
Új oktatási tervek 
• 

(Folytatás az 1. oldalról.) 
A tájékoztató másik témájáról 

u új tantervek előkészületi mun-
káiról a miniszter elmondta, 
hogy 1972-es párthatározat szel-
lemében és annak alapján 1973-
ban megkezdődött az ú j tanter-
vek kidolgozása. Az előzetes tan-
tervek elkészítése és megfogal-
mazása az elmúlt tanév feladata 
volt. Az idei tanévben megvita-
tásra kerülnek az ú j tantervek. 
A most készülő tervezetek sze-
rint, a tanár a tananyag egyré-
szét maga választhatja majd meg, 
saját módszerekkel, kötöttségek 
nélkül. Az ú j tanterveket csak 
akkor vezetik be és teszik köte-
lezővé, ha azok végrehajtásához 
minden személyi és tárgyi felté-
tel biztosítva lesz. 

Dr. Pollnszky Károly befelezé-
sül arról beszélt, hogy milyen 
változásokat terveznek az elkö-
vetkező időszakban a főiskolai 
ti egyetemi bölcsész szakokon. 
Az átirányítás megkönnyítése és 
az egységesebb elbírálás érdeké-
ben az 1976—77. tanévben mind 
a tanárképző főiskolákra, mind a 
bölcsészettudományi karokra Je-
lentkezők a magyar, a történe-
lem, az orosz, az angol, a könyv-
tár és a népműve'és szakon 
ugyanazt a közös írásbeli tételt 
fogják kidolgozni. 

A népművelés és a könyvtár 
szakokon a kedvezőtlen tapasz-
talatok miatt megszüntették a 
speciális írásbeli feladatlapokat. 
Ezek helyett a jövőben — a fő-
Iskolákon és egyetemeken egy-
aránt — a könyvtár szakra Je-
lentkezők a magyar nyelvi és 
Iroda'ml írásbeli tételeket, a 
népművelés szakra Jelentkezők a 
történelem írásbeli tételeket old-
ják meg. 

Az ELTE és a KLTE bölcsész-

karain 'nőt t azoknak a szakoknak 
a száma, amelyekre az érettségi 
vizsgák után közvetlenül lehet 
Jelentkezni. Ezek a szakok a 
néprajz, a művészettörténet, a 
régészet, a levéltár, a pedagógia. 
Ezzel — a képzés Javítása mel-
lett — elsősorban a vidéki szak-
emberhiányon kívánnak enyhí-
teni. 

Folytatják azt az eddigi bevált 
gyakorlatot, hogy egyes szakokon 
a képzést egy-egy évre szünetel-
tetik; a három bölcsészkaron 
megosztva indítják, illetve a túl-
jelentkezések miatt néhány sza-
kon nem hirdetnek ú jabb jelent-
kezést. 

Az Idegen nyelvi szakokra azon 
nyelvi tárgyból szerzett érdemje-
gyeket is beszámítják hozott 
(középiskolai) pontszámként, 
amely tárgyat a jelentkező a 
középiskolában úgynevezett fa -
kultatív, vagy rendkívüli tárgy-
ként tanult. i 

A tanítóképző főiskolákon meg-
szüntették az alkalmassági vizs-
gát és áttértek a differenciált ta-
nítóképzésre. Ez azt Jelenti, hogy 
minden hallgató egy szakkollé-
giumot köteles választani: az 
orosz nyelv, az ének-zene, a ra jz 
vagy a testnevelés tantárgyakból 
és egy szakkollégiumot a pedagó-
gia, közművelődés vagy a könyv-
tár szakból. A tanítójelöltek a 
harmadik év végén államvizsgát 
tesznek, sikeres államvizsga után 
tanítói oklevelet és az elvégzett 
szakkollégiumról oklevél-betét-
lapot kapnak. 

Azok az óvónői szakközépisko-
lát végzett fiatalok, akik 1976. 
szeptember 1. napjáig óvónői 
munkakört vállalnak azonnal 
folytathatják tanulmányaikat a 
felsőfokú óvónőképző intézetek 
levelező tagozatán. 

