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trikóról
A villamoson ült, félhomályban. Akkor még nem isinertem meg.
A barna bőrrel bevont ülésbe álldogáló idős nénike kapaszkodott, és
fejét csóválva kitartóan nézte. A trikó — mert az volt — meg sem
mozdult, cseppet sem zavartatta magát. Kifelé bámult az
ablakon,
mint aki semmiről sem tud. Nem állhattam
meg. közelebb léptem
hozzá. Megpillantottam
rajta a feliratot: „University of Szeged". Megszólítottam, s mikor azt kérdeztem tőle, miért nem adta at a helyét
s néninek, hányavetien
válaszolt:
— Én is ugyanannyit fizettem az utazásért! Egyébként is ez már
elcsepell téma!
Beszélgetésbe elegyedtünk — az „University-trikók"
viselkedéséről volt szó. Néhány
apro mozzanatot
ecseteltem előtte helytelen
magatartásukról:
— Sajnos, eléggé rossz tapasztalataim vannak a társaidról. Megfigyeltem őket, ha nem szólnak rajuk, észre sem veszik elemi hibáikat...
— Nagyon sötéten látod a helyzetet! — vágott közbe.
— Pedig siamtalan eset bizonyítja, hogy helyénvalóalc az észrevételeim: vegyük csak a klubot! Maradtál már ott egy-egy
disco
utan? Ügy néz ki. mint egy disznóól! A kollégiumi szobák sem
különbek. A másik dolog: a hozzád hasonló társaságokban
röpködnek
• közönséges
szavak.
— Ugyan mar. ez túlzott általánosítás! Társaim többségére egyáltala-n nem jellemző!
Tovább
érveltem:
— Na. és a hangoskodás az utcákon? Különösen
esténként egyegy jól sikerült buli után?
— Ez massal is
előfordul...
— De nincs rajta a felirat, ami rajtad is.
Leszállva a villamosról, gyalogátkelőhöz
érkeztünk.
A
zebrán
egy hasonló feliratú trifcó járni is alig tudó bácsikát
vezetett át az
úttesten.
— Látod, ő sem olyan rossz, mint ahogyan te beszéltél
rólunk!
— Kapott az alkalmon trikó-ismerősöm,
és elrohant.
Egy héttel később a buszon latiam újra. Üldögélve
szenvtelenül
bámult ki a: ablakon, cseppet sem zavarta a mellette álló idős nénike rosszalló tekintete. A felirat továbbra is ott feszült rajta.
Ekkor aondoltam arra. irok a gazdajának, hogy nevelje meg a trikóját'
• — lay

Sikerek
Befejeződtek az országos középiskolai tanulmányi versenyek.
A szegedi gimnáziumok közül
egyedül a JATE Ságvári Endre
Gyakorló
Gimnáziumának
tanulói kerültek be a legjobb tiz
közé. Orosz nyelvből Farkas Ildikó ötödik. Nagy Katalin
tizedik. Bogáls Gábor pedig biológiából tizedik helyezett lett.
Az iskola tanulói
remekeltek
a középfokú nyelvvizsgán
is.
Francia
nyelvből
tizenhármán
szerezték meg a középfokú nyelvvizsgát igazoló oklevelet. Boda
Teodóra, Bogáts Gábor, Farsang
Judit,
Horváth Emese.
Kollár
Klára. Kovács Péter,
Korponay
Ágnes. Nagy Katalin.
Pigniczky
Bea. Prisetzky Tímea, Sipos Ágnes, Végh Andrea és Farkas Ildikó, aki kiemelkedő nyelvtudásáért felsőfokú minősítést kapott.
A Ságvári gimnázium
másik
két tanulója: Keméndy
Eszter
és Valkusz Pál az érettségitől
függetlenül nyert felvételt az
NDK. illetve a Szovjetunió egyik
műszaki egyetemére.

Ősbemutató
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola irodalmi színpada egy
Magyarországon még kevésbé ismert darabbal lepte meg közönségét. I.adislaw
Smocek:
Labirintus című abszurd művét vitték színre Nagy Zoltán színművész rendezésében. A szerző F ranz
Kafka követőjének vallja magát,
darabjával a bürokrácia veszélyeire és a társadalom elembertelenedésére figyelmeztet. A főiskolások ősbemutatója nagv sikert aratott.

