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Tanévnyitó közgyűlés 
tudományegyetemünkön 
Tisztségébe iktatták dr. Márta Ferenc rektort 

Dr. Márta Ferenc részié- Felszólalt a tanévnyitón 
tesen elemezte az 1967/68-as Siklós János, az MSZMP 
év feladatait. Elmondta, Csongrád megyei bizottsá-
hogy az ú j tanévnek s a gának titkára is, aki az 
következő éveknek is egyik MSZMP megyei és városi 
legfontosabb feladata lesz bizottságainak jókívánságait 
az oktató-nevelő munka tolmácsolta a József Attila 
színvonalának emelése. A Tudományegyetem oktatói' 
IX. Kongresszus felsőoktatá- nak, dolgozóinak és hallga-
sunk központi feladatául az tóságának. Köszönetet mon-
ifjúság szocialista emberré dott dr. Szabó Zoltánnak és 
nevelését jelölte meg. Ez azt az egyetem vezetésében az 
jelenti, hogy a szegedi tu- elmúlt három évben részt-
dományegyetemnek is a szo- vett más oktatóknak odaadó 
cialista társadalomhoz hű, munkájukért. Külön méltat-
ezért a társadalomért dol- ta Szabó Zoltán akadémikus 
gozni akaró és tudó becsű- érdemeit a város tudomá-
letes szakemberek, pedagó- nyos élete tekintélyének nö-
gusok nevelésén kell mun- vekedésében, majd jó mun-
kálkodnia. E célkitűzés kát kívánt neki ú j munka-
megvalósításához nyújt se- helyén, 
gítséget a gazdaságirányítás _ Felhasználom ezt az al-
reformja is, amelynek ered- kaimat arra is — mondta — 
ményeként az egyetem több hogy az egyetem most be-
önállóság, a lehetőségek ész- iktatott vezetőit biztosítsam 
szerű és gazdaságos kihasz- a Csongrád megyei és a 
nálása alapján fokozott fe- Szeged városi pártbizottság 
lelőségérzettel dolgozhat őszinte támogatásáról. Dr. 
feladatai teljesítéséért. Márta Ferenc elvtárs sze-

Bejelentette a rektor, mélyében olyan rektor ke-
hogy a Nagy Októberi Szo- rült az egyetem élére, aki 
cialista Forradalom ötvene- ennek a társadalmi rend-

Dr. Márta Ferenc egyetemi' tanár, tudományegyetemünk dtk évfordulója tiszteletére szernek a neveltje. Kommu-
Új rektora köszönti a tanévnyitó ünnepi egyetemi közgyű- tudományegyetemünk az or- nista szakember, kommunis-
Icsen megjelent oktatókat és hallgatókat. / vosegyetemmel közös tudo- ta tudós, akinek indulása és 

mányos ülésszakot rendez, Példája elválaszthatatlan az 
Szeptember Í6-án délelőtt szocialista egyetemmé való a m e l y a nagy jelentőségű év- elmúlt két évtizedtől. 

11 órakor a Dugonics téri fejlődés útján. fordulót méltón megünnep- Befejezésül az egyetem 
aulájában tartotta meg tan- Ezután köszöntötte a rek- 1 0 rendezvénysorozat része kommunistáihoz, pártszer-
évnyitó ünnepi közgyűlését a tor az egyetem tisztségükből majd. Székfoglalójának vezeteihez fordult Siklós 
József Attila Tudományegye- távozó oktatóit: dr. Szabó befejező mondatai az első- elvtárs. Kérte őket, hogyse-
tem. A kéthónapos nyári szü- Zoltán akadémikust, volt evesekhez szóltak, majd az gítsék az állami vezetők, 
net után az ú j tanév kezde- rektort, aki megvált szegedi UJ , célkitűzéseinek tanszékvezetők munkáját, 
tére kipihenten, felkészülten tanszékről is, és a nyugalom- megvalósításához az egye- Dr. Serfőző Lajos docens, 
összegyűlt oktatókat, hallga- ba vonult. dr. Ábrahám V*111. °£ t e t

t° i n . a k . dobozéinak a z egyetemi pártbozottság 
tókat dr. Márta Ferenc tan- Ambrus akadémikust, aki f® haugatóságanak munka- titkára szólt ezután az egy-
székvezető egyetemi tanár, harminchárom éven át volt nedvet, becsületes munkaját begyűltekhez. 
tudományegyetemünk ú j rek- egyetemünk oktatója s hu- K e r v e ? z

t t i7 iS - í e X e t — Megtisztelő kötelesség-
tora köszöntötte. Üdvözölte a szonhét éve professzora. Dr. megnyitottnak nyilvánította. n e k t e s z e k eieget _ mond-
rektor a tanévnyitó vendé- Szabó Zoltán munkáját az Ezután az egyetemi ta- ta — amikor az egyetemi 
geit: dr. Polinszky Károly ú j tanévben már mint az nács határozatát ismertetve párt és társadalmi szervek 
művelődésügyi miniszterhe- Eötvös Loránd Tudomány- átnyújtotta dr. Szabó Zol- nevében hálás köszönetet 
lyetfest, Siklós Jánost, a me- egyetem Analitikai és Szer- tán akadémikusnak a József mondva búcsúzom volt rek-
gyei pártbizottság titkárát, vetlen Kémiai Intézetének Attila Emlékérmet. Szabó torunktól, a jó vezetőtől, a 
Sípos Gézát, a városi pártbi- vezető professzora folytatja akadémikus meghatottan megértő partnertől, aki 
zottság titkárát, Török Lász- tovább. Üdvözölte a rektor köszönte meg a kitüntető nemcsak rektori székétől 
lót, a megyei tanács vb. el- az egyetem kinevezett ú j megemlékezést, majd . szív- válik meg, hanem sajnos, 
nőkét, Bódi László ország- professzorait és docenseit, bői kívánt eredményes mun- egyetemünkről is távozik. 
gyűlési képviselőt, Papp továbbá dr. Szauder József kálkodást az általa félbeha- Ugyanakkor szeretettel feö-
Gyulát, a városi tanács vb. és dr. Fónagy Iván címzetes gyott munka folytatóinak, szöntöm új rektorunkat, aki 
elnökhelyettesét, Hofgesang egyetemi tanárokat, vala- volt tanítványainak, akikre felelősségteljes posztjához 
Pétert, a Hazafias Népfront mint dr. Nagy László cím- — mint mondta — mindig többek között éppen párt-
városi titkárát, a testvérin- zetes egyetemi docenst. büszke lesz majd. munkája során szerzett bő-
tézmények, társadalmi szer-
vezetek megjelent képvise-
lőit. 

A bevezető szavak után dr. 
Polinszky Károly miniszter-
helyettes a rektori lánc jel-
képes átadásával tisztségébe 
iktatta dr. Márta Ferencet, 
eredményes, jó munkát kí-
vánva magas megbízatása el-
látásához. 

A beiktatás ünnepélyes ak-
tusa után az egyetem rektora 
megtartotta székfoglaló ün-
nepi beszédét. 

Nagyon mély felelősségér-
zettel párosult megilletődés-
sel foglalom el a rektori 
széket — kezdte beszédét a 
rektor. A legnagyobb meg-
tiszteltetésnek tekintem azt 
a bizalmat, amelynek alap-
ján, egyetemünk vezetése, 
kommunista kollektívája, a 
felső párt és állami vezetés 
érdemesnek találta e meg-
tisztelj feladat ellátására., 
ígérem, minden erőmmel 
azon leszek, hogy ennek a 
bizalomnak megfeleljek, 
minden tőlem telhetőt meg-
tegyek annak érdekében, 
hogy, egyetemünk jelentős 
mértékben előrehaladjon a 
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Vitáinkban 
él a kongresszus 

Kongresszusok. Mérföldkövek egy párt, egy tömeg-
szervezet életében. Jelzik a megtett útat. Kongresszu-
sok. Beszámolók, viták, határozatok. Emberek, akik 
egy intézmény, egy földrajzi terület képviseletében 
gyűlnek össze. Hozzák magukkal társaik véleményét, 
kívánságait. S aztán szétszélednek: viszik haza azt, amj 
maradandó volt vitáikban. A következő három évben 
ők a kongresszus, az ő munkájukon múlik elsősorban, 
hogy merre halad a szervezet. 

A KISZ VII. kongresszusára hatan készültek a sze-
gedi felsőoktatási intézményekből, ö ten már megszó-
laltak lapunkban, mint az egyetemek és főiskola KISZ-
életének vezetői. Most, a kongresszus után azzal be-
szélgetünk, aki éppen az elmúlt időkben vált meg az 
orvosegyetemi KISZ VB titkári tisztjétől. Dr. Erdős 
Sándorral. 

— A kongresszus már az előkészítés során is meg-
mutatta, mennyire aktívak KISZ-tagjaink, ha őket 
közvetlenül érintő kérdésekről van szó. A felsőoktatá-. 
si intézményekre vonatkozó anyagokat, a rétegpoliti-
ka lényegét szinte mindenki megismerte. Ez volt már 
eleve a pozitívuma. Ugyanakkor a felkészülés mégsem 
volt kielégítő, s ez nemcsak az alapszervezeteken mú-
lott. A jövőben főként a kampányjelleget kellene ki-
küszöbölni, s megtalálni a megfelelő mozgalmi-politi-
kai tevékenységi módszereket a tömegek mozgósítá-
sára. 

„Erősítsük a magyar ifjúság politikai tö-
megszervezetét, tegyük vonzóbbá, tartal-
masabbá minden KISZ- szervezet munká-
ját." 

A kongresszuson két olyan kérdés foglalkoztatott 
főként, amely az egyetemi mozgalmi munkában élővé 
kell, hogy legyen. Nevezetesen a KISZ politikai jel-
lege, a mozgalmi fegyelem erősítésének és az érdek-
védelmi tevékenységnek a kérdése. A mozgalmi fe-
gyelem megszilárdítása, a KISZ politikai jellegének 
erősítése valamennyi alapszervezetnek és bizottság-
nak feladata. Véleményem szerint azonban az embe-
rek tevékenységének megítélése differenciáltan, tanul-
mányi és közösségi munkájuk, magatartásuk alapján 
— sokoldalú értékelés alapján kell, hogy történjen. A 
tények elferdítése, „felnagyítása" nem szabad, hogy 
teret kapjon a KISZ munkastílusában. Ennek az 
MSZMP kongresszusán is elhangzott helyes elvnek 
rossz alkalmazását tapasztalhattuk nemrégiben a ter-
mészettudományi karon, ahol egy hallgatót azért nem 
engedett felvenni a kollégiumba a kar KISZ vezető-
sége, mert — bár KISZ fegyelmi volt a következménye 
— nem vett részt társadalmi munkán. 

Meggyőződésem, hogy korántsem emeli a KISZ 
tekintélyét olyan munkastílus, mely a presztízs talajá-
ból, az elvieskedés merev egyoldalú értelmezéséből 
fakad. 

„A KISZ érdekvédelmi tevékenysége az 
ifjúság sorsáért érzett felelősségének kife-
jezője, a szocialista nevelés eszköze." 

— Ha a kongresszuson felszólalhattam volna, el-
sősorban arra a paradox helyzetre mutattam volna 
rá, ami a végzett hallgatók között alakult ki. Olyan 
hallgatók, akik az egyetemi évek alatt kiváló társa-
dalmi és tanulmányi munkát végeztek anyagi és meg-
élhetési lehetőségeik tekintetében el vannak marad-
va azok a többszörösen bukott vagy évet ismételt 
hallgatók mögött, akik jól el tudnak helyezkedni. Na-
gyon örültem, hogy Kádár elvtárs kongresszusi be-
szédében ugyanúgy mondta el ezzel kapcsolatos vé-
leményét, ahogy mi gondoltuk. Szívünkből szólt, ami-
kor az egyetemi évek alatti és végzés utáni élet mély 
szakadékáról beszélt. 

Ülünk. Beszélgetünk. Sokféle dologról. Arról, 
hogy a jól sikerült lakásépítési akciónak is megvol-
tak az árnyoldalai. Hogy a legtöbben hosszú évekre 
eladósodtak, mert csak kölcsönvett pénzük volt. Arról, 
hogy a KISZ szervezetek nem tudják egyedül megol-
dani az érdekvédelmet. Az orvostudományi egyetemen 
azt javasolták a városnak, hogy ötven lakásos háza-
kat építsenek, és itt helyezzék el szakember-utánpót-
lásunk legjobbjait, amíg megfelelő anyagi körülmé-
nyeik kialakulnak. Csak két-három évre, hogy ne kell-
jen sok tehetséges fiatalt elengedni az egyetem után 
csak azért, mert nem tudnak lakáshoz jutni. 

Beszélgetünk. Arról, hogy milyen módszerek kelle-
nének a jobb mozgalmi munkához. A r r ó l . . . De fö-
lösleges sorolni. Hiszen csak arról beszélünk, amit a 
kongresszuson olyan sokan elmondtak. S így érezzük, 
hogy a kongresszus él. Bennünk is él. 

— Mit gondolsz, megírhatom ezt befejezésnek? 
— Te vagy az újságíró, nem? 
Így hát leírom. Mindennapjainkban él a kong-

resszus: vitáinkban. Kilép a határozatok mondatpán-
céljából: dolgozik. v. m. 

A József Attila Tudományegyetem tanácsa idén nyolc pályázónak ítélte oda 69, 
illetve 50 évi szolgálatuk elismeréseként a gyémánt és aranydiplomákat. A tanév-
nyitón megjelent jubilánsoknak a rektor nyújt ja át akitüntető jubileumi okieve-

ket 

séges egyetem-politikai, 
közéleti tapasztalatot, jár-
tasságot és bizonyította ve-
zetői rátermettségét. Az 
egyetemi pártszervek azok 
vezető testületeinek teljes 
támogatását azonban nem-
csak ezért ígérjük és bizto-
sítjuk a rektor elvtársnak, 
hanem természetes köteles-
ségünkből, közös feladata-
inkból adódóan. 

