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Felvételizőknek!

Kölcsey-főiskola: itt az érték a mérték

A debreceni Kölcsey Ferenc Reformá-
tus Tanítóképző Főiskola régi hagyo-
mányokat ápoló intézmény, amely a 
kor követelményeinek igyekszik meg-
felelni a gyakorlatorientált képzésével.

Főiskolánkon a következő szakok közül 
választhattok 2009/2010-ben:
	 •	tanító	(8	félév)
	 •	informatikus	könyvtáros	(6	félév)
	 •	kommunikáció-	és	médiatudomány
	 •	kántor	(6	félév)
	 •	katechéta-lelkipásztor	munkatárs		
	 		(6	félév)

Felsőfokú szakképzés
	 •	ifjúságsegítő	(4	félév)

A tanítói képesítés	 oktatási	 és	 nevelési	
feladatok	 ellátására	 készít	 fel	 majd	 benne-
teket	 az	 általános	 iskola	 1-4.	 osztályában,	
továbbá	 egy	 választott	 műveltségi	 terül-
eten	 az	5-6.	osztályban.	Alsósoknak	 az	 ide-
gen	 nyelv	 kivételével	 valamennyi	 tárgyat	
taníthatjátok	 –	 függetlenül	 attól,	 hogy	 mi-
lyen	 műveltségi	 területet	 választottatok.	
	
A főiskola gyakorló általános iskoláját 
(Kistéká)	–	ahol	a	tanítójelöltek	gyakorlati	
képzése	 folyik	 –	 a	 főiskola	 szomszédságá-
ban	 találhatjátok.	 	A	 közös	 udvaron	 sport-
pálya	és	szabadtéri	tornaállvány	is	található.
	 Ha	 az	 informatikus könyvtáros	 sza-
kon	 végeztek,	 akkor	 elhelyezkedhettek	
különböző	 típusú	 könyvtárakban,	 média-
tárakban,	továbbá	olyan	intézmények	és	vál-
lalatok	kötelékében,	melyek	kulturális	örök-
ségünket	 gondozzák,	 illetve	 információk	
feltárásával	 és	 szolgáltatásával	 foglalkoznak.	
	 Szeretnétek	a	kommunikáció és mé-
diatudomány	alapszakon	tanulni?	Ha	igen,	
a	következő	szakirányok	közül	választhattok:	
	 •	írott	sajtó	(nyomtatott	és	online)	
	 •	elektronikus	sajtó	(rádió,	televízió)
	 •	PR/szervezeti	kommunikáció
	 A	 főiskolán	 nemcsak	 elméleti,	 hanem	
gyakorlati	 tudásra	 is	 szert	 tehettek,	 hiszen	
a	 nagybetűs	 életben	 szükségetek	 lesz	 a	
tapasztalatokra.	 Az	 első	 „szárnycsapá-
saitokat”	médiabázisunkon	tehetitek	meg:	az	

elektronikus	 sajtó	oktatási	műhelye	 a	Kölc-
sey Stúdió,	 sugárzó	 adónk	 a	 Méliusz Rádió,	
lapunk	 a	 Debreceni Főnix,	 online-médiánk	
a	 Lícium Médiaportál	 (www.licium.hu).
A	 végzős	 hallgatóink	 –	 szakirányuknak	
megfelelően	 –	 elhelyezkedhetnek	 a	 sajtó-
ban,	 vagy	 más	 kommunikációs	 területeken,	
pl.	 PR-munkatársként,	 sajtóreferensként,	
szóvivőként	is.
	 A	 kántor szaknak	 szép	 hagyományai	
vannak	 a	 református	 tanítóképzésben. A	
végzett	 diákok	 a	 gyülekezetet	 hangszeren	
(orgona)	kísérik,	 illetve	önálló	darabokat	 is	
játszhatnak	 az	 istentiszteleten.	A	 reformá-
tus	egyház	gyülekezeteinek	zenei	 igénye	az	
utóbbi	években	megnőtt,	 így	zenés	áhítato-
kon,	templomi	hangversenyeken	a	kántorok	
(is)	játszanak.
A katechéta-lelkipásztori munkatárs 
szak elvégzése	 után	 a	 református	 egyház-
ban	 a	 következő	 feladatokat	 láthatjátok	 el: 
hitoktatás,	lelkészi	hivatalban	ügyintézés,	ad-
minisztráció,	programszervezés.	
	 A	 főiskola	 családias	 hangulatú	 Maróthi 
György Kollégiuma	 Debrecen	 belvárosában	
található,	 s	 200	 hallgatót	 vár	 szeretettel.	
Minden	 szobában	 van	 telefon,	 és	 inter-

net	elérésre	is	van	lehetőség.		Az	udvaron	
sportpálya,	és	a	kollégium	pincéjében	klub-
helyiség	 áll	 a	 kollégisták	 rendelkezésére.	
A	 kollégium	 épületének	 földszintjén	 talál-
ható	 a	 főiskola	 könyvtára	 és	 olvasóterme,	
ahol	 a	 számítógépeket	 használhatjátok.	 A	
Kossuth Lajos Kollégium	 a	 Nagyerdő	 köz-
epén	 szép,	 zöld	 környezetben,	 csaknem	
200	 tanítóképzős	 hallgatónak	 nyújt	 ideális	
lakhelyet.
	 A	 szobákban	 fürdőhelyiség,	WC,	 hűtő-
szekrény	és	telefon	szolgálja	diákjaink	kény-
elmét.	A	szórakozási	és	egyéb	igényeket	szol-
gálja	a	tévé	és	az	internetelérés	lehetősége.
 Reméljük, hogy kellő bepillantást nyertetek 
az intézmény életébe, és megismerkedtetek 
képzési kínálatunkkal!  A főiskola kapui nyitva 
állnak előttetek! Várjuk a jelentkezéseteket! 
Ha bármilyen kérdésetek van, az alábbi 
elérhetőségek segítségével kaphattok választ:

4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. (Tanul-
mányi Osztály, 1. emelet, 125-ös szoba)
www.kfrtkf.hu és a info@kfrtkf.hu 
Telefon: 52-518-536, 52-518-537

Huszti Kitti felvételei
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Kedves	felvételizők!	Mielőtt	főiskolánk	egyházi	szakjairól	kérdeztem	
Dr.	Hodossi	Sándor	tanár	urat,	azon	gondolkodtam,	hogy	felkeltheti-
e	az	érdeklődést	a	Kölcsey-főiskola	iránt	egy	ilyen	rövid	beszélgetés.	
Remélem,	igen!
-– Szóljon Tanár Úr arról, hogy az új oktatási rendszerben milyen a hitéleti 
képzés!
–	Mindkét	alapszak:	a	katechéta	lelkipásztor	munkatárs	(hitoktató)	
és	 a	 kántor	 szak	 hat	 féléves	 az	 új,	 egyszakos	 képzésben.	A	 hitok-
tató	 szak	 annyiban	 változott,	 hogy	 az	 általános	 iskola	 1–6.	 osztá-
lyaiban	 folytatott	 hittanoktatáson	 kívül	 a	 hallgatókat	 a	 gyülekezeti	
adminisztrációs	 feladatok	 ellátására	 is	 felkészíti:	 e	 teendőket	majd	
a	 lelkész	munkatársaként	 végezhetik.	A	 kántor	 szak	 a	 gyülekezeti	

kántori	 szolgálatra	készít:	 a	 kötelező	 tárgyak	között	olyan	 speciá-
lis	 órák	 is	 vannak,	mint	 például	 orgona,	 gregorián,	 vezénylési	 gya-
korlat.	A	 főiskolai	áhítatokon	rendszeresen	kántorizálnak	a	diákok.
– Hol szerezhetnek még gyakorlatot a kántor szakosok?
–	 Saját	 gyülekezetükben,	 a	 főiskola	 rendszeres	 alkalmain,	 emellett	
énekelnek	a	kántor	vegyes	karban	is.	A	kórus	tavaly	többek	között	
Kárpátalján	és	Budapesten	is	szolgált.
– Előny a mesterszak elvégzése? 
–	 Nem	 hiszem,	 hogy	 ez	 az	 elhelyezkedési	 esélyeket	 nagymér-
tékben	 javítaná.	 Egy	 kántor-hitoktató	 szakpárt	 végzett	 diplomás	
iránt	 igen	 jelentős	 a	 kereslet	 ma	 is.	 Még	 arra	 is	 van	 példa,	 hogy	
szolgálati	 lakást	 kapnak	 ilyen	 végzettséggel	 a	 volt	 hallgatóink.
– Milyen kapcsolatok léteznek más intézményekkel?
– Mindenekelőtt	 az	 egyetemi	 gyülekezettel	 vagyunk	 kapcsolatban,	
oda	 elsősorban	 a	 vidékről	Debrecenbe	 került,	 és	 itt	 gyülekezetet	
kereső	hallgatókat	igyekszünk	irányítani.	Természetesen	a	teológiával	
is	kapcsolatban	állunk,	óraadóink	útján	is.	
– Milyen az érdeklődés a hitéleti szakok iránt?
–	Kis	létszámú	szakok	ezek.	Nagy	örömmel	mondom,	hogy	eddig	az	el-
helyezkedés	nem	okozott	gondot	a	legtöbb	hallgatónknak.	Azt	azonban	
hozzá	kell	tenni,	hogy	„több	lábon	kell	állni”,	ezért	javasoljuk	még	a	tanító	
szakos	hallgatóinknak	is,	hogy	vegyék	fel	a	hitoktató	vagy	a	kántor	szakot.	
– Miért válasszák ezt a főiskolát a felvételizők? 
–	Azoknak,	akik	a	gyermekek	közötti	szolgálatban	vagy	a	gyülekezet	
zenei	életének	vezetésében	képzelik	el	a	jövőjüket,	magas	színvonalú	
szakmai	oktatást	és	testvéri	légkört	ígérünk.	Reméljük,	nem	fognak	
csalódni	azok	a	diákok,	akik	bennünket	választanak.

Péter-Szarka László

Testvéri légkör

Igen, ha felvételt nyersz főiskolánkra. 
Addig is, kedvébresztőként, álljon itt 
egy részlet a legutóbbi tanévnyitón 
(2008. szeptember 7-én) elmondott 
beszédből. A mostani gólyákat – töb-
bek között – az alábbi szavakkal üdvö-
zölte dr. Csorba Péter rektor úr: 

Tisztelt	elsőéves	hallgatóink!
	 Az	 előző	 egy	 hónap,	 nálunk	 is,	 mint	
szerte	 a	 világon,	 az	 olimpia	 eseményeiért	
való	 szurkolás	 jegyében	 telt	 el.	 Lenyűgöző	
élmény	 volt	 újra	 látni,	 hogy	 a	 verseny	 mi-
lyen	 csodálatos	 eredményekre	 sarkallta	 a	
világ	 205	 nemzeti	 olimpiai	 bizottsága	 által	
delegált	 résztvevőit.	 A	 legnemesebb	 olim-
piai	 eszme	 jeleként	 csodálhattuk,	 hogy	 a	
„részvétel	 a	 fontos”	 elv	 hogyan	 érvénye-
sült	 sok	 sportágnál	 és	 versenyzőnél.	Külön	
minden	 elismerésem	 a	 paralimpiai	 verse-
nyeken	indulóknak,	akik	hitből	és	emberség-
ből	 adnak	 újra	 példát	mindenkinek.	Azokat	
pedig	 sajnálom,	 akik	 a	 piac	 elveit	 követve,	
csak	 a	 győzelmet	 várták	 el,	 akár	 a	magyar	
sportolóktól	 is.	 A	 sport	 nem	 erről	 szól.
	 Az	emberi	élet	egésze,	és	benne	a	felső-
oktatás,	viszont	már	régóta	erről	szól.	Óriási	
a	 verseny.	Köszöntöm	hát	 nagy	 szeretettel	
azokat,	 akik	a	 felvételi	ponthúzás	nagy	ver-
senyében	a	hozzánk	jelentkezők	négy-ötszö-
rös	mezőnyéből	 felvételt	 nyertek	 intézmé-
nyünkbe.	A	 felvételi	 jelentkezéskor	 az	 első	

