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ÖSSZEGZÉS ÉS ZÁRSZÓ AZ ÉPÍTŐTÁBOROK
KIALAKULT POLÉMIÁHOZ
szervezi — amiben természetesen segítséget kell kapnia
az érintett szervektől és intézményektől
egyaránt.
Ugyanakkor a többi felsőoktatási intézmény hallgatói is
tartsák kötelességüknek bekapcsolódni e munkába, hiszen más alkalommal majd
a JATE hallgatói fogják eizt
„visszasegíteni".
A helyi
építőtáboroknál
azt az elvet kell alkalmazni,
*
hogy miindenki kapja meg a
teljesítménye szerinti kereMielőtt konkrétan reagál- keretből 153-at a Tanárképző setét.
ni próbálunk az egyes cikkek- Főiskola 80 fős keretéből 71ben felvetett gondolatokra, et küldött el építőtáborba a TARSADALM IMUNKA,
néhány általános jellegű kér- József Attila Tudományegye- V A G Y MASZEKOLÁS?
tem 305 fős keretéből minddésről szólnánk.
Van még egy építőtábori
össze 180-an jelentek meg.
Mindenekelőtt le kell SZÖT Azt is tudjuk, hogy a szegedi forma nálunk — a helyileg
gezni, hogy az
építőtábort építőipari keretszámokat ké- szervezett külföldi munkaakmozgalom
tanulóifjúságunk sőn kapták meg az egyetemek ció, amit már évek óta szerveznek, mind az egyetemi
olyan
komoly
és
jelentős
megmozdulása,
amely jelen- — és ez nem helyes —, de a KISZ-szervezetek. mind peközponti
kereteket
már
febdig esetenként „magánváltősen hozzájárul a népgazdasági tervek teljesítéséhez
és ruárban is ismerték és oda lalkozó" hallgatók is. Mi az
amelyet a KISZ csak úgy tu- se ment el mindenki. Érdekes olyan szervezésekkel
értünk
dott és tud a jövőben is sike- kezdeményezés volt az elmúlt egyet,
amit
az
egyetemi
az
Orvosegyetemen, KISZ-bizottságok
resen megoldani, ha a tanuló- évben
velünk
ifjúság minél szélesebb töme- ahol évközben 360 hallgató egyetértésben
végeznek,
s
geire támaszkodik.
A KISZ- vett részt házon belüli társa- ellenezzük
és
határozottan
a klinikai fellépünk az e téren jelenttagság nagy számával a tan- dalmi munkaként
E munka taintézetekben nem lehet tehát építkezéseken.
kező „maszekoskodás"
ellen.
az építőtábori problémákat pasztalatait érdemes jobban Itt elvként azt kell érvényetanulmányozni
és
ha
indomagyarázni — ahogyan ezt
síteni, hogy először az itthoaz egyik cikk felvetette — koltnak látszik, máshol is ni igényeket teljesítsük, s
megnézni
ennek
lehetőségét.
hanem ellenkezőleg: a KISZutána
küldjünk
külföldre
tagság nagy száma, a KISZ- Sorolhatnánk még a problé- olyan hallgatókat, akik ittmákat
mind
a
táborok,
mind
tagok azon igénye, hogy részt
hon már legalább két-három
vállaljanak a népgazdasági az egyetemek részéről, de úgy alkalommal részt vettek épígondoljuk,
hasznosabb,
a
„hofeladatok megoldásában, a
tőtábori munkában.
