
_ 

O k t a t ó i n k n e m z e t k ö z i kon fe renc i ákon Előkészítő tanfolyamok 

Fogorvosi Egyesületek II. 
Nemzetközi Konferenciája 

Október 2-án és 3-án nemzet-
közi konferencia házigazdája volt 
a Szegedi Orvostudományi Egye-
tem. A KGST-hez tar tozó szoci-
alista országok fogorvos egye-
sületeinek XX. konferenc iá já ra ke-
rült sor. A szocialista országok 
egészségügyi minisztereinek 
e^vlk találkozóján merül t fel a 
gondolat; helyes .volna, ha nem-
csak az egyes országok legfelső 
egészségügyi vezetól találkozná-
nak, hanem a szakszövetségek is 
rendeznének megbeszéléseket a 
közös gondok megtárgyalása, va-
lamint a jobb együt tműködés ér-
dekében. 1960-ben Potsdamban 
tar to t t tanácskozáson a Magyar 
Orvostudományi Társaságok és 
Egyesületek Szervezete képvisel-
te a hazai szakegyesületeket. Az 
1970-es drezdai a lakuló konfe-
rencián már a fogorvos egyesü-
letek vezetői találkoztak. Ekkor 
határozták el: kétévenként ren-
deznek hasonló összejöveteleket, 
melyeken speciális szakkérdése-
ket vi ta tnak m e g 

Dr. Tóth Károly egyetemi t a -
nárnak . a Magyar Fogorvosok 
Egyesülete elnökének a meghí-
vására a II. konferenciára Sze-
geden kerül t sor. A konferencia 
megnyitója október 2-án az 
Akadémiai Bizottság székházá-
ban volt. dr. Tóth Károly szaval 
után, Hantos Mihály, a Csongrád 
megyei tanács elnökhelyettese a 
megye párt- , és állami vezetői-
nek üdvözletét tolmácsolta a 

i n-egjelenteknek. Az ünnepélyes 
megnyitót követően a konferen-
cia résztvevői: dr. A. 1. Rybakov 
szovjet, dr. D. Smilev jugoszláv, 
dr G. Staegemann NDK-beli és 
dr. F. Úrban csehszlovák dr. T. 
Toncseva bolgár professzorok, or-
szágaik fogorvos-társaságának el-
nökei. valamint a megfigyelőként 
résztvevő bolgár dr. B. Oatschev, 
dr. B. Lazareva Jugoszláv, dr. G. 
Knak NDK-beli docensek, dr. r. 
Taviiovski Jugoszláv és dr. t. Se. 
viadenl lemgvel professzorok t á j é -
koztatták egymást az elmúlt két -
osztendel munkáról . Második na-
oi rendi pontként az együttműkö-
dés Javítását célzó Javaslatokat 
vitattak meg. 

Fontos t émá ja volt a konferen-
ciának .a fogászati munkaerő 
helyzete a különböző országok-
hon. Az NDK-ban például táv-
lati tervezéssel határozzák meg: 
egv főre, hány fogorvos, fogtech -
nikus. asszisztensnő jusson. Szó-
ba kerültek a fogorvosi gondo-
zás szervezési kérdései. Helyes 
lenne, ha a fogorvost nemcsak 
b a j esetén keresnék {el a bete-

gek, a fogorvos ne es ik gyógyí-
tó, de gondozó, megelőző is le-
gyen Sajnos itt a legnagyobb 
probléma a közfelfogásban van. 
Csak ha már fá j , sőt gyakran 
csak ha már tűrhetet len a f á jda -
lom. akkor megyünk fogorvoshoz. 
A vérnyomásunkat okkal, ok 
nélkül gyakran megméret jük. 
De hányan vannak akik fá jda lom 

nélkül Is beülnek a fogorvosi 
székbe? Altalános tapasztalat , 
hogy nagyon kevesen. Ezen vál -
toztatni kellene. 

Megbeszélték a fogászati se-
gédmunkaerők célszerű és szük-
séges a lkalmazását is. 

A következő konferencia szín-
helye Moszkva lesz, 1974-ben. 
Azon, dr. Tóth Károly javaslatá-
ra fogszuvasodás megelőzésé-
nek kérdései kerülnek megvita-
tásra. 