M e g e m l é k e z é s 

Sz. Jeszenylna a főiskolások Drumba klubjában a szovjet kultúra He-
te alkalmából. (Fotó: Korondi László.) 

Méltatta a Szovjetunió és a szo-
cialista országok kultúrpolitiká-
jának azon törekvését, amellyel 
lehetővé teszik, hogy a kultúra 
mindenki számára hozzáférhető-
vé váljék. 

Kiemelte, hogy nemcsak ün-
nepnapokon emlékezzünk! Le-
gyen emberibb, hétköznapibb 
kérdés a szovjet kultúrával való 
találkozásunk mindenkor. Ezek 
után megnyitotta a Szovjet Kul-
túra Napjai keretében rendezett 
Képek a Szovjetunió életéről cí-
mű kiállítást. 

Az ünnepség befejező részében 
a vendegek megtekintették a 
Lenin Emlékmúzeumról szóló 
filmet, amelyet az MSZBT Or-
szágos TVnácsa bocsátott rendel-
kezésünkre. 

Kukorica 
és tűzmadár 

Túlzás lenne azt állítani, hogy 
az október második felére beha-
rangozott mezőgazdasági munkát 
a jogászok örömújjongással fo-
gadták. A harangokat azért nem 
kellett félre verni: nem forgott 
veszélyben az akció. A kétkedők 
persze új ra hallatták hangjukat 
és kifogásokat kerestek: 

híreiből 

„ o 

A Szovjet Kultúra Napjai al-
kalmából kiállítással egybekötött 
megemlékezést tartottak novem-
ber 13-án este a SZOTE Apáthy 
Kollégiumában. A hagyományos-
nak számító rendezvényen részt 
vettek a Magyar—Szovjet Baráti 
Társaság Országos Tanácsának 
képviselői, & SZOTE állami-, 
párt- , KIS2- és kollégiumi veze-
tői, a SZOTE kollégiumainak 
hallgatói. 

Dr. Sütő Mihályné kollégiumi 
tanár bevezetője után szavalat 
hangzott el, majd dr. Kulka Fri-
gyes rektorhelyettes, a SZOTE 
MSZBT tagcsoportjának vezető-
je megemlékezett a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalom év-
fordulójának ünnepe és a Szov-
jet Kultúra Napjai rendezvény-
sorozatának összefonódásáról. 

Szavamat adom?! 
Mi is jövünk — hangzott tegnap. 
Nem jöttek. Kongott a terem. 

E cikk megírásához az „ötletet" a napokban megrendezett orvos-
egyetemi kulturális vetélkedő adta. A kilenc évfolyam legalább egy-
egy csapat részvételét Ígérte, s az eredmény: félórával a meghirde-
tett kezdés után szavazással kellett eldönteni, hogy a megjelent négy 
csoport végig játsza-e a vetélkedőt. (Végigjátszotta!) 

Ha barátnőd nem jön el a megígért találkozóra — mérges leszel. 
Hogy ne dühöngjön az ember, ha tucatnyi alkalommal, tucatnyi em-
ber teszi est? Szégyen, de tény, hogy az idén még nem volt olyan 
összejövetel, vetélkedő, ahol annyi ember lett volna, ahány meg-
ígérte! 

Ember! Döbbenj már rá. hogy felnőtt vagy! Ha megkérdeznek — 
mert megkérdeznek! — és Te megígérsz valamit, hát álld a szavad! 
Illen'-k már eljutni addig, hogy Ismerjük szabad Időnket, befolyásol-
hatóságunkat, pillanatnyi szeszélyeinket, s e szerint bolondítsuk a 
kulturost, sportfelelőst és másokat. Akkor nem számít a komolyzenei 
előadás szervezőfe száz emberre, csak tizenötre; a sportfelelős hét 
csapatra, csak három egyéni in luléra . 

Értitek már, mit szeretnék? 
Hogy számítani lehessen a szavatokra!! £s egyetemen kívül is 

fontos ez. talán még rontosabb mint itt. Mert ha a KISZ-vállalási 
lapodon hl 'nyzlk valami, akkor egy hét alatt nnott képpel — vagy 
mást olvesva — megjelenhetsz négy politikai előadáson, tarthatsz a 
csoport r ak egy elfuserált beszámol At; de később bármilyen felelős 
mu"kak« 'ben akár, mint orvos, gyógyszerész, Jogász vagy tanító, 
ilyen stílussal katasztrófákat idézhetsz elő! 