helyen	 az	 intézményünket	 megjelölők	 alig	
ötöde	került	 végül	 hozzánk.	Van	olyan	 sza-
kunk,	 amelynek	 esetében	 elviselhetetlenül	
magas	 a	 bekerülési	 pontszám.	Mert	 nagy	 a	
verseny	az	intézmények	között	is.	Az	orszá-
gos	ponthúzás	eredményeképpen	pedig	nem	
a	 legjobbak,	 hanem	 a	 legjobb	 helyen	 lévők	
szerepelnek.	 Ez	 bizony	 nem	 sport,	 hanem	
nagyon	 kemény	 küzdelem,	 és	 harc.	 De	 a	
ma	 felsőoktatási	 éveit	 elkezdőknek	 szem-
be	kell	nézni	azzal,	hogy	az	élet	–	 szerte	a	
világon	mindenhol	–	a	piaci	versenyről	szól.
	 Szívesen	 buzdítanék	 mindenkit	 arra,	
a	 sportot	 nagyon	 kedvelő	 emberként,	
hogy	 a	 „részvétel	 a	 fontos”.	 Elég	 bejárni	
az	órákra,	 jelen	 lenni,	és	valahol	a	64.-ként	
a	 célba	 érni.	 De	 ez	 csak	 az	 olimpiára	 áll!	
A	 felsőoktatás	 az	 elhelyezkedési	 lehető-
ségekről	 szól.	 Nem	 pár	 évnyi	 játékról,	 jó	
hangulatról,	 jó	 bulikról,	 hanem	 egy	 életút	
megalapozásáról.	Ezt	pedig	minden	 szakun-
kon	 tanulmányaikat	 elkezdők	 számára	 az	
első	 perctől	 kezdve	 komolyan	 kell	 venni.
Ez	a	nap	mégis	az	ünnepé!	De	ezután	min-
den	döntés	az	Önöké.	Szülők	segítsége,	ba-
rátok	 ajánlása	 eddig	 tartott.	 Legyen	 mind-
ezekért	 Istennek	 hála.	 Nagy	 dolog	 persze,	
ha	 eddig	 támaszkodhattak	 mások	 segít-
ségére.	 Mostantól	 kezdve	 viszont	 minden	
Önökön	 múlik!	 Kérem,	 hogy	 jól	 éljenek	 a	
lehetőséggel!	 A	 KFRTKF	 minden	 oktató-
ja	és	dolgozója	nevében	a	 jó	döntéseikben	

szeretnénk	 Önöket	 segíteni.	 Képzési	 cik-
lusaik	 végén	 pedig	 tanúsítvánnyal,	 diplomá-
val	 értékelni.	 Adja	 Isten,	 hogy	 így	 legyen!
Természetesen	a	rektor	úr	nem	mulaszt	el	
néhány	 szót	 intézni	 a	 majdani	 gólyákhoz	 a	
Főnix	hasábjain	keresztül:

	 „Örömmel	 hívok	 és	 várok	mindenkit	 a	
Kölcsey	 Ferenc	 Református	 Tanítóképző	
Főiskolára.	 Arra	 a	 főiskolára,	 amelyet	 na-
gyon	szeretek.	Különleges	hangulatú	épület	
ez,	 amelyben	 az	 eljövendő	 életre	 készül-
het	 mindenki,	 aki	 felvételt	 nyer	 valamelyik	
szakra.	 A	 meghirdetett	 szakok	 mind	 arra	
készítenek	 fel,	 hogyan	 kell	 bánni	 az	 em-
berekkel.	 A	 tanítói	 hivatásban,	 a	 könyvtá-
ros	 szakmában,	 és	 a	 kommunikációban	 is	
fontos	 a	 másik	 emberrel	 való	 kapcsolat.	
Ha	 valakinek	 ez	 fontos,	 nagy	 szeretettel	
várjuk	 a	 különböző	 képzési	 területekre.				
	 Ha	ide	kerülnek,	tudniuk	kell	valamit:	egy	
frissen	főiskolára	kerülő	embernek	a	legfon-
tosabb	a	találkozás.	A	minősített	találkozás	az	
intézmény	 vezetőivel.	 Eddig	 felvételin	 talál-
koztunk	először,	most	már	csak	alkalmassági	
vizsgák	vannak.	Az	első	benyomásokat	a	gólya-
táborban	szerezzük	egymásról,	remélhetőleg	
szerelem	lesz	első	látásra.	Nekünk	a	sokadik,	
Önöknek	az	első.	Igyekszünk	is	majd	a	job-
bik	arcunkat	mutatni.	Egy	olyan	arcot,	ame-
lyik	derűs,	és	képes	együtt	örülni	másokkal.”

Lejegyezte: Moldován Tünde

Téged is köszönt (majd) a rektor úr!

Mónus Anikó felvétele
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Nehéz	őszinte	meggyőződéssel	hangoztatni	manapság,	hogy	
boldogabb	a	bölcs,	értelmes	ember,	mint	az,	akinek	sok	pén-
ze,	háza,	autója	van,	menő	cuccai,	szilikoncsodává	pumpált	
barátnője,	ujjnyi	vastag	aranylánc	a	nyakában,	öklömnyi	gyé-
mánttal	ékesített	brillgyűrű	az	ujján.	Természetesen	a	ket-
tő	nem	feltétlenül	kizáró	oka	egymásnak,	de	a	bölcsesség	
és	értelem	nem	mindig	 jár	kéz	a	kézben	az	„ezüsttel”,	az	
„arannyal”.	 Ám	 mégis	 hangoztatnunk	 kell	 meggyőződés-
sel,	hiszen	a	bölcsesség	és	értelem	olyan	hatalom,	melyet	
a	pénz	sosem	adhat	meg	az	embernek.	Hatalom,	mert	azt	
már	 soha	 senki	 nem	 veheti	 el	 tőlünk.	 Mert	 nem	 tudják	
megfogni	 és	elragadni.	Váljunk	hát	bölccsé	és	értelmessé!

Moldován Tünde

Szia!

Ezúton küldjük üdvözletünket a Kölcsey Ferenc Református 
Tanítóképző Főiskoláról – közismertebb nevén a Tékáról. 
Amit a kezedben tartasz, az a Debreceni Főnix című refor-
mátus ifjúsági lap, pontosabban annak egy különszáma. Hoz-
zád szól, Neked készült! 
 Tulajdonképpen arról kellene írnom, hogy mennyire nagy-
szerű lenne, ha ide jelentkeznél, és érvelnem kellene, hogy 
miért lenne ez neked annyira jó. Ezt, most meg is teszem!
 Jelentkezz a Tékára! Az érvem a következő: a vég-
zősök egybehangzóan állítják, hogy ha lehetne, akkor 
maradnának még egy-két évet. Kell ennél jobb aján-
lás? Szerintem nem. Mi jól érezzük itt magunkat, és te 
sem fogsz csalódni, ha végül a Téká mellett döntesz.
 A továbbiakban lefesthetném neked a Kölcsey-fősulit, mint 
a földkerekség legjobb felsőoktatási intézményét, de az olyan 
sablonos lenne… Inkább leírom, hogy milyen a valóságban.
 Azt hiszem, kívülről nem kell bemutatnom. Tuti, hogy kis-
milliószor láttad már azt a tornyos épületet. Tudod, a Plázá-
val szemben... No, ott vagyunk mi, tékások egész nap. Lehet, 
hogy van a miénknél szebb vagy modernebb épület, de mi 
ezt szeretjük, mert van stílusa, és mert itt vagyunk otthon. 
Nem untatlak a külsőségekkel, hiszen nemcsak november 
20-án – a nyílt napon –, de bármikor körülnézhetsz nálunk.
 Várunk! Gyere nyugodtan. Ne szégyenlősködj, és ne 
félj, ezeken a folyosókon nem lehet elveszni. Én már több-
ször próbáltam, de valaki mindig rám talált. Merthogy 
mi ilyenek vagyunk – törődünk egymással. Nem hagy-
juk, hogy bárki is elárvultan kószáljon e falak között.
 Ha a belső értékekre vagy kíváncsi, elárulom: a reformáció 
szelleme töretlenül él a Főiskolánkon. Ezt persze nem úgy kell 
érteni, mintha valami kísértet volna, és fehér lepedőben lebeg-
ve próbálna minket ijesztgetni. Nem! Ez a szellem szépen él.
 A reformáció szellemiségének megfelelően az in-
tézményben és azon kívül szabad a vallásgyakorlás, de 
nem kötelező. Mindenesetre a református vallás fő jel-
lemzői, így az értékekre való nyitottsága és az úgy-
nevezett számon tartás meghatározó e falak között.   
 Jókor mondom, igaz? Emlékszem, hogy az eldönten-
dő ügyek száma nagyon összegyűlt negyedikre. Szalagtű-
zőre készülődés, pályaválasztás, érettségi… és egyszer-
re fontos minden! De ki törődik azzal, hogy az ember 
ilyenkor mennyire elfoglalt, urambocsá’, tanácstalan?
 Mi azon a véleményen vagyunk, hogy nem szabad a di-
ákokat/hallgatókat túlterhelni. Neked most éppen elég 
dolgod van, ezért összegyűjtöttük helyetted a legfonto-
sabb tudnivalókat, hogy ezzel is segítsünk a döntésben.
 Olvasgasd ezt a lapot, és ismerd meg a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főiskola életét, hogy egy kicsit 
Te is a részesévé válhass. Aztán, ki tudja? Lehet, hogy pár 
év múlva a saját, vagy a barátaid írásait böngészed majd 
ugyanitt… Addig is, várunk a nyílt napra! Kitartást és sok 
szerencsét kívánunk ehhez a fontos, és nehéz időszakhoz! 

Üdvözlettel:
A Debreceni Főnix szerkesztőségének nevében:

Szabó Bianka

Utóirat:	 Ha	 –	 majd	 hamarosan	 –	 rád	 tör	 a	 „jaj,	 mi	 lesz	 ve-
lem	 az	 érettségin”-féle	 nyavalya,	 akkor:	 1.	 Nyugi,	 ez	 normá-
lis!	 2.	 Biztos,	 hogy	 túléled!	 3.	 Gondolj	 inkább	 a	 bankettre!	 J

Itt otthon vagyunk

A mai világban lassan már mindenki az internethez nyúl 
információkért. Azt hiszem, az egyetem, illetve főisko-
la kiválasztásában is nagy segítséget nyújtanak nektek, 
középiskolásoknak is az adott intézmények honlapjai. A 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola legfon-
tosabb tudnivalóit a www.kfrtkf.hu weboldalon találhat-
játok meg. Ennek felépítéséről Andriska János technikai 
szerkesztő segítségével ismertetünk meg benneteket.

A	 honlapon	 általános	 tájékoztatót	 találhattok	 a	 főiskoláról,	 a	
képzési	 formákról,	 illetve	 külön	menüpont	 szolgál	 a	 felvételizők	
számára.	 Mindenről	 pontos	 tájékoztatást	 nyújt	 aktuális,	 napra-
kész	 híreivel.	 Elolvashatók	 többek	 között	 az	 iskola	 szabályzatai,	
melyek	 állandóan	 frissülnek,	 illetve	 a	 szervezeti	 egységek	 fon-
tosabb	 információi.	 Nagy	 segítséget	 nyújt	 a	 hallgatóknak	 az	 is,	
hogy	 különféle	 dokumentumok	 letöltésére	 is	 van	 lehetőség,	 így	
már	 célirányosan	 mehetnek	 a	Tanulmányi	 Osztályra,	 megkímél-
ve	 őket	 a	 hosszú	 sorban	 állástól.	 	 Minden	 oktató	 elérhetősége	
fellelhető,	 fotóval	együtt.	Ez	megkönnyíti	 főleg	a	gólyák,	 az	első-
sök	 tájékozódását.	 Rendszeresen	 elérhetők	 a	 könyvtár	 szolgál-
tatásai,	 újdonságai	 és	persze	 a	nyitva	 tartása	 is.	A	portálnak	 van	
egy	 remek	 képgalériája	 is,	 amelyen	 bárki	 megtalálhatja	 önma-
gát,	 hiszen	 rengeteg	 pillanatot	megörökítettek	 kitűnő	 fotósaink.		
Az	 elmúlt	 években	 sok	minden	 változott	 az	 oldalon.	A	 korsze-
rűsödés	megfigyelhető	a	weblapról	elérhető	Lícium	Médiaportál	
(www.lícium.hu)	 megjelenésében	 és	 működésében.	 A	 Lícium	 a	
főiskolai	tévéstúdió	(Kölcsey	Stúdió),	a	Méliusz	Rádió	és	a	nyom-
tatott	főiskolai	lap,	a	Debreceni	Főnix	integrációja.	Ez	a	médiafe-
lület	nagy	lehetőség	a	hallgatóknak:	mindenki	kipróbálhatja	magát	
különféle	műfajban	és	stílusban.	Megtalálhatók	rajta	a	Kölcsey	Stú-
dió	 legfrissebb	 archívumai,	 a	 hallgatók	 által	 készített	 filmek,	 kli-
pek,	magazin	műsorok,	interjúk,	cikkek,	képek.	Blog	írására	is	van	
már	 lehetőség.	És	ha	valaki	 sokat	dolgozik	erre	 a	 felületre,	 az	 a	
későbbi	elhelyezkedésben	is	jelentősen	segítheti	az	életét,	hiszen	
archiváljuk	 az	 anyagokat,	 tehát	 bárki	 megnézheti	 évek	múlva	 is.

