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Százhúszan hiányoznak! 
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Vendégek Uzsgorodból 
Mélyülnek a testvéri kapcsolatok tanárképző főiskolánk 

és az ussgorodi állami egyetem kőzött 
Uzsgorod — magyar nevén 

Ungvár — igazi diákváros: 
hatvanezer lakosából hatez-
ren az állami egyetem hall-
gatói. Ez a hatalmas, tizen-
két nemzetiség diákságát ok-
tató szovjet intézmény egy 
esztendeje együttműködési 
szerződést kötött a Szegedi 
Tanárképző Főiskolával. 

Az együttműködés az el-
múlt hónapokban egyre mé-
lyült. A hivatalos és baráti 
delegációk látogatásain túl-
menően jelentősen segítették 
egymást a szerződő intéz-
mények a könyvtári szak-
anyag tekintetében. 

Az uzsgorodi egyetem je-
lentős könyvtári szak-
anyagot és dokumentgyüj-
teményt adott főiskolánk 
orosz tanszékének, s a sze-
gedi főiskola viszonzásul 
az uzsgorodi egyetemen 
folyó magyar nyelvi és iro-
dalmi szakoktatás segíté-
seként juttatott válogatott 
könyvtári anyagot 

a testvérintézménynek. 
Idén, a magyar tanácsköz-

társaság évfordulóján tudo-
mányos ülésszakot rendezett 
az uzsgorodi egyetem. Ebből 
az alkalomból Polányi Imre, 
a szegedi tanárképző főiskola 
tanszékvezetője „A magyar 
tanácsköztársaság nemzeti-
ségi politikája" címmel tar-
tott előadást Uzsgorodoa. A 
közeljövőt illetően 
gorodi egyetem 
be vették, hogy ez év saep-
temberében előadót külde-
nek főiskolánk orosz tanszé-
kére, egy hónap időtartamra, 
a főiskola magyar tanszéké-
nek előadója pedig Uzsgoro-
don tar t előadásokat ygyan-
csak egy hónapig. Ez év 
őszén kerül sor a botanikai 
tanszék előadói cseréjére is. 

1965-ben Szegeden rende-
zik meg a Nemzetközi Fel-
sőoktatási Konferenciát, s 
ezen az ungvári állami 
egyetemet nyolc oktató 
képviseli majd. 
A napokban az uzsgorodi 

állami egyetem küldöttei 
tíz napos látogatásra jöttek 
Szegedre és hazánkba. A 
delegáció tagja volt Nyikolaj 
Afanaszjevics Lakiza, az 
uzsgorodi állami egyetem 
rektorhelyettese, az ukrán 
nyelv és irodalom tanszéké-
nek docense, a filológiai tu-
dományok kandidátusa, és 
Sztyepán Makszimovics Kis-
fco, az uzsgorodi általános 
fizikai tanszék vezető taná-
ra, a fizikai és matematikai 
tudományok kandidátusa. 

Munkatársunk felkereste 
főiskolánk két kedves vendé-
gét s megkérte őket, össze-
gezzék a Szegedi Egyetem 
számára benyomásaikat. 

Lakiza elvtárs elmondotta, 
hegy meglátogatta főiskolánk 
orosz, magyar, neveléstudo-
mányi, állat- és növénytani, 
valamint mezőgazdasági-po-
litechnikai tanszékét. A fő-
iskola tanulmányi osztályá-
nak munkájával és kollégiu-
mának életével is megismer-
kedett. 

— Azt tapasztaltam, hogy 
az oktatási folyamat meg-
szervezése a főiskola tanszé-
kein elsőrendű. A főiskola 
oktatói kara jórészt fiatal 
emberekből áll, akik impo-
náló lelkesedéssel és magas-
szintű szakmai tudással vég-
zik munkájukat. Mély benyo-
mást tett rám a magyar 
nyelv és irodalom tanszékén 
tett látogatás. Különös öröm 
volt számomra, hogy a ki-
váló Móra-kutatót, Vajda 
László professzort és kutató-
munkásságát megismerhet 
tem. 

Nagyon tetszett, hogy a 
biológiai tanszéken a szem- j 
léltető eszközök tuigy ré-

szét maguk a hallgatók 
készítették. 

Erről feltétlenül beszámolok 
otthon, mint követendő pél-
dáról. Véleményem szerint 
kivételesen jó helyzetben van 
a főiskola a diákotthoni el-
helyezést illetően. A hallga-
tók jelentékény hányada lak-
hat a főiskola diákotthonai-
ban, s ez a puszta tény azt 
jelenti, hogy a közösségi ne-
veléssel járó féladatok fele 
megoldódik. . . 

