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Megkezdődött a Collegium Artium 
tizedik évadja | f ^ f c B E * " * 

Ebben az évben volt tíz 
éve annak, hogy először 
gyűltek össze a JATE hall-
gatói a Collegium Artium 
előadásain. Ebből az alka-
lomból az egyetem Aulájá-
ban ünnepi ülésre került 
sor, megjelent Bíró Vera, a 
Művelődésügyi Minisztérium 
Közművelődési Főosztályá-
nak vezetője is. Dr. Szalay 
László rektorhelyettes meg-
nyitó szavai után Dr. Bólya 
Lajos nyugalmazott egyete-
mi tanár mondott ünnepi 
beszédet. Bevezetőjében kö-
szönetet mondott az egye-
tem volt és mostani vezető-
jeinek, akik mindenkor elő-
segítették és támogatták a 
Collegium Artium munkáját . 
Ezután a művészetek és 
technika szerepéről beszélt, 
amely különösen a szocia-
lizmusban és a kommuniz-
musban elengedhetetlen — 
mondot ta Idézte Leninnek 
az ifjúsághoz intézett beszé-
dét, amelyben azt fejtette 
ki, hogy a kommunizmus 
csak a modern műveltség 
alapján valósítható meg. Be-
fejezésül az egyes kollégiu-
mok munkájá t értékelte. 
Najrv tapssal fogadott be-
széde után Bíró Vera főosz-, 
tályvezető szólalt fel. Ki-
emelte egyetemünk úttörő 
munká já t a Collegium Ar-
tium szervezése terén, 
amelynek eredményeként 
ma már szerte az országban 
el terjedt ez a művelési for-
ma. Végezetül még sok-sok 
évtizedes eredményes mun-
kát kívánt a szervezet veze-
tőinek és tagjainak. Ezután 
ünnepi műsor következett, 
amelyen felléptek Kemény 
Klió és Gregor József, a Sze-
gedi Nemzeti Színház művé-
szei, Bódás Péter zongora-
művész, valamint Tópai Pi-
roska, Pálffy Katalin és Rocs-
mány Mihály, az Egyetemi 
Színpad tagjai. Műsoruk 
színvonalas, érdekes összeál-
lítás volt, méltán aratott 
nagy tetszést a hallgatóság 
körében. 

Az előadás után Gruber 
László adjunktussal a elő-
adássorozat egyik „szülő-
atyjával" beszélgettem a 
Collegium Artium múltjáról, 
jelenéről és terveiről. 

— ötvenhét .áprilisában 
határozta el az egyetemi ta-
nács és az akkori rektor — 
Dr. Bólya Lajos, mai ün-
nepségünk szónoka —, hogy 
a hallgatók általános mű-
veltségi szintjének emelése, 
valamint a kommunista 
szakemberképzés érdekében 
szükséges, hogy bizonyos 
művészeti-esztétikai kérdé-
sekkel fakultative megis-
merkedhessenek tanulmá-
nyaik a l a t t Ez azt jelenti, 
hogy mindazok az égető 
irodalmi, politikai, esztétikai 
kérdések helyes megvilágí-
tásba kerüljenek, amelyek-
kel a hallgatók valamilyen 
módon kapcsolatba, kerülnek 
A Collegium Art ium még ez 
év októberében megkezdte 
működését, 7 szekcióban. 
Ezek közül elsősorban a 
Collegium Politechnikum-ot 
emelném ki, mert ez iránt 
nyilvánult meg a legna-
gyobb érdeklődés. Célja az 
volt, hogy az óriásléptekkel 
haladó tudománnyal azok is 
lépést tarthassanak, akik 
nem ilyen jellegű képzést 
kapnak. Célunk az volt — 
és ez megmaradt mind a 
mai napig —, hogy a hall-
gatóságot minden évben egy-
egy művészeti ággal részlete-
sen és a vele kapcsolatos 
határtudományokkal érintő-
leg megismertessük. Akkori 
kezdeményezésünk úttörő 
számba ment. ma viszont 
már elismert és hasznos. Az 
elmúlt évek meggyőztek 
bennünket arról, hogy jó 
előadásokkal nemcsak a 
meefeVe.lő nagy létszámot 
tudíuk biztosítani, hanem az 
érdeklődést is fenn lehet tar-
tani. 

