Kongresszus előtti számvetés
aíáreiUB -5-én tartotta meg
küldöttértekezletét a KISZ Jóuáel Attila
Tudományegyetemi
Bizottsága. Kom.}isi Sándor tanársegéd, az értekezlet elnöke
köszöntötte az egybegyűlteket az
Elnökség nevében, melyben Bódí
György,
a
Csongrád
megyei
KISZ Bizottság első titkára, ár.
Dékány Klára, a várast KIS2 Bizottság első titkáré, Laezkó Piroska, a jelölőbizottság tagja,
Papp István, a JATE KISZ Bizottságának titkára, dr. Rácz János, oktatási rektorhelyettes, dr.
ÜJvárt József, az egyetemi pártbizottság titkárhelyettese, valamint Váradl Károly, a KISZ KB
Egyetemi és Főiskolai Osztályának munkatársa foglalt helyet.
A Jelölő-, a manadtdmvizsgáióes a szavazatszedő bizottságok
összeállítására tett elnökségi javaslat elfogadása után Papp István (írásban közreadott) beszámolójának szóbeli
kiegészítése
következett. A beszámoló a KISZ
VIIL kongresszusa
határozatainak végrehajtásával foglalkozott
az 1073. évi küldöttértekezlet óta
eltelt időszak alapján. A kiegészítések elsősorban a politikai
nevelő munka és a közművelődési
tevékenység aktuális kérdéseihez
kapcsolódtak. Külön
hangsúlyt
kapott a passzivitás elleni narc
fokozása és az egységesebb követelményrendszer kialakítása és
érvényesítése. Papp
István
a
mozgalmi munka ezen formáiban
is a szemléletformálást tartotta
a jobb, eredményesebb tevékenység elsődleges zálogának és egy- x
ben céljának ia.

/«vasiatok
A következő napirendi pont az
egyetemi
KISZ-bizottságnak
a
KISZ közelgő IX. kongresszusához kapcsolódó észrevételéinek és
javaslatainak
ismertetése volt.
Erről Sánta Imre, a KISZ V. B.
titkárhelyettese beszélt. Minde-

nekelőtt kijelentette, hogy az
alapszervezeti • vélemények és a
kari küldöttértekisietek alapján
a s egyetemi KISZ-tagság körében a Kongresszusi Levél hatása
pozitív volt. Ez.t egyértelműen
bizonyították azok az észrevételek, kiegészítési, módosítási javaslatok, melyek alapján a felső
KÍSZ-vezetés a
kongresszusnak

figyelmét az egyesületek szerepének fontosságára s ennek tükrében a sportklubok
felelősségére
is az együttműködés során.
A pedagógusok képzési és elhelyezkedési problémáinak megoldására is történt javaslat A tanárszákos hallgatóknak
tanítási
gyakorlataikat korábban kelljen
elvégezniük, szélesedjék és kap-

Sánta Imre felszólalása.
küldendő javaslatokat megfogalmazhatta. Ezek között találhatjuk a tanszéki hallgatói képviseletek jogszabály-szintű megoldási
javaslatát, a kollégiumok felszerel tségi és komfortproblémáinak,
az oktatás tárgyi feltételeinek javítására vonatkozó
észrevételeket. A sokat vitatott tömegsportkérdésben a sportegyesületek tömegsport-szakosztályainak
megalakulásakapcsán a KISZ-bizottság külön felhívta a kongresszus

jon nagyobb figyelmet a társadalmi ösztöndíjrendszer, történjenek hathatós intézkedések a
fiatal, kezdő pedagógusok lakásgondjainak enyhítésére — így lehetne összegezni a KISZ-bizottság néhány egyéb javaslatát.
Sánta Imrf ezután néhány, a
Szervezeti Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot ismertetett, amik közül különösen érdekesnek tűnt a KISZ-tagság felső korhatár-módosításával fog-

K ö z ö s érdekünk
Tanácskozási jog nélkül ültem
végig a Szegedi Orvostudományi Egyetem KlSZ-szervezetánek
március 23-i küldöttértekezletét
Több mint hetvenen Voltunk ott,
de csak húszan szóltak hozzá a
beszámolóhoz, a szóbeli kiegészíteshez és a kongresszusi dokumentumokhoz Hadd toldjam meg
most utólag egy írásbeli felszólalással az elhangzottakat