A szegedi fogászati konferen-
cia október 3-án a Jegyzőkönyv 
aláírásával é r t véget. Résztvevői 
azonban még nem utaztak haza, 
hiszen 4-én kezdődött Budapes-
ten a Magyar Fogorvosok Egye-
sületének kongresszusa. 

Vándorgyűlés 
Az Orvostudományi Egyetem 

Szemészeti Kl in iká ján rendezte 
meg soronkövetkező országos vén-
dorgyűlését szeptember 15-16 kö-
zött a Magyar Orthopaediai Tár -
saság. A gerinc degeneratív meg-
betegedéseivel foglalkozó tanács-
kozás résztvevői a napja inkban 
egyre gyakrabban előforduló be-
tegség vizsgálati módszereiről, 
okairól és kezeléséről 49 ku ta tó 
előadását hal lgat ták és konzul-
tál ták meg. 

Dr. Csányi László egyetemi ta-
nár, a Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézet vezetője, a közel-
múltban az Észak-Amerikai Egye-
sült Államokban volt tanulmány-
úton. A rendező bizottság költsé-
gén részt vett a Palm Beach-ben 
tar tot t V. Nemzetközi Katalízis 
Kongresszus, m a j d pedig az 
Amerikai Kémiai Társaság 164. 
ülésének munká jában . Azt köve-
tően több napot töltött az u rbá-
nai, a chicagói, az akroni, vala-
mint a New York városi egye-
tem kémiai laboratóriumaiban, 
ahol kutatási és oktatási problé-
mákat tanulmányozott , valamint 
szemináriumi beszámolókat ta r -
tott. Ezen kívül meglátogatta a 
Ciba-Gelgy Corp. Ardsley ana-
litikai kutatórészlegét, valamint 
a Technicon Co. Tar ry Town-I 
gyárának fejlesztő és oktató la-
boratór iumait az au tomata elem-
zési módszerek fejlődési Irányai-
nak tanulmányozása céljából, 

- f r 

Dr. Márta Ferenc egyetemi ta -
nár, az MTA levelező tagja, a 
József Attila Tudományegyetem 
rektora, az Altalános és Fizikai-, 
Kémiai Tanszék vezetője hat hét -
re szóló meghívás a lapján az 
Amerikai Egyesült Államokba 
utazott, ahol több egyetemet és 
kutatóintézetet látogat meg és 
előadásokat tar t . 

-Ö-
Dr. Grasszely Gyula egyetemi 

tanár , az Ásványtani- , Geoké-
miai- és Kőzettani Tanszék ve-
zetője résztvett a Montrealban 
megrendezett XXIV. Nemzetközi 
Geológiai Kongresszuson. A 
kongresszus időtar tama alat t az 
1972—76-os évekre a Geológiai 
Tudományok Nemzetközi Unió-
jának (IUGS) alelnökévé válasz-
tották. 

- f r 

Dr. Bán Miklós egyetemi do-
cens, a kémiai tudományok kan-
didátusa, résztvett a Wroclaw-
ban megrendezett Nemzetközi 
Spetroszkóplai Konferencián, ahol 
előadásban számolt be kvan tum-
kémiai kutatásairól . 

•B-
Dr. Pólay Elemér egyetemi ta -

nár, a Római Jogi Tanszék ve-
zetője, szeptember végén részt-
vett a Nürnbergben megtartot t 
XIX. Német Jogtörténeti Kong-
resszuson, ahol a római Dácia 
jogéletére vonatkopó kutatásairól 
tartot t előadást, 

-B-
A tudományegyetem három ok-

ta tója : dr. Ferenczi Lajos do-
cens, dr. Kevei Ferenc a d j u n k -
tus és Zsolt Róbert tudományos 
főmunkatárs két hetes Nemzet-
közi Protoplast Szimpozionon vett 
részt Salamancaban, ahol a mik-
robiológiai kutatásaikról előadá-
sokat is tar tot tak. 

Mély fá jda lommal és megren-
düléssel töltött el mindnyájunkat , 
hogy Gombay Lajos munkáséle-
tének 59. évében, szeptember 19-
en elhunyt. Egész élete és mun-
kásságú szorosan kapcsolódik a 
Kísérleti Fizikai Intézethez. Mint 
az intézet gyakornoka, tanárse-
géde, magántanára , ma jd docen-
se, a sokrétű egyetemi oktató-ne-
velőmunka minden ágában és a 
tudományos ku ta tómunkában is 
lelkesen és eredményesen vette 
ki részét. 