— Jelenleg 4 szekciónk 
működik. A megszűnt há-
rom szekció közül a népmű-
velés ranjsot vívott ld ma-
gának: eevetemünkön önál-
ló stúdiumként szerepel mia 
már. Az iroHMnm- és poli-
technikai kollégium az ér-

deklődés hiánya miatt meg-
szűnt, bór nem érdektelen 
megjegyezni, hogy az előbbi 
tulajdonképpen tovább él, ha 
nem is a mi kereteink kö-
zött: ebből alakult ki a je-
lenlegi Irodalmi Színpad. 
Bizonyos fokig pótolják mű-
ködését a különböző költői 
estek, mint például a közel-
gő „Kortárs" jubileumi ösz-
szeállítás. A jelenlegi négy 
szekció a következő: zenetu-
dományi, képzőművészeti, 
színháztudományi és film tu-
dományi. Ez utóbbi különö-
sen jelentős és a legnagyobb 
látogatottságnak örvend; a 
művelt filmnézésre, a filmek 
nézésére, filmtechnológiára 
oktat ja a résztvevőket, 
emellett még filmtörténettel 
is foglalkozik. Néhány szám-
mal ecsetelve működésün-
ket, elmondhatom, hogy 
eddig mintegy 600 előadást 
tartottunk, a filmművészeti 
ankétokon 500—600, a zene-
tudományin 250, a képzőmű, 
vészetin 150 fő jelent meg 
átlagban és egyetlen rendez-
vényünk látogatottsága sem 
maradt 50 alat t! Viszont bi-
zonyos keserű szájízzel kell 
megemlítenem, hogy az egye-

temi oktatók közül csak el-
vétve üdvözölhetünk egyet-
kettőt az előadásokon. Hol 
marad a jó példa?! 

Terveink közé tartozik az 
irodalmi szekció újjáéleszté-
se, amely érzésem szerint 
nem lesz nehéz dolog, hi-
szen ismét megnőtt az ér-
deklődés a líra és széppróza 
iránt. Hasonló terveink van-
nak a Collegium Politechni-
kummal is, amely biológiai, 
fizikai, kémiai ismeretekkel 
látná el az érdeklődőket. A 
kozmosz-korszak — ahogy 
én nevezem —, megköveteli, 
hogy a természettudomá-
nyok fejlődésével lépést 
tartson a művelt ember 
Elég, ha csak a kibernetiká-
ra utalok, máris bizonyítást 
nyert a politechnikai kollé-
gium létének szükségessége. 

— Eddigi munkánk, ame-
lyet a jövőben is ugyanígy 
fogunk . folytatni, hasznos 
volt. További célunk, hogy a 
hallgatók minél szélesebb 
rétegét vonjuk be a Colle-
gium Artium tevékenységé-
be, valamint, hogy a város 
közönsége is szívesen láto-
gassa kedd esténként elő-
adásainkat. 

Három hétig a BUM-ban 
Vegyészhnllqatók nyári gyakorlata 

Minden bizonnyal sok ked-
ves emléke fűződik az NDK-
ban eltöltött 36 naphoz 16 
III. és IV. éves vegyészhall-
gatónak, akik nyári gyakor-
latukat Schkopauban, a Bu-
na vegyiüzemben töltötték. 
Erről beszélgettem a minap 
a csoport egyik vezetőjével, 
dr. Jáky Károllyal, a Szer-
vetlen és Analitikai Kémiai 
Tanszék tanársegédjével: 

— Hogyan jutottak cl 
odáig, hogy ezt a gyakorla-
tot a Bunában lehessen le-
bonyolítani? 

— Kapcsolatunk a gyárral 
3—4 évvel ezelőtt kezdődött. 
Az akkori és az utána kö-
vetkező években ott dolgo-
zó hallgatók jó munkájá t 
bizonyítja, hogy idén első íz-
ben most már hivatalosan, 
nyári gyakorlatát is ott tölt-
hette el 18 diákunk. 

— Milyenek voltak első 
benyomásaik a gyárról? 

