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A Női Klinika életadó munkája
** 'A napokban
szerkesztőségünk
levelet kapott Aradi Imréne
kendergyári
dolgozótól.
Mint írja,
nem halaSEthalja el, hogy megemlékezzék a Női Klinika dolgozóinak
cuaadó, fáradtságot
nem ismerő
munkájáról.
Aradiné elvtársnőnél a szülés előtt komplikációk léptek fel. Nagyon meglepte őt az az
elővigyázatos kezelés, melyben az
első pillanattól kezdve
részesítették. Levelét így fejezi be:
„A
klinika dolgozóit egy cél vezette;
•hogy vissza tudjanak adni az életr.ck. Külön meg kell köszönnöm a
professzor úrnak, az egész
orvosi
J'tarnak és a nővéreknek azt a sze1tető gondoskodását, amellyel
élettM és minden betegtársam
élete
felett őrködtek.''
A klinika valóban
megérdemli
*zl a dicséretet
Különös» két osztály: a Szülé•zeti.osztály és a Rákszűro-állomás
munkáján keresztül
mérhelő
le
t z í hogy a klinika dolgozói magukévá tették a jelszót: Hazánkban
legfőbb érték az ember! — a dolgozó ember, a dolgozó nő, akinek
egészsége a legelső a szocialista or»ostudomány számára.
Batizfalvy János
professzor a
következőket
mondotta
erről:
^Minden orvosi szakma sohat kötzönhet az élenjáró szovjet
tudománynak.
Különösen hálásak
va-

szére biztosított
legmesszebbmenő
állami támogatással magyarázható.
Jelenleg 60 újszülöttet
gondoznak. A kicsinyek, miután a „melegítőben" megbarátkoztak a világgal, üvegfalú, ragyogó kórtermek,
ben kapnak ágyacskát. Anyukáik
külön csendes termekben pihennek.
Kérdésünkre Hajnal Józsefné
és
Kasm Gáborné elmondták,
hogy
nagyon megelégedettek mind a kezeléssel, mind ae élelmezéssel.
Elmondták, hogy valamennyien nagyrabecsülik
Kenyeres Ferenc párttitkár, a gyermekágyas és
újszülött osztályvezető
gondozónőjének
valamint Moócz Mária, az
újszülőltoszlály vezető gondozó nőjének
önfeláldozó munkáját.
Különös figyelmet
érdemel ez ez elismerő
nyilatkozat, mivel a klinika dolgozói egyelőre a fejlődés
nehézségeivel járó káderhiánnyal
küz.
denek.
Jól dolgoznak a
Rákszűrő-állomás dolgozói is, Palánkai Gellért
tanársegéd vezetésével. A rák megelőzése érdekében pártunk mindent
megtesz, hogy rendszeres rákszűrő-vizsgálatokkal orvosaink a rákos
megbetegedést a minimálisra csök.
kentsék.
,,A rákszűrés
mai
módszerei
vgyancsak a Szovjetunió
orvostudományának köszönhetők, ahol a szocialista orvosi gondola/t már
meg-

