Vár Benneteket a Fórum!
Az
Állam- és Jogtudományi
Karon az elmúlt tanévben Indított „Fórum"-ot az egyetemi hallgatók egy része már Ismeri. Sokan tudják, hogy a Fórum létrehozásával célunk az volt, hogy
az egyetemen folyó marxista—leninista képzés által nem, vagy
csupán kevésbé érintett, de mégis aktuális és közérdeklődésre
számottartó elméleti problémákat
tisztázzunk, növeljük a hallgatók
politikai aktivitását. Szeretnénk,
ha ez — a fenti céllal létrejött
— kezdeményezés idén a tavalyinál is kedvezőbb fogadtatásra és
visszhangra találna közöttetek és
minél több hallgató érezné sajátjának. J ó lenne, ha a szó legszorosabb értelmében véve fóruma
lenne az egyetemistáknak, ahol
szabadon vitatkozhatnak, elmondhatják egymásnak véleményeiket
úgy, hogy ebből ki-kl sajátmaga
számára a leghasznosabban profitálhasson. Ezeket a célkitűzéseinket azonban csak lelkes, vitára kész, érdeklődő és felkészült
emberek segítségével valósíthatjuk meg. Az elmúlt évben biztatóan indult sorozat rendezvényeit hasznosnak,
érdemesnek

tartanátok és minél többen vennétek részt az előadásokon. Mi, a
Fórum szervezői igyekszünk mindent megtenni, hogy igényeiteket
kielégíthessük. Neves szakértők
bevonásával biztosítjuk a referátumok és a vita színvonalát, mindig megadjuk az egyes előadásokhoz kapcsolódó szakirodalmat.
Ebben a félévben három rendezvényünk lesz. Október 19-én
dr. Komóctin Mihály, a Csongrád megyei Tanács elnöke fog
előadást tartani belpolitikai
és
gazdasági helyzetünkről.
Novemberben dr. Mérey Gyula egyetemi tanár segítségével a strukturalizmus
problémáit
vitatjuk
meg. A sorozat befejezéseként
Pándi Pál, a Kritika főszerkesztője Révay Józsefről, a marxista
politikusról, történészről és ideológusról fog előadást tartani és
vitát vezetni.
A
kere
kotó
tek,
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T o v á b b épült
a nyár folyamán a József Attila
Tudományegyetem klubja. Amikor utoljára tudósítottunk róla,
még a válaszfalak lebontása, a
régi betonaljzat felszedése,
a
bontott és törmelékanyag kihordása folyt. Azóta elkészítették a
többrétegből álló — kavics, szigetelő anyag, beton — padlóburkolatot Kialakították a helységek
gépi szellőztetéséhez szükséges
padlócsatornákat
Megépült az
összes válaszfal, a főbejárat vasbeton lépcsőszerkezete,
helyén
van minden ajtó, ablak. A villanyszerelési munkák és a központi fűtés körülbelül 80-80 százaléka készült eL Az egészségügyi helyiségeit padló ós csempeburkolata, az ezekhez vezető műkő lépcső is kész állapotban van.
Jelenleg a központi fűtés további szerelése és a folyosói világító karnisok helyének kitűzése és
az üvegezési munkák folynak.
Október közepétől megkezdik a
festést és mázolást. November 15december 20. között tervezik a

gumi és parketta padlóburkolat
lerakását, majd a jövő év elejétől a fa- falburkolat elkészítésére
és a klub teljes berendezésére kerül sor. Átadását előreláthatólag
e tanév végére tervezik.
A klub építése a lehető legjobb
ütemben halad. Ehhez nagymértékben hozzájárult a hallgatók
társadalmi m u n k á j a is. Az elmúlt
héten végzett takarítási munkát
különös
szorgalommal végezte
Gosztolya Ferenc I. éves joghallgató. A József Attila Tudományegyetem KISZ Bizottsága ezúton
is köszönetet mond mindazoknak
a hallgatóknak, akik a klubért
dolgoztak.
A KISZ V. B október 30-án
tárgyalja meg a klub működési
feltételeit ötleteket, tanácsokat,
véleményeket ezzel kapcsolatban
mindenkitől szívesen hallanak.
Vagy levélben, vagy személyesen
keressétek föl a tudományegyetemi KISZ Bizottságot (Dugonics
tér 12.)

