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• Holnap tüntetnek a diákok 

„Hozzatok 2000 fUlérl! 
A rektor az első sorban megy 

ff 

Az országos demonstráció 
megszervezéséről a hallgatói 
önkormányza tok országos 
szervezete, az OFÉSZ március 
16-án Budapesten megtartott 
rendkívüli választmányi ülésén 
döntöttek (erről lapunk már-
cius 17-i számában olvashat-
tak). Mint Béla Évától, a JATE 
hallgatói önkormányzat (HÖK) 
elnökétől megtudtuk, ezen a 
fórumon határozták el azt is, 
hogy az egyetemi városokban 
egységesen március 22-én tar-
tandó demonstráció minden 
résztvevőjét arra szólítják fel, 
vigyen magával 2000 fillért, 
azaz 20 forintot: az összegyűj-
tött filléreket az ország diáksá-
ga a felsőoktatás fejlesztésre 
szánja. Egyelőre bankszámlán 
helyezik el és csak akkor adják 
át a kormánynak, amikor az ki-
dolgozza a felsőoktatás fejlesz-
tési koncepcióját, illetve fej-
lesztési törvényt alkot a Parla-
ment, amelyben a felsőoktatás 
finanszírozását is szabályozza. 

Mindezekben több utalás 
rejlik az előzményekre és a 
várható következményekre. A 
március 12-i kormánydöntés 
tandíjra vonatkozó részlete egy 
tárgyalássorozatot szakított fél-

Ma 2000. 2000-ben? - ezt a címet kapta a szórólap, 
amelyen a holnapra tervezett demonstráeióra hívják a 
diákönkormányzatok az egyetemi és főiskolai hallgatókat. 
A felhívás szerint a demonstráció tiltakozás az ellen, hogy 
a diákoknak és családjaiknak értelem és cél nélkül kelljen 
fizetni (tandíjat!); tiltakozás az ellen, hogy a kormányt 
csak a bevétel érdekelje és ne törődjön a ráfordítással. 

be és komoly szakmai előké-
születeket tett használhatatlan-
ná. A tandíj ügyét minden ér-
dekegyeztetés nélkül és az ed-
digi szakmai megállapodásokat 
(sőt a saját, alig két hónappal 
korábbi javaslatát is) semmibe 
véve kiragadta a felsőoktatás 
egészét érintő, fejlesztést célzó 
programból . Hallgatónként 
2000 forinttal számolva az in-
tézmények költségvetésének 
csak 2 százalékát tenné ki a 
tandíj, ami nem segítene az 
egyetemeken, de nehéz helyzet-
be hozna sok diákot és család-
jaikat. A hallgatók arról érte-
sültek, hogy ráadásul a költ-
ségvetés „elnyelni tervezi" a 
tandíjat (bár ez a pénzügyi cso-
magterv 170 milliárdos bevé-
teli többletének 0,3 százalékát 
sem tenné ki). 

A holnapi demonstráció ak-

kor érné el a célját, mondják a 
diákok, ha a kormány vissza-
térne a tárgyalásos módszerhez 
és politikai helyett szakmai 
döntéseket hozna. Legelőször 
azt, hogy a tandíj témáját nem 
önmagában, hanem a felsőok-
tatás fejlesztési elképzelések 
részeként kezeli. Ez egyszerű-
sítve annyit tesz: ha tandíj, ám 
legyen, de csakis fejlesztésre! 
Ha a demonstráció nem éri el a 
célját, az OFÉSZ fontolóra ve-
szi a tiltakozás következő lé-
péseit. 

A szegedi diákok holnap 
délután fél 3-kor gyülekeznek 
a Dóm téren, illetve az Aradi 
vértanúk terén; innen vala-
mennyien a Dugonics térre 
mennek, ahol 3-kor Garam-
hegyi Ábel, a JATE Természet-
tudományi Kar HÖK-elnöke 
beszél. A résztvevők (infor-

mációnk szerint az oktatói kar-
ból is sokan elmennek és kép-
viseltetik magukat a szakszer-
vezetek) fehér szalagot tűznek 
ki, megkülönböztetve magukat 
a jelenlegi „kékszalagosoktól"; 
a fehéren fekete pont lesz, ami 
a kormánynak jár a hibáért és 
a bizalomvesztésért. A 2000 
filléreket egy bábu hatalmas 
zsebébe teszik; előzetes hírünk 
szerint a bábu fizimiskája kife-
jezetten hasonlít a pénzügymi-
niszterére - a zsebe nemkü-
lönben. 

Holnap délután 2 órától rek-
tori, illetve főigazgatói szünet 
lesz a szegedi felsőoktatási in-
tézményekben. Megkérdeztük 
dr. Mészáros Rezsőt, a JATE 
rektorát, hogy más módon is 
támogat ja-e a hallgatók de-
monstrációját? 