	B. Csák Amarilla

kfrtkf.hu

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak.” (Péld. 3, 13-14.)



4

2008.	október

Légy „médiasztár” már a főiskolán! 
Persze csak kicsiben, de akár már 
a felsőfokú tanulmányaid kezdetén 
részt vehetsz a Kölcsey-főiskola mé-
diaműhelyeinek életében, s ezzel 
megteszed az első lépést a jövőd 
felé.

A	karrierépítést	sosem	túl	korai	elkezde-
ni,	főleg	ha	belegondolunk,	hogy	például	az	
élsportolók	vagy	zenészek	milyen	fiatalon	
kezdenek	neki	az	éveken	át	tartó	gyakor-
lásnak,	míg	lesz	belőlük	valaki.
	 A	 kommunikáció	 tudományában	 sem	
sokban	különbözik	a	helyzet,	kivéve,	hogy	
egy	bizonyos	szintű	beszéd-	és	íráskészsé-
get	nem	árt	elsajátítani,	mielőtt	fejest	ugra-
nánk	az	újságok,	rádió,	tévé	és	az	internet	
világába.	De	mi	 is	az	a	kommunikáció-tu-
domány?
	 Fontos	 kérdés,	 ugyanis	 én,	 amikor	
eldöntöttem,	hogy	újságíró	leszek,	 fogal-

mam	 nem	 volt,	 hogy	 hol	 kellene	 tanul-
nom.	Később	derült	ki,	hogy	az	említett	
médiumokkal	 foglalkozó	 gyűjtőfogalom	
(tudomány)	a	kommunikáció.	Innen	néz-
ve	teljesen	logikus,	hiszen	a	lényege,	hogy	
tudjunk,	 illetve	 megtanuljunk	 kommuni-
kálni,	azaz	információt	szerezni	és	továb-
bítani.	Első	évben	ezzel	kapcsolatosan	na-
gyon	aranyos	kommunikációs	modelleket	
tanultok	majd,	de	az	elméletnél	–	mivel	a	
„kommunikálás”	közel	sem	olyan	könnyű,	
mint	amennyire	hinnénk	–	többet	jelent	a	
gyakorlat.
Sokaktól	hallani,	hogy	azért	jönnek	ebbe	
az	 iskolába,	mert	nem	vették	 fel	őket	az	
egyetemre.	Na	most,	ha	ott	valami,	a	kom-
munikációtól	 teljesen	 idegen	 szakra	 sze-
rettünk	volna	jelentkezni,	és	jobb	híján	jó-
nak	tartjuk	ezt	is,	gondoljuk	át	még	egyszer.	
Ellenben,	ha	újságírókká	szeretnénk	válni,	
tájékozódjunk	az	oktatási	módokról	és	a	
gyakorlási	 lehetőségekről,	mielőtt	iskolát	
választanánk.	A	Kossuth-egyetemről	majd	
ott	 hallhattok,	 nézzük	 tehát	 magunkat.
	 Legújabb	 médiaműhelyünk	 a	Lícium 
Médiaportál (www.licium.hu),	 mely	
létrejöttével	a	hallgatóknak	még	több	lehe-
tőséget	kínál,	hogy	kifejezhessék	és	kipró-
bálhassák	magukat.	Így	nem	csak	cikkeket	
vagy	 a	 szó	 szoros	 értelmében	 újságmű-
fajokat	 (olyanok	 is	 vannak	 ám)	 írhatunk,	
hanem	saját	belső	világunkat	kifejező	no-
vellákat,	verseket,	gondolatokat.	S	mivel	az	
oldal	online,	nincsenek	tartalmi	korlátok.
	 A	Lícium	amellett,	hogy	önálló	médium,	
össze	is	fogja	főiskolánk	további	egységeit	
(melyek	 aloldalak	 formájában	 kapcsolód-
nak	a	nagy	egészhez),	így	a	Debreceni Fő-
nix	című	nyomtatott	lap	online-változatát,	
a	Méliusz Rádiót	és	a	Kölcsey Stúdiót.
	 Ha	hagyományos,	nyomtatott	sajtó,	ak-
kor	a	Főnix.	Egy	viszonylag	rövid,	tizenkét	
oldalas	 fekete-fehér	 újság,	 de	 akárhogy	
is,	aki	szereti	a	papír	alapú,	kézbe	vehető	
olvasnivalót,	 s	 szeretné	 is	 írni,	 egy	 igazán	
családias	hangulatú	szerkesztőségbe	csöp-

penhet.	 Nagyjából	 ugyan-
ez	 a	 szerkesztőség	 látja	 el	
a	 Lícium	 Médiaportált	 is	
anyagokkal,	 de	 az	 állandó	
tagokon	 kívül	 (jó	 lenne,	
ha	 mindenki	 az	 lenne,	 hi-
szen	 lehetne)	 bárki	 írhat,	
aki	 kedvet	 érez	 magában.	
A	Méliusz	Rádióval	először	
akkor	 kerültem	 kapcsolat-
ba,	amikor	bejöttem	iskolát	
látogatni.	 Két	 negyedéves	
lány	 lecsapott	 rám,	 hogy	
ugyan	 menjek,	 és	 nyilat-
kozzak	 nekik	 arról,	 miért	
akarok	én	ebbe	az	iskolába	
felvételizni.	 Még	 elsős	 sem	

A főiskolán tesztelheted riporteri adottságaidat

Ha	ambiciózus	és	kitartó	hallgató	vagy	
(leszel),	 akkor	 nem	 csak	 a	 zárthelyi	
dolgozatok	megírásakor,	 vagy	 a	 szóbeli	
vizsgán	 csillogtathatod	meg	 különleges	
képességeidet.	 A	 Kölcsey	 Ferenc	 Re-
formátus	Tanítóképző	 Főiskola	 adomá-
nyozza	például	Az	év	hallgatói	újságíró-
ja	díját	–	azaz	a	Médiadíjat	–	mellyel	 a	
tanév	végén	azt	a	hallgatót	jutalmazzák,	
aki	az	összes	médiaműhelyen	tevékeny-
kedő	hallgató	közül	a	 legkiemelkedőbb	
munkát	végezte.	Az	elismerést	 a	Kom-
munikáció-	 és	Médiatudományi	 Intézet	
oktatóinak,	 valamint	 a	 médiaműhelyek	
vezetőinek	 javaslatai	 alapján	 a	 szená-
tus	 adományozza,	 s	 a	díjat	 a	 rektor	úr	
nyújtja	át	a	júniusi	diplomaosztó	ünnep-
ségen.
	 A	 Médiadíjhoz	 csatlakoznak	 még	
különdíjak	 is	 –	 az	 intézet	 és	 a	 HÖK	
(hallgatói	 önkormányzat)	 jóvoltá-
ból	 –,	 melyek	 az	 egyes	 médiumokban	
(Debreceni	 Főnix,	 Lícium	 Médiapor-
tál,	 Kölcsey	 Stúdió,	 Méliusz	 Rádió,	
Esszencia	 Online)	 szintén	 figyelem-
re	 méltó	 hallgatók	 munkáját	 dicsérik.
	 Tehát	ha	kreatív	vagy	és	jó	csapatjá-
tékos,	ne	habozz,	és	ne	ülj	a	babérjaidon,	
hanem	mutasd	meg	magad	és	 a	 tehet-
ségedet,	s	talán	Te	leszel	az	év	hallgatói	
újságírója!

Kántor Orsolya

Hallgatói médiadíjak

voltam,	és	már	beültettek	egy	élő	adásba	(egy	
jó	 tanács:	 iskolalátogatáskor	kerüljétek	a	mik-
rofonnal	mászkálókat!).	Vicces	kis	helyzet	volt,	
azóta	sem	akarok	rádiós	lenni…	(Van	köztünk	
viszont	számos	hallgató,	aki	arra	esküszik.)	Ta-
nultam	sok	érdekes	dolgot	a	televíziózásról	is.	
Bár	 én	 talán	 forgatni	 nem	 forgattam,	 viszont	
sokat	hallok	az	ismerőseimtől	arról,	hogy	hova	
mennek,	mit	csinálnak.
	 Egyikük	 például	 elutazott	 Erdélybe,	 ott	
több	 napig	 forgattak	 riportfilmeket.	De	 van-
nak	 olyanok	 is	 a	 szakmában,	 akik	 veszélyes	
helyeken	 forgatnak.	 El	 is	 gondolkoztam	 ki-
csit,	 hallva	 a	 napi	 eseményeket,	 amikor	 új-
ságírókat	 vernek,	 vagy	 fosztogatnak,	 nem	
biztos,	 hogy	 szívesen	 vállalnám	a	munkát;	 de	
aki	 a	 színes	 médiaszakmán	 belül	 kalandvá-
gyó,	 az	 is	megtalálja	 a	 számítását!	Aztán	már	
lehet,	 hogy	 csak	 annyit	 hallunk	 majd:	 ott	
dolgozik	 valamely	 nagy	 médiumban,	 mert	
jó	 időben,	 jó	 helyen	 kezdte	 el	 az	 újságírást.
	 Mindenesetre	már	 az	 első	 évben	mindent	
lehet	 és	 kell	 is	 tanulni,	 s	 év	 végén	döntöd	 el,	
hogy	hozzád	melyik	médium	 illik	 a	 legjobban.	
Rádió?	Tévé?	Írott	sajtó?	Esetleg	mind	a	három?

Csendom Andrea

Huszti Kitti felvételei

Középiskolásoknak
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A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hallga-
tói önkormányzata életre hívott egy olyan online-magazint, 
melyet teljes egészében a hallgatók szerkesztenek. A kö-
vetkezőkben Tóth Ivett-tel, az Esszencia Online főszerkesz-
tőjével beszélgetek. 

– Mint főszerkesztő mit tartasz a legfontosabbnak az Esszenciáról el-
mondani?
–	Nos,	a	portál	kétéves	múltra	tekint	vissza,	és	ez	alatt	az	idő	alatt	
a	 szerkesztőséget	 a	 hallgatók	 alkotják.	 Ennek	 nyilvánvaló	 előnye,	
hogy	az	újságíró-jelöltek	belülről	ismerhetik	meg	egy	szerkesztőség	
életét,	és	napi	rutint	szerezhetnek.	Továbbá	lehetőséget	nyújtunk	a	
sajtóműfaji	és	egyéb	előadásokon	szerzett	elméleti	tudás	gyakorlati	
használatára	is.	Tehát	lehetőséget	adunk	a	hallgatóknak,	hogy	bármi-
lyen,	a	sajtóban	megjelenő	műfajban	írjanak	nekünk.	Mindenki	olyat	
ír,	amiről	úgy	érzi,	közel	áll	hozzá.	Ezenkívül	a	nekünk	írt	cikkek	(az	

esetleges	korrekció	után)	felkerülnek	a	portálra,	így	később,	például	
majd	 az	 álláskeresés	 során	 remek	 referencia-anyagként	 is	 felhasz-
nálhatók.
– Az Esszencia Online a szellemi megnyilatkozáson kívül milyen egyéb 
lehetőségeket kínál a szerkesztésben résztvevő hallgatóknak?
–	 Egyre	 szélesedő	 támogatói	 körünknek	 hála,	 elég	 sok	 rendez-
vényre	 eljutunk.	 Így	 a	munkatársak	 a	 szerkesztőségen	 kívül	 is	 be-
lekóstolhatnak	 az	 újságírói	 életbe.	 Gondolok	 itt	 a	 különböző	
előadásokon	 és	 koncerteken	 „elkapott”	 interjúkra,	 élménybeszá-
molókra.	 Összességében	 az	 Esszencia	 Online	 remek	 lehetőség	
arra,	 hogy	 minden	 érdeklődő	 kötetlenül	 kipróbálja	 képességeit,	
hiszen	 nálunk	 nincsen	 főnök,	 senki	 nem	 kötelez	 senkit	 semmire.
– Tehát ha valaki egy jó csapatban szeretne dolgozni és érdekli az újság-
írás, akkor más főiskolai médiumok mellett benneteket is kereshet.
–	Így	van.

Tőzsér Barnabás

Esszencia Online: kötetlen képességpróba

Leendő kommunikátorok, figyelem! 
Az intézményben folyó kommuniká-
ciós és médiaképzést mutatja be dr. 
Völgyesi Zoltán, a Kommunikáció- és 
Médiatudományi Intézet vezetője, aki 
fontos szempontokra hívja fel a figyel-
met, s eloszlat néhány tévhitet.

