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A BTK KISZ-SZERVJZETENEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
Ennek a kiadványnak az anyagát a küldöttgyülés határozataiból, legfontosabb hozzászólásaiból, ill, a kül-döttgyülés utáni első véleményekről, reflexiókból állitottuk össze. Továbbra is várjuk
írásaitokat.

.

RÖVID BESZÉLGET. S DEÁK ÁGNESSEL, KARUNK UJ KISZ-TITKÁRÁVAL A KÜLDÖTTGYÜLÉS UTÁN
.
Miit tartasz a legfőbb feladatodnak a következő egyévben ?
Elsősorban az érdekvédelmet és a szűkebb értelemben ett
v
politikai munkát. A régi kari vezetőség majdnem minden tagja "halódó" alapszervezetből került a vezetőségbe, és bennük nem is láttam erős
igényt az alapszervezetükkel való együttmaradásra, együttdolgozásra. Ezért érzem ugy, hogy a kari szintü munkával lehet "megfogni" az
egyes embert, az érdekvédelemmel és a politikai munkával, ugyanakkor ki kell próbálni a most körvonalazott uj formákat. Vagyis a legfőbb feladat a következő évben két szinten jelentkezik - tovább' folytatni és eredményesebbé tenni 'a kari szintü tevékenységet, ill.
lehetőséget •biztositani az uj alapszervezetek "kisérletére".
Ezek szerint elké.zelésed közé••ont'ában nem az alapszervezeti
hanem a kari szintü munka áll?
Többekben az a vélemény alakult ki, hogy nevetséges mondjuk sportdélutánt rendezni közösségszervezés cimén addig, amíg a KISZ valóságos politikai hatalmat csak a kari szinttől kezdve képes gyakorolni. Szerintem: ha a kari vezetés megfelelő módon tudja gyakorolni a közvetlen politikai funkciót /érdemben csak itt teheti!/'
és ha a hallgatókkal folytonosan kölcsönös kapcsolatot tud tartani, akkor erről az értelmet adó alapról kiindulva remélhetjük a
valóságos kisebb alapszervezeti közösségek kialakulását. Tehát én
ugy látom, hogy erről a magasabb intézményi szintről /kar/° lehet
részesitsri valóságos politikai hatalomban az alapszervezeteket;
M

a vélemén ed az u ala• szervezetekről

ill

az érdekvédelmi

sze rvezet és a, : moza lmi munka. kapcsolatáról?

Jelenleg ugy latom, hogy a kari szintű polititálás es az alapszervezetek munkája két külön "világ". A szervezeti változtatásban azt a veszélyt érzem, hogy miközben az uj alapszervezetek tömöritik az aktivabb embereket, az egyetemisták mozdulatlan nagy tömegét
figyelmen kivül hagyjuk. Én személy szerint nem látom a mód ját-,
.