Egyetemi előadásait a tudomá-
nyos igényesség, szabatosság és a 
f izika iránti szeretet jellemezte. 
A vegyész hallgatóknak tar tot t 
kísérleti fizika alapkollégium 
mellett változatos t émájú speci-
ális előadásokat is hirdetett , 
amelyekben azon fáradozott , hogy 
hallgatói minél mélyebben és 
pontosabban ismerjék meg a f i-
zikai összefüggéseket, a mai fizi-

ka mérőműszerei t és kísérleti 
technikáját . 

A természet fizikai összefüggé-
seinek megismerése utáni vágy 
egész egyéniségét, gondolkodás-
mód já t betöltötte. Pályája kez-
detén — a felszabadulás előtt — 
néhány évig helyettes középisko-
lai t anárként az egyetemtől köl-
csönzött műszerekkel végezte ku-
tatásai t középiskolai fizikai szer-
tárakban. Ez időben főleg az ún. 
festékfoszforok vezetőképességé-
nek és a külső iényelektromos ha-
tásnak a festékkoncentrációtól és 
b hőmérséklettől való függésével 
foglalkozott. Ösztöndíjasként két 
évet töltött Ostwald professzor 
mellett Lipcsében ma jd Pohl pro-
fesszor mellett Göttingenben. 
Munkáiban a festékfoszforok fél-
vezető Jellegével kapcsolatban 
megállapította, hogy ezek vegyes 
vezetést muta tó félvezetőknek 
tekinthetők. Jelentős eredménye 
a festékfoszforok emissziójának, 
bizonyos kísérleti körülmények-
től függő, negatív polározottsá-
gára vonatkozó felismerés. 

A felszabadulás u tán egyete-
münk magántanárává habili tálta 
a fényelektromosságtan című 
tárgykörből. 1950-től intézetünk 
docenseként készségesen vállal-
kozott ar ra . hogy megindítsa a 
szilárdtest fizikai kutatásokat . A 
kezdeti műszer- és eszközhiányos 
években lankadat lan szorgalom-
mal, precíz és fáradságos munká-
val építet te készülékeit, valósí-
tott meg új , korszerű el járásokat. 
Kezdeményező és út törő szerepe 
volt az intézeti félvezető-kutató-
csoport szempontjából alapvetően 
fontos berendezések nagy részé-

„Hódmezővásárhelyen 241, Sze-
geden 120, Makón 57 tehetséges, 
lelkes középiskolás, Hódmezővá-
sárhelyen 50, Szegeden 20, Ma-
kón 17 nem kevésbé lelkes egye-
temi oktató és hallgató. Két hét 
alat t szinte megszámlálhatat lanul 
sok közös munkaóra ." Körülbelül 
ennyit fog megőrizni a statiszti-
ka a fizikai dolgozók tehetséges 
gyermekeit felvételi vizsgára elő-
készítő Idei tanfolyamokról. A 
munka érdemét, hasznát azonban 
most ls, később ls, nehéz lesz 
felmérni. A Július 10. és 22. kö-
zött megtartot t felvételi előké-
szítő tanfolyamokon tapasztal-
tak azonban már most is ered-
ményekről ádulkodnak. 

A Hódmezővásárhely-i Szántó 
Kovács János Kollégiumban és a 
Frankéi Leó Szakközépiskolában 
Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, 
Szolnok megye és Szeged város 
241 középiskolás d iák ja vett részt 
az előkészítő tanfolyamokon. Szá-
múkra napi 6—7 órás foglalkozá-
sokat tar tot tak az egyetemi ok-
tatók és hallgatók, egy külön e 
célra „házilag" szerkesztett fel-
adatgyűj temény alapján. A cél, a 

XX. századi orosz Irodalomról. A 
tanfolyamon résztvevő diákok 
többségének szorgalma az okta-
tók véleménye szerint példás 
volt. Ezzel lényegesen hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a Makón szer-
vezett felvételire előkészítő t an -
folyam eredményeket hozzon. 

