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Vizsgára készülnek a Pedagógiai Főiskola
levelező hallgatói

Évzáró ünnepély
a Bölcsészen Karon

JúÜus közepén mintegy 900 álla- lami vezetés, a szakszervezet és a
lános iskolai nevelő érkezik a sze- I tanszékek dolgozói.
gedi Pedagógiai Pőiskoára. NyolcDolgozóink világosan látják
a
napos vizsgaílökészítő konzultáció célt 'és a feladatokat. Valamennyien
a
után vizsgáznak az eddig tanultak. készségesen vallatták ezt
munb ó l.
kát, hisz az elmúlt évek során köNégy
mejjye — Bács,
Békés, zel jutottak továbbtanuló kartársaik,
C ongrád, Szolnok — általános is. hoz.
kofái tanárképzésben rfsztvevö 900
Az eddigi évekhez
viszonyítva
nevelője készül számotadni
egész sokkal e'őnyösebb körülmények köévi munkájáról, s ez a ténv féls- zött folytatjuk le a vizsgákat. Kok'lánk valamennyi dolgozóját sokat vács József miniszterhelyettes máfoglalkoztatja.
jus 19-én tariott
beszámolójában
K'.iltúrforrad almunk egyik legfon- felszólította a M?gyei Tanács Oklatosabb területének tekintjük az ál- lási Osztályait, ho?y a vizsgára ké.
június
ta ános iskolák jó
szaktanárokkal szülő levelező hallgatókat
való ellátását. A főiskolák nappali 22-től semmiféle iuunkáh3 ne vontagozatai még nem tudják kielégí- ják be, hojy tanulni tudjanak.
teni a szükségletet, s ezért fordul
Az elmúll évek
szervezési 'és
pártunk, kormányzatunk és így fő. módszertani tapasztalatait
is feliskolánk is annyi gonddil a levele- használjuk. Ezt hallgatóink is tudző hallgatók felé.
ják, s ezért bizalommal fordulnak
E?.ek a kartársak a taniigyiffazga- hozzánk. Jól ismerjük otthoni prot i i szervek véleménye szerint is blémáikat. sokoldalú elfoglaltságujól megállják a helyüket a gyakor- kat. Méltányoljuk továnbianuifisra
és ebben
ta I munkában, s a föisknla fel- irányuló törekvésüket
adata, hogy ezt gazdag cs szilárd kartársi szeretettel támogatjuk is
őket.
szFkismerettel támassza alá
Marxizmus-leninizmusból,
peMegteremtettük tehát azt a légdagógiából 'és valamennyi
szak- kört, melyben levelező hallgatóink
tárgyból vizsgáznak
hal'gatóink. erőiket legjobban kifejthetik & tu900 hallgatónak egyidejű konzultá- dásukról nyugodna« számot adhatlása é s vizsgáztatása 5 nap
alatt nak.
rendkívül nehéz feladat, s ennek siKomoly mlnőiétoi
változást vák-rss megszervezése és lebonyolí- runk ezeken a vizsgákon és bízunk
tása csak a főiskola
valamennyi benne, hogy ez be
is következik.
dolgozójának lelkes együttmüködé. Levetlező hallgatóink, mint
arról
gével biztosíthatósok ténybeli adatunk van, komoBízunk a sikeres megoldásban.
lyan készülnek vizsgáikra. TanulóLevelező Osztályunkat
az e'őké- köröket és párokat alakítanak és ez
BZÍ'Ö munkák során
messzemenően a munka feltótlenül meghozza eredtámogatták: a pártszervezet, az ál- ményét.