— Én elsősorban „szak-
mám" tanszékeit, a fizikai 
és kémiai tanszékeket keres-
tem fel — mondotta Kisko 

elvtárs. — Mindkét helyen 
rögtön megtaláltuk a közös 
nyelvet, mindkét helyen ott-
hon éreztem magam. A fizi-
kai tanszék fiatal munkatár-
sait elsősorban a programo-
zott oktatás foglalkoztatja, 
ö k is, — csakúgy mmt mi 
Uzsgorodon — igen sokat 
foglalkoznak a felsőoktatás 
módszertanának problémái-
val. Feltételeik a komoly 
kutatómunkára is alapjában 
adottak. A kémiai tanszék 
berendezése korszerűbb, mint 
a fizikai tanszéké. Itt való-
ban el lehet végezni a leg-
magasabbszintű kutatómun-

kát is. Igen összeforrott kol-
lektívát találtam itt is, lel-
kes kollegákat, akik minden 
szellemi energiájukat arra 
fordítják, hogy tudásukat 
minél teljesebben átadhassák 
a fiatalabb generációnak. 
Mindkettőnknek az a be-
nyomása, hogy közös politi-
kai, művelődéspolitikai, tu-
dományos és pedagógiai cél-
kitűzéseinken túl, 

egyre inkább elmélyülnek 
az emberi, baráti, elvtársi 
kapcsolatok is a két test-
vérintézmény között. 

Nyári gyakorlat Halléban 
Egy érdekes hasznosnak ígérkező kezde-

ményezésről kéltünk felvilágosítást dr. 
Hackl Lajostól, a Természettudományi Kar 
Általános és fizikai-kémiai intézetének ta-
nársegédétől. 

— Az egyetem 70 TTK-s hallgatója vesz 
részt a Német Demokratikus Köztársaság 
egyik tekintélyes vegyigyárában nyári üze-
mi gyakorlaton. 

— A kezdeményezésnek mi volt az 
alapja? 

— Tavaly nyáron egyetemünkről négy 
tanársegéd tett látogatást a hallei Electro-
chemie und Plaste üzemben. Ök olyan jó 
tapinlnki tokkal tértek haza, hogy érde-
nesnek véltük a kapcsolatok kiszélesítéséi. 

— Hogyan történt a resatvevök kiváló-
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tönk figyelembe A tanulmányi eredmény-
inek legalább el kell érnie a jó rendíiséget, 
a mozgalmi munkában az ISZM követel-
ményeinek maradéktalan teljesítése mel-
lett, mivel a részvétel jutalom jellegű, fi-
gyelembe vettük azt is, hogy a pályázók a 
nyári építőtáborok munkájában hqgyan 
vették ki részüket. És természetesen kö-
vetelménynek számított a fizikai rátermett-
ség, és bizonyos mértékig a német nyelv 
ismerete is. Mindezeket egybevetve, igen 
nehéz volt a döntés, mert a 130 pályázó 
mindegyike megállta a helyét az elbírá-
lásnál. 

— Az utazás céljáról lenne szíves kissé 
bővebb felvilágosítást adni. 

— Ez az utazás a résztvevőnek egyelőre 
kimondottan fizikai munkát jelent, de a 
hatását fölmérve, sokkal nagyobb jelen-
tőségű. 

— És azt hogy lehetne összefoglalni? 
— Talán azzal kezdhetném, amiben már-

is tapasztaltunk előrejutást. És ez az, hogy 
ösztönzőleg hatott a mozgalmi munkára, és 
a félévi tanulmányi előmenetel javulását 
is elősegítette, hiszen ez volt az egyik 
alapja az elbírálásnak. Természetesen 
nagy segítséget fog nyújtani a nyelvtanu-
lásban, s erre szükség van, mert az orosz 
mellett igen lényeges a szakmai fejlődés 
elősegítéséhez a német nyelv ismerete is. 
És amellett, hogy a hallgatóknak komoly 
élményt fog jelenteni az, hogy megismer-
kednek egy nagy vegyi üzemmel, jelentős, 
hogy betekintést nyerhetnek az üzemi 
munkaszienrezéribe, és a Mftókortk is bő-
vötas POR. 
- — Az üaemi munkán kívül milyen egyéb 
ptrofpammal kéaatilnek az útra? 