A József Att i la Tudományegye . 
tem és az Orvostudományi Egye-
tem közös szervezésében Szege-
den megrendezésre kerül t bioló-
gia, kémia és fizika tan tárgyak-
ból felvételi vizsgára előkészítő 
tanfolyamon Csongrád, Bács-Kis-
kun, Békés és Szolnok megyék-
ből, illetve Szeged városából ösz-
szesen 120 diák vett részt. Na-
ponta átlag 6—8 órában tar to t -
tak számukra előadásokat, illetve 
kiscsoportos foglalkozásokat, 
amelyeknek fő célja, a középis-
kolás tananyag rendszerezése volt. 
Az oktatók és a foglalkozásokat 
vezető egyetemi hallgatók első-
sorban a r ra törekedtek, hogy a 
diákokkal az anyagot rendszerez-
ve, az összefüggéseket próbál ják 
láttatni. Az egyes anyagrészek 
«összefoglalása u tán teszt mód-
szerrel kisebb dolgozatokat í ra t -

nék létrehozásában és ezzel je-
lentősen hozzájárult egy egész 
kollektíva kutatási feltételeinek 
megteremtéséhez. A vákuumtech-
nikát ö honosította meg intéze-
tünkben. Tőle tanultuk, hogy vi-
szonylag egyszerű eszközökkel is 
végezhető eredményes kuta tó-
munka. Az á l ta la vezetett ku ta -
tócsoport kadmiumszulf id félve-
zetőrétegek ú j előállítási módja i -
val, különböző szennyezett kad-
miumszulfid és ólomszelenid ré-
tegek fényelektromos tula jdonsá-
gainak vizsgálatával továbbá a 
vegyes félvezetők töltéshordozói 
koncentrációjának és mozgékony-
ságának meghatározásával é r t el 
értékes eredményeket . Az ezen a 
területen végzett munká já ró l 
számos dolgozatban, valamint a 
fizikus vándorgyűléseken tar tot t 
előadásaiban számolt be. Ered-
ményes munká jáé r t az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat Schmidt 
Rezső dí j ja l tünte t te ki. 

Különösen figyelemreméltóak 
azok az eredmények, amelyeket a 
mikrokristályos szerkezetű félve-
zetőrétegek fotoelektromos tu la j -
donságainak vizsgálata terén ért 
el. 

Eredményes és munkás élet zá-
rult le mögötte. Mindig egész em-
ber volt. Csendes, de derűs kedé-
lyű ember, gondos családapa, se-
gítőkész munkatárs , hűséges ba-
rát, aki életével, emberségével 
példát mutatot t sokunk számára. 
Ez még fá jda lmasabbá teszi az 
elválást, még felej thetet lenebbé 
az emléké t 

dr . Szüllősy László 
docens 

Vajon egyetemisták lesznek? 

gyerekek tárgyi tudásának elmé-
lyítése mellett lá tásmódjuknak 
kiszélesítése és gondolkodási 
készségüknek fejlesztése volt. A 
matematikai , fizikai tananyag. Il-
letve a példamegoldások mellett 
a logikai a lapfogalmakra is, a 
precízebb fogalmazásra taní tot-
ták a középiskolásokat. Az előké-
szítő tanfolyamokat több éve ve-
zető oktatógárda véleménye sze-
r int az idei tanfolyamot rendkí-
vül komolyan vették a gyerekek. 
A foglalkozáson is és a szabad 
időben rendezet t gyopárosl, már -
télyl kirándulásokon, kézilabdá-
ban, kosárlabdában, fu tbal lban 
vívott tanár-d iák mérkőzéseken 
igen közel kerül tek egymáshoz, 
ezen a tanfolyamon, az oktatók 
és a diákok 

A Makó-i József Attila gimná-
ziumban és a Mező Imre közép-
iskolai kollégiumban megrende-
zett előkészítő tanfolyamon 57 
Békés, Bács-Kiskun, Csongrád és 
Szolnok megyéből érkezett kö-
zépiskolás diák vett részt, akik 
orosz, német, angol és francia 
nyelvet tanul tak. Napi ha t órá-
ban egyetemi oktatók és hallga-
tók irányításával négy-öt főből 
álló kis csoportokban foglalkoz-
tak az emlí te t t nyelvekkel. A 
tanfolyamon különös gondot for-
dítottak a leíró nyelvtan problé-
máira. és az ezekhez kapcsolódó 
nyelvhelyességi tudnivalók tisz-
tázására, a foglalkozások temat i -
ká j á t természetesen a középisko-
lás tananyagra építve. Kul turál is 
programok szervezésével ls igye-
keztek fokozni az idegen nyelv 
iránti érdeklődést. Német és f r an -
cia nyelvű irodalmi és turiszti-
kai f i lmeket vetítettek. Angol 
nyelvű részleteket olvastak és 
elemeztek a Hamlet bői. I smere t , 
terjesztő előadást hallgattak a 

