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Az ápolók
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fontossága

:

Népi demokráciánkban
legfőbb
érték az ember, az egészséges, dolgozó, alkotó ember.
Az ó egészsége felett állanak őrt az egészségügyi dolgozók, akiknek feladatuk
kettős: megelőzés és gyógyítás. A
fcegelözésben
is, de főleg a gyógyításban domborodik ki egészségügyi közópkádereink nagy szerepe
ez orvosok mellet«.
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A' jó ápoló munkája nagyban
elősegíti a be.eg mielőbbi gyógyulását

Az ápolói hivatás nehéz, de a
legtisztább humanitás, melyet minden jó ápoló gyakorol, széppé és
nemessé teszi, s egyben megadja a
legnagyszerűbb
jutalmat, melyet
ember munkájáért kaphat. Ma már
az ápolást végző középkáder nem
szolgai végrehajtója az orvos utasításainak, hanem az orvos segítőtársa és értékes,
sokoldalú munkájával a gyógyítást, a betegellátást jobbá,
tökéletesebbé
t e S z i.
Állandóan a betegek kőzött lévén
megfigyeli a betegségei^ olyan kis
tüne l ét is, mely a vizitkor esetleg
elkerülné az orvos figyelmét. Megfigyelésüket
kellőképpen
értékelve és az orvos tudomására hozva nagy szerepük lehet a kórisme,
ret felállításában ós
kellemetlen
szövődmények
elkerülésében.
A jó ápoló lsimeri a
gyógyszerek hatásmechanizmusát és
adagjait. így válik teljes
egészében
l e h e t ő v é hogy minden beteg pontosan megkapja időben (pl- étkezés
előtt, vagy után) a megfelelő hat á s t és
mennyiségű
gyógyszert.
Jó h a a megfelelően képze't és fejlett középkádert orvos felügyelete
mellett injekciózásra is megtanít-

a gyógyító

munkában

juk, mert így szükség esetén orvos
irányításával orvosi
munkát
végezhet. Az egyes
betegségekkel
járó, illetve műtétek utáni étrend
ismerete is elengedhetetlen.
Sokszor egy étrendi hiba
helyrehozhatatlan. következményekkel
jár!
Gondos, jó ápoló osztályán még a
legsúlyosabb betegnek 6incs felfekvései A testi betegségek gyógyítása mellett nagyon fontos a betegek' és gyógyítók között
kiépített lelki kontaktus.
Elengedhetetlenül szükséges, hogy a beteg bízzék, ne csak orvosában, hanem az
ápoló-személyzetben isi A betegek
bizalmát, csak türelmes, munkáját
szerető,
a
legmesszebbmenőkig
pon'os és szorgalmas ápoló élvezi!
Ezzel szemben munkájának meg is
van a gyümölcse és öröme, s az
anyagi juttatások
helyett gazdagabb iutalom az esetleges munkatöbbletért.
Fejlesszék tovább szakmai és
politikai képzettségüket ápolóink

SPORT

í g y vizsgáztak . , ,
Természettudományi
kar.
A II. évfolyam geológus alapszervében legjobb eredményt eddig Jancsó Etelka és Koncz László
érte el. Minden eddigi
zárthelyi
és
villámdolgozatuk 5-ös. Szép
eredményt mutattak fel:
Németh
Tibor, Szalal Zsófia, Szőke Sándor
(1—1 tárgyból
van 4-es eredményük). A félévi
eredményekhez
képest hanyatlott:
Rimóczi Károly, Csáki Klára. Javult a munkája: BaKa Ilonának, Csiszár Gézának.
Az I. éven
szépen dolgoznak:
Földi Ervin, Szabó Pál.
Gyenge:
Fazekas Béla (orosz nyelv, kémia,
matematika
l-es).
Romlott
az
eredménye a félév
óta:
Kozák
Gabriellának és Zsíros Máriának.
A biológus alapszervezet I. évfolyamának 1/1. csoportjában
állattanból 3-nál rosszabb demostráció nem
volt. Hasonlóan
az
1/2. csoportban földtanból.
A Biológus alapszervezet III. évfolyamán egyetle n hallgató
sincs,
akinek minden demonstrációja 5-ös.
Feltűnően rossz eredmények
voltak oroszból: 7 tanuló kapott l-es
osztályzatot,
közöttük
több jó
tanuló is. Ugvlátszik, hogy
ezen
évfolyamon egyesek orosz
nyelv
tanulását
melléktantárgyként kezelik, nem látják e nyelv
tanulásának igen fontos szakmai és po.
litikai jelentőségét.