„Csak elveszítünk egy hetet — 
mondták — hiszen beköszönt az 
esős évszak, s a mostoha Időjá-
r á s úgysem enged folyamatos 
munkát végezni. Különben Is mi-
hez kérdünk munka után ott a 
prérin?" Az elmúlt évek taoasz-
tata^ai alanyán a kétkedők érvei 
jogosnak tűntek. Ezért döntött 
úgy a KISZ vb, hogy a társadal-
mi munkát ezúttal építőtábori 
mintára szervezi meg, azaz egv 
hétre „kiköltözünk a földekre", 
s ott mi szervezünk magunknak 
programokat. 

A kar hallgatóinak munkale-
hetőséget a Helvéciái és a Békés-
csabai Állami Gazdaság biztosí-
tott. Mi (II. és III. évfolyamosok) 
október 20-án (hétfőn) TELEK-
GERENDÁSRA utaztunk és bár 
itt is esett az eső (akárcsak Sze-
geden indu'áskor), mégis a Bé-
késcsabai A. G. vezetőinek jó-
voHából a fogadtatás szívélye-
sebb volt a vártnál. 

Délután kicsit szomorúan kém-
leltük az eget. hiszen, bár az eső 
elállt, a betervezett esti tábortüzet 
elmosta. Kultúrfelelősünk gyors 
helyzetfelismerése azonban meg-
mentette az unalomtól a mintegy 
160 fős diáksereget, s a „ládafi-
ókból" előhalászott westernfilm 
jó szórakozást nyú j t o t t 

Másnaptól már programmódo-
sításra sem vo't szükség A nap 
k 'bú j t a felhők mögül, s egész 
héten át ragyogott, mintha ez-
évi adósságát akarná törleszteni. 
A naosütéssel együtt a jó hangu-
lat és termelőkedv is megjö t t 
Nem számított hát csodának, 
hogy napról napra több kukori-
cacsövet fosztottunk meg „csalá-
di állapotától". Az estét a község 
népszerű beat-band-je, a Tűzma-
dár együttes aranyozta be, s az 
ígért tíz óra helyett éjfélig „röp-
ködött"! 

A következő napon sem válto-
zón meg a kukoricaszál pálya-
gyökereinek funkciója, csak érett 
csöveinek terhét kellett tar ta-
n i a . . . 

A délutánt házon Mvül töltöt-
tük: meglátogattuk a messze föl-
dön híres Szarvasi Arborétumot, 
és áhítattal bámultuk az ősz 
minden színében pompázó ker-
tet. A sok szép egzotikus növény 
és fa csodálatos látványt nyújtott , 
s a természetnek ez a leírhatat-
lan szépsége feledhetetlen él-
ménnyel ajándékozott meg ben-
nünket! 

Múltak a napok s a jókedv és 
a termelés tovább növekedett. 
Csütörtökön még az előző napok 
teljesítményére is rádobtunk egy I 
lapáttal. A brigádok közötti mun-
kaverseny az „esti borocskáért" 
(ez volt a jutalom) mozgósította 
az erőtartalékokat, s a brigádok 
az „utolsó leheletükig" törték a 
csöveket. Érezni lehetett, hogy 
mindenki szívesen csinálja. Ezen 
az estén a helyi fiatalokkal kö-
zösen megrendezett vidám vetél-
kedő nyújtott jó szórakozást 

A tábor értékelésére péntek 
este került sor. Vendéglátóink 
nagy elismeréssel szóltak a jog-
hallgatók teljesítményéről, amely 
nemcsak a gazdaságnak jelentett 
hatékony segítséget, hanem „úgy 
mellékesen" a KISZ rendezvé-
nyeinek finanszírozására ls több 
ezer forintot hozott Az értéke-
lést követően az „Andrekó-discó" 
szolgáltatta a talp alá valót a 
búcsúesthez, melyen a község fia-
taljai már magabiztosan énekel-
ték velünk együtt a Jogász in-
dulót! 