- Az első sorban megyek a 
Dugonics térre. Megértem, 
hogy a hallgatók a tandíj ér-
telmetlen bevezetése ellen de-
monstrálnak, de közöltem a 
képviselőikkel, hogy nézetem 
szerint a bejelentett kormány-
csomag a felsőoktatás egészére 
rendkívül hátrányos következ-
ményekkel jár, s egyáltalán 
nem bánnám, ha ez ellen tün-
tetnének. A tandíj ügye nem ra-
gadható ki az egészből! Látni 
kell. hogy a költségvetéscsök-
kentés, a létszámleépítés, a 
bérkorlátozás lehetetlen hely-
zetbe sodorja az egyetemeket, 
viszont ettől nem fog megin-
dulni a magyar gazdaság. 

S. E. 

MIRŐL IRT A DM? 

• Fodor Gábor kérésére 

Nagypéntek: tanítási szünet 
Fodor Gábor művelődési és 

közoktatási miniszter nyílt le-
vélben fordult az oktatási in-
tézmények vezetőihez és a ne-
ve lő tes tü le tekhez kérve: 
amennyiben elfogadott munka-
tervük lehetővé teszi, biztosít-
sák, hogy nagypéntek tanítási 
szünet legyen iskolájukban, 
mivel az utóbbi időben sok 
szülő kereste meg a miniszté-
riumot ezzel a kéréssel. A le-
velet a minisztérium sajtóosz-
tálya hétfőn juttatta el az. MTI-
nek. 

Hazánk állampolgárainak 
alkotmányosan biztosított és 
mindenkoron joga a szabad 
vallásgyakorlás. Ebben sem-
miképpen nem akadályozha-

tók, vagy gátolhatók meg - tar-
talmazza a nyílt levél. A min-
iszter kitér arra is, miszerint a 
tanév rendjéről szóló tavaly ta-
vasszal hozott miniszteri ren-
delet nem a húsvét előtti hetet 
határozza meg tavaszi szünet-
ként. Fodor Gábor leszögezi, 
hogy e helyzetet ő már „adott-
ságként" örökölte és nem tartja 
lehetségesnek, hogy a rendele-
tet megváltoztassa. Ezért a to-
lerancia és a kölcsönös megbe-
csülés erkölcsi követelményé-
nek nevében arra kéri a peda-
gógusokat, hogy annak a 10 
napnak a terhére, amelyet jo-
guk van szabadon felhasználni 
biztosítsák, hogy nagypéntek 
tanítási szünet legyen. 

1 H Í R - 1 K O M M E N T Á R 

Szegény szegénypárt 
A Magyar Köztársaság hivatalos lapja rendszeresen közöl 

információt a pártok pénzügyi mérlegéről. A Magyar Köz-
löny 21-es számában, a közlemények, hirdetmények rovatban 
kapott helyet a Szegények és Kiszolgáltottak Szövetségének 
1994. pénzügyi zárómérlege. A szövetségnek tavaly egy fillér 
bevétele és egy fillér kiadása sem volt, kasszájában egyetlen 
fillér sincs. 

DÉLMAGYARORSZÁG 80 éve 
Hogy élnek a haditudósítók? 

A haditudósító néha ötven 
órát is a lassan cammogó vo-
naton ül, gyakran pedig sze-
kéren, vagy lovon haladnak 
céljuk felé. Szerbiában a ká-
tyús, rossz úton az is meg-
esett, hogy egy ilyen haditu-
dósítót szállító szekér az út-
menti mély árokba fordult s 
az utánuk jövő szekér a szür-
kületben alig vette észre a 
kollégák eltűnését. A haditu-
dósítók impresszióikat fel-

jegyzik s a bóséges tapaszta-
latokból hosszú időre marad 
egy s más megírni való. Ha 
elül a harci zaj és pihennek a 
szemben álló harcosok: a ha-
ditudósítóra nyugalmasabb 
napok virradnak. Valamelyik 
kis, a harctérhez közeleső 
városban ütik fel a tanyájukat, 
ahol különféle szórakozások-
kal ütik agyon az időt és vár-
ják az újabb parancsot. 

(1915. március 21.) 

DtLMAGYARORSZAG 40 éve 
Törlesztettek adósságukból a Cipőgyár dolgozói 

A Szegedi Cipőgyárban a 
dolgozók és a műszakiak kö-
zös munkájának eredménye-
ként a felszabadulási műszak 
első három napján 1299 pár 
cipóvei teljesítettük túl ter-
vünket. Szabászatunk 1580 
párral, tűződénk 130 párral, 
aljazó üzemrészünk pedig 
1300 párral teljesttette túl ter-
vét és ezzel jelentősen hozzá-
járultak dolgozóink az első 

negyedévi elmaradásunk tör-
lesztéséhez. 