Serfőző elvtárs beszéde 
után, aki az egyetemi párt 
és KISZ-szervezetek foko-
zott felelősségéről, ú j fel-
adatairól beszélt, sor került 
a gyémánt- és aranydiplo-

mák kiosztására. A kari dé-
kánok előterjesztése alapján 
dr. Márta Ferenc rektor 
gyémántdiplomát adott át 
dr. Domonkos László és dr. 
Flesch Ernő 60 évvel ezelőtt 
végzett jogászoknak. Arany-
diplomát kapott dr. Julesz 
Jenő, dr. Dániel Miklós és 
dr. Weeber Ernő 50 évvel 
ezelőtt végzett jogász, vala-
mint három 50 éve végzett 
nyugalmazott középiskolai 
tanár: Űjvári Gyula, Bíró 
Béla és Majtényi János. 

A tanévnyitó közgyűlés 
az Internacionálé hangjai-
val ért véget. 



2 - SZEGEDI EGYETEBt 

Főiskolánk 
tanévnyitó 
ünnepségéről 
Fennállása huszadik évfordulóját ünnepli 
novemberben főiskolánk 
Huszonegy aranydiploma jubiláló 
pedagógusoknak 

Szeptember 9-én délelőtt 
11 órakor a Szabadsúg Film-
színházban tartotta meg a 
Szegedi Tanárképző Főisko-
la tanévnyitó ünnepségét. A 
fi lmszínház nézőterét a főis-
kola oktatói, dolgozói mel-
lett az ünneplőbe öltözött 
elsőévesek népes serege és 
a hozzátartozók töltötték 
meg. Gaál Géza igazgatóhe-
helyettes köszöntötte a meg-
jelenteket, az évnyitó vendé-
geit: Pálmai Kálmánt , a 
Művelődésügyi Minisztérium 
osztályvezető helyettesét, De-
ák Bélát, a városi pártbi-
zottság osztályvezetőjét, 
Csenke Lászlót a megyei ta-
nács művelődési osztályának 

helyettes vezetőjét. Kovács 
Józsefet, a városi tanács 
művelődési osztályának ve-
zetőjét, Ökrös Jánost a Pe-
dagógus Szakszervezet me-
gyei t i tkárát, a testvérintéz-
mények, társadalmi szerve-
zetek megjelent képviselőit. 

Bevezető szavai után dr. 
Szendrei János főiskolai 
igazgató mondta el tanév-
nyitó beszédét. Megemléke-
zett arról , hogy ebben a 
tanévben ünnepli meg a 
Szegedi Tanárképző Főisko-
la fennállásának 20. évfor-
dulóját. 1947.. november 5-
én tartotta az ú j főiskola 
első tanévnyitó ünepségét. 

Kommunista tanárképzést! 
A Szegedi Tanárképző Fő-

iskolának — mondta — a 
tanárképzésben az elmúlt 
évtizedekben kife j te t t tevé-
kenységét, kisugárzó szere-
pét nem kívánom részletez-
ni, mivel erre az októberi 
tudományos ülésszak kere-
tében kerül sor, mégis ki 
kell emelni az olyan fontos, 
tényeket, min t az évek óta 
szinte 100 százalékos kihe-
lyezése végzős hallgatóink-
nak — ami azt jelenti, 
hogy a Szegedi Tanárképző 
Főiskolán végzettek elfoglal-
ják munkahelyüket , magas-
fokú hivatástudattal rendel-
keznék—, az áltlános iskolai 
tankönyvírásban való rész-
vétel. a módszertani kul túra 
magasszintű művelése, tudo-
mányos ülésszakok, tudomá-
nyos fokozatok elérése, 
nemzetközi kapcsolatok, a 
képzőművészetben sok si-
kert aratot t kiállítások, a 
zene és kórusművészetben 
elért több hazai és a leg-
utóbbi olaszországi sikerek. 

Az általános iskolai ta-
nárképzés 20 év alat t igen 
sok változáson ment át, 
mind tar ta lmában, mind 
formájában. A legutóbbi je-
lentős változást a felsőokta-
tási reform jelentette. En-
nek a reformnak eredmé-
nyeként ebben a tanévben 
vélik teljessé mind a négy 
évfolyamon a kétszakos 
képzés. 

A kitűzött célok elérése 
érdekében az eddig elért ok-
ta tó és nevelömunka szín-

vonalát, minőségét, intenzi-
tását és hatásfokát kell 
emelni, illetve növelni. 
Egész munkánkban és min-
dennapi tevékenységűnkben 
a pedagógusképzés érdekei-
nek keli érvényesülnie. En-
nek a munkának a nevelő 
munka szerves része. A 
szakmai képzéssel együtt, 
azzal szoros kapcsolatban 
kell olyan nevelői ráhatáso-
kat elérnünk, hogy felada-
tunkat — a kommunista ta-
nárképzést minél eredmé-
nyesebben — megoldhassuk. 
Ezért a nevelés minden ok-
tatónak ál lami kötelessége. 
A nevelő munkának már a 
felvételi Vizsgákkal — sőt 
előbb — kell kezdődnie. A 
főiskoláknak a pedagógus-
képző intézményeknek kell 
összeállítani és meghatároz-
ni azokat a szempontokat, 
amelyek a lap ján már a kö-
zépiskolában megkezdődhet 
a pedagógus pályára való ki-
választás. Vizsgálni kell a 
pedagógus pályára való 
felvétel f inomításának lehe-
tőségeit. Fontos feladat az 
elsőévesekkel való foglalko-
zás, törődés, a tanulásba, a 
munkába való bevezetés. Ki 
kell használni az oktatott 
anyagban rej lő nevelési le-
hetőségeket is. 

A Október 
öröksége 

Munkánk ilyen irányú fe j -
lesztését — folytatta Szend-

Dr. Szendrei János főiskolai 
ünnepi beszédét. 

rei igazgató —. aktuálissá te-
szi a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom 50. évfordu-
lója. Az ilyen jelentős évfor-
dulókon az eseményekre, 
azok jelentőségére való em-
lékezések elhatározásokat 
vál tanak ki belőlük. Áz an-
nak idején forradalmi har-
cokban elért eredmények ta-
la ján változotak meg a kul tu-
rális és tudományos eredmé-
nyek. A mi generációnknak 
kell ezt a hagyatékot tovább-
adni i f júságunknak. A mun-
kánk és helytállásunk nyo-
mán felnövő i f júságnak kell 
az 50 évvel ezelőtt meggyúj-
tott for radalmi lángot to-
vábbvinnie. Az évforduló — 
amelyet néhány hét múlva 
ünnepelünk — kötelez ben-
nünket ilyen irányú felada-
ta ink maradékta lan végre-
ha j tására . 

Beszéde befejező monda-
taiban az elsőéveseket figyel-
meztette az igazgató a vá-
lasztott pályán való helytál-
lás felelősségére, az önálló, 
fegyelmezett m u n k a fontos-
sági ra , ma jd az 1967,68-as 
tanévet megnyitottnak nyil-
vánította. 

Elsőévesek az iskola 
közösségében 

Chikán Ágnes szavalata 
u tán az elsőévesek letették 
az esküt, m a j d Pálmai Kál-
mán emelkedett szólásra, aki 
a művelődésügyi miniszter 
nevében köszöntötte a főis-
kola oktatóit, hallgatóságát 
az ú j tanév megkezdése al-
kalmából s a főiskola békés-
csabai kihelyezett tagozata 
vezetőjének, Kávási Ferönc 
általános iskolai igazgatónak 
átadta „Az oktatásügy kiváló 
dolgozója" kitüntetést . Ezt 
követően a főiskola igazgató-
ja ismertet te a főiskola ta-
nácsának az aranydiplomák 
odaítéléséről hozott ha táro-
zatát . A huszonegy arany-
diplomás jubiláns közül csak 
A'agy Domonkosné tudott 
megjelenni az ünnepségen, 
akit a jubileumi diploma át-
vétele után a főiskola hall-
gatói is köszöntöttek. 

igazgató megtar t ja tanévnyitó 

Szólt az elsőéves hallgatók-
hoz Nagy Antal a KISZ fő-
iskolai bizottságának t i tkára 
is, aki a közösségi magatar -
tás, a társadalmi aktivitás 
lehetőségeinek kihasználásá-
ra buzdította a főiskola ú j 
polgárait. A tanévnyitó ün-
nepség az Internacionálé 
hangjaival é r t véget. 

Népköztársasági 
ösztöndíjasaink 

A tanévnyitó ünnepségek-
nek mindig izgalmas pilla-
nata a hallgatók számára, 
amikor az egyetem rektora, 
vagy a főiskola igazgatója 
ismerteti, kik nyerték el 
tanulmányi előmenetelük, 
kiemelkedő társadalmi mun-
k á j u k a l ap j án a Népköztár-
sasági Tanulmányi ösztön-
dí jat . Tudományegyetemünk 
tanévnyitó közgyűlésén ez-
úttal e lmarad t ez az izga-
lommal vá r t momentum — 
itt csak október elején derül 
ki, hogy kik részesülnek eb-
ben a kitüntetésben. 

Orvosegyetemünkön — 
mint az egyetem rektora is-
mertet te — az 1967/68-as 
tanévben 38 hallgató kapot t 
népköztársasági ösztöndijat. 
Az ösztöndíj 1000 forintos 
első fokozatát a következő 
hallgatók kap ták : Benedek 
György, Frenyó Sándor, 
Gervain Mihály Gyurkovits 

Kálmán. Járdánházy Ta-
más, Méray Judit , Molnár 
Ilona. Nagy Erzsébet, Papp 
Ákos és Vetró Gábor orvos-
tanhallgatók. va lamint Kiss 
Elza, Marossy Magdolna és 
Rózsa Zsuzsanna gyógysze-
részhallgató nyerte el. 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola tanévnyitó ünnepsé-
gén dr. Szendrei János igaz-
gató jelentet te be, hogy az 
1967,'68-as tanévben 32 hall-
gató kapott népköztársasági 
ösztöndíjat kiváló tanulmá-
nyi előmenetele és eredmé-
nyes társadalmi munká ja el-
ismeréseként. 

Az ösztöndíj első fokoza-
tát három hallgató nyerte 
el: Sánta Erzsébet, Jobba 
Éva és Boda Krisztina. 

Népköztársasági ösztöndí-
jasa inknak eredményes 
munkát , sok sikert k ívánunk 
az ú j tanévben. 

Egy év katonáskodás után 
Három elsőéves „ jogász—obsitos" véleménye 

Alkotmányunk előírja, 
hogy minden magyar á l lam-
polgárnak kötelessége a ha-
za védelme. Törvényeink ér-
telmében 18 éves korától ka-
tonaköteles minden magyar 
férfi . Ezért az egyetemi fel-
vételt nyert hallgatóknak ta-
nulmányaik megkezdése 
előtt katonai szolgálatot kell 
teljesíteniük. Ebben a tan-
évben ís sokan kezdték meg 
tanulmányaikat a különbö-
ző felsőoktatási intézmé-
nyekben olyanok, akik már 
túl vannak a katonaság — 
gyötrő vagy kellemes? — 
hónapjain. Gyötrő vagy kel-
lemes? Mondják el sa já t 
maguk. 

Tarnai László Hódmező-
vásárhelyről vonult be, le-
szerelni viszont már Sze-
gedre jött. 

— Igen, időközben sze-
gedi lakos lettem, szüleim 
ugyanis ide költöztek. Hogy 
mi a véleményem a katona-
ságról? Ugyanaz, mint a 
hozzám hasonló korú fiúké. 
Vagyis: nem örül tem a be-
hívónak. Ez azt hiszem ter-
mészetes és ál talános is. 
Egy év eltelte után azonban 
mindenkinek megváltozott 
bizonyos fokig a véleménye. 
Megerősödtünk, megedződ-
tünk, ez kétségtelen. De 
nemcsak ez, hanem a sok — 
ma már kellemes — emlék 
is közrejátszik abban, hogy 
nem lehet elfelejteni ezt az 
egy évet. Ki felej tené el az 
első őrség izgalmait, vagy 
éppen az első dicséretet. No, 
meg természetesen a szabad-
ságot. ahogy mi mondtuk a 
„szabit". Nekem szerencsém 
volt, úsztam, és így gyak-
ran kerül tem haza. ha csak 
rövid időre is. A katonaság 
alat t mindenki szerzett any-

nyi akaraterőt , ami nem-
csak ezt az akadá ly t (értsd 
a la t ta tanulás!), de a négy 
év alatt még elébünk kerü-
lő más problémákat is se-
gít legyőzni. Hogy ez egy 
kicsit hihetetlenül hangzik? 
Majd meglá t juk! 

Egy volt ra jparancsnok, 
a gyulai Száva István is 
most kezdi meg tanulmá-
nyait. Tőle a r ra a kérdésre 
kérek választ, milyen hatás-
sal van valakire, ha ha ta -
lom kerül a kezébe — ép-
pen magakorúakkal szem-
ben? 

— Erre ta lán a volt r a -
jom tagjai tudnának a leg-
jobban válaszolni. Nálunk 
nem volt olyan, hogy kell, 
meg, hogy muszáj , szép szó-
val pedig mindent el lehe-
tett érni. Barát i közösség 
volt a mi kis csoportunk. Én 
is ugyanúgy fogtam a sep-
rűt, meg húz tam azzal a 
ronggyal a körletet, mintha 
nem is lett volna tizedes! 
rangjelzés a zubbonyomon. 
Megbecsültek, lát ták, én 
nem fele j te t tem el — kato-
nai kifejezéssel élve —, 
hogy „együtt húztunk csiz-
mát". A 11 hónap alat t úgy 
érzem felnőt té vál tunk. 
Nemcsak a testi fej le t tségre 
utalok ezzel, hanem például 
jelentősen fej lődött az ítélő-
képességünk is. Megtanul tuk 
azt is, hogy a célok érde-
kében küzdeni kell. Én he-
lyesnek tartom ezt a behí-
vási rendszert — bdr ha az 
ember a saját bőrén tapasz-
talja, akkor átmenetileg 
egész mást gondol —, mert 
ilyen idős korban a fiúk 
nagy része még nőtlen, te-
hát nem okoz családi életé-
ben különösebb gondot a ci-
vil élet felcserélése az „an-

gyalbőrrel". Nem. beszélve 
arról, hogy mennyivel köny-
nyebben viseli el a kiképzés 
nehézségeit egy 18 éves, 
mint mondjuk egy diplomás. 

