rendezvényt a mindenkori másodéves művelődés
szervező szakos hallgatók bonyolítják le. Nos, ez most sajnos 
nem így történt... csak buzdítani szeretném a mostani 
elsősöket, hogy csináljunk hagyományt ebből, és jövőre 
vegyék kezükbe a munkát. Itt a vége, fuss el véle. 

Fazekas 

Szocio-farsang 
5 rekesz sör, 30 liter bor, 36 liter kóla, 10 liter 

Sprite... (tömény nem volt). Ezek voltak az első szocio-
farsang folyékony kellékei, de a buli nem erről szólt. 

2002. 03. 05-én a "B" épületbe ellátogattak a főiskolások, 
főként olyanok, akik eddig még nem is jártak e helyen. Nem 
voltak sokan, de ők tényleg bulizni jöttek. 
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A zenéken kívül különböző, a szervezők által 
megálmodott szórakoztató programok várták a nagyérdeműt. 

20.00-kor kezdődött a jelmezverseny, amelyben számtalan 
ötletes kreációt értékelhetett az 5 tagú zsűri. 

Az eredményhirdetés a közönségdíjnál kissé megakadt, 
ugyanis a közönség egy kis hazafias csoportja nehezményezte 
a bizottság eltérő döntését. Ettől függetlenül a tánc 
folytatódott, méghozzá két szinten is. Az emeleten a disco-
zene kedvelői tombolhatták ki magukat, a földszinten pedig 
nosztalgiazenék (enyhe alternatív színezettel) varázsoltak 
nagyon jó hangulatot. E mellett a szervezők gondoskodtak 
más jellegű programokról. Ennek csúcspontja a 24 óráig tartó 
házasságkötés, amit okirattal, fényképpel és csókkal 
hitelesítettek. (Ha megengedtek egy személyes megjegyzést, 
én 5 percen belül négyszer mondtam ki a boldogító "IGEN"-t, 
és ezzel a számmal jócskán a társaság alján kullogtam...) 
Természetesen megvolt a rendhagyó tombolahúzás is, melyet 
a szervezők nagyszámú ötletes nyereményei színesítettek. A 
résztvevők kitartó része éjfélig mulatott és fogyasztott... 

Gulyás István I. S 
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1, 1354 Ft 
2, 1200 Ft 
3, 1180 Ft 
4, ez egy köcsög kérdés 

I r o d a l o m : 

A, Kinek a verséből idézünk? "Pató 
Pál úr közbeszólt, ej, ráérünk arra 
még!" 
1, Arany János 
2, Petrovics Alexander 
3, Juhász Gyula 
4, Petőfi Sándor 

B, Melyik költő a kakukktojás, miért? 
1, Baudelaire 
2, Rilke 
3, Arany János 
4, Tóth Árpád 

C, Hol született Ady Endre? 
1, Budapesten 
2, kórházban 
3, Érdmindszenten 
4, Sátoraljaújhelyen 

Kultúra: 

A, Hol található a híres hangverseny
csarnok, aScala? 
1, A Budafoki út mellett, csak ma már 
Skálának hívják 
2, Madridban 
3, Milánóban 
4, Párizsban 

B, Hogy hívták Colombus 
vezérhajóját? 
1, Santa Fe 
2, Santa Clara 
3, Santa Maria 
4, San Sebastian 

C, Melyik a kakukktojás, miért? 
1, Schindler listája 
2, E.T. a földönkívüli 
3, Cápa 
4, Truman show 

Vegyes: 

A, Ha két cent Hubertus (3*12-
4*7)+(52-17*2-7+5)-4 Forint, akkor 
mennyibe kerül 1 liter? 

B, Ki alapította az első nyomdát 
Magyarországon ? 
1, Guttenberg 
2, Hess András 
3, Károlyi Gáspár 
4, Magvető Endre 

C, Mikor volt a Bastille ostroma? 
1,1879 
2, 1798 
3,1789 
4, 1897 

Sport: 

A, Ki volt az a labdarúgó, aki az 
elhíresült Angol - Magyar labdarúgó 
mérkőzésen is szóhoz jutott, és még 
életében lovaggá ütötték? 
1, Sztenli Mátyás 
2, Bobby Charton 
3, Puskás Ferenc 
4, Stanley Matthews 

B, Melyik város labdarúgócsapata a 
Schalke 04? 
1, Hannover 
2, Gelsenkirchen 
3, Köln 
4, Mainz 

C, Melyik csapatban nem játszott 
Dávid Kornél? 
1, Chicago Bulls 
2, Detroit Pistons 
3, Denver Nuggets 
4, Toronto Raptors 

Földrajz: 

A, Mit jelent magyarul: Argentína? 
1, semmit 
2, tüzes föld 
3, ezüst országa 
4, jó levegő 

B, Mi Washington megye székhelye? 
1, Seattle 
2, Boston 
3, Salt Laké City 
4, Washington 

C, Mi Albánia fővárosa? 
l,Riga 
2, Tirana 
3, Szmolenszk 
4, Szarajevó 

Megfejtések: 

4, 4 (ő nem írt olyan verset, 
melyben az állatok emberi 
tulajdonságokat személyesítenek 
meg), 3, 3, 3, 4 (ezt nem Spilberg 
rendezte), 2, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 1, 2, 

Értékelés: 

15-14 pont: Gratulálunk! Ön vagy 
belopódzott a gépterembe, és 
megtalálta ezt a tesztet a 
dokumentumok könyvtárban, mielőtt 
kitöröltem volna, vagy tényleg tud 
valamit. Szülei most nagyon büszkék 
lehetnek önre. 

13-11 pont: Az átlagosnál 
valamivel jobb teljesítmény, azért ne 
szálljon el magától, hibái 
megmutatták, ön is ember! 

10-9 pont: A nagy szürke átlag. 
Szedje össze magát, és nézze sokat a 
Legyen ön is milliomost, mert ez így 
elég vékony... 

8-6 pont: Maga is főiskolás? Hát 
ide már bárkit beengednek? 

5-4 pont: Nem tudom, miért 
gondolja minden szőke nő, hogy ő a 
kivétel! Törődjön bele a 
megváltoztathatatl anba. 

3-1 pont: Csodálom, hogy a 
kérdéseket még el tudta olvasni! 

0 pont: Az ön intelligencia
hányadosa még akkor is egy 
számjegyű, ha négyzetre emeljük! 

Csaba 
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Fenn, tetőn 
Idegesen bámult lefelé. Ujjait 

tördelve figyelte a szomszéd szálloda 
teraszán napozókat. Köztük is a nőket. 
Izzadt haja a szemébe csúszott. Gyorsan 
kiseperte, és a padka mögé bukott. Ideges 
volt. Széthajtotta a mellette lévő színes 
magazint, és szemügyre vette az oldalon 
lévő fiatal fotómodell bájos képét. 
- Gyönyörű! - gondolta. Remegve ismét 
átkémlelt a szemközti napozóra. Ott volt! 
Fiatal és gyönyörű. Ha tudta volna, mikor 
elvállalta ezt a munkát, biztos másképpen 
dönt. Felemelte a látcsövet és belenézett. 
Szeme sokáig elidőzött a tökéletes 
idomokon és a lány arcán. Visszaült. 
Gondolatai kavarogtak, érezte, hogy 
szédül. Biztos a meleg. Ha nem teszi 
meg... de... ha mégis, akkor... 
- Francba! 

Tekintete a felmosóra tévedt, majd a 
tetőre. Fel is kell még mosni, 
máskülönben még gyanút fognak. 
Kinyújtotta kezét; remegett. - Nem, nem! 
- kiabált magában. - Nem szabad! Olyan 
szép és ártatlan... még csak tizenkilenc 
éves... de ha mégis... Nem! Meglesni és... 
Meglazította övét. Gyűlölte magát ezért, 
undorítónak tartotta, amit tesz. És mégis 
meg kellett tennie, kellett. 
Elbizonytalanodott. Újra kinézett. -
Semmit sem gyanít... Szemeit lecsukta, 
nagy levegőt vett és kifújta. Ez előbbre 
való. - Mégis meg kell lennie. - zárta le a 
vitát magában. - De ez volt az utolsó. 
Mostantól normális ember lesz, 
pszichiáterhez megy majd, elfoglalja 
majd magát, az segít... mert, mert ez nem 
normális. 

Újra látcsőbe nézett. A lány békésen 
napozott. 0 kényelmesen elhelyez
kedett. Lassan követte a test vonalát majd 
a fejnél megállt. - Most, és ezzel vége! 
Soha nem veri el a pénzét. Csak ezért 
vállalta el a melót. Normális lesz! Vett 
egy nagy levegőt... nézte a lány fejét, 
kereste a szemét és megállt a 
homlokánál. Pont a szárkeresztben volt... 
és akkor meghúzta a ravaszt. 

