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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 

Surányi Erzsébet a Pedagógiai 
Főiskola I. éves ének-zane szakos 
hallgatója. Tanulmányi munkájában 
példamutató. I. félévi vizsgáit je-
les eredménnyel tette le. Mint ta-
nulmányi csoportvezető nemcsak a 
saját , hanem csoportja tanulmányi 
színvonalának emelésére is nagy 
súlyt fektetett. A legjobb ered. 
ményt értek el az évfolyamon s ez-
zel elnyerték a DISZ Kari Vezető-
ség vándorzászlaját. 

Gulya Károly, a Bölcsészeti kar 
III. éves történelem szakos hallga-
tója. Tanulmányi és DISZ munká-
ját példamutatóan végzi. Kiváló 
munkájáért nagy kitüntetésben ré. 
szesnilt, Rákosi ösztöndíjat kapott, 
DISZ titkári teendői mellett szak-
mailag is állandóan segíti évfo. 
lyamlársait. Első félévi anyagból 
jeles eredménnyel vizsgázott. A vá-
lasztási békeverseny során kiváló 
munkát végez. 

Az Egyetemek és Főiskola Népi Együttesének 
bemutatója 

Április 13-án este tartotta az 
Egyetemek és Főiskola Népi 
Együttese első, széleskörű bemuta-
tóját a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A zsúfolásig megtelt nézőtéren 
professzorok, egyetemi dolgozók, _ 
d.ákok és az üzemek legjobb mun- £ 
lricai ül tek Minden Szám Illan I „ , ,1-1 „l. 

hálálja meg a dolgozók érdeklődését 
és szeretetét. 

Azok a középiskolás fiatalok, akik 
látták ezt a bemutatót, meggyőződ-
hettek arról, hogy egyetemeinken 
milyen nagy lehetőség van arra. 
hogy tehetségüket, művészi képes 

kásái ültek. Minden szám után 
•percekig tartó, zúgó twpsvihar je. 
leniette, hogy az együttes számai 
megnyerték dolgozóink tetszését. 

Az együttes műsorában egy évi 
működésének legszebb eredményeit 
mutatta be. A színpompás, eredeti 
szegedi népviseletbe öltözőit fiata-
lok vidám éneke és tánca gyönyököd-
tette a közönséget. Különösen nagy 
xikert aratott az együttes „Csoda-
furulya" c. száma, amelyet most 
mutattak be először és lelkesedéssel 
ajánlották az aznap választott egye-
temi képviselőjelöltünknek, Kará. 
csonyi Béla elvtársnak. A művészi 
ízléssel összeállított műsorban sze-
repeltek Andrejev; Körhinta c. ze-
nekari száma, népdal és táncfeldol-
gozások és Kodály Zoltán Kossuth-
díjas alkotása, a Kállay kettős. Va_ 
lamennyi szám után az volt az ér-
zésünk, hogy az együttes minden 
tagja tudatában volt a feladat nagy-
ságának és éppen ennek köszönhető, 
hogy a szebbnél-szebb számokat ko-
moly technikai és művészi felké. 
szültséggel tudták bemutatni. A 
hangulatnak és lelkesedésnek egye-
nesvonalú emelkedése az egész mű-
soron végighúzódott. Az első számo-
kat kissé elfogultan kezdték, de a 
műsor további részében fiatalos len. 
dületbe oldódott fel ez a hangulat-

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy az a hatás, amelyet a bemu. 
tató tett Szeged város dolgozóira, 
arra fogja ösztönözni együttesün-
ket, hogy még odaadóbban, még lel-
kesebben végezze munkáját és 

gyék kultúrforrada lmunk ügyét. 
Együttesünk nem elégszik meg aa 
eddigi eredményekkel. Várja az új, 
őszre hozzánk kerülő egyetemi hall. 
gutákat, hogy fokozott mértékben 
bevonhassa őket e nagyszerű mun-
kába. 

Ez a nap az együttes életében 
fordulópont volt. Úgy tekintünk erre 
a szereplésre, hogy együttesünk ez 
alkalommal lépett valódi hivatásá-
nak út jára : a nép szokásaiban, éle-
tében rejlő hatalmas kincsek fel-
tárásának, kiterjesztésének, művé. 
szi bemu'atásának útjára. A nép 
művészete, a mi nemzeti kultúrán-
kat éltető kiapadhalatlan forrta- Ezt 
az ut a t , ezt a hivatást tekintse 
együttesünk továbbra is szívügyé-
nek. 