Kormányzatunk
felismerte a jól
képzett egészségügyi
középkáderek jelentőségét, amit az bizonyít,
hogy magas
színvonalú két éves
iskolákban szakmailag és
politikailag jól képzett ápolókat állít a
betegágyak mellé. A
középkáderek szorgalmának'
pedig ki kell
terjedni arra is, hogy szakmailag
továbbképezzék
magukat,
lépést
Főiskola
tartva a haladó tudománnyal
és
ezzel erősítsék meg mind a beteSok szakcsoport van, amely igen
gek, mind népi demokráciánk
be- szép eredményt ért el. Uyen például a másodéves a B/l. szak 3—4.
léjük helyezetj bizalmát.
csoportja, ahol magyar történelemDr. Sin Lajos
ből 4-en felül értek el eredményt.
az I. sz. Seb. Klinika tanársegéde Vagy például
a másodéves B/2.
szinlén
történelemből 4.8
átlagot
ért el. Vannak azonban- az elsőéves
Egyre szorosabb kapcsolatot teremt népi együtesünk hallgatóink közöht is szép számmal akik példamutatóan
teljesítették
kötelezettségeiket. Ilyeneka tömegekkel
Vajnai Sára, aki logikából, Kraj"
bizony nem jutott csovics Ilona történelemből, a máSzép márciusi napon indultunk ra is, annak
sod éven Szűcs Imre neveléstanból
első komolyabb vidéki
szereplé- hely. De ez nem is baj.
Ez az a jó hangulat, amit a szín- éti el jeles eredményt. Meg kell jesünkre. Mikor Makóra
megérkeztünk, sütött a nap és frissen, vi- padra is fel kell vinnünk. Pezseg- gyezni, hogy a másodévesek ebből
legjobban
a a tantárgyból nem a
dáman sétáltunk be a városba. A jen, lüktessen, éljen mindenki
nagyon ránkfér. szerepeltek, mert összesen két jeVs
jól berendezett Kultúrházban
elö- színpadon. Ez
ször magunknak
tartottunk
egy Nagy feladat előtt állunk. Egyéni lett. Jeles még Ványai Judit matekell bemu- matikából. Persze lehelne még Itt
ankétot a „Holnap mindenki tánc- munkánk eredményét
belfira pedül" című filmről. Lassan meg. tatnunk április 13-án a színházi a jókat sorolni, hisz akad
De
vannak,
telt a terem, a műsort
megkezd- fellépésünkön. Itt ismer meg ben- íük szép számmal.
lakossága. -Első akik nem Tanultak és gyenge eredtük, 6 a közönség
érdeklődése nünket a város
mindinkább növekedelt
A íorgó, és legfontosabb feladatunk, hogy ményt értek el. Például Kalácska
hófehér ruhás lányok
zsebkendő« megteremtsük a közönséggel azt a Lajos első éves egyes, egykeTtedes
kapcsolatot, azt a _ jó dolgozatokat irt.
táncát már meg
kellett
ismétel- fesztelen
nünk. A zenekar ls kitett magáért, hangulatot, mely a nézőknek iga
s az énekkar oly frissen énekelt, zán élményt ad. Ezt azonban csak
hogy öröm vplt hallgatni. A mű- akkor tudjuk megtenni, ha mi maHíuU
élmény a szereplés.
sor után végigdaloltuk a várost és gunknak is
foa vonaton is csak úgy
szárnyalt Szívből, teljes lelkesedéssel,
AZ ÁPRILIS 14-re tervezett kép.
a dal. Az emberek mosolyogtak, s kozott jókedvvel énekeljünk, mu- viselő jelölő nagygyűlés elmarad.
Lássa
a
vidám arccal tekintgettek