Sajnos, a jó munka mellett 
rosszal is találkozunk. Trám 
Erzsébet és Agócsi Sándor 
felsőbőr szabászok munkája 
ellen minőségi kifogás merült 
fel. Ezeknek a szaktársaknak 
javítaniuk kell munkájukon. 

Balogh István 
(1955. márc. 22.) 

DÉLMAQYARORSZÁQ 4 ÉVE 
Itt az ötezres 

„Szép, szép, kár, hogy csak 
kettőt adnak belőle a havi fi-
zetéskor" - mondja majd a 
bérből és fizetésből élő ma-
gyar átlagpolgár, amikor elő-
ször veszi kezébe a jövő héten 
forgalomba kerülő új, ötezer 
forintost. Nem is igazán érti, 
miért volt olyan sürgős a be-
vezetés, hiszen emlékezete 
szerint egyszer sem fordult 
elő, hogy belefáradt volna az 
ezresek számolgatásába. Még 
sokáig elboldogult volna a 

zöldhasúakkal. A nagy pénz-
ben utazók ugyanakkor már 
régóta várják a új bankjegyet, 
egy mill iós nyugati autó vé-
telárának leszámolása egyene-
sen időpocsékolásnak számí-
tott. Az ezerforintosokat leg-
inkább talán a nagyobb ban-
kok pénztárosai unhatták, ami-
kor talicskaszámra hordták a 
páncélterembe - természetesen 
kétszeres átszámolás után. 

(kovács) 
(1994. márc. 21.) 

Ez aztán az igazi szegénysé-
gi bizonyítvány! Ezt hajazni 
sem lehet. 

Egy párt, amely van, de a 
számszerű mutatók szerint 
nemlétező. Egy párt, amely 
egyetlen élőlényhez sem ha-
sonlítható, hiszen nem eszik, 
nem emészt, tartaléka sincs, s 
csak vegetál. Egy párt, amely 

elüt a fajtájától, mert a többiek 
egészen másfajta életreakció-
kat mutatnak. Azok (pénzt) za-
bálnak. (sokszor) túlpörögnek, 
ránk telepszenek. 

Nekünk, szegényeknek és ki-
szolgáltatottaknak bizony a 
pártja is szegény és igy kiszol-
gáltatott. 

Djszászi 

• FKGP 

Pancza István az elnök 
Új tisztségviselőket válasz-

tott a Független Kisgazdapárt 
március 18-án, szombaton a 
párt Csongrád megyei vezető-
sége élére. A 123 tagú megyei 
vá lasz tmányi ülésen nagy 
többséggel Pancza István or-
szággyűlési képviselőt válasz-
tották megyei elnöknek. A fő-
titkári tisztségében Csanádi Já-

nosnét erősítették meg. A part 
ügyvezető alelnökének Széli 
Ferencet, alelnökeinek pedig 
Imre Bélát, Szabó Imrét, Ta-
nács Vilmost, Fejes Ferencet 
és Horváth Ferencet választot-
ták. A párt gazdasági igazga-
tója Csehák János, a főügyész 
pedig Beke Zsolt lett. 

• Újra j e l en tkez ik iskolai 
toplistánk, ezúttal a Ságvári 
gimnázium 4.A osztályának a 
jóvoltából. A diákok kedven-
cei t itt o l v a s h a t j á t o k , ha 

Fotó: Révész Róbert 

l egköze lebb ti sze re tné tek 
szerepelni rovatunkban, ak-
kor írjatok címünkre - ne fe-
lejtsétek el ráírni a borítékra: 
SuLista! 

1. Mctallica Seek and destroy 
2. Scooter Hyper, hyper 

Stop it you're killing me 3. Therapy? 
Hyper, hyper 
Stop it you're killing me 

4. Nirvana Lithium 
5. The Prodigy Voodooo People 
6. Neoprimitív 16 tonnás törpe 
7. Green Day Basket Case 
8. The Cranberrics Zombie 
9. Megadeth Symphony of destruction 

10. Philotes Gyökerek 

A Z IFJÚSÁGI 
H Á Z B A N 

ma: 17 órakor: Termé-
szetbúvár klub. Hogyan 
köthetsz barátságot a di-
nókkal? Diaképes előadás 
a dinoszauruszokról. Elő-
adó: Dr. Szónoky Miklós 
geológus; 19 órakor. Si-
kerpódium: „Kelj föl te 
szemét, itt a kibontako-
zás. . ." Eszterházy Péter 
közírói munkáiból; 

h o l n a p : 16.30 órakor 
ingyenes jogi tanácsadást 
tart dr. Szokol Márta; 17 
órától videóklub: angol fil-
mek eredeti nyelven - The 
Elephant Man ((.: Dávid 
Lynch, 1980); 17.30-kor 
Agykontrollosok találko-
zója (idén végzettek részé-
re). Előadó: dr. Dómján 
László; 