A gazdaság igazgatója így kö-
szönt el tőlünk: — Jövőre ls szí-
vesen lát juk Önöket, s reméljük, 
hogy a most megkezdett együtt-
működésnek lesz folytatása! 

Azt hiszem ezt a meghívást 
érdemes elfogadnunk! 

J . L 

« DICSÉRŐ OKLEVELEK 
A KISZ Központi Bizottsága 

dicsérő oklevelet adományozottá 
Nagy Októberi Szocialista Forra-
dalom 58. évfordulója alkalmá-
ból a SZOTE V. éves hallgatói 
KISZ alapszervezetének, Arok-
szállásy Eva szigorló orvosnak, 
Kovács Tamás szigorlő orvos-
nak, Orcsik István á"qmvi-'s»ás 
fcvó»vszerész«ek. Czifra János 
V. éves J o g h a l l g a t ó k , Szabó 
Andrásnak, a JA TE vegv^sz 
g v a k o m o k ^ a k . Lioa Erika IV. 
éves m«tenwt''irq-«rika szakos 
és Antal** Avtal IV. éves mate-
mptika-műszaki szakos főiskolai 
hallgatók. 'M I 

A i r O F O B B ÜGY ESZ 
A .TTK-N 

Dr. Sr'Hrtt Károbi. a Mqcvar 
Népköztársaság l e ^ ő b b ügyébe 
november l l - én Szegeden tett 

a lkalmival felkereste 
a JA TE Állam- és Jogtudomá-
nyi Karát, s rAs^t vett a jogi kar 
és a Legfőbb Ü«vészség szervez-
te ankéton, sme'ven az ügv«s-d 
általános fe'ügvelet szerepéről 
hangzottak el előadások. 

« . TANÁCSKOZÁS 
Török József, a Szeged városi 

pártbizottság els'i t ' tkára novem-
ber 18-án látogatást tett a Jó-
zsef Attila Tudományegyetemen. 
Eszmecserét folytatott az egye-
tem állami- és pártvezetőt vei. a 
tömegszervezetek kén viselőivel 
egyetempolitikai kérdésekről. 

« ÜJ TISZTSÉGVISELŐ 
Az Orvosegészségügyi Dolgo-

zók Szakszerveze t iek ko"»resz-
szusán dr. Kedvessy György 
egyetemi tanárt , a Szegedi Or-
vostudományi Egyetem Gyógv-
szerésztudományi Karának dé-
kánjá t a szakszervezet alelnöké-
vé választották. 

ABSZOLÜT TAKARÉKOS 

« HANGVERSENYEK 

Az Országos Filharmónia Idén 
szervezett egyetemi, főiskolai 
hangversenyeit a József Attila 
Tudományegyetem Vegyeskará-
nak estje nyitotta meg. A no-
vember 10-én a Tömörkény Ist-
ván Zeneművészeti Szakközépis-
kola termében megtartott hang-
versenyen a kórus Monteverdi, 
Jannequin, Claude le Jeunne, 
Dowland, Schubert, Hassler, De-
bussy műveit szólaltatta meg. 
Farsang Árpád—Berzsenyi Dáni-
el: Az esthajnalhoz című kórus-
művét és Karai József—József 
Attila: Csodálkozás című madri-
gál ját is bemutatták. Orff Catulli 
Carmina című kantátájának szó-
listája Bárdi Sándor volt. A Szé-
csi József vezette kórus hang-
versenye nagy sikert a ra to t t 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Ének-zenei tanszéke 
tanári hangversenyt rer, lezett 
november 12-én este a főiskola 
dísztermében. Gábor Éva (ének) 
és Mészáros Emma (zongora) a 
műsorban Schubert, Bartók, Ra-
vel és Liszt műveit szólaltatták 
meg. Zongorán kísért Szabó Or-
solya. — Ugyanekkor kiállítást 
rendeztek a főiskola Rajz-művé-
szettörténetl tanszéke vezető ta-
nárának, Vinkler László festő-
művésznek alkotásaiból. 