A
Szegedi
T'adomán yujyeteyi
AdyJéri
épülc'ének
nagytermében vagyunk. Az Auditórium Maximum ünnepi
díszbe öltözött.
A
lágyan
redőzö vörös -drapériád
fehér békci/ulamb hirdeti a munka
diadalát. Á körbenfutó
padokban
sorban csillogó szemű fia'alok ülnek. Egy félévi munka
terméséi
gyűjtik most csokorba. At ünnepi
asztalon fénylő
selyemből
varrt
vándorzászló lebeg, juJ'űmvl kap.
ja а III. évfolyam
magyar-történelem szak 2. csoportja, mert a félévben igazolatlan hiányzásuk mm
volt.
Könyvek hosszú
som.
fekszik
még ugyanott: a marxizmus-leninizmus
klasszikuscM. szépirodalmi
könyvek és irodalomelméleti
mii.
vek. És néhány pero múlva a gyönyörű könyveket a padokban lapozzák egyes szakok éltanulái: Kő.
hegyi Erzsébet,
Rakonrzás
P"'.
Virrasztó Jolán. Kálmán
Gábor
né, Kacsondi AnM. Mikvln
József,
Kovács Miklós. Szederkényi
Er.
vin, Grezsa Ferenc, Somogyi Er.
zsebet,
Simon Istvánné,
N'koiin
Éva,
Mazurka Károly,
Ceglédi
Imre. Vártai Anna és még
sokan

£iuét

a uctyészUattyalálc

18~an töltjük üzemi
gyakorlatún,
hat a Ruggyanta
gyárban.
Az
egyetemen szerzett, főleg
elméleti
tudásunliat először
gyümölcsöztetjük a gyakorlatban.
A
termelés
folyamán
felmerülő
problémák
megoldásán dolgozunk.
Megismer,
kediink a
gyár munkájával
és
dolgozóival,
részlveszünk a gyár
virkeringésében.
Reggel 7 órakor kezdjük a munkát.
Beöltözünk
munkaruhánkba,
melyet a gyártól lwptunk és min.
denki megy
abba az üzemrészbe,
vagy laboratóriumba, ahova munkája kapcsolta.
Barcánfalvi és Ri.
schák elvtátsak
példáid a Banbnry belső keverőknél
dolgoznak.
Itt keverik a gumihoz a különböző
a
adalék anyagokat,
elsősorban
kormot. Ennek köszönh.ető,
hogy
mind ketten irigykednek a kéményseprőkre, mert jóval
kormosabbak
lesznek náluk. A többi
üzemrész,
ben már jóval kevesebb a por, de
délben, amikor
ebéd előtt
ismét
találkozunk,
mindenki
izzadtan
megy a mosdóba. Az
ízletes
és
bőséges ebédnél
beszéljük meg a
nap eseményeit: hogyan
haladunk
a témákkal, milyen problémák
merülnek fel; s itt tárgyaljuk
meg
uzt is, hogy hona
megyünk este.
Vasárnap „János Vitéz".t
játszák

üzemi

g-yaU<niatáeót

a Szabadtéri
színpadon, ma este
balett-est lesz. Az üzem
biztosítja
az olcsó jegyet.
Munka közben sokat
beszélgetünk a dolgozókkal,
ők
bennünk
már a jövő, új, szocialista
értei,
miségét látják.
Szívestn
segítenek a témák
megoldóidnál
gtt-t.
dag tapasztalataikkal. M*Ugen érdeklődnek az egyelemi
hallgatók
életéről, hiszen nem egynek a f'<1
szintén valamelyik
főiskolán tanul.
Résztveszünk a gyúr
DISZ.munkájában is. Elmegyünk
taggyűléseikre és kicseréljük a DlSZ.mun.
kában szerzett
tapasztnbitainkftt.
Bérces és Vígh elvtárs, a
gyári
DISZ- bizottság
i nstrukt óraként
működnek.
Sok értékes
tapasztalatot gyűjtenek, melyet
igen
jól
felhasználhatnak majd az egytemi
DlSZ-munkában.
Párt tápjaink
résztvesznek
a pártmunká-ban, a
párttaggyűléseken.
A
pártszervezet sokat segít
munkánk
közben
felmerülő
nehézség cinkben.
Nagy lendületet adott
munkánk,
nak a Béke-Világ tanács budapesti ülése, a békeküldöttek
beszédei.
Sokan
hallgatták
a
Kossuth,
téren
a békeküldöttek
felszólalásait. Ennek jegyéhen
folytatjuk
munkátlkat: a témák
kidolgozását.
LOMBOS BÉLA