— Kedvezőek. A Buna 
cég a világ egyik legna-
gyobb karbidgyára, amely-
ben szintetikus kaucsukot, 
PVC-port, polisztirolt, ma-
rónátront és sósavat állíta-
nak elő. Annak ellenére, 
hogy 19 000 ember dolgozik 
itt, a gépesítés igen nagy-

Sátrak 
és tenger l 

A Fekete tenger partján, csodálatos környezetben, sátor-
táborban laktak tudományegyetemünk hallgatói, akik öt 
hetet töltöttek a Szovjetunióban építőtáborban, testvér-
városunk, Odessza egyetemének vendégeiként. Sátrak-
ban laktak és az élmények mellé szerették volna maguk-

kal hozni búcsúzáskor — a tengert. 

fokú. A gyár az NDK egyik 
legnagyobb vegyipari export-
őre is. A dolgozók gyerme-
keinek külön bölcsőde, ál-
talános és középiskola áll 
rendelkezésére. Munkásai-
nak másik két üzemmel 
együtt 70 000 lakosú város-
részt építenek. 

— Miképpen folyt le a 
gyakorlat? 

— Az első hét ismerke-
déssel telt el. Ezalatt két 
üzemlátogatást szerveztek 
nekünk, s két külön elő-
adást ís tartottak számunk-
ra; az elsőt „Buna és gyárt-
mányai", a másodikat „Űj 
gazdasági mechanizmus be-
vezetése és hatásai a Buná-
nál, az if júság problémái" 
— címmel. Az ezt követő 
három héten keresztül a 
hallgatók önállóan irányí-
tották a rá juk bízott gépe-
ket. (Közben két ingyenes 
kirándulást szerveztek Thü-
ringiába, 111. Lipcsébe.) Ti-
zenkét órás munkát 24 óra 
pihenő követett. Két-három 
fős csoportokra oszlottunk, 
üzemrészenként, s így min-
denkinek nagy szüksége volt 
német nyelvtudására. 

— Milyen támogatást kap-
tak az egyetemtől, illetve az 
üzemtől? 

— Az egyetemtől a nyári 
gyakorlatra járó ösztöndíjat 
és utazási hozzájárulást 
kaptunk, míg az üzem erre 
az időszakra anyagi támo-
gatáson kívül, kedvezmé-
nyes étkezést és szállást 
biztosított. 

— További programjuk 
hogy alakult? 

— Hat napot töltöttünk 
Greifswaldban, a tenger-
parton, majd meglátogattuk 
Potsdamot, s útban hazafe-
lé másfél napot voltunk 
Prágában is. 

— Hogyan összegezné a 
tapasztalatokat? 

— Szükséges volt és nagy 
hasznát vettük a német 
nyelvtudásnak. Másrészt 
hallgatóink megismerked-
hettek és részt vehettek 
olyan nagyüzemi, jól gépe-
sített gyártási folyamatok-
ban, amelyeket eddig csak 
elméletben ismertek. 

— Mtfc o tervek jövőre? 
— Vendéglátóink mind-

végig szívélyesek és segítő-
készek voltak. Ezt hallgató-
ink lelkiismeretes munká-
val igyekeztek viszonozni, s 
ha a vendéglátók és közöt-
tünk kialakult kapcsolattól 

függ, úgy jövőre ú jabb v». 
gyész csoport töltheti nyári 
gyakorlatát a Buna üzem-
ben. 

S végül köszönetet szeret-
nénk mondani a Csongrád 
megyei Rendőrfőkapitány-
ságnak, amely rekordidő, 4 
nap alatt készítette el » 
résztvevők útlevelét, s ez-
zel lehetővé tette, hogy a 
gyakorlat a megbeszélt idő-
ben megkezdődhessen. 

CS. T. 

Két hír 
a Ságváriból 
Október 8-án a Magyar 

Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség városi székházának 
nagytermében rendezte meg 
a KISZ Csongrád megyei 
Bizottsága a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 50. 
évfordulója tiszteletére a 
„Ki tud többet a Szovjet-
unióról?" vetélkedő megyei 
döntőjét. A középiskolások 
részére kiírt versenyre a me-
gye gimnáziumaiból, techni-
kumaiból 21 tanuló nevezett. 
Kitűnően szerepeltek a JATE 
Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnáziumának diákjai . 
Csejtei Dezső az első, Giday 
András pedig a második 
helyre került. Csejtei októ-
ber 22-én részt vesz azon az 
országos selejtezőn, ahol el-
dől: kik fognak majd nyil-
vánosan szerepelni a tv ka-
merái előtt ugyanebben a 
témában. 

