Nők
és a forradalom
VIRÁGCSOKOR
az asztalokon.
Desszertes doboz. Kézcsók,
jókívánságok. A nőket köszönti ez a
teggel. Leányokat és asszonyokat,
feleségeket,
anyákat,
nagymamákat. Tegnapi és holnapi
otthonunk teremtóit.
Köznapi
gondjaink, apró tetteink, munkánk
és
örömeink
részeseit,
a
velünk
mindenben
osztozókat.
Nemzetközi nőnap. Ünnep, amit
a világon mindenütt
megünnepelnek. S ha mi, férfiak olykor tréfálkozva, hiúságunkon
mosolyogva fel is hánytorgatjuk:
hát férfiak napja mikor lesz — a virágról, a jókívánságról
nem
feledkezünk el ezen a napon. S emlékszünk
a boldog
fájdalomra,
amely gyermeink
születését
kiséri, a fáradhatatlan
igyekezetre,
a mindenütt
mindenben
eleget
tenni akaró szorgalomra, a „műszakokra"
s talán magunkba
is
szállunk
néha: lehet, többet is
segíthetnénk.
S ott voltak, ott vannak
ők
legnagyobb
tetteinkben,
társadalom-alakító
közös
dolgainkban.
Ott voltak elődeink mellett
forradalmak
barrikádjain.
Február
26-án
ünnepeltük
Nagyezsda
Konsztantyinovna
Krupszkája születésének
100. évfordulóját.
Vlagyimir Iljics nagyszerű
életútjának hűséges tanúja,
munkájának
önzetlen segítője, barát és harcostárs volt ő egyszemélyben
—
igazi feleség. S a forradalom „első asszonya" — ahogy Lenin nevezte tréfásan
sokszor.
A forradalom
győzött. A forradalom tovább folytatódik
napjainkban és holnapjainkban.
S a
nők, akik immár
nemcsak
jog
szerint egyenlő társaink, de megbecsülést
vívtak
és vívnák
ki
maguknak az élet minden
területén a miniszteri széktől a munkapadig, az emberiség e világformáló forradalmának
nagyszerű katonái.

Ukrán napok
Szegeden
Április 10-e és 21-e között a főiskola
Igazgatósága, a Hazafias Népfront, a
JATE, a KISZ é s az MSZBT ukrán .
napokat rendez. Április 10-én, Odessza
felszabadulásának
25.
évfordulóján
nagygyűlést tartanak. A TIT előadásokat rendez ebben az időszakban az
ukrán zenéről, irodalomról, és Ukrajna
tájairól. A Művelődési
Központban
„Odessza képekben" címmel fotókiállítás nyílik. A Népfront Klubban klubest keretében baráti találkozóra kerül
sor az Ukrajnában jártakkal. A zárórst zenei és irodalmi műsorát a főiskola oktatói (előadások), énekkara és
irodalmi színpada adják.

Roger Portai előadása

A párizsi
diákmozgalmak
Roger Portai, a Sorbonne professzora,
a l'Institute d'Études Slaves igazgatója
a JATE új- és legújabbkori történeti
tanszéke meghívására Szegeden járt. A
hallgatóknak a Móra Ferenc Kollégiumban előadást tartott a párizsi diákmozgalmakról, a történész oktatók számára pedig a francia egyetemi reformról, és más aktuális kérdésekről. Portai
professzor meglátogatta a tápéi néprajzi kiállítást, és ismerkedett a tápéi
gyékényszövők munkájával.

Politikai vitakör
A múlt év decemberében zajlottak i é
a KISZ-tagok összeírásai a jogi karon.
A KISZ VB a tagság véleménye és kívánsága alapján új politikai oktatási
formával kísérletezik. Minden évfolyamon politikai vitakört szerveznek. Ez a
f o r m a látszik a legeredményesebbnek,
amely a KISZ-tagokat serkenti a politikai kérdések megvitatásában, megértésében. A vitakörök tagjai önként
léphetnek be a csoportokba, a kör
programját saját maguk állapítják meg.
A KISZ VB reméli, hogy a politikai
oktatás ily módon eredményesebb lesz
és nagyobb érdeklődést nyilvánítanak
a KISZ-tagok az új módszerrel szervezett fórum iránti

ili

Dr. Csukás István mondott
emlékbeszédet

A

József Attila Tudományegyetem
Kulturális Bizottsága Szeged M.
J. Városi Tanács V. B. Művelődésügyi osztályával közösen Ady halálának 50. évfordulója alkalmából febr u á r 22-én emlékestet rendezett Ambrus György megnyitója után dr. Csukás
István intézetvezető egyetemi t a n á r
mondta el emlékbeszédét. Az Ady
megjelenése előtti Magyarország viszonyainak elemzése után a költő fiatalkori pályájáról beszélt. Szólt a párizsi
élmények és a magyar valóság kont-