latlanságból, egy ilyen gyökeres változást nem tartok lehetségesnek.
Ugy an akkor az ' uj alapszervezeti formát feltétlenül ki kell próbálni,
én is részt veszek egy .Lyen konkrét tevékenységre 9°szövetkező" alapszervezetben /áz á1J.am és az egyház viszonyáról akarunk faliujságot késziteni/. Számomra jelenleg nem az a fontos, hogy ennek az uj alapszer- .
vezeti forma eredményosségében hiszek-e vagy sem, hanem az, hogy csináljuk.
Mi a vélemé nyed a küldött yüJ.ésen felmerült kérésekről követelésekro , j .vaslatokról?
Nagyon sokan feleslegesnek tartották azt, hogy a küldöttgyülésen egy
ilyen listával álljunk elő, mert az abban felvetett kérdésekben ugysem.
mi döntünk. Szerintem nem szabad lemondani a minden szinten való "protestálásról" amiatt, mert a velünk kapcsolatos problémákban a döntés
joga nem .a miénk. Azt látom 4z egyetlen lehetséges utnak, hogy a rólunk
döntőket "hozzászoktassuk" ahhoz az igényünkhöz, hogy véleményünket,
elképzeléseinket egyltalán meghallgassák, érdemben elbirálják, vagyis,
hogy partnernek tekintsenek minket. Az ifjuság csak annak arányábán
lehet felelős önmagáért, amilyen mértékben részesül a döntések felelősségéből.
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/Részlet a vezetőcég beszAmolójának szóbeli kiegészitéséből/`
Természetesnek tartjuk, hogy a KISZ KB tágabb összefüggések közé akarta helyezni a KISZ helyét, szerepét társadalmunkban, de magáról a Kommunista Iljusági Szövetségről, az ifjúsági mozgalomról szóló részt aránytalanul kevésnek tartjuk. Az egyetemi- főiskolai rétegről is kevéset .
mond - az alapszervezetekben felmerült, hogy egy réteglevél megoldott a,.
volna problémánkat. Különösen nagynak érezzük azt a szakadékot, amely e politikai dokumentum sokszor tul általános, sztéreotip megfogalmazásai és az egyetemi KISZ élet jellemzői között van. Bölcsész
voltunkból következik, hogy természetesen ismerjük a sorok közötti olvasás intellektuális élményét, de ugy gondoljuk, ebben az esetben nem
szerencsés az egyéni olvasatok gyártása. A KISZ KB kongresszusi levelének Sokkal egyértelműbben, világosabb megfogalmazásokkal kellene fordulni a KISZ tagokhoz. A levél nem differenciál eléggé /pl. a világnézeti kérdésekben!, ás a problémákat nem aktualizálja. A KISZ KB
kong d e .:^.i 1,--vele nem inspirált igazán vitára. Több alapszervezeti
'logy amit a kongresszusi levéltől vártunk, és .
r.
a ..
taggyülésen
nem kaptunk meg, azt a KISZ k, kongresszusán feltétlenül hallani szeretnénk: őszinte hel;;zetoJ . emzést várunk a'KISZ ma i helyzetéről, a következő öt év fel adinak kör e,In . 1a?á. s :'to
A vezetőség javaslatát a szervezeti átalakitásr_a Kalmár Melinda ismertette. A javaslat Kalmár Melinkáhak a"-"1981/2-es számában megjelent
cikkére épül. Emi eeztetőül közöljük az uj alapszervezetek létrehozásának feltételeit; valamilyen /lehetőleg hosszabb távu/ közös tevékenység., profil megjelölése, a tevékenység közhasznu legyen /ne legyen pusztán önképzési, alapszervezeti ill. kari szintü politikai munka /vitakörök stb. szervezése/, Az ujjéalakulás ideje kb. egy hónap
/április közepéig/`, ekkor a kari vezetőséghez be kell jelenteni az alapszervezet megalakulását, taglétszámát és a vezetőség tagjait.
Szabó János: Ha szabaddá tesszük a változtatást, miért állitunk fel
azonnal ujabb gátakat is. Miért csak egy hónapos a határidő az uj alapszervezetek alapitására. Javaslom az idő kiterjesztését egy évre.
Gémes Ildikó:Nem értek ezzel egyet, mert a szervezeti változás célja
• tartalmi változás, ami az állandó formaváltozás esetén elveszne.
Keresztes József; Uj alapszervezet létrejöttét szeretném bejelenteni.
Mivel twszta lappal indulunk, ezért nem állitunk magunk elé hosszutávu célokat, hanem konkrét feladatok megoldását tüzzük ki célul ma-
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gunk elé, rövid távon. Két hónapon belül szeretnénk összeállitani egy
faliujságot az állam és az egyház viszonyáról. Ilyen jellegü tevékenységet javaslok más alapszervezeteknek is, ilyen rövid távu programokat.
Kalmár Melinda: Az uj alapszervezeti forma létrejötte nem jelenti más
szervezet munkájához való csatlakozás kizárását.
Szii,1 Ferenc: Szerintem kevés a pusztán érdeklődés szerinti ujjá ala•kulás, szükség van hosszutávu feladatokra is. Fontos az alapszervezetek
közvetlen nyilvánossága, pl. faliujságon. A vezetői funkciókat: a feladat
jellege fogja meghatározni. Mindezek szükséges feltétele a diákparlamentek valódi demokratikus fórummá való alakitása, jobb előkészitéssel és .
a felmenő képviseleti rendszer megvalósitásával.
Szabó János: Javaslom, hogy a különböző karok közösen is alapithassa.
nak alapszervezetet..
Békés Csaba: János javaslata szerintem kivihetetlen az esetleges anarchia miatt. Az alapszervezeti kérdé's rugalmas kezelése végett; szükség
van a tevékenységi kör maximális és minimális program szerinti behatárolására.
Magyar Kornélia: Szerintem a szervezeti módositás elsősorban kisérlet,
amit szükséges véghezvinni'a korábbi szervezeti formák tulzott merevsége miatt.
Szabó János: A szabad mosgástér biztositása mindennél fontosabb.
-Hé izi Ottó: Szerintem, a szervezeti módositás két fő variációját, az
er
ékszervezet
-központu variációt, mely a jelenlegi fórumok aktivabbá
tételét, demokratizálását jelenten4 /ujak létesitését is/, és a tevékenység-központut, amely központjában valamilyen konkrét tevékenység'
állna, nem szabad alternativaként kezelni. Legyen egy autonóm érdekképviseleti szervezet, amit a kari vezetőség orienáljon,.természetesen
demokratikus módon, és csak akkor lépjen közbe, ha a müködés megakad,.
Az alapszervezeti gyülések és a „--" vitája, nyomán a küldöttgyülés
előkészitéseként megfogalmaztunk néhány konkrét kóróst, javaslatot,
melyet a kari KISZ vezetőség hozzájárulásával megvitatásra ajánlunk.
/.Ismerteti Hévizi Ottó/
1. Gazdasági- szociális kérdések:
Az egyetemisták felnőtt létükre szociálisan és a tájékoztatásuk szempontjából kiskoruaknak.nevezhetők társadalmilag. A tanulásra, a müvelődésre az öéztönzés nem megfelelő. -- javaslatok: ösztöndijemelés/áz
abszolutérték ós a kategóriahatárok emelése/, a tankönyvek, könyvek
árának emelését kompenzálják.
Több pénzt körünk a kollégiumoknak, és`nagyobb beleszólást az elosztá sba,
könryitsók meg a kollégiumokban /az engeA vendé73
délyezés legyen a KB hatásköre, és hétközben is lehessen vendéget fogadni /.
Gyorsitsák meg az uj kollégium épitését,
Építsenek Falbérlők házát' - az egyetemisták társadalmi munkában segitenének.
.
Támogassák az egyetemista házaspárokat /a Mórában kapjanak négy szobát, az egyetem közvetitésável jtiésanak albérlethez./
.