– Hogyan képez az intézmény a hallgatókból 
kommunikációs szakembereket, újságírókat?
–	Az	alapszak	úgy	épül	fel,	hogy	előbb	általá-
nos	alapozó	ismereteket	és	szakmai	alapis-
mereteket	oktatunk.	A	közvetlen	személyes	
kommunikációtól	 a	 tömegkommunikációig,	
a	sajtótörténettől	a	műfajelméleten	át	mé-
diagazdaság-tanig	 és	 a	 médiamarketingig	
nagyon	 sokféle	 tárggyal	 ismerkednek	 meg	
a	hallgatók.	Ezt	követi	a	szakirányú	képzés:	
írott	 és	 elektronikus	 sajtó,	 valamint	 PR	 és	
szervezeti	 kommunikáció	 szakirányokon	 –	
az	utóbbi	teljesen	új	színfoltja	a	képzésnek.	
A	 régóta	 népszerű	média	 szakirányokon	 a	
gyakorlati	tudnivalókat	saját	médiaműhelye-
inkben	elsajátíthatják	a	hallgatók.	A	főiskolá-
nak	van	saját	lapja	és	online-felülete	–	ez	a	
Lícium	Médiaportál	 (www.licium.hu)	–,	van	
rádiója	–	ez	a	Méliusz	Rádió	–	és	van	oktatá-
si	stúdiónk,	a	Kölcsey	Stúdió,	ahol	rádiós	és	
televíziós	képzés	zajlik,	illetve	televíziós	mű-
sorokat	 készítenek	 a	 hallgatók.	 Mindegyik	
médiumban	 lehet	 gyakorlatozni.	A	 főiskola	
épületében	tehát	nyomtatott	és	online-újsá-
got	éppúgy	szerkesztenek	a	 felnőtt	diákok,	
mint	például	 rádió-	 vagy	 tévés	 riportot,	 il-
letve	videofilmet.	
– Mennyire állják meg a Kölcsey-főiskola hall-
gatói a régióbeli, vagy akár az országos médiu-
mokban a helyüket?
–	 Jó	 visszajelzéseket	 kapunk.	 Csak	 egy	
példát	mondok:	 nemrég	 indult	 Debrecen-
ben	egy	új	tévé,	az	Alföld	Televízió.	A	fiatal	
munkatársainak	 nagy	 része	 a	 mi	 végzett	
hallgatóink	közül	került	ki.	A	nyári	és	a	téli	
szakmai	 gyakorlatokon	 a	 hallgatók	 eljut-

hatnak	akár	nagy	országos	médiumokba	is.	
Megfordulnak	és	többen	állásba	is	kerültek	
a	RTL	Klubban,	a	Duna	Televízióban	vagy	a	
Hír	Tv	 kötelékében.	Természetesen	 ehhez	
sok	 gyakorlás,	 kitartás,	 tehetség	 –	 és	még	
egy	kis	szerencse	is	–	kell.

– Nem kerül mindenki a képernyőre, és nem 
minden, kommunikáció szakon végzett hallga-
tó helyezkedik el a média berkein belül. Milyen 
egyéb lehetőségek vannak?
–	 Lehet,	 hogy	 néhányan	 vállalatok	 humán-
politikai	 osztályán	 fognak	 elhelyezkedni,	 és	
állásinterjúkat	 készítenek	 majd.	 Dolgozhat-
nak	PR-részlegen	 is.	Mások	 foglalkozhatnak	
marketing-kommunikációval,	és	van,	aki	saj-
tóreferens	lesz	egy	cég	alkalmazásában,	s	így	
nem	írnia	kell	a	sajtótájékoztatókról,	hanem	
szerveznie	kell	majd	azokat.	Sokféle	lehető-
ség	van,	széles	a	paletta.
– A kommunikáció- és médiatudomány az utób-
bi évek tapasztalatai alapján a divatos szakok 

közé sorolható. Vajon hogyan fognak alakulni a 
ponthatárok?
–	Sok	a	 jelentkező,	ezért	csak	magas	pont-
határral	 lehet	 bekerülni	 az	 államilag	 finan-
szírozott	 képzésre.	 Két	 lehetősége	 van	 a	
diáknak:	 vagy	 szorgosan	 gyűjti	 a	 pontokat,	

tehát	jól	tanul,	kiválóan	érettségizik.	Ha	nem	
ez	a	helyzet,	de	a	diák	mégis	nagyon	szeret-
ne	kommunikáció	szakon	tanulni,	akkor	meg	
kell	 barátkoznia	 azzal	 a	 gondolattal,	 hogy	
költségtérítéses	 képzésben	 tudja	 elkezdeni	
a	tanulmányait.	Még	így	is	megvan	a	lehető-
sége	arra,	hogy	–	már	bejutva	–	jó	tanulmá-
nyi	 átlagot	 ér	 el,	 s	 akkor	 elvileg	 átkerülhet	
államilag	 finanszírozott	 képzésre.	 Ha	 nem	
tud	 elég	 sok	pontot	 az	 érettségi	 révén	 fel-
mutatni,	 akkor	 államilag	 finanszírozott	 kép-
zésre	 nem	 lesz	 esélye	 bekerülni.	 Ez	 persze	
nem	 a	 mi	 kommunikáció	 szakunk	 sajátos-
sága,	 hiszen	 országos	 ponthatárhúzás	 van.

Szabó Bianka

„Sok gyakorlás, kitartás és tehetség kell…”

Vidám pillanatok a Méliusz Rádió stúdiójában

Középiskolásoknak
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2008.	október

Unod, hogy olyan országban élsz, ahol az emberek bánt-
ják, „tapossák” egymást? Eleged van abból, hogy az utcán 
„korlátolt” emberekkel találkozol? Akarod látni, hogy az 
emberek segítik egymást? Van megoldás, rajtad áll. Nem le-
het elég korán kezdetni. Ha tudsz tiszteletet adni, elfogadó 
vagy, van humorérzéked, felvállalod az elveidet, és vállalod 
a felelősséget, hogy megmutasd a jövő generációjának, ak-
kor gyere – tanítani.

Egy	 ország	 fejlődését	 azzal	 lehet	 segíteni,	 ha	 szabad	 embereket	
nevelünk,	akik	alternatív	megoldást	keresnek	a	felmerülő	problé-
mákra,	akik	mernek	változtatni.	Gondolj	bele:	minden	gyerek	már	
hároméves	korától	része	a	„nagy	közös”-nek,	úgynevezett	okta-
tásnak.	Attól	 a	perctől,	 hogy	belép	 az	óvodába,	 idegen	 felnőttek	

behatásainak	van	alávetve.	Ezért	nem	mindegy,	milyen	ez	a	felnőtt.	
Nemcsak	egy	gyerek	jövőjét	ronthatja	meg,	hanem	évenként	egy	
egész	csoportét.	Generációkból	 irthatja	ki	például	a	zene	szere-
tetét.	Minden	pedagógusnak	egyszerűbb	lenne	a	dolga,	ha	harminc	
kis	csendkirályt	oktatna,	de	a	gyereknek	él,	ráadásul	nemcsak	le-
xikális	 ismeretre	 van	 szüksége.	A	 nevelést	 pedig	 olyan	 emberek	
végezzék,	akik	nem	nyírnak	formára,	nem	„megélhetési	pedagógu-
sok”!	Ezt	a	szakmát	jól	csak	hivatásszerűen	lehet	végezni.	A	tanítás:	
életforma.	Nem	 az	 a	 jó	 tanár,	 aki	 éjszakákon	 át	 témazárót	 javít,	
és	görcsösen	számon	kér	mindent,	hanem	az,	 aki	észreveszi	 azt,	
ha	egy	gyerek	éhes	vagy	szomorú	vagy	mellőzött	vagy	épp	csak	
tehetséges	valamiben...
	 A	tanítás	lehetőséget	ad	arra,	hogy	kijavítsd	azt,	amit	nálad	elszúr-
tak.	Segíthetsz	azzal,	ha	jó	embereket	nevelsz.	Sokan	a	főiskolai	élet	
kezdetén	még	nem	 feltétlenül	 tanítani	 akartunk,	 a	 sors	mégis	 úgy	
hozta,	hogy	e	pálya	felé	haladunk.	Én	nem	bántam	meg,	hivatást	ta-
láltam	–	és	ezzel	nem	vagyok	egyedül.	Mondják,	a	tanítóképzőt	min-
denki	el	tudja	végezni.	Én	nem	merném	ezt	ilyen	könnyen	kijelenteni.	
Nem	voltam	még	egyetemista,	de	azt	tudom,	hogy	nem	állhatok	ki	a	
gyerekek	elé	készületlenül	–	és	nem	láttam	még	olyan	egyetemistát,	
aki	csípőből	tartott	volna	órákat.	 Itt	megtanulhatod	mindennek	az	
apró	pici	fortélyát.	Gyerekként	nem	is	sejthetted,	hogy	kedves	emlé-
keid	tanítói	mi	mindent	megtettek	azért,	hogy	megtaláld	az	Á	hangot	
a	szavakban.	Látszólag	egyszerű	dolog,	de	hidd	el,	nem	olyan	könnyű.	
A	kicsik	mindenre	fogékonyak,	és	ha	 jól	csinálsz	mindent,	a	kezeid	
közül	 kikerülő	 generációk	 jobban	 élik	majd	 az	 életüket.	Ha	 egész	
ember	vagy	és	érzel	magadban	affinitást:
	 Válaszd	a	tanító	szakot,	és	változtass!

P. Kiss Renáta

Válaszd a tanítást, ha változtatni akarsz!

Van egy hely, ahol a Tiéd lehet a világ 
összes tudása. Egy könyvtárban nincs 
olyan kérdés, amelyre ne kapnál vá-
laszt! Folyamatosan bővítheted az is-
mereteidet, és ha könyvtáros leszel, Te 
dönthetsz, milyen új könyvek beszer-
zését tartod fontosnak. Az emberek-
nek segítséget nyújthatsz, ha már azt 
hiszik, minden elveszett. 

A	Kölcsey-főiskola	informatikus	könyvtáros	
szakán	a	legkorszerűbb	tanítási	módszerek-
kel	 és	 informatikai	 eszközökkel	 sajátítha-
tod	 el	 a	 szakma	 minden	 csínját-bínját.	 Dr.	
Goda	Éva	 az	 informatikus-könyvtáros	 szak	
szakfelelős	 főiskolai	 tanárának	 útmutatásá-
val	pillantsunk	bele	egy	kicsit	a	könyvtáros	
szakma	világába!
– Miért érdemes manapság könyvtárosnak 
lenni?
–	A	könyvekkel	 és	 az	 emberekkel	 való	 bá-
násmód	talán	a	 legszebb	a	világon,	hiszen	a	
könyvtárba	minden	 korosztály	 betér!	Meg-
van	 a	 szépsége	 annak,	 hogyan	 kell	 velük	
foglalkozni.	 Az	 olvasást	 mással	 nem	 lehet	
pótolni.	 Ez	 nagyon	 szép	 hivatás,	mert	min-
den	 nap	 tudásanyagot	 adunk	 át	 az	 embe-
reknek,	 műveltséget,	 kultúrát	 közvetítünk.
–	Ha elvégzik ezt a szakot a diákok, hol helyez-
kedhetnek el?