A kísérlet
megkezdő
dött
A régi ösztöndíjrendszer hiányosságai
szükségessé tették, hogy állami és
párt
szerveink ú j — az eddiginél ösztönzőbb
— juttatási rendszert dolgozzanak ki.
Az MS£MP Agit-Prop. Bizottsága megállapítása szerint: „A tanulmányi
segélyek és ösztöndíjak alapvető feladata továbbra is, hogy anyagi támogatást nyújtsanak az alacsonyabb jövedelmű szülők,
mindenekelőtt a fizikai dolgozók tehetséges gyermekei felsőfokú iskolázásához. Éppen ezért az anyagi juttatások nagyobbik
hányadát továbbra is elsősorban a szociális rászorultság elvének megfelelően kell
szétosztani. A szociális támogatás egyes
kategóriáinak megállapításánál az eddigieknél körültekintőbben és jobban differenciálva szükséges számbavenni a tényleges szociális helyzetet, a szülők egyfőre
eső jövedelmét. (Különösen fontos nagyobb
gondot fordítani a nagycsaládos szülők
gyermekeinek, az egy főre jutó 800 Ft-on
aluli jövedelmű kategóriák differenciáltabb anyagi támogatására.) A diákotthoni,
menzai díjak a diákok előtt tegyék nyilvánvalóbbá a tényleges ráfordítások költségeit és világosan tükrözzék az
állami
hozzájárulás mértékét."

A z új ösztöndíj próbája nyolc
intézményben
Megállapítja az Agit-Prop. Bizottság állásfoglalása, hogy „A szociális támogatás
(tandíjkedvezmény,
kollégiumi,
menzai
hozzájárulás, tanulmányi és szociális segély stb.) elsődlegessége mellett a felsőbb
évfolyamokon növelni kell a tanulmányi
eredményektől függő juttatások, ösztöndíjak részarányait. Itt m á r
meghatározott
tanulmányi követelményekhez kell kötni
a rendszeres tanulmányi segélyek, kedvezmények rendszerét és fejleszteni kell
a
tanulmányi eredményekhez kötődő tanulmányi ösztöndíjak, jutalmazások rendszerét"
A Művelődésügyi Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya által kidolgozott ösztöndíj
utasítás-tervezet ezen útmutatás alapján
részletesen kimunkálta az ösztöndíjrendszer gyakorlati megvalósításának szabályai t Ez került széles körben megvitatásra,
országos és helyi fórumokon s valamennyi
felsőoktatási intézményben.
valamennyi
KISZ-alapszervezetben.
Az így nyert tapasztalatok alapján lényeges módosításokat hajtottak végre az
utasítás tervezetén; s hogy a végleges rendelkezés minden szempontból megfeleljen
a követelményeknek, szükségessé v á l t valamennyi felsőoktatási intézménytípus közül egyben-egyben a tervezet kísérleti bevezetése. hiszen a gyakorlati megvalósítás
során sok olyan rejtett probléma is felmerülhet, ami az elméleti előkészítés
,
nem vetődött föl, s amely még tov"'-'- : lényeges módosításokat eredményezhet
az

emlékest
az aulában
Nem ünneprontásnak szánjuk: de
szó nélkül hagynunk sem lehet. A színvonalas irodalmi est szereplőjeként
hirdetett Nagy Attila színművész fellépését — akit ismer és szeret a versek szegedi közönsége — az est kezdete előtt másfél órával mondták le telefonon. Színházában
műsorváltozás
következtében szükség volt rá, nem jöhetett. Vártuk az ugyancsak színvonalasnak ígérkező Űj írás-estet. Ezt is —
úgyszólván ismét az utolsó pillanatban
— a szereplő írók betegsége miatt elhalasztották. Nem a szegedi szervezőknek címezzük ezúttal aggódó kérdésünket: Mi lesz, ha egyszer egy estet, rendezvényt, fellépést — a közönség váratlan
„megbetegedése" miatt
kell
esetleg elhalasztani?
rasztjáról, Ady kapcsolatairól a kor filozófiai-művészeti irányzataival és ezek
költészetében jelentkező hatásáról.
Ehhez a költészethez ú j hangnem
kellett, amelyet Ady a szimbolizmusban talált meg. Költészete a hagyomány és a merész újítás nagyszerű
szintézise. Mindezt akkor teremtette
meg a költő, amikor az avantgarde
külföldi nagyjai (Breton, Apollinaire,
Cocteau) még gyermekek voltak, vagy
pályájuk kezdetén álltak.
Beszélt még dr. Csukás István a köl-