N.N.Z.: Flash 
H. P.-nek köszönettel 

hegycsúcs 
indiánzene 

tűz a hátad mögött 
mámoros nyugalom 

szép vagy, és én is szép vagyok 
szépségünk egymásból táplálkozik 

fényben úszik az arcod 
kisimul a közeli tűz melegétől 

érintések 
finomak, puhák, de nem emberi 

angyal vagyok 
olvadásig összefonódott ujjak 

a kékesfekete óceánban remegő sarló 
elcsúszik a tér, s mi sziklák leszünk 

egy fönti kéz vésett ki minket 
és átadott az öröknek 

már tudom, mi az az idill 
köszönöm 

köszönöm a varázslatod 
általad élek 
az álmodból 

mert nem akarod nélkülem 
elpárolog körünkből a tér 

már csak puha ajkakat érzek 
látom az áttetsző, eltűnt levegőt 

értelem a létezésben 
lágyan elkeveredett dimenziók 

nincs különbség a kultúrák között 
a lét csak szellemi síkon érvényesül 

pedig érzem, hogy csókolózunk 
megnyíltak a tudat eddigi rejtekei 
a szív, lélek, test és agy ugyanaz 

érzékelésük egy helyről fakad 
"emberi mivoltunk" megsemmisült 

Ez az EMBERI MIVAN 
! 

Fütyű Péter: Az a fény 
A térből kiugró 

nyúlványok közt 
suhan a fény 
magányosan, 
lefetyelvén 
ólom súlyát 
az elébe törő 
sötét fölött, 

s meg nem állva, 
várván sorsának 
kicsiny előjelét, 
szemlél, tekint, 
elfolyik a nála 

gyorsabb, 
néhol a megint 

megintő 
messzeséget 

teremtő 
időtlen terek 
mélységében, 

és esdeklő 
zajok, hangok 

sóhajok 
suhannak ki 

szelekként belőle 
mégsem viszik előbbre 

a helyben haladó, 
céllal tébláboló 

hideg-fedte 
forró, rozsdás, 

fakulhatatlan áldomást! 

Fister Vivien: Magyar fiatal 
Ami csodás álom - románc keltett 
ma csak ébrentartott lélegzetem 
Miért kérdésre válasz a kérdés 

Soha mindig érző energiám 
Új gliát oszt nekem, 

mely úgy érzem valóban támaszt 
S hiszem a lépést remélve, hogy 

táplál is valóban igazán. 
Részvét a zavart 

érzés-bombákból, 
akik hirtelen nihillista szervezetként 

a tavaszi X-emet követelik 
Pedig csak én érzem belőlem 

kicsikarónak 
hisz a törvény szertelen történelem 

ezen az írásomon is új szavakat 
alkot. 

A sok sótlan szavatlan gondolat 
Az érzésmentes érzelem, ami 

csak szóvégződést vár, 
mely képez, 

hisz őt más nem követheti. 

Köszönjük az írásokat, amiket 
eddig eljuttattatok hozzánk. 
Továbbra is várjuk alkotásaitokat, 
melyeket szívesen közzé teszünk a 
lap hasábjain! 
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DRUKK 
Csillogás, befolyás, verseny és milliók. Ezekkel 

a szavakkal lehet jellemezni a manapság a tévén 
visszaköszönő show-műsorokat. Na, ezen fent 
említettek egyike sem képezi gerincét a fantasztikus 
stílusú új kvíz-vetélkedőnek, mit a közszolgálati 
adó sugároz vasárnap reggelente. A neve az 
ötlethiányosok legcsodálatosabb módszerével lett 
kiválasztva, és amidőn az úr monda: légyen 
világosság, emigyen lett DRUKK ennek a pompás 
milliónyi kíváncsi tekintetet vonzó adásnak a címe. 

Adásonként négy főiskola, illetve egyetem 
csapata küzd a díjként felajánlott kétszázezer 
forintért. Ezért a pénzért egyszer egy, már otthon 
összepróbált, mini darabot kellett bemutatni, ami 
legalább érintőlegesen foglalkozott az akkor 
aktuális karácsony témájával. Illetve 
villámkérdésekre kellett villámgyorsan válaszolni. 
Na, megvolt a nem mindennapi "párbaj", ahol 
szóban (viccesen) megküzdött két-két csapat egy-
egy tagja. Amúgy ebben az adásban a Szegedi 
Tudomány Egyetemmel, a Debreceni Hittudományi 
Egyetemmel és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemmel szemben szálltunk ringbe. 

Arról, hogy mi ketten hogyan, s miért lettünk 
csapattagok, csak halvány elképzeléseink vannak: 
Gergő egy nagypofájú állat, én pedig talán a testi 
fogyatékosságok iránti toleranciát voltam hivatott 
fémjelezni. A felvétel Nagykovácsiban volt, amiről 
addig azt sem tudtam, hol van. Most sem tudom, ez 
pedig annak köszönhető, hogy Gergő primitív 
kommunista indulókkal traktált egész úton. 
Boldogan szálltunk le tehát a buszról, ahol 
egyből operatőrök siserehada rohamozta meg 
társaságunkat. Előlük a stúdió lerobbant falú 
büféjébe menekültünk, ahol izgatottságunk 
tovább fokozódott egyenes arányban az 
elfogyasztott forralt bor menynyiségével. 
Tehát megérkeztünk, de nagyon... 

Mindannyian mosolyogjatok és 
tapsoljatok, amíg csinálunk egy közelit - adta 
parancsba a rendező. És mi tapsoltunk és 
mosolyogtunk! És tapsoltunk és 
mosolyogtunk akkor is, amikor a patkány
képű, bunkó műsorvezető nyíltan hazugnak 

nevezte az iskolánk által meghívott vendéget, Cseta 
Beátát. Aki mintegy mellékesen ugyanezen 
csatorna vezető híradósa. És mi tapsoltunk és 
mosolyogtunk akkor is, amikor a sztár-együttesként 
beharangozott Éden "zenekar" két tagja erősítő, 
mikrofon és hosszabbító nélküli live koncerttel 
örvendeztetett meg minket. Még akkor is tapsoltunk 
és mosolyogtunk, amikor a minket megillető pontot 
a szomszéd csapat kapta. Azon már inkább csak 
mosolyogtunk, hogy a győztes iskolát megillető 
kétszázezer forintot zsebből fizette ki a nagyszerű 
műsor kiváló képességű vezetője. 

Mindezen negatív dolgok ellenére az iskolánk 
méltó volt nevéhez, és a versenyző csapat tagjai 
legalább annyira derekasan helyt álltak a 
kihívásokkal és feladatokkal szemben, mint 
amilyen nagyszerűen biztatott a szurkolótábor. 
Talán épp ennek köszönhetjük, hogy, bár a zsűri 
számára nem voltunk elég jók, a közönség 
mellettünk voksolt, és ezzel tovább lökött minket a 
versenyben. A következő megmérettetés március 
13-án volt, nem máshol, mint itt, Jászerényben. 
Erről részletes tájékoztatást következő számunkban 
adunk. 

A csapat tagjai: Bán Zsuzsanna, Bányai 
Amanda, Bama Jenő, Fütyű Péter, Hegedűs Aletta, 
Kenyó Melinda, Marék Csaba, Somodi Mihály, 
Szalay Gergely, Járai Edit. 
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TESSÉK VAGY LÁSSÉK! 
Jusztícia Jolán (bíró): A tárgyalást 

megnyitom! Ügyész úr, kezdje el 
beszédét! 

Bántó Béla (ügyész): Tisztelt 
bíróság! Mai beszédemben be 
szeretném bizonyítani, hogy a 
Rekviem egy álomért című filmet nem 
érdemes megnézni, és ter-mészetesen a 
film további megjelenésének 
befagyasztása és betiltása, köznépi 
bojkottálása a célom. Röviden 
összefoglalva a tényeket: ez a film 
rossz. 

Pénzes Péter (ügyvéd): Til
takozom! Bizonyítottan nem lehet 
alátámasztani kijelentését! 

J.J.: A tiltakozásnak helyt adok. 
Folytassa ügyész úr! 

B.B.: Kérem. A film egy nagyon 
olcsó és egyszerű fogással próbálkozik 
az emberek lelki világára hatni, ez 
pedig a fokozás eszköze. Nem elég, 
hogy a történettel próbálják a 
szélsőségességektől mentes tisztelt 
nézők érzelmeit felkavarni, mindezt 
még auditív és vizuális hatásokkal 
felülütni kívánja a rendező, azaz a 
vádlottunk, Darren Aronofsky. 
(Zárójelben jegyezném meg, előző 
munkája "Pí"). Szintén sértő lehet a jó 
szándékú, egyszerű bérből és fizetésből 
élő állampolgárok ízlésére nézve, 
akiket kötelességemben áll a jövőben 
ettől és a hasonló típusú filmektől 
megmenteni, hogy gyermekeiknek ne 
legyenek felkavaró álmaik, és jövőjük 
nyugodt mederben folyjék. Az 
egyszerű embert nem lehet azzal 
büntetni, hogy a társadalomért végzett 
munkájáért cserébe hazaérve a 
kényelmes fotelből ilyen képtelen és 
valótlan eseményeket feltáró filmet 
lásson a televízióban! Vegyük például 
az anya szerepét! (Ellen Burstyn 
színészi játéka). A tisztes özvegy 
háziasszony, aki egyedül próbálja 
minden erejével egy szem gyermekét 
nevelni (Jared Leto a fiú szerepében), 
civilizált világunkat megtagadva a 
televízió és a vetélkedők rabja lesz. 
Kérem tisztelettel, ez lehetetlen és 

sértő megalázása világunk tökéletes 
felépítésének! Megalázó, ahogyan a 
fiúról realista képet próbál a rendező 
beállítani, de közben csak egy óriási 
naturalista hazugságköpet repül arcunk 
felé! 