–	A	hallgatók,	akik	itt	végeznek,	olyan	elméle-
ti	és	gyakorlati	tudásra	tesznek	szert,	amely	
lehetővé	 teszi	 számukra,	 hogy	 különböző	
típusú	könyvtárakban	dolgozzanak.	Elsősor-
ban	 közkönyvtárakban,	 iskolai,	 tudományos	
és	 szakkönyvtárakban,	 s	 a	
Nemzeti	 Könyvtárban	 is	 el	
tudnak	 látni	bizonyos	könyv-
tári	teendőket.
–  Az a jó ebben a szakban, hogy 
a képzés során a gyakorlatban 
is megláthatjuk a könyvtár bel-
ső életét, nem a végzés után 
szembesülünk a valósággal.
–		A	három	év	alatt	különböző	
adottságú	könyvtárakban	gya-
korolnak	a	leendő	könyvtáro-
sok.	A	 gyakorlat	 az	 a	 terep,	
ahol	 a	 diákok	 az	 elméletben	
tanultakat	 ki	 tudják	 próbálni.	
Megtanulják	 azokat	 a	 fogásokat,	 amelyek	 a	
mindennapokban	majd	segítségükre	lesznek.	
–	Mi a különbség a főiskolai és egyetemi okta-
tás között?
–	 Az	 új,	 hároméves	 alapképzés	 beveze-
tésével	 mindegy,	 hogy	 főiskolára	 vagy	
egyetemre	 jelentkeznek	 az	 informatikus	
könyvtáros	 szakra,	 mert	 mindenütt	 azo-
nosak,	 illetve	hasonlóak	a	 tematikák,	 a	 tan-
tervek,	 ugyanazokat	 a	 tantárgyakat	 tanul-

ják,	 és	 a	 végzettségük	 is	 egyenrangú	 lesz.	
–	Tanárnő miért szereti a könyvtárosságot?
–	 Nekem	 minden	 munkakör	 tetszik	 a	
könyvtárban	–	a	„béke	szigetének”	is	nevez-
hetem.	Amikor	 könyvtárosként	 dolgoztam,	

nagyon	 jó	 érzés	 volt	 látni	 és	 érezni,	 hogy	
egy-egy	olvasó	mennyire	örült,	amikor	segí-
tettem	neki	az	információszerzésben,	illetve	
olyan	könyvet	ajánlottam	elolvasásra,	amely	
számára	 maradandó	 élményt	 nyújtott.	 Ha	
tájékozottak,	 olvasottak,	 jó	 emberismerők	
vagyunk,	 akkor	 tudjuk	különösen	értékelni	
az	olvasószolgálati	 és	 a	 tájékoztató	munka	
szépségeit.	

Rácz Edina

Könyvek között

Huszti Kitti felvételei

Középiskolásoknak



7

2008.	október

Amikor iskolát választasz, az is felmerül a milliónyi kér-
dés között: miből fogsz élni? Honnan lesz pénzed buliz-
ni, ruhákat venni, vagy miből veszel három zsömlét, ha 
a szüleid nem tudnak támogatni éppen? Mády Marian-
nával, a hallgatói önkormányzat (HÖK) tanulmányi és 
szociális alelnökével a HÖK támogatási rendszeréről be-
szélgettem.

– Milyen támogatásokban részesül-
hetnek az első évfolyamos hallgatók, 
és hogyan juthatnak ezekhez hozzá?
–	Minden	ösztöndíjat	és	támogatást	
igényelniük	kell	 a	 felvett	hallgatók-
nak.	Az	elsősök,	mivel	nem	kapnak	
tanulmányi	ösztöndíjat	az	első	félév-
ben,	alaptámogatást	kérhetnek.	Eb-
ből	van	A	és	B	kategória.	Azt,	hogy	ki	
melyik	csoportba	tartozik,	a	szoci-
ális	helyzetük	határozza	meg.	Ezen-
kívül	 pályázhatnak	még	 a	 rendsze-
res	szociális	ösztöndíjra	is,	melyből	
ugyancsak	van	A,	B,	és	C	kategória.	
Ennek	 az	 elbírálásakor	 ugyancsak	
a	 szociális	 helyzetet	 vesszük	figye-
lembe.	Emellé	pedig	 társul	 a	 rend-
szeres	szociális	kiegészítő	ösztöndíj.	
– Hogyan döntitek el, hogy 
ki melyik csoportba tartozik?
–	 Minden	 ösztöndíj	 elbírálásakor	
a	Térítési	 és	 juttatási	 szabályzatot	
kell	 néznünk.	 Az	 ebben	 találha-
tó	 pontrendszer	 egyértelműen	
meghatározza,	 hogy	 a	 pályázat	
egyes	 elemeiért	 hány	 pontot	 kap	
a	 hallgató.	 Pont	 jár	 például	 a	 csa-
ládszerkezetért:	 dolgoznak-e	 a	
szülők	 vagy	 nyugdíjasok?,	 hány	
testvére	van	a	pályázónak?,	milyen	
a	 jövedelemviszony	 a	 családban?,	 milyen	 távol	 lakik	 az	 iskolától?	
Jár	még	 pont	 például	 a	 kollégiumi	 vagy	 albérleti	 költségekért	 is.
– Mennyi az átfutási ideje a pályázatok elbírálásának?
–	Miután	mi	pontoztuk	az	igényeket,	és	mindenki	bekerült	valame-
lyik	kategóriába,	több	helyen	is	ellenőrzik,	megfelelően	osztottuk-e	

be	 a	 hallgatókat,	 és	mindenki	 a	 helyzetének	megfelelő	 támogatást	
kapta-e.	Így	a	pályázatokat	ellenőrzi	a	tanulmányi	osztály,	a	gazdasá-
gi	hivatal	és	még	a	rektor	 is.	A	beadási	határidő	lejárta	után	ezért	
még	két-három	nap	kell,	hogy	átfussanak	a	rendszeren	a	kérelmek.
– Honnan van pénz az ösztöndíjak kifizetésére?
–	A	szociális	pályázatok	A	és	B	kategóriájához	az	Oktatási	Miniszté-
rium	ad	külön	keretet.	A	szociális	pályázat	C	típusához	és	az	összes	

többi	ösztöndíjhoz	az	államilag	finanszí-
rozott	hallgatók	után	kapott	pénzeket	
osztjuk	 el	 meghatározott	 feltételek	
mellett.	Ennek	az	alapja	is	a	Térítési	és	
juttatási	 szabályzat,	melyet	 bárki	meg-
tekinthet	a	www.kfrtkf.hu	weboldalon.
– Mi történik az elsőévesekkel a második 
félévben?
–	A	 támogatások	 rendszere	némiképp	
átalakul.	Megmarad	 a	 szociális	ösztön-
díj,	 a	 kiegészítő	 ösztöndíj,	 de	 ezeket	
újra	pályázni	kell.	Megszűnik	azonban	az	
alaptámogatás,	helyette	 jön	a	 tanulmá-
nyi	 ösztöndíj.	A	 második	 félévtől	 már	
a	 gólyák	 is	 igényelhetnek	 szaktámoga-
tást.	 Ezeknek	 a	 formanyomtatványát	
több	 helyről	 is	 be	 lehet	 szerezni.	 Le-
tölthető	az	internetről	is,	de	a	fénymá-
solóban	mindig	 adnak	 le	 egy	 példányt.
– Milyen változásokra kell még számítaniuk 
a költségtérítéses és az államilag finanszíro-
zott képzésben tanuló hallgatóknak?
–	A	második	félévben	már	mindenkinek	
lesz	 tanulmányi	 átlaga.	 Az	 ösztöndíjsá-
vokat	 a	 tanulmányi	 osztály	 határozza	
meg.	Fontos,	hogy	létezik	átmenet	a	két	
finanszírozási	 forma	között.	Azok	közül	
a	hallgatók	közül,	akik	az	első	tanévben	
költségtérítéses	 képzésben	 tanultak,	 a	
legjobb	 tizenöt	 százalék	 átkerül	 állami-
lag	 finanszírozott	 képzésre.	 A	 helyzet	

viszont	fordítva	is	érvényes.	A	legrosszabbul	tanuló	tizenöt	százalék	
államilag	 támogatott	 képzésről	 átkerülhet	 költségtérítéses	 formá-
ra	a	harmadik	 félévtől,	ha	a	 tanulmányi	 átlaga	ezt	 indokolttá	 teszi.	
Ezért	fontos,	hogy	mindenki	a	legjobbat	nyújtsa	a	tanulmányai	során.

Danyi Katalin

A támogatásokról egyszerűen

Mikor felkeltem, éreztem, hogy ez a nap valahogy nem lesz az enyém. 
Mint az emberek nagy többsége, úgy én is nehezen viselem a felkelés 
fáradalmait. Természetesen ma reggel – mit reggel, hajnalban – sikerült 
20 perccel később kiesnem az ágyból, mint ahogy azt kellett volna. Ré-
mülten és kábán tapogatóztam a napi kávéadagom után, ami egy picit 
helyrebillentett. Ezután kiábrándultan a fürdőbe cammogtam elvégezni 
a reggeli teendőimet, majd félig menetre kész állapotban a kedvenc 
számomra lettem figyelmes, amely azt sugallta, hogy indulj el, nem lesz 
ez olyan szörnyű… Hát nem tudtam mást tenni, útnak indultam. A 
villamoshoz közeledve láttam az óriási várakozó tömeget. Gondoltam 
magamban, ma is kimaradt egy csomó járat. A hatodik körben sikerült 
felférnem rá, ugyan egy idős bácsi karjai között, de legalább már a 
járművön. A tömeg egy emberként futkosott előre-hátra a hirtelen, ám 
de szükséges fékezések közepette. Az utasok között rengetegen em-
legették a másik édesanyját, mintha ismernék egymást. Majd minden-
ki örömére megjelentek a vörösszalagos, kedves és jóindulatú bácsik. 
Szavaik most is a fülembe csengenek: jegyeket vagy bérleteket! Egy 

perc alatt kiürült a jármű, de csak mire nekem is le kellett szállnom. A 
zebrán a szakadó esőben arra gondoltam, hátha elmarad ma az utolsó 
pár órám. 
 Mint egy ázott veréb, rohantam a lépcsőkön fel az épület legtetejére, 
ahol nem várt más csak egy cetli az ajtón: a mai óra betegség miatt 
elmarad! Ilyen az én formám, ugyan teljesült a kívánságom, de nem úgy, 
ahogy szerettem volna.
 De sebaj, nem engedem, hogy egy ilyen apróság elvegye a kedvem. 
Elszántan irányba vettem az alagsori géptermet. Rövid várakozás 
után már a monitor előtt ültem, és elégedetten böngésztem a világhá-
lón. Ezután jól informáltan mentem be az óráimra, egyik következett 
a másik után. A nap végére oly mértékben lefáradtam, hogy muszáj 
volt levezetnem a feszültséget egy kis sztepp-aerobiccal. Persze, ha ez 
nem lett volna a fősuli épületén belül, már nem biztos, hogy elmen-
tem volna rá. Így viszont igen, hiszen nincs is annál jobb, mint amikor 
40 ember együtt izzad a tesiteremben. Ilyen nap is van a főiskolán…	

Murguly Anita

Egy könnyed hétköznap

Középiskolásoknak

Mónus Anikó felvétele
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Sok	 főiskolás	 hallgató	 számára	 a	 jövő	 nagy	 lehetősége	 a	
külföldi	kapcsolatok	kiépítése.	A	Kölcsey-főiskola	tizenegy	
éve	 vesz	 részt	 az	 Európai	 Unió	 felsőoktatást	 támogató	
programjában.	Az	Erasmus-program	révén	évente	átlagosan	
20	hallgatónak	van	lehetősége,	hogy	három-négy	hónapot	
külföldön	tölthessen	a	főiskola	valamelyik	partnerintézmé-
nyében.	
	 A	kiutazó	diákokat	a	program	ösztöndíjjal	támogatja.	Az	
újdonságokra	nyitott,	 vállalkozó	 szellemű	hallgatókat	 töb-
bek	között	ausztriai,	hollandiai,	finn,	dán	és	ír	egyetemek	és	
főiskolák	várják.
	 –	Hallgatóink	külföldi	tartózkodásuk	alatt	éppúgy	ta-
nulmányokat	folytatnak,	mint	ahogy	azt	itthon,	a	főiskolán	
teszik,	de	természetesen	nem	magyarul,	hanem	angol,	il-
letve	német	nyelven.	Más	országok,	más	kultúrák	megis-
merése,	új	ismeretségek,	barátságok	kialakulása	mindenki	
számára	maradandó	 élményt	 nyújt.	Az	 idegen	 nyelv	 fo-
lyamatos	 használata	 lehetővé	 teszi	 számukra,	 hogy	 ha-
zatérve	 nyelvvizsgát	 tegyenek	 –	 nyilatkozta	 lapunknak	
Szegeczkiné	Máté	Éva	Edina,	a	főiskola	külügyi	referense.
Jó	 néhány	 hallgatónak	 meghatározta	 a	 jövőjét	 az,	 hogy	

főiskolai	 tanulmá-
nyai	 alatt	 egy	 fél	 évet	
külföldön	 töltött.	
A	 diploma	 megszer-
zése	 után	 többen	
visszatértek	 abba	 az	
országba,	 ahol	 Eras-
mus-hallgatók	 vol-
tak,	 és	 jelenleg	 is	
ott	 élnek,	 tanulnak,	
illetve	 dolgoznak...
	 	 Ez	 minden	 érvnél	
meggyőzőbben	 bizo-
nyítja:	 főiskolásként	
érdemes	 pályázni	 az	
Erasmu	 s-ösztöndíjra.