felénk. zsikáljunk, táncoljunk.
Azt hiszem, mindnyájan
éreztük, közönség, csillogó szemünket, túl- A NÉPKÖZTÁRSASÁG •Elnöki Taörömünket.
Teremtsünk nácsa hazánk felszabadulásának 8.
hogy milyen jó a dolgozó emberek- áradó
nek örömet szerezni .Jó látni, hogy olyan kapcsolatot a közönséggel, évfordulója, április 4. napja alkalmunkánk nyomán
felvidulnak az hogy érezzék azt, hogy amit a szín- mából kiváló munkájuk elismerésa- séül a Munka Ér<B?mrendet adomáemberek, s velünk együtt örülnek padon látnak, az az, övék, a
játjuk, a felszabadult nép
művé- nyozta dr. C z o n i c z e r G á b o r
vidám életünknek.
egyetemi tanárnak, a II. sz. BelMárcius 21-én, az MSZT
tánc- szete.
klinika vezetőjének
és
Bu dó
bemutatóján és
az Egészségügyi
Lelkesedéssel, teljes
szívvel
és Á g o s t o n
egyetemi tanárnak, a
Szakszervezet műsoros estjén sze- lélekkel,
tökéletes
felkészültség- Kísérleti Fizikai Intézet
vezetőjérepelt a tánccsoport.
A
műsor gel álljunk íje/yf április 13-án. Ezt
után együtt maradiunk és nótázni várja tőlünk dolgozó népünk, mely- nek.
kezdtünk.
Egyre többen álltak
kő.
A Szegcdi Városi Tanács Végresztahánovisták,
rénk és hallgatták
a
nótáinkat. nek legjobb fiai
értelmi- hajtó Bizottsága versenyre hívta az
Szállt a dal és megtöltötte a ter. élmunkások, a néphez hü
nézőtéren
ülni. üzemek, hivatalok Békekölcsön admet, végül velünk énekelt
minden- ségiek fognak a
minisztrátorait a III.
Békekölcsön
ki. Mikor csárdást játszo't a zene- Sokat várnak tőlünk. Igyekezzünk, jegyzési állományának
megóvására
kar, úgy forogtak a párok,
hogy hogy a várakozásnak méltóképpen és a hibamentes nyilvántartásra. Az
meg
is
feleljünk.
G.
J.
aki szvingelni akart még a csárdásOrszágos Takarékpénztár
szegedi
fiókja értékelte az eddigi eredményeket és megállapította, hogy az
első helyet a Szegedi
Orvostudományi Egyetem és a Szegedi Tudomagyar mányegyetem biztosította magának.
A katolikus klérus hivatalos lapja Józsefhez amiatt, hogy a
szolidári. Mindkét egyetem do!gozói komoly
tele van a nemzeti kormány
intéz- kormánnyal félig-meddig
kedéseinek
és
szabadságharcának sak voltak október 18~i kiáltványuk- eredményt értök et az eddigiek solegnyíltabb gyalázásával.
A
már- ban. A magyar püspöki kar, főleg a rán. Azonban vígyázniok kell, mert
ha- közvetlen utánuk halad a Szegedi
ciusi forradalom
nemzeti
létünk hercegprímás szolgálatkészsége
tártalan.
Nemcsak
pásztorlevelet
bo- Járási Tanács Végrehajtó Bízott.,
alapjaiban való megrenditését
jesága és mindent megtesz az első
csát
ki
a
magyar
püspöki
kar,
lenti e lap szerint és keserűen
pahely megszerzéséért.
naszolja fel, hogy március óta mi amelyben a híveknek vallási kötecsapatok,
EGYETEMEK és Főiskola népi
mindent szenvedtek. A Debrecenben lességévé teszi a császári
lelkészekkel egyiittf.se 1953. április
