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Tájékoztató az ösztöndíj-utasítások
módosításáról

A felsőoktatási intézm ények 
közvéleménye előtt hónapok 
óta ism ert, hogy a M űvelődés
ügyi M inisztérium  az elm últ 
tanévben felülvizsgálta az ösz
töndíjutasítások tapasztalatait. 
Az alábbiakban ennek ered
ményéről, elsősorban a konk
rét módosításokról kívánok rö
vid  tájékoztatást nyújtani.

Az általános, tehát a 141/969 
(M. K. 12.) MM. sz. utasítás 
szerinti ösztöndíjrendszer ta 
pasztalatainak értékelése egy
értelm űen a r ra  az eredm ényre 
vezetett, hogy ennek alapelvei 
változatlanul helyesek ma is. 
Ezt tükrözte az intézmények, 
azon belül a  KISZ-bizottságok 
vélem énye is. Természetes v i
szont, hogy az elemzés alapján  
sok, a  továbbfejlesztést szol
gáló javaslat is felm erült. A  
módosítás igényét vetette fe l 
az ár- és bérviszonyok utóbbi 
években bekövetkezett válto
zása is.

A javaslatok megvalósításá
nak természetesen határt sza
bott a rendelkezésre álló 
anyagi lehetőség. Ezért az in 
dokolt igények és a  lehetősé
gek mérlegelése alapján o kö
vetkező  módosításokra kerül 
sor:

1. M egváltoznak a jövede
lemkategóriák, az eddigi jö
vedelem határok 100—300 Ft- 
ta l emelkednek. Lesz egy új, 
VI. kategória is, mégpedig egy 
főre eső havi 2500 Ft jövede
lem  felett. A z  e jövedelem ka
tegóriába tartozók a term é
szetbeni szociális támogatáso
kat (kollégium, menza) csak 
önköltségesen vehetik igénybe.

2. A z I. jövedelemkategóriá
ba tartozók (havi 600 F t egy 
főre eső jövedelem alatt) 
pénzbeli szocális támogatása 
havi 100 F t-tal emelkedik, 
azonos összeggel nő a nem  
diákotthonban elhelyezeti 
hallgatók pénzbeli támogatása 
is. x

3. A jövőben a II. jövede- 
delemkategóriába tartozók is 
részesülhetnek albérleti se
gélyben, a diákotthonban el 
nem  heíjrezhető vidéki hallga
tók pedig kedvezm ényesen  
kaphatnak vacsorát is.

4. A z  általános tanulmányi 
ösztöndíjaknál a 3,51—3,99 
tanulm ányi átlageredmény 
esetében az ösztöndíj felső 
határa 200 F t-ró l 250 Ft-ra 
módosul, ez nagyobb differen
ciálást tesz lehetővé.

5. A  Népköztársasági Tanul
m ányi Ösztöndíjban részesü
lők a jövőben m egkapják a

jövedelem kategóriájuknak  
megfelelő pénzbeli szociális 
támogatást is. Ezzel a legki
válóbb, ugyanakkor szociális 
szempontból legjobban rászo
ruló hallgatók pénzbeli ju tta 
tása 1400 F t-ra  emelkedik.

6. Megvalósul a tanulm ányi 
ösztöndíj ju ttatásának  és a

San tartalékolt összegek cél
szerű felhasználását is. E m a
radványokból ugyanis fe l le
het emelni a segélykeretet, .to
vábbá külön tanulm ányi pré
miumalap is létesíthető.

Az ösztöndíjutasítás módo
sítása során lényegesen bővül 
a KISZ-bizottságok hatásköre 
is. A  jövőben pl. a  tanulm ányi 
ösztöndíjak ju ttatásának  alap
elveit a KISZ-bizoittságokkal 
egyetértésben kell m ajd meg
határozni.

Az ösztöndíjutasítás céltu
datos és helyes végrehajtása 
azonban m indenekelőtt attól 
függ, hogy az egyes intézm é
nyeken belül a helyi sajátos
ságok, a tanulm ányi színvonal 
és követelm ényrendszer, sttj. 
figyelembevételével hogyan 
határozzák meg az egyes ju t
tatások elveit és az elbírálás 
módszereit, vagyis milyen he
lyi ösztöndíjpolitika érvénye
sül.

Ehhez a m inisztérium  kü
lön „Tájékoztató” kiadásával 
kíván segítséget nyújtani, 
am ely körvonalazza a figye
lembe veendő szempontokat,

(Folytatás a 2. oldalon)
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tanulm ányi ösztöndíjban ré- 
szesül, az nem  fize t tandíjat.

A fentiekben röviden vázolt, 
konkrét módosítások m ellett 
olyan változtatásra is sor ke
rül. am ely lehetővé teszi az 
év közben keletkező maradvá
nyok, vagy éppen a helyi ösz
töndíjpolitika alapján tudató-
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G O LY A I  N  K Á T!
H olnaptól ism ét ú j évfolyam  hallgatóit üdvözölhet

jü k  egyetemünkön, s ezzel szám unkra kezdődik 
újra a feladat: bevezetni őket az egyetemi életbe, meg
könnyíteni beilleszkedésüket az ú j tanulási m ódszerek
be és az ú j szinten végzendő politikai-társadalm i m un
kába.

A z  első napokban lezajlik a szokásos találkozás az 
egyetemi és társadalmi szervekkel: a kollégiumi Tanács
adó Testületek tagjai fogadják a leendő lakókat, megis
m erkednek az elsőévesek állami vezető ikkel és K ISZ- 
ins-truktoraikkal. Később, az első hónap koncentrációs 
időszaka alatt is ism erkedési programok következnek, 
am elyek során az egyes csoportok tagjai próbálnak m i
nél többet m egtudni egymásról tanulásban, mozgalmi 
m unkában és szórakozásban. A z  eddigiekhez hasonlóan 
idén is október közepéig lezajlanak az alapszervi és év 
folyam szintű választások, ezért nagyon fontos, hogy a 
rendelkezésre álló m ásfél hónapot jól használjuk ki, 
alaposan, készítsük elő ezeket a választásokat, igyekez
zünk m indannyian  — elsősök és idősebbek — minél 
több elsőévest megismerni.

Ezután m egkezdődik az I. évfolyam  önálló K ISZ- 
m unkája, term észetesen a kari felelősök és az instruk
torok további támogatásával. Erről részletesebben most 
nem  szólhatunk, részben azért, m ert az elsőévesek szó
beli tájékoztatást kapnak és K ISZ -szervezetünk M űkö
dési R endjét is elju tta tjuk  hozzájuk, részben pedig ezt 
már saját m aguk tervezik  és ha jtják végre. Tehát né
hány nap m úlva m inden elsős világosan fogja látni, 
hogy m ilyen  területeken, m ilyen form ák között dolgozik 
az egyetem i K ISZ-szervezet, így kiválaszthatják azokat 
a szakbizottságokat, am elyekben az alapszervi feladatok  
elvégzése után még plusz m unkát szeretnének végezni.

De már az eddigiekből is látszik, hogy m indezek  
alapja az, hogy az elsősök is akarják a színvonalas, jó 
mozgalmi m unkát, a bírálatok m elle tt ötletekkel is se
gítsék a m i m unkánkat, és m ind a választásokon, m ind  
egyéb döntések során felelősséggel, éretten foglaljanak 
állást.

Talán elég is ennyi bevezetőül. Most sem  lesz kevés 
és könnyű az első évfolyam  m unkája, de a tapasztala
tok felhasználásával, az idősebb, tapasztaltabb K ISZ- 
vezetők, m inden instruktor  és a  patronáló tanárok se
gítségével talán sikerül az eddigi — nem  lebecsülendő 
— mozgalmi életnél is jobbat kialakítani!

Szeretettel köszöntjük az ú j elsőéveseket egyetem ün
kön, K ISZ-szervezetünkben, szám ítunk rá juk és bízunk  
bennük. Jó m unkát valam ennyiüknek!

Vértes A ndrás 
KISZ-bizottság I. évf. felelőse |
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Az elm últ tanév végén az Egyetemi Tanács és az MSZMP 
egyetemi pártbizottsága együttes ülésen tárgyalta  meg képzési 
reform unk m egvalósításának tapasz ta la ta it Az együttes ülés 
elé a tanszéki és kari oktatói értekezletek, kari tanácsi v iták 
összefoglalt anyaga került, melyben azokat a legfontosabb 
eredményeket, problém ákat elemezték, amelyek a reform m al 
és egyes reform elem ekei kapcsolatban felm erültek.

A szakképzés-korszerítés helyzetének értékeléséről és 
további feladatairól szóló előterjesztés m egállapítja, hogy 
oktatóink a reform  beindítása óta komoly és eredményes m un
kát végeztek. Tanszékeink mind behatóbban foglalkoztak a 
reform  tarta lm i megvalósításának érdekében, a  tananyagfej
lesztéssel, az oktatói módszerek tökéletesítésével és a jövő 
éveknek is ezt tűzték legfőbb feladatául.

A tanácskozás tém ájáról a KÖZGAZDÁSZ szerkesztősége 
is kötelességének ta rtja  a közvéleményt tájékoztatni. Ennek 
érdekében felkértük egyetem ünk néhány állam i és politikai 
vezetőjét, oktatóját, hogy válaszoljanak a  reform m al kapcso
latos kérdéseinkre.

A kérdésekre ebben a szám unkban Ném eth Miklós, a  nép- 
gazd. terv. tanszék tanársegédje; N ém eth György, az egyetemi 
KISZ-bizotság titkára  válaszát közöljük.

M it ta rt a reform leglényegesebb eredményének? 

NÉMETH MIKLÓS:

Mi az, ami a  reform  során nem  bizonyult helyesnek, és 
feltétlenül meg kellene változtatni?

NÉMETH MIKLÓS:

Egyértelm űen egyetlen „re
form -elem re” sem tudnám  rá 
fogni, hogy alapvetően helyte
lennek bizonyult, tehá t el kel
lene vetnünk. Ez persze nem 
zárja  ki a változtatás, tovább
fejlesztés igényét és tényét. 
Számomra, s  ezt, m int kollé
giumi igazgató személyes ta 
pasztalataim  alap ján  mondom

leginkább a reform  biztosítot
ta több szabadidővel való, él
ni nem  tudás (sokaknál nem  
akarás!) az egyik legnagyobb 
probléma. Hangsúlyozom, hogy 
én ezzel a reform elem m el is 
egyetértek, de a  négy év ta 
pasztalata, valam int a  lemor
zsolódások aránya alap ján  
e ponton változtatást eszközöl-

(Folytatás a 2. oldalon)

Vezetőképzés Solgébányán

Egyetlen „leglényegesebb 
eredm ényt” nem  tudok em líte
ni, hiszen több azonos je len
tőséggel bíró erdm ényt köszön
hetünk az elm últ négy évnek. 
Ezek egyaránt vonatkoznak a 
szervezeti, valam int a tartalm i 
részekre. Közülük csak néhá
nyat em lítek például: a szako
sítás és szakágazatosítás rend
szere, az intézményes szakköz
gazdász képzés beindítása, a 
tanulm ányi idő, az oktatási 
form ák struk tú rájának  éssze
rűbbé tétele, a  tananyagkor
szerűsítés stb  . . .  Talán a leg
fontosabb az, hogy a reform  — 
lényegéből következően — 
kialakította  oktatóban és hall
gatóban egyaránt a m inél 
jobb, tartalmasabb és színvo
nalasabb m unka  iránti igényt, 
egyszóval a  továbbképzés 
m ozgatójává le tt. Én a  sok
sok részleteiben i t t  k i nem  
fejthető eredm ény m ellett, ezt 
tartom  a legfontosabbnak.

NÉMETH GYÖRGY:
Az egyetemen bevezetett ok

tatási refórm  legnagyobb ered
m ényének a gyakorlathoz való 
jobb közelítést, s bizonyos fo 
kig a gyakorlat túlháladását, 
annál korszerűbb ism eretek 
nyújtását tartom. Ez az idén 
még bizonyos problém ákat is 
okozott az elhelyezkedésnél, 
m ert a  vállalatok még nem 
teljesen az egyetem képzési 
rendszerének megfelelően h ir
dettek állásokat..

Az egyetem oktatási rend
szerében, tananyagaiban fejlő
dés tapasztalható. Ez a fejlő
dés azonban nem volt egyen
letes, s a tananyagok korsze
rűsítésében még kom oly fe l
adatok állnak az egyetem  előtt. 
Véleményem szerint a reform  
követem ényeinek legjobban az 
ipar szakon te ttek  eleget, ami 
nem jelenti azt, hogy más sza
kokon ne beszélhetnénk ko
moly eredményekről. A  re
form, m iután még csak az el
ső reform évfolyam hagyta el 
idén az egyetemet, nem te
kin thető  lezártnak, s így a 
még je lentkező  problém ák ki
küszöbölésére m egvan a lehe
tőség.

Egyetemünk K lSZ-szerve- 
zcte hagyományos év eleji ve
zetőképző táborát az idén, 
augusztus 27—31. között, Sal- 
góbányán rendezi meg. A 
program  a következőképpen 
alakul: Augusztus 27-én tá 
bornyitás, 28-án délelőtt ke
rü l sor az alapszervi és ká
derpolitikai anyag m egvita
tására, délután pedig konzul
tációt szerveznek a tábor 
résztvevőinek, az egyetem ál
lam i és pártvezetőivel. A u
gusztus 29-én, délelőtt dr. 
Csizmadia Ernő, az MSZMP 
KB osztályvezetője ta r t bel
politikai konzultációt, a dél

u tán i oktatás korszerűsítéssel 
foglalkozó program  vendége, 
Barabás János, a KISZ KB 
egyetemi és főiskolai osztá
lyának vezetője. Szerdán, 30- 
án délelőtt dr. Gubacsi Lajos, 
az MRT m unkatársa ta rt 
külpolitikai konzultációt, dél
u tán  pedig az egyetemi 
KISZ-szervezet éves m unka
tervének megbeszélésére ke
rül sor. A tábor utolsó nap
ján  a kari és szakbizottsági 
m unkatervek m egvitatása 
után táborzárással fejeződik 
be az ötnapos programsoro
zat.
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A M arx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem ta 
nácsa 1972. évi szeptem ber hó 4-én, 10 órakor az egye

tem  aulájában, az 1972/73-as tanév megnyitása alkalm á
ból nyilvános ünnepi tanácsülést t a r t  A tanácsülés 
program ja:

Himnusz
Dr. Szabó K álm án rek tor megnyitóbeszéde 
Az I. éves hallgatók eskütétele 
Internacionálé

Az egyetem valam ennyi dolgozóját és hallgatóját sze
retettel várjuk  az ünnepségre.
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Mit, hogyan tovább

ELSŐSÖKNEK

DOLGOZZUNK EGYÜTT
(Folytatás az 1. oldalról)
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nék. Lényegében úgy, hogy 
differenciáltan (évfolyam on
ként) biztosítanék egyre több 
szabad időt a hallgatóknak. A 
középiskolákból bekerült első
másodévesek még — helyze
tüknél fogva — nem rendel
keznek olyan elm életi és mód
szertani alapokkal, am elyek
nek a lap já n  hasznosan és jól 
ki tudnák  használni a reform  
b iztosíto tta több szabad időt. 
Első-másodévfolyamon még  
szükség lenne több kötött fog
lalkozás (szeminárium, sőt elő
adás!! bevezetésére olyan je l
legű foglalkozásokra, ahol 
m egtanulhatnák az önálló 
m unkához szükséges módszer
tani fogásokat, s közben tárgyi 
tudásukat is bővíthetnék. így 
harm ad-negyedéven a biztosí
to tt szabad időt hatékonyab
ban használnák fel hallga
tóink. A  m ásik észrevételem  
a koncentrált oktatásra vo 
natkozik. Nem a form át 
kifogásolom, hanem  a  ma é r 
vényben lévő tarta lm i fe l
építésben látok néhány 
problémát. Így például a koor
dinálatlanság, a kiforratlan  
anyagok, az egyes tananyagok 
közötti lényeges szintkülönbsé
gek okozta problém ák nagyon 
lerontják az ebből adódó ered
m ényeket. Ezt a m unkát nem 
elég a dékánok szintjén koor
dinálni, nem  elég egy évre 
a  program okat elkészíteni, h a
nem  központilag két-három  
éves báziskoncentrációs anyag 
kidolgozását kell elvégezni,

Legfontosabbnak tartom , 
hogy az  értékelés során  felr 
tá r t  hiányosságokat m egpró
báljuk  k ijavítani, töreked
jü n k  stabillá tenni a re
form ot. Nagyon lényegesnek 
tartom  a  szakközgazdász-

ahhoz, hogy még hasznosabb 
legyen.