Tiszteit
Küldöttértekezlet!
Kívülről könnyű tanácsot adni,
jól tudom. Márpedig én csak anvnyira látok bele a SZOTE KISZéletébe, amennyire az erről szóló
írásos dokumentumok tükrözik a
tényleges Ifjúsági politikai munk á t Megpróbálom a beszámoló
témarendjét követni hozzászólásomban.
Első helyen az eszmei-politikai
nevelőmünka szerepel. Ügy is,
mint a javuló helyi KlSZ-munka
alapja. El is kell ismerni: elévülhetetlen érdemei vannak a szegedi orvosegyetemnek a KISZ-es
politikai körök sikerében, a leghatásosabb
aktivizálást
forma
gyakorlati kikísérletezésében. Kitűnő m i n t á t példát adtak az
ideológiai alapok elsajátíttatására, építő formában. De h a alapvető is e politizálást módszer jelentősége, nem lehet kizárólag erre építeni & KISZ.-életet Az agitáció, a propaganda, az eszmeipolitikai munka a fiatalok társadalmi-közéleti kommunista típusú emberré nevelésének nagyon
összetett területe. A politikai körök — ennek csupán egy részeként — mégoly változatos, sokoldalú tematikájukkal is többeknek csak improduktív és átmeneti elfoglaltságot jelentenek. Áirórumot, ahol olykor kevés tartalmi haszonnal, de jól kivitatkozhatják m a g u k a t

Akik ott vannak
A£ általános orvosi kat 1247
ztjúkommunistája közül 745 ,jejentkezett, 653 járt rendszeresen

(alig több mint 50 százalék!) politikai körökbe. Köztük szinte
egyenlő három részbe osztható az
igen aktívak, az aktívak és a
passzívak tábora.
, u
Igaza van Erdős Évának, az
oktatói-dolgozói
KISZ-szervezet
küldöttének: nemcsak a vita, az
ülés, a megbeszélés lehet politizálás. A szakmai munka magasszintű, igényes elvégzése is az.
Akárcsak ha a kommunista, a
KISZ-tag legjobb tudása szerint '
dolgozik, képezi magát, megfelelően viselkedik a betegekkel, a
kollégákkal, a följebbvaióival.

erdei tornapálya építésére, 21,5
ezret klinikai társadalmi m u n kákra. A KISZ-ki tüntetések —
1872 óta mintegy 30 — nem véletlenül kerültek a SZOTE-re.
Sorolhatnánk az adatokat annak
igazolására, hogy az elismerés a
kulturális, a közművelődési, a
szakmai, a tudományos, a sportes a már említett eszmei politikai
nevelőmunka KISZ-es sikereinek
is méltán szól.
Az elhangzott felszólalások ér-

