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ti niv .l tanulhatnak; nyelvtuáL„x urn t finnorszdri ny ~_.ri nyelv,
.lolya mon tölTiletcsithetil"L, 'Eton lrivül valaszthatllak egyib
rokon nyelvet is / P 1: vogul, észt stb./. A n,yelvc; szet mollett
r ei= err oc e tnc r ` rokon nL per r ulturd j5. a l, irocn lrci. va l is.
f~

t^~~

Cscrh ~ ti I11. ^ rta
it föntebb ismertetett specilis irópzés eken lrivül a következők
lútezncir nó3. a Karon: altajisztika, ~l.talános- is alkalmazott
nyclvószet, huszadik sz á zadi rlarryar irodalom, róVi magyar iro,
dalom, orosz kulturtörtinet. a szerk./
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P1' RTT iEREK SZERETi
LENNI . NEM PEDIG IRAITYITOK. .. 0
/Bes zólgeti s Bcdö Katalinnal
kari KISZ-szervezet j olcnlei
helyzetiről/
.
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2 a :. n ? ezdjL r ogy kis vir sza teT int ! ss el° hogyan tudw 6, d
öss zcfo g lalni az utó -bbi kit--h áror_Z i v vltozásúit?
1981-nil kell kezdenem, mivel akkor törtcntelr jelentős
V aa_szo
szervc;zoti vLatozAsolr, alrhor jöttek litre az un. " üj tipusu"
azt takarja, hogy az al^pszcrvozctek c:ralnps =, crvc:_otélr.
ti ma,,
.
s zc rvc zd c ner , tagjaikat a TT közös
~c.~l~~c_~;~,~ körök szerint
-1
c~
ly
UNESCO,
an
s
tartja
össze.
Il,yon
alapszervezet
az
a
rdvl
nu, izotlTözi UTESCO-szervezettel tartja a kapcsolatot; a 1 ?B, amely
a felvitelizni . sz.1:ndc;kozókat sc:gitiy az Ifju: "v'• dclr i , amely el-sör:or bc.n "lla mi gondozottakkal foglalkozik, a Kul tur 7olitikai is
a Goy__dolat -j ol, mely a kari lapot szerkeszti. Litez, ; tt még az
Inforri ~ . ciósi alapszervezet, r1c:l,y az eg,yetcmelr k- özti• kapcsolatokat
apolta,
ó s ^. V`1lstörtóneti - sajnos czc:k r_s 5.r _.c:szizntck.
TT
' tipusu" alapszorvezcr V ek?
ri o`;yan müködnek a j olonlc:g i uj
x1 a :
V.: Azt kell mondanom, bogy azokon az öntevkLn,y csoportokon
.., _
nyugszik ^ kari KISZ-6 1ót tol j s . •
szervezeti vóltozó.sok 1Lövetlrcztóben hogyan alakult a ta -IL .
,.--.,,
v
•: ö ,.: zet ó tel ey ~ z~ ,_ .^.?
,
1 i Bölc ti l.'r .J lsdrra
C.. _. j " ._.rnal',
1 1983-ban 71;S-os
volt ^
L %1'rb
. 600-an
~T°o
az esc s --,46--o;.
szorvozettsc:g, jelenleg
"
_- arc,das
" o: KISZ-től??
K. o
Minak köszönhető" ez ^ :a y ar ':nyu tavol
i
Azért nem olyan tragikus a holyzc:t, m n t a 46;L-ró1 gondolV.:
hatn á nk, ugyanis ` kivülma,ra,dók nagy stöbbs ó ._,e nem elvi okokból
nem tagjai o. KISZ--ne':i, hane:_{ uyszerüon
olyan csc l e kvó i forrt, mclybc sz i veren 1o_n?cnolóan n is közösCó,i ^ iit
vegczhotne. Az eddig itt töltött egy cver2 lccmcdöbber_több tapasz-orlbcrck itt az egye-t ^.l ata, ho;J ,y _► _1c:nr . yire nen ismerik e ;J,yr_1á st
tenon. Ez csak re szben ac . o dii. _ abból, hog .y az o,Jyctem nem olyan
z st közöss` " , i_iint a: lLöz ." piskola. .Er_nok biztos nagyon sok oka
an , anit mi
ne m ismerünk, de biztosan lchot v alamit ten. 2s kell is! Ezórt is vállalta-r1 el a KISZ-vezetősigni
beli
,~ ,
Hogyan jött litre a j e1enl: gi KISZ-vczetóso g ?