NÉMETH GYÖRGY:
Véleményem szerint a kon

centrált oktatás helyessége 
még nem nyert teljes m érték
ben bizonyítást. Ez még továb
bi vizsgálatokat, elemzést igé
nyel, lehetséges, hogy főleg a 
gyakorlat hiányosságai okoz
zák ezt a problémát. A z  v i
szont szerintem  biztos, hogy a 
koncentrált oktatással, fimi a 
képzési idő jelentős részét (kö
zel egynegyedét) veszi igény
be, sokkal komolyabban kelle
ne foglalkozni. Nem tartom  
helyesnek azt, hogy még h a r
madévben is sokszor szinte 
csak politikai gazdaságtanból 
és filozófiából lehet koncent

rálni. SoklMl nagyobb súllyal 
kellene, itt  szerepelniük a 
szak- és szakágazati tárgyak
nak. Ezen az eddigi rendsze
ren  m indenképpen változtatni 
kellene.

Problémásnak tartom  a 
szakmai gyakorlatok jelenlegi 
rendszerét. Nem teljesen v ilá
gos a vállalatok előtt, főleg a 
zárógyakori at célja. A z ország 
egyetlen más egyetem én sincs, 
s szerintem  teljesen helyesen, 
az, hogy a végzősöknek egyet
len nap nyári szabadsága 
sincs, sőt az idén a gyakorlat 
már a vizsgaidőszakban kez
dődött. Ezen változtatni ke l
lene vagy a  gyakorlat idejé
nek 2 hónapra való csökkenté
sével, vagy a  gyakorlatoknak 
nem myáron való m egszervezé
sé vei.

képzés beindítását, m in t soron 
következő feladatot.

NÉMETH GYÖRGY:
A fentieken kívül a  72—73- 

as tanév  soron következő leg
fontosabb feladatának  a  szak
ágazati képzés teljes k ia lak í
tását, a  még hiányzó anyagok 
kidolgozását, tőhát a szakága

zati oktatás javítását tartom.

A m últ évben m egjelent 
cikkem címe — m elyet a  
KÖZGAZDÁSZ közölt, s csak 
kevesen olvashattak — ez 
volt: Nem csak elsősöknek. A 
nem csak azt jelentette, hogy 
az első évfolyamon kívül az 
egész egyetemet, az egyetemi 
hallgatóságot és az oktatói 
kart szerettem  volna 

tájékoztatni egy új kez
deményezésről, az elsős 
Tudományos Diák Körről.
E kettős célom a tájékozta

tás és a  mozgósítás most is 
megvan, szeretnélek megis
m ertetni benneteket ezzel a 
döcögő mozgalommal és segít
ségeteket kérni m unkánkhoz.

Az előzményekről dióhéj
ban csak annyit, hogy tavaly 
az első évfolyam vezetősége 
elhatározta, hogy m egindítja 
az elsős TDK-m unkát.

Ebbe a m egindult folya
m atba volna jó, ha ti is 

bekapcsolódnátok.
M iről is van szó tu lajdon

képpen.
A TDK célja önálló tudo
mányos igényű tevékeny
séget folytatni diákok se

gítségével.
A mozgalomban résztvevők
nek van egy speciális tém á
juk, am i érdekli, foglalkoztat
ja  őket. Ezzel kapcsolatban 
elolvassák a  szükséges szak- 
irodalm at, és ennek, illetve 
sa já t elképzelésük alapján 
állást foglalnak a kérdésben. 
Erről írásban beszámolót ké
szítenek, mely pályam űveket 
elb írálják  és azokat színvona
luk , szerin t díjazzák.

Tudom, ez így első hallásra 
rettentően hangzik. Nekem is 
voltak kételyeim, hiszen az 
ilyen pályam unka mély köz- 
gazdasági műveltséget igé
nyel, am ivel bizony — ez te r
mészetes — még az első évek
ben nem dicsekedhetünk. Ezt 
a problém át küszöböli ki az 
új rendszer.

Első, illetve másodévnél 
a  hangsúly nem az egyé
ni m unkán, hanem  a  kol
lektív, kölcsönös segíté

sen van.
Itt egy-egy tém ára csoporto
kat alakíto ttunk és felosztot

tuk  ki m ivel foglalkozik. 
Megbeszéltük, ki, melyik 
könyvet olvassa el és m ajd 
m ikor fog abból tájékoztatót 
ta rtan i az érdeklődőknek. 

Ezek a  csoportok, merem 
állítani, sok segítséget 
kapnak m ind a  tanszé
kektől, ahová tém ájuk 
tartozik, mind azoktól a 
felsőbb éves hallgatóktól, 
akik  inár végeztek ilyen 

jellegű m unkát.
Ezek a csoportok várnak 

benneteket, hiszen mindig 
kell az új ember. A r^agot 
gyűjteni, jegyzetelni, rend
szerezni és közösen értékelni. 
Olyan m unkam ódszerek a la 
kulnak ki így a  közösség se
gítségével, melyeknek a  jö
vőben is

nagy hasznát vehetitek 
m ajd  akkor is, am ikor 
m ár önálló TD K-m unkát 
akartok készíteni. Meg
könnyíti szám otokra áz 
egyetemi életre való á tá l

lást,
ami egy kollektíva segítsége 
nélkül bizony nem  egyszerű 
feladat. Gyertek m ind többen 
és higgyétek el, hogy megéri, 
és nem hiábavaló energia- és 
időoazarlás.

Kapcsolódjatok be ti is a 
tavaly  m egindult tém ák

ba,
m indenütt örömmel fognak 
fogadni benneteket. A négy 
alaptém a a következő volt:

— A szocialista országok 
eltérő fejlődésének okai, kö
vetkezményei és ennek meg
nyilvánulási formái.

(Pl. Jugoszlávia vagy Len
gyelország.)

Jelentkezni lehet: Csáki 
Ilonánál, II. évf., ipar.

— A kapitalista monopó
lium  szervezeti rendszere és 
felépítése, munkaszervezése.

(Egy konkrét am erikai tröszt 
alapján.)

Jelentkezni lehet: Horn 
György, II. évf. Tanári A.

— Milyen számítógépet ve
gyek?

(Ez m ár a  szám ítástechni
kai oktatáshoz kapcsolódik, de 
ha ez foglalkoztatja a fan
táziátokat, akkor elárulom, 
hogy itt  sok hasznos ism ere

te t kaphattok életetek első 
egyetemi kollokviumához.)

Jelentkezni lehet: Száz Já - 
nosnénál, II. évf. Népgazd. 
Terv. e.

Ezeken a területeken m ár 
folyik a  szakirodalom olva
sása, feldolgozása. Em ellett 
azonban kim eríthetetlen szá
m ú lehetőségetek van, hiszen 
a  TDK célja bárm ilyen prob
lém a kifejtése, megoldás ke
resése.

Ha tehát titeket más érde
kel, alakítsatok önálló csopor-

(Folytatás az 1. oldalról)

igyekszik elősegíteni az u ta
sítás egységes értelmezését, és 
meghatározza a pénzügyi ke
retek szám ításának módját, 
valam int a gazdálkodás rend
jét. A  hatékony helyi ösztön
díjpolitika kialakítása, az ösz
töndíjutasítás lehetőségeinek 
céltudatos alkalmazása érde
kében nélkülözhetetlen az in 
tézm ények állami vezetőinek, 
párt- és K ISZ-szervezeteinek  
legszorosabb együttműködése, 
a legszélesebb dem okratizm us 
érvényesítése, az egyes ju tta 
tások elbírálásában és megál
lapításában a hallgatók aktív  
közreműködése. Ez term észe
tesen komoly felelősséggel is 
jár, de az eddigi tapasztalatok 
azt is egyértelm űen bizonyít
ják, hogy a hallgatók döntő 
többsége megfelel ennek a 
bizalomnak.

★
A  társadalmi ösztöndíjrend

szer felülvizsgálata és tapasz
ta latainak  értékelése más sok
kal alapvetőbb problém ákat 
vetett fel. Bebizonyosodott, 
hogy ez az ösztöndíjrendszer 
az eddigi form ában nem  volt 
eléggé ösztönző sem a vállala
toknak, sem a hallgatóknak. 
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, 
hogy helytelen lenne lemonda
ni az ösztöndíjrendszerben  
rejlő előnyökről. Ezért olyan 
módosítás vált szükségessé,

tot, kezdjetek azzal foglalkoz« 
ni, am ihez kedvetek van, és 
kérje tek  ehhez segítséget a  
megfelelő tanszéktől, kérése
tek biztos m eghallgatásra ta 
lál. Remélem, egy-két év 
m úlva a  ti neveitekkel is a  
KÖZGAZDÁSZ első oldalán 
fogunk találkozni a  ju ta lm a
zott pályázók listáján. ADDIG 
IS GYERTEK! DOLGOZ
ZUNK EGYÜTT! MIND- r 
ANNYIOTOKAT VÁRUNK!

S. M.

amely az előnyök megtartása 
■mellett elősegítheti a hátrá
nyos körülm ények m egszünte
téséi, fokozhatja  a szerződés- 
kötésre irányuló kölcsönös ér
deklődést.

Ennek érdekében a jövőbeni 
szerződéskötések esetében a 
hallgatók m inden pénzbeli és 
term észetbeni ju tta tást — a 
többi hallgatóval azonos m ó
don és m értékben — a felső
oktatási intézm énytől kapnak  
és az ezen felüli ösztöndíj
kiegészítést, vagyis a jövőben  
a tulajdonképpeni társadalmi 
ösztöndíjat fo lyósítják részük
re a szerződő vállalatok, stb. 
Ennek összege azonban maga
sabb lesz a  jelenleginél (400—  
700 Ft) és budapesti szerződés 
esetén is lehetőség lesz m axi
málisan havi 300 Ft-ös társa
dalmi ösztöndíjjuttatásra.

Ez a módosítás anyagilag 
feltétlenül előnyös a hallga
tóknak és a vállalatoknak is, 
em ellett — megállapodás 
alapján — a szerződés továb
bi kölcsönös előnyöket bizto
síthat.

E rövid előzetes tájékoztató 
csak a leglényegesebb módosí
tásokat em elte ki. Rövidesen 
m egjelennek az új utasítások, 
amelyekből mindenki konkré
tan is m egismerheti a változá
sokat és a további részleteket.

Dr. Juhász Miklós
Művelődésügyi M inisztériumO Van-e lehetőség a reform  keretén belül az egyetetni de- i 

m okrácia és diákönkorm ányzat kiszélesítésére, és ha 
igen, m ilyen form ában képzeli ezt el?

O M it ta rt az 1972—73-as tanévben soron következő legfon
tosabb feladatnak a  reform  során?

NÉMETH MIKLÓS:

Tájékoztató az ösztöndíj-utasítások

A diploma kelte: 
1920. november 30.

Acs Zsigmond, dr. Szabó Endre és Valis Károly az arany
diplom ával

NÉMETH MIKLÓS:
Feltétlenül, hiszen az el-, 

m últ .négy év tapasztalata i 
is egyértelm űen ez t bizo
nyítják . Véleményem sze
r in t különösen a felsőbb  
éves diákok esetében, el
képzelhetőnek tartom  az ak
tívabb bekapcsolódást, például 
a tananyagviták során. A  je 
lenlegi szevezeti form ákat és 
lehetőségeket kielégítőnek tar
tom, ezzel kell komolyan és 
felkészülten élni. Üj szerveze
ti form ák létrehozása anélkül, 
hogy azt a gyakorlati élet „kö
vetelné” értelm etlen, hibás lé 
pés lenne. A  demokrácia és az 
önkorm ányzat kiszélesítésének  
zálogát én a m inél sokoldalúbb 
tanár-diákviszony kialakításá
ban és elm élyítésében láitom,

NÉMETH MIKLÓS:

A kérdésben is ke tté  kell 
Választani a szakm ai részt 
a  m unkafegyelem  problé
m ájától. Ami az előbbit 
illeti, véleményem szerint a 
szakközgazdászképzés a  ta 
n ári fórum  stb. olyan szerve
zeti formák, am elyek jelentő
sen jav ítha tják  az  oktatók 
szakm ai felkészültségét. A lé 
nyeg persze szerintem  káder
politikai jellegű, hiszen ha 
olyan em bereket ta rtu n k  bent,

A munkaügyi miniszter 
110/1972 (9) MŰM számú u ta 
sítása az idegen nyelvtudás 
anyagi elism eréséről szóló 110/ 
1964. (9) MüM számú utasí
tás módosításáról.

(A nyelvvizsga eredményes 
letételét igazoló bizonyít
vánnyal egyenértékű igazo
lásnak felel meg az 1950. évi 
decem ber 31. nap já t köve
tően :)

,,c) a M arx Károly Közgaz-
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am inek első lépéseit m i m ár 
m egtettük. E térén  m ég több 
tü relem re és higgadtságra van 
szükség, m in t egyéb feladatok
nál, s m indenfajta új form a és 
elképzelés bevezetésekor igen 
alapos m érlegelésre van szük
ség.

NÉMETH GYÖRGY:
A refo rm  során  az  egye

tem i dem okrácia és a  
d iákönkorm ányzat jelentős 
m értékben kiszélesedett. A 
továbbiakban a  legfonto
sabb  fe ladatnak  a m ár 
eddig adott lehetőségékkel va
ló jobb élni tudást tartom . 
Előrelépésre, tulajdonképpen  
további szélesítésre a tanszék  
és a tankörök, illetve a KISZ- 
alapszervezetek területén van 
szükség vélem ényem  szerint.

akik  m inden különösebb nó
gatás nélkül lépést ta rtan ak  a 
szakm ában úgy ez felesleges 
feladattá  válik. Szerintem  egy
re  inkább ilyen irányban dol
gozik az egyetem  vezetése, 
ami csak helyeselhető. Ami a 
m unkafegyelem  fokozását je 
lenti, elképzelhetőnek ta rtok  
néhány intézkedést. Például az 
állam i és pártvezetők gyak
rabban ellenőrizzék, az  elő
adások, szem inárium ok m eg
tartásá t, időpontjait, a  pontos
ságot.

daságtudom ányi Egyetem 
külkereskedelm i szakán, nem 
zetközi ism eretek szakán, va
lam int közlekedési szakán, 
vagy a  Felsőfokú K ülkereske
delmi Szakiskola, valam int a 
K ülkereskedelm i Főiskola 
idegen nyelvi levelező szakán 
valam ely idegen nyelvből le
te tt szigorlat, illetőleg állam 
vizsga az illető nyelv, továbbá 
a megjelölt egyetem bárm ely 
szakán valam ely idegen 
nyelvből 1971. évi decem ber
1. nap ja  u tán  le tett szigorlat, 
illetőleg állam vizsga az illető 
nyelv; (tudása igazolására).