Apróságok

Szószérű

Ha egy egyetemista
fogpiszkálókat tanít be szaltót ugrani,
akkor baj van a
felsőoktatással,
mert ez azt jelenti, hogy sok idő
van fogpiszkáló-idomításra.
Ilyen
esetben át kell térni az óraszám
növelésére, heti 40-ről
60-65-re,
és ekkor azt tapasztaljuk, hogy a
fogpiszkálók már csak
karhajlítást tudnak
végezni.

betyárszerszám
gyógyeszköz
hentes-melegítő
nyári betegnek
barkácsoló halásznak
kamasz paraszt
bankárpertuhoz
beat-gyerek
márkás falat
disc-jockey
klub
anarchista
fehér zokni
sápadt sarki nő
vérszegény
dalnok

-HDr. Kiv Ágoston és Buk Ottó
újra tárgyalásokba
bocsátkoztak,
minek során Buk Ottó megbukott.
Az eszmecsere
folytatását
a
dékán nem
engedélyezte.
A Katalógus-Előrejelző
Intézet
havi kiadványa takarítónő hiány
miatt egyhetes
késéssel
jelent
meg. Addig is a tanszékek adnak
felvilágosítást
az
érdeklődőknek.
A KEI halogató osztálya
Orvosi igazolásokat
különböző
méretben, hozott anyagból is készítek.
Kap Arnold
preparátor
-HFolyó hó délutánján
elvesztettem filozófiai könyvemet.
Kérem
a becsületes megtalálót, hogy ne
zaklasson.
Rum Borbála
jegyzetfelelős

lókötőtü
vérhaskötő
gyapjúfelsál
nyugágytál
lombfűrészhal
szűzföldművelő
kamatlábvíz
rádiócsőlakó
versenylókolbász
lemezjátszótér
pokolgépember
tyúkszemfedő
penész virágárus lány
sápkórista

— lac —

Kékfényképek I
A Hősök kapujában sötét alak
állt, az ott szobrozó katona lábához lapult és mereven nézett a
tér felé. Gyanús volt és este.
Hirtelen csenevész kis kollégista
baktatott át a lukon, hóna alatt
egy Selényi—dr. Szendrei
féle
Analitikus geometria és lineáris
algebra, valamint egy Pszichológiai atlasz csúszkált. A fiú, a
hely komolyságához illően isme-

retlen
katonadalokat
fütyörészett: Mire a sötét: „Állj, kezeket fel!" (röhej). „Állj, nem viccelek" (tényleg
nem
viccel)
„Gyere ide az árnyékba"
(odamegy) „Látod ezt a
hosszúkás
tárgyat?" (látja) „Ide a vacsorajegyet!" (odaadja)
„Elmehetsz"
(elmegy) Futás közben a téren
felsóhajt: „A disznó! De úgy
kell neki!"

#

Fogyasszon
hecsedU
lekvárt!
Ekkor óhatatlanul felébred
önben a vágy, hogy ne vágyjék
semmire.
#
— Kérem, Kisterenyén
megáll
• vonat?
— On is odáig utazik?
— Nem, én ott szállok fel.
— Mi van Pest és Miskolc
zött?
—

—

kö-

???

Különbség.

— Itt

•MKét párbeszéd két strandon:
1. Révfülöp.
Bejáratnál tábla. Függ. Rajta
krétával: a víz hőmérséklete 25
fok. Alatta
strandosnéni.
Ül.
Egyetemista jön. Megáll. Nézi a
táblát.
Gondolkodik.
Ajkán
szarkasztikus
mosoly.
„Tessék
mondani, ez Fahrenheitben
van"
— mutat a táblára. Néni megdöbbenve: „Nem kérem, itt Révfülöpön."
2. Tatabánya.
Fodrászlányoktól
nem
messze
Pista, a csillés rádiót hallgat. A
nap süt. Lányok: Pista, hangosítsa fel a rádiót! Pista, a csillés
felrősiti a hangot. Zene. Kis idő
múlva átszólnak: Pista, szabadságon van?
rr Nem, a Petőfin,

&
— Hányingered van?
— Sok.
(A Mi

Egyetemünkből)
— guriga —
•£$•

Ha létezik szerelem első látásra, akkor léteznie kell a viszont
látásra is.
Munka után édes a

mindegy.

