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télhető, és a közösség teljes megvetése kellene, hogy sujtsa őket, 1ülönöha közben mé g; maszekolnak is, és ezt a hetet pénzkeresésre használják fel.
ik kint vannak, azokról. seri sugárzik az őszi munkák iránti őszinte és önn lelkesedés, és ez érthető is. Ez á' hét szinte teljesen kiesik, és még
meg sem fizetik - hiszen maszeknál naponta akár 2oo - 300 Ft-ot is meg leeresni. Hogy ott dolgozni is kell? Ha megérni, és megfelelő ösztönzőrenddolgoznának ki, vagyis meg lehetne keresni egy'hét alatt 800-l000 Ft-ot,
akadnának olyanok szép számmal, akik keményem dolgoznának, Az egész egyetem
természetesen nem lenne kapható. Dekát a jelenlegi szervezési viszonyo k .
t nem é ri meg, és nem' csoda, hogy az egyeteriisták nyujtják a legkisebb
sitményt - a kisiskolást még beállitja a tanitánéni azzal, hogy tessék dol, de ez később nem nevezhető hatásos ösztönzésnek,Vgyanakkor elég furcs és
mális az a tény, hogy az ország mezőgazdaságának j éré sze az ,idénymunka ikötelezové tett formájára rendezkedjék be
.•
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kkben emlitett érkezési nehézségek meghiusitják azt a törekvést, hogy a
k és a tanárok az első szemináriumi órán megbeszéljék a félév anyagát,
gyezzük, hogy a munka szervezői legalább azt az ösztönzési formát negprótták volna, hogy -hasonlóan a mult évhez- a teljesitményt kisebb csoportokámolj ák el. - Szerk. /
.

V ANNAK TJIÉG DÖ C C ENÓK
gy mor golódást, a dékáni hivatallal szemben ellenséges hangulatot idézett
z év eleji tul gyórsan lezajlott kategória módosítási "akció" és a szociáegélyek ügyének ugyancsak villámgyors intézőse. Végre gyorsan intézéződr
z ügyek - mondhatnánk: Csakh ,) gy a dollognak bibije van.
katagóriamódositással az volt a baj, .hogy szept. 14-én /az első tanitási
céli 12 órára le kellet adni a kérelmeket. Ezt a határidőt fentről szabták
hivatalnak. Ez .nem is lenne , baj; ha kiértesitették volna a hallgatókat 'az
lces módositás határidejéről: /Érre kiválóan alkalmas lett volna a beirattkoinvitáló levél./ Ehelyett a hivatal előtti táblára írták ki kb. két héttel
ban, hogy mikor kell leadni a kérelmeket - mondván, hogy. legalább 15o hal lIk volt halasztott vizsgája vagy UV-ja.
rábbi probléma, hogy u y kellet módositási kérelmet beadni, hogy hallgatók
tudták, hogy hányadik kategóriába tartoznak. Persze ez . nem "lenne báj ,
idenki ismerné. a rávonatkozó rendelkezéseket, főleg, ha ez közvetlen érdeke'
ceseritőbb a szoc. segélyek ügyének "folyása"; Ebben az ügyben ugyani s .
sunk, pontosabban. a minket képviselő KISZ-vezető/vezetők a ludasak. A
Ll ugyanis az érdekvédelemmel regiizott KISZvezetőtől megkérte a csoport>k névsorát. Az I. ,zl. és V. évfolyamét megis kapta - fecniken; A
is IV.-ét nem: Igy utóbbiakat nem tudta értesiteni. A táblára ez esetben
volt irva 'a teendő. Sajnos nem várható el egyetlen csoportvezetőtl scm,
Linden nap lesse a dékáni előtti táblát.
:érdés ,? rsze önmagától adódik: Miért nincs a dékáninak névsora a 'csoport■ kről, és vajon mi várható a késtülő uj érdekvédelmi rendszertől, liha ilyen
t ő dolgokat nem tudunk'elintéznt:
aslomi vessünk' magunkra... /továbbiakban esetleg egy pillantást; követ, stb/
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