„M i a  K eleti K ereskedelm i A ka
dém ia  igazgató ja  és ta n á r i k a ra  
Valis K ároly  u ra t, szü le te tt 1898. 
szep tem ber 15. Holies N y itra  v á r
m egyében  M agyarországon, a k i a  
K eleti K ereskedelm i A kadém ia  év
fo lyam ain  tan u lm án y a it befejezte 
és a  következő sz ak tá rg y a k b ó l: 
a közgazdaság tan  és p én zü g y tan 
ból, vám techn ikábó l, a  b a lk án  á l
lam ok nép - és gazdasági fö ld ra j
zából, az á lta lános jogi és a lkot- 
m án y tan i ism eretekbő l, a  k e resk e 
delm i és h ite ltö rvényhozásbó l, a 
nem zetközi jogból és konzu li ügy
ből, a  vasú ti és ha józási közleke
désből, a  kü lk eresk ed e lm i ism ere
tekből, a k ereskedelm i szám tan 
ból, a  könyvvitelbő l, továbbá f ra n 
cia, ném et, olasz, ro m án  nyelvből 
a  szabályszerű  v izsgákat sikerre l 
le tette , a  K eleti K ereskedelm i 
szak ism eretekben  k ép ze ttn ek  ny il
v án ítju k  és részére  je len  végbizo
n y ítv án y t, sa já t a lá írá su n k k a l és 
a  K eleti K ereskedelm i A kadém ia 
pecsétjével e llá tva  k iad ju k . B uda
pest, 1920. n ovem ber 30.”

agyarul és francia nyelven  
állíto tták ki ö tvenkét éve 

a nagyalakú okmányt, ami ké
résemre hamar előkerült. Még

m inden együtt van, gondosan 
dossziéba gyűjtve, amire az 
aranydiploma kéréséhez szük
ség volt. M unkahelyi igazolá
sok nagyszámban. Nem  valami 
nyugalmas életre utalnak. De 
nem  is volt az. Már az első vi
lágháború közbeszólt a pálya
kezdésnél.

— 1916-ban érettségiztem  
Pozsonyban. Bécs annyira kö
zel volt hozzánk, hogy színház
ba is átjártunk. Oda je len tkez
tem  a Konzuli Akadémiára. 
Fel is vettek, el is kezdtem  a 
tanulmányaimat, csakhogy ak
kor m ár nagyon a végét járta  
a monarchia, kellett az ember. 
Ránk, fiatalokra is sor került. 
A z olasz frontra irányítottak. 
M egsebesültem és Pestre hoz
tak. Gyógyulásom után itt  
fo lyta ttam  tanulm ányaim at a 
K eleti Kereskedelm i A kadé
mián.

—  Mire jogosított fe l akko

riban ez a diploma? M ilyen  
m unka vállalására?

— Nagyon sok mindenre. 
Kereskedelm i vagy bankszak
mában például bárhová bedol
gozhatta magát az ember, — 
m ert persze nem  kész szakem 
berként hagyta el az akadé
m iát —, ha tudta. Vagyis ha 
el tudott helyezkedni. M ert ez 
akkoriban nagyon nehéz volt. 
Protekció kellett hozzá, m ivel 
nekem  nem  volt, hat hónapon
kén t kénytelen voltam  állást 
változtatni, m íg végre sikerült 
elszegődnöm a Franc kávé uta
zóügynökének.

— Gondolom ehhez nem  volt 
szüksége a Keleti Kereskedel
m i Akadém ián tanultakra :

— Különösebben nem. De én  
soha nem  szerettem  íróasztal 
m ögött ülni, ebből a szem pont
ból nem  is panaszkodhattam. 
Volt egy körzetem , üzletről- 
üzletre jártam  eladni. Elég jól 
lehetett keresni, m ert a f ix  f i 
zetés m ellett ju talékot kaptam  
az eladás után. Sikerült nevet 
is szereznem a szakmában, s 
ennek alapján h ív tak később a 
Lever és társai céghez, az el
adás megszervezésére. Ekkor 
viszont a gazdasági csőd szólt 
közbe. Utána nem  tudtam  el
helyezkedni itthon, így a há
ború idején  szerzett ism eret
séget hasznosítva Triesztbe, 
m ajd Genovába m entem , ahol 
a hajózás és nem zetközi szál
lítmányozásban kezdtem  dol
gozni.

— Vagyis gyakorlatilag ú j 
szakm át kezdett.

Igen. A z  akadém ián ugyan  
az alapokat megszerezte az 
ember hajózásból is, a m ásik  
nélkülözhetetlen alapom a 
nyelvtudás is megvolt, de a 
szakma összes csínját-bínját ki 
kelle tt tanulnom. Sokat utaz
tam, rakományokat kellett sze
rezni, ismerni az útvonalakat, 
álrakodási helyeket, kikötőket

és főleg a biztosításban nagyon  
otthonosnak kelle tt lenni, m ert 
az okozott legtöbb problémát, 
Változatos szép m unka volt. 
Egészen 1935-ig dolgoztam  
ezen a vonalon. Olaszország 
után Németországban, Ham
burgban. Közben hatalomra 
kerü lt H itler és 35-ben haza
jöttem . 1940-ig a Magyar Nem 
zeti B ank tengerhajózási és 
szállítmányozási szakértője
kén t dolgoztam, de akkoriban  
már nagyon érezni lehetett a 
háborús előkészületeket. Á l
landóan behívtak katonának 
továbbképzésre, így aztán ott
hagytam a bankot és megala
kítottam , a Duna-Tranzit Nem 
zetközi Szállítmányozási Vál
lalatot. A z  olasz állami hajó
zás budapesti érdekképviselete  
m elle tt dunai szállításokat bo
nyolíto ttunk le. 1944-ben 
azonban m egint behívtak ka
tonának.

— Frontszolgálatra?
— Igém az orosz frontra ke

rültem . 44 karácsonyán viszont 
már itthon voltam. A z történt, 
hogy a hadosztályparancsnok 
beteg lett. És nekem  kellett 
hazakísérnem. A ztán  elfelej
te ttem  visszamenni. Így utólag 
nagyon egyszerűnek látszik  
m indez, de tény, hogy február 
13-án lélegeztünk fe l először. 
Kezdődött a romeltakarítás és 
m egint beindult a Duna-Tran
zit — valutát ke lle tt term eink  
1951-ben államosítottak, én  
pedig később a M aspednél he
lyezkedtem  el továbbra is a 
szállítmányozási szakmában  
maradva. 1965. óta nyugdíjban  
vagyok.

— A  régi évfolyam társak  
közül tartja-e valakivel a kap
csolatot?

— Sajnos nem. Próbáltam  
érdeklődni utánuk, de nem  si
került, rátalálnom senkire. 
Pedig elég nagy évfolyam  volt.

A  huszas évfolyam ból tehát 
úgy látszik csak Valis Károly 
ju to tt el az aranydiplomáig. 
Bekeretezve lóg a falon a 
M ünnich Ferenc utcai lakás
ban, ahol pár évtizeddel ko
rábban a D una-Tranzit köz
pontja volt,

—  nak

© Milyen intézkedéseket hozna az oktatók szakm ai felké
szültségének és m unkafegyelm ének fokozására?

A nyelvtudás anyagi elismeréséről



PONTGYŰJTÉS,

avagy mi történt a felvételin?
. Ha valakire azt m ondják, 
egy kerékkel többje van, az 
egyértelm űen azt je lenti: az 
illető bolond. k

Ellenben, ha egy bizottság
ban egy vagy ké t taggal töb
ben ülnek, az egyértelm űen  
emeli a tekintélyt, kom olyabb
nak tün te ti fe l a testületet.

Ezt a közhiedelm et — kár
tyás nyelven szólva  — kézből 
rekontrázom. Saját példámból 
indulok ki. M int az egyetemi 
láp m unkatársa ott ü ltem  a 
fe lvéte li bizottságban, tehát 
egy taggal többen voltunk, és 
büntetőjogi felelősségem tuda
tában m erem  állítani, az ab
szolút nem  emelte a színvona
lat.

Szóval o tt á llt a székem  a 
bűvös asztal „kényelmesebbik” 
oldalán. Egy évvel ezelőtt még  
én szorongtam, izgultam, d ruk
koltam  azon a magányos bú
tordarabon.

A z  a 4 morc ember — talán  
akkor se vo ltak zordak, csak 
én  h ittem  még a  Monalisa- 
mosolyát is vad em berevők  
vicsorításának, m ikor a va 
csorán jövő m isszionáriust 
m eglátják  —, egyáltalán nem  
szigorú tanár. Ellenkezőleg, a 
látszat csal, nagyon sokat 
segítenek. Igyekeznek kihozni 
a valódi tudást. M egkülönböz
tetni az idegességet a fe lké 
születlenségtől. a félszegséqet, 
a hiányos tudástól, m agabiz
tos fellépést a felületességtől.

JŐ ISKOLA 
EMBERISMERETBŐL

Nehéz, felelősségteljes fe l
adat, hiszen em berek sorsáról, 
egész életpályájukat meghatá
rozó kérdésekben kell dönte- 
niök. A z asztal mögül pofon
egyszerűnek, rutinkérdésnek  
tűnő feladat bizony erősen 
m egdolgoztatja az izzadságm i
rigyeket. Magamról tudom,

m ennyire más arról a székről 
válaszolni, és a folyosón fe l
kiáltani, hogy ez nekem  nem  
ju to tt eszembe.

A z első nap én is nagyon iz
gultam. Ez azonban fokozato
san egy bizonyos fa jta  ver
senyfeszültséggé alakult át. 
Magammal versenyeztem .

M inden szóbeli vizsga előtt 
a bizottság elnöke felolvassa a 
jellemzésből a kiem elt része
ket, odaadja a szakvizsgázta
tóknak a dolgozatot. Ezeket én  
is elkértem , de főleg a pályaal
kalmassági érdekelt. A  m ate
kot is m egnézhettem  volna, de 
m ivel ism erem  saját tudáso
mat, illetve a fe lvé te li szín
vonalát, úgy éreztem , én 
a b b ó l. . .  Na hagyjuk az 
önkritikát. T ehát a lényeg 
az volt, hogy igyekeztem  
magamban m egform álni a 
követlceeö jelölt gondolkodá
sát, tudását, képességeit. Azt, 
hogy m ilyen  kérdésre, hogyan 
válaszolna, a leírtak alapján. 
Nem  m indig sikerült ez a vá
lasz, de em berism eretből jó 
iskola volt.

A  nagyon sok kedves törté
net közül ízelítőnek csak ke t
tőt.

JÖVŐRE
BÚCSÚBA MEGYÜNK
N em  tudom  m ár m elyik  na

pon az egyik felvételizőnél az 
elnök kezdi olvasni az életraj
zi adatokat. Született 1953-ban, 
X  faluban. Tovább azonban 
nem  jut, m ert. a m atem atika  
mestere itt közbevág: — Ejha, 
földim . Én a szomszéd faluban  
születtem  vagy tíz kilom éter
re. Ezt már m egnézem  m a
gamnak.

A szántásra félszeg, fekete  
göndörhajú fiú  jö tt be, hatal
mas ijedt kék szem ekkel. B i
zonyítványait kezében szoron
gatja, azonban a személyi csak 
ké t perc huzogatás után jön ki

AMI NEM TETSZETT...
SAJNOS! \
A DÉKÁNOK A TOVÁBBIAKBAN MÁR NEM ÍR

NAK ALÁ ÜTLEVÉLKÉRELMEKET. ÍGY MI SEM 
TUDUNK SEGÍTENI (LÁSD KÖZGAZDÁSZ) — PAR
DON.

Ez a kedves kis hangulatos felira t fogadott a  KISZ- 
bizottság a jta jáná l július közepén, am ikor útlevélké
relm em hez m unkaadói (egyetemi) vélem ényezést sze
rettem  volna kapni. Amolyan hátha  mégis alapon azért 
felm entem  a harm adik  em eletre (a m atek  tanszéken 
kívül itt  ta lálható  még az elsőévesek dékáni h ivatala is).

O tt azonban rögtön kiderült, hogy mégse.
— A dékán elv társ szabadságon van és csak augusz

tus húszadika u tán  foglalkozik ú jra  az útlevelekkel.
N em sokára m ár ú jra  az a jtó  e lő tt á lltam  és ju to tt 

eszembe szám talan (szebbnél szebb) gondolat. ím e ezek 
közül néhány: M iért nincs az egyetem en olyan személy, 
aki a  dékán e lv társ távollétében a lá írhatná  ezeket a 
papírokat? Ilyenkor nyáron teljesen m egáll az élet? 
Előfordulhat az is, hogy valakinek fontos ügyben (pl. 
családi) kell sürgősen külföldre utaznia. Nem azért nem  
m ehet tehá t külföldre, m ert valam ilyen iskolai kötele
zettségének nem  tp tt eleget, hanem  egyszerűen csak 
azért, m ert nyáron nincs olyan személy, az egyetemen, 
aki (egy különben teljesen formális) a lá írást és pap írt 
adna neki.

Igaz, a  Közgazdászban még m ájus végén m egjelent 
egy rövid hír, am ely közölte, hogy csak június húszig 
ír ják  a lá  az útlevélkérelm eket. Biztosan voltak jóné- 
hányan, akik olvasták is S ezek között ta lán  olyanok 
is akadtak, akik ekkor szilárdan tudták, hogy ők nyáron 
külföldre fognak utazni. Valószínűleg azonban akadtak  
olyan elvetem ült egyének is, akik vagy nem  olvasták a 
hírt, vagy pedig (eléggé el nem  ítélhető módon) m ájus- 

. június folyam án vizsgáikkal voltak elfoglalva és úgy 
gondolkodtak, hogy m ajd u tána döntik el, m it is csi
nálnak a szünidőben. S ha külföldre utazni van kedvük 
(és pénzük), az  útlevél úgyis elkészül két hé t a l a t t . . .

Persze most m ár tudjuk, hogy nem így van.
Egy kicsit azért m ég rem énykedünk. . .  H átha jö

vőre m ásképp lesz.
—  e f p é  —

Nyugtával dicsérd a lapot:
A Közgazdászra szeptem ber 4-én 

a beiratkozáskor fizethetsz elő! 

Hozz magaddal 16 forintot!

Sima vizeken
(Fotó: Bajusz)

Leszereltek augusztusban...
BESZÉLGETÉS ELSŐÉVES FIÚKKAL

Amikor mi kijöttünk a se
regből, úgy éreztük, hogy na
gyon sokat felejtettünk, szinte 
újra meg kell tanulni mindent. 
Ez persze nem volt teljesen 
igaz, de tény, hogy az egyete
mi konzultációk ellenére sok 
ismeret kihullott a fejünkből... 
Hasonló volt-e a helyzet idén 
is Kalocsán?