KISZ nevelőmunkája és ter- gyan tovább" kérdésével fogRöviden reagálni próbámészetesen nem utolsó sor- lalkozni.
ban az építőtáborok romantilunk az egyes cikkekre bekája tette lehetővé, hogy ta- ERŰNKHÖZ MÉRTEN fejezésül.
nulóifjúságunk ilyen komoly
A vitában felvetődtek végParkas István vitaindító
feladatokra vállalkozott és letek és elfogadható javasoldott meg sikerrel.
latok egyaránt. Volt aki a cikke számos értékes gondokülföldi táborok egyedüli jo- latot vetett fel, ugyanakkor
gossága mellett tört lánd- eléggé borúlátó, s több heA TÉNYEK
zsát, mások úgy látják, ma- lyen vitatkozunk is meglátáBIZONYÍTOTTAK
radjunk előbb itthon, csinál- saival. Felveti például, hogy
társadalmi
Téves az a nézet is, hogy junk előbb itt rendet, s csak „jól előkészített
ez építőtáborok ráfizetést je- utána nézzünk külföld felé munkáról újabban egyre kelentenek a népgazdaságnak. Voltak végül, akik azt mond- vesebbet hall az ember" —
Ellenkezőleg: „a második öt- ták: erőnkhöz mérten végez- ami véleményünk szerint —
éves terv időszakéban a tábo- zük mind a kettőt. A mi vé- a problémák ismeretében is
rok munkája nagy segítséget leményünk szerint a helyes — túlzás. Hiszen a zánkai
jelentett a népgazdasági fel- álláspont, ez utóbbi javaslat- nemzetközi tábor, a Balatonadatok megvalósításában. A ban keresendő.
aligai leánytábor, a hódmetáborokban3 dolgozó
fiatalok
zővásárhelyi címerező tábor.
508 000 m földet
mozgattak
Idén az egyetemista fiúk — hegy csak néhányat emmeg, 122 km csatornát épí- számára központi építőtábor lítsünk. — nem tartoztak a
tettek és ezzel közel 32 000 — a révfülöpi nemzetközi rossz táborok közé. A külkh földet tettek a mezőgaz- tábor kivételével — nem lesz. földi táborok szervezése hedaság számára hasznossá; 4 Az egyetemista lányok — az lyes felvetés, de figyelembe
és fél km útépítést
végeztek; elmúlt évhez hasonlóan — kell venni az itthoni igényeCsopakon és Zánkán a vas- Balatonaligán fognak dolgoz- ket és a külföldi lehetőségeúti rekonstrukción
dolgoztak. ni. Emellett a tavalyihoz ha- ket is. E cikknél azt is értéA leánytáborokban 224 000 q sonlóan várható bizonyos ke- kelnünk kell, hogy mint vigyümölcsöt és zöldséget szed- retszám külföldi építőtábo- taindító cikket, ezt volt a
tek le. Emellett a mezőgazda- rokba is, de itt nagy számra legnehezebb megírni.
ság nyári szezonjában sok- gondolni, a lehetőségek irreárétű növényápolási munkát lis megítélése lenne. A külA VITÁZOK IGAZA
végeztek. Az egyetemi fiata- földi
táborokban
dolgozók
lok pedig egyre nagyobb lét- száma állandóan növekszik —
Ocsék Miklós cikkével álszámban kapcsolódtak be sa- de csak a lehetőségek határa- talában egyetértünk, megjeját egyetemük, főiskolájuk in belül. A központi építőépítésébe" — állapítja meg a táborok keretszámainak ma- gyezve, hogy ha lassan is,
KISZ Intézőbizottságának ez- radéktalan
teljesítése
az szervezzünk az itthoniak melzel kapcsolatos határozata. egyetemi KISZ szervezetek lett a külföldi táborokat is,
Ezekért az eredményekért elsődleges feladata kell, hogy ahogyan ezt Szekfű László is
csak az elismerés hangján le- legyen.
felveti. Szekfű Lászlónak vihet szólni a tanintézeti KISZ
szont azzal a felvetésével viszervezetek munkájáról, s
HÁZON BELÜLI
tatkozunk, hogy a szervezémindazokról, akik becsületes
MUNKÁK
munkájukkal, helytállásukkal
si problémák a KISZ tömegAz egyetemi KlSZ-szervesegítettek elérni eredményeszervezeti
jellegéből adódinket. A tanulók mellett ez az zeteknek ugyanakkor fontos
elismerés különösen vonatko- feladataik vannak a helyi
zik azokra a tanár elvtársak- építőtáborok megszervezéséra, akik tanítványaikkal egy sével kapcsolatosan is. Ilyen
sorban dolgoztak különböző helyi építőtáborok ez évben
építőtáborokban — értéke- a , következők lesznek: lásítve egyben az építőtáborok- nyok számára HódmezőváA lap december 3-i számában nagy számmal adódó ne- sárhelyen kukorieaeímerezés, ban egy rövid beszélgetés
ahol á kereset 200 Ffl'kh. Az kapcsán az egyetemisták téli
velési lehetőségeket is.