P.P.: Tiltakozom bírónő! Ez már 
rágalmazás! Tárgyaláson vagyunk, 
nem vágóhídon! 

J. J.: Tiltakozásnak helyt adok. 
Nem feladatunk beleszólni a for
gatókönyvírók munkájába, nekünk a 
társadalomra veszélyes elemekről 
szóló filmek betiltásáról kell dön
tenünk! 

B.B.: Nem tudok hinni az ilyen 
valótlan tényeken alapuló filmeknek, 
hiszen hol van az az anya, mutassanak 
nekem akár csak egyet, aki ily módon 
képes lesüllyedni, és élete legfőbb célja 
egy vetélkedőbe való bekerülés legyen. 
Nem látom értelmét ennyire mes
terkélten felkavaró művi sorsáb
rázolásnak, ahol az egyszerű jó
hiszemű nézőt a hazugság masszája ily 
mértékben felkavarhatja! Márpedig ez 
tény. A film felkavaró. Ha nem tiltjuk 
be a film azonnali vetítését, elérhetjük, 
hogy a kedves nézőnek a film után ne 
legyen kedve beszélgetni, de még 
vacsorázni sem. Hát engedhetjük ezt? 
Ezzel a kérdéssel fordulnék ügyvéd 
kollégámhoz, válaszoljon úgy, hogy a 
társadalomhoz szól! Köszönöm, 
bírónő! 

J. J.: Ügyvéd úr! Kérem, reagáljon 
a vádakra! 

P.P.: Tisztelt társadalom! Én rögtön 
egy kérdést tennék fel önöknek! 
Hogyan lehetne tudni, mi az, amit 
megengedhetünk, és mi az, amit nem? 
Mily módon tudhatjuk meg, hogy mit 
kell elkerülnünk? Ha fejünket 
struccként a homokba dugjuk, nem 
láthatjuk "tökéletes világunk" visz-
szásságait! Tisztelt ügyész úr úgy tesz, 
mintha nem lennének kábító
szerfüggők mai társadalmunkban. Saját 
gyermekeinek jövőjét áshatja alá, ha 
szemet huny a legális és illegális 
drogok terjeszkedése felett! Kivált

képpen öngyilkosságnak tűnhet, aki be 
akarja fagyasztani a heroin és receptre 
kapható gyógyszerek (nyugtatók, ser
kentők) hatásait már-már doku
mentum jelleggel bemutató remek
művet. Nem véletlenül használtam ezt 
a szót! A rendező úr ellen felhozott 
vádak nemcsak, hogy nem körül
tekintőek, egyszerűen koholtak! 

B.B.: Tiltakozom! 
J.J.: Tiltakozás elutasítva! Foly

tassa, Pénzes úr! 
P.P.: Azért is remekmű ez, mert a 

rendező filmje sorsát előre látva az 
ügyész úr által képviselt konzervatív 
eszmét is beépítette a filmbe. Hiszen a 
főszereplő az orvosi titoktartás meg
szegésével - és az ebből következő 
börtönbüntetéssel - találkozik, mikor 
betegként jelentkezik, gyógyulásra 
várva egy kórházban. Az orvos nem
csak a kötelességét nem teljesíti, 
hanem csonka személyiséggé teszi a 
fiút, megszegve orvosi esküjét. Maga is 
tudja, ügyész úr, mennyire kényes 
probléma ez, és mennyire nehezen 
bizonyítható az ilyen eset a jog
hézagok miatt. Ha szemet hunyunk a 
fent említett, és még ezen kívül is 
létező társadalmi hiányosságokra, 
akkor nem élhetnek gyermekeink, és 
magunk sem a jövőben egészségesen. 
A film megpróbálja egy részét feltárni, 
hogy milyen problémákkal is 
találkozhatunk napjaink során, fel
téve, ha nem begubózva és szem
ellenzővel közlekedünk. Kérem tisz
telt bírónőt, hogy ezeket a társadalom 
alapvető értékeit aláaknázó tényeket és 
dokumentumokat figyelembe véve 
hozza meg döntését! 

J.J.: Tisztelt társadalom! Tisztelt 
ügyész úr, tisztelt ügyvéd úr! A döntést 
elnapolom! Kérem a film 
megtekintését március 19-én 20.00 
órakor az HBO csatornán, vagy a 
videotékák révén! Tekintsék meg 
kérem a film honlapját is: 

www.requiemforadream.com. 

Tőgyi Balázs, Gede Norbert 

http://www.requiemforadream.com
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Magatokra Ismertek? 
Amikor az ember bekerül a főiskolára, még nem is 

gondolja, hogy a szép időknek előbb-utóbb vége szakad, 
és beköszönt a hideg évszakkal együtt a mindenki által 
oly "nagyon kedvelt" vizsgaidőszak. Mint első 
évfolyamos, jómagam is a saját bőrömön 
tapasztalhattam azt a nem mindennapi bizsergést, ami 
úrrá lesz az emberen a megmérettetés előtti percekben, 
órákban. De pergessük vissza egy kicsit a komor idő 
ódon kerekét, és tekintsük át, milyen út vezet ezen 
sorsdöntő pillanatokhoz. A beiratkozást követő hetekben 
a kis diák csak úgy kapkodja a fejét a megannyi új arc és 
lehetőség láttán. Bejár még az előadásokra, és serényen 
jegyzeteli az előadók által elhangzottakat. Fejét gyakran 
felkapja a különböző időpontok és feladatok zűrös 
kombinációinak hallatán, majd azonnal leszegi, hogy 
füzetébe jegyzetelje. Mint valami mentőövet, forgatja a 
tananyagokhoz feltétlenül szükséges tematikákat, és 
máris azt tallózgatja, hogy mikor melyik könyvet fogja 
elolvasni. A szeme csillog, figyelme éles, és szinte 
teljesen elképzelhetetlen, hogy olyan történjen órán, 
amiről ő nem tud. Persze a már rutinosabb "rókák", 
ellátják jó tanácsokkal, hogy: "Még ráérsz a tanulással!", 
"Persze, elsőben még én is bejártam az előadásokra!", 
"Na, gyere már ki este a Vasba!...", ám ekkor még e 
szavak csak úgy leperegnek a "Na, persze, én is ezt 
mondanám!" szlogen védelméről. Eltelik egy újabb kis 
idő, és az egykori gólyák már teljesen magukénak érzik 
a főiskola hangulatát. Lassan ők is törzsvendégeivé 
válnak a környező kocsmák és szórakozóhelyek elit 
társaságának. Ekkor már kezdik pedzegetni, hogy 
valójában "a jó pap holtig tanul", tehát van idő, és nem 
kell semmit elkapkodni, ami a tudás megszerzésével 
kapcsolatos. Ennek fényében "billen a mérleg nyelve", 
és gyakrabban kezdik látogatni az előbb említett 
mulatókat, és kevésbé gyakran az előadásokat. Majd 
eljövé az elmúlás és a bú hava, és a kis diák ekkor észbe 
kap. Hoppá! Mondja magának, és kétségbeesetten 
feltekint hűs söre mellől. A szívébe jeges félelem 
markol, a gyomra összeszűkül, és felismeri helyzete 
komolyságát. Tompa agya titkos zugaiból rég elfeledett 
időpontokat kezd előkotorni. És minél több bukkan fel a 
múlt homályából, annál inkább nagyobb lesz a rettegés, 
hogy közeleg a vég. Eszeveszett kapkodásba kezd, hogy 
a tanidő utolsó hetében megszerezze a mindennél 
fontosabb jegyzeteket, miket kevésbé léha csoporttársai 
készítettek az előadások és szemináriumok alkalmával. 
Eltelik egy hét, és boldogan veszi tudomásul, hogy 
minden anyagi forrás a rendelkezésére áll, amivel 