Sa j á t bevallása szerint 
nem volt jó katona Makk 
Miklós szegedi fiú. Különö-
sebb probléma nem volt 
ugyan vele, csak éppen . . . 

— A fegyveremet sohasem 
találták tisztának. Ezt nem 

"dicsekvésképpen mondom, 
mer t aki volt má r katona, 
az tudja , hogy egy fegyver 
csak relatíve lehet tiszta. 
Tiszta fegyver nincs! Vi-
szont van pech, hogy éppen 
az enyémet szúr ják ki a sok 
közül. De azér t nincs semmi 
vész, ez már nem 6zámít 
bele az egyetemi osztályza-
tokba. Ami viszont zavaró, 
hogy az egy év — bocsánat 
11 hónap — alatt jócskán 
megkopott a tudásunk. Nem 
volt elég időnk a tanulás-
ra, havi 2 nap volt ilyen 
célra szentelve, de hát ez 
édeskevés. Eredeti tervem 
szerint az előfelvételem ide-
je a la t t szerettem volna dol-
gozni! egy kis pénzt keres-
ni, felruházkodni. Nem így 
sikerült, de annyi haszna 
legalább van, hogy túl va-
gyok a katonaságon, nincs 
vele több probléma. 

A beszélgetés közben még 
egy közös tu la jdonságuk de-
rül t ki. Ketten közülük el-
nyer ték a Néphadsereg Ki-
váló Katonája , Makk Mik-
lós pedig az élen já ró címet. 
Ez pedig nem kis szó! Ha 
ugyanolyan jól fognak dol-
gozni. ugyanolyan lelkese-
déssel tanulnak majd , min t 
ahogyan elsajá t í to t ták a 
katonai ismereteket, biztos, 
hogy a civil életben is helyt 
fognak állni! R. E. 

Esküt tesznek a Szegedi Tanárképző Főiskola ú j elsőévesei. 
Az eskü szövegét Elek József, a tanulmányi osztály veze-
tője olvassa fel a Szabadság Filmszínházban rendezett ta-
névnyitó ünnepségen. 

Jegyzetek 
a Jegyzetellátóból 

(Lenin krt. 52. szám) 

Főiskola,oknak: 

Megyeri: Altalános ál lat tan 
Szendrey: Algebra és számelmé-
let I.—II. 
Szász: Geometria I.—II. 
Márk: Elektrotechnika II. 
Szalay: Kertészeti ismeretek 
I.—III. 
Komlóssy: Neveléstörténet 
Ká lmán: Általános iskolai ipari 
gyakorlati foglalkozás tanítása 
Keresztes: Híradástechnikai ké-
zikönyv 

Berzy: Világirodalmak 
Bölcsészeknek: 
Telegdi: Bevezetés a nyelvtudo-
mányba I.—II. 
Bar tha: Bevezetés az irodalom-
elméletbe 
Bóna: Ölcor története I. 
András : Angol leíró nyelvtan 
I—II. 
Természet tudományi Kar; 
Bouquet: Általános kémiai pél-
da t á r 
Patkó: Alkalmazott fizika I.—II. 
Biró: Biokémia 
Budó: Kíserleti fizika 
Szekyné: Kristálytan 
Wolfram: Kolloidika I.—II. 
Szántó: Kolloidika 
Horváth: Kvantummechanika 
Kerekes; . Német nyelvkönyv-
Dudás: Orosz nyelvkönyv 
Koch: Tőkés országok gazdasá-
gi földrajza I.—II. 

Jogászoknak: 
Anta l f fy : Állam és jogelmélet 
1,—III. 
Berényi: Államigazgatás külügyi 
rész 
Nagy: Pénzügyi jog 
Statisztikai jegyzetek 
Orvosegyetemnek: 
Boda: Gyermekgyógyászat 
Czoniczer: Belgyógyászati pro-
pedeutika I—II. 
Szemere: Általános biológia 
Zalai: Gyógyszerügyi szervezés-
tan 
Kovács; Gyógyszertan é s méreg-
tan 
Nagy: Matemat ika 
Egységes jegyzetek: 
Politikai gazdaságtanok 
Tudományos szocializmus I—II. 
Angol nyelvkönyv kezdőknek 
Német nyelvkönyv kezdőknek 
Sándor: Filozófiatörténet 
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Augusztus végén az Orszá-
gos Egyetemi és Főiskolai 
Tanács ülésén született meg 
a döntés: a magyar egyetemi 
és főiskolai hallgatók II. or-
szágos konferenciájának a 
színhelye Pécs városa legyen. 

A konferencia helyének 
megválasztását az indokolja, 
hogy Pécs lesz a központja 
a magyar felsőoktatás, az el-
ső magyar egyetem alapítá-
sának 600. évfordulója alku..-
mából rendezendő ünnepsé-
geknek is. 

Ilyenformán a II. országos 
konferencia résztvevőit a pé-
csi felsőoktatási intézmé-
nyek, elsősorban az Orvos-
tudományi Egyetem és a Ta-
nárképző Főiskola látják Ven-
dégül. A konferencia októ-
ber 7-én délelőtt 10 órakor 
a Pécsi Tanárképző Főiskola 
dísztermében kezdi meg 
munkáját s előreláthatóan 
másnap délután kerül sor a 
záróülésre. 

Mint az I. országos tanács-
kozáson, a pécsi konferenci-

án is a munkaértekezlet-jel-
leg dominál. A tanácskozás 
gerincét az 1966/67 évi mun-
ka elemzése és az 1967/68. évi 
akcióprogram ismertetése, 
megvitatása fogja képezni. 
Ügy tervezik, hogy a plená-
ris ülések mellett különféle 

szekció-vitákat is - rendeznek 
az ifjúsági mozgalmi munka 
egy-egy területének időszerű 
kérdéseiről. 

A tartalmasnak ígérkező 
77. országos tanácskozás mun-
kájáról részletesen beszámo-
lunk olvasóinknak lapunk 
október 23-i számában. 

Fizessétek e lő! 
Oívassátok! 

A ti lapotok a 

SZEGEDI EGYETEM 
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Előfizetési díj : 1 évre 10 Ft. 

Keressétek meg az évfolyamok sajtófelelöseit! 

Véleményetekkel, problémáitokkal forduljatok szer-
kesztőségünkhöz ! 

Megkezdődött az új tanév 
orvostudományi 
egyetemünkön 

Háromszázhúsz hallgató az első évfolyamon 
Apáihy István Emlékérem a legjobbaknak 

hallgatók II. országos konferenciáját 

A Szegedi Orvostudományi Egyetem a Szemészeti Klinika előadótermében rendez-
te meg tanévnyitó ünnepi tanácsülését. Az egyetem rektora, dr. Tóth Károly egye-
temi tanár tanévnyitó ünnepi beszédét tar t ja . 

Megkezdődött az 1967/ 
/68-as-tanév: munká-
hoz látott a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem 
ezerhatszáz hallgatója is. Az 
egyetem tanévnyitó ünnepi 
tanácsülését szeptember 15-
én délben a Szemészeti Kli-
nika előadótermében ren-
dezték meg. A megjelent 
professzorokat, oktatókat és 
hallgatókat — köztük az el-
sőéveseket dr. Tóth Károly 
egyetemi tanár köszöntötte. 
Üdvözölte a rektor a tanév-
nyitón megjelent vendége-
ket : Siklós Jánost, a megyei 
pártbizottság titkárát, Sípos 
Gézát, a városi pártbizott-
ság titkárát, Deák Bélát, a 
városi pártbizottság osztály-
vezetőjét, Kornidesz Mi-
hályt, az MSZMP KB. tudo-
mányos osztályának munka-
társát, dr. Kovácsovics Já-
nost, az Egészségügyi Mi-
nisztérium főosztályvezető-
jét, Papp Gyulát, a városi 
tanács vb elnökhelyettesét, 
Hofgesang Péter városi 
népfront-titkárt, a testvérin-
tézmények és társadalmi 
szervek képviselőit. 

Orvosegyetemünk rektora 
tanévnyitó ünnepi beszédét 
az egyetemen bekövetkezett 
személyi változások ismer-
tetésével kezdte. Méltatta a 
dékáni tisztségéből távozó 
dr. Nóvák István egyetemi 
tanár, s a rektorhelyettesi 
tisztségéből távozó dr. Ked-
vessy György egyetemi ta-
nár munkásságát, köszöntöt-
te a rektorhelyettesi tisztsé-
gébe lépő dr. Ormos Jenő 
egyetemi tanárt és a dékáni 
tisztségébe lépő dr. Kedves-
sy Györgyöt, eredményes 
munkálkodást kívánva ne-
kik a következő három év-
ben. Meleg szavakkal bú-
csúzott el az egyetem okta-
tói, dolgozói és hallgatósága 
nevében a nyugalomba vo-
nuló dr. Hattyasy Dezső 
egyetemi tanártól, az I. szá-
mú Fog és Szájbetegségek 
Klinika igazgatójától. Kö-
szöntötte továbbá az egye-
tem Gyógyszertani Intézeté-
nek kinevezett igazgató pro-
fesszorát dr. Szekeres Lász-
ló egyetemi tanárt, aki a 
Pécsi Orvostudományi Egye-
tem Gyógyszertani Intézeté-
ben működött szegedi kine-
vezéséig. Kegyelettel szólt 
az egyetem közelmúltban el-
hunyt volt oktatóiról: dr. 

Vidákovits Kamill nyugal-
mazott egyetemi tanárról és 
dr. Berkessy László nyugal-
mazott egyetemi docensről. 
Kitüntetések, nemzetközi és 
hazai tudományos elismeré-
sek ismertetése után dr. 
Tóth Károly részletesen ele-
mezte a múlt tanév ered-
ményeit., tapasztalatait. Ki-
tért a múlt tanévben ú jabb 
pozitívumokkal gazagodott 
s erőteljesen fejlődő nem-
zetközi kapcsolatokra. Hal-
le, Olomouc és Bartislava 
egyetemeivel kötött együtt-
működési szerződések után 
folyamatban van a Greifs-
waldi Ernst-Moritz Arndt 
Egyetemmel és a Glasgowi 
Egyetemmel kötendő hasonló 
szerződések kölcsönös szer-
kesztése. Erősödnek a kap-
csolatok a szomszédos Jugo-
szlávia orvosi testületeivel, 
elsősorban a szabadkai kór-
ház orvosaival. 

A hallgatók tanulmányi 
munkájának ismertetése so-
rán bejelentette a rektor, 
hogy az egyetemi tanács a 
hallgatóság tudományos ér-
deklődésének serkentése cél-
jából Apáthy István Emlék-
érem és Jutalomdíj alapítá-
sát határozta el. Az alapít-
vány odaítélésének szabály-
zatát jóváhagyta az Egész-
ségügyi Minisztérium. Az 
emlékérmet a vele járó ezer 
forint jutalomdíjjal ünne-
pélyes keretek között min-
den év november 7-én ado-
mányozzák az arra legérde-
mesebbnek ítélt három pá-
lyázónak. Az emlékérmet és 
jutalomdíjat első ízben idén 
november 7-én, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom ötvenedik évfordulóján 
osztják ki a legjobbak kö-
zött. 

A múlt tanév elemzése 
után az ú j tanév, a jövő 
feladatairól beszélt orvos-
egyetemünk rektora. 

— Ez év augusztusában 
olvashattuk — mondta — a 
napilapokban a Művelődés-
ügyi Minisztérium állásfog-
lalását, amely szerint az ok-
tatásügynek nincs közvetlen 
kapcsolata a gazdasági irá-
nyítás ú j rendszerével. Jól 
és még jobban oktatni-ne-
velni a gazdasági élettől 
függetlenül is lehet. A gaz-
daságirányítás ú j rendszere 
azonban nemcsak gazdasági 
kérdés, hanem — és vélemé-

nyem szerint ez sokkal 
fontosabb — politikai kér-
dés, elvi kérdés is. Az elvi-
politikai célkitűzés helyes 
megértése pedig nagyon is 
szorosan kapcsolódik egye-
temünk éleiéhez, jövőbeni 
arculatának kialakításához. 

Ha a módszer lényeget 
és alapvető célkitűzését 
megértettük, akkor azonnal 
megtaláljuk mi, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetemen 
dolgozók a helyünket, fel-
adatunkat. Jobban és gaz-
daságosabban oktatni, gyó-
gyítani és kutatni. Nem hi-
szem, hogy akadna egy 
olyan személy is Egyete-
münkön, aki azt mondaná, 
hogy jobban már nem le-
het. Ha pedig ez így van, 
akkor közvetve máris na-
gyon szorosan kapcsolód-
tunk a gazdasági irányítás 
ú j rendszeréhez. Természe-
tesen, a gazdálkodás vona-
lán lesznek változások is, 
amint arról már részben 
tájékoztatást is adtam. De 
ne vár ja senki sorsának el-
képzelése szerinti változá-
sát csupán ezektől az intéz-
kedésektől. A kinevezési 
vagy fegyelmi jogkör de-
centralizálása, a végző hall-
gatók elosztásának új rend-
je, az egyes gazdálkodási al. 
rovatok merev elválasztásá-
nak feloldása, az áttérés a 
létszámgazdálkodásról a 
pénzügyi keret-gazdálkodás' 
ra nem fogja lényegesen 
csökkenteni gondjainkat, 
sőt még a gyógyszer-vegy-
szer keret-túllépés izgalma-
it sem fogja csökkenteni. 
Mert ha nem gazdálkodik 
mindenki jó gazda módjára 
a rábízott javakkal, akkor 
amit nyerünk a réven, el-
veszítjük a vámon. Gazdál-
kodjunk minden szinten 
jövedelmezőbben, gondos 
gazda módjára, mozdítsuk 
elő népünk életkörülmé-
nyeink folyamatos javítását. 
A mi javaink közé tartoz-
nak objektumaink (beleért-
ve műszereinket is), de tá-
volabbi értelemben idetar-
toznak hallgatóink, munka-
társaink és betegeink is. 
Az elérendő cél érdekében 
lényegesen fokozni kell a fe-
lelősségtudatot és minden-
kivel meg kell értetni, hogy 
szocialista államunk javai 
nem Csáki szalmája, amely-
ből mindenki tetszése sze-

rint elvesz, hanem amennyit 
és amilyen értékeset ad, 
annyit kap is érte. Á gazda-
ságirányítás ú j rendszere 
nem olyan mechanizmus 
amely önműködően szolgál-
ja az egyén önző érdekeit, 
hanem eszköz, amelyeket 
emberek működtetnek és 
amely valójában csak a he-
lyes emberi cselekedetek 
révén valósulhat meg — 
mondta befejezésül orvos-
egyetemünk rektora, aki az 
ú j tanév munkájához jó 
egészséget, sikereket kíván-
va, az 1967/68-as tanévet 
megnyitottnak nyilvánította. 