Danyi Katalin

Az Erasmus-program

– szól a régi dal: s talán nem titok senki számára, hogy a ko-
lis élet sok boldog szép napot szerzett, és szerez sokaknak. 
Akik még soha nem voltak kollégisták, ha csak egy mód van 
rá, semmiképp ne hagyják ki! Ugyanis ez a hely nemcsak 
otthon, de nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megismerjük 
önmagunkat, és egy út ahhoz, hogy önállósodjunk. 

Persze	hibáznék,	ha	most	nem	hívnám	fel	a	figyelmeteket	arra,	hogy	nyil-
ván	nem	mindenkinek	tetszik,	és	nem	mindenki	azt	kapja,	amire	éppen	
számít.	Leszögezném	még	az	elején:	alkalmazkodni	tudni	kell,	tehát	azért	
ahhoz,	hogy	jól	érezzük	magunkat,	nagyban	mi	magunk	is	hozzájárulunk.	
A	 kollégiumi	 légkör	 olyan	 lesz,	 amilyenné	 mi	 magunk	 tesszük.	
Az	ottani	élet	boldogabb	pillanatait	Buzás	Zsuzsanna	Borbálával	ele-
venítettem	fel.	Ő	a	Maróthi	György	Kollégium	kollégiumi	bizottsá-
gának	tagja.	Bori	a	diákotthonnak	4.	éve	lakója,	ezért	sejthető,	hogy	
néhány	évfolyamot	már	megismert,	 valamint	pár	változást	megért.	
Elmondta:	amikor	ő	volt	elsőéves,	nagy	örömmel	fogadták	a	felsőbb	

évesek	is,	mert	az	mindenkin	látszik,	idővel	pedig	pontosan	ki	is	de-
rül,	mennyire	él	közösségi	életet,	és	hogy	mennyire	társ	a	jó	bulikban.	
Mosolyogva	idézte:	az	úgynevezett	kolihéten,	disznóvágás	idején	min-
den	szobába	bementek	hajnal	4-kor,	1	cl	pálinkával	kívánni	pálinkás	
jó	reggelt.	Vagy	hogy	a	farsangi	bulikon	szinte	mindenki	beöltözött	
valamilyen	jelmezbe,	és	mindenki	nevetett	mindenkin,	és	mindannyi-
an	jól	érezték	magukat.	Arról	nem	beszélve,	hogy	a	folyosón	is	volt	
élet,	mert	ott	 lehetett,	 illetve	 lehet	most	 is	érezni	 leginkább,	hogy	
ez	kollégium,	és	hogy	bár	fiatalok	vagyunk,	még	lelkiismeret-furda-
lás	 nélkül	 bulizhatunk,	 és	 élvezhetjük	 az	 ifjúkort.	 Ezek	mind-mind	
csak	kis	szösszenetei	az	igazi	kollégiumi	életnek:	erre,	ha	szeretnél,	
te	 is	bármikor	 jelentkezhetsz.	Mert	 a	 főiskolán	és	kollégiumban	 is	
olyan	barátságok	kötődhetnek,	amelyek	akár	egy	életen	át	tartanak.
Aki	 szeret	 közösségben	 élni,	 szereti	 a	 spontán	 bulikat,	 és	 szeret	
mindenről	hamar	tájékozódni,	ne	legyen	rest	jelentkezni	kollégium-
ba,	mert	 lehet,	 hogy	 az	 lesz	 fiatal	 élete	 utolsó	 igazán	 nagy	 bulija!

Dorcsák Nikolett

Azok a boldog, szép napok…

Röviden bemutatjuk nektek az intézmény informatikai fel-
szereltségét, életét: Vágvölgyi Csaba, a főiskola informatikai 
tanszékének adjunktusa segítségével.
 
A	 főiskolának	 korszerű	 számítógépes	 hálózati	 infrastruktúrája	
van,	 több	mint	250	személyi	 számítógép	és	 több	mint	10	szer-
ver	szolgálja	ki	az	oktatókat	és	hallgatókat.	A	munkaállomásokon	
többnyire	Windows	XP	(néhány	esetben	Vista)	az	alapértelme-
zett	operációs	 rendszer,	 és	 az	oktatási	 célra	 használt	 géptermi	
gépek	 mindegyikén	 használhatunk	 Ubuntu	 Linuxot	 is.	 Szerver	
oldalon	 meglehetősen	 vegyes	 a	 kép:	Windows,	 Linux	 és	 BSD	
egyaránt	akad.	
– Milyen licenceket érhetnek el intézményünkben a hallgatók?
–	Hallgatóink	számára	(otthoni	használatra	is)	hozzáférhetők	és	ingye-
nesen	használhatók	a	Microsoft	Tisztaszoftver	(Korábban	Microsoft	
Campus)	programjában	elérhető	szoftverek	(http://tisztaszoftver.hu/).
– Több szabadon választható kurzus is indult tanár úr gondozásában. 
Melyek ezek, és mit érdemes tudni róluk? 
–	A	szabadon	választható	kurzusaim	elsősorban	a	World	Wide	Web	
köré	épülnek,	az	egyszerű	weblapszerkesztéstől	a	Web	2.0	néven	ille-
tett	technológiák	bemutatását	és	felhasználását	szolgáló	kurzusokig.	
Másik	kedvenc	területem	a	szabadszoftverek	és	a	Linux	népszerűsíté-
se,	ebben	a	témában	is	rendszeresen	hirdetek	választható	tárgyakat.
– Mióta rendezik meg a főiskolán a tanár-diák Counter-Strike háziver-
senyt, és kinek az ötlete volt? 
–	A	háziversenyek	 története	még	a	 ’90-es	évek	végére	nyúlik	 vis-
sza,	amikor	a	főiskola	néhány	lelkes	hallgatója	(azóta	már	többekkel	
oktatóként	 is	 találkozhattunk)	megalapította	az	UT	FanCLub	nevű	
csapatot,	amely	nevéből	adódóan	elsősorban	az	Unreal	Tournament-
játékot	űzte	és	1-2	hetente	voltak	estébe	nyúló	csaták,	amelyen	né-
hány	oktató	is	rendszeresen	részt	vett.	Az	utóbbi	időben	az	Unreal	
helyét	egyre	inkább	a	Counter	Strike-nevű	játék	vette	át;		szabadidő	
híján	 csak	 évente	 2-3	 alkalommal	 tudunk	 játszani.	 Ilyenkor	 „vérre	
menő”	csatákban	többnyire	a	hallgatók	győznek,	de	azért	senkinek	
sem	ajánlom,	hogy	Papp	Gyula	tanár	úr	játékbeli	„puskája”	elé	ke-
rüljön.	
A	tanári	csapatból	Ő	az,	aki	rendszeres	„edzéseket	tart”,	és	igen	
veszélyes	ellenfél.	Mi	egyébként	szívesen	felélesztenénk	a	régi	ha-
gyományokat,	és	jó	volna	megtalálni	a	megfelelő	időt	a	rendszere-
sebb	játékra.

Bertók Balázs

Informatika: játszani is lehet

Huszti Kitti felvétele
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– Szia, Béci! Levelezünk?
–	 Szia,	 Szamóca!	 Persze,	miért	 is	 ne!	 Úgy-
is	 nagyon	 unom	 már	 Emike	 néni	 folya-
matos	 magyarázását!	 Kombinatorika!	 Azt	
se	 tudom,	 mi	 fán	 terem…	 Rettenetes!	
– Igen, az! De ne aggódj, már csak ezt az egy évet 
kell valahogy kibírnunk, utána vége a giminek.
–	Igen,	szerencsére…	Bár	nagyon	szomorú	is	
vagyok!	Hiányozni	fogsz,	te	is,	és	az	egész	osz-
tály.	Olyan,	mintha	nemcsak	tőletek,	hanem	az	
egész	gondtalan	gyermekkoromtól	is	búcsút	
kellene	vennem.	Nem	leszek	már	többé	diák!
– Miért, te nem tanulsz tovább?
–	Dehogynem!	De	az	már	egész	más	lesz,	a	
jövőben	már	nem	is	diákok	leszünk,	hanem	
„hallgatók”.
– Igen, de az igazolványukat ők is diákigazol-
ványnak hívják majd, ne aggódj! Hova adod be 
a jelentkezésedet?
– Nem	tudom	még…	Miért,	te?
– Én a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskolára! Oda jár a testvérem is.
–	Nahát,	nem	is	tudtam.	És	mit	mond,	milyen?
– Ő nagyon szereti. Talán még jobban, mint a 
gimit szerette.
–	Ez	fura…
– Mi fura, és miért?
–	Hogy	jobban	szereti	a	fősulit,	mint	ahogy	
a	 gimit	 szerette.	 Általában	 ugyanis	 az	 em-
berek	 többsége	 azt	 vallja	 a	 felsőoktatási	
intézményekről,	hogy	azok	nagyon	személy-

telenek,	nehéz	igazi	barátságokra	szert	tenni	
ott,	és	ha	bajban	vagy,	nem	számíthatsz	sem-
miféle	 tanári	 segítségre,	 csakis	 önmagadra.
– A testvérem is mondta: ő is azt hitte először, 
hogy így lesz, de kellemesen csalódott. Sokat be-
szélt arról, mi történik ott vele. Rengeteg barátja 
van. Nagyon sokat buliznak, és az a „HÖK” (a 
hallgatói önkormányzat) egy csomó programot 
szervez nekik. Van, hogy médiasztárok, híressé-
gek is megjelennek a suliban, hogy átadják a 
tapasztalataikat.
A vizsgaidőszak pedig pár bögre kávé segítségé-
vel egész könnyen átvészelhető, bár a főiskolás 
életnek nem a legkönnyebb szakasza… De ha 
túl vagy rajta, újra folytatódhat a szórakozóhe-
lyek látogatása. És képzeld, azt mondja, hogy 
még a tanárok is eléggé humánusak, és jó fejek!
–	Valami	 baj	 lehet	 a	 testvéreddel,	 hogyha	
ilyet	mondott!
– Igen, nekem is fura volt ezt hallgatni, na de hát 
tudod… Ha ő mondja…
–	Milyen	szakos?
– Kommunikáció és médiatudomány. Így aztán 
lehet majd belőle rádióriporter, tévés műsorve-
zető, újságíró internetes újságnál vagy kézbe fog-
ható lapnál. Mert a fősulinak van külön tévéstú-
diója. Működik itt rádiócsatorna (Méliusz Rádió),  
van nyomtatott újság (Főnix), és van internetes 
(online)-újság is (Lícium Médiaportál). Erre az 
utóbbira itt lehet rálelni: a www.licium.hu 
– Egész	jól	hangzik!	Gondolom,	akkor	te	 is	

erre	a	szakra	jelentkezel!
– Á… Neem! Én tanító szakra szeretnék 
menni! Nagyon szeretem a gyerekeket, hisz 
tudod! A főiskola mellett közvetlenül ott van a 
gyakorló általános iskola, és ott gyakorlatban is 
megtanulhatom a szakma különféle fortélyait.
–	És	milyen	szakok	működnek	még	ott?
–  Ha szeretnél, lehetsz ifjúságsegítő, kántor 
vagy könyvtáros is, utánanéztem, és ezek se 
tűnnek rossznak. A főiskola könyvtárában már 
jártam is, és nagyon kedvesek a könyvtárosok. 
–	 Huuu,	 kezd	 megtetszeni	 ez	 a	 suli.	 De	
egyébként,	 amikor	 villamoson	 utazok,	min-
dig	a	TK	mellett	megyek	el,	és	mindig	meg	is	
jegyzem	magamban,	milyen	 jól	néz	ki	ez	az	
épület.	Valahogy	úgy,	mint	a	Roxfort	Iskola	a	
Harry	Potter	filmekből,	vagy	mint	egy	mese-
beli	elvarázsolt	kastély.
– Igen, de a testvérem szerint nemcsak kívülről 
olyan varázslatos az…
–	Miért?	Belülről	is	szép?
– Nem így érti, te buta! A varázslat ott van a le-
vegőben, a tantermekben, a folyosón, a tanárok 
arcán, a hallgatók szemében, és akik valaha itt 
tanultak ebben az intézményben, azok szívében 
sose szűnik meg ez a különleges szeretet, ame-
lyet olyan erősen éreznek, és érezni is fognak 
egész életükben, a TK-n eltöltött évek iránt… 
És azt hiszem, én is részese akarok lenni ennek 
a varázslatos világnak… 

Figeczki Ágnes

Varázslat: diákból hallgató

Főiskolánk számos sportlehetőséggel vár benneteket, je-
lentkezni vágyókat, a tanórákon s azokon kívül is. Teljesen 
mindegy, hogy főiskolánk melyik szakára is jelentkezel, 
kommunikátornak, vagy tanítónak, testnevelésórád min-
denképpen lesz.