Hering Béhi 

AZ EGYETEM BÖLCSÖDÉJE és 
napközi otthona ötéves tervü.ak ke-
retében nyilt meg, ahol dolgozóink, 
hallgatóink gyermekeit nagy szere, 
tettel gondozzák, állandó orvosi fel 
ügyelet mellett fejlődhetnek. Pár-
tunk és államunk gondoskodásából 
többszázezer forintos költségvetéssel 
építette egyetemünk a napközi ott-
hont. Itagyogó tisztaság fogadja a 
belépőt, a gyermekek bőséges táp-
lálékot kap.iak, sok játékuk van, s 
tanmenetszerűen foglalkoznak ve-
lük. így a szülők nyugodtan tanul-
hatnak, dolgozhatnak napközben, 
mert tudják, hogy pártunk, kor-

I Rákosi ösztöndíjas hallgató 
levele 

Hazánk fejlődésének, a szocia-
lizmus építésének újabb döntő ál-
lomásához érkeztünk. Május 17-én 
új válaszlások lesznek. Ebből az 
alkalomból nem árt, ha megnézzük, 
hogy mit kaptunk mi, fiatalok 
nyolc esztendő alatt pártunktól, 
dolgozó népünktől. 

Szegényparaszti szülőktől szár-
mazom. Szüleimnek a felszabadulás 
elölt mindössze két hold földjük 
veit, napszámmal, feles és harma-
dos föld megművelésével kerestéfi 
meg az eltartásunkhoz szükséges 
élelmet és ruházatot, öt 'esívérem 
közül cSak én tanulhattam tovább, 
A gimnázium első éveiben még tan-
díjkedvezményt sem kaptam. Sok 
nehézséget kellett leküzdenem. 
hogy tanulmányaimat folytatni tud-
jam. 

A felszabadulás után kezdődő új 
élet számomra is lehetővé tette ta-
nulmányaim folytatását. Nap, mint 
nap érzem a párt és a népi demo-
kratikus állam állandó támogatását. 
Középiskolai tanulmányaim elvég-
zéséhez minden támogatást meg-
kaptam: tandíjmentességet, tan 
könyv- és tanszerellátást, kollé-
giumi lakást. Azután az Egyelem 
Állam- és Jogtudományi Karára 
jöttem. A tandíjmentességen és az 
ösztöndíjon kívül az első év sike-
res elvégzése után 400 forint pénz-
jutalmat is kaptam, majd kinevez-
tek az Allamjogi Tanszékhez de-
monslrálornak havi 500 forint ösz-
töndíjjal. Ebben a tanévben meg-
kaptam a legnagvobh kitüntetést, a 
Rákosi Mátyás tanulmányi ösztön-
díjat. 

Ugy hálálom meg a pártnak, dol-
gozó népünknek boldog ifjúságo-
mat, hogy fáradtságo1 nem kímélve, 
tanulok és harcolok a béke megvé-
déséért, a választások sikeréért. 

TOROK LAJOS 

TAVASZI INDULÓ 
Robogj, robogj, te büszke május, 
szárnyalj magasba dal-madár, 
hasítsd ott fenn az azúr-Izéket, 
kiáltsd, kiáltsd, hogy jön a nyár! 

örök-szép nyár mit. tűz-tavasz vár, 
a testvériség tavasza, 
amelynek minden szirmát óvja 
hazám, ez izmos nagy haza. 

Május van, és mindenhol vagyunk. 
— Milliók szíve itt dobog! — 
Keményen védlek harcos tavasz, 
dalok csal lógjon szárnyatok! 

Előttünk nincs gát. erőnk biztos, 
— hisz májas a szülő-anyánk! — 
Zárt sorban minden proletárral 
előre édes, szép hazánk! 
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Л K í s é r l e t i F i z i k a i I n t é z e t m u n k á j á r ó l 
A Kísérleti Fizikai Intézet egyike 

az ötéves terv során legnagyobb fej-
lődést felmutató intézeteknek. Az 
új feladatok megoldásához pártunk 
és kormányzatunk a lcgmesszebbme. 
nő támogatást adta: az elmúlt év-
ben épült Béke-épület egy részé-
ben területi gyarapodás tetle lehe-
tővé, hogy mintegy 7<Xh haligató 
képzését az Intézet megfelelően el-
lássa. Az Intézel dolgozói Budó 
Ágoston Kossuth-díjas egyetem; ta-
nár, a Tudományos Akadémia lev. 
tagja vezetésével igyekeznek a rá-
iuk bízott sokrétű feladatot becsű 