Körülbelül. Talán csak any- 
nyi a változás, hogy néha még 
a konzultációk is el-elpnarád- 
tak. Egyébként nem hiszem, 
hogy nagyón kéne 'bizonygatni, 
milyen kevés az az egyszer 
egy hónapban való konzultá
ció. Persze nem csak kevés, ha
nem  sok is  — ezt akkor érez
tük, am ikor nem  jöttek. Ilyen 
is vo lt párszor. Vártunk, tíz 
óra, dél, senki sem jött. H á
rom -négy ilyen alkalom  volt 
ta lá n . . .

— Milyen módon szervezték 
meg a konzultációkat?

— Pénteken előadás volt 
közgazdasági kérdésekről, 
szombaton KISZ-nap. A K I8 Z- 
nap jelentőségét ta lán  csak az 

.tud ja  felm érni, aki m ár érez-

Szám itástechnika

KONCENTRÁCIÓ ELŐTT

ELSŐSÖ K! FIGYELEM !
Egyetemisták lettetek, 

új, izgalmas életform a k a
pujában álltok — kissé ta 
nácstalanul, haitározatlanuL 
A középiskolában legtöbbe
tek életében fontos szerepe 
volt a KISZ-m unkának. Az 
egyetemen sok volt funk
cionárius mcllőzöttnek ér
zi m agát; m unka nélkül m a

radt. Pedig m unka van bő
ven, m indenki ta lálhat m a
gának megfelelői.

Egyetemünkön működik 
például a Középiskolás Po
litikai Vitakör Csoport. 
Vezetősége, tagjai szeretet
tel várják  a politika és a 
pedagógia irán t érdeklő

dő elsősöket. A csoport 
tagjai középiskolásoknak 
tartanak politikai vitakö
röket; ők szervezik a Poli
tikai Vándorkupát is.

Érdekes és érdemes visz- 
szamenni régi iskolátokba! 
M egtanulhattok logikusak
ban érvelni, emberekkel 
bánni, jobban, szebben, tö
mörebben kifejezni m on
danivalótokat. Különösen 
a leendő tanárszakosok 
számára jó lehetőség ez. 
De m inden érdeklődőt 
(nemcsak elsősöket!) sze
retettel várunk. GYERE 
TE IS!

Semjén András

Im m ár m ásodik éve,
hogy az egyetem ünkre fe lve tt 
fiatalok kötelező számítástech
nika koncentrációval kezdik  
négy- illetve ötéves tanulm á
nyaikat. Tizenhat oktató és öt- 
százegynéhány hallgató érde
kelt az idei koncentrációban. 
Élve a „Közgazdász” által 
nyújto tt lehetőséggel elmonda
nék néhány gondolatot e fé l
ezer első éves hallgatónak'. O tt 
kezdeném, hogy ez a koncent
ráció szerves része a Köz- 
gazdasági Egyetemen folyó 
számítástechnikai képzésnek. 
E képzés rendszeréről egyéb
kén t a Szám vitel és Ü gyvitel
technikai c. folyóirat ham a
rosan megjelenő 8—9 száma 
közöl részletes cikket. Ta
lán  nem  veszi senki rossz 
néven, ha itt csupán az alap
képzés néhány kérdésével 
foglalkozom.

A szám ítástechnikai a lap 
képzés — am elyben minden 
közgazdász-hallgató része
sül — a  Bevezetés a szám í
tástechnikába c. tárggyal kez
dődik. H etenként 16 óra, 
m elyből 6 óra előadás, 8 óra 
gyakorlat és 2 óra laborató
rium i foglalkozás. A z  előadá
sok anyaga: m atem atikai lo 
gika, az elektronikus számo
lógépek alapvető műszaki és 
programozási ismeretei. Fel
hívnám  a  figyelmet arra , 
hogy az előadások nem  a 
jegyzet anyagát ism étlik meg,

ezért fontos, hogy m indenki 
m inden előadásra eljárjon. A 
gyakorlatok anyagát elsősor
ban a blokkdiagram ok képe
zik. A laboratórium i foglal
kozásokon a  hallgatók meg
ism erkednek az adatelőkészí
téssel, az egyetem C 8205 
kis számológépével, illetve 
— diafilm ek segítségével — 
nagyteljesítm ényű berende
zésekkel is. A  gyakorlatok és 
a laborfoglalkozások látogatá
sa kötelező. Legfőbb célunk, 
hogy a hallgatók elsajátítsák 
az algoritm ikus gondolkodási 
módot, m elynek később — azt 
hiszem nem csak szám ítástech
nikai tanulm ányaikban — 
nagy hasznát veszik. E gon
dolkodásmód k ia lak ítását se
gíti elő á  blokkdiagram ok
kal kapcsolatos anyagrész.

Utoljára hagytam  a vizsgák
kal kapcsolatos tudnivalók rö
vid ismertetését. A  koncent
rált időszak írásbeli kollok
vium m al zárul, s az i t t  szer
zett érdem jegy beleszámít az 
első féléves tanulm ányi átlag
ba, Szeptem ber 29-én és 30-án 
lesznek a vizsgák, az utóvizs
gák decem berben, a  szorgalmi 
időszak utolsó hetében.

A koncentráció lezárása
után a  szám ítástechnikai 
alapképzés a  következőkép
pen alakul: I. félévben heti 
három óra előadás. A z  in 

form atika  alapja címmel. E 
tárgyból a  félév végén szintén 
írásbeli kollokvium  lesz. Jö
vő márciustól — tehá t a  m á
sodik félév szorgalmi idősza
kában  — a  hallgatók a 

FO RTRAN programozási nye lv
vel kezdenek ism erkedni, heti 
3 órás gyakorlatok keretében. 
A  fé lévet gyakorlati jegy zár
ja. Ugyancsak gyakorlati je 
gyet kapnak  a  hallgatók a 
m ásodik év első félévében. 
Ekkor a  FORTRAN progra
mozási nyelv oktatása folyta
tódik, illetve fejeződik be.

Dióhéjban ennyit az a lap 
képzésről, A tavalyihoz ha
sonlóan bizonyára az idén is 
lesznek kötetlen beszélgetések 
az okta tók és hallgatók között, 
am ikor részletesebb ism erte
tő t kaphatnak  mindazok, akik 
szám ítástechnika orientált 
szakon kívánnak továbbtanul
ni. I tt  csupán egyetlen dolgot 
szeretnék még megemlíteni. 
Célunk az, hogy magasszintű 
szám ítástechnikai ism eretek
kel rendelkező, széles látókö
rű  közgazdászokat képezzünk. 
Tanulm ányai során  tehá t sen
ki se feledkezzen m eg arról, 
hogy a  szám ítástechnikai so
ha nem  válhat öncéllá, hanem  
m indig ' hatékony eszköz kell 
hogy m aradjon a  szakember 
kezében. Eszköz, am ely segít 
az előttünk álló feladatok 
megoldásában.

Csépai János 
inform atikai kutatócsoport

te  azt a m agárahagyatottságot, 
am it mi éreztünk az első hó
napokban. Nem lehet haza
menni, látogatók elvétve jön-* 
nek, szokatlan környezet, előt
tünk  még tíz hónap. Sajnos 
éppen az első hónapban nem 
jö ttek  le a  kiszesek az egye
temről. Nem tudni m iért — 
talán  elfeledkeztek rólunk! Na
gyon rossz volt.

— A  K ISZ-napok tem atiká
ja. m ilyen hatással volt rátok?

— Nagy szükség van arra, 
hogy hasonló korú srácokkal 
találkozhassunk a seregben. 
Érezni azt, hogy nem vagyunk 
egyedül, hogy törődnek velünk
— ez jó. Az m ár kevésbé, ha 
várjuk  a kiszeseket és nem 
jönnek. Vagy ha félidőben — 
úgy tíz óra felé — elviszik a 
századot m unkára. Az se túl 
szerencsés, ha m indig ugyanar
ról belszélnek, pedig egy cso
mó olyan kérdést m ondhatná
nak el nekünk, ami hasznos 
lenne. Csak példaként: milyen 
joga van a honvédségnél a 
K IS Z -nek . . .  van-e megállapo
dás az egyetem és az ezred 
közt a rra  nézve, hogy a kon
zultációs napokon nem  ta rta 
nak foglalkozást. . .

— Ne haragudjatok, hogy 
közbevágok, három éve volt 
ilyen szerződés. . .

— Most nem hallottunk er
ről, legalábbis mi nem . . .  Ezt 
tisztázni kéne minél előbb, de 
úgy, hogy a szerződés m inden
ki szám ára hozzáférhető le
gyen . . .  Szóval, lenne egy sor 
téma, de kicsit kom olyabban 
kellene ta lán  ezeket a KISZ- 
napokat is venni, m int eddig 
tették. Ne legyen olyan hónap, 
hogy nem  jön le senki K alo
csára. Ezt általában  m inden 0 
évfolyamos e lv á r ja . . .

— Végeredm ényben tehát 
igényeltétek a konzultációs 
KISZ-napokat, és az egyetlen  
kifogás az, hogy ritkán vannak, 
illetve, hogy nem  elég a tájé
koztatás.

— Pontosan. Ehhez csak 
annyit tennék hozzá, hogy a 
tanulm ányi konzultációk — 
b ár talán  azt lehetne m onda
ni, hogy ez ra jtu n k  is m úlott
— lehettek volna „többolda- 
lúak”, pergőbbek és színeseb
bek, nem annyira előadás, m int 
inkább szem inárium  jellegűek 
is. Aki lejön Kalocsára, az 
persze ellustu lt em bereket fog 
találni. De erre  fel lehetne ké
szülni és meg lehetne őket moz
gatni — talán  úgy, hogy nem
csak gazdasági előadásokat, 
hanem  más — matek, orosz, 
angol vagy ném et — szeminá
rium okat lehetne néha ta rta 
ni. Ez több tan árt igényelne,' 
tény — de megérné!

Á. L.

KÖZGAZDÁSZ

kifigyeljük. írásbeli jeles. Ez 
valahogy nem  stim m el. Meg
látjuk ki, m it tud. Egy kicsit 
ilaposabban m egbogarísszuk. ■c

KASZÁLNI 
KELLETT OTTHON
N yílik az ajtó, belép egy 

tói m egterm ett srác zöld puló
verben olyan lapát tenyerek- j 
kel, hogy ju j. Köszön és rögtön ! 
szabadkozik: — Elnézést ké- \ 
rek, de most ért ide a vonat \ 
is nem  tudtam  átöltözni Szom - j 
bathely környéki faluban la
kom, és én az esti vonattal j 
jöhettem, ami reggelre ér ide. 
Tetszik tudni nem  lehetett 
2 löbb, m ert kaszálni kellett 
otthon, és ahhoz kell az én 
kezem is. Ezután olyan törté
nelmi fejtegetést hallottunk  
az adott korszak gazdaságpoli
tikájáról, hogy sok végzett — 
ezzel senkit nem  akarok m eg
sérteni, de az elnök mondta, 
akinek ez a szakm ája  — köz
gazdász nem  rendelkezik a fe 
lével sem. M inden mondatát 
így kezdte: — Tetszik tudni én 
úgy gondolom . . .  Jól gondolta. 
Egy év m úlva ő is egyetem ünk  
hallgatója.

Tény, olyan is volt, aki úgy 
jö tt be a terem be m in t egy 
császár. Lábát keresztbe vágta, 
magabiztosan tekin te tt körül, 
na m it akartok a diplomámat 
nem  látom sehol kikészítve. 
Micsoda szervezés-stílusban.
A z első pár kérdés uftán hang
ja változott. Tíz perc után már 
nehezen lehetett ráismerni a 
magabiztos fellépésű sportem
berre.

A z ilyesmiről nem  szívesen r 
írok, m egem líteni azonban 6 
meg kell, m ert ő is hozzátarto- \ 
zott a jelentkezőkhöz.

A  vizsgákról összefoglalva 1 
csak annyit, hogy én szem ély  ! 
szerint sokat láttam, tapasztal- ! 
tam , tanultam. Több bizottsá- 
got figyeltem  meg ez alatt a 1 
négy nap alatt, am it benn töl
töttem. A  sok különböző m un-  1 
kamódszer m ellett egy közös: ' 
mind igyekeztek megkeresni a 
vizsgázóban a fe lkészült diá- 
kot, az embert.

Sirola Miklós ,

tokjából. M int - m indig most 
s m atek, történelem, pályaal- 
lassági, K ISZ  a sorrend. 

M atem atikusunk: — Rem e
im  nem  haragszik m ajd meg 
zért a bizalmas megszólítá- 
ért — a terület sváb dialek- 
usában érdeklődik a helyi hú
súról, ami a környék nagy 
zenzációja volt gyermekkorá- 
tan. A  fiú  szem ei még jobban  
Ikerekednek, de hirtelen meg- 
levenedik, felenged dermedt- 
ége. A  másodperc tizedrésze 
,latt otthonos lesz a légkör, 
nin t régi barátunk válaszolja
— már a keze sem remeg  — 
>ersze megvan az m ost is. K ét 
lapig tart. Jövőre jö jjünk el 
lozzájuk, ő m eghívja az egész 
nzottságot, higgyük el nagyon 
ól fogjuk ott m agunkat érez- 
li.

Nem volt ebben a m eghí
vásban sem m i m esterkéltség, 
tetalántán furfangos számítás. 
Egyszerű, őszinte, szívbőljövö  
üröm volt, hogy itt a messzi 
tagyvárosban tudnak szülőfa
luja nagy eseményéről. A  vizs
ga után, ami jó felkészültsé
get árult el, mégegyszer visz- 
izaszólt: — Ugye eljönnek?  
M iután az ajtó becsukódott el
nökünk csak ennyit mondott:
— Ügy érzem, jövőre búcsúba 
megyünk.

Jellem ző vo lt ez a történet 
szerintem  arra, hogyan kell 
egy jó pedagógusnak szem é
lyes kapcsolatteremtéssel — a 
te vagy a vizsgázó, én vagyok 
a T A N Á R  szem lélettel szem 
ben  — m egállapítani a tény
leges tudást, kiküszöbölni 
azt a vizsgafeszültséget, 
m elynek hatására bizony 
kétszer kettő  sokszor öt. 
Több bizottság m unkájá t 
figyeltem  m eg és ahol 
rutinos idősebb vizsgáz
tatók voltak, m indenütt ezt a 
nagyon jó törekvést, az emberi 
kontaktus építését figyeltem, 
meg. Más napon, más terem 
ben történt a következő eset. 
M egint a m ár m egszokott 
mutikamódszer; Született itt, 
ekkor stb, stb. A  Ki M iben  
Tudós vetélkedőn a legjobb 
húsz közé juto tt. E lnökünk, 
aki a történelem  kérdéseiben  
jártas, itt megállt. — Hű, ezt
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A z egyetem  zsebpénze

NYOLCMILLIÓ FORINTOT 
még egy akkora zsebből is ne
héz kifizetni, am ekkora egy 
egyetemnek van, különösen 
akkor, ha nem  egy zsebe van, 
és egyikből a m ásikba nem  le
het csak úgy, egyszerűen át- 
nyúlkálni.

Nyolcmillió forin t az az ősz- 
szeg, am elyet az egyetem kü
lönböző szervei a beszerzések 
során igényelnek.

