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MEGINT... 
megint bennünket a vizsgaidő-
szak. Egyre közeledve mind több 
és több hallgatónkat sodorja a 

tanulási kedv vagy éppen a pá-
nik a jegyzetek, könyvek közé. 
Olvasóink többsége e lbar ikádoz-
za magát, s a tananyagon kívül 
semmiféle szellemi táplálékot 
nem hajlandó magához venni a 
következő másfél hónapban. Ép-
pen ennek megértése, s együtt-
érzésünk jeleként lapunk a 
vizsgaidőszakban nem jelenik 
m e g Ezért hát most kívánunk 
jó érdemjegyeket, kellemes ün-
nepeket, s eredményekben gaz-
dag, boldog ú j esztendőt I 

1976. május: a KISZ IX. kongresszusa 

A FELKÉSZÜLÉS ALAPJAI 
A Magyar Kommunista I f jú -

sági Szövetság Központi Bizott-
sága november 12-én tartott ülé-
sén elhatározta, hogy 1976. mi-_ 
jusírn összehívja az ifjúsági szö-
vetség soron következő, IX. kong-
resszusit. A központi bizottság 
meghatározta a kongresszusi fel-
készülés politikai célkitűzéseit, a 
szervezetek felkészülésének 
ütemtervét, valamint a válasz-
tások rendjét. Megvitatta a IX. 
kongresszus előzetes dokumentu-
ma i t - é s úgy döntött» hogy azo-
kat megfelelő időben, a KISZ-
alapszervezetek vi tájára bocsát-
ja. Mert a májusi Kongresszus 
sikeréhez a KlSZ-átapszerveze-
tek, a KISZ-tagok jó munkája, 
politikai tevékenysége a megfe-
lelő alap. Leszögezték, hogy a 
kongresszusi felkészülés a KISZ-
munka természetes és szerves 
rásze, amelynek legfontosabb 
vonása, hogy becsületesen dolgo-
zunk, tanulunk, az éves akció-
program alapján végezzük mun-
kánkat. 

A központi bizottság felhívta 
az ifjúsági szövetság minden 
szervezetét és tagját, hogy leg-
job tudása, képessége szerint 
végzett munkával, tanulmányi 
kötelességei teljesítésével, a 
KISZ 1975 76. évi kongresszusi 
akcióprogramjának végrehajtá-
sával készüljön a IX. kongresz-
szusra. 

Az ifjúsági szövetság követke-
ző mozgalmi évre szóló akció-
programja, amely az alapszerve-
zetek és bizottságok tevékenysé-
gének az alapja, felhívja az i f jú-
sági szövetség szervezeteit és 
tagjait, hogy folytassák az 
MSZMP XI. kongresszusa hatá-
rozatainak végrehajtását. Az ak-
cióprogram központi gondolata 
az, hogy valamennyi KlSZ-szer-
vezet és ifjúkommunista köte-
lessége, hogy minden tőle telhe-
tőt megtegyen a v népgazdaság 
fejlesztéséért, az ötödik ötéves 
terv sikeréért. A KISZ-tagokat a 
termelésben és a tanulásban 

egyaránt a hatékony, fegyelme-
zett munkavégzésnek kell jelle-
meznie. A dokumentumnak a 
valamennyi ifjúsági réteget érin-
tő akciói és feladatai a szocia-
lista munkaversenyek és társa-
dalmi munkaakciók folytatását, 
fejlesztését szorgalmazzák. Az 
eddigi eredményes kezdeménye-
zések; a vas- és fémhulladék 
gyűjtési akciók, az óvódák, böl-
csődék, üzemi, iskolai és lakó-

terület i sportlétesítmények tát-
.sadalmi összefogással. történd 
építésére hív fel. Feladatul jelöli 
a mezőgazdasági' munkában való 
részvételt, valamint a kulturált, 
egészséges környezet megóvását. 
Az Alkotó Ifjúság pályázat és 
kiállítás folytatódik. 

Az ifjúság szocialista tudatá-
nak formálását, a fiatalok kö-
zösségi nevelését, a szocialista 
életmód kialakítását szóigálja a 
politikai képzés, amelynek ú j 
rendszere 1976. szeptemberében 
indul országszerte, változatos, a 
helyi sajátosságokat figyelembe 
vevő formákban. 

Továbbra is feladat, hogy mi-
nél több rátermett fiatalt bízza-
nak meg ifivezetői munkával. A 
KISZ-szervczetek segítsék az út-
törőszervezetek munkáját. 