.
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Egyéb kari jellegü problémák:
Igyekezzünk továbbfejleszteni az intézményi demokratizmust: éljünk:
felelősségteljesen a véleményezési rendszer lehetőségeivel, ezen kivül
nemcsak a beleszólás jogát igényeljük a kar életébe, hanem az együttgondolkcdást, együttdöntést is. /pl. a kari tanácstagok egy héttel előbb
tudjanak a napirendről, és a személyi kérdésekben való döntéskor is legyen lehetőségük a' megfelelő információ beszerzésére. /"
Ha a Szegedi Egyetem színvonala nem javul, -akkor szeptembertől ne fizessük elő. A-szerkesztőségben legyenek teljes jogu.diákok, a felsőoktatási intézmények diákszerkesztői kapjanak két oldalt egy-egy számban.
Az előadások, szemináriumok nagyobb mértékben legyenek választhatóaktöbb választható tantárgyat kérünk.
Az ötödévezek ne csak Szegeden, és no csak a Gyakorlóban tanithassanak.
.,

Az egyetemi KISZ Bizottságban a titkár távollétében legyen szavazati joga a titkárhelyettesnek.
Legyen külön KISZ-terem &karon.
- Javuljon az információcsere az EB, a kari KISZ vezetőség és az alapszervezetok között: KISZ faliujság, ill. az' alapszervezeti vezetőségek továbbitsák a tagságnak az információt.
Legyen diákparlament a tolmácsképzésről.
.