Az Intézetben a széleskörű oiUai 
tó munka mellett tudományos kuta-
tómunka is folyik. A Magyar t u -
dományos Akadémia támogatásával 
két kutatócsoport dolgozik akadé-
miai témákon: az egyik csoport sí 
technikai szempontból is igen fon-
tos félvezetők elektromos tulajdon-
ságait vizsgálja, a másik pedig a 
Szovjetunióban is széles körben ta^ 
n ulmány ózott lumineszcencia-jelen* 
ségekkel foglalkozik. A szakszem-
pontból fejlettebb. főleg III—IV, 
éves hallgatók szakköri foglalkozás 
sokon kapcsolódnak be a tudomás 

ih-letesen elvégezni. Az előadásokhoz nyos kutatómunkába. Ezeken a 
kapcsolódó laboratóriumi gyakorta- lalkozásokon nemcsak az akadémiai 

111. »ves joghallgató • ltokat állandóan korszerűsítik, a l témák megoldásával kapcsolatban 

l-at an" megjegyzéseikről leránljuk I Az oktatószemélyzet nemcsak a 
a leple*, az ellenség meslerkedésére j különböző foglalkozásokon támogat, 
bukkanunk, azoknak a szavajárá- | ja a hallgatókat a fizikai ismeretek 
sára ismerünk, akik ilyen módon megszerzésében, hanem egyéni kon. 
akarják megakadályozni azt, hogy j znltác'-ókon is. Ezeken a jobb e.ö-
ifjúságunk továbbtanuljon egyete- ' menetelű hallgatókat hozzásegíti a 
meinken és mint mérnök, orvos, fizika egyes részeinek alaposabb 

kesébben végezze munkáját és új, mányzatunk gondoskodása során jó | vagy tanár építse szoci-alista jő-I megismeréséhez, a gyengébbeket nc-
meg jobban előkészített műsorokkal kezekben van gyermekeik nevelése. 1 vőnket. dig átsegíti a nehézségeken. 

Válasz esy levélre 
Podmaniczki Júlia ée Molnár 

Mária, a szarvasi áll. általános 
gimnázium érettségiző tanu'ói az 
orvos-egyetemi tanulmányi osztály-
hoz írt levelükben a többi közt az 
alábbi kéréssel fordultak a tanul-
mányi vezd'ő elvtárshoz; ' arra 
kérünk, légy szíves biztass bennün-, 
ket egy kicsit, hogy nem olyan 
nehéz ez az orvosi egyetem Allart 
dóan ijesztgetnek bennünket, hogy 
naayon nehéz a:, nem lányoknak , 
való..." 

Ifjú bará'ainknak, akik egyébként 
jeles tanulók, azt üzenjük, hogy 
népi demokráciánkban nincsen kü-
lönbség fiú és leány között, még g 
tanulmányi munkában sem. Pártunk 
és kormányzatunk hazánk minden 
becsületes fiatalja számára egy-
formán biztosítja a tanulás 'árgyi 
feltételeit és csupán az tlle'ökön 
múlik, hogy milyen mértékben 
használják fel azt céljaik elérésére. 
Tehát bátran jelentkezhe'nek a fel-
vételi vizsgára, 

De van egy pár kőzve'len 

számolási gyakorlatokon az elmé- | felmerülő problémákat tannhná-
letci összekapcsolják a mindennap: | nyozzák, hanem egy részük az Ir.s 
élet gyakorlati problémáival. Az In. tézet helyi üzemekkel kö'ött szocia-

Eíőadás a Kísérleti Fizikai Intézetben. 

tézet műhelyében a tanárjelöltek Ilista együttműködési szerzfidéscin-eík 
sza- megismerkednek a különböző mun-[teljesítéséhez nyújt segítséget. A 

vünk az ijesztgetőkhöz is, ha ,,ár- j kagép ekkel. kutatómunkák egységr.s irányítása 
céljából Budó Ágoston professzor 
az Intézet oktatószemélyzete szá-
mára hetenként rendszeresen fart 
szeniináriumszerü foglalkozásokat, 
amelyeken nemcsak a munka köz-
ben fe'merülő problémákat beszólít 
meg, hanem a kérdéses tárgykörben 
e'ért eredményeket is. 