A rektor ünnepi beszéde 
után az egyetemi KISZ-bi-
zottság ti tkára dr. Annus 
János köszöntötte az első-
éveseket, majd a kari dé-
kánok, dr. Szontágh Ferenc 
és dr. Kedvessy György elő-

terjesztésére dr. Tóth Károly 
rektor jubileumi gyémánt és 
aranydiplomákat nyújtott 
át. Gyémántdiplomát kapott 
60 éves munkássága elisme-
réseként dr. Borsos Imre 
nyugalmazott főorvos. 
Györffy Gábor és Kömőcsy 
Kálmán nyugalmazott 
gyógyszerész. Aranydiplo-
mát működésük 50 éves ju-
bileuma alkalmából dr. 
Kiss Ernő nyugalmazott fő-
orvosnak és dr. Stein Já-
nos orvosnak, valamint 
Weber Gyuláné Wínter Eli-
za nyugdíjas gyógyszerész-
nek és Ember Béla nyugdí-
jas gyógyszerésznek adtak 
át. A jubilánsokat meleg 
szavakkal köszöntötte az 
egyetem rektora. 

A tanévnyitón adták át a 
„Jó tanuló — jó sportoló" 

kitüntetést Szakáll Zpltán 
negyedéves és Ketzán Eleo-
nóra harmadéves hallgatók-
nak. Tíz hallgató részesült 
ezenkívül különböző sport-
ágakban elért jó eredmé-
nyeiért, illetve sportszerve-
zői tevékenységéért dicsé-
retben. Különleges epizódja 
volt a tanévnyitónak az 
„Életmentő" érmek átadása. 
Papp Gyula, a városi ta-
nács vb. elnökhelyettese ad-
ta át az érmeket Hencz 
Anna harmadéves hallgató-
nak és Rozsnyai Árpád szi-
gorló orvosnak, akik idén 
áprilisban életük kockázta-
tásával kimentettek egy ful-
doklót a megáradt Tiszából. 

A tanévnyitó egyetemi ta-
nácsülés dr. Tóth Károly 
rektor zárszavával fejező-
dött be. 

Orvosdoktorok 

avatása 
Szeptember 9-én, déli 1 

órakor rendkívüli nyilvános 
ünnepi tanácsülésen avatták 
orvosdoktorokká a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
végzett hallgatóit a Szabad-
ság Filmszínházban. A meg-
jelenteket dr. Tóth Károly 
rektor köszöntötte, majd dr. 
Szontágh Ferenc, orvoskari 

dékán tett javaslatot az 
egyetemi tanácsnak 140 ál-
talános orvos és 15 fogorvos 
doktorrá fogadására. 

Egy jelöltet, Julesz Jánost 
tanulmányai során mindvé-
gig kiemelkedő eredményei, 
kiváló társadalmi-közéleti 
tevékenysége alapján az 
egyetemi tanács „Sub aus-
piciis rei publicae popula-
ris" kitüntetéses doktorrá 
avatásra terjesztett fel a 
Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsához. 

A doktorrá avatandókat 
üdvözlő beszéd, majd a je-

löltek eskütétele után — 
akik nevében a tanulmán.) a-
ik során nyújtott támogat <t 
Szalay László köszönte nv.g 
a szülőknek és az egyetem 
oktatóinak — az egyetemi 
tanács kézfogással fogadta 
a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem doktoraivá a 155 
végzett fiatal orvost. 

A 155 orvosdoktor közül 
tizenöten továbbra is az 
egyetemen maradnak, most-
már mint intézetek, klini-
kák gyakornokai, orvosai. 
További 12 ú j orvos a város 
más egészségügyi intézmé-
nyeiben nyert elhelyezést. 

Pécsett rendezik meg az egyetemi és főiskolai 

Papp Gyula, a Szeged Mj. Városi Tanács VB elnökhelyettese adta át a tanévnyi-
tón az Életmentő emlékérmet Hencz Anna harmadéves orvostanhallgatónak és Rozs-
nyai Árpád szigorló orvosnak. 
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Főiskolánk kórusa az arezzoi 
fesztiválon 

A világ legjobb kórusai 
két városban találkoznak 
évente, hogy összemérjék tu-
dásukat. Az egyik Langolen. 
A másik Arezzo. Az egyik a 
ködös Albiont zengi át. A 
másik a napfényes Itáliába 
sugározza szét a dallamokat. 

Ma, ha ezeken a fesztivá-
lokon egy először induló kó-
rus nyolcadik helyet ér el, 
tagjai sirva borulnak égymás 
nyakába. Az örömtől sírnak. 
Arezzoban több mint egy év-
tizede három-négy nagymúl-
tú kórus veszi át mindig a 
díjakat. Sikersorozatukat 
nagyritkán szakítja meg 
egy-egy ú j név: a magya-
rok közül a debreceni Ko-
dály Kórus, a váci Vox Hu-
mána, a Veszprémi kórus, 
a budapesti KISZ Központi 
Művészegyüttese ért el szá-
mottevő eredményt az el-
múlt évtizedben. 

Ezidén a szegedi Tanár-
képző Főiskola Nőikara 
képviselte Magyarországot. 
Ismeretlen név a nagy ne-
vek között Még itthon is 
meglehetősen ismeretlen. A 
nyugatnémet, olasz kórusok 
napokkal előbb érkeztek 
Arezzoban, a szegediek hu-
szonhat órás út után rög-
tön színpadra léptek. Mö-
göttük a Debreceni Kórus-
íesztivál egy szép estéje: 
főpróba a nagy verseny 
előtt. 

Augusztus 17-én léptek 
színpadra Debrecenben. Mű-
sorukon öt Bartók-szám (Le-
ánynéző, Elment a madárka, 
Bánat, Madárdal, Párnás-
táncdal), két Pászti-mű (A 
Csokonai versére írott Szép-
ség, és a Fekete lány című 
G a r d a Lorca verseire szer-
aett négy madrigál) és há-
rom Kodály-mű (Zöld erdő-
beit, Hegyi éjszakák, Pün-
kösdölő) szerepelt. Az ének-
számok közül jónéhány ké-
sőbb felcsendült Olaszor-
szágban is. 

A hét legjobb között 
Az arezzoi fesztiválon 

négy kategóriában indulhat-
nak a kórusok. Az első ka-
tegória a vegyes kórusoké, 
a második a férfi-, a har-
madik a női karoké. A ne-
gyedik az ún. canti popola-
ri, a folklór kincseiből me-
rítő énekkarok versenye. 
Ezen csak az a kórus In-
dulhat, amelyik már az első 
három kategória valamelyi-
kében letette a garast. Kü-
lön versenyeznek az ének-
karok a gregorián-énekek 
előadásában. 

Ebben az évben (a Mon-
teverdi évforduló hatására) 
a kötelező mű mellett (Cos-
ran zo Festa: Christe lux 
vera című három szólamú 
motettája), a szabadon vá-
lasztható művet , .szabadon" 
lehetett választani Monte-
verdi egyházi művei közül. 
Az elődöntőben. Mert ebben 
az évben a női karok ver-
senyében tizenhat kórus 
indult. A szegediek' által 
választott másik kategóriá-
ban, a folklóréban pedig hu-
szonöt. S, közöttük a már 
említett nagyhírű kórusok. 

— Hogyan sikerült a dön-
tőbe kerülni? — adjuk fel 
a kérdést Kard06 Pál főis-
kolai docensnek, az együt-
tes jól ismert dirigensének. 

— A színpadon éreztem, 
hogy sikerült a pro-
dukció. A nézőtéren ülő 
..tartalékaink" (negyvenen 
voltak az énekkarosok, de a 
női karban csak harmincan 
énekelhettek) azt mondták, 
hogy kevés volt a piánó, de 
a zsűri döntése kedvező 
volt számunkra: bekerül-
tünk a hetes döntőbe, ahol 
a kötelező szám Orlando di 
Lasso, „Quand mon mari 
vient de dehors" című há-
rom szólamú cenzonettája 
volt, a „szabadon választott" 
pedig Monteverdi valame-
lyik világi műve. Bekerült a 
döntőbe a híres torontói 
énekkar, a hamburgi Monte-
verdi Kórus, egy amerikai, 
egy szófiai nőikar, a bra-
tislavai kórus és a Kauf-
beurer Martio&finken is. 

— Az eredményhirdetés-
kor: első az amerikai kórus, 
második Bratislava, harma-
dik a szófiai kar és a negye-
dik a szegedi Tanárképző 
Főiskola nőikara. Az isme-
retlenségből előtűnik az ú j 
név: a fiatal, nagy nemzet-
közi tapasztalatokkal egyál-
talán nem rendelkező kórus 
felhívta magára a figyelmet 
Érezték-e ezt további fellé-
péseiken? 

A közönség tapsa 
— Már akkor is, amikor 

körülvettek az utcán, és 
újjal mutogattak az egysze-
rű olasz emberek, hogy: uno 
— elsők. De igazából akkor, 
amikor 25-én este a Petrar-
ca színházban adandó kon-
certjére a Hamburgi Monte-
verdi Kórus az argentinok, 
svédek, amerikaiak mellett 
minket is meghívott. Bartók 
Leánynézőjét és Bánat-át 
valamint Kodály Pünkösdö-
lőjét adtuk elő. A közönség 
lelkesen ünnepelt bennün-
ket, s csak ar ra gondolhat-
tunk: megtört a jég. Hiszen 
előző nap — a vegyeskarok 
versenyében tanúi lehettünk 
annak, hogy a maximális 
teljesítményt nyújtó argen-
tin kórust hogyan szorította 
le a zsűri az ötödik helyre. 

Olyat még nem ls láttunk. 
Az argentinok így álltak fel: 
két férfi — három nő — há-
rom f é r f i . . . vagyis össze-
vissza. Mégis, amikor meg-
szólaltak, meg kellett érez-
nünk, hogy nincs ennél 
szebb összhang. Ötödikek 
lettek. 

Huszonhatodikán a folklór 
kategória elődöntőjében dé-
lelőtt kellett énekelnünk: 
Bartók Párnás táncdalát és 
Kodály Hegyi éjszakák-ját 
adtuk elő. Nyugodtan utaz-
tunk Camaldoliba. Az o'a^z 
rádió és tv kérésére előad-
tuk a Hegvi éjszakákat mert 
azt tartották az elődöntő 
legsikeresebb számának. 
Fanfaninak Frideríchi Ladi-
lomát énekeltük, az ottani 
barátoknak a már említett 
Festa művet, Vittoria ..Ovo«: 
omnes"-ét, Montev°rdi 
„Lapidabant Stsnhnnum"-át. 
a Leánvnézőt, az Elment a 
madárkát és a Pünkösdö-
lőt. 

A döntőre a naarvszerűen 
sikerült kirándulás h í o e u ' t -
t íhan égtünk vissza. Kn^ái" 
'"0. ?enfi zsoltárát és Pászti 
Miklós ..fekete lánv" című 
madriPálioit adtuk elő. lgv 
a huswonöt kórus között az 
sreentínok. a bolffárok. a 
bratisiavsiak és a sví,ií>k 
mögött r>r ötK^iicov WHinfc. 

— A nagyszerű eredmény 
mellett is — gondolom — 
az énekkart és vezetőit ma-
ga a nagy élmény jutalmaz-
ta elsősorban. 

— A legnagyobb élmé-
nyünk talán az volt, hogy 
amikor a díjkiosztásra ke-
rült sor, ott is FanfanT el-
nökölt. A díjakat úgy adták 
át, hogy mindegyik elnöksé-
gi tagra sor kerüljön. Csak 
Fanfani nem adta át egy 
ideig senkinek sem a díjat. 
Amikor aztán meghallotta 
az amerikai kórus nevét, 
felkapta fejét, és maga elé 
mutatva kérte a díjat, hogy 
személyesen nyújtsa át. S 
ez csak akkor ismétlődött 
meg, amikor a ráj kóru-
sunkra került sor. 4 

A tudás f elei ősség 
S itthon? Itthon is emlé-

kezéssé oldódik majd az 
„így lehetett volnák", a 
feltételes módok sora. A 
Tanárképző Főiskola ének-
kara Arezzóban a világ leg-
jobbjai között bizonyította 
kivételes tudását. Ez felelős-
séget is jelent. Azt kell je-
lentse, hogy tovább dolgoz-
nak együtt, tovább tökélete-
sítik azt a tudást, amely ma 
negyediknek minősült, de 
holnap elsővé emelkedhet. 

Veress Miklós 

Olaszországi utazása előtt nagy sikerrel szerepelt a Szegedi Tanárképző Főiskola 
Nőikara a debreceni kórusfesztiválon. Képünk a kórus debreceni fellépése alkalmá-

val készült az Arezzoban is helytállt kitűnő együttesről. 
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Az építés jubileuma 

Tizenöt é v e . . . Akkor nyári társadalmi munkának 
nevezték. Gimnazista voltam még. Mentünk Sztá-
linvárost építeni. Sátortáborban laktunk és ku-
bikosmunkát végeztünk. Árkokat ástunk az erő-
mű csővezetékei számára. Mély, két két és fél-

méteres árkokat. A szokatlan munka, meg az ásó és la-
pát nyele véresre törte két nap alatt a tenyerünket. 
Két hétig dolgoztunk. 

Tízéves a magyar if júság nagy mozgalma, az önkén-
tes nyári építőtáborozás. Tíz évvel ezelőtt a Hanság 
mocsarai közt terebélyesült valóban mozgalommá az 
építőtábori munka. 