'

A tanárképzést érintő problémákat
'Prognózist kérünk a humán szakemberek iránti rövid és hósszutávu.
igényekről
Növeljék a tanári pálya presztizsg t: fizetésemelés; a lakászerzési esélyek növelése, az adminisztrativ feladatok, az óraszámok és az
osztálylétszámok csökkentése,, az iskola melletti kutatás lehetőségeinek
megteremtése:
Tájékoztátást kérünk a humánképzési és a tanárképzési reformról;
'

.

,

.

Forin ák Évas' A tolmácsképzéssel kapcsolatban kérjük a KISZ segitsé=
get. Annak meghirdetését, a. szükségességével indokolták, de az elhelyeZkedés kérdéso fel sem megtilt. Kapjunk tájékoztatást az elhelyezkedéssel kapcsolatban! Az a diploma, amit'megigértek, más, mint amit
kapunk.. Azt ígérték, hogy a három évelvégzése után tolmácspapirt
adnak, aki pedig elvégzi a negyedik évét, annak 'szinkrontolmácsit ;
Munkajogilag ózonban, csak egyfajta tolmácsdiploma. van; Most derült
ki, hogy a három év elvégzése csak taAitói diplomára jogosit, viszont
az ELTE-n háromszáz forintért letehetjük a tolmácsvizsgát. Mi lesz
a jövője, megszüntetik-e a tolmácsképzést, s ha igen, miért? Senki
nem volt lent; hogy megnézze, mi folyik it.t.
Békés Csaba: A tolmácsképzésnél elképesztő mulasztás, felelőtlenség
történt. A kérdés nem maradhat e. fórum keretei' között. Javasoljuk,
hogy jusson e l a kongresszusi T Egy hónapo n belül tájékoztatást- kérünk a kar nyilvánossága előtt Vizsgálják ki az ügyet, aa. vétkeseket
vonják felelősségre.
.

g
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Részlet a költségvetés ismertetéséből3 a rendelkezésre álló összeg
24 ezer.. forint• ► Bevétele: alapszervezeti felajánlások, az EB támo.
gatása,' a tagsági dij 35 %-a. Kiadások: B UWE - 11 ezer forint, aw
Szegedi Egyetem előfizetése - 6:60.0 forint, jutainazás - 3 ezer forint i propaganda anyag - 3 ezér forint.
Szabó János: Javaslom, az elszámolást függesszék ki a faliujságra,
ós azt is, hogy mennyi'az évi költségvetés, és ebből milyen kiadások
várhatók.`
Békés Csaba: A Mórában a KB anyagi gondjait enyhitené, ha a szállás- ,
dijak a'KB pénztárába kerülnének.
.
,Erdélyi Ágnes: Kristó Gyula rdktorhelyettes véleményét tolmácsolom
a kollégiumi kérdésekről:` Az dj négyszáz fős kollégium a VI. ötéves
terv második felében készül el. A. kollégiumok gazdasági ügye a Gazdasági Hivatalhoz tartozik,'ezt.a problémát az egyetemi küldöttgyü
lésre kell továbbvinni. A há m aspárok elhelyezése elvileg nem lehetetlen, a hallgatók albérleti.sogélyezésére . .nincs lehetőség, az ötödévesek Szegeden kivüli gyakoridtának anyagi akadályai vannak.
CZ uth Béla: Nincs lehetőség a szociális és tanulmányi ösztöndíjak
jak
'

__

Békés Csaba: Az ij kollégium épitését országos fórumon kell követelni, hiszen a Kongresszusnak beleszólása van országos kérdések megoldásába.
Kiss Barnabás: Ezek a problémák eljutottak azokig a fórunókig, amelyek megoldásukban- dönthetnek, és ez már folyamatban is-van. A
Felsőoktatási Távlati Fejlesztési Terv kidolgozásába a beleszólási
jog biztositott volt, Az öszUndijak kérdésében három éve született
egy határozat, miszerint öt év alatt ujra eléri korábbi reálértékét,
de erre a mai gazdasági helyzet miatt nincs lehetőség. -Az EB-ben az
ügyrend szerint csak az állandó tagoknak van szavazati joguk, az
őket• xelyettesitók és a raeghivottak csak véleményezési jogga l rendelkeznek..