Ztíllei Mihály 

AMiqji AZ ASSZONY a vacsorára 
főzött gombóclevest az asztalra 
készítette, Batla térdein lovagol-
tatta fiát. 

— Ugyan miért nem dobod le 
wa-gadról azt a lisztes ruhát, min-
den fehér lesz tőle, — figyelmez-
tette az asszony. 

— Jól van, — s tovább ölelgette 
" fiút, belisztezve az arcá', rö-
ridre nyirt fekete haját. _ Mi le-
szel kisfiam? — kérdezte a gye-
reket, talán csak azért mert mást 
nem tudott hirtelen kérdezni tőle. 

— Mi leszel, mi leszel, _ szólt 
közbe az anya. — Te sem tudsz 
mást kérdezni tőle, mindennap ezt 
kérdezgeted Ше, hát mi lenne? 
Molnár, mint te. 

— Anyám, én molnár nem leszek, 
— mondotta a fiú határozottan. 

A stülők elcsodálkoztak. Ilyet 
még soha nem mondott a fiú, min-
dig molnár akart lenni. 

— Hát mi leszel, fiám? Más nem 
igen lehetsz! Már nem szereted a 
malmot? 

— De szeretem, csakhogy én 
szanatóriumban akarok tanulnil 

— Hol, te? Szanatóriumban? 
Honnan veszed ezt a szanatóriu-
mot? Oda nem tanulni járnak az 
emberek. 

— Dehogynem, Vitéz Pista is olt 

tanul. 
— Ó Ham, az gimnáziumban ta-

nul, nem szanatóriumban. Ne-
vetlek mind a hárman, de a szülők 
hirtelen elszomorodtak. 

— No, olt fe nem tanulhalsz,! 
Чат. mi nem Vitézik vagyunk ám.' 

Batla Ttista a% е ^ у й е т т 
Hallgatva kanalazták a levest, 

utána n főzeléket, maguk elé bá-
mulva gondolkoztak. 

— Bizony az nem volna rossz 
taníttatni, jó esze van- a tanító úr 
is dicséri, dehát miből? Nincs hozzá 
tehetség. 

Akkor még nem tudták, hogy a 
lehetőség, ami nem volt meg szűk 
kis albérleti szobájukban, már el-
indult valahonnét napkeletről. 
Tankok és ágyúk kerekeivel gázolt 
el minden akadályt, ami • elébeáltt 
a molnár fia tanulásának. Így még 
azon az őszön, amikor megperdül-
tek a falvakban a dobok, meghir-
detni, hogy most m(jr béke van, 
elindult a molnár a fiával, Pistá-
val a városba, hogv beírassa a 
gimnáziumba Itt tűni ki, hogy 
Pista, aki szabad idejében a tanító 
segítségével készülődött a gimná-
zium tárgyaiból, az első osztály 
anyagát már tudja is. 

— No sebaj, fiam, hál akkor 
a másodikba mégy. Remélem, meg-
állód a helyed — mondta a molnár 
szelíden és elindult haza nagy elé-
gedettséggel, hogy örüljön az asz-
szony is. 

NEM IS CSALÓDTAK a fiukban. 
Nem hozott az haza egy intőt se-
Honem a nvolcadikban már bajok 
letlek. Udvarolgatott is Pista, 
amiért szülei haragudtak, így aka- j 
dozgalrjtt a tanulás. A lány, aki-
nek Pis'a udvarolj hallani sem 

akart arról, hogy n fiú tovább ta-
nuljon. Igaz, a szülők se, de nem 
azért, hogy összeházasodjanak. 

Az iskolai DISZ-ben apróra meg-
mutogatták a tovább'anulás összes 
lehetőségeit. Pistának nagyon 'e1-
szelt a dolog. Egyetemen tanulni 
mindig nagy kedve lett volna. De 
most, hogy hirtelen két kő közé 
esett, nem tudott dönteni. A meny-
asszony sírdogálva fogadta, ami-
kor találkoztak. 

— Igaz is, nem szeretsz te en-
gem, ha elmégy, ha iU tudsz 
hagyni. Mi lesz velem. Nem is tu-
dom, mit tegyek magammal. 