13"án, hétszékelő nemzeti kormányról, mini a nak való behódolásf a
hatalom bitorlóiról emlékeznek
meg együtt, hanem anyagi vonatkozásban főn este fél 8 órai kezdettel tartHám ja bemuta'ó előadását a
Szege.'I
a papok. Windischgrütz
Pestre tör- is támogatja a Habsburgokat.
a Nemzeti Színházban. Az előadásra
ténő bevonulásakor'és
az
osztrák János 8000 forintot ajánlott fel
pécsi szeretettel várja az Egyetem hallcsapatok által megszállt
területeken hadsereg céljaira, Szcifovszky
gatóit és dolgozóit.
püspök
és
a
székesfehérvári
kápta.
hódoló küldöttségek élén tett hűség,
nagyobb
összeget
nyilatkozatot a katolikus klérus
a lan ugyancsak
A Gazdasági Hivatal párta'ap"
hadse- szervezete május l-re felvonulási
Habsburgok mellett.
Windiscligratz ajánlott fel Windischqriifz
regének céljaira.
(Mérei Gy. jegy. dekorációs versenyre hívja ki az
elé ia hódoló főpapság élén maga a
zetéből.)
egyetem és főiskola
pártalapszernemzeti kormány
által
kinevezett
Az 1849 március 19-i hercegprí- velt. A verseny elbírálásának .szemhercegprímás, Hám János járult, aki
Jellasicshoz is elment ebben a mi. mást körlevél a kővetkezőket írja: pontjai: mennyire eredeti a dekoés
nőségben tisztelegni. A magyar ka„ ... Mind a magyar
egyháznak, rációs anyag: mennyire ötletes
a
tolikus főpapok, akiket a kormány, mind a hazának jólétét és boldogu- milyen mértékben kapcsolódik
dekorációs
anya«
(ábra)
az
illetélását
csak
úgy
lehet
remélni
és
meg.
sőt az egész nemzet semmiféle érveterületén folyó
ha ő Szent Felségének kes alapszervezet
lése, fenyegetőzése se tudott rábírni szilárdítani,
munkához. Horváth József
pártarra, hogy a haza oltárára áldoza- szerencsés fegyverei legyőzik ¡azt a titkár.
tokat hozzon, a császári csapatokkal gonosz lázadást, amel>/ az országban
Ő Szent Felségének
és
szemben homlokegyenest
ellenkező tombol...
SZEGEDI EGYETEM
a A' Szegedi
magatartást tanúsítottak. A magyar hősi hadserege vitéz vezéreinek...
Tudnmánvegvefem. Orvontörvényes
rend
helyreállításáért
egyetem
é s Pedagőeiai FőtskoU Inpla
katolikus főpapok önként
ajánlották
örökre
le
vaginink
nagy
mértékben
Felelős szerkesztő: Túrv Géza
fel Windischgratznek
hálaadó istenkötelezve...
Kötelességünk
Ő Szent Wadla: Az MDP Egyetemi és Főiskolai
tisztelet megtartását és hódoló kül- Felségének .,, legmagasabb
Pártbizottsága, a
Tudománvecrvetem
szándé, rektora,
az Orvosegvetem dékfínt«,
döttség menesztését az uralkodóhoz kcival erőnk megfeszítésével
együtt- a1 Főiskola Igazgatója, a DISZ és a
és iamikor az udvar a
küldöttséget működni és a császári hadsereg szeSzakszervezetek
Telefon: 34—54
nem engedélyezte, bocsánatkérő
és rencsés előrehaladását
hatáskörünHmagyarázkodó
levelet
küldöttek kön belül teljes igyekezetünkkel
előCsongrádmesvei Nvorrjaicarl V.
tnind Ferdinándhoz,
mind
Ferenc segíteni és előmozdítani"
Szeged, 1225