ország összes felsőoktatási intézményében
történő bevezetés előtt.
így vezették be 1969. f e b r u á r 1-től a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen,
a Miskolci Nehézipari
Műszaki Egyetemen,
a
Debreceni Agrártudományi
Főiskolán,
az
Egri Tanárképző
Főiskolán, a
Kecskeméti
Felsőfokú Gépipari Technikumban,
a Körmendi Felsőfokú Mezőgazdasági
Technikumban, a Jászberényi
Tanítóképző
Intézetben, valamint egyetemünkön,
a József
Attila Tudományegyetemen
az ú j ösztöndíjrendszert

A hallgatók több mint fele
jobban jár az új ösztöndíjjal

í.
Lengyel Ildikó Ady-Reinita
dalokat énekelt
tőt érő rengeteg támadásról, és arról,
hogy Ady mindezek ellenére képes volt
emberségének és művészi önállóságának m e g t a r t á s á r a
Az emlékbeszéd elhangzása után Kovács János és Szabó Kálmán a Szegedi
Nemzeti Színház művészei mondtak
verseket.
Lengyel Ildikó Reinitz-dalokat, Gregor József pedig Kodály Ady-dalalt
énekelte (mindketten a Szegedi Nem-,
zeti Színház művészei). Az énekeseket
Katona Irén kísérte zongorán.

gük telj'es tudatában végezték. Mutatja
ezt az is, hogy mindhárom kar diákjóléti
bizottsága
alaposnak
találta
ezeket
a
javaslatokat
és
az
esetek
többségében azokat el is fogadta. Hasonlóan jelentős kontrollja volt az alapszervezeti vezetőségek m u n k á j á n a k
az, hogy
hallgatóink zöme reálisnak találta a diákjóléti bizottság által javasolt és a karok
dékánjai által meghatározott j u t t a t á s o k a t
Ezek a juttatások összegyetemi relációban a következő képet m u t a t j á k : általános
tanulmányi ösztöndíjra fordítandó összeg
az 1968/69-es tanév II. félévében 1473 250
Ft, a
szociális
támogatásokra
pedig
1 557 500 F t E'kiadások a bázishoz képest
29:250, illetve 10 500 Ft többletet jelentenek. A fenti adatokból kitűnik, hogy a kifizetendő többletet elsősorban tanulmányi
ösztöndíj címén kapják meg a hallgatók.
Ez következik az ú j
ösztöndíjrendszer
alapelveiből egyrész. másrészt azonban —
és ezt sem szabad elhallgatnunk — abból,
hogy mindhárom karon számottevő
javulás
mutatkozik
az 1967168-as tanév első félévében elért tanulmányi eredményhez
képest. Nevezetesen
az Állam- és Jogtudományi Karon 3,47 helyett 3,75 a Bölcsészettudományi
Karon 3,85-tel szemben 4,25,
s a Természettudományi
Karon 3,61 helyett 3,71 az 1968169-es tanév első félévének kari átlaga. Ezek a tanulmányi eredmény-növekedések megítélésünk
szerint
elcősorban az e tanévben bevezetésre kerülő tantervi módosításoknak köszönhetők
s ez arra kell, hogy figyelmeztesse a hallgatókat, hogy a második félévben — amely
ilyen szempontból lényegesen nagyobb követelményeket állít általában mindhárom
kar hallgatói elé — tanulmányi m u n k á j u k
intenzitásának fokozásával
igyekezzenek
tartani első félévi átlageredményüket —
hiszen a juttatások kedvező aránya csak
ebben az esetben marad meg.