Tófkomlóson fogok tanítani
A Pedagógiai FőisJoola most végző II. éves hallgatói izgatottan, vár.
ták á kihelyezést.
Helységnevek,
vasútvonalak,
kilométertávolságok
röpködtek mindenfelé.
Végre megtudtuk hova kerülünk.
Én Békés megyében lakom, a kérdőiven két helyiség nevét tüntettem
fel: Orosházát, Tótkomlóst. Kissé
izgulva mentem be az elosztóbizottság elé, de annál nyugodtabban és
boldogabban jöttem ki- Megkaptam
Tótkomlóst. Ez volt mindéin vágyam. Falun nőttem fel, falura aka.
rok menni. Ügy érzem, hogy azt a
messzemenő támogatást, amit
a
Magyar Dolgozók Pártja
nyújtott
nekem, így hálálhatom meg legjobban.
1949-ben érettségiztem,
utána
gyárban dolgoztam.
A
gyárban
azonban lehetővé tették, hogy tovább tanuljakMost július 15.én befejeződnek az
államvizsgák. A hátralévő
időoen
szorgalmasan dolgozom és készülök
a vizsgákra. Kihasználok
minden
percet, mert nem akarok csalódást
okozni azoknak, akik az ú j munkahelyemen várnak reám. El akarom
sajátítani mindazokat az ismerete,
ket. melyeknek segítségével eredmé.
nyesen dolgozhatok. Testnevelő .tanár leszek Nagyon komoly feladatok állnak előttem- A dolgozó néppel meg kell szerettetni az MHK
mozgalmat.
Végtelen
örömömre
szolgál, hogy a népi
demokrácia
megadta azt a
lehetőséget, hogy
azon a munkahelyen
dolgozzak
amelyet választottam. Engem a párt
a saját kérésemre állítót» erre
a
helyre, s én hálából megmutatom,
hogy méltó vagyok erre a Yzalom.
ra, megmutatom azzal a munkával,
melyet Tótkomlóson fejtek ki a szo.
cialista sport és testnevelés érdekébíu.
Rajrl TánoB
n . évf. Fed. Főisk. hal'g.
ELŐFIZETŐINKHEZ l T !
A «Szegedi Egyetem-« a nyári tanítási szünet alatt is megjelenik.
Kérjük az elvtársakat, hogy akik
még eddig nem adták meg a pontos címűket, ahová a lapot júlins
1-től, szeptember l-ig kérik, közöljék a Szerkesztőséggel — a sajtófelelősök útján — vagy levélen keresztül.
*i- i,
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Batizfalvy János professzor, a klinika igazgatója
Ferenc osztályos tanársegéd vizitelnek.
'gyünk mi, szülészek,
szeti rendtartás mai fejlettsége a
¡Szovjetunió
példamulaitása
nyomán azzal a fejlődéssel járt,
hogy
)o Duna-Tisza-közén
annyira elhanyagolt szülészeti viszonyok
egytsapásra megjavullak.
Amíg
régebben a szülések 60, sőt 80 százaléka szaksegítség nélkül folyt le,
•addig ma
a mindenütt
működő
szülőotthonok révén alig
haladja
meg az egy százalékot,''
Kovács adjunktus elvtárs elmon.
^olta, hogy
felszabadulásunk óta
« klinika in[enzitáaa napról-napra
nő. 1945-ben mindössze 30—40 új.
szülött
befogadására volt képes,'
ma 50—65 között mozog az egyegy alkalommal
bent
gondozq't
csecsemők száma.
A szülések —
különösen az anya- és gyermekvédelem
továbbfejlesztéséről
szóló
minisztertanácsi rendelet óta —
hónapról-hónapra szaporodnak. J a .
nuárban 177, májusbon 239 gyermeknek adjak életet az anyák a
klinika falai közölt. Ezzel egyidőben viszonylag csökkent az abortuszok száma, ami az anyák
í'é-
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és Kenyeres