elmúlt évben a középiskolá- sportolási igényeiről és lehesok itt — a teljesítménytől tőségeiről olvashattunk. A
ROSSZ SZERVEZÉS
függően — napi 50—70 Ft- társalgás stílusa mulattató
ot, tudlak keresni. Ezt a tá- volt ugyan, de amiről az
ÉS EGYÉB H I B Á K
bort a KISZ Megyei Bizottannál
lehangolóbb.
Helytelen lenne azonban, sága szervezi. Az egyetemi folyt,
ha az építőtáborok kapcsán KISZ-szervezetek feladata a Szinte változtathatatlan lénykell
elkönyvelnünk,
egyoldalúan csak az eredmé- keretszámok teljesítése, a ként
többezer
nyekről szólnánk és nem em- hallgatók mozgósítása. A ke- hogy egyetemünk
hallgatója számára
egyetlen
lítenénk a felmerült hiányos- retszámokat
már
valameny- órára sem. tudunk
sportolási
ságokat, problémákat — hi- nyi intézmény
ismeri. Fiúk lehetőséget biztosítani a tél
szen vitathatatlan, hogy ilye- számára a munka a József
folyamán,
hiszen a két —
nek is voltak.
Találkoztunk Attila
Tudományegyetem
új meglehetősen kisméretű —
szervezési
problémákkal,
a kollégiumának
építése
lesz tornaterem túlzsúfolt.
központi — és helyi építőÚjtáborok vonatkozásában
egy- — ami már megindult
A Testnevelési Tanszéki
aránt. E téren 1964-ben külö- szegeden — s emellett — a Csoport vezetőiével. Tari Jánösen a lébényi és a szegedi lét szám tnU függően — egye- nossal beszélgetve kevés reépítőtábort kell
említenünk. temi epületeken folyó mun- ménytkeltő megoldásról hallTalálkoztunk ugyanakkor az kálatokban való részvétel. A hattunk.
egyetemek részéről is bizo- díjazás itt is teljesítmény
Jelenleg az Orvostudományos szervezési lazasággal, szerint lesz. Ezt a tábort a
Attila
Tudománye- nyi Egyetem és a JATE köhiszen meg a Szegedi Orvos- József
KISZ
Bizottsága I zösen hassnálja a „gumitudományi Egyetem 173 fő gyetem
Érdekes, bennünket is különösen érdeklő vitának
lehettünk az utóbbi hónapokban tanúi a „Szegedi Egyetem" hasábjain. A vita témája az építőtáborok szervezésének „hogyanja" volt. A cikkekben sok érdekes észrevétel és javaslat felvetődött, amelyekkel egyetértünk,
ugyanakkor találkoztunk olyan gondolatokkal is, amelyek helyességét vitatjuk. Egy azonban mindenképpen
megnyugtató: mindenki, aki e vitában résztvett, azt kutatta, — hogyan lehetne jobban és eredményesebben
szervezni az építőtáborokat — és a felvetések nem a
problémák miatti siránkozásba merültek ki. Emellett
természetesen a hiányosságok, nehézségek, problémák
szükséges és jogos felvetése is helyet kapott.

ÜGYÉBEN
nak. Ezzel kapcsolatban fentebb már szóltunk. Ami az
építőtábori munka elismerésének kérdését illeti, igaza
van, hogy ezzel többet kell
foglalkozni a jövőben, különösen az egyetemeken. A
munka értékelését meg kell
tenni, minden szinten, egészen
az
alapszervezetekig
bezárólag ós élni kell a dicséret és elismerés, de ha
szükséges, a felelősségrevonás lehetőségével is.