Milyen nagyobb kiadásai 
vannak egyetem ünknek? Mi 
az, am it hallgatóink, oktatóink 
m ár most, a tanév elején é l- ‘ 
vezhetnek ebből? Papp Béla 
főm érnököt kerestem  meg.

Kezdjük az egyetem épületé
vel, a z t '  is alulról fölfelé. A  
m enzán nagyrészben elkészült 
és m űködik a szellőző beren
dezés. A  most következő hó
napokban beszabályozzuk, és 
alkalmassá tesszük a téli le
vegőcsere elvégzésére is.

A földszinten a jobb oldali 
lift — b ár elkészült — még 
nem  örülhetünk: nem felelt 
m eg a m űszaki előírásoknak, 
nem  ve ttü k  át. A javításnak is 
kész kellene m ár le n n i. . .  A 
baloldali lift jav ítását pedig 
addig nem  kezdhetjük . . .

Az aulában m ár működik az 
autom atasor, rövidesen egy ú j 
szörp és kávéautomata érke
zik. (Nem kérdeztem  meg, mi 
a  véleménye erről a büfé ve
zetőjének, aki, m ióta az auto
m aták  állnak, m unkaideje 
nagy részét, a gének m ellett 
tölti, javít, kiszolgál, néha még 
károm kodik is . . . )

V ettünk  egy ú j nyomdagé
pet is av igazgatási titkárság  
részére. Nagyban meg fogja 
könnyíteni a  sokszorosító m ű
hely dolgát, am ely a megnö
vekedett igényeket egyre ne
hezebben tud ta  m ár kielégí
teni. A  gép jelen pillanatban  
garanciális javításon van . . .

AZ OKTATÁSHOZ SZÜK
SÉGES technikai eszközök 
beszerzése a legfontosabb. Eze
ket az igényeket 80—90°/o-ban 
ki is tud tuk  elégíteni. író és 
számoló, sőt számítógépeket 
vásároltunk. Fölszereltük az 
INFORMATIKA kutatócsopor
tot. Az IBM cégtől egy TER
MINÁL alállom ás érkezik, ez 
közvetlen összeköttetésben áll

m ajd a  Kun Béla téri számí
tóközponttal. Az egyetem 
könyvtára pedig két HUNOR 
típusú elektronikus számológép 
pet kapott, ezeket, a szakdol
gozatukat író diákok a nyáron 
már használhatták.

■Az oktatás korszerűsítésére 
rendezett be egyetemünk a 
m ásodik em eleten egy tv -stú -  
diót, tavaly az Ipargazdasági 
Tanszék m ár k ipróbálta egy 
esettanulm ányi játék  kereté
ben A stúdió bővíthető — ez 
m ár csak pénz kérdése.

A testnevelési tanszék igé
nyeit ki tud tuk  elégíteni. Bár 
az alagsorban még nem  épül 
uszoda. . .

Új bútorokat is kaptunk, 
folyam atosan cseréljük pél
dául az elhasználódott széke
ket. A tanszékek bú torzatát is 
cseréljük, néhány .kom plett 
tanszékvezetői szobát is beren
dezünk.

Sok fölösleges, de nem  se
le jt bútorunk volt. Ezeket a 
bittorokat a fülöpszállásiaknak 
adtuk, akik  tanyasi iskola- 
központot építenek, és nagy 
örömmel fogadták könyvjóvá
írással átadott bútorainkat.

A bútorigény egyébként 
igen magas. kb. 500 000 forint, 
úgy néz ki, azért ki tud juk  
elégíteni, persze a  szőnyeg és 
a függöny még „luxus”.

N yelvi laboratóriumiunkat 
24 fős berendezéssel bővítjük, 
még az év végéig 36 tanuló  
foglalkoztatására lesz a lkal
mas, a így a CEDAMEL fran
cia cég kom plett berendezésé
ből már csak egy 12 fős egy
ség hiányzik majd.

MI LESZ MÉG az egyete
men? — m eglepetés: talán év  
végére lesz egy nyilvános te 
lefonautomata!

Kis körkép á kollégium ok
ról: A  Veres Pálné utcaiban 
befejeződött a  födémcsere, 
szeptemberben újonnan festett 
szobák, csiszolt, lakkozott par
kettás szobák várják  a beköl
tözőket. A  szakkollégium  to
vább bővül.

A  Kinizsi utcában is befeje
ződött a földszinti és az emele
ti helyiségek festése, szeptem 
berben elkészül az előcsarnok 
faburkolata: szép, otthonos
környezet fogadja a belépőt. 
A  lifte t egy maszek bácsi 
ta r t ja  álllandóan karban, a 
lif t szerelmese, és nem szabad 
szidni, m ert a h iba mindig a 
gondatlan használatból ered. 
Olyankor hallanátok csak a 
b á c s it. . . ' •

A M akarenko utcában fes
tés, csiszolás, lakkozott p a r
kett. Az ajtók, ablakok festé
se nem lesz kész szeptembe
r ig . . .

A  Ráday utcai kollégiumot 
idén nem  tu d tu k  átpofozni. 
Ö volt a  soros a nyári vendé
gek fogadására. Jövőre itt  is 
nagyobb átalakítás várható.

Egyelőre a  WC-ket, a mosdó
kat m eszeltük át.

A kollégiumok egyébként 
írógépeket magnetofonokat 
kaptak, használjátok egészség
gel.

A  pécsiek ú j kollégiumot 
kapnak, kb. 100 fő részére egy 
munkásszállást alakítanak át. 
Rövidesen elkészül a nye lv
stúdió is.

Ü J BERUHÁZÁSUNK MÉG 
o salgótarjáni Stúdium  Gene
rálé tábor. A  szép környezet
ben épülő táborban tanfolya
mokat, vezetőképző táborokat, 
tanácskozásokat is lehet szer
vezni. Oktatóink nyugodt kö
rülm ények között alkothatnak 
m ajd itt. Három faház még 
idén elkészül.

Ennyit röviden. Nyolcmillió 
forin t nem  kis pénz.í M inden
kinek fontos, hogy jól gazdál
kodjunk belőle. És az is m in
denkinek fontos, hogy gon
datlanságból, nemtörődömség
ből, vagy neadjisten’ rosszin
dulatból ne okozzunk károkat, 
s akkor jövőre ta lán  m ár a 
szőnyeg és a függöny sem lesz 
luxus.

Halász Géza

Téged várunk
Elsősök! A lehetőséget itt 

és most k ínáljuk, s kérjük 
használjátok is ki! Ha m ár 
próbálkoztatok írással, fo
tózással, rajzok, karika tú 
rák  készítésével, a Közgaz
dász hasábjain fo ly tathat
játok ilyen irányú tevé
kenységeteket. Ha még 
nem, de úgy érzitek van 
mondanivalótok, s az vala
milyen újságírói m űfajba 
öntve kikívánkozik belő
letek, nyugodtan próbál
kozhattok! Az egyetemi 
élet. egyéni problémák, 
KTSÉ-munka annyi té 
mát vet fel; a Ti vélem é
nyetekre is szükség van, 
kifejtésével szélesebb kö
rökhöz kerültök közel. 
Keressétek fel a III. em. 
381-es szobát, ne kopog
jatok — akkor tudjuk, hogy 
nem vaevfok idegenek — s 
ba beléptek, tegezzetek 
mindenkit. Az ott vitatko
zik, telefonálók, jegyzc/e- 
iők közül valaki m aid e l
kéri behozott m unkátokat, 
vaev tanácsokat, üibaioa- 
zítá-st ad a legfontosabb, 
legközelebbi teendőkről És 
m ár „bent” isjvary tpk .

— SZERK. BIZ. —

Ezt szívvel kell tekerni
(Fotó: Bajusz)

Levél az NDK-ból
A m ikor ezt a cikket olvas- 

sátok, én még javában la
pátnyelet markolok valahol 
Rostocktól 23 km -nyire, vagy 
éppen a kiutat keresem böszá- 
rú nadrágomból. Ennyi beveze
tő után már bizonyára rájötte
tek arra, hogy ez az üdvözlet 
egy ném et építőtáborból in 
dult útnak.

Már kb. egy hete vagyunk 
itt. Reggel 5-kor van az éb 
resztő, de persze ezt senki sem  
veszi kom olyan , úgyhogy igen
csak sietnünk kell a mosako
dással és a reggelivel, hogy 
még idejében kiérjünk kicsi 
csatornáinkhoz.

A  m unkánk nagyon változa
tos. Hol a karót visszük a 
gyeptéglához, hol pedig a 
gyeptéjjlát a karóhoz. De em el
lett még m edret egyengetünk, 
kövezünk, iszapolunk, s m ind 
azt a m unkát elvégezzük, ami 
a gépek után marad.

Meg kell fognunk a dolog 
vegét, hiszen vállaltuk a m u n 
kát, ami nem  is túlságosan ne
héz. Vezető ink egytől-egyig  
roppant kedves és barátságos 
emberek. Kölcsönösen törjük  
egymás nyelvét, amiből gyak
ran fakad mulatságos félreér
tés. Vannak viszont irigylésre 
m éltó em berek, akik már re
m ekül m egértetik magukat.

Délután 4-ig dolgozunk. K e
ményen. Ezután vacsora, majd  
m indenki oda széled, ahová 
akar. Be lehet m enni Rostock
ba stoppal, esetleg vonattal., 
ahol egy hangulatos vendéglő
ben, egy pohár habzó sör m el
lett tö ltjük a szabadidőt. Szom 
batjaink szabadok, tehát a hét

utolsó 2 napján kiürül a „tá 
bor”. Egyeseket Berlin felé 
visz a vonat, mások a warne- 
m ündei strandon napoznak, 
nézgelődnek.

D  engeteg élm ényt gyűjtöt- 
tünk  már így össze. A 

legkedvesebb talán az volt, 
amikor a rostocki országúton 
stoppra várva egy teherautó 
fékezett m ellettünk, és egy 
nagyapa az unokájával be
szállásra invitá lt bennünket. 
Út közben kiderült, hogy W is- 
márba készülnek és oda Ros
tockon át vezet az út. Moso
lyogtak, m i is, értettük is, nem  
is, de tény az, hogy egy óra m ú l
va már W ismarban kapaszkod
tu n k  felfelé a lejtőn, m ert egy
szerűen lehetetlen volt vissza
utasítani kedves meghívásu
kat. Na és az az ebéd! Sosem  
fogom elfelejteni. Távol k is
házamtól micsoda otthoni ízek! 
Töltött paprika, madártej, am i
re csak vágytunk, s m ind  
m ind magyarosan, Ezzel a 
családdal még nagyon sokat 
zötyögtünk együtt az ország
úinkon, s ebban a reményben  
búcsúztunk tőlük, hogy a leg
közelebbi közös zötyögés Ma
gyarországon lesz.

Í  J  át valahogy így telnek a 
f f  napjaink. Néha lassan,

máskor viszont gyorsan, s már 
rosszul esik arra gondolnunk, 
hogy közeledik az a nap. am i
kor visszafelé kell m egtennünk  
az u tat a tábortól az állomá
sig.

Demcsák Ágnes

Általános tudnivalók
Az igazgatási titkárság  vál

tozatlan szervezeti formában, 
de karonkénti évfolyam
felelősi rendszerben lá tja  el a 
hallgatókkal kapcsolatos ta 
nulmányi-szociális adm iniszt
ra tív  teendőket, az alábbi 
csoportosításban:

Nappali tagozat:
I. évfolyamfelelős: Damján 

Bertalanná, I. em. 127/a,
Általános kar:
II—V. évf. Köhler Jánosné 

I. em. 127/b.
Ipari k ar: II—-IV. évf. Pó- 

ka M ártonná (egyben csoport- 
vezető): I. em. 126'b.

Kereskedelmi kar:
II—IV. évf. Képes Lajosné, 

I. em. 128.
Félfogadás: szombat kivé

telével naponta 13—15 óráig.
A rektori hivatal vezetője és 

csoportvezetője bárm ely sza
kos hallgatót fogad kedden 
13—16 óráig.

Esti, levelező, m érnök-köz
gazdász tagozat:

Á ltalános k ar: K öhler J á 
nosné, I. em. 127/'b.

Ipari kar: Esti: Bódis Im- 
réné, I. em. 126/a.

Levelező, m érnök-közgaz

dász: Angeli Istvánná, I.eim. 
126.

Kereskedelmi k a r: Nagy
Feremcné, I. em. 128/a.

Félfogadás: kedden 15—17 
óráig, szombaton, a nagyszü
netben.

A rektori hivatal vezetője 
és csoportvezetője bárm ely 
szakos hallgatót fogad ked
den 13—17 óráig.

A leckekönyvben vakarás, 
vagy’ hibás bejegyzésnek ke- 
resztülírással való javítása 
meg nem  , engedhető. Téves 
bejegyzést az igazgatási t i t
kársággal kell töröltetni.

A hallgatók beadványaikat 
az igazgatási titkárságon ad 
ha tják  be, ahonnan az illeté
kesekhez elintézés végett az 
ügyiratot továbbítják.

A jegyzetvásárlási lapot az 
igazgatási titkárságon (I. em. 
128;b., Banka elvtárs) kap ják  
meg á esoportimegbízottak.

K oncentrált és csoportbe
osztást szeptem ber 1-én, a 
hirdetőtáblán közöljük. Nyel
vi csoportbeosztást a M aka
renko utcában közük.

Dr. M olnár Józsefné, 
a rektori hivatal vezetője

Oiófok, este 9 óra. A sötétség m ár jó ideje 
ráh á ru lt a  városra, mégsem enyhül a 

fü lled t meleg. Az átforrósodott aszfalt párás 
lehellete nyirkossá teszi a bő rt testhez ta 
pasztja a  ruhát. A neonlámpák^ kékeszöld 
hideg fénye sejtelm es hangulato t ébreszt. 
Izgatott zenefoszlányok kellnek ú tra  a  kikö
tőben indulásra váró  sétahajóról, végighul- 
lám zanak a városon, v ibrálnak  a levegőben, 
összeölelkezríek m ás hangokkal, szétválnak, 
m ajd elhalnak.

Az úttesten  olasz kocsi gördül lassan, r á 
érősen, szinte céltalanul. Szem ben vele a 
já rd án  ké t lány közeledik. Fiatalok, csinosak, 
üdék, barnák. A vezető m ellett ülő olasz fiú 
fürgén kiugrik  a  kocsiból, széles mosollyal 
elébük sie t és hevesen gesztikulálva m agya
rázni kezd. A ké t lány nyugodtan m egáll és 
figyeli. Az arcuk  azonban idegenül komoly, 
nem  nevetnek össze m in t m eghitt barátnők 
hasonló szituációkban. Egyikük u jja iva l vé- 
gigsim itja a haját. Egyszerű, m indennapos 
mozdulat, csak am ikor kezét lassan leejti a 
teste  elő tt tűn ik  fel, hogy utolsó két u jjá t 
behajtva  s a k inyújto tt három m al jelez va
lam it. Háromszáz forint, vagy három  pár h a 
risnyanadrág? Az alku nem  ta r t  sokáig. A 
fiú  udvariasan k inyitja előttük az ajtót, a  lá 
nyok gyorsan beszállnak, a k is F iat m otor
já t felbőgetve iram odik el „ism eretlen” célja 
felé.