— 5,

...

Tóth Katalin: Az oktatói véleményezésnél egy-egy tanárról az egész
ee folyam vélemény ét kérdezték meg , nehogy visszaélésro legyen lehetőség.
Ujszászi Ilona: Ezt a formát csak az idő sürgetése miatt választottuk
ebben az évben. Jogos a kérés, jövőre másképp csináljuk.
Hesz Mariann: • A KISZ-nek legyen véleményezési joga a tantervi reform
kidolgozásában, és véleményének sulya is legyen. .
Pleier Tamás: Szerintem,.•a legnagyobb problémát az aokozza, hogy az
információáradás hiányos. A kar hallgatósága. értesüljön mindenről időben, mert minden félreértésnek ez az oka.
Michelor Magdolna: Tartalmasnak tartom a vitát, és érdekesnek. . A Marxista Tanszék nevében szólalok fel. Örülök a kezdeményezésnek , . hogy kari
szinten is rendezzenek vitaköröket, és vállaljuk a Ifju Politikusok
Köré: patronálását, az információáramlás /c. anyagok, filmek stb;,
sőt .-, erre termet is tudunk biztosítani. Szerintünk is szükséges a
hallgatók megfelelő tájékoztatása, és ha erre igény van, akkor az
.
uj vezetőség felelőse engem, vagy Nagy-Lászlót keressen fel a további
tárgyalás végett .
Kalmár Melinda: Az agitprop anyagot az Egyetemi Bizottság fizeti, de :
ezek olyan gyengék, hogy le kell mondani róla.. Már arra.. is gondoltunk,
hogy csináljunk belőle egy faliujságot, hadd röhögjenek a többiek is.
.
Ezt a problémát vigyék el az egyetemi küldöttgyülés elé.
Barát Erzsébet: Az egyetemi KISZ érdeke is, hogy ne fizessen ki pénzt
i használhatatlanok.
olyan anyagokra, amelyek középiskolások részére is
:

.

Mórocz Károly: Javaslom,. hogy a Szegedi Egyetemet csak az vegye meg,
it
akérdekel, és aki olvasni akarja. Ha ezután nem tudná fenntartani
magát, induljon egy uj lap. Az nem igaz, hogy a hallgatók által irt
cikkeket nem közlik le. Kevesen irnak, de akik irnak, azokét le is
közlik. Javaslom, egy Szegedi Egyetem köré csoportosuló alapszervezet létrehozását.
Alm áási Tibor: A karon megoldható pontokról azonnal döntsünk szavazattal,
valamint kerdpwen, hogy. szavazhatunk-e a Szegedi Egyetem r. endel.ése
ellen. Ezt a lapot a karon a kutya sem olvássa. Viszont a pénztárból
kifizetünk érte több, mint 6. ezer ' forintot. Ha a kar nem akarja, hát
ne rendeljük meg.
Kalmár Melinda: Szerintem, engedjünk egy feltételes időszakot a lap
pozitiv javulására, azután mondjuk lei
.
HATÁROZAT egyhángu szavazással : a kari KISZ nem rendeli meg a Szegedi Egyetem c: lapot.
Békés Csaba: Kevesen szólnak hozzá, pedig közös problémákról tárgyalunk.
A KISZ-terem követelése nagyon régi gond, amit azzal utasítanak el v
hogy nincs elég hely rá. Az érvelés csak elvileg fogadható el. Kérdés
pl. , hogy mi lesz az OTDK jelenlegi helyének további sorsa. Ha most
nélkülözhető, akkor tán a későbbiekben is az lesz. Itt lennének a KISZ,
vezetőség ülései, a faliújság, és a "-" szerkesztősége. A "C" anyagnak el kell jutnia a karra, mert ez nerc titkos anyag. A KISZ Bizottságon bárki olvashatja, egyetlen probléma, hogy fitt erre nincs megf elelő hely. Épp eZértt kéne hozzáférhetőbb helyre: pl. a KISZ-terembe 'hozni.