Formák és lehetőségek
Ma országos szinten is. időszerű tének támogatasara és a főiskola
kérdés és feladat a polililtaí kép- párttag oktatóinak aktív segítsézés, amelyet a JiiHasz Gyula Ta- gére.
nárképző 'Főiskolán
is a KISZ
KISZ-bizottságunknak
a neKözponti • Bizottságának 1974. és hézségek
leküzdése
érdekében
1976-os határozat^ alapján tarta- megfelelő számú és képzettségű
nak. Intézményünkben ennek ma KISZ-vezetőie. aktivistára és proliárom formája van. Az ifjúsági pagandistára van szükségé. Ezek
vitakörök alapszervi szinten m ű - számára konkrét hatáskört és teködnek. Ezek száma féléveriként vékenységi kórt dolgoz, ki. A
a helyi viszonyoknak megfelelő- . KlSZ-niurikás
fiataloknak kell
en három. A témákat bel- és kül- majd hatékonyan fellépni a még
politikai. valamint ifjúságpoliti- fellelhető közömbösség ellen, ami
kai kérdések alkot jak. Az alap- lóként a lagság, a hallgatók önszervek mindezek lebonyolítását képzésében jelentkezik.
eddig nagyrészt önerőből végezEz év szeptember elején Béték. A vitaköröket arra alkalmas, vállalkozó szellemű hallga- késcsabán a KISZ-bizottság r e és felkészítő
tábort
tók vezették. így sikerült egy zetöképzö
!esztelenebb légkört kialakítani, szervez. Sokat ígérő kezdemeami egyik teltétele annak, hogy riyezésnek vesszük a KISZ KB
a vitakörök eredmenyesek legye- által nemrégiben Budapesten tartott propagandista értekezlet hanek.
tározatai. miszerint
konzultáció*
Képzést szint továbbá az akti- kö spontokát hóznak. létre.' amevisták köre es a titkárképző
tan- •lyek a középszintű KlSZ-vezetőfolyam. (E kettő a jövőben ösz- képzést ' hivatottak
elősegíteni.
szevontan működik majd.) Veze- Ilyen központ szerepét ősztől
tésével az 1976 őszén megalak;- Szeged is .betölti. (Hátránya .csu• tott Politikai Képzési
Bizottságot pán. az. hogy az egyes intézmébízták meg, melyben a marxiz- nyek mindössze egy-két hallgatót
mus—leninizmus tanszékek szak- küldhetnek ilyen képzésekre.)
csoportjainak egy-egy
oktatója,
Főiskolánkon KISZ-en kívüli
valamint két hallgató vesz. részt.
Politikai képzésünkben ez a tíz- politikai képzés .is van a KISZbizottság szervezésében. Ilyen a
tagú csoport tölti be a jövőben a
neves ideológusok.
politikusok
légnagyobb. szerepel. A vitakörök
megtartásához
témákat
adnák előadássorozata, . aminek keretémeg és dolgoznak ki, hogy ezál- ben értékes előadast tartott GorPats István
és
tal is könnyebbé tegyék a hall- aényi Ferenc,
Sándor.
gató-előadók munkáját. Felada- Gyimesi
tuk a 'főiskolai Szintű politikai
A jövőben a Magyar Rádió
vetélkedők lebonyolítása J s . Ter- KISZ-szervezete által létrehozott
mészetesen a megadott 30 teman csoporttal szorosabb kapcsolatot
kívül á z alapszervek 'más téma-, szeretnénk
kialakítani.
Ennek
ból is tarthatnak vitaköröket. A haszna várhatóan nemcsak az
főiskola
KíSZ-vezetősége , az lesz, hogy a csoport tagjai előeredriienyesebb politikai munka adások tartását vállalják, és seérdekében változatos
tematikát gítséget nyújtanak előadók' megad meg az alapszerveknek. Mind- hívásában.
ez azonban mégsem lehet elég és
A leiadatok, amelyek előttünk
eredményességet igerő megoldás. állnak,
nem
megoldhatatlanok.
Jelenleg is és a-jövőben is nagy
Szorosabb összetartás, nagyobbsúlyt kell iektetni a hallgatók
lokú öntudat a hallgatók részéaktivizálásra. (A vitakörök látoről. s megfelelő módszerek a vegatottsága ugyanis 70—90 száza- zetőseg
részéről, remélhetőleg siléko« pillanatnyilag.) Természe- keres munkát
eredményeznek.
tesen a továbbiakban is igényt
tartunk a főiskola pártszervezeT Ö T * ISTVÁN

Irodalmi est
A Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke a XIX. század
nagy realista orosz írója, Gogol
halálának 125. évfordulója alkalmából irodalmi estet rendezett.
Gogolra V. -4. Lacsinyinszkij,
a
budapesti Szovjet Kultúra é6Tudomány
Házának
munkatársa
emlékezett, majd az író műveiből a főiskola orosz irodalmi
színpada mutatott be színes öszszeállitást.