A mozgalomnak továbbra is 
érvényes jelszava a „Művelt i f -
júságért". Fontos teendő, hogy 
az alapszervezetek valóban a 
tanulás, a művelődés, az önmű-
velés iránti igény felkeltésének a 
fórumává váljanak. Az ifjúsági 
klubok legyenek a politikai és a 
szabad idővel kapcsolatos tevé-
kenység bázisai. KlSZ-szerveze-
teink vállaljanak nagyobb részt 
az ifjúsági tömegsport szervezé-
sében, feltételeinek bővítésében, 
mozgósítsák a fiatalokat rend-
szeres sportolásra. 

Az akcióprogram szól a KISZ 
nemzetközi feladatairól is, meg-
állapítva, hogy támogatnunk 
kell azokat a kezdeményezése-

ket, melyek a világbéke, minde-
nekelőtt az európai báke és biz-
tonság ügyét szolgálják. Célunk, 
hogy tovább erősödjék if júsá-
gunk és a szocialista országok, 
mindenekelőtt a Szovjetunió fia-
taljai közötti barátság, fejlődjék 
szervezeteink testvéri együttmű-
ködése. A KISZ a Demokratikus 
Ifjúsági Világszövetségnek és a 
Nemzetközi Diákszövetségnek a 
haladó, demokratikus ifjúsági 
világmozgalom két vezető szer-
vezetének programját magáénak 
vallja és akcióikban a jövőben 
is részt vesz. 

Az akcióprogram a tanuló-
fiatalok akciói sorában említi a 
tanulmányi mozgilmak és ver-
senyek folytatását, a fizikai dol-
gozók tehetséges gyermekeinek 
segítését. Az egyetemi és főis-
kolai KISZ-szervezetek továbbra 
is aktivan részt vállalnak a 
szakmunkásképző intézetekben 
és kollégiumokban folyó tanul-
mányi munka és a szabadidő-
programok szervezésének segíté-
séből. Közművelődési csoporto-
kat szervezve segítsék a kultu-
rális munka és a szabad idős te-
vékenység feltételeinek megte-
remtését, korszerűsítését. Mun-
kájuknak elsősorban a falvak 
és a középiskolák életéhez kell 
kapcsolódni. 

Az akcióprogram itt kiemelt 
legfontosabb gondolatai az i f jú -
sági szövetség valamennyi alap-
szervezetének, minden KISZ-
tagnak, adnak tennivalókat a 
következő hónapokban, amikkel 
ifjúkommunistákhoz méltón ké-
szülhetnek a KISZ IX. kong-
resszusára. 

Közművelődési ötletbörze 
I (6. oldal) 

DEL-BARANYAI NAPOK 
Minden közösség életében je-

lentős szerepe van a hagyomá-
nyoknak, hiszen a nemzedéke-
ken keresztül érvényesülő szoká-
sok, hagvományokkal rende'kező 
események szerves kapcsolatot, 
folytonosságot biztosítanak. A 
hagyományok ápolása nemcsak 
ösztönzést ad, hanem gaz^asítia, 
színesebbé. is teszi a közösség 
életét. 

A Móra Kollégiumot is a ha-
gyománnyá vált rendezvények 
c é s z sora je"e-nzi.' melyek kö-
zül most a tál1a"egű napok " té r -
rendezésére került sor. Mivel 
koHéeisHink között iCTen sok a 
baranyai. a vá'asztás ezúttal 
Dá'-Baranyára esett. A progra-
mok meg'-eTíe'"5S'st is elsősor-
ban az odaval*s fak v í l ' a ' t ák s 
az ő munkáinknak köszönhető, 
hoav november 26-tól 2<Mg sor 
kerülhetett er-e a rendezvény-
sorozatra. A dél haranvai napo-
kat természetesen nemcsak a 
baranvaiak érezhették ma«"kA-
nak, hanem va'a-nennvi ko'lé-
pis*a. ak! részt vi i l°H a szerve-
zésben vagy érdeklődésével vé-
gi (t k fsárte azt. 

Ezúton is szedetnénk köszöne-
tet mondani a Pé^si TanírVánző 
Faiskolának a Pécsi Fádénak , a 
Ba-anya medvéi Tan- ,-s. a K<it-
t".rá"s M'pMzt^rtnm •N*rnze"«*tl 
OszHivafnnk és a Mohácsi Mű-
ve'ődésüff^i Központnak, ame-
lyek a Na^ok sikeréhez nagy-
mértékben hozzájárniuk. 