Dehát azelőtt is volt társadalmi munka! Volt, csak 
másféle. Nemcsak a neve volt más. A célja, tartalma 
is más volt. Ügy emlékszem, a nevéből is hiányzott ez 
a szó — önkéntes. S nem nagyon jutott — jól emlék-
szem erre is — sem idő, sem eró már az ismerkedésre, 
a barátkozásra, közösségi együttlétre, sportolásra és szó-
rakozásra a napi munka után. Akkor a munka, a telje-
sítmény volt a cél; minél többet ásni, majdnem felnőtt-
normát teljesíteni! Minden más: a sátortábor, a reggeli 
torna, a DISZ-gyűlés a táborban ennek a célnak csak 
eszköze lehetett. 

A tízéves építőtábori mozgalomnak alapvetően más 
a jellege. Való igaz, hogy itt maga a munka vált esz-
közzé, a közösségi magatartás, a baráti közeledés, a 
tartalmas együttlét kialakításának eszközévé. 

Ügy gondolom, ebben van a döntő különbség a 
DISZ nyári munkatáborai és a KISZ nyári önkéntes 
építőtábori mozgalma között. S ez jelentősebb dolog ta-
lán, mint a tíz évi munka statisztikájának lelkesítő té-
nyei. A számok: — hogy hányezer köbméter föld moz-
dult meg a Hanságban és a balatoni műút építésénél, 
hogy hány százmillió forintban fejezhető ki a tíz év 
alatt végzett munka anyagi értéke. A számok minden-
esetre arról meggyőznek minden kétkedőt, hogy a fia-
talok akkor is tudnak hasznosan, jól dolgozni, jó ered-
ményeket elérni, ha erre nem kötelezi őket senki. 

Milyen munkák is voltak? Nem afféle játszadozá-
sok, bizony. A mocsarak lecsapolása, az útépítés, de a 
kukoricacímerezés és a gyümölcsszedés sem gyerekjá-
ték. A fiatalok azonban nem ijedtek meg a munkától. 

Eredmények? E lap hasábjain évről-évre foglalko-
zunk a József Attila Tudományegyetem, a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem és a Szegedi Tanárképző Főis-
kola hallgatóinak építőtábori munkájával, eredményei-
vel, írunk és íratunk tapasztalatokról, hangot adunk 
helytelen jelenségek bírálatának s örvendezve számo-
lunk be a mozgalom terebélyesedéséröl, a nemzetközi 
építőtáborozás kialakulásáról, hallgatóink külföldi épí-
tótáborozásának egyre gyarapodó lehetőségeiről. 

Ügy érzem, valahol ebben az építőtábori mozga-
lomban él és hat legerősebben az ifjúsági mozgalom 
romantikája. S azért erős ez a hatás, mert tíz év alatt 
egészségesen, töretlenül, egyfajta spontaneitását mind-
máig megőrizve fejlődött, erősödött ez a mozgalom. S 
ennek köszönhető az is, hogy szinte már csak itt érvé-
nyesül maradéktalanul a végzett munka társadalmi jel-
lege. 

S ha másfelől van is valami negatív vonás abban 
a kettősségben, abban a megkülönböztetésben, amely 
határvonalat húz „KISZ-munka" (értsd: a szervezetben 
végzett munka különféle területeit) és „társadalmi mun-
ka" (ami szinte kizárólag építőtábori munkát jelent) 
közé, itt, ebben a vonatkozásban feltétlenül pozitív 
módon emeli ki a közösségben és a közösség érdekében 
végzett munka különféle formái közül az .építótábori 
munkát. 

S ez a mindannyiunkban élő megkülönböztetés, a 
megőrzött és még sokáig megmaradó élmények és em-
lékek a jubiláló építótábori mozgalomnak épp ezért 
legalább oly jelentős mozzanatai, mint a végzett mun-
kát összegző statisztikák nagyszerű adatai. 

p. L 

Csaplár 
Ferenc: Munkák és napok 
a Fekete-tenger partján 
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Az autóbusz szögesdrótkie-
rítéses telephez ért. Hirte-
len mintha esni kezdett vol-
na az eső. A szélvédő üve-
gén ismeretlen rovarok szá-
zai pattogtak, néhány az 
autóbuszba is behatolt. On-
nan az ing alá. 

Erre kitört a pánik. 
De nem sokáig tartott. 
Az autóbusz ablakából 

csodálatos látvány tárult 
elénk: alattunk mintegy 60 
méter mélyen feketén ra-
gyogó hatalmas vízitömeg, a 
tenger, s homokpartján üdü-
lőtelep: apró sátraik, ultra-
modern vasbeton étterem, 
ragyogó nap, a távolban, a 
láthatár félkörvonalán hajók 
kékes, homályba vesző kör-
vonalai. A rovarok pedig a 
legártatlanabbak közül va-
lók voltak: katicabogarak, a 
biológiai védekezés repülő-
gépről leszórt élő eszközei. 

Két napos utazásunk be-
fejező epizódja volt mindez: 
a megérkezés. Augusztus ha-
todikán indultunk Budapest-
ről. három csoportban, há-
rom szovjet egyetem meghí-
vására, csereakció keretében. 

Egyetemünk a harkovi, az 
odesszai és a lvovi felsőokta-
tási intézmények Komszomoi 
szervezeteivel szerződést kö-
tött, hogy e nyáron 50—50 
hallgató látogat el a társfél 
országába, 15—20 munkanap 
után pedig országjáró úton 
vesz részt. Majdnem szósze-
rint idéztem a szerződés szö-
vegét, pedig a tárgyilagos 
szavak mögött már az eluta-
zás előtt mennyi romantikát, 
élményt sejtettünk! Magam 
egy bulgáriai társasutazást 
mondtam le, mikor Hevér La-
ci barátom az egyetemi KISZ 
VB titkára bár igen tárgyila-
gosan, de csalogatni kezdett. 

A mi csoportunk a lvovi 
Műszaki Egyetem vendége 
volt. Félnapos utazás után 
értünk az egykori Lem-
bergbe. A pályaudvarról az 
egyetemre mentünk. Kölcsö-
nös üdvözlőbeszédek, a ján-
dékcsere, program Ismertetés 
után vacsora következett. Pá-
linka is került az asztalra. 
Találkoztunk azzal a 20 tagú 
német egyetemista csoporttal 
mellvel e«>v hónpnie e íyűt t 
leszünk. Athevültünk a fo-

gadtatás baráti melegétől, 
kellemes sejtelmeket közöl-
tünk egymással az utazás jö-
vendő részleteiről, majd vi-
dám éneklésbe kezdtünk. A 
falak is beleremegtek. 

Másnap déltájt már Odesz-
szában voltunk. A kisebb ál-
lomásokon öreg arvó''A '< 
fürtbe kötött meggyet, va-
lamint barackot 
az utasoknak. Az odesszai 
pályaudvar hatalmas épüle-
tét látván elmerengtem az 
úgynevezett „baloldali klasz-
szicizmuson". A 30-as évek-
ben történt a fordulat, visz-
szatérés az irodalomban Pus-
kinhoz, Tolsztojhoz, az épí-
tészetben, képzőművészetben 
pedig a klasszicizmushoz. S 
mindez mennyire sematiku-
san! Az emberek művészi íz-
lésének, igényeinek helyte-
len irányba való nevelése 
legalább olyan súlyos hiba, 
mint a hatalmi túlkapások. 
Es sokkal nehezebben, las-
sabban jóvátehető. Láttuk 
már a korszerű a valóban 
modern művészethez való 
visszatérés eredménveit is: 
néhány impozáns üdülőt a 

Krímben, a kievi Dnyeper 
Szállót és Jal tában az anya-
gok, formák, és arányok 
nemes egyszerűségétől és 
harmóniájától pompázó, ult-
ramodern autóbusz-pályaud-
vart. 

Munkahelyünkön négysze-
mélyes sátrakban laktunk, 
vendéglátónk kívánságára 
>,vegyesen": együtt többnyire 
két német, egy orosz és egy 
-egy magyar. Kissé szokat-
lan, de mint később kiderült, 
felettébb bölcs dolog volt ez: 
nagyszerű érzés volt né-
gyünknek valamelyik nyel-
ven megértenünk egymást, 
vagy váltakozva kettőn is 
beszélni, eredeti egyéniségre, 
ú j vonásokra lelnünk egy-
másban. 

A kényelem teljes volt. A 
sátortól alig 20 méterre a 
tenger: a napfényben vakító-
an ragyogó mámoros, felhős 
időben nyugtalanul sötét, 
holdfénynél sejtelmesen ro-
mantikus, sötét éjszakán fe-
nyegető. 

Rögvest ú j életet kezdtünk: 
a tábor napirendjének meg-
felelően. „Hajnali" 7-kor éb-
resztő, Va 8-kor reggeli, 8-
tól l- ig munka, utáni ebéd, 
pihenés, fürdés 2-ig, 2-től 5-
ig munka, l / j 8-kor vacsora. 
Lefekvés szabadon és kötet-
lenül bármikor munka után. 

A kaja várakozásainkat fe-
lülmúlta: jó volt s néha 
megszégyenítően bőséges. 

A munkát pedig ki lehe-
tett bírni. 

Egy üdülőtelepet „építget-
tünk" német és szovjet ba-
rátainkkal. Mindenbe bele-
kóstoltunk: betont és maltert 

kevertünk (géppel és hagyo-
mányos eszközökkel), téglát 
hordtunk (kézben és gépko-
csival), falaztunk és vakol-
tunk (nem is olyan rosszul), 
„előregyártottunk" vasbeton-
elemeket, stb. A munkát a 
lvovi egyetem oktatói irá-
nyították. Nem a munka-
tempó volt fontos, hanem az, 
hogy az itt dolgozó elsőéves 
építészhallgatók belekóstolja-
nak jövendő szakmájukba. 
Maga a kétszintesre tervezett 
épület már második éve 
épült: tanév alatt a munka 
szünetelt. 

Valamelyik napon néhá-
nyan ellátogattunk a szom-
szédos faluba gyümölcsöt és 
bort vá sá ro ln i . . . A két ut-
ca járda nélkül, de a házak 
újak, ízléseseit Betértünk az 
egyik udvarba. CSsak az asz-
szonyok voltak odahaza. A 
„pitvarban"-ban asztalhoz 
ültettek bennünket, tejföllel, 
kenyérrel, paradicsommal, 
borral kínáltak. Kérésemre 
a nagymama megmutatta a 
lakószobát A sarokban 
szép ikont lehetett látni. Az 
orosz vallásos érzülettel ké-
sőbb másutt is találkoztunk. 
Kievben, a Vlagyimir székes-
egyházban végignéztem egy 
ortodox istentiszteletet. A 
templom kegyhelyein gyer-
tyák százai égtek, különös 
szépségű ének töltötte be a 
hatalmas ha ió t roskatag 
anvókák hajoltak sűrűn a 
földig egv más viláeba ré-
vedező tekintettel csókolgat-
ták az ereklyéket fedő üveg-
lanokat. 

Persze mindez már csak 
inkább kuriózum, emlék, 
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SZEGED! EGYETEM 

Barátsági est 
Ha az ember ezt a kifeje-

zést hallja: barátsági est, 
önkéntelenül is megjelenik 
előtte egy terem, tele embe-
rekkel, gondosan elkülönül-
ve a vendégek és vendéglá-
tók. Ünnepi beszédek hang-
zanak el, kölcsönösen beszá-
molnak munkájukról a ba-
rátsági est résztvevői, né-
hány nemzeti ének követi 
ezt, egy-két rosszul kimon-
dott szó a vendégek nyel-
vén. Nos, aki úgy gondolja, 
így zajlott le ez a találkozó 
is. az téved. Erre az estére 
ugyanis száműztek minden-
fa j ta feszélyezettséget, unal-
mat. A színhely a szegedi 
Egyetemi Klub volt. A részt-
vevők pedig a hazánkban 
építőtáborokban, illetve kö-
telező gyakorlaton dolgozó 
szovjet lányok és fiúk, va-
lamint a Budapesti Műszaki 
Egyetem Szegeden KlSZ-tá-
borban levő hallgatói voltak. 

Hogy is kezdődött? „Sze-
retettel köszöntünk bennete-
ket — mondták a műegye-
temisták. Kisebb-nagyobb 
csoportok verődtek össze, 
mindig akadt közös téma, 
beszélni való. És a nyelvi 
nehézségek? — kérdezhetné 
bárki. Azokat sikerült kikü-
szöbölni. Egyrészt úgy, hogy 
a budapestiek igen jól be-
széltek oroszul, másrészt pe-
dig a szovjet fiatalok voltak 
elnézőek, kisegítették a hi-
ányzó ragokkal, szavakkal 
beszélgető partnerüket. 

Előkerült aztán néhány 
üveg bor is. Ettől kezdve 
meredek ívben emelkedett a 
hangula t Működésbe lépett 
a magnó, hamarosan pedig 
Dankó Tibi ült a zongorá-
hoz, hogy a táncdalfesztivál 
legfrissebb számaival ser-
kentse táncra nemzetközi 
hallgatóságát. Nem is kel-
lett őket sokáig bíztatni, a 
jó zene a Szovjetunióban is 
kedvelt. 

Megtelt a terem táncoló 
párokkal. 

Akik nem táncoltak, to-
vább folytatták az ismerke-
d é s t Miről folyt a beszél-
getés? Az odesszai fiúk 
egyik vezetője, Sztanyiszláv 
Razjumov — tekintve, hogy 
következő út juk Budapest-
re vezetett —, egy pesti 
lányt, Magyar Dórát kérte 
arra, hogy kalauzolja őt a 
látnivalók közö t t . . . A kis-
lány szívesen vállalkozott a 

mm min 

Kievben mindössze két 
templomban vannak még is-
tentiszteletek a hívők jóré-
sze idős, az élettől búcsúzni 
készülő. 