Jóna Ágota: Fel kellett volna venni ' még egy napirendi pontot:
vedelem az egyetemen, egyetemi , belső problémák ., s ezalatt kellett volna beszélni az eddigiekről. A kongresszusi levélnek a Mozgalom mindanynyiunké fejezetéről annyit mondanék, hogy ez is egyoldaluan a KISZ kötelességeit hangeulyozza, és a jogokat kizárólag az érdekvédelemre:korlátozza. Ezt viszont nem tárgyalja részletesen. A KISZ-ben lehetőség
nyilik az érdekvédelemre, de csak szük szakmai keretek között. Véleményüket tekintve; minden réteg be van zárva a saját problémáiba, tehát
önmagába. Pedig lenne igény arr4, hogy átfogóbb társadalmi problémákról is véleményt nyilvánitsunk, és véleményezhessük a párt politikáját
is, ha 'Éhivatásunk " a párthatározatok által kijelölt feladatok meg ,valósitása. Erre egyetlen jellemző példa: a munkásifjuság "képviseli"
ugyan érdekeit a KISZ-ben, de e mély 6$ tartalmas helyzetelemzésre: csak
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nem képviselheti más rétegek érdekeit, legfeljebb.csak a magáét, Mert
pl. mikor volt itt a KISZ-en belül egyetlen olyan fórum is teremtve,
ahol megkérdezték volna a. véleményünket.mondjuk a korrupció megoldásási lehetőségéről; Mert beszélni mindig beszélünk mindenről; lassan már
a kritikus hang is frázissá válik, de mikor beszélünk végre a megoldásról is. Mindez fórumok nélkül lehetetlen. Én támogatom a "C" anyag kiadását, de mindennek a megemésztésére; a megtárgyalására is azonnal vitafórum kell majd, mert különben megint lemaradunk magunktól.