— Az üzemben négy hétig több műszak-
ban fogunk dolgozni, de az eddigi kilátá-
sok «»érint a hét vége alkalmas lesz arra, 
hogy pihenésképpen megismerkedjünk Hal-
le környékével. Az egy hónap letelte után 
pedig Németország egyéb nagyvárosaival 
szeretnénk megbarátkozni a fönnmaradó 
egy hét alatt. 

— Ezt a kirándulást csak egy véletlen 
esetnek tarthatjuk, vagy lesz folytatása is? 

— A mostani kirándulás igen sok ta-
pasztalatot szolgáltat nekünk. Ennek alap-
ján reméljük, hogy sikerül egy-egy ilyen 
kirándulást szerveznünk évről-évre, mely 
majd hagyományként fogja szolgálni a 
közös kapcsolatok szélesítését és a szak-
emberképzésben is jelentős segítséget je-
lent majd — fejezte be a tájékoztatást dr. 
Hackl Lajos. 

Sümegi Mihály 

Hetedszer nyitják meg ka-
1 púikat az idén a KISZ Köz-

1964. június 10. ponti Bizottságának fehívá-
sára az önkéntes ifjúsági 
építőtáborok. Immár hagyo-
mánnyá válik, hogy tanuló 
ifjúságunk, szervezett kere-
tek között, komoly feladatoik 
megoldásában sikeresen vesz 
részt és bebizonyítja: a fizi-
kai munkában is megállja a 
helyét. A munkára nevelés-
nek, a munka megszeretteté-
sének kiváló iskolái a nyári 
építőtáborok — mondottuk 
az elmúlt évek során — és 
ez valóban így is van. Té-
ves illúziókba azonban ne 
ringassuk magunkat. Azt is 
tudomásul kell venni, hogy 
például 

a József Attila Tudomány-
egyetemen évről évre keve-
sebb a keretszám, mégsem 
tudnak kiállítani megfele-
lő számú brigádokat. 

Nézzük a számokat! 1961-
ben 300 fiút kértek, de 222 
jelentkezett. 62-ben 200 volt 
a keretszám és 138 hallgatót 
tudtak szervezni. 63-ban 150 
hely volt, de csak 85-en je-
lentkeztek. Ebben az évben 
már 90-re csökkent a köz-
ponti építőtáborokba küld-
hetők száma, amelyből 55-öt 
tudtak csak betölteni május 
15-ig 

Az érdeklődés csökkenő 
tendenciája a táborok iránt 
a fenti számokból egyértel-
műen kiolvasható. Ám torz 
képet nyerünk, h a megfeled-
kezünk néhány objektív té-
nyezőről. amelyeik nagymér-
tékben elősegítik a fenti fo-
lyamatot. Például sokkal ke-
vesebb fiú tanul a tudo-
mányegyetemen, mint lány. 
Pontosan 787 fiú és 1086 
lány. öweraesen 277 fiú van, 
akinek nincsen nyáron üae-
mi gyakorlata. Ezek között 
negyed- és ötödévesek is 
vannak, akik már kevésbé 
jöhetnek számításba. A jogi 
karon tanulókra csak az el-
ső évfolyam elvégzése után 
lehet számítani, mert később 
minden nyáron kéthónapos 
nyári gyakorlatuk van. A 
TTK-sdknál szintén ez a 
helyzet. Azt meg igazán nem 
kívánhatja senki, hogy a 
nyári gyakorlat után még 
kéthetes önkéntes építőtá-
borban vegyen részt az a 
hallgató, aki egész évben tá-
vol él szüleitől. 

Sokan jogos indokok alap-
ján nem vállalkoznak az 
építőtábori munkára, de 
vannak olyanok is szép 

EBÉD A SZABADBAN 

l,i bmann Bél i telvútele 

A Semmelweis kollégium pompás épületének korszerűen berendezett menzáján, a világos derűs ebéd-
öben különösen jólesett az ebed az Orvostudományi Egyetem hallgatóinak. Így nyáron azonban, dacára 

\ nagy ablakoknak, meglehetősen meleg van az étteremben. Ügyesen segített a problémán a menzai ve-
zérkar. Az épület udvari részén levő verendát berendezték ernyős asztalokkal »szabadtéri« étteremnek s 
mint képünkön is látható a megváltozott rendeltetésű terasz déltájban különösen nagy népszerűségnek 
örvend a menzán ebédlök körében. 

számmal, akik kényelmes-
ségből teszik. 