A katolikus klérus hazaárulása 1848-49-ben

Felelős vezető; Vincze

GyOrgy

MEGKEZDTÜK AZ UJ EGYETEMI PALYA ÉPÍTÉSÉT
Vasárnap a kora reggeli órákban
•1 Bölcsész Kar hallgatót megkezdték
az új egyetemi pálya
munkálatait.
Öntudatos
lelkesedéssel és fiatalon
akarással Jó munkát végeztek.
A
többi karoktól is
hasonló
lelkes
munkát várunk, hogy (gyarapodhassunk sportlétesítményeinkben is.
Eredményeink!
Labdarúgás.
Csapatunk
március
22-én
Nagylakot
4:3
arányban
győzte le Makón. Ezzel bekerült
a
megyei bajnokság I. osztályába. Első
mérkőzését 29-én Csanád csapata ellen 5:1 arányban nyerte meg.
Tartalékok
kari
bajnokságainak
eredményei: Jogi Kar—Ped. Főiskola
2:1: TTK—Bölcs. Kar 3:0; Orvosegye
tem—Ped. Főiskola 3:3; Jogi K a r Bölcsész Kar 2:0. Első helyen áll a
Jogi Kar és a TTK.
Röplabda. Férfi
csapatunk
29-én
rendezett
osztályozó
mérkőzésen
mindkét ellenfelét legyőzve bekerült
a megyei
bajnokság I. osztályába
Ugyanekkor a Ped. Főiskola:
férfi
röplabdacsapata a szegedi
csapatok
részére rendezett villámtornát nyerte
meg.
Kosárlabda.
A
Tudományegyetem
név alatt Induló II. férfi csapatunk
legyőzte a Szegedi
Lokomotív csa
patát, A Ped. Főiskola férfi csapata
az MTSK, női csapata pedig a Vör'is
Lobogó felett aratott gvűzelmet.
Kézilabda. TTK—Pecl. "Főisk, 1?:8:
Jogi Kar—Orvosegyetem 7:4.
Mindkét eredmény meglepetés.

Úszás.

A szegedi sportkörök

télf

sportversenyén II. helyen végzett aí
Haladás, a
senlorok
versenyében
azonban I, helyen végzett.
Birkózás. 1953. évi Magyar Nép_
köztársaság kötöttfogású bajnokságán
szerepeltek birkózóink. Komoly
sikernek könyvelhetjük el Vereb Dór
Ferenc IV. helyét a. pehelysúlyban.
Olimpiai bajnokok és a kiváló m a .
gyar versenyzők
mellett fiataljaink
megálltak a helyüket.
Atlétika.
a tavaszi háziversenyeit
biztató eredmények születtek. Fülöp
(FöLsk) 12 m-en
felüli
súlylökése,
Fiedler, Tóth 6 m.en felüli ugrásaS
komoly eredmények a
versenyidény
kezdetén.
Asztalitenisz. Az „egyetemi és főiskolai tizek
bajnoksága"
eredményei. Férfiak: 1. Lukács (Orvosegye.
tem); 2. Sebők (Főiskola): 3. Kende
(TTK): 4. Palásthy (Jogi Kar).
Nők:
1. Técei (Orvosegyetem), 2. Sági (Főiskolai); 3. Zarándi (TTK); 4. Vekerdl
(TTK). Ezen a versenyen Indultak a
nem Haladásba
versenyző egyetemi
hallgatók is, de mind a férfi, mind
a' női vonalon a Haladás versenyzők
győztek. Ezen eredmények élő példák azon hallgatók felé, kik Idegen
egyesületekben sportolnak, hogy
ai
Haladásban nagyon nagymértékű
a
fejlődési lehetőség.
öntudatos é g v e .
teml hallgatóknak
munkahelye, közössége az Egyetem, itt a helyük a
eportmunkában ls.
•. .

Takarékoskodjunk forintjainkkal
ötéves tervünk teljesítésében igen
fontos szerepet tölt be a takarékosság. Az ország dolgozói tudják ennek jelentőségét és mind többen t e .
szik magukévá
a
takarékossági
mozgalom
célkitűzéseit.
Minden
megtakarított forint hazánk felemelkedését a szocializmus
gyorsabb ütemű építését szolgálja. Gerő
elvtárs kongresszusi beszédiben ezt
mondja: ,,Munkásosztályunktól, dol.
gozó. parasztságunktól,
népünktől
azt kérjük, hogy addig is, amíg
hatalmas beruházásaink révén iparunk és mezőgazdaságunk nagy tömegben fogja ontani a legkülönbözőbb fogyasztási javakat, takaré.
kosbodjunk a magánéletben Is.'4
Egyetemünkön is megindult a t a _
karékossági mozgalom és megállapíthatjuk, hogy népgazdaságunkat
jelentős összeggel segítették egyetemi dolgozóink. Meg kell érteni az
egyetemi dolgozóknak is, hogy s a ját életük felvirágoztatása szorosan