nut Kónya Józsefnének, a JATE
KISZ-bizottsága
munkatársának,
a Kiváló Ifjúsági Vezető kitüntetést Gál Györg-b-nck, az egyetemi
KISZ VB tagjának, valamint e d digi munkájának elismeréseképKritikusabban
pen
Aranyícotzoriií KISZ-jel- vényt Süli Mária V. éves m a A beszámolók után a hozzá- gyar—orosz szakos bölcsészhallszólások következtek. Dr. Üjvári gatónak, a KISZ KB Dicsérő OkJózsef
felszólalásában
hangot j e v ^ é t -pedig Laczleó Piroskának,
adott az MSZMP egyetemi- b t - • Koiicz Csabátok és Kurucz
Kazottsága
álláspontjának, - mely talinnak, valamint a JATS
Teraaerint az egyetemi KlSZ-szer- mészettudományi
Karа II. éved
vezet munkája jónak minősíthe- kémia—fizika
szakos
alapszervető. További legfőbb feladatul a zetinek.
pártbizottság %s évenkénti értéAz utolsó napirendi pont: a
kelések kritikusabb és következe,
tesebb végrehajtását, a tanszéki KISZ-bizottság és a felsőbb szinképviseletek javítását, I f j ú Gár- tű küldöttértekezletek, valamint a
da-egységek létrehozását és a ta- KISZ IX. kongresszusán résztvenulmányi fegyelem további meg- vő küldöttek megválasztása előtt
szilárdítását jelölte meg. Dr. Rácz Papp István összegezte az addig
János oktatási rektorhelyettes az elhangzottakat, s ígéretet t e t t a
állami vezetés nevében köszön- javaslatok továbbítására a megtötte a küldöttértekezletet, majd felelő pártszervezetekhez. Illetve
sok sikert kívánt a további m u n - a kongresszushoz. Eddigi munkákához. SoUénszky Tibor IV. éves jáért a titkár dicséretben része(ВТК),
joghallgató felszólalásában a tö- sítette Fischer Ferenc
megsport jelenlegi helyzetét vizs- Koncz Sándor (JTK), Kákonyai
gálva a magyar élsport mai szín- Mária (ВТК), Laluska Pál (JTK),
Meskó Eszter (TTK),
Petrovics
vonalának tükrében a követendő István
(ВТК),
Posvei
János
példák elégtelenségét és a rossz (TTK), valamint
Solténszky
Tisportolási
feltételek
együttes bor (JTK) hallgatókat.
meglétét hangsúlyozta.
A JATE KISZ bizottsága t k Dr. Vastagh Pál, a J T K A l l a m (TTK),
és Jogelméleti Tanszékének t a - jainak Balogh Zsuzsát
Biró
nársegéde a néhány alapszerve- Bertalan Akoet (dolgozó),
(ВТК),
Bobvos
Pált
zetben tapasztalható nem elég Katalint
őszinte és nem kellőképpen kri- (JTK), Cternus Sándort (dolgozó).
tikus légkörről beszélt, s ennek Forral Józsefet (TTK), Hajdú Atfeloldására az alapszervi közös- tilát (JTK),
Hegedűs
Ilonát
ségek vezetőinek és politikailag (ВТК). Katona Mártát
(ВТК),
legfejlettebb tagjainak felelőssé-, Paplitzky Pált (JTK), Papp Istgére utalt.
vánt (ВТК),-. ? PeZczer
Istvánt
(TTK), Péni Erikát (ВТК) és
Sánta Imrét (TTK) választották
Kitüntetések
meg. A KÍSZ Szeged Városi BiBódi György, a megyei KISZ- zottsága küldöttértekezletén Karszervezet nevében
kijelentette, dos Mária (JTK), Meskó Eszter
hogy a JATE a megyében is je- (TTK), Papp István (ВТК) éa
(ВТК) vesz
lentős politikai tényezővé vált és dr. Rákos István
óriási eredménynek nevezte a részt
..
i,
marxista meggyőződésű, vitakéА IX. kongresszuson az « r e pes fiatalok magas számát az
egyetemen. Ezt követően a me- tem ifjúkommimlstáit Meskó Eszgyei KISZ-bizottság első titkára ter és Papp István
képviseli
kitüntetéseket
és
okleveleket majd.
adott át: Az Ifjúságért
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lalkozó állásfoglalás: „Wem tarajuk helyesnek a felső korhatár
szabályozását, leszállítását. Nem
a kor dönti el, hogy ki fiataL"

litikai vezetők kísérjék figyelemmel m u n k á j u k a t és legyenek
mellettük az utolsó tanévekben
is, amikor eldől: bent maradnak-e az egyetemen — s ha nem,
hova kerülnek?
Bátran, következetesen
kell
fellépni a társadalmi életben
passzív hallgatók további K1SZtagságának eldöntésekor. Mégha
csak 20—30 százalék is az aktív
gárda — merjen követelni, saját
magasabb szintjéhez mérni. A

Más kérdés, hogy ebben nem '.¡'
merülhet ki sem a KISZ-munka,
sem aki csinálja. Az ifjúsági szövetség, ezen belül az orvosegyetemi
KISZ-szervezet
követelményrendszere az oktató és dolgozó ifjúkommunistákra is vonatkozik. Speciális helyzetük nem
lehet „kibúvó" a gyakorlati közösségi-társadalmi-politikai munka alól, nem indokolhatja a szint
lejjebb szállítását.
1
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Mi a további teendő?

Például a „külkapcsolatokat"
az adminisztratív szférából kilépve valóságos, élő, tartalmas, jó
viszonyokká kell formálni. A
tervezgetés, a programjavaslatok,
szerződések, hivatalos „jegyzékváltások" helyett többet érnek a
személyes, emberi kapcsolatok.
Akár felsőbb vezető szerv tagjairól, akár egy általános iskola tanulóiról legyen seó. Folyamatos,
állandó kommunikáció kell legyen minden olyan emberrel,
akivel kölcsönös előnyökért érdemes jó viszonyban lenni. (Félreértés ne essék : csakis a közösségek, nem pedig egyes vezetők
személyes érdekeiért!)
Igaz, ami igaz: az orvosegyetemi KISZ-tagok kitettek magukért, ami a társadalmi munkát
illeti. Az elmúlt három évben 300
eaer forint került a közös KISZkagszábn, a termelőszövetkezetekben és az építkezéseknél végzett
m u n k á é r t Ezenkívül 1 millió 401
ezer órát áldoztak az egyetemi
sportpálya és óvoda, valamint

Dr. Gáspár btoaté titkár beszámolója közben
tékelését jellemzően foglalta öszsze végül dr. Gáspár László, a
SZOTE KISZ-bizottság titkára.