Az „á eonto" aláírással
megjelent cikk szerzőjével
Feke Lászlóval is többnyire
egyetértünk. Azzal a kijelentésével vitázunk, miszerint
teljesein jogos az építőtáborokról kialakult „rossz vélemény" az egyetemen — bár
a problémák felvetését helyesnek tartjuk.
Szécskai Edit által felvetett gondolatokat helyesnek
tartjuk, csak azt a nézetét
vitatjuk, amelyben a táborok népgazdasági jelentőségét vonja kétségbe.
Amit Kiss Aurél, a zánkai
első turnusról mond, az általunk is ismert dolog. Ami
az ifjúságmozgalmi pedagógiai gyakorlatot illeti, az ez
évi tapasztalatokat felhasz— PINCÉR! KÉREK EGY FÉL KONYAKOT!
náljuk, de az építőtábort,
Mayer Gyula rajza
mint ilyen lehetőséget — az
Intéző Bizottság határozata
értelmében — a jövőben is
felhasználjuk. Itt egyrészt a
táborvezetőségeket, másrészt
a hallgatókat kell a teendőkre az elmúlt évinél job- Illetékesekhez, kik magasan vagytok s elérhetetlenek!
Tizenhárom óra 50 perc. kihúzza az ott fityegő jegyet,
ban felkészíteni.
Rohansz a menzára. Hogy s mehetsz.
Leülsz és végre ehetnél,
C S E L E K E D N I I D Ő B E N ! hamarabb kapj kaját. Hiába. A sor a Il-es menza előtt ha egy dallamos férfihang
Minden hozzászólás, min- m á r a koosiúton kanyarog. nem zengené: Záróra, elvtárden kérdésére természetesen Lihegve beállsz. Még el sem sak! Siessünk! Most elhatákülön-külön reagálni
nem kezded a magyar nyelv kacs- rozod, hogy nem érdekel és
tudunk. Ez nem jelenti azt, karingéit eregetni a szádon, csak azért is nyugodtan ebéhogy számunkra nem volna felhangzik az ü v ö l t é s : L a - delsz, de hiába.
Fenyegető
valamennyi megjegyzés és pulni! —
szemű konyhaamazonok jejavaslat értékes még akkor
meg. a távoznod kell.
Ha az utcán vagy, félre- lennek
is, ha vitatkozunk, akkor is,
Ebéd helyett csak egy elhaállsz,
ha
a
kapu
alatt,
a
falha egyetértünk vele. Ügy
tározás született meg benned,
gondoljuk, a vita értékes ra kenődsz. Mert jön a ma- megírni az egyetemi újsággasságos
moslékos
kocsi.
volt, a hasonló vitákat más
két órakor ba viszontagságaidat.
témákról is érdemes a lap- Mert pontosan
S hogy ne legyen meddő
kell
jönnie.
Hogy
te lapulj
ban indítani.
szóeséplés, javaslataid is itt
és falas legyél.
vannak:
Befejezésül még csak anyCammognak a percek. Vö1. Nyissák ki azt a menzát
nyit: va;n még idő, az egye- rösre csípte a szemed a hu- fél 12-kor, hogy aki 12-re
temek kezdjék el a munkát, zat, jól átfáztál, végre a lyu- órára megy, megebédelhess akkor az
eredményekben kakhoz érsz.
Ahol a tálca sen, úgy nem lesz olyan töbiztosak lehetünk. A KISZ- meg az evőeszköz van. Most meg 2-kor!
vezetők itt is, a nyári mun- jön az attrakció, csomagjai2. Adjanak rendesen evőkákban
mutassanak
példát. dat félkézen egyensúlyozod, eszközt!
Hiszen ez fontos az eredmé- ebédjegy a szádba s pakolsz.
3. Más beosztást hozzanak
nyek szempontjából.