sikeresen leteheti a vizsgáit. Sőt, még egy teljes hónapja 
is van az első megmérettetés napjáig. Tanulván a félév 
vége felé elkövetett hibáiból eltervezi napra, órára 
pontosan, hogy az elkövetkezendő hetekben mikor mit 
tanul. Persze az első pár napon nem lehet csak úgy 
belevágni a tanulásba, hiszen mégis csak szünet van. 
Aztán még itt vannak az ünnepek és az utóbulizások is. 
Hát lehet ilyen sűrű program mellett a tételekkel 
foglalkozni? Persze, hogy nem. Az ember még szinte ki 
sem pihenhette magát rendesen, és máris másnap 
kollokvium. Kis diákunk kókadtan ekkor végre nekiül a 
tanulásnak, és elkezdi szépen éjszakába nyúlóan 
bemagolni azt a jelentéktelen mennyiségű tételt, amiből 
másnap kihúz egyet. Még szerencse, hogy csak egyet, 
így nem keseredik el teljesen, hiszen "Mi van ha pont azt 
az egyet húzom?". Ezt konstatálva és némi matematikai 
számítás elvégzését követően a hajnali órákban, bár nem 
teljesen magabiztosan, de álomra hajtja a fejét. Reggel 
kissé izgatottan ugyan, de Fortuna istennőjében bízva 
megindul a főiskola kapuja felé. Nincs baj, hiszen az 
előző este meg nem tanultakat gond nélkül el lehet 
sajátítani addig, amíg a többiek lefelelnek. "Hm!" Ki 
gondolta volna, hogy az aznapi "versenyzők" ilyen gyors 
egymásutánba mennek be és tesznek tanúbizonyságot 
elméleti tudásuk mélységeiről. Természetesen 
kapálózunk minden információ-morzsáért, amit a már 
bent szerepeltek szórnak elénk. Legfontosabb kérdések: 
Hányast kaptál? ideges? Melyik tételt húztad? Hova 
tetted vissza? Segített a felelésben? Az ezekre kapott 
feleletekből és az alapvető gondolatokból felelési 
elméletek egész rendszerét alkotjuk meg, mik az újabb 
"már túl vagyunk rajta" csoporttársak sorra romba 
döntenek. 

Azóta, hogy az iskolába léptünk már eltelt jó pár óra. 
Mostanra a kezdeti izgatottság puszta fásultsággá 
aljasult. A korábban zsúfolt folyosó teljesen kiürült. 
Csak a kevésbé bátor kevesek maradtak, akik már régen 
megbánták, hogy nem elsőként mentek be. Aztán eljön a 
nagy pillanat, és a már minden mindegy hozzáállással és 
az újjá éledő izgatottsággal bemegyünk. Tételt húzunk, 
persze véletlenül sem azt a bizonyosat, amit biztosan 
tudunk, és hosszú, kínkeserves munkával számítgatva 
vártunk, hanem egy tök másikat, minek címét, 
majdhogynem most olvassuk először. Leülünk, papírral 
és tollal a kezünkben hallgatjuk a többiek feleletét, 
mosolygunk, hogy "bezzeg ha azt én húztam volna, 
biztos tudnám", aztán ránk kerül a sor... 

Gergő 
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A vizsgázás Mskóiexe 
Nem a jászberényi az első főiskola, aminek a falait 

koptatom (még mielőtt bárki nagyképűséggel vádolna, 
elárulom, eddig mindenhonnan kirúgtak), itt vizsgázni 
valahogy mégis kicsit más volt (és remélem még az is lesz 
majd négy évig). Van, aki napokkal, hetekkel előtte elkezdi 
a tanulást (statisztikai felmérésem szerint a nőnemű 
főiskolások 10, hímnemű hallgatók 0,01%-a), van, aki az 
utolsó nap éjjelén próbálja magába szívni a tananyagot 
(nők 85, férfiak 90%-a), és van, aki akkor sem (nemektől 
függetlenül a maradék pár százalék). A siker kulcsa 
meglátásom szerint mégsem ez, sokkal inkább a fellépés, a 
szerencse, nyalizás, megjelenés, valamint a hozott tudás 
egyvelege alkotja majd a jegyet a bizonyítványban. 
Kezdjük is mindjárt az elején: 1. FELLÉPÉS: Ezzel nem 
volt különösebb problémám, mindenki megsajnál egy, az 
izgalomtól vérvörös fejű gyereket (genetikai sajátosság, 
nem tanulható képesség), aki béna poénjaival még a 
legszigorúbb tanár arcára is tud varázsolni egy lesajnáló, 
ám annál őszintébb mosolyt. Ha a kettesre hajtasz és bírsz 
ezen tényező alkalmazásával, nem lehet sok gondod. Az 
ötöshöz sajna kevés, kivéve, ha a tanár nős, és te remek 
anyósvicceket tudsz. 2. NYALIZÁS: Könnyen tanulható 
képesség, ráadásul sokat nyom a latban. Figyelem! Nem 
mindenkinél működik, túlzásba vitele ellenkező eredményt 
válthat ki! Ha azonban sikerül ideális mértékben adagolni, 
egy hosszú, meleg nyelv csodákra képes 3. SZERENCSE: 
Ember által nem befolyásolható tényező, általában akkor 
hagy cserben, mikor a legnagyobb szükséged lenne rá. Azt 
mondják, ha sokat tanulsz, nincs szükséged rá. Ehhez nem 
tudok hozzászólni, ezt a variációt még nem próbáltam. 
Ellenben megszállottan hiszek abban, hogy a sorba rakott 
tételek közül a balról a negyedik tétel mindig jó, az 
ugyancsak balról a másodiknak, illetve hetediknek húzott 

nem rossz, de nagyon vigyázzatok a 
jobboldaliakkal, azok rendre sunyi, gonosz tételek! Ez tuti. 
4. MEGJELENÉS: Lányoknál komoly dilemma a "vegyek-
e fel szoknyát, vagy ne" kérdés témaköre. Ha én tanár 
lennék, nálam feltétlen jelentene legalább két jegy pluszt, 
szőrös láb esetén egyet. Fiúknál nincs bevált recept, nálam 
az öltöny elmaradhatatlan kelléke a vörös színű Állami Bá
nyász Vállalat feliratú nyakkendő (apám hagyatéka, 
boltban nem kapható, plüss macival nem helyettesíthető 
egyedi darab). Ehhez persze alapfeltétel, hogy az illető 
tudjon nyakkendőt kötni, amihez képest a deriválás, 
integrálás számomra rutinmunka, pedig azt sem értem. 5. 
HOZOTT TUDÁS: Az iskola és a család feladata belénk 
verni, amennyiben nincs meg, és a szülők replikáznak a 
számukra nem elfogadható jegy miatt, vonjuk felelősségre 
őket, mondván ez az ő hibájuk is. Remek taktika, bár néha 
atyai pofon a vége. 

További - eredményt befolyásoló - tényezők: tanár 
hangulata, bolygók állása, puska minősége, agy térfogata, 
körmök tisztasága, kiegyensúlyozott nemi élet, elmormolt 
imák mennyisége, előző nap elfogyasztott felesek mértéke, 
stb... 

Még mielőtt bárki komolyabban venné soraimat, 
felhívom figyelmeteket bevezetőm első mondatának 
végére: "eddig mindenhonnan kirúgtak"... 

UL: Aki a fent említettek ellenére mégis kőkemény 
tanulásra pocsékolja drága energiáit, az magára vessen. 
Sőt, ha ezzel a mentalitással még jólfizető, értelmes 
álláshoz is jut, míg én WC-t pucolok Kőbányán, akkor 
rohadjon is meg! 

A nevemet szigorúan stratégiai szempontokat szem 
előtt tartva (ezt a sulit végre szeretném befejezni) 
kivételesen nem adnám meg. 

Japán éra, GZQZ az origami-haju 
Jómagámnak, és még pár másik író 

kollégámnak szerencsénk volt, és, ha 
csak egy félév erejéig is, de tanulhattuk 
az ősi kultúrával és fejlett kézügyesség
gel rendelkező szigetvilág nyelvét. Igen, 
ez nem más, mint a japán. Nem hiába 
kezdtük el tanulni ezt a nyelvet, hisz ta
nárunk az elbűvölő, misztikus keleti 
szépség, Izumi Yamamoto volt. Aki 
kedves jellemével első pillantásra belop
ta (mit lopta, táncolta) magát a szívünk
be. Természetesen a japán, mint közlési 
forma iránt érzett elhivatottságunk is 
közrejátszott (kis mértékben) abban, 
hogy padba üljünk. 

Hadzsime masite Szalay Gergő deszű. 
A kurzus ideje alatt sikeresen elsajá

títottuk az alapvető szavakat, mondato
kat, mint azt a már fentebb említett kis 
szösszenetben is bizonyítottuk. Minde
zek mellett, bár ez már valóban szinte 
teljesen elképesztő, de két kezünk közül 
megannyi papírhattyú röppent a papír
masé égre. Gyors tanulásunkat elősegí
tette Izumi ötletgazdagsága, illetve sike
res oktatásában az is nagy szerepet 
játszott, hogy még japánban megtanulta 
nyelvünket. Nem csak, hogy lehetőséget 
biztosított ahhoz, hogy esetlen jeleinket 
(mint sárkány, nap, harmónia, zene) 
eredeti japán papírra fessük, hanem a 
"legjobbakat" még kiállításon is 
szerepeltette. Neki köszönhetően megis
merkedhettünk a legtávolabb-keleti 

ttas művészete! 
ízekkel. Ami sajtolt, moszatos, rizses é-
telből és "tetrapack" csomagolású alko
hol párlatból állt (dülöngélt). Országá
nak tradicionális öltözetét, a kimonót 
nem is szemléltethette volna jobban, mint 
hogy az egyik csoporttársunkra hosszú 
rítus árán "rá nem terítette a gúnyát". A 
félév hamar elröppent, és mi fájó szívvel 
és lefelé biggyesztett ajakkal 
konstatáltuk, hogy januárban, hosszú idő 
után először ismét haza ment, mi pedig 
itthon maradtunk. Viszont szeren
csepénzünk, melyet szintén tőle kaptunk, 
mindig emlékeztetni fog rá és a népére. 
Köszönjük, azaz: Arigato Izumi san. 