A programok összeállításit a 
megye történelminek sajátos' 
alakulása határozta meg, azok-
nak a külső és belső okoknak 

vizsgálata, melyek az Ormán ' 
"ságnak, mint zárt egységnek á 
felbomlásához vezettek^ valamint 
az ott élő nemzetiségeknek ha-
zánk történelmében . betöltött 
szerepe. Az első napon e!őadá6 
hangzott el Baranya- jélenferől és 
múltjáról, a második napon ne-
dig dr. Eperjesi Ernő a Kultu-
rális Minisztérium Nemzetiségi 
Osztályának munkatársa tartott 
előadást a világpolitikában is 
sok problémát felvető nemzeti-
ségi kérdés időszerűségéről s 
ennek kapcsán hazánk nemzeti-
ségi politikáiénak történeti ösz-
szefüggéseiről és a Baranyában 
élő nemzetiségiek helyzetéről. Az 
utóbbihoz adalékul szolgálhatott 
számunkra a mohácsi Délszláv 
Klub munkájával való megis-
merkedés. Az ezerarcú Baranyát 
filmek, fotó- és ormánsági szőt-
teskiállítás mutatta még be. 

Az utolsó nap kedves színfolt-
ja volt a kollégiumba tapaszta-
latcserére érkezett Veszprémi 
Vegyipari Egyetem Kollégiumi 
Bizottságának részvétele az est 
programjában. összegzésképoen 
elmondhatjuk, hogy a rendez-
vénysorozat mind a résztvevők, 
mind az érdeklődők véleménye 
alapján sikeresnek és hasznos-
nak mondható. 

Ahhoz, hogy ez a hagyomá-
nyunk tovább erősödjék, ú j ta-
pasztalatokkal továbbfejlődjék a 
munka közösen érzett izgalmára, 
örömére és a benne megtalálha-
tó ..egy.üttes szórakozásra kell 

.mindenekélőtt törekedni. 
BUBREG ERZSÉBET t 

ÉNEKKARI JUBILEUM 

A jubileumi l-an?versenyen a kórus volt tagjai együtt énekeltek 
„utódaikkal". (Fotó: Ruszkai Károly) 

A Szegedi Egyetemi Énekkar 
fennállásának 50 éves jubileu-
mát november 29—30-án több 
rendezvénnyel ünnepelték meg. 
29-én 17 órakor dr. Bartha Lajos 
docens nyitotta meg a központi 
épület II. emeletén az énekkar 
fél évszázadát bemutató jubileu-
mi kiállítást, este pedig az egye-
tem aulájában az énekkar jubi-
leumi hangversenyére került sor. 
Ezen Kertész Lajos nyugalma-
zott egyetemi tanár, az énekkar 
volt karnagya József Attila em-
lékérem kitüntetésben részesült, 
amit üdvözlő szavak kíséretében 
dr. Rácz János rektorhelyettes 
adott át. Dr. Petri Gábor a 
SZOTE rektora köszöntötte az 
énekkart, és az Egyetemi Ta-
nács nevében a SZOTE Jubileu-
mi Emlékplakettjét, Vaszy Vik-
tor és Sapszon Ferenc pedig a 
Kórusok Országos Tanácsának 
oklevelét nyújtotta át a» együt-

tesnek és Szécsi József karnagy-
nak. Az öt évtizedes fennállását 
ünneplő énekkart a szegedi kó-
rusok képviselői is köszöntötték, 
majd dr. Bartha Lajos docens-
nek, az énekkar tanács-elnöké-
nek az ötven évet .felvillantó 
ünnepi megemlékezése után kez-
detét vette a hangverseny, ame-
lyen többek között Purcell. Bach, 
Händel, Liszt. Kodály. Bartók és 
Orf/-darabokat hallhattunk a ju-
bileumához méltóan szereolő 
énekkar előadásában. Külön 
örömet jelentett Szalma Ferenc-
nek, a kórus régi tagjának, az 
Operaház művészének föllépte, 
aki az Iván Szuszanyinból és a 
Don Carlosbó] énekelt egy-egy 
áriát. Az est legkedvesebb iele-
nete egyébként nr volt. amikorá 
kórus régi és ú j tagjai együtt 
énekelték el Kodály művét, a 

. IFolytatás a fc oldalon.) 

X m . évfolyam 16. szám 
1975. december 10. 