Október 14-én a Ságvári 
Endre Gyakorló Gimnázium 
tanári karának szakszerve-
zeti bizottsága baráti talál-
kozót szervezett a balástyai 
Móra Ferenc termelőszövet-
kezet tagságával és vezetői-
vel. A tanárok megnézték a 
fejlődő gazdaság szőlőtele-
pítését. állatállományát, gé-
peit, megismerkedtek a ter-
melőszövetkezet gazdasági 
eredményeivel, gondjaival, 
majd fehérasztal mellett fe-
jezték be a tanulságos esz-
mecserét. 
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Reigl Endre: 

így éltünk a táborban 
III. rész 

A tfz lány arcát nézem. 
Mintha egy kicsit túlságosan 
komolyak lennének. 

— Szó sincs róla — tilta-
kozik Válja Szimonova. — 
Mi is ugyanúgy szeretjük a 
vidámságot, a tréfát, m i n t a 
többiek. íme néhány „per-
döntő" bizonyíték. Nagy volt 
a derültség, amikor egy reg-
gel néhányan bevarrott a l jú 
hálóingben ébredtek! Hát 
még akkor, amikor kide-
rült, hogy néhányan — a 
nagyszájúak — nem is tud-
nak nevetni, mert le van 
leukoplasztozva a szájuk! 

Lina Ljahovescskaja az el-
ső napokat eleveníti fel. 

— A buszon bábeli zűr-
zavar uralkodott. Német, 
orosz, szlovák, magyar be-
széd, kiabálás és emellett 
az ember még azt sem tud-
ta, hogy akihez szól, milyen 
nemzetiségű? A kérdezett 
többnyire csak mosolygott 
Ekkor történt meg az az 
eset, amelynek szemtanúi 
voltunk ugyan, de csak ké-
sőbb — magyar barátaink 
magyarázata után — értet-
tük meg. valójában mi is 
történt. Lányok és fiúk 
envütt utaztunk a buszon. 
Elérkeztünk oda, ahol a fiúk-
nak kellett dolgozniuk. Va-

lamelyik vidám fiú így rito» 
kantott fel: aki férfinak érzi 
m a g á t az szálljon le. Egy 
német vezető is utazott ve-
lünk, aki mindebből egy szót 
sem értett. Valószínűleg 
rosszul fordították le neki 
a kérdést, mert kis gondol-
kodás után — a rosszmá-
júak ezt számvetésnek mond-
ták — úgy döntött, hogy 
mégiscsak fent marad. Hogy 
milyen hahotát kapott! 

A szovjet lányok között 
találom meg a „legszebb 
külföldit", aki a szépségver-
senyen a harmadik lett, 
Szvetlána Rjabinyinát. 

— Nem is én vagyok a 
legszebb külföldi. Még itt a 
sátorban is akad nálam csi-
nosabb. Nem ís tudom, mi-
ér t éppen én rám esett a 
zsűri választása — szerény-
kedik. 

Én viszont t udom Kék 
szeme mosolyog, dús szőke 
kontya lebeg, ahogy a fejét 
rázza beszéd közben. Való-
ban szép! 

A SZOTE 
„fatlyazói" 

Ha kiosztották volna a 
„Legvidámabb Brigád'' cí-
met, kétségtelenül övék a 
győzelem. Tizenegy másod-

éves orvostanhallgató és egy 
vendég: Pajtás Ani elsős 
joghallgató alkotta a híres 
brigádot. Körülvesznek és 
Tóth Izabella, azaz, ahogy 
a többiek nevezik, Béci ki-
fogyhatatlanul mesél. 

— Sajnos, még mindig 
nem találták ki a törpeku-
koricát. Pedig a fejlődésnek 
feltétlen oda kell vezetnie, 
hiszen a címerezők jóval ala-
csonyabbak. Így én is. Még-
is nagyon, sőt fokozottabban 
kellett vigyáznom az elma-
radt címerekre. Ugyanis fo-
gadást kötöttem a lányok-
kal, hogy minden ott ha-
gyott címer után, amit hold-
világnál megtalál a brigád, 
egy forintot fizetek. Büsz-
kén mondhatom, eddig egy 
fillérembe sem került ez a 
fogadás! 