„ Vannak még
tartalékaink..."
Hadd tegyek hozzá még néhány
észrevételt
ehhez.
•1
v
A fizikai dolgozók orvostanhallgató gyerekeinek
növekvő
arányához az előkészítők óriási
segítséget adnak. Ilyen hatásosan
kell tovább egyengetni is útjukat
a bekerülés után. A tudományos
diákkörök tagjai közül a legjobbak támogassák őket szakmailag,
hogy a TDK-kban is ott legyenek, színvonalasan. dolgozzanak.
A helyi állami, társadalmi és po-

kellően megalapozott követelmények számonkérésénél (erre még
a kategorizálásnál is jobb a személyes példamutatás!) a megfelelő kiállás meggyőzheti a többséget is. Nem maradhat KISZtag, aki csak a passzivitása mentségeivel akar versenyben maradni (túlterhelés, szigorlóév, kórházi gyakorlat ügyeletek' stb.)!

A tanulmányi fegyelemről
El kell mondani, hogy a javulásban döntő szerep juthatna? az
Ifjúkommunista
haligátóknak.
Mert nemcsak az előadók és a
gyakorlatvezetők hibája, hogy a
diákoknak csak, harmada (olykor
mindössze 10 százaléka) látogat-

ja az egyetemi foglalkozásokat
De előbbre kell lépni —.-a, TIT
rugalmas segítségével — a nyelvtanfolyamok ügyébén is. Aztán az
oktatók hallgatói véleményezésének figyelembevételéért a k a r i
tanácsokban. A kulturális,.a közművelődési és a tömegsportélet
javítása dolgában megfelelő helyisméretű szakemberek tudnának
töb(jet tenni. A közösségi élet
Vonzó kollégiumi lehetőségeihez
«'•nevelők és vezetők megértő támogatására van szükség.
Az oktatási reform diákjavaslatainak visszhangja, kipróbálása
közös érdek. Rátermett „szóvivőkön" keresztül fokozni kell a
iKISZ-esek
érdekképviseletének
hatását. Es végül, de nem utolsósorban: a külső és belső tájékoztatás, az agitáció, a propaganda
eszközeinek, módszereinek korszerűsítésével és a 'speciális körülményekhez való igazításával
szintén közelebb lehet érni a célhoz.
A KISZ KB Dicsérő Oklevelét
kapta a küldöttgyűlésen dr. Mayer Adél, dr. Pálmai Pallag Lajos és Komoly Sándor. Dr. Janka
Zoltán aranykoszorús KISZ-jelvényt vehetett á t A helyi KISZbizottság dicséretében és Jutalmában
részesült
dr.
.Bártfai
György, Dénes Katalin,
Ferhrer
Ferenc, dr. Hunyadi János, Keááeresi Katalin, Komoly
Sándor,
Lévai Edit, dr. Mudri Sándor, dr.
Pálmai Pallag Lajos és dr. Vetró
Gábor. A SZOTE ú j KISZ-bizottságának tagjai (zárójelben azoknak a szerveknek a rövidítése,
ahová a megbízottakat delegálták): Dr. Gáspár László titkár
(városi küldöttért, IX. k o n g r j ,
Hrabovszki Róbert (városi küldöttért), Lehoczki Pál (Egy. T a nács), Zákány József (városi küldöttért, IX. kongr.), Tóth Zsuzsanna (Egy. Tanács, városi küldöttért), dr. ZŐUei István, Molnár Arfiád (Egy. Tanács), Székei» Judit (Egy. Tanács), Vóna
Ida, Pető Béla, Széest
János,
Ádám Edit, Bárányi Klára, Jávor
Judit, dr. Janka Zoltán. A városi
KISZ-bizottságba
dr.
Gáspár
Lászlót, a megyeibe Tóth Zsuzsannát, a KISZ KB-ba Zákány
Józsefet javasolta a küldöttgyűlés. További jó munkát kívánunk
nekik.
'
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