A bevezetést széles körű felmérő-tájékozódó munka előzte meg egyetemünk
állami vezetése részéről. Elemző m u n k á juk során kari bontásban is és az egész
egyetemre kivetítve is megvizsgálták az ú j
ösztöndíjrendszer anyagi kihatásait, bázisul véve az 1968. február 15-i állapotot.
Ennek során külön-külön vizsgálták
az
ösztöndíjrendszer beyezetésével az öt szociális kategóriában tartozó hallgatók anyagi helyzetének átlagos változását a j u t t a tások és térítések különbözetének alakulását. A részletes vizsgálódás során felmérték a juttatások és térítések különbözetének alakulását a hallgatók elhelyezése szempontjából is (diákotthoni elhelyezésben részesülők, albérletben lakók és
helybeliek). Kiterjedt a vizsgálat a fizikai
dolgozók gyermekei anyagi
helyzetének
alakulására is.
Az előzetes felmérések alapján
kiderült,
hogy egyetemünk hallgatóinak 54,4%-a átlagban kb. 110 Ft-tal jár jobban, 22,9%ának anyagi helyzete változatlan marad és
22,7%-a pedig kb. 50—150 forinttal
jár
rosszabbul.
A bevezetést nagymértékben nehezítette,
Az ú j ösztöndíjrendszer egyetemünkön
hogy a Művelődésügyi Minisztérium mind- való bevezetése után megítélésünk szerint
össze három héttel előbb hozta nyilvános- e félévben állami, párt- és KISZ-szerve- '
ságra az utasítás-tervezetet. Ennek ellené- ink egyik fő feladata: levonni a legfontore egyetemünk állami vezetése, s a dékáni sabb következtetéseket, összegyűjteni a tahivatalok áldozatkész m u n k á j a biztosította pasztalatokat hogy lehetővé tegyük a köa diákjóléti bizottságok eredményes m u n - vetkező félév hasonló munkálatainak még
kájának, s így az ú j ösztöndíjrendszer zök- problémamentesebb lebonyolítását,
mind
kenőmentes bevezetésének feltételeit.
egyetemünkön, mind pedig — tapasztalaFontos feladat várt KlSZ-alapszerveze- taink átadásával — a többi felsőoktatási
teinkre az ú j ösztöndíjrendszer alapelvei- intézményben is.
nek következetes érvényrejuttatásában; hiEnnek érdekében KISZ Végrehajtó
Biszen egyik legfontosabb ú j vonása
ezen
részleteutasításnak az. hogy a hallgatókat egyé- zottságunk március hó folyamán
bevenenként. mind szociális, mind tanulmányi sen foglalkozik az ösztöndíjrendszer
— alaszempontból a megadott kereteken belül zetésének e félévi tapasztalataival
az
alapszervezeti
differenciált elbírálás alapján
részesítse pul véve természetesen
és kari végrehajtó
bitermészeti és pénzbeli támogatásban. Ez KISZ-vezetőségek
tapasztalatait
—
a követelmény
egyetemünkön
is
szüksé- zottságok megállapításait,
meggessé tette, hogy abban a
közösségben, s március végén erről konzultációs
a töbahol a hallgatót
a legjobban
ismerik, beszélést rendezünk egyetemünkön
intézmény
KISZ-vezetői
készítsék el az ösztöndíj-odaítélés
alapját bi felsőoktatási
képező javaslatokat;
különösen
figyelem- részvételével.
be kell venni azt is, hogy ezen a szinten
nyílik a legnagyobb lehetőség, hogy rész- A helyes megítélés
letes tájékozódással tisztázzák azt. hogy az
egyes hallgatók milyen részt vállalnak
a még lelkiismeretesebb munkát
társadalmi-közéleti
tevékenységből,
a tudományos diákköri, kulturális
és egyéb kíván
munkákból.
¡Minden
összegyűjtött tapasztalat és
megállapítás azonban csak azt a célt szolgálhatja, hogy KISZ-alapszervezeteink a
Felentős iavulás a karok
helyes megítélés, a diákjóléti bizottságok
tanulmányi eredményében
jobb m u n k á j á n a k elősegítése
érdekében
még lelkiismeretesebb, még
gondosabb
Tapasztalataink szerint az a!aps/i-i v t
IlUilká»
w / e t ő ^ c e k ezt a munkát egv-két kivételNÉMETH JÓZSEF—IZSÁK PÉTER
től eltekintve lelkiismeretesen, felelőssé-