A többiek, Tóth Lia, Ko-
váts „Zsiga" és Gasztonyi 
Gyöngyi nevetnek. Mint ki-
derült, Béci azért ilyen 
..nagylegény", mert eddig 
még nem volt holdfény. 

Béci kifogyhatatlannak tű-
nő „szövege" hirtelen véget 
ért. őke t jelentette be a bú-
csúeste konferansza: a 
SZOTE fattyazókórusának 
címerező indulója követke-
zik. A „Hahó te lány, hahó 
te lány, a címert el ne 
hagyd!'' refrénű dal, — 

ugyanúgy, mint a megelőző 
ki-mit-tud-on óriási sikert 
aratott. A 12 lány éneke 
messze zengett az éjszaká-
ban. 

Akik „nénik" voltak 
Újszegeden, a Tisza-Maros 

szögében egészen másfaj ta 
tábor működött Itt a brigá-
dok helyett őrsök és rajok 
voltak, a munka sem címe-
merezés, hanem az őrségve-
zetők voltak. 

Bacsa Anna III. éves ma-
tematika-fizika szakos TTK-s 

kötelező pedagógiai gyakor-
latát tölti itt. Egy nagy 
csomó gyerek között találom 
az őrsvezető „nénit", amint 
éppen a tűzgyújtás módoza-
tait magyarázza a gyerekek-
nek. És hogy figyelnek rá! 
Bármelyik végzett kollegája 
megirigyelhetné! 

— Remek környezetben 
lakunk. Az egészséges leve-
gő, a sok fa, és a sok-sok 
gyerek varázsossá teszi itt 
az életünket. 

Egy sátorral arrébb a III. 
éves bölcsészhallgató, Gáti 
Gyuláné a délutáni akadály-
verseny részleteit beszéli 
meg őrse tagjaival. 

— Sokat tanultam szak-
mailag — mondja. — A 
gyerekek nagyon érdeklődő-
ek. A legnehezebb feladat 
volt számomra hozzájuk be-
szélni. Nem is gondoltam, 
hogy ez ilyen ördöngös do-
log! Figyelnek, a legkisebb 
hibát, nyelvbotlást észreve-
szik. Nagyon kell vigyázni 
minden szóra. És még eBv; 
talán banálisnak, elcsépelt-

nek hangzik: jó foglalkozni 
a kissrácokkal! 

Ma nem tar t foglalkozást 
Túri Margi t O a táborügye-
letes. A csongrádi kislány a 
Bajai Tanítóképzőben most 
lesz másodéves. 

— Még a pedagógus-pálya 
legeslegelején tartok. Szá-
momra itt minden ú j volt 
nevelési szempontból, annak 
ellenére, hogy éveken ke-
resztül a szentesi úttörőház 
őrsvezetője voltam. Itt le-
hetőség kínálkozott a neve-
lésre, sőt az egyéni kísérle-
tezgetésre is. Sok kollégám, 
mai ellentétben azt mon-
dom: igenis lehet „fogni" a 
gyerekeket — jó szóval is. 
Számomra ez volt a tábor 
tanúsága. 

Jövőre is 
ott teszünk! 

Egy csokrot nyújtot tam át 
három tábor életéből. Sok 
tábor, és még több táborozó 
kimaradt a bemutatásból. 
De rá juk ís jellemző mind-
az, amit szovjet, német, szlo-
vák és magyar társaik el-
mondtak: dolgoztunk (nem 
is akárhogyan!), pihentünk, 
üdültünk és nagyon-nagyon 
jól szórakoztunk. Azok ne-
vében, akik ebben a riport-
ban szerepeltek, és azok ne . 
vében, akik nem kerülhettek 
bele, stílszerűen az orvos-
tanhallgatók csasztuskájával 
búcsúzom: „ . . . ha (és ide 
mindenki gondolja a legret-
tegettebb tantárgyat) átme-
gyünk, jövőre is ott leszünk. 

Vege 