tak. A gyerekek szorgalmával az 
oktatók ál talában elégedettek vol-
tak. A foglalkozásokból és a meg-
íratott dolgozatok eredményeiből 
azonban azt a következtetést von-
ták le, hogy ha eredményes m u n -
kát akarnak végezni, minél előbb 
egységes tematikával , módszerek, 
kel kell vezetni ezeket az előké-
szít^ tanfolyan^okat. .Felhívták a 
figyelmet a r ra a tényre, hogy az 
egészségügyi pályán továbbtanul-
ni kívánók közül azok, akik 
egészségügyi szakközépiskolába 
Járnak, há t rányos helyzetben 
vannak. Azért, mer t a középisko-
lában egy év alat t veszik át azt 
a mennyiségű és ta r ta lmú anya-
got, ame lye t a gimnáziumokba já -
rók há rom év alat t tanulnak 
meg. 

Az előkészítő tanfolyamokon 
résztvevő középiskolások közül 
valamennyi önmaga számára 
hasznosnak ítélte meg a kéthetes 
előkészítőt. A velük folytatott be-
szélgetésekből kiderült , hogy tud-
ják, az a plusz Ismeretanyag és 
tudás, amelyhez ezalatt a két hét 
a la t t Jutottak, önmagában kevés. 
Tud ják hogy a sikeres felvételi 
vizsga érdekében valamennyiük-
re további komoly, ki tar tó t anu-
lás vár. Akiknek szorgalma, ki-
tar tása ugyanolyan marad, m i n t a 
felvételi előkészítő tanfolyamon 
volt a többségé, azokkal minden 
valószínűség szerint az eredmé-
nyes felvételi vizsgák után egy-
két éven belül ta lálkozhatunk 
egyetemi hallgatóink között. És 
közülük mennél többel találko-
zunk, annál eredményesebbnek 
í télhet jük m a j d meg a József At-
tila Tudományegyetem és a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem e? 
év nyarán megtartot t felvételi 
vizsgára előkészítő tanfolyamait . 

Pályázati felhívás 
A felsőoktatási intézmények V. 

Országos Munkavédelmi Ankét ja 
meghirdeti a felsőoktatási intéz-
mények V. munkavédelmi pályá-
zatát. A pályázat az alábbi téma-
körökre te r jed ki : 

1. A felsőoktatási intézmények-
ben folyó munkavédelmi oktatás 
fejlesztése. Ezen belül pályázni 
lehet: 

a) a munkavédelmi tantárgy 
korszerűsítése fejlesztése, vala-
min t 

b) az adott , tantárgyak kereté-
ben a munkavédelmi ismeretek 
tananyagának korszerűsítése, f e j -
lesztése témakörökből. , 

Külön elismerésre ta r tha tnak 
igényt azok a pályamunkák, ame-
lyek egy adott felsőoktatási in-
tézmény, kar, vagv szak egészé-
re vonatkozóan dolgozzák fel — 

a szakmai sajátosságok szerint — 
a munkavédelmi oktatás anyagá-
nak kérdéseit. 

2. A felsőoktatási intézmények 
korszerű igényeinek megfelelő 
munkakörülmények kialakítása. 

3. A szakszervezeti munkavé-
delmi tevékenység módszerei. 

4. Szabadon választott téma. 
A pályázaton résztvehet bár-

mely felsőoktatási intézmény dol-
gozója. A pályázat nem jeligés, 
a jánlot t te r jedelme minimálisan 
40, maximálisan 80 gépelt oldal. 
Pályadí jak 5000 forinttól 2000 fo-
rintig. 

A pályázatot 4 példányban kell 
beküldeni 1973. má jus 30-ig a 
Pedagógusok Szakszervezete KV 
címére. (Bpest VI., Gorki j fasor 
10.) 
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