	 A	 tanítónak	 jelentkezőknek	 hét	 félévben	 van	 testnevelésük,	
ebből	 az	 első	 négy	 félév	 tantárgypedagógia,	 az	 ötödik	 úszás,	 a	
hatodik	 gerinctorna,	 a	 hetedik	 pedig	 néptánc.	Aki	 pedig	 a	 test-
nevelés	 és	 sport	 műveltségi	 területre	 jelentkezik,	 az	 további	
sportágakkal	 ismerkedhet	meg.	 Ezek:	 a	 torna,	 az	 atlétika,	 a	 ko-
sárlabda,	 a	 röplabda,	 a	 kézilabda	 vagy	 a	 labdarúgás.	A	 kommu-
nikáció	 szakra	 jelentkezőknek	 négy	 félév	 testnevelésük	 van,	 és	
ők	 választhatnak	 az	oktatók	 által	meghirdetett	 kurzusok	 közül.
	 Az	órarend	szerinti	kurzusok	alkalmával	választhattok	a	röplab-
da,	a	kosárlabda,	a	labdarúgás,	a	torna,	az	úszás,	az	atlétika,	a	néptánc,	
valamint	tanító	szakon	a	gerinctorna	közül.	Ezek	azok	az	órák,	ame-
lyek	nagyrészt	délelőtt,	esetleg	kora	délután	vannak,	és	kötelezők.
	 Ezeken	kívül	azonban	találhattok	szabadon	választható	kurzuso-
kat	is,	amelyekkel	krediteket	szerezhettek	tanulmányaitok	során,	ál-
talában	kettőt.	Ez	heti	két	órának	felel	meg,	amelyet	inkább	mozgással	
tölthettek,	semmint	a	padokat	koptatva,	no	persze	az	is	fontos.	De,	
akkor	lássuk	a	sportágakat:	aerobik,	röplabda,	síelmélet,	valamint	-
gyakorlat,	vízitábor	-	elméletben,	illetve	gyakorlatban	és	gerinctorna.
	 Vannak	órák,	amelyek	tulajdonképpen	nem	is	órák,	hiszen	nem	
kötelező	járni	rájuk,	kredit	sem	jár	értük,	viszont	rendkívül	kelle-
mes	kikapcsolódást	kínálnak	a	résztvevőknek.	Ezek	általában	az	esti	

Sportolni jó! órákban	vannak,	a	sportágak	pedig:	röplabda,	kosárlabda,	labdarú-
gás	és	aerobik.
	 Végül	néhány	olyan	név,	 akiket	Ti	 is	biztosan	 ismertek,	 csak	
esetleg	azt	nem	tudtátok,	hogy	Ők	is	nálunk	tanultak:
–	Fórián	Csilla	tollaslabdázó,	többszörös	magyar	bajnok,	Univer-
siade-helyezett,	később	olimpikon
–	Rutkovszky	Ede	triatlonista,	válogatott,	Universiade-helyezett
–	Rácz	Emese,	kézilabdázó,	junior-válogatott,	később	NB	I-es	játékos
–	Kovács	Angéla,	dzsúdós,	a	Magyar	Egyetemi	és	Főiskolai	Bajnok-
ság	2.	helyezettje
–	 Csapatsportokban	 pedig	 a	 röplabda-	 és	 labdarúgó-váloga-
tottunk	is	rendre	szép	eredményeket	ér	el	a	megyei	bajnok-
ságokban.

Tőzsér Barnabás

Huszti Kitti felvétele
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Időnként	jóleső	érzés	rádöbbenni	arra,	hogy	
főiskolánkra	igen	szép	számmal	járnak	olyan	
hallgatók,	akik	nem	Debrecen	város	lakosai.	
Így	amikor	idekerülnek	ezek	a	fiatalok,	nekik	
sok	minden	az	újdonság	erejével	hat.	Mivel	a	
város	zenei	élete	igen	színesnek	mondható,	
emiatt	érdemes	megnézni,	hogy	ki	merre	ta-
lálhatja	meg	 legjobban	a	számításait,	ha	
szórakozni	vágyik.	Persze	a	„cíviseknek”	
nem	biztos,	hogy	sok	újat	fogok	monda-
ni,	de	ki	tudja.
	 Emlékszem,	 amikor	 első	 köreimet	
róttam	a	főiskola	folyosóin,	gyakorta	fi-
gyelgettem	társaimat:	ugyan	milyen	jelle-
mek	lehetnek?	Mivel	a	zene	szeretete	már	
akkoriban	is	kiemelten	fontos	szerepet	
töltött	be	életemben,	nemegyszer	azon	
morfondíroztam,	 hogy	 vajon	 a	 mellet-
tem	elsétáló	lányok,	fiúk,	tanárok	milyen	
muzsikákra	mondják	azt,	hogy	szeretik.	
	 Sokszor	 persze	 a	 külső	 rengeteget	
elárul.	 A	 könnyűzene	 durvább,	 súlyo-
sabb	 ágait	 kedvelő,	 a	 könnyebb	 érthe-
tőség	 kedvéért	 csak	 „rockerek”-nek	 neve-
zett	egyének	például	gyakran	viselnek	olyan	
pólót,	pulóvert,	kitűzőt,	amin	kedvenc	zene-
karaik	neve	virít.	Azt	 is	könnyen	meg	 lehet	
állapítani,	 hogy	 az	 éppen	 aktuális	 divatról	
fecsegő	 lánytársaság	 valószínűleg	 nem	Mo-
zart	 zseniális	 munkásságát	 tartja	 pillanatnyi	
kedvencének,	hanem	sokkal	inkább	a	rádió-
barát	 slágerek	 dobogtatják	meg	 a	 szívüket.
	 „A	 zene	összeköt”,	 szokták	mondani.	A	
TK-s	éveim	során	erre	akadt	néhány	kiváló	
példa,	 viszont	 nagy	 örömömre	 ellenpéldák	
is	voltak	bőven.	Mivel	itt	egy	jóval	nagyobb,	
szabadabb	és	érettebb	közösség	kerül	össze,	
mint	például	 a	középiskolában,	 sokkal	 kön-
nyebb	 eltérő	 gondolkodású	 emberekkel	 is	

összefutni,	tartós	barátságokat	kötni.
	 Egy	 biztos,	 az	 emberek	 ritkán	 járnak	
azért	zenés	szórakozóhelyekre,	hogy	ismer-
kedjenek	(persze	az	relatív,	hogy	ki	mit	ért	
ismerkedésen).	Erre	a	 legkiválóbb	színtér	a	
főiskola,	 és	 utána	már	 rögtön	 lesz	 is	 kivel,	
kikkel	buliba	menni.

	 A	TK-sok	legnagyobb	rétegét	vonzó	hely	
a	Bázis,	ahol	kedd	esténként	az	elektronikus	
zenék	hívei	találhatják	meg	leginkább	a	szá-
mításaikat,	de	az	olyan	helyek	is	kiváló	szóra-
kozást	tudnak	nekik	nyújtani,	mint	például	a	
Kaptár	a	Domb	utcában,	vagy	a	Kazánház	az	
Agrár-egyetemen.	A	gitárzenéket	favorizálók	
életében	ezzel	szemben	 inkább	a	 tágas	Lo-
varda	a	Kassai	úti	Campuson,	a	nemrégiben	
felújított	Lilla	a	belvárosban,	vagy	az	Új	Viga-
dó	a	Nagyerdőn	(mely	a	hip-hop	rajongóinak	
is	nagy	teret	szokott	szentelni	az	RH-partyk	
alkalmával)	válik	a	legbiztosabb	ponttá,	olyan	
helyekkel	együtt,	mint	a	pénztárcakímélő	Fá-
cánkakas	Sörkert	és	a	kultikus	Kikötő.	Mivel	
jómagam	 ehhez	 a	 szubkultúrához	 tartozó-

nak	 vallom	magam,	 nem	 restellem	 bevalla-
ni,	hogy	a	város	még	mindig	adós	az	igazán	
tágas	metálzenei	színtér	kialakításával.	Hiába	
működik	itt	a	Rocksuli,	amelyben	bárki	meg-
tanulhatja,	hogyan	 is	kell	 „zúzni”,	hiába	ala-
kulnak	marokszámra	a	zenekarok,	valahogy	
mégis	unalmas	ez	a	hely,	mindig	ugyanazok	a	

bandák	járnak	vissza,	a	külföldi	csapa-
tok	pedig	úgy	kerülnek	minket,	mintha	
pestisesek	 (és	 nem	 pestiek)	 volnánk.	
Friss	hír	viszont,	hogy	az	utóbbi	hetek-
ben	az	egyik	legismertebb	magyar	kon-
certszervező	 iroda	 arra	 az	 elhatáro-
zásra	jutott,	hogy	megpróbálja	felrázni	
a	fémzenés	társadalmat	csipkerózsika-
álmából,	 s	 kiváló	 előadókat	 hoz	 ide.
	 Nem	tudom,	a	fiatalság	hány	száza-
léka	 rajonghat	 a	 komolyzenéért	 vagy	
a	 dzsesszért,	 mindenesetre	 városunk	
ezen	 a	 téren	 is	 ott	 van	 a	 szeren.	A	
Kölcsey	Központban	és	 az	Aranybika	
Szálló	Bartók	Termében	rendre	nívós	
kóruselőadásoknak	és	hangversenyek-

nek	 lehetnek	 szem-	 és	 fültanúi	 az	 érdek-
lődők,	 míg	 a	 kora	 ősszel	 megrendezendő	
Debreceni	 Jazz	 Napok	 a	 „legkomolyabb	
könnyűzene”	 kedvelőinek	 nyújtanak	 ma-
radandó	 élményt,	 immáron	 több	 évtizede.
	 A	 zene	 persze	 nem	 minden.	Van	 olyan	
zene,	amely	magányosan	nyújt	igazi	örömöt	
(vagy	bánatot),	és	van,	amelyiket	többedma-
gunkkal	egy	sötét	terembe	zsúfolódva	élvez-
hetünk.	És	mivel	a	főiskola,	valamint	az	ismer-
kedés,	a	komoly	barátságok,	a	nagybetűs	Élet	
előtti	utolsó	felhőtlen	évek	közé	nyugodtan	
egyenlőségjelet	 tehetünk,	 így	 (szigorúan	 a	
tanulás	 mellett)	 javaslom,	 hogy	 mindenki	
annyit	partizzon,	zúzzon,	amennyit	csak	tud!

Vékony Zsolt

Füles, avagy zenei ajánlatunk – neked

Huszti Kitti felvétele

Középiskolásoknak
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Minden	fehér.
A	sok	sugárzó,	életteljes	dolog
Mindegyike	mesél,
És	minden	vidám	és	mindenki	boldog.
Mily	csodás	kép!
Égszínkék	tó	felett	szálló	kócsagok.
S	ahová	az	ember	lép
Mindenütt	pompás,	színes	illatok.
Örömódát	zeng	az	élet.
A	sárga	nap	büszkén	hirdeti,	hogy	
Addig	senki	sem	félhet,
Amíg	ő	odafent	a	magasban	ragyog.
De	mi	ez?
Az	aranyszín	isten	hirtelen	elkomorul
S	halványulni	kezd,
Majd	a	vidékre	súlyos	csend	borul.
Minden	szürke.
A	kertben	elszáradt	rózsa	szirmai,
Szárain	a	tüske,
Mint	elfeledett	angyal	álmai.
Gyümölcsfák	sokasága.
Egyetlen	egynek	sincsen	megterhelve
Terméssel	az	ága:
Se	barack,	se	meggy,	se	cseresznye.
Nincsen	itt	semmi	élet.
Nem	repkednek,	nem	dalolnak	madarak,
Nem	szálldosnak	méhek,
S	nem	zúgnak-búgnak	egyéb	mesés	bogarak.
És	felüvölt	a	messzeség.
És	egyre	csak	közelít	és	közelít
A	végtelen	üresség
Mely	mindent	magához	szorít.
Minden	fekete.