Válasz „A menza dolgozóinak jobb munkája is
a vizsgák sikerét segíti elő" c í m ű cikkre
Mi, menzai dolgozók, már hoszszabb ideje végezzük munkánkat a
menzán. A legjobb tudásunk szerint készítjük el a kiadott nyersanyagot a diákság részére. Meg vagyunk győződve arról, hogy a kiadott mennyiség ilyen időszakban,
mikor a vizsgák vannak, bizony
kevésnek bizonyul már csak azért is, mert a diákság egyrésze
még éjjel is tanul, hogy vizsgáit
eredményesen tudja letenni. Éppen ezért az illetékes minisztérium
az étkezéshez engedélyezett az
ebédnél 30 fillér, a vacsoránál 20
fillér több felhasználást, amit a
menza vezetősége fel is használt.
Mindannyiunknak, nekünk menzai
dolgozóknak is érdeke, hogy a dolgozók fiai jól tanuljanak s büszkék lehessünk elért eredményeikre s ezért megfeszített erővel dolgozunk.
Azonban kétségtelen, hogy hibák
és hiányosságok vannak munkánkban. Mi ígérjük, hogy ezeket a hibákat kijavítjuk és kérjük az illetékes szerveket arra. s a DISZ
vezető elvtársakat is; rendszeresen
jöjjenek el. hogy meg tudjuk beszélni a következő heti étlapot és
az elmúlt hétről megállapítsuk,
mik voltak a hibák. Mi megvizsgáltuk a csészéket és a csorbákat,
rosszakat kiselejteztük. A főzelékadagolást, melyből nem 3 deci. hanem 4 deci jár, felülvizsgáltuk.
Előfordul, hogy a merőkanalat a
tá'alós nem tudja minden esetben
teljesen kiüríteni, mert a főzelékféle rátapad és ez okozza, hogy

nem pontosan 4 deci az, amit kimér. Ezen is változtattunk.
A minőségi és mennyiségi kifogásokkal kapcsolatban meg kell
említenünk, hogy a tavaszi szezonban könnyen beszerezhető zöldborsó és egyéb zöldáruból készült
ételt azért nem tudunk adni, mert
ehhez az a vállalat, amelynek
gépje van, nem tud segítséget
nyújtani és a mi dolgozóink pedig
képtelenek elkészíteni, mert olyan
mennyiséget kézzel feldolgozni, ami
a diáklétszómnak elég volna, lehetetlen. Sok esetben a kellő menynyiség bevásárlását se tudjuk eszközölni azért, mert nekünk piacon
vásárolni nem lehet s a MEZÖKER sok esetben nem tudja biztosítani a szükséges árut.
Meg kell még mondani azt is,
hogy egyes hallgatók csak az ebédet veszik igénybe, holott szükségük lenne a reggelire és a vacsorára is. E téren igen komoly tennivalójuk van az állami vezető
elvtársaknak, a Tanulmányi Osztályoknak.
Mi ígérjük, hogy az eddig részünkről előforduló hibákat kijavítjuk és kérjük ismételten a hallgatóságot arra, hogy az általuk
észrevett hibákat mindig közöljék,
hogy azokat időben ki tudjuk javítani.
Farkas István
v
telepvezető

mások.