-n
V, °
V.:
cc:._i `1:.:r• ,•_?, hogy r, kari
KISZ- :let az :lr ult t /1 ti7 a,(^ts.r. al volt
~;
_, `ntj . Azt is re._1c;lerl , hogy
hogycr_núl !_ ;1ye ,-,, , r~~.r
._
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nerc jutunk. Tava: szal' nár odáig jutott a kari KISZ, hogy a le,
köszönő vezetőség sehogyan seri tudott összoszedz1i egy uj vezetóségót. Ebb,én igen .nagy felelőssége van a 'volt kari vezetőségnek. Tigü1 az első sikertelen küldöttgyülós után a másodiknak
sikerült ",:iizzadnián egy öttngu vezetőséget, illetve azt, hogy
az alapszervezetek de1ogátusokat ajánljanak föl. /Ezek az alapszervezetek eddig kit embert .delegáltak!/ . .
Ezen kívül szenályes kapcsolataink révón más embereket is
megpróbálunk bevonni a munkába.. Tisztában vagyunk azzal, hogy
az "gerill w .iádon" felLilről való megszervezése egy olyan aktív
csoportnak, ami , két-három év riulva ; fokozatosan, elsősorban 3z
elsősök negnyeresevel nap obb tömegbázisra tehet szert. De je
Yenlég irreális elképzelcs a KISZ-tagság nagy többséginak murk
ara szar_litanic
.
K. :
Hogyan folyik most a kari vezetőség munkája?
Nagyon nagy nehézséget jelent szánunkra . , hogy többségében
V.
másod-- harmadévesek a vezetoaegi tagok, nehezen latjuk át a kar
hallgatóinak közösségi életét, és n`rz ismerjük az elnult néhány
év történetét, helynek tudósa "nélkül
:nehéz megérteni. a jelenle'az
gi helyzetet. Problémát jelent
is, hogy nem elég intenzív a
'kapcsolatunk az öntevékeny csoportok többségében felsőéves hall--, atóival. De elsősorban rajtunk
hogy p,z legyen. A vezető_ .
ság en belül a problémákat közösén beszéljük rzcg, a reszortok nem
válnak mereven külön, de azért mindenkinek megvan a inga torüle-•
te, Ez szükséghelyzotben alakult igy, de azokból, akik összejöt
tek, egy nagyon jó társaság verbuválódott,
.
K.
Kik a vezetőség tarjai név szerint?
V.
Az állani- és pártvezetéssel én, tartod akapcsolatot. Az
érdekvédelmi felelős Csucs Ildikó IV .. éves magyar-latin szakos,
lát szervező titkárunk. Greksza Attila. II. éves magyar-történelem
szakos ás Fischer Lajos III. éves Iörtánelon-nénét szakos hallgató. A gazdR,sá i t gyo ot Ferenczi Zsuzsa II. eves magyar-tőrtó-nelem szakos hallgató intézi, és már van egy elsőóves to . gunk is:
Zilahi Tibor történelem--orosz szakos hallgató. Neki nég nincs
feladata,, csak a nyári vezc tőkópző tanfolyamon dőlt el, hogy ő
is viza t ségi tag lesz, A kollégiumi összekötő Czabarka Judit
IV, éves történclen-- orosz szakos allgató , Ördögh Ottó III. éves
magyar-történelem szakos az Eötvös--alap`szervezat, Wolf Anna III.
eves magyar-történelem szakos pedig a FEB-alapszervezet -delegátusaként ser;iti munkánkat..
K.
Milyen programot dolgoztatok ki erre az évre?
V.
Külön részletes programot még néni dolgoztunk ki, de ugy
gondoljuk, hogy elsősorban mi vagyunk a KISZ-tagságért, az öntevékeny csoportokért, ás néni forditva! Elsődlegesnek tartjuk, hogy
nindon öntevékeny szerveződést erőnkhöz vérten tárogassunk.
Partnerek szeretnénk lcn.ni, nem pedig irányitók.
K,
Milyen konkrét elképzeléseitek vannak?
V.:
Mindénkáppen ki kell dolgozni - már csak azért is, vert 'a
küldöttgyülás igy határozott -- egy uj érdekvédelmi rendszert,
'íz:;r .létre is jött egy munkacsoport ennek kapcs c r_ Z Szeretn nk, ha
látrcj önre egy° uj . öntevákany .alapszervezet, amely a szegedi Egye-ta= riéltdnytalariul mellőzött József Attila-hagyományokat ápolná. Szeretnénk javaslatot kidolgozni a tanulmányi ösztöndijak
ávfolyar:mk közti elosztásának igazságosabb negvalósit á Sára is.