Gergő 
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Titkok titka.,* (I. rész) 
A TLRC kutatócsoportja régóta foglalkozik ezzel a problémakörrel. A szűkebben vett téma: mi okozza 

az alkohol negatív mellékhatásait? Az a gárda, amelyet a feladattal megbíztunk, jó darabig sötétben 
tapogatózott, mígnem az egyik newtoni zsenialitású kutatónk megalkotta azt a hipotézist, mely teljesen új 
megvilágításba és valóban tudományos alapokra helyezi az eddigi tapasztalatokat. Vége a tudománytalan, 
orvosok és biológusok fabrikálta álelméleteknek. Az igazság közöttünk sunnyog. A hipotézis lényege, 
hogy a "másnaposság" gyűjtőnéven ismert tüneteket nem biológiai folyamatok, hanem ármányos 
gonosztevők okozzák. Csupán az apró részletek vártak már kidolgozásra, vagyis annak kiderítése, hogy 
kik is a tagjai ennek a bűnszövetkezetnek, és mi a szerepük a gyűjtőnéven "másnaposság"-ként ismert 
tünetegyüttes előállításában. A TLRC sok tagját felfedezte már e mindenre elszánt bandának, amely 
munkanéven mint "A Kis Csapat" szerepel. Mivel ezek a tünetek számos emberrel előfordulnak 
világszerte, a következőt feltételezzük: világméretű bűnszövetkezetről van szó, amelyek tagjai a 
szabadkőművesekhez hasonlóan mindenütt ott vannak. 

A Méregkeverő és a Pumpás Faszi. Az első két bandatag, akiknek fény derült kilétére. Igen fontos, hogy 
az elkövetés módját e két gazember azonosításával egyidejűleg állapítottuk meg. Ezek ketten, a 
Méregkeverő, meg a Pumpás Faszi párban járnak, az egyik mérget csempész az áldozat italába, a másik 
pedig elalvás után jól felpumpálja, aztán reggel meg csak néz a szerencsétlen és szellent rakásra. 

A Körhintás Bácsi. A Körhintás Bácsi közvetlenül lefekvés után oson elő, a védekezni képtelenül 
heverő áldozat alá tolja a körhintáját, aztán beindítja a szerkezetet. Az eredmény azonnali émelygés, 
tengeribetegség, rosszullét-fokozódás. Bulikon is gyakran megjelenik, hogy ne legyen túl feltűnő, ilyenkor 
nem a szokásos eszközét hozza magával, hanem egy japán gyártmányú zsebkörhintával operál. 

folyt. köv. a következő számban... 

Tudjuk, hogy benne járunk már 
az esztendőben, de azért utána 
néztünk egy kicsit a Szilveszternek, 
és megkérdeztünk néhány fősulist, 
mit fogadtak meg az új esztendőre. 

Szilveszterhez a régi időkben 
rengeteg babona kötődött. Az 
emberek nagy vigasságokkal 
búcsúztak az óévtől és köszöntötték 
az újat. 

A mulatságokat a babonákból 
szokássá lett formaságok előzték 
meg és követték. A háziasszonynak 
nagyon kellett figyelni, hogy mit is 
tesz az asztalra 31-én. Úgy tartották, 
a szárnyas elkaparja a szerencsét, a 
disznó pedig kitúrja a földből. Vi
szont a lencse bőséget hoz a házra 
mind pénz, mind gyermekáldás 
dolgában. Éjfélkor egy székről vagy 
asztalról leugorva pénzt dobtak a 
hátuk mögé, hogy az szaporodjon. A 
lányok ólmot olvasztottak, majd 
hideg vízbe csepegtetve azt lestek, 

Szilveszter 
hogy milyen betűt formáz az anyag. 
Úgy hitték ugyanis, hogy így 
megtudják jövendőbelijük nevének 
kezdőbetűjét. Az újévkor a házba 
költöző szellemeket úgy próbálták 
elűzni, hogy a bejárati ajtóból kifelé 
söpörték a szemetet. Aki szerencsés 
akart lenni az újévben, annak persze 
az sem ártott, hogy meghúzza egy 
malac farkát. Ha újév napján először 
asszony látogatta a házat, az 
boldogtalanságot hozott egész évre. 
Ezt elkerülendő, a falu férfíai 
csoportokba verődve látogatták a 
házakat, ahol szívesen fogadták 
őket. Nagy szerencsét jelentett, ha 1-
jén cigánytól kapott csókot valaki. 
Az sem volt mellékes, hogyan érezte 
magát az ember a szilveszteri 
mulatságon, mert kedve olyan 
maradt egész évre. A babonák lassan 
eltűnnek az idő homályában, és már 
csak mulatságok formájában 
ünnepeljük az újévet. 

- Mi volt az új évi fogadalmad 
és betartod-e? 

- Megfogadtam, hogy leszokom a 
dohányzásról, de nem tartom be, 
mert a társaságomban majd' 
mindenki cigizik. 

N. O. EL B 
- Most semmit, de régebben 

megfogadtam, hogy bekerülök a 
Fotex kézilabda-csapatába. 

- És, sikerült? 
- Hát, még erősen félúton va

gyok... 
A. K. H. M 
- Azt, hogy megtanulok angolul. 

Próbálom betartani, mert ez minden 
vágyam. 

S. B. II. K 
- Azt fogadtam meg, hogy 

hordom a szemüvegem, mert nem 
látok, és be is tartom. Azóta jól 
látok. 

J. Gy. II. K 
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Legek... 
Tanáraink és kollégiumi portásaink 
bőven kaptak szavazatot, az ö 
eredményeiket böngészhetitek. 
A legszebb lány és a leghelyesebb fiú 

kategóriában elég nehéz dolgunk akadt: 
a kérdőívet kitöltők jelentős része vagy 
nem töltötte ki ezeket a mezőket, vagy 
éppen nagyon humoros kedvében volt. 
Éppen ezért úgy éreztük, nem 
hirdethetünk végeredményt. Abban 
megbizonyosodtunk, hogy nagyon sok 
szép lány van karunkon, sokukra 
szavaztatok, de kiemelkedő eredményt 
nem produkált senki. Úgy döntöttünk, 
hogy a következő számban újra 
megcsináljuk a felmérést a legszebb 

Zsuzsika 
néni Anikó néni 

Mancikc 
néni 
24% 

Sanyi 
i bácsi 
1 46% 

L 
bácsi 

21% 

lány és leghelyesebb fiú témában és 
akkor eldől a nagy verseny. 

A Zsebzsiráfról: 
Mi a véleményed a Zsebzsiráfról? 
Egyáltalán nem tetszik: 0% 
Nem rossz: 26% 
Tetszik: 71% 
Nagyon tetszik: 3% 

Mi az, amivel leginkább elégedett 
vagy az újságban? 
A felsorolt kategóriák között (képek és 
fotók, riportok, beszámolók, humor, fő
iskoláról szóló írások, sport és egyéb) 
lehetetlen egyértelmű rangsort felállí
tani, fej-fej mellett végeztek, csak a 
sport maradt le, bár nem túl nagy hát
ránnyal. Sokan több témát is 
megjelöltek, amivel elégedettek. 

Gólyabáli körkérdés: 
Jól érezted-e magad a Gólyabálon? 
Nem éreztem jól magam: 27% 
Jól éreztem magam: 73% 
Az indokok különfélék, akik nemmel 
válaszoltak, általában nem magyarázták 
meg, miért is... Maradjon az ő titkuk. 

Fazekas 

Kollégiumi Körkérdések... 
Előbbi kérdőívünk mellett kibocsátottunk még egyet, melyben a kollégiummal kapcsolatos közvéleményekre 

voltunk kíváncsiak. 
Az első kérdés, melyre választ vártunk, a kollégiumi élet volt, nevezetesen, hogy a bentlakók milyennek találják 

a közösséget. Elsöprő mennyiségben mindenki jónak és hasznosnak ítélte meg a Zirzen Janka falai között eltöltött 
időt, és a hangulat általános színvonalát. Mindössze néhányan voltak elégedetlenek az életvitellel és az emberekkel. 
Elmondhatjuk, hogy a hallgatók jól érzik magukat a kollégiumban, és ehhez mindnyájan hozzájárulnak az ott lakók. 

Második kérdésünk a hiányzó anyagi és egyéb természetű dolgok feltárását szorgalmazta. Sokan a tárgyi 
feltételekkel voltak elégedetlenek, nagyobb hűtőre a szobákban (folyamatban) és normálisan működő tévére 
áhítoztak minden szinten. Elvakult, futuralista álmodozók minden szobába szerettek volna tévét. A megkérdezettek 
másik fele pedig több rendezvényt és közösségi alkalmat szeretne a kollégiumban, melyek a kultúrált szórakozás 
lehetőségét adnák meg a hallgatóknak, mint például teaestek zenével, klubkeretek között, szervezett filmvetítés és 
társasjátékok. 