*
A nők olyanok, mint a termodinamika: a fene se érti őket.
-BKét dolog után érdemes futni

Rövidlátó lepkevadász (Hevesi Ferenc karikatúrája)
az életben. Az egyik a nő, a másik a beöntés.
Jó pap addig tanul, míg belehal.
Ligeti padon:
— Es mondd, Pista,
meddig
fogsz szeretni?
— Miért, nagyon sietsz?
•fr

„Te is szeretsz a menzán étkezni? En máshol már egy falatot sem tudnék lenyelni" mondta
az egyik svábbogár a másiknak.

#

\

Ketten beszélnek egy harmadikról:
— Olyan pontos, mint egy számítógép.
— A fenét. Már két hónapja
lóg egy húszassal.
— Akkor olyan, mint egy lebegőpontos
számítógép.
Sohasem szerettem a feltűnést.
En például már féléves
koromban jól tudtam beszélni, de kétéves koromig nem árultam el
senkinek.
— Edes fiam, erre a feleletre
én nem tudok egyesnél
jobbat
adni.
— Nem lehetne akkor
megkérni valaki mást?
— kalász —
(Az
Egyetemünk"-bői)

Egyéni közmondások
Nem
száraz.
Ahány

zörög

a levél,

&
ház, annyi

Olcsó húst
nincs.

ne

ha

nem

lakás.
vegyél,

mert

Szégyen a futás —
nekünk az olimpián.

különösen

Addig jár a korsó
míg viszik.

a

kútra,

Ki korán kel, nem tud

aludni.

*

Addig kell a vasat verni,
el nem fáradsz.
Aki másnak
magának is.

-Bvermet

amíg

ás, áshat

•B-

Aki sokat markol, keveset enged el.
-BHa rövid a hajad, toldd meg
egy lépéssel.
Kerekes László
(Az Universitas-ból)

(Hevesi Ferenc karikatúrája)

Tartalmas programok
A Csongrád megyei
Egyetemi és Főiskolai Tanács szeptember 29-én megtartotta e tanévi
első ülését. A tanács tagjai dr.
Mészáros Rezső elnök előterjesztése alapján megtárgyalták
az
1972/73-as tanév országos és megyei KISZ-programjaiból
adódó
feladataikat. Tájékozódtak a tanév országos egyetemi, főiskolai
akcióiról és meghatározták, hogy
a tanács tagjai közül az országos rendezvényeken kik fogják
képviselni a megye egyetemi és
főiskolai hallgatóit. Az országos
programok közül ebben a félévben kiemelkedő jelentősége lesz
az október 20-án Budapesten
megrendezendő Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Konferenciájának; az október 24—28
között Siklóson tartandó Nemzetközi Diákszemináriumnak;
a
november
3—4 közötti
soproni

Nyugodt vizsgázó

Most pedig ismertetem két elem vázlatát.
(Rauzs József karikatúrája)

tanácskozásnak, amelyen a diákhagyományoknak
az
egyetemeken és a kollégiumokban
betöltött szerepéről tárgyalnak, és a
november
9—11 között Pécsett
sorra kerülő Országos Felsőoktatási Kollégiumi
Konferenciának.
(Ezekről az eseményekről lapunk következő számaiban részletesen tájékoztatjuk olvasóinkat.)
A tanács tagjai már
most
megkezdték a tavasszal Szegeden sorra kerülő programok előkészítését. Többek között terve. zik, hogy februártól a KlSZ-vezetők részére valláskritikai
speciálkollégiumokat
indítanak;
országos aktivaülést
rendeznek a
pártépítésről;
s különös gonddal készülnek a Pedagógusjelöltek II. Országos
Találkozójának
a Szegedi Tanárképző Főiskolán
történő megrendezésére.
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