mert a "is
szülévajősült
amely
Kásánkban
is
egyre nagyobb tért
hódít. Ennek
Epedig az a lényege, hogy a dolgozó
nőt meg kell óvni a rákos
megbe•
tegedéstől
és olyan
időpontban
kell kezelésbe venni, amikor
még
százszázalékosan gyógyítható.''
—
mondotta Batizfalvy professzor.
A klinika dolgozói 1949-ben 159,
1952-ben pedig
több, mint ezer
rákszűrést végeztek. Ecélból kintjártak a Szegedi Kenderben,
a
Textilkombinátban, a Lemez., Ru.
lia-, Jutafonógyárban és még sok
más üzemben. Ugyanezekben az
üzemekben népszerű
felvilágosító
előadásokat tartotjak. Eddig a leg.
korszerűbb módszerek alkalmazásával az utolsó öt hónap alatt
14
dolgozó nőt sikerült így megmenteni.
A szép eredmények nagy mértékben köszönhetők Batizfalvy János professzornak, a Női Klinika
vezetőjének,
aki az egyszemélyi
felelős vezetés elve alapján kiváló,
an irányítja a gyógyító kollektíva
munkáját.
Kerényi György
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KEDVES SZEGEDI EGYETEM!
A vizsgaidőszakban is felkeressük
a lapot tudósításainkkal, hogy beszámoljunk arról a komoly műnké,
ról, amely a vizsgaidőszak alatt év.
folyamunkon fodyik. A kollokviumi
időszak erőpróba a DlSZ-alapszer.
vezetek részére. Be kell vallanunk
azt, hogy az utolsó vizsgákon
a
várt eredményeknél rosszabbakat ér.
tek el egyes csoportok. Ennek ma.
gyarázata az lehet, hogy azokon a
vizfgálkon, amelyeken ezek a gyengébb eredmények születtek, egyéves
tananyagot kértek
számon, minit
például Analízisből. Kedvezőbb
a
helyzet más tárgyak területén, pél.
dóul az igen nagyfontosságú honvé.
delmi vizsgán, a csoportunk 4.6-es
átlagot ért el. Marxizmusból a korábban vizsgázott csoportok szintén
nagyon szép eredményt értek el. A
II. fizikus csoport ,,Vektoranalízis"
vizsgáján egyetlen bukás sem tör.
tént. Meg kell jegyeznünk azt, hogy
ez leükiismeretes készülés eredmé.
nye- A vizsgáztató, Szerényi Tibor
elvtárs, az anyagot tökéletes pon.
toseágga] kérte számon. A csoport
ebből a tárgyból 3.5.e s átlagot ért
el.
Az első fizikus csoport jól szere,
pelt fizikából, átlaguk
4.en felül
van. Gondos készülésről tett tanul,
ságot Wilheim István elvtárs.
A hátralévő 2 hétben még foko.
zottabb munkával kell készülnünk a
toválb'bi vizsgáikra, annál is inkább,
mivel különösen fontos
vizsgáink
vannak hátra.
Srabó Gyula
II. frves- fiz_mat szak. haUg.
HIBAIGAZÍTÁS
A Szegedi Egyetem 10. számában
a „Jelenté s a TTK 2 alapszerv eddigi vizsgáiról'' című
cikkben az
„Andó-csoport III. éves tagjai 3-66.
os átlaggal" számadala téves. Helye,
sen: az „Andó-csoport III. éves tag.
jai 4.7-es állagot 'ér'ek el".
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A Szegedi Tudományegvetem, Orvosegyetem és Pedagógiai Főiskola laota
Szerkeszti a Szerkeeztőbizotlág
Kiadja: Az MDP Egveteint és Főlfkolai
Pártbizottsága, a
Tudományegyetem
rektora, az Orvosegyetem
dékánia.
a Főiskola igazgatú.la, a DISZ és a
Szakszervezetek
Telefon: 34—54
Vizsga után: Hát ez aztán mégis

Vizsga előtt: Haj. haj, de gyengén tudom ezt az anyagot. Csak leg- sok, ez nem igazság. Csak jót kapalább közepesre lemennék, de még tam, pedig úgy érzem a jeleshez is
közelálltam.
elégségessel is megelégednék.

PVetA» v^rfítfí- viin c 7 „ fívörerv
Csongrádmegve' Nyomdaipart V.
Szeged, 2168

Egységes Szegedi Egyetemek Haladás Sportkör
Pártunk útmutatása alapjár.'
az
egvetemi szakszervezeti ÜB-k, a Lendület, a Fáklya és a Halad ¡Ls aportkörök megbeszélést tartottak as egységed egyetemi
eportkör létrehozása
ügyében A résztvevők örömmel üd.
v jzöUék azon kezdeményezési, hogy
az egyetemeken egy
sportkör lesz,
ahol a hallgatók és dolgozók együtt
képviselik az egyetemeket és minőségi vonalion együttes erővel, az egye.
ternhez méltó csapatokat szerepeltet-.
r.«k. A dolgozók vezetésbe való bevonasa egyik biztosítéka lesz a raer.
vezetebb munkának, a nevelő munka
megjavításának.
MHK-munka: Az Orvosegyetem dol.
gaz ói m á r
megkezdték a próbákat,
de a Tudományegyetem dolgozói, az
MHK sikeréért
igen keveset te'tek.
A felsőbb éve* hallgatók w csak tervet csiráltafc m MHK próbázásokra,
de kevés
szak- és évfolyam
van
amelyik be is felezte a próbázást.
Labdaruqás: Haladás—Makót
Vaaaw
II. 2:0 Értékes győzelem. Uiezegedt
Vörös
Lobogó—Haladás
8:1 (Hl):
hiánvzott a küzdeni akarás, megadta
magát a
csapat.
Haladás—Kisteleki
Vörös Meteor 3:0. Haladás II—P03tás
II. 4:4.