Harmadik, és egyben utolsó kérdésünkben a rongálásokkal foglalkoztunk. EZ ÚTON HÍVJUK FEL A 
KLUBTERMBEN TEVÉKENYKEDETT DESTRUKTÍV ELEM VAGY ELEMEK FIGYELMÉT, HOGY 
ÉLETÜK VESZÉLYBEN FOROG! Többen nyilvános kivégzéseket, pellengérre állítást, vagy egy belső, fejvadász
osztag felállítását javasolták a pusztító hajlamú emberek ellen. Biztonságos és megvalósítható javaslattal csak 
néhányan éltek, például hogy az eszközöket a portán tartsuk, füzetbe írjuk a használókat, kamerarendszer figyelje a 
klubtermet. De a legtöbben az ilyen emberek hajlamainak más irányba való elhajlítását szorgalmazták, lehetőleg 
fizikai kényszerrel. Mindenki sérelmezte és sajnálta az esetet, csak bíznak benne, hogy nem fodrul elő a jövőben, és 
hogy mindenki megbecsüli a köztulajdont. 
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% A NEMEK BEMUTATKOZIK! 
Mi a manó (f.sz) az a NEMEK? - kérdezhetitek most. 

Nos, hölgyeim és uraim, találgassanak csak...! Még 
mielőtt elkezdenénk boncolgatni ezt a kérdést, ízlelgessük 
egy kicsit a nevet: NEMEK! Mit is takarhat ez? Aki úgy 
gondolja, hogy ez egy univerzális megnevezés, az már 
megkaphatja a "langyos" jelzőt. Aki esetleg már a lányokra 
és a fiúkra is gondol, az már "meleg", (he-he) Egyszóval 
gyerekek, valóban rólunk van szó! A mi főiskolai 
életünkről! "Főiskolai élet... röhej!" - kíváncsiak vagyunk, 
hogy hány fiatal kobakjában merült fel ez a gondolat. 
Ezekkel az emberekkel mi (a NEMEK) is egyet értünk. 
Létünk ebben a piciny városban olyan, mint (elnézést a 
kifejezésért) egy kiherélt háremőré. Ki vagyunk herélve!!! 
Nem, inkább kiheréltük magunkat, ez így pontosabb! Az 
élet a sulin kívül enyhén lehangoló. Semmi kulturális 
rendezvény, semmi sportesemény, a bulik egy kaptafára 
készülnek. Ezzel, nem a rendezvény szervezőit szeretnénk 
megbántani, hisz Ők még próbálkoznak! 

Még mielőtt felvágnátok az ereiteket, végre 
megtudhatjátok, hogy mi is az, illetve miről is szól ez a 
szervezet, a NEMEK! A nevünk egy betűszó, ami annyit 
rejt, mint: Nőket Elfogadó Manusok Egyedi Köre. 
Szerintem már sejtitek, hogy tagjaink férfiakból állnak. 
Akik talán arra a fűszeresebb gondolatmenetre vetemednek, 
hogy soraink között megtalálhatóak leszbi hajlamú cicák, 
azoknak... sorry! Miért éppen ez a nevünk? Mert 
szerintünk jó! Lehettünk volna pl. JANIK /Jászberényi 
Alternatív Nőket Imádók Köre/, vagy KANOK, 
GÁCSÉROK, LOVAGOK... stb. Előre szeretnénk 
bocsátani, hogy semmi férfi soviniszta hajlam nincs 
bennünk, ez az egész szervezet nem is azért van! Nem 
vagyunk ökörkör sem! Célunk, hogy felrázzunk benneteket 
a kialakult, minősíthetetlen diákélet bénító posványából. 
Egyszóval a VILÁGMEGVÁLTÁS, de csak veletek, 
értetek, együtt. (Jaj, de szépen hangzik, Istenem!) 
Szeretnénk különböző kulturális programokkal színesíteni 
életeteket, sportrendezvényeket rendezni, lebonyolítani 
szintén számotokra, és természetesen nem is beszélve az 
igazi minőséginek mondott BULIKRÓL! Gyerekek! A 
zászlónk áll! (he-he) 

Tagjaink: Andorca Emilian, Gulyás István, Gyürék 
Gábor, Jenéi Károly, Joó Andor, Kovács Tibor, Mondi 
Péter, Puporka Gusztáv és Vajda Zsolt 

Bármi kérdésed, netalán ötleted van, ne habozz, (menj el 
doktorhoz...) keress meg minket, oszd meg velünk. 
Ötletből sosem elég! Ne felejtsétek el, a NEMEK értetek 
van, ti meg miértünk! Próbáljuk már meg ezt a "kis" időt 
normálisan, igényesen eltölteni. Nem fogjátok megbánni...! 

Legvégén TE! Aki egész időn keresztül hordoztad az 

önmegvalósítás terméketlen igényét, TE, akinek eddig nem 
sikerült megmutatni, hogy több vagy valamiben! Esetleg ha 
szégyenlősebb típushoz tartozol, vagy csak "mit tudom én, 
mér' nem" akarod megkeresni a fent említett heroikus fiatal
embereket, semmi baj! Majd mi keresünk téged! 
(Hihetetlen mondatkompozíciókat alkotunk, nem?) 

Hölgyeim és Uraim! Fiúk és Lányok! 
Megígérjük, hogy az aktuális rendezvényeinkről időben 

fogtok tájékoztatást kapni. Mi hiszünk abban, hogy itt, 
Jászberényben sikerül fellendíteni az életet. A bizalmat 
viszont mi is igényeljük. Gyertek el a programokra! 
Nézzétek meg! (Már ha érdekel benneteket.) Innentől 
kezdve minden rajtatok múlik...! 

Programajánló: 

• Trécspotting: 
Ez egy olyan beszélgetéssorozat, amely nyíltan és 

őszintén próbál közvetíteni a tanárok, diákok és különböző 
szervezetek között. (HÖK, KOB, DJB) 

• Diaszpóra - diadélután: 
Diafilmvetítés-sorozatot jelent, mely más-más országok 

kultúráját, szépségét mutatja be olyan emberek 
segítségével, akik maguk készítették a felvételeket, és az ott 
szerzett élményeiket osztják meg az érdeklődőkkel. Első 
előadásunkban India szerepelt. 

Tervezzük még: Equador, Franciaország, Írország, stb. 
bemutatását. 

• Koleszbuli: Hawerock / Buli / Kanna 
Különböző stílusú, de színvonalas, igényes bulik 

szervezését és lebonyolítását gondoltuk. 
Első programjaink között szerepel: 
1. UNISEX LIGHT DISCO (mai modern zenék) 
2. SLÁGER - LÁGER (Illés, Omega, Metró...) 
3. UNDIBULI - DIRÁDÓ (Uhrin Benedek, Papp 

Rita...) 
4. KÁVÉHÁZ - BULI (Jazz, Blues zenék...) 

• A kollégiumban még különböző rendezvények lebo
nyolítását szeretnénk megvalósítani: Ilyenek például a 
különböző nemzetiségű táncházak megszervezése /ír, 
angol, görög, magyar néptánc/ 

Felolvasóestek, kamaraszínpad, zenekarok 
előadásainak megszervezése. 

• Cool-esz kupa 
Ping-pong bajnokság a koliban. Férfi és női ping-pong 

verseny megfelelő díjazással. 
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Fazekasműhely 
A cikkírásnak azt a módját választottam, hogy 
megkértem egy elsőéves hallgatót, mesélje el a 
fazekasműhellyel kapcsolatos tapasztalatait. A 
kiszemelt "áldozatom" Tóth Eszter, aki igaz, hogy 
megijedve várta a feladatot, de később oldódott a 
feszültség, a hangulat és élvezettel kezdte mesélni 
kis történetét. 
A beszélgetés azzal kezdődött, hogy közölte, az 

előzményeket is meg szeretné osztani a kedves 
olvasókkal. így a sztori 2000-ben kezdődik, amikor 
Eszter testvére befejezte tanulmányait neves 
főiskolánkon, és mesélni kezdett kishúgának az itt 
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eltöltött csodás délutánokról. folytatás a 27. oldalon 

REJTVÉNY! REJTVÉNY! REJTVÉNY! REJTVÉNY! REJTVÉNY! RE 
Nálunk ilyen könnyű pezsgőt nyerni! Előző számunk egyetlen helyes 

megfejtése Balog Évától érkezett, így a sorsolás elmaradt, s az ajándék is 
gazdára talált. 

Mostani feladványunk megoldását április 15-ig juttassátok el a 
szerkesztőségbe. A helyes megfejtést beküldők között ismét egy üveg 
pezsgőt sorsolunk ki. 
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Vízszintes: 
1. Atomkutató-központjáról 
híres amerikai város. 10. 
Nőtlen. 11. A szabadba. 12. 
Fejteget. 13. Ab ...; eleve. 15. 
Nap, angolul. 16. Szárazdajka. 
18. Sivatagi hajó! 20. Nyitott 
oldalfolyosó-szerű építmény. 
22. Német névelő. 23. Fodrot 
rögzít. 26. Cégforma, röviden. 
27. Narancsos kert. 29. 
Mindig, bármikor. 