A táborban egészen más 
szertartásban vettünk részt. 
Orosz barátaink megtudták, 
hogy közelesen születésnapot 
fogunk ünnepelni. Kijelentet-
ték, hogy ez a tábor közügye. 
Azon a bizonyos napon reg-
gel 7-kor először, ma jd ezu-
tán kétóránként megdördül-
tek a hangszórók, tudatva a 
világgal a nagy eseményt. 
Az ünnepeltnek jutalomból 
aznap nem kellett dolgoznia, 
este vacsora után tábortűz-
nél nagy mulatozás kezdő-
dött a sokoldalú üdvözlések, 
felköszöntések, ajándékozá-
sok után. 

Elérkezett az utolsó este a 
táborban. Hatalmas tüzet 
raktunk, szalonnát pirítot-
tunk, énekeltünk. Ügy éj-
fé l tá j t a lángok martalékául 
dobtam munkanadrágomat. 
Rögvest előkerültek a hasz-
nálhatatlan holmik: minden-
fa j t a cipők, szakadt ingek, 
nadrágok stb. Mint vad in-
diánok. körbetáncoltuk a tü-
ze t Hajnali 4 óra körül sö-
tétség és az égett gumi orr-
facsaró szaga borult a tájra. 
Nehéz volt másnap a búcsú-
zás: a gyorsan, de kissé gör-
bén falazó Vologyától, és 
Bogdántól, a rámenős tenor-
tól, de különösen Nikolái 
Nlkoláieviestől. a szakács-
tól (második atyánktól) és a 
többiektől. 

Odesszában csupán egv 
napig tartózkodtunk: álltunk 
a kikötő nagy lépcsőjén. 

fóváros bemutatására, mind-
össze azzal nem értett 
egyet, hogy Sztaszik min-
denképpen este akart ismer-
kedni . . . Dóra úgy tett, 
mintha nem értené — és 
maradt a délután 3 óra. Egy 
másik asztálnál Lina Lja-
kavleva arról beszélt, hogy 
szintén műszaki egyetemre 
jár és vegyészmérnök lesz 
három év múlva. 

A barátsági est sikerén ér-
demes elgondolkodni. Buda-
pestiek szükségesek ahhoz, 
hogy Szegeden ilyen ren-
dezvény létre jöjjön? A sze-
gedi egyetemisták talán nem 
szeretik a nemzetközi kap-
csolatokat? Nem valószínű. 
Akkor miért nem szervez-
nek gyakrabban ilyenféle 
barátsági esteket? 

R. E. 

Kinevezték 
a Tudományos 

Minősítő Bizottság 
tagjait 

A Minisztertanács a Tu-
dományos Minősítő Bizott-
ság elnökét és tagjait — 
eredményes munkájuk elis-
merése mellett — megbíza-
tásuk alól felmentette s ki-
nevezte a bizottság ú j elnö-
két és tagjait. A bizottság 
elnöke Tolnai Gábor akadé-
mikus, titkára Tétényi Pál, 
a kémiai tudományok dok-
tora. 

Egyetemeink tudósai közül 
a bizottság tagjává Iváno-
vics György akadémikust és 
Tandori Károlyt, a MTA le-
velező tagját nevezte ki a 
Minisztertanács. 

Alisai napok: 

Komló és csontbrigád 
A TÁBORBA gyanútlanul 

érkeztünk. Abban a hiszem-
ben, hogy gyümölcsöt sze-
dünk: almát, körtét vagy ép-
pen barackot. De ismerkedés-
kor a vezetőség valami 
KOMLO-ról beszélt. Ezt a 
szót még sohasem hallottuk, 
így hát azonnal találgatni 
kezdtük, mit jelenthet. Meg-
oldjuk mi a problémákat, 
mondtuk joggal, hiszen 10 
fős szegedi csoportunkban 
6 TTK-s, két bölcsész, sőt 
még két jogász is volt. Bri-
gádunk a vitában három 
pártra szakadt. Egyesek azt 
állították, hogy a komló az 
olyan, mint a pejló, valami 
négylábú állat. Mások vi-
szont erősen bizonygatták. 

hogy ez egy hazánkban meg 
alig ismert, a narancshoz 
hasonló zamatos gyümölcs. 
Mivel kezelése nagy gondot 
igényel, egyedül Aligán ter-
melik és szedését kizárólag 
egyetemi hallgatókra merik 
csak bízni. Kati elmondta, 
hogy ő már látott komlót 
és italt főznek belőle. Per-
sze nem hittünk neki. Nem 
szeretek dicsekedni, de ha 
jól emlékszem, pontosan én 
világosítottam fel, hogy 
összetéveszti a cefre nevű 
növénnyel. 

Hosszan tartó, igen alapos 
pihenés után, reggel fél öt-
kor végre felébresztettek és 
hatkor már munkába állhat-
tunk. A gazdaságba oda és 

fíeigl Endre: 

így éltünk a táborban 
/. rész 

A táborzárás pillanata. A 
búcsúeste. Aki valaha is 
élt táborban, nem felejti el 
ezeket a pillanatokat. Min-
den összesűrűsödik ekkor, 
az ott töltött verejtékes 
percek és a gyöngyöző ka-
cajok, a játék és a vetélke-
dés izgalma, előkerülnek a 
már-már elfelejtett percek 
eseményei és — szégyen ide. 
szégyen oda — az embernek 
egy kicsit összeszorul a 
torka. 

A tizedik építőtábori nyá-
ron Székkutason és Kútvöl-
gyön címerező KISZ-tábor 
működött két hétig. Lakói 
németek, csehszlovákok, a 
szovjet komszomolisták kép-
viselői és természetesen a 
vendéglátó magyar KlSZ-is-
ták voltak. Nyelvük eltérő, 
de akara tuk közös: önként 
vállalt kötelezettségüket tel-
jesítették. 

A búcsút nem illik meg-
zavarni. kérdésekkel zaklat-
ni a táborlakókat. Elég ha 
valaki csendben közébük 
ül. Vallanak magukról kér-
dések nélkül is. Itt Székku-
tason, de ott O.i szegeden is. 

ahol a Patyomkin c. film 
emlékezetes jelenete játszó-
dik, voltunk Puskin egykori 
lakóházában, elvegyültünk a 
fekete-tengeri Marseilles 
pezsgő emberforgatagában, 
megilletődve időztünk a 
képtárban levő Munkácsy-
kép előtt, bámultuk a ha-
talmas, végeláthatatlan ki-
kötőt. 

Majd „behajóztunk"'- a 40 
ezer tonnás Admirál Nahi-
movba. Másnap délelőtt fel-
tünedeztek a Krim félsziget 
festői részletei. Délután már 
Alustában voltunk, a lvovi 
egyetem hatalmas sporttá-
borában. „Álomtábor" vagy 
„egyetemista-paradicsom"' — 
hegyoldalon, mintegy tíz 
hektárnyi, legalább olyan 
gondozott erdős, ligetes te-
rületen, mint a szegedi Szé-
chenyi tér. A virágágyak 
között, itt-ott a fák alatt be-
tonaljazatra épített mintegy 
200 kis sátor, ágas fürdő-
helyiségek, hatalmas kony-
ha, hangulatos ebédlő, sza-
badtéri színpad, kultúrte-
rem, 30 méteres úszómeden-
ce, labda- és teniszpályák, 
teljes torna- és súlyemelő 
felszerelés, kitűnő társaság, 
saját tánczenekar, minden 
este tánc a szabadtérin. 
Mindent az egyetemisták 
építettek 1957—58-ban. Itt 
úgy lehet élni, ahogy min-
dig kellene, s olyanná kezd 
máról holnapra válni az em-
ber, amilyenné merészebb 
álmaiban szeretne. 

Jár tunk Puskin, Csehov, 
Tolsztoj, Gorkij nyomában: 
egyszer tüneményes partok 

asz órs vezetőképző tábor 
egyetemista és főiskolás la-
kói is. A cím csak egy le-
het: így éltünk a táborban! 

A CSISZ küldöttei 
Szlovák fiúk. Jól beszé-

lik a magyar nyelvet, bár 
kissé érződig raj tuk az ide-
gen akcentus. Amolyan fel-
vidéki „á"-s a beszédük. 

— A CSISZ, a Csehszlovák 
Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség küldött bennünket. 
Tízen vagyunk, mindnyájan 
a pozsonyi tanítóképző In-
tézet növendékei — mutat-
ja be saját magukat Rajkos 
Gábor. — Egy napot töltöt-
tünk Pesten, utána utaztunk 
ide Kútvölgyi*. 

Pogány István veszi át a 
szót. 

— Jól éreztük magunkat. 
Egyetlen dolog „szúrta" 
csak a szemünket: miért 
volt külön a lány- és a fiú-
tábor? Nálunk otthon ez 
nem szokás. Ettől eltekintve 
igen jól éreztük magunkat. 
A kukoricacímerezés ú j volt 
a számunkra. Kezdetben 
emiatt naponta kaptunk „le-
tolást", még azzal is fenye-
gettek bennünket, hogy szé-
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m e n t é g hajózva, máskor bi-
zonytalanul keresgélve, bő-
rig ázva, buzgón kérdezve, 
vagy a megilletődöttségtől 
szótlanul. 

Külföldieket szinte nem is 
láttunk. Érthetetlen ez, hisz 
a Krim például a bolgár 
tengerpartnál sokkal szebb 
és érdekesebb, történelmi 
emlékekben gazdagabb s azt 
hiszem, olcsóbb is. Felejthe-
tetlen volt a négyórás, gyo-
morpeasdítő autóbuszutazás 
után az 1000 méter magas-
ból elénk táruló Jalta, a 
tenger alatt a „csend vilá-
ga", melyet víziszemüveggel 
tanulmányoztunk órák hosz-
szat és Csehov saját telepí-
tésű kertjében a magnólia-
fa alatt üldögélni, á kispa-
don. ahol annak idején a 
házigazda. Tolsztoj és Gorkij. 

A sajátos, eredeti milliőt 
csodáltam néhány nap múl-
va Kijevben is, e ragyogó, 
gazdag világvárosban, az ara-
nyozott tornyú Szofja ka-
tedrái i.s bari. a Petcserszkaja 
Lawra 500 méter hosszú föld 
alatti kolostorában, az ön-
ként vállalt szenvedések 
színhelyén a múmiává vált 
hajdani lakók szótlan társa-
ságában. 

A múlt és jelen nagyszerű 
találkozásából fakad Kijev 
varázsa és Lvové, Szovjet-
unióban tett utazásunk utol-
só állomásáé is. 

Mindenütt éreztük — ez 
volt legállandóbb, legna-
gyobb élményünk — a sza-
kadatlan előrehaladást a 
megálmodott s megtervezett 
jövő felé. 

gyenszemre előbb kell visz-
szautaznunk. Később aztán 
megszokott bennünket a ku-
korica . . . 

Néhány nem mindennapi 
dolog is szóba kerül. 

— Tartottunk divatbemu-
tatót is — meséli Bedecs 
György. — Természetesen 
Csak fiúk részére. Megvá-
lasztottuk a „legszebb férfit 
bekecsben" — ez volt a 
megtisztelő cím, amelyet 
James, azaz Jóni Gábor ki-
érdemelt. Az orvosi szolgá-
latunk is „kitűnően" műkö-
dött, ezt alátámasztja az, 
hogy magunk között csak 
„a tábori sebészet nem koz-
metika" felkiáltással üdvö-
zöltük. Még szerencse, hogy 
a lányok messze voltak . . . 

— Különleges versenyt is 
tartottunk. Ez a ,,pulykát 
farkánál repítés" vol t Az 
lett a győztes, aki a leg-
messzebbre dobta a pulykát. 
Hogy az állatnak nem tet-
szett túlzottan, az természe-
tes! De hogy a tulaj miért 
kiabált?! 

A végszó Kazda Gáboré, 
— Még hosszan sorolhat-

nánk mi mindent csináltunk 
itt. Kezdve a sporttal, foly-
tatva a vetélkedőkkel, szót 
ej tve a fűszeres magyar kol-
bászról is. Nagyon jól érez-
tük magunkat! Ez nem frá-
zis, valóban így volt! Veze-
tőink, különösen dr. Alexan-
der Kuchta professzor úr 
megértőek voltak velünk 
szemben. Mindent összevet-
ve: ha jövőre lehetőséi kí-
nálkozik — már mint is-
merősök — eljövünk ismét! 

Szüreti tábor nincs ? 
Alacsonyak, szőkék, kék 

szeműek. Le sem tagadhat-
nák, hogy az NDK-ból ér-
keztek. Weisenfeldi középis-
kolás lányok Mind a 12-en 
egy osztályba járnak. 

— Itt minden gyönyörű. 
Láttuk már Gyopáros, Mér-
tél y szépségeit, hamarosan 
Szeged nevezetességeivel is-
merkedünk és emellett uta-
zásunk „csemegéjének" a 
több mint egy hetes balato-
ni üdülés ígérkezik — kez-
di udvarias bókkal az or-
szág szépsége iránt Sylvia 
Rosenkram. — A munkánk 
egészen könnyű volt (?), vé-
gig úgy éreztük hogy nya-
raláson vagyunk. Nagyon 
kedvesek voltak hozzánk a 
vezetők de általánosságban 
azt is mondhatjuk, hogy 
minden magyar igyekezett a 
kedvünkben járni. 

Állandó tolmácsunk is 
volt Szerdahelyi Éva. I .éves 
német-orosz szakos bölcsész-
hallgató személyében. Ne-
kem is ő segített a német 
szavak értelmének pontos 
megértésében. 

— Éva jó és kedves, no 
és természe+esen nagyon 
hasznos is. Ha prr* pondo-
lunk, hogy egy kukkot sem 

tudunk m a g y a r u l . . — 
mondják. 

Ingrid Korner, Elke Berg-
mann és Ingelore Löschke 
barátnők. Még hasonlítanak 
is egymásra. Egymás szavá-
ba vágva mesélnek. 

— Nálunk is vannak ilyen 
munkatáborok. Az itteni és 
az otthoni táborok lényeges 
azonos vonást mutatnak: 
mindkettőben rendet kell 
tartani! Ez fájó pont egy 
fiatal lány szívének. . Na 
és a paprika! Hogy lehet 
ezt megenni? Mi csak egy-
szer próbáltuk, de akkor jó 
néhány napig csend volt a 
sátrunkban. Nem is olyan 
rossz kúra lenne ez egyesek-
nek! — kacagnak valameny-
nylen. 