Majd lezárt borítékok
kerülnek
a boldog fiatalok kezébe. 500—600
forint. — Népköztársaságunk
megítélt jutalma a szépen
kidolgozó't
pólyát ételekért.
E névsorban találjuk
Fekete Margitot,
Kordé
Imrét,
Serfőző Lajost,
SUfanik
1
Károly . Sós Katalint, Kovács Lajost, Czuth Bélát.
Sokan kapnak
még iOO, 300 és 200 foriniM
és
csak kai'esen százat, ki mennyit ér.
demel a pályamunkáért.
A kiosztott díjak összege: tízezer forint.
,,20 évvel ezelőtt a tanársegédek
ingyen dolgoztak, kemény
munkájukért annyi pénzt
sem
kaptak,
melyből maqukntak 4leimet!, ruhái
vehettek volna. Tudományos тип.
kák пят egyszer fiókban
hevertél:. És most tág hnput nyitunk
tehetséges
fiataljaink
fejlődése
előli. Erre gondoljanak és nagyon
szeressék, я becsüljék a nép
álta.
mál.u — hangzanak Baráti Dezső
dékán elvtárs buzdító szavai.
Lelkes taps a válasz, mely ígéret arra, hogy a jövőben még jnbbnn d"7an:ik a Bölosészetfudonáíiyi
Kar. Akik nem kapbak
jutn^tar,
fogadalmai tesznek, hogif utolérik
élen dolgozó
elvtársaikat.

Felhívás olvasóinkhoz
Napi munkánk sikere« elvégzésé
h*z, ötéves tervü n k teljesítésénél a
pártsajtó olvasása nélkülözhetetlen
minden dolgozó részére. A sajtó
olvasásán keresztül állandó és pontos tájékoztatást, nyerünk a kül-.és
belpol'tikai helyzetrőí, de pontosan
tudjuk követni szocialista államunk
fejlődését mind ipari, mind mező'
gazdasági vonatkozásban.
Azonban,
mijpt minden termelő
munkában, tervszerű munkát kell
biztosítanunk a sajtó terjesztésben
is. Biztosítanunk
kell dolgozóink
részére a minden igényt kielégítő
sajtóterieszfést.
Az eddigi előfizetési rendszer "cm
biztosította teljesen ezeknek az iffé.
nyeknek a kielégítését, azért, meri
nem rendelkeztünk biztos előfizető
táborral. Az eddigi előfizetési rendszerben ugyanig meg volt az a lehetőséir, hogy minden hónap G-ig
lemondhatták a saijót. Ezért nem
volt szilárd és bzTog az előfizetési
tábor létszáma.
Népünk tuílísvágya és kultnráli*
igénye P 7 utóbbi években hatalma
sat' nfltt.
Tízezrek kertijeik ar.
iskolákba és fő'skolnkra és dolgozó
népünk jogosan e'várin. hegy ezeket a tann'ókat
füzetekkel, tankönyvekkel e'lvssi'k. Ezért szüksége« a tegnaayobbfflkri papírtakarékosság é« tervszerűség a papirgazriálkodá« téré". Fontos tehát- t»<*Sv
előfizetőink elősegítsék a terTRreríí
sajtóterjesztőt rzza', hogy 7 nannal hamarabb fizetik ki a Sajtót.
Tgv plfízfí hónapbian minden 2S »n
tndlnk. hogy hány lanot kell
«•'őá'H tarnl a klivettejsfl hónanhan
Kérjük t«-hát olvasóinkat. e!őr»f'zeféss"' sefltíék n tervszerfl sajtótér
ieszté'T é, papirfnzdá'kod'st h^tnv
a tervszerű munkán ItTfS'tfil fcu'"
»O'-áíís vwa'on Is biztos'ta.i' tud.
>uk az igénvipic kielégítését, n Véke.
tábor TTwwrVtését és a Szoclaíiz-