Az ilyen és hasonló jelenetek napról napra
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töm egm éretekben ism étlődnek a balatoni 
„m etropolisban”. M intha M agyarország va
lamennyi „vállalkozó kedvű” szép lánya itt  
adott volna ta lá lk á t egyes nyugati országok 
könnyű és olcsó szórakozást kedvelő fiainak. 
A jelenség egyáltalán nem  újkeletű. A vál
tozásokra élénken reagáló találékony m agyar 
nyelve m ár jó ideje m egtalálta a megfelelő 
„term inus-technikus”-á t is. Foglalkozott vele 
a  sajtó, a  rádió, a televízió — vajm i kevés 
eredm énnyel, ha csak az t nem  szám ítjuk, 
hogy felkeltette az érdeklődést e  „sport” i r á n t  
Nem is m aga a tény volt megdöbbentő, ha
nem  a tömegszerűség, am elynek keretei kö
zött űzik. A fővárosban nem  túlságosan szem
betűnő részin t azért, m ert inkább szórakozó
helyeken, nem  pedig a  ny ílt utcán zajlik, 
m ásrészt az olasz és nyugatném et férfiak 
(m ert főleg ró luk van szó) itt  nem  m ernek 
vagy nem  akarnak  túlságosan rámenősek 
lenni. A Balaton „fővárosában” viszont ez a 
tevékenység egy meglehetősen kicsi, a hajó
kikötő, a  szállodasor és a Fő utca á lta l ha
tá ro lt te rü le tre  koncentrálódik, ahol az olasz 
és nyugatném et kocsik sivatagában oázis
kén t h a t egy-egy m agyar vagy szocialista 
rendszám.

ü e r s z e  veszélyes általánosítás lenne azt
A állítan i, hogy m inden lány ugyanazzal a 

céllal száll be ezekbe a kocsikba, hiszen 
akadnak közöttük egyszerű stopposok is. M ár 
pedig az olaszok nagyon előzékenyek velük

szemben. Állítólag elég annyit m ondani ne
k ik  — „Papa, mama, Balaton, w eek-end” és 
m ár végig is rep ítették  őket a  M—7-esen. 
Az m ár csupán a  lányok találékonyságán m ú
lik, hogyan tudnak m egszabadulni ú jdonsült 
lovagjaiktól, h a  a  fuvarozáson kívül m ásra 
nem  ta rtanak  igényt. Ha valaki m indenáron 
tisztességes ak a r m aradni, legyen meg az esze 
is hozzá.

Az a más, am it a népek közti kapcsolat 
megerősítésén m unkálkodó lányaink a kocsi
kázáson kívül partnereik tő l rem élhetnek tu 
catnyi harisnyanadrág és szandál képében 
tölti m eg az olasz kocsik csom agtartóját. Ez 
a valuta, am elyet M arcello vagy P ietro ol
csón beszerez Itáliában, hogy beválthassa 
„szép” m agyar lányokra.

Napközben ők is nagyon szerényen élnek; 
te je t és k ifu t esznek, m int akárm elyik csóró 
m agyar srác a Balaton m ellett. Esti viszont 
bevágódnak a kocsijukba, végighajtanak a sé
tányon és közben m ustrálgatják  az „áru t”. 
Óvatosságuk teljességgel érthető, hiszen m in
denki igyekszik a lehető legelőnyösebben v á 
sárolni. Ha kiválasztották a  megfelelő d ara
bokat, gyors ism erkedés és élénk alkudozás 
u tán  betuszkolják őket a  kocsiba. Célszerű
ségi okokból egyiket a vezető mellé, a  m ási
k a t hátra. Ennél tovább sohasem sikerü lt fel
göngyölíteni a  szálat.

Aki erre  az életform ára specializálja m a
gát, az term észetesen nem, veszi jó néven, ha 
vissza akarják  rán tan i a  m agyar valóságba. 
Furcsa form ájú, rő t szakállam  m iatt gyakran 
néztek külföldinek, akárcsak az a hosszú hajú  
barna  lány, aki a szállodasor egyik teraszán 
egyedül ült barátnőiével, s hosszú, sokat ígérő 
szemezés u tán  indult meg felénk. Soha nem  
felejtem  el m ennyire megkövült, s  milyen 
bosszús árcot vágott, am ikor m agyarul szól
tunk  hozzá. H irtelen jégvirág le tt belőle és 
fagyos lehelete m egderm esztette körülöttünk 
a  nyári estét. Később egy nyugatném ettel 
m ent el összebújva.

Sokat gondolkoztam azon, hogy kik lehet
nek  ezek a lányok és m iért élnek így. G im

nazisták, adm inisztrátorok, egyetemisták, e l
adó lányok próbálják  így megédesíteni szabad 
perceiket vagy igyekeznek viszonylag „ol
csón” feltölteni ruhatá ruka t?  Abban gondo
lom, m indannyian egyetértünk, hogy még 
harisnyanadrág ellátásunk  hiányosságai sem 
indokolhatják ezt a fa jta  szabadpiaci szük
ségletkielégítést.

T 'erm észetsen  az, hogy ki m ilyen partnert, 
milyen módon választ — m indenkinek 

személyes magánügye. De ha egy-két elíté
lendő fiatal lány példája ilyen m éreteket 
tud ölteni, ez m ár túlnő a  m agánügy kere
tein, s  nem  hagyhatjuk szó nélkül. Különösen’ 
akkor nem, ha ennek a viszonylag szűk ré 
tegnek a viselt dolgai egy egész kórosztályra 
vetnek rossz fényt. M ert nem  nehéz elkép
zelni milyen lehet könnyelm ű viselkedésük 
nyom án „hírünk a  világban”. A nyugati tu 
risták  egyébként is hajlam osak arra , hogy 
hazánk jellegzetességeit néhány rom antikus 
idejét m últ ism érvre redukálják, ráadásul 
idegenforgalmi vállalata ink  sem törekednek 
eloszlatni ezeket az illúziókat, sőt program 
ja ik a t igyekeznek az igényekhez alkalm azni, 
azt m utatni, am it a nyugati tu risták  látn i 
szeretnének, tehát nem az igazat, de mégesak 
a valódit sem. Azelőtt a tá jékozatlan tu ris
tának  a Hortobágy, az ostorukat pattogtató 
csikósok, a piros paprika ju to tt eszébe M a
gyarországról. Ma a változatlan vagy rész
ben változott elképzelések kibővülnek azzal 
a jelenséggel, am it nyelvünk precízen digó- 
zásnak nevez, ezzel is jelezve eredetét. M ert 
a h ír  gyorsan terjed, és évről év re több olasz 
és nyugatném et özönlik hazánkba, hogy meg
győződjön, igaz-e am it a barátok, ismerősök 
e k is ország „szép” lányairól mesélnek.

Ezt a cikket nem  lehet lezárn i semmifél« 
tanulsággal. Erről az elszomorító és felhá-* 
borító tényről csak beszélni lehet. Beszélni,’ 
hogy akiket é rin t lássák, nem  hunyunk sze
m et kisded játékaik felett és érezzék, hogy • 
m egvetjük őket érte.

M olnár József
IV. közi.



P é c s  m e s s z e  van... Nyár a gyárban

A nemzetközi építőtábor résztvevői ellátogattak a Népstadionba

Töm ött és piszkos vonat já r 
Pécs felé, álm os arcok m in
denütt, reggel van, meglehető
sen kora reggel és még jó 
négy-négy és fél órás zötykö- 
lődés van előttünk — Pécsig.

M it tud tam  az ú t elején a 
városról? Am it m egtudhatunk 
Pesten: hogy 110 ezer lakosa 
van, Baranyában fekszik, 
messze van Budapesttől, és 
azt, am i a  leutazásom at indo
kolja, hogy három éve alakult 
meg az egyetem ünk pécsi k i
helyezett tagozata. Tudom még 
persze a  ru tin ad ato k a t hogy 
száz hallgató van évfolyam on
ként, hogy m ostohák a körül
m ények  — kevés a  terem , es
te és reggel a  város m ás és 
m ás pontján  jönnek össze az 
órák kezdésére a  hallgatók, 
meg tudom  az t is, hogy k e
vés a kollégium és am i van 
az is messze Pécstől, kü lte rü 
leten.

Valamit
másként csinálnak...

Rosszak a  pécsiek feltételei..; 
Igaz, hogy egy sor probléma  
lassan mégoldódik, lesz kollé
gium  a városon belül, kapnak 
tanterm eket a jogi egyetemről, 
de ez m ég m indig kevés lesz.

Nemcsak az első vidéki köz- 
gazdasági egyetem  a pécsi, ha
nem  az első az  országban, 
m ely főkén t m ikroszinten d o 
gozó szakem bereket képez. 
Nincs tananyag ehhez, nincs 
jegyzet, nincs sokszor magyar 
nyelvű irodalom  sem.

Rosszak a  feltételeik. Évről 
évre írják a jegyzeteket, amíg 
az első-m ásodévet képezik, ír
ják a jövőre bekerülő harmad
évesek jegyzeteit; stencilezik a 
m ár kész anyagokat. És ami 
m ásként van ; m in t Pesten: 
ezeket a  jegyzeteket és sten
cileket szeptem ber elejére el is 
készítik. Ki is ad ják  a  gyere
keknek. Pécsett az t valahogy 
term észetesnek ta rtják . Mint 
ahogy az t is, hogy egy tanár

segéd i kinevezést fe ltételekhez  
kötik. Kötelező ledoktorálni

ehhez, legalább egy nyelvből 
államvizsgát tenni, heti nyolc 
órát tanítani, részt venni a 
jegyzetírásban. Pécsett elkép
zelhetetlen az, hogy egy ta n ár
segéd ne legyen doktor, ne ta 
n ítson az egyetemen, ne ta 
nuljon nyelvet. Pécsett egyéb
ként is elképzelhetetlen az, 
hogy Valaki ráérjen.

A pécsiek k icsit furcsának 
tűnő  szem léletm ódját jól tük 
rözi az a sokszorosított anyag, 
am it a  piacszervezési tanszék- 
csoport adott ki. Azt a  részt 
idézem ebből, am ely a  ta n 
szék tanerőszükségletét ír ja  le.

„Az oktatói állom ány k ia la 
kításának tervezésénél az ó ra
terhelésből indulunk ki.

A z óraterhelés a  kim utatás 
szerint:

— a páratlan félévekben  
heti 50 óra,

— a páros félévekben heti 
77 óra. (Vagyis ennyit kell le
adni a tanszék m unkatársai
nak összesen).

Figyelembe véve a (8 óra/fő) 
hét előírást, ez 10 fős oktatói 
szülcségletet jelent.

A  szakszemináriumi foglal
kozások egy ré sz é t. . .  külső 
oktatóval oldjuk meg, ezért a 
Tanszékcsoport főállású okta
tóinak létszám át 6 főre tervez
tük.

Tanszékcsoportunk létszám a 
1972. január 1-től 5 fő lesz.”

Ehhez még csak annyit kell 
hozzátenni, hogy olyan óraki
esés, m ely  a tanár hibájából 
következne be — és ez n á 
lunk, Pesten, nem  tú l ritka  — 
Pécsett szinte soha nem  for
dul elő.

De érdemes tovább lapozni 
az em lített dokum entum ban. 
Fel van sorolva m inden ta n 
széki tag feladata a következő 
évre. Innen is idézzünk egy
két sort:

„Dr. Zeller Gyula (tanszék- 
vez.) Elkészíti a  Szervezésel
m élet és m ódszertan jegyzetet, 
valam int az Anyag- és árufor
galmi folyam atok szervezése c. 
jegyzetet.

1972-ben m egírja kandidátu
si értekezése első változatát.

Bíró Péter (gyakornok). El
készíti és megvédi doktori 
disszertációját. Jegyzetet készít 
a Reklám  és propaganda c.

tárgy oktatásához. Megkezdi 
angol nyelvi tanulm ányait.”

És így tovább m indenkire. 
Doktorál, vagy kandidátusi é r
tekezést ír, jegyzetet készít 
egy vagy két tárgyból, nyel
vet tanul, term észetesen tanít 
is. K ét év m úlva tanársegédek 
lesznek, ham arosan ad junktu
sok, docensek. Most végeztek 
az egyetemen. Vagy legfeljebb 
egy éve.

Doktorklub
Van egy klub Pécsett, Ifjú 

közgazdászok klub jának  ne
vezik, de h ívhatnák  Doktor
klubnak  is. A tagok szinte k i
vétel nélkül ledoktoráltak 
már, illetve m ost készítik disz- 
szertációjukat. Huszonöt tagja 
van a klubnak, sajnos, nem 
volt lehetőségem elmenni egy 
ülésükre sem, de a  tagok nagy 
részével sikerült beszélnem. 
Érdekes város: a  csatornázás 
hiányos, a bennszülött pécsiek 
nagy része nem  is hallo tt a r 
ról, hogy valam i közgazdasá
gi egyetem is van a városban, 
a buszok nem járnak  estén
ként, de Pécsi Balett, .Hernádi 
darab  a színházban és doktor
k lub  van.

Furcsa érzés volt: úgy h it
tem  a pesti mozgalmas életből 
lemegyek a pécsi állóvízbe és 
amikor visszaindultam  úgy 
éreztem, hogy a pesti nyugodt 
és csendes élet felé indulok. 
Furcsa érzés találkozni em be
rekkel, akik háromszor annyit 
végeznek napjában, m int sok 
pesti kollégájuk, akik sokkal 
rosszabb feltételek m ellett te l
jesítik tú l az ír t és Íratlan 
normákat.

ÍGY is  lehet...

Egy klasszikus pécsi példa: 
Az X tanszék tervbe vette, 
hogy 1972—73 tanévben tan í
tan i fogja az Y tantárgyat. 
Négy éve fo ly tak a m egbe
szélések a pesti Z tanszékkel
— tekintélyes és nagy létszá
mú tanszék a maga nem ében
— hogy írják meg a jegyzetet 
a pécsiek számára. A  pestiek  
nem  írták. Nem értek  rá, vagy

nem tudni m it hoztak fel in
doknak. Volt még egy félév. 
A tan ítás nem állhato tt le a 
pestiek m iatt. Pécsett az  X. 
tanszék két m unkatársa leült 
és m egírta a  jegyzetet. L át
tam  a  stencilt. Ism erem  a  pes
ti tanszék anyagait is — ta 
nultam  a  tárgyat. Nem túlzás 
azt m ondani, hogy talán így 
jártak jól a pécsi hallgatók.

Hőskori történetek, m ond
hatja az olvasó. Persze, hogy 
azok. Az, hogy m ár szeptem
ber elején van jegyzet, hogy 
nincs tananyagátfedés, m ert a 
tanszékek koordinánják m un
kájukat, a fiatal oktatók va
lódi m unká t végeznek látszat
tevékenység helyett, hogy van 
tudományos közélet is — 
mindez ta lán  abból is fakad, 
hogy fiatalok az oktatók, 
kevesen vannak, még nincs 
bürokratizálódott vezetés. De 
ta lán  sikerül Pécsett elkerülni 
a bürokratizálódást, ta lán  s i
kerül megőrizni fiátalos len
dületüket akkor is, amikor 
m ár a  nehézségek is el-elma- 
radoznak.

Já rju n k  le  gyakrabban a 
pécsiekhez — ne azért, hogy 
sajnálkozzunk rajtuk , hogy 
szegények, de be vannak fog
va, hanem  azért, hogy nézzük 
meg, így is lehet.