— Meglepett bennünket a 
jó „kájá". Meg a sok gyü-
mölcs. Így hiába jártunk el 
munka közben gyümölcsö-
sök mellett, nem kellett lop-
ni. Micsoda pech! Gyorsan 
megismertük az Időjárást is. 
Vagy rekkenő hőség volt, 
vagy hatalmas sár. Lehetett 
választani! 

— Tervünk az — veszi át 
a szót Sylvia —, hogy leg-
közelebb is jelentkezünk 
magyarországi építőtáborba. 
De egy kérésünk van: nem 
lehetne a szüretre jönni?! 

Miss és Mini 
Kukorica 

Van-e olyan tábor, olyan 
összejövetel, ahol nem vá-
lasztják meg a szépségki-
rálynőt? Nincsen. Itt Szék-
kutason is eldöntötték, ki a 
legszebb. Nehéz munkája 
volt a zsűrinek, hiszen nem-
zetközi mezőny gyűlt össze, 
szebbnél szebb lányok A 
megtisztelő címet egy vásár-
helyi kislány, a kedvelt 
táncdalénekesnővel azonos 
nevű Koncz Zsuzsa kapta. 
Rövid személyleírása: ma-
gas. karcsú, ovál arcú, ko-
romfekete hajú. beszédes 
szemű, bájos „hölgy". Nem 
véletlenül esett rá a válasz-
tás! 

— A Kossuth Zsuzsanna 
Gimnázium tanulója vagyok, 
most leszek negyedikes. A 
sátorban addig unszoltak a 
lányok, míg elindultam a 
szépségversenyen. Nem első 
ilyen irányú szereplésem 
ez^ már: tavaly ugyanitt a 
második1 lettem, most pedig 
— szinte hihetetlen — az 
én fejemre került a „király-
női korona". Gyertyatartót, 
bonbont, csokit kaptam ju-
talmul. Az utóbblakat meg-
osztottam a sátortársaimmal, 
elvégre nekik is szerepük 
volt ebben az első helyben 
hiszen az ő kérlelésük nél-
kül el sem indultam volna. 
Egyébként nagyon szeretek 
itt lenni. Ez már a harma-
dik Itt töltött nyaram, de 
szeretnék még jövőre, az 
érettségi után is eljönni ide. 

(Folytatása következik) 

viasza katonák vittek ben-
nünket. Erre a célra a Hon-
védségi Autótemető nevű 
vállalattól 5 teherautót köl-
csönöztek. Ugy vettük észre, 
hogy a tábort általában a 
katonaság támogatta, mivel 
párnáinkon is „Honvédség 
1952" felirat volt. Jutka ágy-
neműjén viszont „MSZMP" 
bélyegzést láttunk, de hát 
istenem! Ő volt a brigádve-
zető. 

HATKOR TEHÁT talál-
koztunk. A komló és mi. 
Szép magas növény, a sze-
dése is egyszerű. Hárman-
négyen felkapaszkodtunk 
egy ilyen tízméteres felfut-
tatott zöldségre, s alig him-
bálóztunk fél órát, máris si-
került leszakítani. Ezt úgy 
vettük észre, hogy drótostól 
ránkzuhant az egész gaz. 
és kezünk, tele lett friss 
karcolásokkal. Ilyenkor a 
gazdaság embere, kit mel-
lesleg azért küldtek oda, 
hogy előre letépkedje ne-
künk az egészet, rettentő jó-
kat nevetett. A munkaidő 
úgy eltelt, mintha nem is 
hat óra lett volna. Nem h a t 
hanem tizenhat. De a nyolc 
kilót nem tudtuk megszedni 
fejenként. 

ESTÉNKÉNT NEM unat-
koztunk. Ablakunk a tópart-
ra nézett, s mikor alkonyo-
dott, katona-soffőrökből és 
lányokból álló öntevékeny 
színészpárok szórakoztattak 
bennünket. Csak a szobából 
nézhettük, mert állítólag ha 
közel megyünk, nem tudnak 
játszani. Kérdésünkre, hogy 
mégis mi történik o t t meg-
nyugtattak, hogy csak a 
„Morál Balatonaliga" című 
filmet forgatják rejtett ka-
merákkal. 

Űj hét. ú j munka. Hétfőn 
már őszibarackot szedtünk, 
napi 52 ládával. Nem volt 
rossz, mégis titokban min-
denki az áldott jó komlóba 
kívánkozott vissza. Aztán 
jött a táncdalfesztlvál-döntő, 
és dallal könnyebben ment. 
Másnap a barackosban már 
együtt énekeltük a „Ládám, 
hol vagy?" kezdetű nagysi-
kerű dalt. 

Utolsó napon újra a kom-
lóban dolgoztunk, de akkor 
is csak 50 százalékot telje-
sítettünk. Ez már naevon 
nyugtalanított. 

ITTHON FELHÍVTAM a 
Növénytermesztési és Szedé-
si Világbízottság elnökét, 
hogy megtudjam, miként le-
hetne a normát komlóból 
teljesíteni. Mielőtt szóhoz 
juthat tam volna, elpana-
szolta, hogy van egy két-
holdas komlóföldje, de akár-
mit csinál, neki sincs meg a 
napi 8 kiló. Bevallottam, 
hogy ugyanez a problémám, 
mire meghívott magéhoz. 
Egész héten együtt dolgoz-
tunk. Szedtük a komlót, le-
mértük, és meglett! Meg-
szedtük a normát! Ketten . . . 

Joó Ágnes 

Szovjet 
kibernetikus 

egyetemünkön 
Szeptember 18-án Sze-

gedre látogatott G. T. Ar-
tamanov, a Moszkvai Légi-
technikai Intézet matemati-
kai tanszékének professzora, 
a matematikai tudományok 
doktora. A neves szovjet tu-
dóst a MTESZ szegedi szék-
házában Bátyai Jenő mű-
szaki titkár üdvözölte, majd 
dr. Muszka Dániel ismertet-
te a József Attila Tudo-
mányegyetemen a kiberne-
tikai laboratóriumban folyö 
kibernetikai kutatásokat. 

A délutáni órákban Arta-
manov professzor, aki — 
mint elmondta — már ko-
rában is hallott a Kalmár 
László akadémikus vezette 
szegedi kibernetikai kutatá-
sok eredményeiről, látogatást 
tett a József Attila Tudo-
mányegyetem kibernetikát 
laboratóriumában. 



Diákkörünkről 
Május 3-án a Bölcsészettu-

dományi Karon működő tör-
ténelmi diákkör a tanév 
utolsó ülését tartotta, ahol a 
vezetőség értékelve az évi 
munkát, megállapította, hogy 
a diákkör 1966/67-es tanév-
ben végzett munkája ered-
ményesnek mondható. Hogy 
ez mennyire nem szubjektív 
vélemény, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy 
az áprilisban tartott kari kül-
döttválasztó gyűlés titkári 
beszámolója diákkörünket 
mint a Karon működő leg-
eredményesebb, legjobb mun-
kát végző diákkört említette. 
Milyen konkrét munkán ala-
pulnak e dicsérő szavak? 

A diákkör munkája első-
sorban dolgozatok megvita-
tását jelenti. Mi azonban — 
ezen túlmenően — törődtünk 
a készülő, születőben lévő 
dolgozatokkal is. Rendszere-
sen konzultáltunk a történe-
mi tanszék oktatóival, igye-
keztünk — a lehetőségekhez 
képest — jól előkészíteni 
(ajánlott irodalom adásával, 
a témában a szakember ott-
honosságával mozgó oktatók 
vitavezetőül való felkérése 
révén) a hallgatók önálló tu-
dományos munkáinak meg-
beszélését. Az 1966/67-es tan-
évben nyolc dolgozat megvi-
tatása sezrepelt programunk-
ban. Az első — Hevér László 
dolgozata — 1966. szeptem-
ber 22-én került megvitatás-
ra. A dátumot külön hangsú-
lyoznánk, jelezve, hogy a di-
ákkör szinte a tanévkezdés-
sel egyidőben kezdte munká-
ját, ami nagyon biztos kiin-
dulópontja volt a további 
eredményes munkának. A 
tanév folyamán még hét fel-
olvasó ülést tartottunk, ahol 
Szántó Ferenc, Nagy László, 
Nóvák Éva IV.. éves hallga-
tók (az elmúlt tanévnek meg-
felelő évfolyam—számozás!) 
dolgozatát az első félév fo-
lyamán, míg a későbbiek so-
rán Szegfű László, Gulyás 
Irén, Szombath Gábor V. éves 
hallgatók dolgozatát vitattuk 
meg. Megvitatásra ke-
rült Rónai Tamás I. éves 
hallgató tanulmánya is, 
amit azért emiitünk külön, 
mivel hosszú évek óta elő-
ször történt, hogy I. éves 
hallgató dolgozattal szerepelt 
a diákkörben. 

Természetesen évi mun-
kánk minden mozzanata a 
debreceni VII. Országos Tu-
dományos Diákköri Konfe-
rencián való jó szereplés je-
gyében fogant. A március 
végén tartott konferencián — 
ahol diákkörünk hat dolgo-
zattal szerepelt — az ország 
elé tárhattuk eredményein-
ket. Delegációnk szép ered-
ményeket ért el. Szántó Fe-
renc dolgozata (Az 1940. ok-
tóberi tatabányai bányász-
sztrájk története) miniszté-

riumi díjban Szegfű Lászlóé 
(Tirannizmus és eretnek-
ség. Néhány szempont Gel-
lért Deliberatiójának törté-
neti forrásként való értéke-
léséhez) pedig minisztériumi 
dicséretben részesült. A to-
vábbi négy dolgozatot szin-
tén díjazták. 

A diákkörben felolvasott 
dolgozatok minősége a jól 
végzett munkának csak az 
egyik — igaz, a döntő — ol-
dala. A tagság aktivitása, vi-
taszelleme jelenti a másik 
oldalt. A vitaszellem terüle-
tén — őszintén szólva —még 
van javítanivaló. További cé-
lunk, hogy a viták színvona-
lát egy szintre hozzuk a dol-
gozatok színvonalával, illetve 
közelítsünk hozzá. Ennek ér-
dekében a megvitatásra ke-
rülő dolgozat témájával kap-
csolatos irodalmat közöljük, 
illetve — szeptembertől — a 
dolgozat egy példányát elhe-
lyezzük a történelmi tanszé-
kek könyvtárában. 

A dolgozatok megvitatása 
mellett természetesen igye-
keztünk programunkat bőví-
teni. 1966 novemberében mú-
zeumlátogatást szerveztünk 
Budapestre a Visegrádi ut-
cába, ahol a KMP megala-
kulásának emlékmúzeumá-
ban Dezsényi Jenő hadtör-
ténész kalauzolt bennünket. 
Az Újkori Történeti Múzeum 
és a TIT által 1965 őszén 
meghirdetett pályázatra két 
diákköri tagunk küldte el 
dolgozatát. Az egyik dolgo-
zatot, Rónai Tamásét, pénz-
jutalomban részesítették. A 
KISZ tízéves fennálásának 
jubileumára tervezett doku-
mentumgyűjtemény elkészí-
tésében is részt vettek diák-
köri tagok. 

A jó munka, az eredmé-
nyek eléréséhez sokbari hoz-
zájárultak a történeti tanszé-
kek tanárai. Nemcsak a dol-
gozatok születésénél „bábás-
kodtak", nemcsak a szakmai 
minősítést végezték el, nem-
csak színvonalas vitavezetést 
vállaltak, hanem a történeti 
tanszékek pártcsoportja egy 
alkalommal napirendre tűzte 
és megvitatta az elmúlt tan-
év folyamán a történelmi di-
ákkör tevékenységét. Tanára-
inknak ez úton is köszönetet 
mondunk segítségükért, és 
jövőbeni munkánkhoz továb-
bi támogatásukat kérjük. A 
jövőre nézve: „noblesse obli-
ge". Igen, most már az ed-
dig végzett munkánk minő-
sége is' további jó munkára, 
ú j sikerek elérésére kötelez: 
bár még távolinak tűnik, de 
már közeleg a szegedi IX. 
Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia, ahol a „ha-
zai pálya" előnyének birtoká-
ban még szebb eredmények 
megszerzésére törekszünk. 

Nagy László 
a történelmi diákkör ti tkára 

Pályázat a nevelésről 
Az Országos Egyetemi Neve-

lési Munkaközösség a Művelő-
désügyi Minisztérium és a Ma-
gyar Kommunista I f júsági Szö-
vetseg Központi Bizottsága tá-
mogHtiisiívai pályázatot hirdetott 
a f^-lsőoktalási intézmények ne-
velési tapasztalatainak össze-
gyűjtése, a gyakorlati nevelS-
n r jnka segítése és az egyetemi 
neveléselméleti és módszertani 
p-oblómalckal való foglalkozás 
színvonalának további emelése 
érdekében. 

A feldolgozásra választható té-
makörök: az egyetemi tanszék 
nevelőmunkája ; az egyetemi 
(karii nevelési biz.jttság munka-
módszere: az egyetemi (kari) 
pártszervezet szerepe és munka-
módszere a nevelőmunka segí-
tésében és i rányításában; egy 
tanulmányi csoport (KISZ-cso-
p..>rt) életének, nevelőm unkájá-
nak tapasztalatai; erkölcsi-poli-
tikai nevelőmunka a kollégium-
ban: a szórakozás, mű'-elődé? 
szervezése az egyetemi i f júság 
körében (közönségszervezés 
klub. művelődési és sportkört 
stb. ne\ élőmunka módszerei) 
problémái: milyen körben 
és mélységben érvényesül a 
KISZ-siervezet politikai és kul-
turális nevelöhatása az egyete-
mi hallgatóság életének haté-
kony szervezeti keretét. 

A pá lyamunkákat három pél-
dányban 1967. november 7-ig kell 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutató-
központ. Budapest VIII. Rigó 
u 16. cimre beküldeni. Terjede-
lem : legalább két kézirat! ív. A 
pálvázat jeligés. A pályázaton 
résztvehet bármely témakörben 
valamennyi egytem oktatója és 
dolgozója A 4—7. témakörben 
pnlvázhatnak dolgozataikkal az 
1967 68-as tanévre beiratkozott 
hallgatók Is. 