A% eUő tanszemélyzet!
Az Idei
tanév
tavaszán
került «őr e sölzben az Intézetek Közi'ti labdarugó balnokíág lebonyolítására. í.oiia nem folyt iiyen sportversenüés az egyct?ml előadók
oktatók közölt Néoköztársacfágunknak
az olimpián elért ragyogó eredményei buzdítottak arra, nogy labdarugó mérkőzéseket szervezzünk különböző egyetemek é» a főiskola tanszemélyzete szamára.
Pártunk, államunk szerető gondoskodása biztosította,
hogy a, <ektor
elvtárs ée a llaladá« vezstőcégének
kezdeményezése eredményre
vezessen A lejátezott m'ntegv 40 labdar u g mérkőzés legtöbbje igen élvezetes, izgalmai.
hslyer.kint magasszínvonalú Játékot hozott, a különböző
karok
haílgatót
telkesen
bíztatták tanáraikat, előadóikat Ez a
mozaanat is azt bizonyltja, hogv megváltozott a hallgatók és előadóik között, a viszony.
Június elején végetért az első tanszemélyzeti labdaruigó bajnokság. Az
első h e y e t é-< a vündorkupát a Bölcéöszettudományi Kar tains»emélyrete
nyerte Fodor Gábor rektor- elvtárs
rvultotta át a kurtái é« ax elfő három
helyezettnek láró érmeket a csonor^ k kapitányainak
A lejátezott mérkfizéseken rendkívül
Kok tudományos viszonylatban is Ismert „iátéko.V vett részt Fodor
bor- a szeeedf Tudomár.vesryetem rektora, Kossuth-díjas egyetemi tanár, k|
csapata minden mérkőzésén és elzésén résitvett. Bajnoki mérkfe&eken
szerepelt még: Halász Előd egye.'-tnl
tanár, Karácsonyi Béla Kownth-dltas
egyetemi docens. Székely Lajos ad
Junkus, Tari Jánow a* Egyelem! P-5-tbt*ot.fíág tagla. Pénzes István s Bölcsészettudományi
Kar
Tanulmányt
Hatályának vezetője és sokan mAsok.
Büszkék vaigyunk e r r e az egtvzeér
ees kezdeményeiéire.
mely bebizonyította hogy egyetemi és főiskolát
dolgozóink érdeklődr.ok a sport Iránt

bajnokság

és szeretettel támogatják a «portot.
Ezzel azonban még nem tettünk meg
mindent. Közvetlen előttür.k á-ló tel"
adat, hogy az MHK mozgalom kiezé"
tesliébével és népszerűsítésével e.őadóink minél
szélesebb
rétegeit
r.yevjük meg a sportnak,
Eredményeink

Konfcoly János

Atiétika:

CaongrAd

megye bajnokságait' és általában a®
utóbbi
versenyeken
nyilvánva'.óva.
vált az egyetemi sport legnagyobb problémája. az eredményesség legnagyobb
hátráltatója, hogy nyáron kevés. til.
nincs versenyző. Ennek ellenéle Tóth
L (bölcsész) két bajnokságot és két
második helyezést ért el: Magaeug'a»
180 cm,
hármasugráebar.'
12,41?-al
bajnok, 100 m-en 11 9-el. távolugráiban 6 17-tel második lett Bajnokságot nyert még
Könyves Tóth 100
nt-en 11.8-cal
Ezer.kivül egyetemi
hallgatók még 3 bajnokságot és t'Db
helyezést é r t e i el. de nem az egyetem
Bzinetben
Női számokban Dér Bva, (Ped. FfiI&k.) e-ry bajnokságot és két második
he'vezést ért el
Úszás- Női úszó'r.k Szeged
Vá.-oe
bajnokságán minden
ezámot megnyertek
A mellússó számokat Bánkutj (Ped.
Főisk.), a gyorsúszó számokat Lábdy
Kata ígvógyszei-ése), a ptllar.góus/'á*
számait t.ábdv Magdac (orvos), a hátúszó számokat Juháíz Klári (orvos)
r verte A férfi számokban T>ombOrf
(TTK) két második és Büki (TTK) Uét
második és egy harmadik he'yezéit
ért el
Labdarúgás: Mórahalmt Báítva—Haladás 2:1 (0:1) A mérkőzést "megóvtuk.
Kézilabda:
Hatadás-Bpltőlí
10 -.9
firtékes g\-őzelem. Ez^el valrtsztnfllef
« megyei bajnok-ág harmadik helyét
szerezte meg a csapat.