• Á rva László

Jó diákszokás szerint au
gusztus végén az ember siratja 
a nyarat, panaszkodik, hogy 
m ilyen hamar véget ért. Ilyen 
kor azért egy kis elégedettség
gel gondol arra a sok kedves 
emlékre, am elyeket a szünidő  
alatt szerzett.

K icsit búsan üldögélve elő
jönnek az em lékképek. Nekem  
például bolgár, lengyel, német, 
magyar arcok. És marhanagy 
uborka-, barack- és paprika
hegyek. A  nyáron az egyete
m ünk KISZ-bizottsága által 
szervezett hazai nem zetközi 
építőtábort vezettem  a buda

pesti Duna Konzervgyárban. 
Ezért tűnnek elő felváltva az 
emberek, a gyümölcsök és a 
különböző zöldségfajták. Sta
tisztikai gyakorisággal megha- 
tározhatóan sokkal nagyobb 
számban természetesen a srá
cok képe. A  csoportvezetők — 
Jasu, Czeslaw, Heinz, Dimitr, 
a vendéglátó magyarok — Esz
ter, Edit, Györgyi (igaz, hogy 
velük itthon is többet találko
zom), és m ind a többiek — 
Jureíc, az alpinista, a vérm es 
Ljubcso, a mosolygós Baska, a 
ném et lányok szorgalmas bri
gádja.

A  táborzáró bankett után  
még kicsit álmosan visszagon
dolok a problém áktól sem  
mentes, de azért kellem es két 
hónapra. A  résztvevő 60 kü l
földi diák a fen t felsorolt zöld
ségek m ázsáit cipelte és dol
gozta fe l jó hangulatban, néha  
kis veszekedésekkel, összezör
dülésekkel. Remélhetőleg jól 
érezték m agukat nálunk. Na
gyon sajnáljuk, hogy a m i 
diákjaink nem  érdeklődtek  
többen a tábor iránt. Igazán 
kellemes élm ény volt.

Végezetül itt  Szeretném meg
köszönni a Konzervgyár dolgo
zóinak, elsősorban Jakab elv
társnak. az igazgatónak a gon
doskodást és türelmet, am ivel 
bennünket fogadtak.

Jövőre ugyanitt találkozunk  
ha m inden jól megy.

D O K T O R A V A T Á S
Doktoravató egyetem i tanácsülést tartottak 1972, jú 

nius 26-án egyetemünkön. Dr. Szabó Kálmán rektor öt
venéves m unkája elismeréséül aranydiplomát nyú jto tt 
át dr. Szabó Endrének, Valis Károlynak és Ács Zsig- 
m ondnak. Ezután dr. Szabó Kálmán az egyetem  két ok
tatójának, dr. Megyeri Endre egyetem i tanárnak és dr. 
Riesz M iklós egyetemi tanárnak az egyetem  oktató-ne
velő és tudományos m unkájában k ife jte tt értékes tevé
kenységéért átadta az egyetem i tanács által 1972. május 
29-én adományozott Em lékplakettet.

Akadém iai tudományos fokozata alapján ezen a na
pon avatták doktorrá Anga K is József, Dankó László, 

Kahulits István, N yúl Emil, Süli Irén, Z im onyi István, 
W either Dániel kandidátust. Végezetül 130 fiatal közgaz
dász vette át a doktori oklevelet.

Hoóz István professzor, a Pécsi K ihelyezett Tagozat 
vezetőjének üdvözlő-beszédével zárult a június 26-i ün-  

,nepi tanácsülés. Friedm ann Károly

E g y e te m i sp o r té le t
Studium Eger városában

A VIZSGAIDŐSZAK UTOL
SÓ nap jait élte, m ikor m in t
egy 40 lelkes stúdium ossal a 
fedélzetén (többnyire népgaz- 
dosok és tanárszakosok), Haj
ba Évával az élen m ár Eger 
felé döcögött a  fekete vonat. 
A hagyom ányoknak megfele
lően a nyári Studium -tábor az 
idén sem maradt el. A  stílu
sos környezet ezúttal a „pa
pok városa” biztosította, mind 
a  szellemiek, m ind a  munká 
utáni földi örömök terén.

A szervezés, mely a  továb
biakban többszöri átszervezés
be torkollt, a  vonaton az 
utolsó sim ításokat kapta. Ek
kor egyeztettük véglegesen a 
tábori Studium  fontos alkotó
részét képező „fregoli-rend- 
szerű” órarendet. A  rejtélyes 
elnevezés olyan 2 lépcsős óra
rendet takar, amely lehetősé
get nyú jt arra, Iiogy a tapasz
taltabb és a kezdő szem iná
rium vezetők egymás óráit 
látogathassák. Sajnos, ezt a 
rem ek lehetőséget nem  sokan 
használták ki eléggé.

A  40 szem ináriumvezetőre 
(matek, történelem , pol. gazd. 
felállásban) több m int 200 
középiskolás juto tt, akik az 
ország legkülönbözőbb tá jairó l 
gyűltek egybe. A tanrendben 
a szem inárium okon kívü l né
hány előadás is szerepelt, 
am elyeket Búza János és Láng 
János tartott, igen szép siker
rel. Az előadásokról a közép- 
iskolások olyan lelkes e lra 
gadtatással beszéltek, am ely
hez hasonló nálunk az egye
tem en ritkább a fehér holló
nál!

A GYAKORLATOK TEMA
TIKÁJA m indhárom  tárgyból 
a  középiskolás tananyagot 
ölelte fel, am elyet a gyakor
latvezetők tetszésük szerint 
bővíthették ú jabb  ism eretek
kel. E rre sok esetben annál is 
inkább szükség volt, m ert ú j
ból m eggyőződhettünk annak 
a sokat em legetett megállapí
tásnak az igazáról, amely, fi

nom an fogalmazva azt fejezi 
ki, hogy a középiskolai okta
tás színvonala még kívánni 
valókat hagy maga után.

A  szem inárium ok stílusa és 
színvonala a vezetőtől füg
gően elég változónak tűnt. 
Talán jobban kiegyenlítődhe
te tt volna ez a szint, ha, egy
részt, a  gyakorlatvezetők kö
zött szorosabb a  szakm ai kap
csolat, másrészt, ha az idén 
először résztvevőket sem dob
ják  rögtön a  mély vízbe, h a 
nem  előzőleg bizonyos mód
szertani segítséget, útm utatást 
kapnak.

Ezzel a  kis hiányérzettel 
együtt azonban azt hiszem, 
hogy ez a tábor is m egfelelt 
azoknak a követelm ényeknek,

am elyeket a Studium  Genera
le mozgalom hagyományai tá
masztanak.

A  STUDIUM-TÁBORHOZ 
is, m int m inden táborhoz, 
szervesen hozzá tartoznak a 
szabad programok is. A z  idei 
tábor bőségesen m erített a 
„könnyű m űfaj” ad ta  lehető
ségekből, bár nem  egy prog
ram  ügyesen kapcsolódott a 
tábor szakm ai oldalához, m int 
pl. a szaktárgyi vetélkedők, 
vagy a szabadtéri oktatással 
kom binált Szalajka-völgyi k i
rándulás. És ha m ár Egerben 
vagyunk, k im aradhat-e a  v ár
látogatás és egy kis estéli nó- 
tázgatás néhány deci bikavér 
társaságában?!

Szűcs Györgyi

Elsőéveseink figyelmébe 
aján ljuk  az egyetemi sport
életet. Egyetemünkön 7 szak- 
„osztályban folyik a  sporttevé
kenység. E szakosztályok hely
zetéről, vég le tt m unkájukról 
és feladatairól kértünk  tájé
koztatást Molnár Sándortól, a 
Testnevelési tanszék vezetőjé
től.

— Az elm últ tanévre az 
volt a jellemző, hogy szakosz
tályaink komoly ehatározás- 
sal kezdték a felkészülést és 
a  többsége végig tu d ta  ta r ta 
ni a  szintet. M inden csapat az 
osztályában m aradt, sőt, a 
kézilabdások bajnokságot 
nyertek  és így, egy osztállyal 
feljebb jutottak, s együtte
seink jól küzdöttek a  Főisko
lai Bajnokságokon. Az 1972. 
évről még korai lenne értéke
lést készíteni. De haladjunk 
sorjában:

ASZTALITENISZ

Női csapatunk a  Bp. I. o, 
bajnokságban az V. helyen 
végzett, szereplésükkel elége
dettek vagyunk. A fiúk sze
szélyesebb teljesítm ény után  
biztosították a bennm aradást, 
a Bp. II. osztályban. Vélemé
nyem  szerint nagyobb tám o
gatással és összefogással fel
jebb is tudunk lépni.

CSELGÁNCS

A szakosztály kezdő és ha
ladó csoportjában hetven 
sportolóval dolgozik. A lé t
szám változó, van, am ikor 
nyolcvanra is femegy, van, 
am ikor csak hatvan. Sajnos, 
sokan nem  tud ják ; m ire vál
lalkoznak, azt hiszik, egy-két 
hónap a latt bajnokságot lehet 
nyerni. A fentiek ellenére 30 
versenyképes tag ja van a 
szakosztálynak, ebből 8 ifjúsá
gi, a  többi jun ior és fenőtt! A 
tavaszi egyéni versenyekéi; 6 
ezüst- és 8 bronzérm et nyer
tek, ősszel megnyerték a  Bp.
II. osztályú ' csapatbajnoksá
got, és több egyéni érm et sze
reztek.

A szakosztály eredményes 
működéséhez a  feltételek biz

tosítottak, m inden évben ér- 
-deklődéssel és szere te tte lvár
juk  az elsőéves utánpótlást.

KÉZILABDA

Férficsoportunk a  IX. kerü
leti bajnokság és az  osztályo
zó m egnyerése u tán  felkerült 
a  Bp. II. osztályba. A szak
osztály bérelt pályán, nem  a 
legideálisabb körülm ények 
között ta r t ja  edzéseit és hazai 
mérkőzéseit. A siker titk a  a 
sportág szeretető és a  jó kö
zösségi szellem, szorgalmas 
m unka, jó szakvezetés. Női 
csapatunk most 'a laku lt (Bp. 
I/B-ben szerepel) — kíván
csian várjuk  szereplésüket.

KOSÁRLABDA

Női első csapatunk az NB 
I ll-b an  szerepelt és az V. he
lyen végzett. A tartalékcsapat 
a  juniorbajnokságban VI. lett. 
A Főiskolai Bajnokságban IV. 
helyen (idén 3. helyen) vé
geztek, ami igen szép te ljesít
mény. A jó szakvezetés segít
ségével a  lányoktól még jobb 
eredm ény is várható.

Férficsapatunk az NB II. 
keleti csoportjában V. helyen 
végzett. Az első csapat tag
jai rendelkeznek olyan ado tt
ságokkal, hogy még jobb ered
m ényt is elérhetnek ebben az 
évben, de ahhoz még több 
szorgalom és csapatjáték  to
vábbi fejlesztése szükséges.

RÖPLABDA

A női csapat az NB I-ben 
az előkelő VIII. helyen vég
zett 1971-ben. Ez az adott kö
rülm ények között a m axim á
lis eredm ény elérését je lentet
te. Igen lelkes m unka, jó 
szakvezetés, csupaszív küzde
niakarás volt jellemző csapa
tunkra. Az egymást megértő, 
segítő közösségi szellem meg
őrzése fontos feladat, m ert ez 
igen nagy erő lehet a  továb
biakban is. P illanatnyilag az 
5. helyen állnak.

Férficsapatunk az NB II. 
Közép csoportban jó kezdés 
u tán  veszélyes helyzetbe ke

rült, de végül is sikerült meg
kapaszkodnia. Idei szereplése 
sajnos nem sokat javult.

t a j é k o z ö d As i  FUTÁS
Kis létszámú, szorgalmas és 

lelkes szakosztály, melynek 
női és főleg férfitagjai számos 
egyéni versenyen és csapat- 
bajnokságban is jól helytáll
tak. Ez évi szereplésükhöz a 
klub anyagi lehetőségéhez 
m érten igyekszik a  feltétele
ke t biztosítani. Jó  szellemű 
társaság, megérdemlik a  tá 
mogatást.

TERMÉSZETJÁRÁS
A szakosztály legnagyobb 

rendezvénye m ár évek óta a  
sítábor. Idén M átraházán ren 
dezték meg, 25 hallgató rész
vételével. A tábor jól sikerült, 
nagyon szép tú ráka t bonyolí
to ttak  le, a  környező vidéken. 
Még több kisebb-nagyobb tú 
ra  szerepelt program jukban, 
több tag részvételével erdélyi 
tú rá t is szerveztek augusztus
ban. A szakosztály létszám a 
még bátran  emelhető, hiszen 
m ásutt ez a  legnépesebb szak
osztályok egyike.

\
TÖMEGSPORT

Az egyetem  sportéletének 
kiszélesítése, azaz a tömeg
sport létrehozása érdekében 
több sportágban kari szintű 
bajnokságokat hirdettünk, 
m elyeknek lebonyolítása is 
részben m ár m egtörtént. A 
szabadtéri lé tesítm ény hiánya 
azonban akadályozza néhány 
kedvelt sportág házi bajnok
ságának megrendezését.

★
Végigtekintve a  sportágak 

felsorolását, úgy tűnik, min
denki m egtalálhatja köztük a  
m agának valót, sőt, a  testne
velési tanszék kívánsága az, 
hogy ne csak feltételes mód
ban, hanem  ténylegesen ta lál
ja  is meg a legtöbb hallgatni 
a  maga sportágát és abbaü 
aktívan tevékenykedjék is.

KÖIGAZDÁSZ S

Gólyák (és nem gólyák) gyertek!
A z  év elején meg kell 

említeni, m ilyen szó
rakozási lehetőségeink lesz-' 
nek, m elyek a régi kedvelt 
helyek és m ilyen  ú j műsor 
várható.

A  tavalyi legnépszerűbb  
— a M akarenko kollégium 
ban levő — D J-klub idei 
m egnyitási időpontja bi
zonytalan, de örömmel kö
zölhetem , az alapítóknak, 
a vezetőknek és a törzsgár
da jelentős részének sike
rült átm enteni magát az 
idei évre. A  disc-jockey 
szerint m űsoruk a m ú lt 
évinél is bizarrabb lesz.

A  háromszorosan kiváló 
egyetemi klubunk gazdag 
ez évi programjában egy
aránt m egtalálhatók a v i
ták, vetítések, kiállítások, 
műsoros esték, kom olyze
nei esem ények és az elma
radhatatlan szombat esti 
Közgáz-Presszó (játszik a

Happening).
F ilm klubunk ritkán lá- 

ható film ek  vetítésével, ú j 
film ek bemutatása után az 
alkotókkal rendezett v itá k 
kal az egyik legszínvonala
sabb szórakozást nyújtja . 
Szeretettel vár m inden új 
érdeklődőt irodalmi színpa
dunk, énekkarunk és kép
zőművészkörünk. M indhá
rom gyakori szereplője fe l
lépésével és kiállításával 
klubunknak.

Egyetem i rendezvényeink  
elmaradhatatlan szereplője 
a népitáncegyüttes, amely 
nyáron Angliában vendég
szerepeit. Még m indig nem  
tudni, vajon ősszel játszik-e  
a Neoton. A z  együttes a két 
jeles rock-zenész kiválása  
óta nem  hallat magáról.

Á llandó rendezvényein  
kívü l a m űsor az aktuális 
rendezvényekkel gazdago
dik.