Nem ismerik fel, hogy mun-
kájukkal jelentős feladatok 
megoldását teszik könnyeb-
bé. vagyis egyéni érdekeiket 
sokkal fontosabbnak tar t ják 
a közös céloknál. E maga-
tartás mögött meghúzódó 
szemlélet ellen határozottan 
fel kell lépni. Ugyanaltkor 
dicsérettel kell megemlíteni 
azokat, akik évről évre el-
mennek építőtáborainkba és 
ott hasznos- tevékenységet 
fejtenek ki. Hatodszor fog 
táborozni az idén Z á h o -
n y i Ferenc negyedéves 
mat—fiz.-szakos hallgató, 
ötödször S z a b ó Edit és 
G u l y á s Irén bölcsészhall-
gatók, valamint B á r á n y 
Ferenc, M a g y a r János és 
L é n á r t Béla TTK-hall-
gatók. Az ő példamutatásuk 
az, ami követésre méltó! A 
szervezést nagyban meg-
könnyítené, ha a KlSZ-ve-
zetők valamennyien lelke-
sebben jelentkeznének ma-
guk is az építőtáborokba. 

Ebben az évben 
a legvonzóbb táborhely — 
ehhez hozzájárul a Bala-
ton közelsége is — a Zán-
kai nemzetközi önkéntes 
építőtábor lesz. 

Legalábbis a jelek szerint. 
Bizonyára sok felejthetetlen 
élményben lesz részük azok-
nak — számszerint tizenhár-
mán lesznek —, akik ide el-
jutnák július 12 és 25-e kö-
zött. Augusztus 9—22-ig két 
táborban dolgozhatnak a lá-
nyok. Nyolcan Csehszlováki-
ába mennek és 82-en Bala-
tonaligára. Feladatuk a me-
zőgazdasági munkák segíté-
se: szénagyűjtés, illetve gyü-
mölcsszedés. Problémát je-
lent a lepényi tábor feltöl-
tése A harmadik turnusba 
{július 27—aug S-ig) 10 főt 

küldeni, a negyedikbe 
g faug. »-«9 22-ig) 70 

főt. De er re alig akadt vál-
lalkozó! A K ISZ-alapszerve-
zetek szervezési munkája 
lehetett volna jobb! 

Sokan mennek külföldre 
dolgozni, hasonlóan az el-
múlt éveikhez. A tudomány-
egyetem 140 hallgatója ilyen 
táborokban vesz részt. Erre 
r e m volt nehéz a szervezés. 
Frthető is! 

Komoly segítséget nyújt-
hatnának egyetemistáink *z 
építőiparnak is! Ezt a oélt 
szolgálja a helyi építőtábo-
rok szervezése. Ha kellő 
számmal jelentkeznek és ko-
molyan veszik a munkát 
meggyorsulna a jogi kari 
építkezés, valamint az Új-
szegeden létesülő diákszálló 
felépítése. 

Háromszáz egyetemi hall-
gatónak kellene ebben az 
igen fontos tevékenységben 
közreműködni. Ismételjük: 
kellene! 

Százhúsz ember hiányzik 
ahhoz, hogy teljes legyen 
a létszám. 

Tudjuk, hogy nem olyan 
vonzó ez, mint a Balaton 
mentén táborozni, vagy ép-
penséggel az NDK-ban épí-
teni. Mégis meg kell hozni 
az -áldozatot« azért, hogy 
mielőbb legyen ú j diákott-
hon, hogy nyugodt körülmé-
nyek között kezdődhessen az 
ú j .tanév a jogi karon, hogy 
több lakás épüljön fél az 
idén Szegeden. Most ez a 
legfontosabb feladata az ön-
tudatos KISZ-tagoknak! 
Nem kíván tőlük senki tel-
jesíthetetlen, emberfeletti 
hőstetteket. A városi KISZ-, 
bizottság és az építőipar 
megállapodása szerint min-
denkinek. aki nyáron az épí-
tőiparban vállal munkát, 
biztosítani kell legalább 4— 
5 forintos órabérnek megfe-
lelő kereseti lehetőséget. 

Ezekben a napokban még 
mindenkit a vizsgák izgal-
mai foglalkoztatnak legin-
kább. Nem árt azonban a 
kikapcsolódás perceiben rö-
vid számvetést készíteni ön-
magunkban. Jól döntöt-
tünk-e a nyári szabad idő 
felhasználását? Tiszta-e a 
lelkiismeretünk? Megtet-
tük-e azt, amit elvár tőlünk 
a közösség? 


