
A KÜLDÖTTGYŰLÉSRŐL 
Kollégiumunk március 4-én tartotta e félévi küldöttgyű-

lését, ahol a szobánként megvnlasztott kllldöttek, valamint a 
Kollégium állami és diákvezetőin kivtil számos vendég megje-
lent, közöttük Dr. Márta Ferenc egyetemünk rektora, Dr. Ser-
főző Lajos oktatási rektorhelyettes, Dr. Szántó Imre a Böl-
csészettudományi Kar Nevelési Bizottságának elnöke, Dr. Vae-
tagh Pál az egyetemi KISZ VB titkára, s a tárakollégiumok 
képviselői. 

Első napirendi pontként Szaial G. Rozália a Diákbizottság 
titkára tartotta meg beszámolóját. a beszámoláei időszakban 
végzett munkárél, másrészt diákönkormányzatunk főbb szervei-
ről, melynek értékelését az előzőleg megtartott szobagyülések 
véleménye alapján készítették el. A DB munkájáról többek kö-
zött elmondtat "a szobagyliléseken elhangzott vélemények is 
azt tükrözik, hogy a DB-ét a problémákra valé gyors reagálás 
jellemezte, de még jobb legyen a kapcsolat a DB éa a szobák 
között." A DB-tagok ebben az időben megfelelően képviselték 
kollégiumunkat, a diákönkormányzatot az egyetemi szerveknél. 
Jé kapcsolataink alakultak ki az egyetemi éa kari KISZ szer-
vekkel. Továbbra is vannak azonban kiaknázatlan lehetőségeink, 
igy Pl. a József Attila Diákotthonnal. 

Az alapközösségvezetŐk testülete, a FÓRUM biztosítja a 
gyors információcserét a Koll'giumi Bizottság és a szobatagok 
között. A kollégiumi nagyközösség munkájáról szólva Szalai G. 
Rozália elmondotta, ho^yt "Olyan stádiumhoz értünk, ahonnan 
csak SZÍVÓS, tudatos munkával lehet minőségileg előrelépni. 
Ehhez pedig az alapközöaaégek tényleges közösséggé válása 
szükséges, melyben nem kis szerepe van az alapközösségvezetők-
nek. Nagyobb felelősséggel öntevékenyebben kellene dolgozni-
uk, hos-y tényleges vezetőivé váljanak az aianközösségeknek." 

Ezután a Házirenddel, a patronáló rendszerrel kapcsola-
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tos kérdésekről, a felelős V. éves rendszerről, a munkaterü-
leteken dolgozók aktivitásáról beszélt, végül Kollégiumunk 
gazdasági kérdéseiről szólva elmondotta, hogy a müazaki prob-
lémák megoldása nehézkesen haladt. Anyagi erőnk nagy részét 
pedig leköti az idén elkészülő uj klub. 

A DB titkárának beszámolóját követően az egyes munkacso-
portok vegetői /a DB-tagok/ értékelték a beszámolási időszak;-
ban végzett munkát. 

Sport- és társadalmi munkacsoport: e területen a november 
tői eltelt időszakban elég kevés esemény történt. A rossz idő 
beálltáig folytak a labdarugó edzések, az elmúlt hónapban pe-
dig asztalitenisz versenyt rendeztek. Jelentős társadalmi mun 
kát is végeztek a csoDort tagjai, bevonva abba a Kollégium la 
kóit is. Rendbehozták a sportpálya és a Kollégium környékét, 
a torna- és Játékterem felügyeletét biztosították. 

Tanulmányi - önképzési munkaterület is jelentős eredménye 
ket ért el. Korrepetálást szerveztek I. éveseknek orosz, né-
met és angol nyelvből. Propagálták a kari és városi kultur-
rendezvényeket, megrendezték a külföldön járt egyetemisták él 
ménybeszámolóját, irodalomelméleti szakszemináriumot indítot-
tak. Az önálló rendezvény azonban kevés, ezek számát növelni 
kell. 

Agitációs és propaganda munka; támogatták az egyetemen és 
a társkollégiumokban tartott politikai beszámolókat. A kisebb 
körökben végzett politikai munka területen nem ertek el je-
lentősebb eredményeket. Kollégiumunkban kevés a párttag, ho-
lott munkájuk nagymértékben elősegítené e terület fejlődését. 

érdekvédelmi munkaterület tagjai a feladatokat általában 
sikeresen megoldották. Az esetleges hiányok főként annak tud-
hatók be, hogy e munkaterület túlságosan széleskörű, egy em-
ber kevés, hogy összefogja. 

A szervezési munkaterületen főként a dekorációs munkával 
voltak nagyobb problémák. Nagyobb rendezvény Kollégiumunkban 
nem volt, a kisebb rendezvények, valamint a Képviseleti Gyű-
lés előkészítésében azonban kielégítő munkát végeztek a cso-
port tagjai. 

A külkapcsolatok munkaterület rendkívül széleskörű mun-
kát végzett. Nyelvtanfolyamokat, fejolvasó esteket szervez-
tek, társkollégiumokkal tapasztalatcseréket rendeztek, sike-



rea külföldi kulturesteknek lehettünk tanúi. 
A munkaterületek vezetőinek beszámolói után Dr. Vöröa 

Lászlóné, Kollégiumunk igazgatója értékelte röviden a beszá-
molási időszakban végzett munkát. Elmondotta, "egyik érték-
mérőnk az, hogy a közösségi munkában meddig Jutottunk el. Az 
alapközösségek nemcsak egymás mellett, hanem egymásért is él-
nek." Az alapközösségvezetők a kis közösségben Jó munkát vé-
geznek, de nem találják helyüket az egész kollégium közössé-
gében. Önmaguk sok munkát vállaltak, de nem vontak be min-
denkit. A Kollégium politikai munkája sem kielégitő, ezért 
szükséges az alapközösségvezetők, párttagok, KISZ vezetők fo-
kozottabb támogatása. Gazdasági téren nehézségeink vannak. 