Vékony Zsolt
Színtelen

	 Amikor első nap beléptem a főisko-
la igen nagy kapuján, hirtelen szemem 
elé tárult a sokaság. Sok-sok ismeret-
len ember, sok terem és sok lépcső… 
„Lányom! Te akartad, nem?” Igen! Én 
akartam, és végig is csinálom!
 A 222-es terem a második eme-
leten várta az elsőéves hallgatókat a 
hivatalos beiratkozás miatt. Már akkor 
szimpatizáltam a csoporttal, mindenki 
nyitott és segítőkész volt, gondoltam 
magamban: ez igen, ezt vártam!
 Ahogy teltek-múltak a napok, he-
tek és hónapok szépen lassan kezd-
tek kialakulni kis csoportjaink – öltöz-
ködéstől, sminkadagtól, vagy éppen 
gondolkozástól függően. Időközben az 
emberek változtak/változnak, így, mint 
ahogy az életben nagyon sok helyzet-
ben, itt is, átalakultak ezek a csoportok.
 A főiskolán a csoportok olyanok, 
mint a középiskolákban az osztályok, 
csak itt több az ember és a napirend 
sem annyira kötött. A hallgatók mindig 
annyi felé mennek, ahányan vannak. 
Egy közös azonban mégis van ben-
nünk: összetartóak vagyunk! Szere-
tünk „üzleteket” kötni egymással, ki 
milyen órán jegyzetel, ki milyen köny-
vet vesz meg vagy fénymásol le. Úgy 
gondolom, ez hozzátartozik a főiskolai 
élethez. Az órák számunkra „szent” 
dolognak számítanak. 

De! – azért a „de” szó itt is megtalál-
ható, mégis oldjuk a néha feszült, néha 
komoly hangulatot. Vidáman vészeljük 
át az óráknak azokat a részeit, ame-
lyeket talán csak úgy tudnánk elviselni, 
ha infúzión keresztül adagolnák be-
lénk az információkat.
 Rengeteg meglepetés ér minket nap 
mint nap. Van egy központi ember – ő 
az ún. „szerver” – aki mindig mindent 
tud, mindent előbb tud, és ezt szereti is 
továbbadni nekünk. Ki kivel randizott, 
ki kitől terhes, ki milyen cipőt hord, 
esetleg ki éppen az aznapi „Casanova” 
vagy „Mary Poppins”. Természetesen itt 
semmi nem maradhat titokban! Őrült-
ségből sosem elég! Közösségünknek 
szüksége van a szellemességre, humor-
ra a fárasztó órák előtt – néha  közben 
is –, és persze utána: mindenképpen!
 Lazák, ám bizonyos dolgokban 
mégis szigorúak vagyunk magunkkal 
szemben! A tanulás és a szorgalom 
nagyon fontos.
 Az én kis közösségemben – mint 
mindenhol az életben – természe-
tesen vannak kivételek. De, mint 
tudjuk, a kivétel erősíti a szabályt!
 Úgy érzem, jó csapatba kerültem, 
s ez az idő és az emberek változá-
sával talán még jobb lehet. Ezt kí-
vánom a jövő „nemzedékének” is.

Polyák Vera

Egy újabb lépés a kikövezetlen úton 

Huszti Kitti felvétele

Középiskolásoknak

Az alábbi alapítványok kuratóriuma tisztelettel megköszöni mindazoknak a segítségét, akik az 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át 
felajánlották részükre. (Zárójelben feltüntetjük, milyen összeg érkezett a segítők támogatásával az alapítványok számálájára.) Az alapítvá-
nyok továbbra is köszönettel fogadják a felajánlásokat.

Református Tanítónőképzésért Giday Gabriella Emlékére Alapítvány,	4026	Debrecen,	Péterfia	u.	1–7.	(81	998	ft.)	Az	összeget	az	anyagilag	hátrányos	
helyzetű,	tehetséges	hallgatók	oktatásának	támogatására,	ösztöndíj	és	alapítványi	díjjal	járó	jutalmak	kifizetésére	használják	fel.	Adószám:	19128874-1-09.
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzésért Alapítvány,	4026	Debrecen,	Péterfia	u.	1–7.	(45	840	ft.)	Az	összeget	a	külföldi	kapcsolatok	fejlesztésére,	tanul-
mányutak	segítésére,	tehetséges	fiatalok	támogatására,	tudományos	tevékenység	elősegítésére,	kulturális,	művészeti,	hitéleti	és	sporttevékenység	jutalmazására	
használjuk	fel.	Adószám:	18550665-1-09.
Pető József Alapítvány,	4026	Debrecen,	Péterfia	u.	1–7.	(11	341	ft.)	Az	összeget	a	számítástechnika	területén	kiemelkedő	eredményt	elért	hallgatók	szakmai	
és	tudományos	tevékenységének	támogatására	használják	fel.	Adószám:	18553046-1-09.
Csoknyay Gyula Alapítvány,	4026	Debrecen,	Péterfia	u.	1–7.	(13	507	ft.)	Az	összeget	az	azoknak	a	hallgatóknak	a	támogatására	használják	fel,	akik	a	magyar	
nyelv	ápolása,	értékeinek	megőrzése	érdekében	kimagasló	eredményt	értek	el.	Adószám:	18558003-1-09.
Kölcsey Ferenc Református Ifjúsági Média Alapítvány,	4026	Debrecen,	Péterfia	u.	1–7.	(82	447	ft.).	Az	összeget	a	főiskolai	kommunikáció	szakos	kép-
zésben	részt	vevő	hallgatók	elméleti	és	gyakorlati	oktatásának	magas	szinten	tartására,	a	főiskolai	és	egyházi	hagyományok	megőrzésére,	tehetséges	fiatalok	
támogatására	fordítják.	Adószám:	18563485-1-09

Köszönet a támogatásért!
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A mai világban mindenki komolyan 
vesz mindent, már-már alig marad 
ideje élni az embernek… A szó legszo-
rosabb értelmében. Meg kell felelni az 
általános és középiskolában, a szülők 
kéréseinek, a normáknak, és hát még 
magunknak is… 

Sok	 ez	 így	 egyszerre!	 Ha	 bekerülsz	 a	
főiskolánkra,	 vagy	 bármelyik	 felsőoktatási	
intézménybe,	 mindig	 az	 arany	 középutat	
válaszd!	Azaz:	 tanulj,	 majd	 szórakozz!	 Hisz	
a	 diákévek	 nem	 is	 szólhatnának	 másról.	
	 Soha	 nem	 szabad	 azonban	 szem	 elől	
téveszteni:	azért	vagyunk	az	iskolában,	hogy	
az	általunk	választott	szakon	diplomát	szer-
ezzünk,	 majd	 ennek	 segítségével	 elhelyez-
kedjünk.	Ám	mielőtt	eljönne	az	a	szép	nap,	
addig	 is	 „nagykanállal”	 kell	 majszolnunk	 az	
életet.	 Debrecenben	 erre	 alkalom	 is	 nyí-
lik,	 hisz’	 itt	 mindenki	 talál	 magának	 szóra-
kozásra	lehetőséget.	Nézzük	először	az	egy-
etemistáknak,	 főiskolásoknak	 szánt	 bulikat.
	 Keddenként	 a	 belváros	 egyik	 szóra-
kozóhelyén	van	a	TK-s	buli.	Ez	az	a	muri,	ame-
lyet	a	főiskolásoknak	szerveznek,	de	persze	
más	 intézmény	 hallgatói	 is	 tiszteletüket	
tehetik	 ott.	 Nagyon	 jó	 kezdeményezésnek	
bizonyult.	 A	 hét	 egyik	 legfőbb	 attrakciója	
–	 buli	 tekintetében	 –	 a	 szerdai	 Campus	
Party	a	Lovardában.	Ez	az	ország	legnagyobb	
egyetemi	bulija.	Több	ezer	fiatal	tombol	 itt	
hétről	hétre,	és	általában	a	fellépők	sora	is	
tekintélyes.	Az	emeleti	 részen	„megasztár”	
lehet	 bárki,	 hiszen	 karaoke	 által	 mindenki	
elénekelheti	 kedvenc	 zenéjét.	 Ugyanezen	
a	 napon	 a	 Kazánházban	 is	 bulit	 tartanak,	
ott	 azonban	 már	 családiasabb	 légkörben.
	 Ezek	 tehát	 a	 hétköznapi	 party-helyek.	
Ám	nem	szabad	elfelejteni	a	másnap	gondol-

atát	 sem.	Másnap,	ugye,	menni	kell	 iskolába	
is…	 Tantárgyfelvételkor	 érdemes	 figyelni!

Csütörtök	 reggelén	 ne	 legyen	 óránk,	 ha
szeretünk	 szerdánként	 „lovardázni”,	 vagy	
ahogyan	 barátaim	 mondanák:	 „ügetni”.
A	 tanulás	 fájdalmait	 máshogyan	 is	 kikúrál-
hatjuk.	 Elmehetünk	 barátainkkal	 bowlin-
gozni	 vagy	 biliárdozni,	 esetleg	 csocsózni.	
A	 sportkedvelők	 előtt	 pedig	 hatalmas	
lehetőségek	 nyílnak.	Az	 új	 debreceni	 spor-
tuszodában	lehet	úszni.	Ezt	sokan	már	most	
kihasználják,	hiszen	a	Campus	mellett	van,	és	
csak	 egy	 rövidke	 séta	 az	 egyetemistáknak.
	 Szintén	 új	 tér	 a	 sportolók	 előtt	 a	 jégc-
sarnok	 is.	Volt	 szerencsém	 nekem	 is	 kip-
róbálnom	 a	 „korizás”	 élményét.	 A	 kez-
deti	 esetlenkedés	 után	 nagyon	 hamar	
belejöttem,	 és	 felejthetetlen	 élmény	 volt.	
Tehát	 a	 sport	 is	 kikapcsolódási	 lehetőség.
	 Sokan	 a	 kultúra	bizonyos	 szegmensiben	
találják	meg	a	pihenést.	Azzal,	hogy	a	város-
ban	megnyílt	egy	kortárs	galéria:	a	Modem,	
többen	és	sokkal	intenzívebben	járnak	kiál-
lításokra.	Fiatalok	és	 idősebbek	egyaránt.	A	
népszerű	tárlatokat	meg	kell	nézni,	különben	
nem	tudsz	azokról	beszélni,	véleményt	alkotni.
	 Ne	feledkezzünk	meg	a	Kölcsey-főiskola	
programjairól	sem.	Kezdjük	talán	az	elején.	A	
HÖK	minden	év	augusztusában	gólyatábort	
szervez	 Tokajban.	 Itt	 aztán	 elkezdheted	 a	
nagybetűs	főiskolai	életet!	Megismerkedhet-
sz	a	 leendő	társaiddal,	 a	 felsőbb	évesekkel,	
illetve	a	színes	programok	sorában	vehetsz	
részt.	Az	 év	 folyamán	 lesz	 még	 szakest	 is,	
ott	 a	 szakma	 kiválóságaival	 találkozhatsz.	
Szervezünk	még	lenni	Koli-buli	 is,	rengeteg	
mulatsággal	(farsang,	disznóvágás…).
	 Az	év	 végén	mindezeket	megkoronázva	
végzősbált	 szerveznek	 a	 HÖK-ösök.	 Egy	
korszak	 lezárását	 ünnepeljük	 meg	 ekkor.	
Ebben,	remélem,	neked	is	lesz	majd	részed!

Bihari Szabolcs   

Tanulás után, vígan, boldogan

Mónus Anikó montázsa

Még ha olykor látszólag álmos arcokat látsz is főiskolánkon, amit szemeddel látsz, valójában 
nem takarja a valóságot. A tegnap esti buli nyomait magán hordozó arc mögött sugárzó 
életkedv uralkodik. Még a hajnalig tartó dínomdánom után is édes a felkelés, az utcai sürgés-
forgás, és szorgalmasan jegyzetelünk. Különben is: aki este nagy legény, legyen reggel is az.
Mi már megint nem ismerjük a fáradtságot! Egy reggelen végigmész a folyosón, és azt 
gondolod: „Mennyi meggyötört arc!” Elmondom most Neked, hogy e tekintetek mélyé-
ből csak úgy sugárzik az életöröm. Valójában szívesen keltünk fel ma reggel is, és jöt-
tünk el az iskolába. Nekünk elég a háromórás alvás, és annyira kipihentek vagyunk…! 
Különben is: aki este nagy legény, legyen másnap is az!

Bogdán Szilvia

Mi nem ismerjük a fáradtságot!
Éhes	vagyok.	Pedig	akartam	valami	ehető	dolgot	ma-
gammal	hozni,	és	még	eszemben	is	volt,	csak	hát	ez	
a	reggeli	rohanás…!
Ez	 az!	 Hárítok!	 Így	 legalább	 elterelem	 a	 lényeget,	
hogy	valójában	én	voltam	a	hibás.	Most	pedig	itt	ál-
lok	a	büfében,	a	sor	legvégén,	és	azon	gondolkozom,	
meddig	kell	még	várakoznom.	Amíg	türelmesen	áll-
dogálok,	talán	azon	is	eltűnődhetnék,	hogy	mit	kér-
jek,	ha	már	oda	kerültem…

B. Sz.

Sorvégen


