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A szellemi háttér motiváljon
Beszélgetés Jancsák Csabával, a HÖOK elnökjelöltjével
A Délmagyarország október 4-i számában Jancsák vállalja címmel egy
MTI hír látott napvilágot, mely arról
tudósított, hogy Jancsák Csaba, a Szegedi Tudományegyetem EHÖK elnöke
vállalja a megmérettetést a Hallgatói
Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) elnöki tisztéért a november 10-11-i debreceni tisztújító
közgyűlésen. Úgy gondoltuk, az érintett
felől tájékozódunk a hír valódiságát
illetően.

- Elegendőnek tartod ezen városok
hallgatóinak támogatását, szavazataitP
- Semmiképpen sem. Nagyon
hasznos és mély egyeztetéseket
tartunk a budapesti, a miskolci és a
nem állami régió képviselőivel, hiszek abban, hogy közös erővel kiemelkedünk a kommunikációs hasadékból. Gondolataimban egy az
egész magyar hallgatói mozgalmat
összefogó szervezet él, melyben
minden intézmény hallgatóinak
véleménye azonos súllyal szerepel.
A HÖOK jövőjét az jelenti, ha erejét egyesítve visszatalál a mozgalmas kezdetekhez, hallgató-társa-
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A következő ösztöndíj október
18-án lesz a számlátokon. A következő utalások dátumai: november 5., december 5.

- Vágjunk a közepébe! Igaz miszerint
a debreceni, pécsi és szegedi hallgatók inkhoz, különben a felsőoktatás elfelkérésének eleget téve indulsz a vá- tömegesedéséből adódó egyéni
lasztásonP
széttagoltság okán végső érdekte- A hír igaz. El kell mondanom, lenségbe, és ezáltal bukásba sodróhogy az országos hallgatói szerve- dik. Ehhez nélkülözhetetlen az,
zeten belül mindig is volt egy fél- hogy a szervezet megszüntesse
kör, melynek ívét Sopron, Győr, belső széttagoltságát, illetve eleget
Kaposvár, Pécs, Szeged, Szarvas, tudjon tenni néhány szükségszerűBékéscsaba, Kecskemét, Debre- ségnek.
cen és Nyíregyháza rajzolta meg.
Az elmúlt időszakban szerte az országban történt beszélgetéseim arra késztettek, hogy elfogadjam a
felkérést és a HÖOK novemberi
Tisztújító Közgyűlésén, mint elnökjelölt szerepeljek.
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- Melyek ezek a szükségszerűségekP
- A következő év fordulópontot jelent a hallgatói önkormányzati
mozgalom történetében. Gondolok
itt arra, hogy a szervezet döntéseinél meg kell jelennie felsőoktatásunk palettajellegének. A HÖOK
előtti egyetlen út az, ha széles bázison alapuló érdekképviseletként
áll, ha az ország minden hallgatói
önkormányzata véleményt formálhat és véleményt formál a hallgatói
kérdésekben. Továbbá új és erős
kommunikációs csatornákat kell
találnunk és kiépítenünk a HÖKök között. És végül: meg kell jeleníteni azt a szellemi hátteret, mely
a szervezetben most rejtetten van
jelen, hogy szakmai anyagok készítésével motiválhassuk a magyar felsőoktatás-politika hallgatókra vonatkozó vetületét.
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A JGYTFK hallgatóinak küldöttgyűlése október 4-én, szerdán
ülésezett, és megválasztotta a
2000/200l-es tanévre a főiskolai
bizottságok hallgatótagjait és a
főiskolai tanácstagokat (Forró
Lajos, Szabó Zsuzsa, Dupszky
László, Nagy Zoltán, Besenyi
István, Mazula Zoltán), valamint
elfogadta Döbör András HÖK elnök és Kovács Csilla pénzügyi referens beszámolóját.
A Gólyabál helye megváltozott,
idén a Tisza Szállóban kerül
megrendezésre november 7-én.
A program még nem végleges, az
biztos, hogy idén is lesz vacsorajegy, élőzene, sztárzenekar és
tombola sok-sok meglepetéssel.
Figyeld a plakátokat!!!