Bukta Imre képzőmű-
vész kiállítása. 

| D M P R O G R A M A J Á N L A T 

MA 
S Z Á Z S Z O R S Z É P SZÍN-

HÁZ a Százszorszép Gyer-
mekházban - Kököjszi bérlet-
ben: 10 és 14.30 órakor Tóbiás 
mester és barátai. Kié a ház?; 
14 órától óvónők klubja. 

„AZ IDEGENEK KÖZ-
TÜNK V A N N A K " címmel 

látható fantasztikus képzőmű-
vészeti kiállítás a Százszorszép 
Gyermekházban, március 31-
•g-

ÁLTALÁNOS NYELVÉ-
SZETI ISMERETEK tanítása 
alsó tagozatban címmel Bácsi 
János tart bemutató órát és elő-
adást 14 órától a JGYTF I. sz. 
Gyakorló Általános Iskolában 
(Boldogasszony sgt. 58.). 

INGYENES JOGSEGÉLY-
SZOLGÁLAT működik az If-
júsági Információs és Tanács-
adó Szolgálatnál 14-16 óráig. 
Arany János u. 7., tel.: 310-310. 

A FINN MAGYAR BARÁ-
TI KÖR rendezvénye 17 óra-
kor kezdődik a városháza föld-
szinti klubtermében „A Finn 
zene Sibeliustól napjainkig" 
címmel. 

A C S E M E T E BIOKER-
TÉSZ Szakosztály keretében 
dr. Pápai Valério tart előadást 
Gyógynövények szerepe a táp-
lálkozásban címmel 17 órakor, 
a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola k lubhe ly iségében 
(Boldogasszony sgt. 6.). 

KÓRUSPÓDIUM A BAR-
TÓKBAN (Vörösmarty u. 3.). 

Este 6 órakor a Magyar Hon-
védség Szegedi Helyőrségi 
Klub Bárdos Lajos Vegyeskara 
és a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola I. sz. Gyakorló Iskola 
Bartók Gyermekkórusa hang-
versenye. 

A JATE KLUBBAN 20 
órától a River együt tes un-
plugged koncertje. 

A SZOTE KLUBBAN 20 
órakor Nádas György és Boncz 
Géza estje. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
BAN vidómozi : 18 órakor 
Hair. 22-kor: Dours. 

HOLNAP 
S Z Á Z S Z O R S Z É P SZÍN-

HÁZ a Százszorszép Gyer-
mekházban - Bobojsza bérlet-
ben: 10 és 14.30 órakor Tóbiás 
mester és barátai. Ki segít Tó-
biásnak? 

A KISKERTEKBE JAVA-
SOLT csemege és borszőlő 
fajták cfmmel Ésik Andrásné 
tart előadást az érdeklődőknek, 
délután 2 órakor, a Bartók Béla 
Művelődési Központban. 

PSZICHOLÓGIAI TA-
NÁCSADÁST tartanak 15-17 

óráig a I f júság i Irodában 
(Arany J. u. 7.). 

M A D A R Á S Z KLUB: A 
Durrel-ál latkert és a Jersey 
Vadvédelmi Alap címmel Soós 
Endre tart előadást 17 órától a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban. 

BIBLIA A TÁRSMŰVÉ-
SZETEKBEN: Aki a törvényt 
igazán jelentette meg cfmmel 
Csabai Tamás tart előadást 
18.30 órakor, a Juhász Gyula 
Művelődési Központban. 

AZ AURA TERMÉSZET-
G Y Ó G Y Á S Z KLUBBAN 
(Kálvária sgt. 14.) 18.30 órától 
Boros Imre tart előadást Atlan-
tisz angyalai címmel. 

A TAMÁSI ÁRON KLUB-
IBAN 19 órakor Blues kocsma. 

AZ AMIGA KLUBBAN 
(Arany János u. 7.) 17 órától 
Assembly programozás. 

A JATE KLUBBAN 21 
órakor lesz a Nyers együttes 
lemezbemutató koncertje. Ven-
dég: a Cassiopeia együttes. 

A Z A L K 0 T 0 H A Z 

(Árboc utca 1-3.) foglalko-
zásai - ho lnap: 15 -18 
óráig f azekas szakkör 
(gyerekeknek) és hímzés. 