És jól szeretnénk előkásziteni a küszöbön álló if jusági- parla,nentet is ,
.
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Volt ár arról szó, ho y támogatni . szeretnótek . az öntevóK.
keny csoportokat. Erre milyen anyagi lehetőságaitek vannak?
A KTSZ-vazetősó&neki 6000 Ft-ja var_, de az agyóni jutalmaV.:
zásokon keresztül is tudjuk .segitcni azokat a csoportokat. Meg .-yŐződósel-1, ho y szervezeti változtatások nólkül, az adott keretek között is lehet ós kell előbbre jutnunk. Tisztában vagyunk
azzal, ho y. a kari KISZ-élet fellenditósóbon kulcsfontossá gu az
öntovókóny csoportok tárogatása, a jó partnerviszony kialakit ása. Ezen szeretnénk Munkálkodni,
/A riportot Bárdi Nóndor 'én Pikó András kószitette/
A JATE B.TK 11 KISZ-ala psz .rvezete a kar hallgatóinak 46%- át törlöriti. Az alábbiakban_ ezek elrzult óvi tevc;kenysóÚóró^1 közlünk
ö.,s
" szeállit^st, el sősorban titkáraiktól kapott infor mációk alapn:Sajnos, nem tudtunk r_linaer..~ ,yik titkárral beszólni, ezc;rt a
)eszámoló hiányos.
E ötvös K olleLium ala 4)szervezet
Tav a 6za alakult, mug nem v.or-zett Munkát,
FEB--alu~zervezet
PIünkjókk al el,3T orbah . a fizikai dobozó szülőkfős ir olára,, er7yetélra k;szülő ryarrekeit segítik a sikeres felvetell órdekc:ben,
De tevákenysé`ük hatósugara ennól nagyobb: segitsóget nyújtanak
a közópiskolás fiatalok szálasabb rótegónek a tananycl;on kivüli
t`jékozó0_ .shoz Tagjaik ás a leendő felvótélizők között ecász á-' von a lcv::lezás folyik, A levelezósen kivül szombati konzultációkat, tavaszi ás nyári előkészitő táborokat szerveznek.
Filozófiai nlai)szervezet
Harom eve mükcdik. : sosorban a filozófiai ós társadalmi kórcó se k i r ánt árd 7 klődőkat fo glal magába. I'ő cálkitüzá C e a filozófiai ás társadalomtudományi Müvek megismertetése, megvitatása;
Az el?.lúlt időszakban Kiarkcgaard,Nietzsche, schopc;r.hauer filozófiájának problómáival foglalkoztak. Vitáik közül á özössóg
szerepóra, az egyházi ás a marxista oktatás ös z ~ ~gá itásá t~ ~
ról tartottak voltak a le sikerültebbe
~ :
ry.,,c"
I ~J
IV/C alailrzervezct
~
~~
v
11: ti tk ~ tóT —Ec )- ött
nem vótájókoztatás
sL6erint
az el!.ZÚlt óv ~
~
t+
~
.i dc ~ a nem rZÜköd
r~
, ~a, lc.~~r jo1 ~L~Y►
~ ~ : __ !~! uk o d o a -4
~
c,z-1-~ ~c. Tr munkát,
~k közül ez
lapFYzervezEt, mivel a kari KISZ.vezetősáu több tafTja innen kerül
ki.
UNESCO -al~~ zervezct
T'TörZSe:rdaja~~ ' a nyélvszakosok alkotják. Tolmácsként müködnok
közre különböző konferenci á kon, külföldi UNESCO - klubokkal levcleznek /Fro,r_ciaorzág, Finnország, NSZK i. Ezcnkivül a Kereszt
töltós utcL i szociális- otthont pa tronásl jó k, ahol Müaorokát is
adnak. Utánpótlásukat megoldottnak tartják, histen a nyelvszakosok szivosen folytatnak szakjukhoz kapcsolódó tevákenys:; ~ et .
Orosz
k_ ö d vt`ros a1 ~.szLrvc:zet .
.
.
~I0Z--vózc óse"to ,apo tt listán szereplő titkár tiltakol~ . ari
zott az ellen, hogy ő ilyen funkciót viselne, ós elmondta, hogy
ő nem vállalta a titkárságot ós nom tudja., miárt óppen ő az. Az
elmült ó;vben n6hányan réndoz ,; etták a tanszáki könyvtárat.
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