Intézeti
bajnokságban Szerves R ü
mia—Főiskola 4:2; BSlcséee Kar—Fo«
iskola 3:1
Kosárlabda: A Népköztársaság! Kupa férfi mérkőzései során a Vásárhelyi Épttőlc ellen gyözött a csapatunk;
a Szegedi Postás
csapatától
azor.ban 70:46
arányban
veieségttt
szenvedett.
(A Postásban két egyetemi hallgató i« Játfezott.)
Kézilabda: Haladás—Épttók 8:3.
V
Népköatársasági Kupa. további küz
delmel
során a Szegedi Honvédtól
vereséget szenvedett • kiesett a további küzdelemből.
A megyoi bajnokságok során a Vásárhelyi Petőfi
váratlanul nagyarár.-vü győzelmet ara*
tott csapatunk felett. (Mindkét csa^
patban egyetemi hallgatók, a legjobb
Játékosok I
Vízilabda: Haladás—Ceglédi Lok°mo
ttv 4:2; a Szentesi KlnizBi—Haladá*
3:2. Nem érdemeltük meg a veresé,
get. (Az ellenfél két legjobb Játékosaegyetemi hallgató..)
Röplabda: Haladá-—Szegedi
KinlMf
£ 0, női várost ba.lr.-okt, Szejred város válogatott csapataiban
minden
sportágban
szerepeltek egyetemünk
hallgatói ée dolgozót.

Az A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m
tánccsoportjának szereplése egyetem&nkftn
"Az Agrártudományi
Egyelem
kultárcsoportja 1947-ben
alakult.
Sok jólsikerült szereplés és verseny
áll már mögöttük. A legutóbbi kultúrversenyen eljutottak az országos
döntőig, sőt a díszbemutatón is sze.
repelteik.
Az ő szereplésük volt az egyetem első, de jelentős lépése a
többi egyetemek felé kuliúrvonalon.
Az egyetem dolgozói és hallgatói
jobbnál-jobb számokba gyönyörködve nézték végig a műsort. A közön,
ség sokszor szűnni nem-akaró leL.
ke&edése érthető v o l t . J5 számokat
hangulatos, lendületes
előadásban
láthattunk A hullámzó
hangulatú
„Széki táncok''-tól kedves, lány és
páros táncokon keresztül, a férfias
erővel táncolt fiúJáncokig az egész
műsor művészi színvonalon mozgott.
A solk szép eredmény mellett, az
elkövetkező szereplések még na.
gyobb sikereinek érdekében, a lá.
tolt hibáikat is említsük meg. A táncosok között Színvonalbeli különbség
van. Két-három kiemelkedően
jó
táncos nem vitte magával a tánccsoport többi tagját.
Ez az együttes már túljutott a
tánc tudásának és
eltáncolásának problémáján.
Néhol a tánc gondosabb kidolgozásával lehetne javítani, a mozdulatokra, a láb. és testtartásra kell
fokozottan vigyázni. Ezek a hibák
csak jó csoportnál kerülhetnek előtérbe, de hogy egy jó csoport még
jobb legyen, ezeket a hibákat is ki
kell küszöbölni. M
1...-1 •ii*i,l-i

!A Szegedi Egyetemi Népi Egyiit.
tesnek is sokat jelentett e® a sza.
replés Látott
egy
kislétszámú.
könnyen mozgathat^ és mégis Bn.
álló műsort adó csoportot. Ez kell*
hogy befolyásolja az elkövettre«ő ér
műsorpolitikáját.
Ebből a műsorból és az egéé»
évl munkából meg kell tanulnunk azt, bogy minden valamirevaló csoportnak túl kell jutnia a tánctudáa problémáján,
mert csak akkor tud valaki mosolygó arccal, könnyedén táncolni.
Ehhez viszont az ke®, hogy egy
számmal csak akkor lt-pjünk fel, ha
az már jól megy, még ha váratlan
szereplésről is van szó. A következő
évben mi is elmegyünk az Agrárt u.
dományi Egyetemre. Ahhoz, hogy
jól szerepeljünk, komoly m a n k á m
van szükség. A már meglévő számoL
kat ki kell dolgozni úgy, hogy azt
mindenki egyformán jól és szépen
tudja táncolni- Az addig megtanu.,
landó egy, esetleg két ú j számnak
a fejdolgozásánál súllyal figyelembe!
kell venni a látott műsorból leszűrt
tapasztalatokat. Látnunk kell azt is,
hogy
a kis zenekar csak akkor tud a
tánccsoporttal együtt eredményesen szerepeleni, ha próbákon is
közösen dolgoznak.
Mindkét csoport mögött eredménye^
¿v áll, de még eredményesebb lesz
az elkövetkező év, ha egymást se.
gítve, becsületesen dolgozunk to.
vább. >
tf
Halász Tibor