Függőleges: 
1. Menny egző. 2. Rakéta 
orrgörbéje. 3. Szegvégek! 4. 
Női énekhang. 5. Labdát 
passzol. 6. Függeszt. 7. 
Süpped. 8. Tűzföldi indián 
nép. 9. ... Stallone; 
filmszínész. 14. Valakiért 
rajong. 17. Finn autonóm 
tartomány. 19. Előtagként 
valaminek a változtatható 
voltát jelöli. 21 . Argon és 
germánium vegyjele. 24. 
Erika, becézve. 25. A vese 
orvosi neve. 28. Rendkívüli, 
röviden. 
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Riportalanyom érdeklődését fölkeltette egy 
hely, melynek évekkel ezelőtt a fazekasműhely 
nevet adták. De akkor még sokmindent meg kellett 
tudnia e titokzatos dologról. Elindult, hogy olyan 
emberek nyomára akadjon, akiktől bővebb 
információhoz juthat. Napról napra nőtt benne a 
feszültség, majd egy délutánon megtört a varázs. 
Egy kedves kollégista elmagyarázott neki mindent, 
amit sokan még most sem tudnak. Eszter 
elmondása szerint a fazekasmühelybe bárki 
bemehet és dolgozhat, ha a portásnénitől elkéri a 
kulcsot. Ő rögzíti a neved egy kis füzetbe, 
elmagyarázza, hogy az olvasóterem melletti ajtó 
mögött feltárul előtted a varázs, és már kezdhetsz is 
dolgozni. Aztán belépsz, és minden asztalon találsz 
agyagot, ami nagy, téglalap formában van. Ebből 
az előre beké-szített damillal le tudod vágni a 
neked szükséges mennyiséget, és máris 
elkezdheted "gyurmázni", míg megfelelő állagú 
nem lesz. Ha már megfelelőnek tartod, 
megformázod a kívánt tárgy alakjainak 
megfelelően, és összeragasztod egy foccs nevű 
anyaggal. Majd a kemence melletti asztalra teszed, 
és várod, hogy Váczi Gyula bácsi kiégesse. Aztán 
visszateszi az asztalra, de a kiégetett tárgyat még be 
is kell festeni. A festékek edényekben vannak, 
amibe be kell mártani a "mű" oldalait, de az alját 
soha. Ekkor ismét csak vársz, vársz, és vársz. Már 
az eredményben bízva, kicsit félve nyitod ki újra a 
műhely ajtaját. Kezedbe veszed az alkotásodat, és 
boldogan meséled mindenkinek, hogy te már ehhez 
is értesz. 

De a boldogság hevében égve azért ne 
feledkezz meg arról sem, hogy senki sem akarja a 
munkát takarítással kezdeni, ezért az általad 
használt asztalt mindig mosd le rendesen! 

-TD-

r [nterjú Csikós Péter Leventével 
- Mióta foglalkozol zenével? 
-1994-ben kezdtem basszusgitározni, a 
Subliminal (ld. 1998-as ZsZs) zene
karban, hardcore stílusban. Aztán elcse
réltem a gitárt két lemezjátszóra, úgy 
volt, hogy a Schizoid nevű zenekarban 
schrachelek, de aztán mégse. Elkezdtem . • 
gyűjteni különböző lemezeket, főleg i 
Drum 'N' Bass-t. , - . 
- Hogyan kerültél a Tilos Rádióhoz? 
- 2001 februárjában oda kerültem • ' . . . . 
gyakorlatra, tudták, hogy DJ vagyok, .. : _ 
kaptam műsoridőt, megfeleltem. Felvettek a rádió tagjai közé. 
- Mit lehet még tudni a Tilos Rádióról? 
- A rádió tavaly volt tíz éves, a legnagyobb európai underground 
nonprofit közösségi rádió. Kábelen és interneten lehet jelenleg fogni. 
Éteren ideiglenesen március 8-tól egy hónapig az FM 92.1-en. Ha 
minden jól megy, akkor körülbelül az év felétől (vagy előbb) újra 
terjed az éterben is. A legjobb magyar DJ-k tartoznak oda, például 
Palotai, Naga, Ludmilla, Mangó, Cadik stb. 
- Te milyen néven működsz? 
- DJ Blockhead. 
- Honnan ez a név? 
- Amikor gimnáziumba kerültem, elkezdtünk görkorizni, az egy 
márkanév volt, azóta a barátaim így szólítanak. 
- Egy plakáton olvastam a Pudding Shop Records feliratot, mit 
takar? 
- Egyik barátom (szintén DJ) már öt éve a Priváté Music Hungary-
nél dolgozik, a cégen belül (ez egy koncertszervező cég) csináltunk 
egy label-t (kiskiadó) és április közepén fogunk egy nagyon ko
moly bulit Budapesten. Több angol sztár DJ vendégszereplésével, én 
is játszani fogok. 
- És végül, hallottam egy szerződésről... 
- Február 13-án írtam alá egy szerződést a XenoMusic-kal, mely 2+2 
évre szól. Ez azt jelenti, hogy 2 év után még 2 évre meg
hosszabbodik, ha az egyik fél sem mondja fel. A cég székhelye New 
York és Budapest. Itt mint DJ és producer szerepelek. A mixet és a 
saját számaimat Internetről lehet letölteni (www.xenomusic.com), 
meg valószínűleg válogatás CD-n is hallható lesz. 
- Hol játszottál már? 
- Pepsi Sziget 2001, Tilos sátor, Rudas Romkert és vidéki partik, 
Clown zenekar DJ-e, effektese, és végül, de nem utolsó sorban a 
Fight Club Project oszlopos tagja vagyok. 
- Kik a példaképeid a zenei világból? 
- Számomra kedvenc, iránymutató producerek és dj-k: Layo és 
Matthew Bushwacka, Plump Djs, Peshay, Adam Freeland. Persze 
itthon is vannak nagyon jó dj-k / producerek. Szerencsére 
ismerhetem őket személyesen is. Ilyenekre gondoltam, mint Naga 
(Tilos Rádió / Chi Records), Di Joint, Györemix és persze Klein 
Spieler akivel szívesen zenélek is. 
- Köszönöm az interjút és sok sikert a jövőben! 

\ Fazekas J 

http://www.xenomusic.com
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Rovar gyűjtemény 
A tanító felszólítja a gyerekeket, hogy a 
következő órára hozzanak rovarokat, mert 
azokról fognak tanulni. Pistike beállít egy lompos 
pulival. A tanító bosszankodik: 
- Ejnye, Pistike, hát te mit hoztál? 
- A tanító bácsi mondta, hogy hozzunk rovarokat! 
- De hisz ez nem rovar! 
- De találni rajta! 

Gyerekszemmel 
Pistike először lát pávát, amint az a farkát legyezőként kitárja. Lelkendezve szalad a mamájához: 
- Nicsak mama! Egy tyúk, amelyik virágzik! 

Hol a vaj? 
Eltűnt két kiló vaj a kamrából. A gazdasszony a 
macskára gyanakszik, s ellenőrzésül ráállítja a kony
hamérlegre. Pontosan két kiló... 
- A vaj már megvolna - elmélkedik a gazdasszony -
De hol a macska? 

A beszélő kutya 
Dicsekszik Döncike Jenőkének: 
- Beee! Az én kutyám még beszélni is tud! 
- Tudom! 
- Honnan? 
- A macskám mondta. 

Tanmese a nyusziról, a rókáról, na meg a mobilról... 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer két jó barát, róka koma és nyuszi koma. Sokat 

beszélgettek, gyakran sétáltak együtt az erdőben. 
Egyik sétájuk alkalmával azonban megtörtént a baj: nyuszi koma beleesett egy verembe. Jó 

barátja természetesen azonnal segítségére sietett: lenyújtotta a verembe hosszú, lompos farkát, így 
a kisnyuszi felmászhatott rajta, és sértetlenül megúszta az esetet. Barátságuk még erősebb lett, s a 
nyuszika megígérte a rókának, hogy ha legközelebb ő kerül bajba, mindent megtesz legjobb 
barátja megsegítésére. 

Történt egyszer, hogy a róka is beleesett a verembe. A nyuszika tanult az előző esetből, s ő is 
elkezdte nyújtogatni a farkát, hogy a barátja kimászhasson. Hiába volt azonban a nagy igyekezet, 
a róka csak nem tudott feljutni. Ekkor a kisnyuszi gondolt egyet, előkapta mobilját, s felhívta a 
tűzoltókat. Azok nyomban a róka segítségére siettek, így ő is megmenekült. A kisnyuszi és a róka 
örökre elválaszthatatlan barátok lettek. 

S hogy mi ebből a tanulság: akinek rövid a farka, legyen mobilja!!! (Akinek nem inge...) 