Domonkos Ilona; Mért mennek el a. KISZ-tagok? /ti. sokán el zállingóztak a gyülés.alatt/ Mert nincs kidolgozott közös program. Se
nki nem
. járt utána annak, amit követel, pedig érdekeltté kell tenni a tagokat
a program összeállitásában. Előkészitetlen volt ez a gyülés. Csak egyéni véleményék vannak, nem közös munka áll mögöttük.
Kádár Ildikóé Az nem igaz, hogy ezek egyéni vélemények. A kar hallgatói
igenis támogatják a követeléseket, hiszen ezek mindannyiunk közös problémái!
• '
Kalmár Melindai 'Szó sincs itt valamilyen' klikkrendszerről, vagy hallgatólagos megegyezésről, csupán arról, hogy igyekeztünk összefogottan, szer
vezetten utánajárni, átgondolni, megfontolni és elmondani: ezt az egészet.
Emögött egy .nagyon hosszu és komoly felmérő munka ván,ami itt az egyetemi hallgatók közt folyt. Ezek nem légbőlkapott kitalálások!
Kiss Barnabás: A BTK bejelntheti, hogy nem igényel propagandaanyagot,
de a. küldöttgyülés nem szavazhatja meg, hogy no rendeljük. Albérlők háza: nagy erőfeszitést igényel. Az egyetemnek még egy kis garzonházat
összehozni ,is csak minisztériumi, tanácsi engedéllyel l€ I et. Épitőtá-•
bor: a DELEP-pel van szerződésünk j- ők szabják meg,,hogy , a munka mire
irányuljon. Különben is eddig a résztvétel minimális volt.
Dr. Serfőző Lajost A fordító- és tolmácsképzés problémáiról: minden illetékes forum figyelmét fel kell. rá. hívni. A kar is kereste a megoldási.
lehetőséget. Több mint száz szár „ tásba jöhető helyre levelet ittak, da
csak három felajánlás érkezett.. Már a képzési ág 'meginditasakor. proble-ma volt a reális társadalmi igények felmérésével. Az is •lehetséges, .hogy
a jelenlegi. gazdasági helyzetből adódó intézkedések, pl. a létszámstop,
elfedik a valós igényeket. Kb. a nyár végére derül ki, hogy hány állás
betöltésére van lehetőség, mik a reális. igények.•Természetes, hogy min-e
den erőnkkel azon leszünk, hogy a három véfolyam elhelyezkedési problé-'
máin könnyitsünk. Igazat adunk abban, hogy a hallgatóságnak az elvileg
átogndoltabb képzési forma kialakításában része` kell hogy legyen, és
része is lesz.
Az együttgondolkodásról: a szándékot nemcsak óhajként kell felfogni,
hanem ez elengedhetetlen része a további viszonyok élakitásának. Polyakatos vita kérdése lesz mindez, amelyben hallgatói véleményre is
számítani kell, de ez csak akkor igazán jó) ha kollektivan átgondolt,
vitán ki.érlélt véleményként kapjuk Meg. Hallgatói véleményekkel ugyanannak á dolognak az igen-jét és nem-ját is . a)á lehet támasztani.. A
partneri viszonyhoz -szinvonal' is szükséges. Én remélem, hogy megtaláljuk a módját az egy'dttaiüködé snek.
Dr. Naa Jtief: A tanárok. is elolvasták a követeléseket, és mi.. most
nem akarubk egy olyan szerepet j át ezani $ hogy maguk elmondják, mi pedia; megmagyárázzuk a. problémákorte Véleményem a. pontokat csoporteeitani
kell: helyi jellegügy itt Megoldható kérdésekre.; továbbvitelre ajánlott
problémákra.; olyan kérdésekre, amelyekre nem lehet mi t mondani, mert.
ilyen kérdések is vannak. Én most saját véleményemet szeretném elmon•dani, tehát nem a tanári kar nevében beszélek, mert erre nem vagyok
feljogositva. A kérések zöme szerintem reális és megoldható. Házaspárok ügye-; kérem ezt, meg lehet és meg kell. oldani, ez a meggyőződésem.
Albérlők háza: ez városi ügy„ A város vezetőiltz, azokra • a fórumokra: kell.
ezt felterjeszteni, akiket-ez illet. Uj kollégium: ennek a kérdésnek igenis hogy olyan hangot. kell adni, hogy ez akár a Kongresszusig is elhallatEzon. Addig menjen, ameddig kell, mert valóságos probléma. A ta,nári pálya pre.sztizséről: bizony az jelenleg nem tul. nagy. Do ez rajtunk:
is mulik.. Hogy mindez megváltozzon, az önbecsülésünknek is ndvekedni.e.