Pá lyadí jak: oktatók részére 25 
ezer forintos első. 23 ezer fo-
rintos második és 21 500 forintos 

harmadik dí j ; hallgatók részére 
három 2 ezer forintos első. há-
rom 1 ezer forintos második és 
három 500 forintos harmadik díj. 

A pályadíjakat a bíráló bizott-
ság 1967. december második fe-
lében ünnepélyes keretek között 
fogja kiosztani. A kiadásra al-
kalmas pályamunkák megjelen-
tetéséről is gondoskodnak. A 
pályázaton résztvevő hallgatók 
a jeligés borítékban helyezzék 
el az egyetemi beiratkozásról ki-
állított igazolást. 

ORSZÁGOS EGYETEMI 
NEVELÉSI MUNKAKÖZÖSSÉG 

Öszi sz ínekbe öltözik lassan a József Att i la Tudo-
mányegye tem újszegedi füvészke r t j ének növényvi lá -
ga is. A füvészker t i lyenkor nemcsak a biológia sza-
kosoknak, jövendő bo tan ikusoknak ér meg egy ki-
rándulás t , h a n e m mindenkinek , aki szeret gyönyör -
ködni a fák , bokrok, v i rágok pompázatos szépségé-
ben. Különösen elsőéveseinknek, ak ik közül sokan a 

várossal is most i smerkednek m a j d . 

Az író meg a töltött káposzta 
A szomszédja teli szájjal 

csámcsogott. Erre riadt fel, 
holott előzőleg az volt az ér-
zése, hogy álmodik. Orra 
előtt hatalmas ezüsttálon töl-
tött káposzta párolgott. Ko-
lozsvári módra. Nekifogott, 
óvatosan kiteregette a ká-
posztaleveleket. A „bundát", 
ahogy gyermekkorában hív-
ták. Mind a hatot. Csak az 
egész termet betöltő csám-
csogás zavarta kissé. Csak 
akkor nézett fel, amikor az 
ezüsttál alja is megcsi'lant. 

— Hol vagyunk — kérdez-
te suttogva a szomszédjától, 
de annak füléből is töltött ká-
poszták piroslottak elő — az 
istenért, hol vagyunk — for-
dult a másik szomszédhoz 
aki éppen egy káposztalevél-
be fú j t a az orrát. 

— Pszt — mondta az, és a 
terem másik végébe muta-
tott. 

— Kedves evőtársak — 
csámcsogott fel hirtelen egy 
kellemetlen férfihang —Ked-
ves evőtársak — ismételte, és 
megszűnt az evőeszközök és 
tálak csörgése. A gömböly-
ded szakácsok tisztelettudó-
an megálltak, és a légy vég-
re nyugodtan leszállhatott a 
piros lé part jára. — Kedves 
evőtársak — kezdte harmad-
szor — azért gyűltünk ide, 
hogy megemlékezzünk néhai 
jóétvágyú Kence Pincéről, 
nagy hírű írónkról, akinek re-
gényei és novellái, humo-
reszkjei és versei egyaránt 
öregbítették szakácsművésze-
tünk hírét-nevét. Halálának 

századik évfordulóján nem 
is emlékezhetnénk rá na-
gyobb tisztelettel, mint úgy, 
hogy novelláinak szellemé-
ben idézzük kedvenc ételét, 
a töltött káposztát Követke-
zik, töltött káposzta, Hájas 
Pista módra. 

A légy megint felrepült, 
mert a negyedik szónoklat 
után feltételes reflexévé vált 
az utolsó mondatra való rea-
gálás. Tudta, hogy a tálat le-
teszik, megindul a csámcso-
gás, és megszédült attól a 
gondolattól, hogy valamelyik 
hatalmas száj őt is fogságba 
ejti. Kíváncsian nézte az írót. 

Az író a legyet nézte. Meg-
bolondultam — gondolta — 
hiszen ezek engem ünnepel-
nek. Még a töltött káposzta 
is egyezik. 

A légy az írót nézte. Olyan 
fehér. Még elájul. És az or-
rára szállt. 

Az író felordított. Nem a 
légytől. Ekkor hozták a ti-
zenkettedik tál káposztát „á 
la Dongó Bongó". 

— Megőrültél, fiam — hal-
latszott közvetlen közelről az 
ismerős hang. 

Az író felnézett. Felesége 
állt az ágy mellett. 

— Hová mégy? 
Az író nem felelt. Felgyúj-

totta az íróasztalon a vil-
lanyt, és legújabb novellái-
ból kihúzta az összes töltött 
káposztát. Kicsit gondolko-
dott, ma jd odaírta: marha-
pörkölt.' 

V. M. 

Háromszáztízen nevelési gyakorlaton 
A harmadéves tanársza-

kos hallgatók évek óta ér-
dekes és hasznos gyakorla-
ton vesznek részt általános 
és középiskolákban. A peda-
gógiai tanszék által megszer-
vezett foglalkozások azt a 
célt szolgálják, hogy vi-
szonylag . korán megismer-
kedjenek a jövendő tanárai 
azoknak a tanulóknak órán 
kívüli életével, akiket majd 
nevelni fognak. Az idei, 
szeptember 15-i elosztáson 

az Ady téri épület audi-
tórium maximumában 165 
bölcsész és 145 ttk-ás hall-
gató gyűlt össze, 

hogy meghallgassa dr. Ágos-

ton György egyetemi tanár-
nak, a Lélektani és Pedagó-
giai Tanszék vezetőjének tá-
jékoztatóját. 

A gyakorlat elsőrendű 
célja — hangsúlyozta a pro-
fesszor — hogy a hallgatók 
közvetlen kapcsolatba ke-
rüljenek különböző korú 
gyerekekkel. Másik célja, 
hogy az iskolai nevelőmun-
ka különböző területeiről 
alakuljon ki bennük hű kép. 
A tanárszakosok 

egész évben egy-egy kis 
kollektívával foglalkoznak 
majd, segítik annak KISZ 
vagy úttörő munkáját , 

szakkört vezetnek vagy ép-
pen gyengébb tanulókat kor-
repetálnak. Munkájuk végez-
tével a tapasztalataikat rög-
zítő napló alapján többolda-
las dolgozatban számolnak 
be erről az időszakról. 

A városi KISZ bizottság 
két munkatársa, Gazdik 
Gyula és dr. Mészáros Re-
zső ismertette ezután a hall-
gatókra váró feladatokat, 
majd mindenki megismerke-
dett jövendő munkahelyével. 
A harmadéves hallgatókat 18 
iskolába osztották szét: hét 
általános és 11 középiskolá-
ba. 

Húsz éve kezdte meg 
működését a Szegedi 
Tanárképző Főiskola 

A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola 1947 nov. 5-én kezdte 
meg működését. Az 1945-ben 
létrehozott 8 osztályú álta-
lános iskola eredményes ok-
tató-nevelőmunkája szüksé-
gessé tette a szocialista pe-
dagógia szellemében nevelt 
tanárok képzését. Szegeden 
az 1928 óta működő Polgári 
Iskolai Tanárképző Főisko-
lát szervezték át úgy, hogy 
oktató-nevelőmunkája tar tal-
mában és módszerében meg-
feleljen népi demokráciánk 
igényeinek s olyan tanárokat 
képezzen, akik ideológiailag, 
szakmailag, pedagógiailag hi-
vatásuk magaslatán állanak. 
Ezt a célkitűzést az oktató-
nevelőmunka állandó javítá-
sával, a tudományos és okta-
tómunka megfelelő összekap-

csolásával törekedett a sze-
gedi főiskola megvalósítani. 

Különösen az utóbbi évek-
ben az oktatás tartalmának 
és módszerének korszerűsí-
tése időszakában lépett na-
gyot előre a szegedi főiskola 
is s fogott hozzá ahhoz, hogy 
a felsőoktatási pedagógia el-
veinek kidolgozásával tegye 
eredményesebbé munkáját . 

Az elmúlt 2 év alatt a 
Főiskolán folyó oktatás és 
képzés fokozottabban vette 
figyelembe az általános isko-
lák igényeit. A Szegedi Ta-
nárképző Főiskolán az el-
múlt 20 év alatt a nappali 
tagozaton 3018, a levelező 
tagozaton 5879. összesen te-
hát 8897 általános iskolai ta-
nár szerzett oklevelet. 

Hí van veled, SZIK ? 

A kosár környékén 
A Szegedi Egyetem ebben a számban cikksorozat közlését kez-

di meg. A sorozat célja az, hogy sorra véve a sportegyesület szak-
osztályait — elsősorban a tipikusan egyetemi sportágakat — meg-
próbálja megkeresni azokat az okokat, amelyek a visszaesést okoz-
ták, vagy amelyek a fejlődést gátolják. Mert. hogy valami nincs 
rendben a SZEAC szakosztályaiban az a párat lan szemlélő előtt 
egyre nyilvánvalóbbá válik. Ezt nem takarha t ja cl sem a labdarú-
gócsapat viszonylag jó szereplése, sem a Sportélet augusztusi szá-
mában megjelent, a SZEAC és általában a szegedi egyetemi sport-
élet helyzetét rózsaszínűre festő c i k k . . . A tények maradnak. A 
szakosztályok többsége stagnál, rosszabb esetben visszafeilődik. 
Különösen a jellegzetesen egyetemi sportágak: a kosárlabda, atlé-
tika, vívás, kézilabda. Elsőnek ezek közül a férf i-kosárlabda hely-
zetével szeretnénk foglalkozni. 

A kosárlabda a legtipiku-
sabb egyetemi sportok közé 
tartozik. Világszerfe az egye-
temek jelentik nemcsak a 
bázisát, de a minőségét is 
ennek a sportágnak. Hosz-
szú ideig Szegeden is ez volt 
a helyzet. Néhány évvel ez-
előtt a SZEAC még a vidék 
legjobbja volt, válogatotta-
kat adott a csapat. S most — 
azok után, hogy a csapat az 
NB. I. létrehozása óta ebben 
az osztályban játszik — ez a 
nagymúltú csapat valószínű-
leg nem tudja elkerülni a 
kiesést. 
Hogyan juthatott ide a csa-
pat? — erre a kérdésre sze-
rettem volna választ kapni. 
Augusztus végén, három 
héttel a bajnoki nyitány 
előtt elmentem egy edzésre, 
Papp Károllyal, a SZEAC 
elnökségi tagjával együtt. 
Szomorú tapasztalatokat sze-
reztünk. Edzőt hiába keres-
tünk — Jugoszláviában 
üdült — a felkészülési idő-
szak közepén. Az edzést a 
csapat két idősebb játékosa 
vezette volna, ha lett volna 
kinek. Jórészt ugyanis az ifi-
csapat játékosai voltak jelen. 
Az első csapat keretének 
mindössze öt játékosát lát-
tuk. Az edzést szabadtéren, 
bitumenes pályán tartották, 
noha az NB. I. küzdelmei 
fapadlón, teremben vannak. 
A játékosok szerint az edzé-
sek megindulásakor nem volt 
labdájuk sem. 

Az edzés után beszélge-
tünk a csapat intézőjével és 
a szakosztályvezetővel is. 
Egybehangzó véleményük, 
hogy a csapat nehezen ke-
rülheti el a kiesést, ha 
egyáltalán elkerüli. 

Ennek okát nemcsak a 
mostani állapotokban látják, 
hanem elsősorban az el-
múlt évek hibás vezetésében. 
Akkor, amikor a csapat jól 
szerepelt, nem törődtek az 
utánpótlással, s amikor be-
következett a törvényszerű 
kiöregedés és többen vissza-
vonultak, nem volt megfele-
lő utánpótlás. Ráadásul a ki-
öregedés mellett még súlyos-
bította a helyzetet, hogy a 
meglevő játékosokkal nem 
törődtek emberileg. Így 
egyesek korábban visszavo-
nultak mint kellett volna, 
mások pedig eltávoztak más 
egyesületbe A jelenlegi ifi-
csapat, amely nagyon tehet-
séges, ügyes játékosokból 
áll, a jelen problémáit még 
nem oldhatja meg. Ezeket a 
problémákat a SZEAC el-
nökségének és a jelenlegi 
szakosztály vezetésnek kell 
megoldani, de hogy sikerül-e, 
az erősen kérdéses. Szakosz-

tályvezetés lényegében nincs, 
mivel a szakosztályvezető le-
mondott és helyét már las-
san egy éve nem töltötték 
be. A szakosztály így lénye-
gében két szakosztályra esett 
szét: férfi és női részre. A 
nőknek, akik az NB. II. kö-
zépmezőnyében játszanaK, 
biztosítottak edzőtábort az 
alapozásra, a férf iaknak 
nem. Talán túlzottan opti-
misták voltak a játékosok, 
amikor mindezek ellenére 
azt mondták: bent tudnak 
maradni az NB-I.-ben. Igaz 
ők ehhez azt kérik, hogy ed-
zés és vasfegyelem legyen. 
Lehet, persze hogy ez is 
csak kérés marad. 

Jelenleg tehát az a hely-
zet. De ezen lehetne még 
változtatni talán. Ez meg-
győződésem, s ezért írtam a 
cikket is. 

Ambrus György 

Gólya-kupa 
Megkezdődik. Ma. Szep-

tember 28-án délután fél 3-
kor az Ady téri sporttelepen 
az elsőévesek bajnoksága a 
Gólya-kupáért. Résztvevőit: a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem, a JATE Állam és 
Jogtudományi, Bölcsészettu-
dományi és Természettudo-
mányi Kara. A résztvevő csa-
patok három héten keresztül 
csütörtök és szombat délutá-
nonként találkoznak egymás-
sal, s mérik össze erejüket 
kézilabdában, kosárlabdában, 
atlétikában és labdarúgás-
ban. 

Tavaly az orvosegyetemiek 
nyerték a kupát. Reméljük, 
idén jobban kitesznek ma-
gukért a JATE sportoló „gó-
lyái". A versenyre díjtalan 
a belépés. 

Sakkrovatunk anyagtorló-
dás miatt e lapszámunkból 
kimaradt. A rovatot követ-
kező számunkban közöljük. 
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