A szülők se akarták, hogy to-
vább tanuljon: 

— Te, Ham, már ezzel az iskolá-
val is jó állásba kerülhetsz. El-
végzed a munkád. megkeresed ami-
ből megélsz, ne törd magad. Így 
is tanulhatsz. Ne menj, látod, mi 
is öregszünk, apád is beteges, még 
néqy évig nem bir dolgozni. Se-
gítség kell lassan nekünk is. S a 
vállalat, ahová hívnak, 1200 forin-
tot fizet. Gondold meg, mit csi-
nálsz. Piros is úgy akarja, hogy ne 
tanulj már. 

DE PISTA ÉREZTE, hogy tudd-
sának csak az alapjai vannak meg, 
vgy döntölt, hogy csak egyetemi 
hallgató lesz. És az lett. 

Hanem az egyetemen nem érezte 
jól magát. A szülők is panaszkodtak 
egyszer-kétszer, De legfőbb, hogy a 

lány is egyre szemrehányóbb levcler 
ket írt. 

Pista lehajtott fővel járt, keveset 
tanult. Gondolataiban ot hon baran-
golt. órákon nem figyelt, felrezzent, 
ha szóltak hozzá. Egyszer osztály-
főnöke szólt neki: 

— Jöjjön be hozzám óra után, 
Balla elvtárs! 

Pista szorongott egy kics.t Bizto. 
san fejmosás lesz ebből. 

— Hej, — nem birok az otthoni 
gondoktól tanulni — gondo'ta. 

Szokatlan volt számára, hogy a 
tanársegéd nem kezdte leckéztetni. 
Pista elmesélte apróra, mi bár.tja. 

— Lelkiismeretlen vagyok, mert 
nekem segí'eni kellene szüleimet, 
nekem keresnem kellene, én meg az 
ő sorsúidat figyelembe sem véve el. 
jöttem tanulni. 

— Mennyi az ösztöndíja — kér-
dezte a tanársegéd. 

— Í20 forint havonta. — Ék ka. 
l>olt a Tanulmányi Osztálytól ka-
bátot. , 

— Igen, de anyagilag kellene tá-
mogatnom szüleimet — mondotta 
Icicsit bátortalanul, mert érezte, hogy 
ez igaz is meg nem is. Tudta ő, 
hogy a szülei kivárják már szive, 
sen azt a néhány évet, amit még 
tanulással tölt. Titokban nagyon 
büszkék tanárjelölt fiukra A ti~ I 
nársegéd arcán is látszott, mintha 
kételkednék Pista szavában. A fiú. 

nak menyasszonya siránkozó arca 
julott eszébe ... 

— Négy év nagy idő — mon-
dotta. 

A tanársegéd kicsit habozott, 
•majd szó nélkül átadott néhány 
sárgás, zörgő okmányI. neki. 

— Olvassa el, Bulla elvlárs — 
mondotta — és gondolkodjék 

A ZÖLDPECSÉTES okiratokon 
húsza aláírás, .„elutasítva" sző 
átfaskb&ott kacskaringózva. Dátum 
1S30. Az aktában az állt, hoyy 
Szi ts Jenő II. éves Oölrsészeflan hall. 
gafét, aki teljesen ávra és ojrrő 
testvéreinek eltartója, emellett !d. 
tűnő tanuló, eltanácsolják az cgver 
lemről. „mert olyan nyomorult 
anyagilag, hogy az egyetem nem tud 
ra;t'i segíteni". Aláírás: Vogel 
ei/yi temi ny.. r. tanár, a Diákjóléti 
II iratai igazgatója. 

Pista, aki hallat' már egy Ir.'AH 
arról, hogy is éllek a szegény s: il-
lők véletlenül egy< temrt jutrtt 
gyermekei a múltban, eddig nem 
nagyon figyelt az ilyen hesr.Mekre, 
úgy gondolta, „jó. hnay elmn't-', 

Most mélyen megdöbbent Szeme 
előli >itl l e f i f j f t Í:• — a s írgá < :mi 
okmány s rz a '«:•> , cli ta .itea''. 
Lcha't'it'a fejét, s talán ne»- is leöl 
szönt, mikor kiment a szobából. * 

Később úgy ére~.tc, lojy a: '." <?. 
I mrc igazán csak e-.ckbcii a napolt" 
')in érkezett meg. 

Tóth í r : a 
IV. éves orosz .«„•a'.os l.a i. , 'ó 