AZ UJ KARI KISZ-VEZETŐSÉG
Titkár: Deák Ágnes
Vezetőségi. tagok: Bagi Ibolya, Ujfaluozky Judit, Nyul Edit, Vörös , Ágnes,
Kalmár. Melinda, Horváth. Zsuzsa, Juhász Erzsébet,
lTombor Ildikó, Szolnoki Zsuzsa, Varga Magdolna, Békés
Csaba, Dohi Zaiiz sa
Küldöttek az egyetemi küldöttgyűlésre: Galgóczyné Barát Erzsébet;, Czupi
Gyula., Horváth Zsuzs4, Deák Ágne s , Békés Csaba, Kalmár- Melinda, Parkas.
'Tündi, Tombor Ildikó, Höhl Zsuz sá, Gémes Ildikó, Szolnoki._ Zsuzsa, Varga
Magdolna, Nyul Edit, Keresztes József, Kovács Katalin, Sz.jj Ferenc,
Juhász, Erzsébet:,Hévizi.,Ottó-, Engi Katalin, Et -1 Erzsébet, Vörös: Agne-a,
Eva, Medve Andrea, Nagy Ilona
B;esz, Mariann, Forinyák
•
.
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T.VOLSÁ.GOK
Beszélgetés közvetlen a kari. KISZ; ki ldöttgyülése után néhány elsőéves:
/`tisztalelkű/` résztvevővel, Szereplői: saját kórésükre mdnogranmal szemás közbeszólók. Történik a kiadöttreplő S. Zs; ; S.A. ; P.A. ;, X
gyil.ás utáni_ első napon az uj oktatási: épület b-irfé.j ében egy kávé, egy
csokikóla és egy szőlőmárka elfogyasztása. mellett, non. kis gondok ás
.
fáradság. közepette.
A érdekeilam engem,. ,es go.ndolorf má.so)kat .s ti mit; erezhet raagáának: e yt. elv
sos r ndabb.ol ami te na törte t.
S• js ,S. A..: Selma
' 'árt?
Ez tug , tiniké nem sok,. de vajon r &
S.A.: T.U1 ne.sszi. van tőlünk.
.
Ez mit jelent?
P.A.: A szkepszist, a bizritnatlanságot vagy a•. lemondást, szóval ezt j erlenti,
.
.
S. Z s, Gdndolo.d_, hogy ha eddig. nem. lehetett beléviinn; az émbereket a
nagy do.lg6kba, 'ezután lehet.? En nem húsz:en.. Távol vannak már az ilyen
-dolgoktól nagyon távol...
•
k azok.an
dél. ok?
S.A.: A •sgrapi. nap. szerintem. nagy do.lög volt; Sokáig beszélgettünk.: uy'
tána később; is ; na. is. Az egyik csaporttársaa szerint kb. két-háronna-pas pezsgés lesz, aztán. vi sszat.ökken Minden
'
a Megszokott kerékvágásba.
P;A:: Igy volt ez minden forradalormiC;1.4 Egy nagy kilengés, aztán visz.
sza.az -egész.
/A kíivétkez.ákb;en a, nagy forrad lnakról. esik. sz.ó
Párizs, Negyvennyolc,
Tizenhét stb. A körutazás b.o e Jeztável, a:. megérkezés: után:/
.
S.A.: Nskem: csak: az a kérd.6sem, mi.'lesz ao. többiekkel, mert ez s era ér.dakelt mindenkit. Még ha. nagy dolog: is. volt.
Szerinted_ róluk.. nem; volt szó?
S.A.=: Szerintem a dolog; csak azokat vonzza magához kátelebb:, akik: eddigis aktitvak.. voltak. Ezután• i.s igy lesz? I'
akkor mi. a ne oldás?
Sas.: Nincs megoldás.
P.A.: Szerintem: as KISZ olyan mint az MLSZ, nem merjük feloszlatni. 3 é:z d.
meg a_ bolgárokat, ők. feloszlatták, legalább nem kell. miatta szégyenkezniiik.
/A továbbiakban rövid kitérő a futballra, a bolgárokra, a lengyelekre •-ugyancsak e: tériakörnél.maradva ---, majd. az . egyéb szocialista országbeli
sportvizsonyokra.. A körkapcsolás után:/
P.A.: Én szeretem: a jó bulikat, meg a balhét. Az a baj, hogp nincsenek
már ae j ó bulik, se . j:ó. balhék. Ettől kényelmesek az emberek.
ekem a te
a buli. vagy balhá•? elégié. tetszett
.
zviszonyigtenyegI vol.
.
Miért viszonyla&?
- ,
.
•
P.A.: Mert a, végén: nem. si :.t kis, belőle: s n ri:. Szavaztuk, ás kész; Mint
regen;
Ént nem értem ezt az egészet:, hogyan van ás ratért, de érzem, hogy
marha j ó. Azt hiszem, tetszik is. Jobb mint az eddigiek, ez biztos, de:
'

.

.

.