Az egyetemi és főiskolai szakszervezeti bizottságaink
legfontosabb soronkővetkező feladatairól
„A szakszervezetek a legkcszségesebb és feltétlen munkatársai kell,
hogy legyenek annak az államhatalomnak, melynek egész politikai tevékenységét a munkásosztály öntudatos élcsapata, a kommunista párt
vezeti»» — tanítja Lenin elvtárs.
Ennek szellemében kell egyetemi
szakszervezeti bizottságainknak is
elvégezni legfontosabb
jelenlegi
feladatukat: a vizsgik további sikerének előmozdítását. Jó felvilágosító munkával el kell érnünk,
hogy a tanszemélyzet és az egyetemi hallgatóság minden egyes ta<jia
átérezze személyes felelősségét. E
cél érdekében maradéktalanul kell
megvalósítanunk azokat az agitációs szempontokat, amelyeket Horváth Márton elvtárs Pártunk Központi Vezetősége előtt referátumában mondott, közel egy éve, s oly
határozott feladatokat állított elénk.
A Jogi Kari szakszervezeti alapszervezet május végén megtartott
taggyűlésén foglalkozott a vizsgák;
különösen tanév során bevezetett
államvizsgák sikerének előmozdításával. Az itt elhangzott, viszonylag
kevés számú felszólalás azonban
arra mutat, hogy agitációnk színvonalát és súlyát a vizsgaidőszak
folyamán tovább kell fokoznunk.
Szakszervezeti bizottságunk a meggyőzés eszközét használja fel arra,
hogy tanszékeink fokozottabb mértékben mutassanak rá vizsgaelőkészítő munkájuk során a hátralévő
időben az élenjáró szovjet tudomány tanításaira,
különösen a
SzKP. XIX. kongresszusának anyagára, amely valamennyi tudományág — így a jogtudomány számára
is — döntő kihatással van. Munkánk eredményességét biztosítja,
hogy a pártszervekkel és az állami
vezetéssel megbeszéltük a ránk háruló feladatok megoldásának módjait. Így biztosítottuk a szükséges
együttműködést. Azon
leszünk,
hogy a párt- és állami szerveink
számára segítséget nyújtsunk az
esetleges ellenséges provokációk leleplezésében is,

A vizsgákkal kapcsolatos feladat
tok mellett arról sem szabad meg-f
feledkeznie egyetemi szakszerve-*
zeti bizottságaiknak, hogy a nyári
termelési gyakorlatok előkészítésé-'
vei is foglalkozzanak. Itt arra kell
szervező munkánknak irányulnia,
hogy az üzemi, ill. hivatali párt-,
DISZ- és szakszervezeti bizottságokkal kellő időben szoros kapcsolatot létesítsünk. Az állami vezetés
mellett az ő révükön is tudatosítanunk kell a gyakorlatok alatt, hogy
az új, szocialista felfogású egyetemi
hallgatóságunk számára feltétlenül
biztosítsák a munkamódszerátadási
mozgalom útján a nélkülözhetetlen
gyakorlati tudás megszerzését, az
ott dolgozók. Az is fontos, hogy
hallgatóink ne merüljenek el csupán a szakkérdések tanulmányozó«
sában, hanem maguk is tevékenyen
vegyenek részt a nyári munkahelyeik politikai életében. Igen helyes
volt pl., hogy tavaly a Jogi Kar
több hallgatója a
foglalkoztató
szerveknél békegyűléseken beszámolót tartott.
Kívánatos, hogy
egyetemi oktatókádereink minél
nagyobb számban vegyenek részt a
hallgatók mellett a gyakorlatokon
is. Ezzel saját maguk is sok hasznos tapasztalatot meríthetnek, közvetlenebbül tudják segíteni és ellenőrizni a gondjaikra bízott egyetemi ifjúságot, továbbá elméleti felkészültségük birtokában
értékes
felvilágosítást képesek nyújtani a
felmerülő esetleges
nehézségek
megoldásában.
Valamennyi szakszervezeti bizottságunknak további fontos feladata,
hogy már előre biztosítsák a nyári
szabadságidőre a
szakszervezeti
munka folyamatosságát. Már most
kell gondoskodnunk az agyes szabadságra menő
funkcionáriusok
helyettesítéséről.
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