Nem tudom elhinni, hogy kockáztattad értem az életedet! 
A legtöbb férfi utálja a transzvesztitákat! 
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Araröytepetelk 
Tanáraink mondták: 

Maga úgy néz ki, mint a bontott csirke! Persze csak a jó 
értelemben! (Tóth János) 
Jaj! A tanárnő nagyon szereti a számítógépen a 
billentyűket masszírozni! (Wirth István) 

Persze a diákok is tudnak...: 

Úristen! Rendesen megijedtem! (Dia, Gede fotója láttán) 
Vonzottam a hülyéket, mint légy a légypapírt! (Sz. Timi) 
Én nem hiszek a reinkamisokban... (Anonim) 
Na mi van, gyöngyharmat!? (Anonim) 
Menj már a szobádékba! (FE) 
Nem találtam, pedig elemlámpával is szétnéztem a 
winchesteren! (Anonim) 
Negyven perc az hány kilométer? (Sz. M.) 
Erre te fel azt mondtad... (FE) 
Hülye! Címhez írja a szerzőt! Ez se normális!... Most 
magamról beszéltem, (toothk) 
Azt tudom, hogy nem tudom... Na, már azt sem tudom, 
hogy mit akartam mondani! (Sz. M.) 
Nem tudom. Hát a kis gond az nem nagy gond! (toothk) 

évig 

egyik 

Veled is előtörtént már! (Sz. M.) 
Mikulás-napi megemlékezés volt... (Betti) 
Nem hagy békén a pocaklakóm! (Anonim) 
Rajtot sántasz? (FE) 
Ha nem tudná, hatodikos koromban három 
karatéztam! (Anonim) 
Ez olyan huromos! (FE) 
Ezt ki kell gépelni! (nyomtatni helyett) (toothk) 
A gyerekek majd ott filozófiáinak! (FE) 
Mondd azt, hogy a cikk elcsúszott, mert az 
szerkesztőnk szerelmi görcsben szenved! (Gergő) 
A könyvek érdeklődést nyújtanak irántam... (P. Anita) 
Nem enged hagyni dolgozni! (Anonim) 
Pá belétek! (Anonim) 
Ez félig telivan (Sz. Timi) 
4 napom van addig, amíg fogni tudok! (FE) 
Kb. pont 7-kor lett vége az előadásnak, (toothk) 
Te Dí! Lehet még olyan Jimmy-s könyvet venni kará
csonyra, amit még anyám nem látott? (Sz. M.) 
SMS: A listához még írd hozzá még Barthezz-t is írd 
hozzá! (Sz. Timi) 

Egy hét éves (amúgy elég sovány) kislány beszólásai: 
- Menjünk, és túrjuk be a kaját! 
- Anyukám nem öreg! Öregnek látszik, de nem öreg! 
Komolyan! 
- Most nézd ezt a nadrágot! Olyan duci vagyok benne! 

Érdekes párbeszédek: 

A gépteremben zajlott le a következő egy lány és a 
barátja között: 
- Figyelj! Hol van az Eiffel-torony? 
- Párizsban. 
- De melyik országban? 

Két barátnő, kedvenc szórakozóhelyükről beszélgetve: 
- Olyan régen voltam már ott! 
- Hát én sem ritkán járok! 

Szobatársak, óratervezet-írás közben: 
- A téli álom során a sün testhőmérséklete 35 °C-ról 10 
°C-ra, szívverésének üteme percenként 190-ről 20-ra 
csökken, és két lélegzetvétel között percek telnek el. 
- Jujj! Hát akkor az közben időnként meghal! 

Az oldalt összeállította: FE 
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Egy kis mozgás senkinek sem árt 

1, Ha unod a banánt és van kedved mozogni egy kicsit, szeretettel várunk minden szerdán 
négy és öt között egy kis kosár-partira a tesiteremben. Semmilyen előképzettség, illetve 

tehetség nem szükségeltetik, a lényeg, hogy szeresd a sportot, a mozgást. Az edzéseket vagy 
egy testnevelő tanár, vagy valamelyik diák vezeti, de ezt sem kell túlságosan komolyan 

venni. 
2, Április végén szeretnénk megmérkőzni a környező főiskolák és egyetemek csapataival 

egy sportnap keretein belül, de nem csak kosárlabdában, hanem fociban is. Lehetséges, hogy 
a jászberényi kosárlabda-csapattal is megmérkőzünk, ennek persze csak akkor van értelme, 
ha olyan csapatot toborzunk, amivel sikerül nagyobb ellenállásra késztetni őket, ellenkező 

esetben nem sok értelme van. 
3, A tavasz folyamán szeretnénk megrendezni egy 24 órás focimaratont is, reméljük itt is 

számíthatunk rád! 
A kosárral kapcsolatban Szalay Gergő, és Marék Csaba (I.M), a labdarúgással 

kapcsolatban Gulyás István (I. S) tud bővebb felvilágosítást adni. 

SZENT ISTVÁN EGYETEM 
JÁSZBERÉNYI FŐISKOLAI KARA 

Bemutatja 
Tavaszbúcsúztató - nyárköszöntőjét ,,.. 

2002. április 25-én (csütörtökön) f--

Íme az étlap!!! 
Guiness rekord-kísérlet 
Megnyitó 
Játékos vetélkedő, főiskolai szakok küzdelme 
Divatbemutató (Főiskolás manökenek részvételével) 
Jászsó (heti hetes a' la főiskola) 
Csárda (A zenét szolgáltatja az LK Beat zenekar) 
Rockfesztivál (8 zenekar részvételével) 
Utcabál (Hajnalig tartó vigadalom) 

A nap folyamán: 
• Tesztvezetés 
• Szellemi barlang 
• Sörsátor 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!! 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
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Tesis 
Minden év december eleje mást és mást tartogat 

a diákok számára. Kinek a zárthelyi dolgozatok, 
kinek a Mikulás, kinek a tesis szakest hoz 
meglepetéseket. 

Legutóbb december 4-én került megrendezésre a 
koli tornatermében ez az esemény, melyen a II., III., 
és IV. évfolyamos, testnevelés műveltség-területes 
hallgatók mutatták be egyéni és csoportos 
gyakorlataikat. 

A gyakorlatokat Andrási György tanszékvezető 
konferálta fel, Huszárné Medve Mária és Szőke 
Péter segítette a felkészülést, illetve a gyakorlatok 
folyamán ők nyújtottak segédkezet. 

Sok érdekes produkciót élvezhetett a közönség, 
melyekben láthattunk egyéni (párhuzamos korlát: 
Nagy Róbert, Somodi Zsolt; felemás korlát: Sári 
Renáta; talaj: Tárca Vivien; gyűrű, nyújtó: Somodi 
Zsolt) és csoportos (gyerektorna betanítói: IV. F-es 
lányok; botgyakorlat: II. F-es lányok; gúlák III. F; 

szakest 
talaj: III. F-es lányok; páros gyakorlat: Kovács 
Szilvia, Tárca Vivien; kötélhajtás: II. F; világító 
buzogány IV. F; fíttball: IV. F-es lányok), a tantervi 
követelményeket is magukba foglaló gyakorlatokat. 
A szakest változatosságát és érdekességét is tükrözi 
a II. és III. évfolyamos tesis fiúk szinkronúszása 
/lavórban/ úszásnemek bemutatása fürdőnadrágban 
és úszószemüvegben, valamint a záróprodukcióként 
bemutatott tini nindzsának öltözött tesisek 
trampolin ugrása, illetve kötélmászás variációs 
gyakorlatai. 

A nagyszámú nézősereg lelkes tapsviharral 
fogadta a produkciókat. Akik nem fértek a közelébe 
az előadásnak, kivetítőn élvezhették a történéseket, 
köszönhetően Soós Imre tanár úrnak. 

A rendezvény már hagyománnyá vált az 
intézmény történelmében, reméljük, folytatódni 
fog! 

Somodi Zsolt 

F 7"B Főiskolánk csekély számú fiai között 
szerencsére jó néhányan vannak, akik szívesen 
rúgják a bőrt. így történt, hogy sikerült benevezni 
az ARANY ÁSZOK - Universitas Kispályás 
Labdarúgó Kupára, mely nem más, mint egy 
országos egyetemi és főiskolai labdarúgó 
bajnokság. A kis csapat Nyír-egyházán játssza 
mérkőzéseit április 13-án, szombaton. A csapat 
tagjai: Bíró Lajos, Eszes György, Fazekas Norbert, 
Gulyás István, Katona Zoltán, Kovács Attila, Nagy 
Róbert, Polgár Dániel; tartalékok: Kovács 
Krisztián, Pálinkás Csaba. 

Természetesen az eredményekről következő 
számunkban bővebben beszámolunk. 

Sok szeretettel várunk minden szurkolót, érdek
lődőt! 

razekas 
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Immár harmadik al
kalommal jelentke
zünk a tanárok gyer
mekkori fényképeit 
bemutató rovatunkkal, 
reméljük, sokak örö
mére. Sajnos már csak 
egy rész van hátra 
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teszünk majd. 
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Balra Iont 
dr. Galsi 
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