összefügg az egész nép jólétével.
Ne becsüljük le a kis összegeket
sem. mert ezek a kis összegek mil_
Hókat tesznek kl az egész országban és ezek a milliók segítik Sztálinváros, a November 7-e Erőmű,
számtalan bölcsőde, napközi otthon,
pgyetem építését
Egy dolgozó elmondta, hogy né«
hány forinttal kezdett takarékos«
kodni Amikor már 15—20 forintja
volt, beváltotta nyeremény
betét,
könyvre és így gyűjtötte össze •
nyári üdülésre a pénzt.
A Szovjetunióiban az egyéni t a k a rékosság szélei tömegmozgalommá
fejlődött és szinte minden dolgozónak v a n betétkönyve.
Ebben is követve a szovjet nép
példáját, segítsük hazánkat f o r i n t jaink megtakarításával, hogy minéí
több gyár, műhely, lakóház épül.
jön.
' Sós Sándor Jóasef

Fejlesszük tovább a Korroziós Figyelő Szolgálatot
Fokozatosan
növekvő
iparunk
szempontjából egyre fontosabb leaz
a korrózió kérdése. Sb a körülmény
tette szükségessé, hogy az ipar és
a kutatás kapcsolatát
szorosabbra
fűzzük. Ezért született meg az a
gondolat, hogy az egész országra
kiterjedő „Korróziós Figyelő Szolgálat"-ot szervezzenek. Mivel a
veszprémi Nehézvegyipari
Kutató
Korróziós Osztálya
e
hatalmas
munka irányítását egyedül nem tudja elvégezni,
a
szegedi
Tudományegyetem
Általános és Fizikai-Kémiai Intézete vállalta a Figyelő Szol.
gálát irányítását Csongrád megyében.
Ennek érdekében lett megtartva a
múlt hónapban a korróziós ankét.
Az első előadást dr Kovács Klára
helyettes osztályvezető tartotta meg.
Részletesen ismertette a
Figyelő
Szolgálat eddigi munkáját, melynek eredménye évi 7 millió megtakarítás volt.
Dr. Bácskai Gyula, a Korróziós
Osztály vezetője két modern vé.
dőeljárást Ismertetett, a katodos
védelmet és a fémszórást.
A katódos védelem főleg csővezetékéknél, tartályoknál és kazánoknál
biztosít megfelelő védelmet. A f é m .
szórást pedig olyan fémeknél alkalmazzák, melyek nem elég ellenállók
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a külső behatásokkal szemben. Eze.
kel megfelelő fémmel például alumíniummal — vonják be.
SoKi Mihály tanársegéd az inhi.
bitorok alkalmazásáról t a r t o t t előadást. Az inhibitorok, azaz a korróziót nagymértékben csökkentő a n y a .
gok úgy fejtik ki védőhatásukalt,
hogy a fémen kialakult galvánele.
mek működését erősen gátolják.
Az egyes előadások után az üzemek képviselői kérdések f o r m á jában ismertették üzemük korrozóiós problémáit.
Az üzemek egyre növekvő érdeklődése azt bizonyítja, hogy a F i g y e .
lőszolgáLat elérte célját és meg van
a lehetősége arra, hogy a jövőben
még hathatósabb támogatást n y ú j t son üzemeinknek.
Az ankét végén dr. Kiss Árpád
professzor hangsúlyozta, hogy ez
az ankét csak kezdetét jelentette a n nak a mozgalomnak, melyet a világon eddig csak a Szovjetunióban
valósítottak meg 'és amelynek fel.
adata az ipar hathatós támogatása
és segítése a korróziós
kérdések
megoldásában.
Üzemeink korróziós
kérdéseinek
figyeLemmel kisérése és lehető leggyorsabb megoldása nagymértékben
elősegíti majd ötéves tervünk megvalósítását.
Kiss László

NEM S Z A B A D

LENNIE

A csontot, almacsutkát nem a gimnáziumba akartam én dobni
hanem az utcara!?
.... t.
'