Ha va- Tálcát kapsz, az van, evőesz- létre, hogy ne kelljen télen
lamennyien
azon
leszünk, köz nem mindig. Mert a a huzatos kapualjban meghogy 1965-ben — tanulva a menza döntött. Ha főzelék fagyni, és le lehessen vetkőztapasztalatokból — jól szer- van, s fasírozott, elég a ka- ni, mielőtt az ebédet megvezzük meg az építőtábori nál.
kapjuk.
munkát, akkor az eredmény
4. Több higiéniát! Ne Mari
Végre beérsz a menzahefölötti jóleső megelégedés érnéni széttépett pongyolájába
zése a munka értékelésénél lyiségbe. Rápakolsz a tálcá- törölgessenek, amit aztán a
majd bizonyára nem fog el- ra. (Hogy miket, külön feje- koszos párkányra kidobva
zetet érdemelne.) Ha szerenmaradni.
csét? vagy, még csak be sem szárítanak!
zsírozod az ú j télikabát ujját,
Dr. Koncz János
Jajgatott: Éhe s Éva
pedig bőven folyik a lé a táA KISZ Csongrád megyei
Aláírták még:
Kajás
nyérok között. Szádat odaBizottsága
Kati, I.aposhasú
Lanyújtod az „ellenőrnek", aki
jos. Ennikéne Emmi
iskolai osztályvezetője

MENZAJAJ

II párbeszéd folytatása
termet" (Apáti) és rendelkezésünkre áll az Ady-téri tornaterem. De ez még nem
minden. Társbérletben élünk
a Ságvári Gimnáziummal és
a SZEAC szakosztályaival.
Ennek az az eredménye, hogy
„non stop'' rendszerben hétfő
reggeltől vasárnap estig a
termek állandóan
foglaltak.
— Megoldás?
— Terveink vannak, de
ezek is csak Ideiglenes félmegoldások. megvalósításuk
feltételekhez kötött. Ha a
Ságvári Gimnáziummal fel
tudjuk bontani a „társbérletet", akkor már 20—25 óra
szabadulhatna
fel.
Persze
gyakorló gimnáziumunkat terem nélkül hagyni szintén
nem lehet! További megoldásként kínálkozik az Újszegedi Sportuszoda hasznosítása. Az egyetemi testnevelési

órák megtartása lehetségessé
válna az uszodában és ez ismét jónéhány órát mentesítene a termekben. Itt azonban már anyagi problémákkal is meg kell küzdeni.
Ugyanis ez a megoldás harmincezer forintba kerülne és
ehhez az U!65-ös költségvetés ilyen irányú kibővítése
szükséges.
A problémák még metí sem
oldódtak, de a terem kihasználására már kovácsolódnak
a tervek. Az orvosok, gyógyszereszek. s a JATE hallgatóinak részvételével terembajnokságok
szervezése,
KISZ-játékdélutánok valósulnának meg. Lehetőség nyílna
a karok számára a kari kosárlabda bajnokságok lebonyolítására. Alkalom nyílna az
oly sokat emlegetett
tömegsport felle;iditésére, a felsőbb

éves
egyetemi
hallgatok
„megmozgatására" is.
A távlati tervek a teremkérdés megoldását egyáltalán
nem veszik figyelembe. Az
elkövetkező
tíz évben szóba
sem kerülhet téli
sportlétesítmény építése. Vagy talán
az Újszegeden építendő egyetemi város „tornaterme" annak nevezhető? A terv így
titulálja azt az ötször kilences, 2,70 magasságú helyiséget, mely az ott felépülő kollégiumok lakóinak ..egészséges testmozgását" hívatott
biztosítani. Nem igényel semmiféle építészeti tudást annak a megállapítása, hogy
ekkora teremben csak a legelemibb mozgási lehetőségek
biztosíthatók.
Jelen és jövő nem sok jót
ígér. Talán tervezőink megszánnak bennünket és megnövelik ezt a „tornatermet".
Reménykedjünk.
hiszen
mást úgysem tehetünk!
Földváry László