-%. PARTNAP 

Az MSZMP József Attila Tu -
dományegyetemi Bizottsága no-
vember 13-án délután az egye-
tem aulájában pártnapot rende-
zett időszerű nemzetközi kérdé-
sekről. A pár tnap előadója dr. 
Koncz János, az MSZMP Csong-
rád megyei Bizottságának ti tká-
ra vo l t 

<— Szeretném, a diplomát egy év alatt 

A k a t e d r á n 
Tempó 

Lassan, komótosan odamegy a 
tanári asztalhoz, hosszasan kö-
rülnéz a teremben, majd meg-
igazítja a nyakkendőjét. Ezután 
hosszas kipakolás következik: 
pipa, pipaszurkáló, dohányzacs-
kó, gyufa. Megnézi, hogy szelel-e, 
megtömi, rágyújt, szív egyet, 
gyu'át, pipaszurkálót, dohány-
zacskót vissza a zsebbe, megkér-
dezi az első padban ülőktől a 
pontos időt, és ennek megfelelő-
en beigazítja óráját, megköti a 
cipőfűzőjét, felegyenesedve jól 
kifújja magát, felteszi szemüve-
gét, majd miután megfelelő sor-
rendbe rakta a jegyzetlapokat, 
halkan beleszól a mikrofonba: 

— Egy, kettő, három. 
Ebben a pillanatban csenget-

nek. Kimért, nyugodt hangon 
mondja: 

— Szünet után folytatom. 

Csak kottából 
Bejön, vastag paplrhalmazt 

szed elő, és monoton hangon ol-
vasni kezd: 

— Üdvözlöm a hallgatókat, 
ebben a félévben én fogom Önök-
nek leadni a poliklinikaí halgaz-
daságtant. Nevem... — felteszi a 
szemüvegét. — Nevem Kovács 
Ádám. Hm. A poliklinikaí hal-
gazdaságtan. eltekintve egyes ős-
kori leletektől, a tizennyolcadik 
században keletkezett, közvetle-
nül a tizenhetedik század után. 
Ezen korszak tudósai a halvi-
szonyokról csak felszínes képet 
tudtak adni, mivel nem ismer-
ték a mélyen élő halakat. A szo-
cialista poliklinikai halgazdaság-
tan megteremtője, a múlt század 

önök által is jSl Ismert nagy 
gondolkodója volt, kinek „A tő-
kehál" című háromkötetes müve 
ragyogó kritikája a polgári po-
liklinikai halgazdaságtannak, va-
lamint annak leírása, hogyan 
eszi meg a nagy tőkehal a kis tő-
kehalat. BikHcet vidd le sétálni, 
vegyél egy kiló krumplit és húsz 
deka sonkát, de vigyázz, nehogy 
megint csupa végét adjanak, lif-
ten gyere fel. 

— Hm... ez utóbbit ne je-
gyezzék.. szóval a mai poliklini-
kai halgazdaságtan... 

Rend a lelke 
— Évfolyam, viigyázzT.:; pi-

henj!... Viigyázz!... pihenj!..i 
Na, egész jól ment. Leülhetnek. 
Most megszámolom magukat. 
Egy, kettő, három, négy ... 
négyszázkilencvenhat, négyszáz-
kilencvenhét, négyszázkilencven' 
nyolc... 

Egy fő hiányzik! vagy téved-
tem? Egy, kettő, három, négy... 
négyszázkilencvenhat, négyszáz-
kilencvenhét, négyszázkilencven-
nyolc. Mégiscsak hiányzik egy 
fő! Mi van magukkal?! Amiita 
nincs katalógus magukra sem le-
het ismerni! Nem lesz ennek « 
sok lógásnak jó vége! De most 
már aztán csönd legyen, vagy ki-
üríttetem a termet! Azt a le-
gyet azonnal fogják meg! Na 
látják, ha végre meg'ogadnák c 
tanácsaimat, akkor nem kellene 
mindig ezekkel negyedórát eltöl-
teni a drága időnkből. Ma egyéb-
ként az előadás elmarad, mert 
értekezletre kell mennem. 

PARKASHAZY TIVADAR 
(A Gőzgazdászból) 
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