— NOS —
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MAI PARADICSOM Vizsgáz Valér jelenti,..
A ki u -t mond, mondjon 
'*■ v -t is. Ennek az is

m ert ősmagyar közmon
dásnak a rövidítése, az uv. 
(ejtsd: uvé) ham arosan
közkedvelt fogalommá vált. 
Népszerűségére mi sem je l
lemzőbb. Sőt! Ti sem  je l
lemzőbb, ők sem jellem 
zőbb. Egyáltalán nem  jel
lemző. M indenki ismeri, 
sokan m ár hallottak is "ró
la .

Persze ennek nincs sok 
köze a  nyári mezőgazdasá
gi munkálatokhoz. I tt  van 
például ez a  fránya a ra 
tás. Nálunk m ár m ájusban 
elkezdődött. Igaz, ekkor 
még csak az észkombájnok
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Belépés a kilépésből
Segítség!!! — hagzott el a jól ismert üvö l

tés. A kiabálásra összecsődültek a végzős 
hallgatók. Valami nagy balhé volt. M ármint 
az, hogy befejezték a 'tanulm ányaikat az egye
temen. Micsoda meglepetés! Ott álltak és dö
röm böltek az egyetem  bezárt kapuján. En
gedjenek vissza, itt kin t egészen kom oly dol
gok történnek! A  gyakorlat összekeveredett 
az elmélettel. S ez még nem  m inden!

Igaz, már régen elkezdődött a nagy duma. 
Meg a fejtömés. A  hízott fe jű  primőr diplo
m ások ugyancsak tátogatták a szájukat, hogy 
kibuggyanjon a m ártix  színűre fe ste tt karosz- 
szériájukból egy épkézláb blabla. Lásd jegy
ze t nyolcvankettedik oldal, hetvennegyedik  
lábjegyzet, ö tvenkilencedik bekezdését! A  
húszdioptriás lelki szem ek azonban hiába 
kuksiztak az élet kapualja alatt. Egyszerűen 
sötét volt. És rémlátomás.

Erre fel, valaki kitalálta, hogy a legjobb vé
dekezés a támadás. A z  egyetemi oktatás el
szakadt a gyakorlattól. Gyorsan elő a ragasz
tószalaggal, hiszen a sopánkodás sohasem állt 
meg! Mindig dülöngélt. Naná! A  tankönyvek
ben az volt, ami nem  volt. M ert m i volt a hol 
nem  volt, hol volt? Csupán az, hogy az elő
adó- és szem inárium i term ek tojáshéja nem  
nyú jto tt többé védelm et a csúnya hivatalok 
tüskéi ellen. A  kim eríthetetlen jegyzetekből 
és kötelező irodalmakból kortyolt bátorság > 
pléh pofát vágott és a fiatal értelmiséginek 
nevezett csodabogarak inába szállt. A  szokat
lan gyakorlat és a m egszokott elmélet olyan 

gordiuszi csomóba gabalyodott, hogy a legta
pasztaltabb utóvizsga rókák is az ágy alá sza
ladtak.

Tudniillik, oda dobták a nehezen em észthe
tő szellemi táplálék félig lerágott csontjait. 
Később újabb nagy igazságra jö ttek  rá. M ég
pedig arra, hogy azért nem  találták meg a 
szám ításukat a m unkahelyükön, m ert elvesz
te tték. Vagyis szidni kellett az egyetemet, m ert 

az teljesen elszakadt a gyakorlati élettől, s 
ezért ők is a nemtörődöm főnöktől és a m a
guknak való kollégáktól. Meg a hozzáférhe
te tlen  saját maguktól. Miért nem  mondták  
m eg nek ik előre, hogy megtalálják, avagy 
nem  a helyüket a leendő m unkahelyükön?! 
M ilyen maradi oktatási forma!?

És különben is! Korán kellett kelni, nap
közben alig lehetett aludni, meg moziba járni.

• N em  volt rektori szünet, kollégiumi elhelye
zés és csoportbuli a nagy szünetben. Miért 
fe lté telezték akkor a tanszékeken, hogy a gya
korlathoz közelálló tananyagot vertek az elő- ^

adásokon alva tanuló fejekbe?! Azok ábráza
tába, akik esetleg azt sem tudták, hogy m i
lyen a bőrük.

V iszont a gyakorlati ism ereteket csodálatos
képpen a saját bőrön kellett megtanulni. A z  
életbe ballagott diákok fogták magukat, s 
elővették ünnepi bőrüket, hogy a lehető leg
szebb bőrkötésben elm élkedjenek afelől, hogy 
m iért a gyakorlatban lehetett csak gyakorla
tot tanulni. Ebben valószínűleg az egyetem a 
ludas! A  tanári kar a módszertan pajzsa mö
gé bújt. A  módszertan pedig élte a világát.

M egkavarva az eddigi szószt, az alma m ater 
valóban nem  volt eléggé gyakorlatias. Azok a 
gyermeteg vizsgaizgalmak, kocentrált tyúk-  
szemáztatások és jegyzetkutató tízpróbák fel 
sem vehették a versenyt az elhelyezkedési, ki- 
helyezkedési, behelyezkedési,' mögé-alá-felé-s 
keresztbe-kasul helyezkedési m utatváyokkal. 
A  képzeletbeli m odelljátékok megrongálása 
után mégcsak nem  is kelle tt kukoricára tér
depelniük a hallgatóknak. Játszottak és kész! 
Bezzeg egy rosszul sikerült feketeleves a m en
zán, vagy egy megoldhatatlan m atem atika
feladat a vizsgán, m egism ertethette volna az 
egyetem ek istenét a szam ártejben fürdő diá
kokkal. Vagy, ha például visszaállították vol
na a kormost az egyetem en! Á m  n em ! Érthe
tetlen módon kím élték a hallgatókat, hogy az
után az életben m egijedjenek egy egyszerű, 
dedós golyós számolótól.

Joggal dörömbölhettek tehát a kivégzett 
egyetem isták a lezárt államvizsgajegyeken az 
egyszeregy furfangos, életszagú m öndókáját 
követelve. Hogyan m erhetett valaki vezető be
osztásra pályázni, ha azt sem tudta, hogy m i
ért drága nálunk a kengurufarok-leves, vagy, 
hogy m itől döglik a légy?!

M ert a mézesköcsög szélén elmélkedő piaci 
légy legtöbbször attól döglött, hogy e g f  gya
korlott mozdulattal agyoncsapták. Ebből is 
következik, hogy az elmélet, a mézesköcsög, a 
gyakorlat és az agyoncsapás elválaszthatatla
nok. Így azután az egyetemről tjjbbé-kevésbé 
kicsapott gyakorlat nagy mérgesen ott állt a 
kapuban, s fü lön fogta az arrafelé ballagó 
vén diákokat. Ezért nem  véletlen, ha néhá
nyon bedugták fé lelm ükben a fe jüke t egy 
korsó sörbe, és úgy kiabáltak torkuk szakad
tából, hogy segítség.

Később az üres korsókat kimosták, hogy le
gyen az alsóbb évfolyam osoknak is m iből in

ni.
Tormai László

arattak. De ők sem so
káig. Legfeljebb bokáig gá
zolhattak a babérban. Az 
idén ugyanis egyetemszerte 
gyenge volt a babértermés. 
Később még nehezebb idők 
következtek. Ekkor jelen
tek  meg az első kaszáspó
kok (akiket elkaszáltak). 
ö k  is segítettek az észkom
bájnoknak az aratásban. 
Most m ár szinte mindenki 
aratott. Volt, aki csépelt. 
Vagy csepült.

Lesz ez m ég rosszabb 
is, m ondták a  P ipa vezetői. 
Lett is. Ezt a  kis rosszasá
got úgy hívták, hogy tánc
dalfesztivál. Persze nem 
lá tta  senki. Hiszen m in
denki szent esküvel fogad
ta, hogy nem  fogja nézni. 
Másnap aztán ugyanez a 
mindenki úgy szidta, m int 
a zöldleveles bokrot (ami
ből tudvalevőleg komám- 
asszony m eg egy ú r ugrott 
ki).

A zért nem csak a feszti
vált szidták. Egy szép nap
fényes júniusi délután el
vetődtünk véletlenül a Di
m itrov tér 8. számú házba. 
Aki nem  tudná, o tt van 
rögtön a  piac mellett, az a 
csúnya épület, am it m indig 
tataroznak. Egészen öreg 
em berek (V. évesek) m e
sélik, hogy m ár akkor is 
tatarozták, am ikor még 
nem is volt. Szóval, ebben 
a kedves k is épületben, 
rögtön a  köbön (gyengéb
bek kedvéért a harm adi
kon) óriási tömeg em berre 
lettünk figyelmesek, akik 
egy fal m elle tt tolong
tak. De hisz ezek a falra- 
mászó szakosztály feliújsá
gát olvassák, a  Falram á 
Szót! Úg> is volt. Éppen 
egy új hirdetm ényt ragasz
tottak ki, ez hozta annyira 
izgalomba a széles tömege
ket. A hirdetm ény a  szak
osztály legutóbbi, Analízis
hegyi tú rá járó l közölt é r
dekes részleteket. A tudo
mányos alapossággal meg
írt kis cikket több jól sike
rü lt fénykép illusztrálta 
(Fotó: Bajusz, Eszes). A táj 
lenyűgözően szép volt, bár 
többen megjegyezték, hogy 
ők nem lá ttak  annyi fát, 
m int am ennyi itt van.
TVT in t a  tú ra  szervezői el- 

mondták, nagyon so
kan indultak  a k irándulás
ra. Közülük néhányan még 
a csúcsra is eljutottak, de 
onnan aztán leestek. A 
hegy igazi mélységeibe csak 
igen keveseknek sikerült 
lehatolniuk.

De há t ez m ár, szeren
csére régen volt; borítsunk 
rá fátylat, hogy ne is lás
suk. Hiszen még annyi szép 
vár ránk. Még csak nem  is 
sejtjük. A lényeg az, hogy 
ú jra  együtt vagyunk, és de
cemberben m ár közösen 
énekelhetjük a  hónap slá
gerét, hogy: Uvé, a ligetben 
nagyszerű, uvé, a  ligetben 
j ó . . .

— efpé —«
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Majdnem dokumentumdráma
MONOLOG
Mondom én: Te jó szagú pipincs, m ár csak 5 napom 

van a beadásig! Tiszta ciki. M ert m ondjuk én  értem , 
am it leírtam , é rti az instruktorom  is. Azt mondta, jó 
am it csinálok. Remélem én is. Talán. De mi van, ha 
mégsem. Istenem. Ha nem fogadják el. H átha mégsem 
jó, am it írok. Na, m eet m ár mindegy, én  güriztem  ez
zel m ajdnem  2 hónapot, a többi m ár ra jtu k  m ú lik . . .  
RÉSZLET

. . .  A hallgató helyesen ítéli meg. A kifejtés logikus, 
önállóbb tárgyalást érdem elt volna. Helyes problém a
felvetéssel jó l világít rá. A harm adik fejezet nem  kel
lően. összegezve:

Érdem jegy
5 éven tú li megőrzését javaslom

T ustrak  Tibor 
külső bíráló

RÉSZLET
A kifejtés logikus. Helyes problém afelvetéssel jól 

világít rá. A hallgató helyesen ítéli meg. önállóbb  tá r
gyalást érdem elt volna. A harm adik fejezetet nem  kel
lően. A zárójelek lehetnének gömbölyűbbek is. összegez
ve:

Javasolt érdem jegy 4 (jó)
L inka Géza 

belső bíráló (?)

RÉSZLET A TÁJÉKOZTATÓBÓL
„A bírálatok birtokában a  vizsgabizottság elegendő 

inform ációval rendelkezik a  hallgató m unkájának he
lyes m egítéléséhez. . . ”

V É D É S
ELNÖK: Van 10 perce, kérem  ism ertesse mivel fog

lalkozik a diplom am unkájában, té rjen  ki a bírálatokra, 
és fűzze hozzá esetleges megjegyzéseit. (Mi addig á t
nézzük itt  a  maga cuccát). ,

DIÁK: D iplom am unkám ban . . .  stb., stb.
ELNÖK: Köszönöm. Szerintem  a zárójelek elég.' 

göm bö lyűek ... Van valakinek kérdése?
T Ö B B I E K :  Nincs.
ELNÖK: A kkor befejeztük.

Én is. Az egyetemet.
— bors —
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A z 1971/72-es tanév sír verse
 ̂ itt  nyugszik egy tanév e könyvhalom  alatt

egy év  — az idő beh’ gyorsan elszaladt, 
szaladt vön’ gyorsabban, ha egyszer m enni kell  ̂

 ̂ csak az, m it tanultunk ne m ent vön’ véle el! 
i  — zu — S
S ' "  $

LELEPLEZÉS
K i m it ért ezalatt a szó 

alatt. A z  idősebb korosz
tály rögtön egy szép nagy 
szoborra, netalántán (szép 
ősmagyar szó) em lékm űre, 
kisebb kaliberű em bertár
saink pedig csak egy kis 
emléktáblácskára gondol
nak valam elyik eldugott 
mellékutcában, m elyet a 
hajtűkanyar kiegyenesítő- 
jének halálára készített a 
tanács.

Bezzeg a m i Kék fényen- 
felnőtt nem zedékünk rög
tön bűnügyekre, az évszá
zad legeslegújabb, legna
gyobb panama leleplezésé
re gondol. Hiába, vannak  
még igen kom oly és gyöke
res nem zedéki ellentétek.

Én azonban sokkal . ki
sebb stílű dologról akarok 
beszámolni. M it beszámol
ni. LELEPLEZNI. Lelep
lezem az indexem, két fé l
évem. Na még m it nem!? 
Ugye már szeretnétek tud 
ni? M egmondom. A  fe lvé
telit leplezem  le.

O tt voltam. Magyar fiúk, 
egyetemista fiúk , ne hagy
já tok azt, ami a bizottsá
gokban történik. Ellene
tek dolgoznak LÁTTAM .

Bejön egy bomba nő. Sze
relése olyan belvárosi, hogy 
olyan már csak ritkaság. 
Mosolyog, villog, igencsak 
teszi magát. Ahogy beszél, 
gyöngyözik szájáról a szó, 
és ahogy a szeme ki van  
festve! Ezt a nőt egyetem i 
tanárnak kéne felvenni. 
Hát még a járása. Nem  lép, 
libeg, röpköd a szobában. 
Ahogy leül és húzogatja 
(úgy tesz) azt a kis m init, 
egyszerűen elbűvölő. És 
mikor utána az ajtó meg
szólal az úr hangja vagyis 
a bizottság elnöke:

— Tehát az írásbeli ősz- 
szesen 2 pont, szóbeli ösz- 
szesen 2 pont NEM JA V A 
SOLJUK.

Ez nem  egyszer, se nem  
kétszer történt meg. Nem  
láttam  a szigorú titkos uta
sítást, hogy csinos nőt tilos 
felvenni, csak a gyakorla
tot láttam. A z  pedig lesújtó 
volt, m i lesz itt  az idén.

M égegyszer figyelm ez
tetlek titeke t magyar 
fiúk, vigyázzatok, tiltakoz
zatok, m ert a ti bőrötökre 
megy a játék. Csak azt 
n em  értem, m iért van még
is ennyi csinos lány az 
egyetemen?

Sírni

K I N E V E Z É S E K
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