Vendégeink közül elsőként Dr. Márta Ferenc kért szót. 
Hozzászólásában a kollégiumi élet jelentőségét hangsúlyozva 
elmondta: "azt kell tenni, ami az alapcélkitűzést megvalósít-
ja, azaz ami hivatásunkat segiti." Nagy jelentőséget tulajdo-
nított a Diákbizottság Kollégiumi Bizottsággá alakulásának. 
Ez a demokratizmus növelését biztosítja, tehát tartalmi szem-
pontból jelent nagyon sok ujat."Egy munka sem képzelhető el 
együttműködés nélkül. Tisztázni kell, kire mi hárul, ahol kell 
hallassák véleményüket." A gazdasági problémákról szólva el-
mondotta, hogy azok kielégitő megoldása várat magára. "A pénz 
kevés, a kollégium sok", s nehéz megvalósítani az optimumot. 
Hozzászólását befejezve sikeres munkát kivánt kollégistáinknak. 

Dr. Vaatagh Pál az egyetemi KISZ VB titkára a beszámolók 
politikai tudattal foglalkozó részét értékelte. "Többet kell 
tenni azért - mondotta - hogy a társadalomért elkötelezett em-
berek kerüljenek ki az egyetemről." 

A beszámolók és hozzászólások után a Kollégiumi Bizotttság 
diáktagjainak megválasztására került sor. 

A Kollégiumi Bizottság titkári tisztségére a kollégisták 
nagy szavazattöbbséggel ismét Szalai 0. Rozáliát választották 
meg. Szalai G. Rozália IV. éves történelem-német szakos hall-
gató. Három éve tagja a DB-nek, jó szervező, sok elfoglaltsá-
ga mellett is van ereje, képes arra, hogy a Kollégium lakó-
inak egyéni problémáival is foglalkozzon. Rugalmas, megértő 
módon reagál a felmerülő kérdésekre. A kollégisták szeretik. 

A Kollégiumi Bizottság tagjaivá választották még: Döbrönte 
Zsuzsa, III. éves orosz-német, Gyimes Erzsébet IV. éves orosz-
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német-pedagógia, Regős Gabriella IV. évea orosz-német és 
Srankó Klára II. évea oroaz-német szakos hallgatókat. A DB-
ben eddig végzett munkájuk, a Kollégiumhoz való jó viszo-
nyuk, jó tanulmányi eredményük alapján eaett rájuk ismét a 
kollégisták választása. 

Rajtuk kivül három uj ember került a Kollégiumi Bizott-
ságba! Far Mária II. éves joghallgató, aki jól átlátja a Kol 
légium problémáit, szivesen végez társadalmi munkát. Határo-
zott, lelkes, vezetésre alkalmas személy. Ő egyébként a spe-
ciális feladatok elvégzése mellett egyben a Mórás jogászok 
érdekeinek képviselője is lesz. 

Valter Terézia III. éves német-angol szakos hallgató, 
aki eddig a T4-es Kiváló Alapközösség vezetője és az érdek-
védelmi munkacsoport tagja volt. A Kollégium belső gazdasá-
gi problémáinak megoldásában is részt vett. Kiegyensúlyozott 
komoly, megfontolt ember. E tulajdonságai alapján tekintélye 
van mind szobatársai, mind évfolyamtársai között. 

A Kollégiumi Küldöttgyűlés Vályl Zsuzsa II. éves magyar-
pedagógia szakos hallgatót is a Kollégiumi Bizottság tagjá-
vá választotta. I. évea kora óta komolyan érdekli a kollégi-
umi munka, több területen dolgozott. Igen jó kritikai érzék-
kel bir, véleményét őszintén megmondja. Munkájában megbízha-
tó, aktiv. Jó ötletei vannak, s már eddig is bebizonyította, 
hogy ezek megvalósítására is képes. 

A Kollégiumi Küldöttgyűlés aktuális bejelentésekkel zá-
rult. 

ReméljUk, hogy a Kollégiumi Bizottság irányításával, az 
alapközösségvezetők és az aktivák hatékony közreműködésével 
a KUldöttgyUlésen elhangzott terveket kollégiumi közösségUnk 
sikeresen megvalósítja. 

GJ5. 



Küldöttek a 
Küldöttgyűlésről 

Tetszett. Valóban a demokratizmus jegyében zajlott le a 
küldöttgyűlés, viszont a küldöttek egy része nagyon passziv 
volt. 

Olyan volt, mint a sokévi átlag, a hozzászólások mindig 
ilyen gyérek. Az elnök viszont betanulhatta volna a szövegét. 

Kifejezte, hogy kollégiumunk előrelénett. Ezt nemcsak a 
beszámolókra mondom, hanem az emberek aktiv tására i3. Furcsa 
volt, h ogy most nem jelöltek utólag a kollégium bizottsági lis 
tára. Ugy látszik elégedettek a diákvezetőkkel. 

Mit hallottál a Küldöttgyűlésről? 
Válaszolnak a szobatagok: Volt. 

x 
A részletekről jóformán semmit, mert mire a lányok feljöt-

tek feküdtünk, másnanra elfelejtettük. 

x 

X 

Jó volt, egyébként gyorsan haladtam a kötésemmel. 

x 

x 

Amit küldötteink feljegyeztek. Azt viszont részletesen meg 
tárgyaltuk, a a hallottak alanján elé;.fedettek vagyunk. 