Vízilabda: Petőfi—Haladá* 7:2. Váratlan nagyarár.yú vereség.

Az Orvostudományi Egyetem kultúresoportja
jól felkészült a nyári agitációs munkára
Az
Orvostudományi
Egyetem
kultúresoportja ez év folyamán
igen szép eredményeket ért el,
amit bizonyít a kultúrversenyeken
való jó szereplése is.
Különösen dicséretet érdemel a
citerazenekar.
Fennállása óta 75 próbán és
16 nyilvános szereplésen vett
részt, köztük a megyei kultiírverseny döntőjén és a budapesti
országos
kultúrversenyen.
Eredményeit a rendszeresen, becsületesen megtartott próbáknak
köszönheti.
A citerazenekar tanításáért, irányításáért dicséretet érdemel ifj.
Majoros József elvtárs. Figyelemre méltó, hogy a citerazenekar tagjai saját maguk készítette citerál:kal játszanak. Ezért
Horváth György elvtársat kell
megdicsérni, aki munkaidőn
kívfil a zenekari próbák mellett
még a citerák készítésével is
foglalkozik.
Jó munkát végzett a színjátszó
csoport is. Rendszeres próbákkal
mindinkább megközelíti azt a nivót, amit az egyetem kultúrcsoportjától elvárunk. A színjátszó
csoport tagjai közül dicséretet érdemelnek: Szabó Szilveszter, Kántor Júlia, Kiss Mária elvtársak.
Napi munkájuk mellett mindig találnak módot arra, hogy a kultúrmunkából aktívan vegyék ki a
részüket.
Jó eredményt ért el az egyetem
tánczenekara is a megyei döntőben való szereplésével, de munkájában még igen sok hiba és hiányosság is van. A zenekar szak-
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mai felelőse, Árkus Béla elvtárs,
nem látja kellően, hogy
a jó szereplés egyik legfontosabb feltétele a rendszeres
•
próbázás.
Ugyancsak Árkus elvtársra vár az
a feladat, hogy a máskülönben jó
teljesítményt nyújtó zenekarban a
kollektív szellem is kielégítő legyen. Hibáztatható a zenekar politikai felelőse is, aki nem segít megszüntetni a zenekar művészi fejlődésének akadályait.
Az eredmények után a kultúrcsoport kötelességének látta a nyári
agitációs munkára való felkészülést. A választási kultúragitációs
munka volt a csoport erőpróbája,
amikor be kellett bizonyítania,
hogy mennyire értették meg a
brigád tagjai a kultúragitáció jelentőségét.
A brigád jó felkészülésével éa
a választás idején végzett kiváló kultúrmunkájával bebizo- 1
nyitotta, hogy további kultúragitációs munkára alkalmas.
A választások idején a brigád
nyolc helyen szerepelt, többnyire
vidéken, falvakban. Ezért a munkáért a Szakszervezetek Megyei
Tanácsának kulturális osztályától
dicséretben részesült, mivel a megyei egészségügyi csoportok között I. helyezést ért el.
Ezek az eredmények serkentően
hatottak a kultúresoport tagjaira.
Elhatározták, hogy a nyári mezőgazdasági munkák idejére még
jobban felkészülnek, rendszeresen
próbáznak, tudásukat tökéletesítik,
hogy jó felvilágosító munkával járuljanak
hozzá a
betakarítási
munka eredményesebbé tételéhez.

NEM S Z A B A D

Totka Bálint

LENNIE

m u j felépítését.
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Kérem, én olyan rosszul érzem magamat, hogy nem tudom ezeket
a tételeket megválaszolni... talán ha másik tételt kaphatnék..,