Találkozó
A
Természettudományi
Kar
programozó
matematika
szakos
hallgatói
május 5-én a
makói
szakmunkástanulókkal
közösen
műsoros estet rendeztek. Ez a találkozójuk folytatása volt egy már
régebben
megkezdett
rendezvénysorozatnak, amellyel a szakmunkástanulók és az egyetemisták barátságát szeretnék elmélyíteni.
A TTK Bolyai épületének Haar
termében először az elmúlt időszak eseményeiről ' beszélgettek a
fiatalok, majd megállapodtak a
következő találkozó időpontjában. Ezután következett a tréfás
vetélkedő, amelyre mindkét csoport izgatottan készült, vállalva
a legkülönbözőbb és legmeghökkentőbb feladatokat. Hogy a küzdőszellem honorálása ne maradjon el. méltányosan próbált értékelni a zsűri: mindegyik csapat
dobogóra került.

AZ OLVASÁS MEGSZERETTETÉSE

Össze-visszaságaink
Vizsgaidőszakban érdemes korán kelni. Akkor több időnk marad a
semmittevésre...
*

Nem minden vizsgáztató
hiszi
el. hogy azért, követsz el a vizsgán baklövéseket,
mert
nehéz
gyermekkorod
volt.
*

Amikor kétoldali
tanulásundorod van. gondolj arra, hogy fogsz
dühöngeni, ha az a stréber csoporttársad jobb jegyet kap majd,
mint te!
*

Okos vizsgázó az, aki olyan
meggyőzően
tud egyetérteni
a
vizigáztatóvál,
hogy az
megváltoztatja a
véleményét...
*

Egyszerűbb

cyy

buta

diaknak

kettest adni. mint
meggyőzni...

az

igazságról

*

Ha nem tudsz semmit,
ne hallgais az eszedre!

legalább

$

Ha nem vagy eleg elövigyáza-%
tns. könnyen
előfordulhat,
hogy
azt a kárt is veled 'fizettetik meg,
amit okoztak neked — s mehetsz
u. v. jegyei
venni.
*

Még azzal se legyünk
elfogultak vizsgán, akinek ismerjük a
képességeit!
*

•

Nehéz
a vizsgáztatónak.
Ha
rossz jegyet ad, megsértődik
a
vizsgázó; .ha jó jegyet ad, sértegetik a vizsgázó irigyei.
*

Az a vizsgáztató,
jeleidnek ad igazat,

aki nem a
részrehajlói

A találkozó záróeseménye Rodolfo Loyola Fernandez Szegeden
tanuló kubai diák előadása volt.
Országa történelméről beszélt, a
spanyol gyarmatosítás évszázadairól. majd a Castro vezette függetlenségi harcról és a szocializmus építéséről. Napjaink politikai eseményei között kiemelte a
szocialista Kuba eredményeit a
gazdaság helyreállításában, a külkapcsolatok kiépítésében, s az ország nemzetközi sikereként könyvelte el azt, hogy az Egyesült Államok eddigi politikájának viszszavonására kényszerült.
Az izgalmas előadást kérdések
követték, majd a fiatalok annak
reményében váltak el egymástól,
hogy következő közös rendezvényük is hasonlóan eredményes
lesz.
X. S.

BallQgás.i

emlékidéző

Kadd volt,'.egy*'a hétköenapok
Uözüí. Valami ünnepi volt a levegőben még azoknak is, akik a
TTK-sok' ballagásáról mit sem
tudva siettek a reggeli előadásokra. Kilenc óra után a Bolyai
epület kapuján, karjukon virággal. énekelve kiléptek a „legöregebb" matematika—fizika szakos
hallgatók. Már a Rerrich téren
jártak, amikor Havasi Ibolyát a
búcsúzásról faggattam:

Kerestem a matematikuaakat,
de nem sok szerencsevei jártam.
A népes évfolyamnak — amint
Blehó
Ágnestől megtudtam —
csak a negyedrésze jött el a tanszéki ballagásra. Agit
utólag
kérdeztem meg.

— A Bolyai teremben meghitten és bensőségesen búcsúztattak
bennünket. Furcsa érzés volt,
hogy a szomszédos tantermekben
nemrég még dolgoaatokat írtam
és szigorlatoztam.

— Nehéz pontosan megmondani, az egyetem oktatott, a kulturális programok neveltek. Aki
igyekezett eseménydússá tenni a
napjait, az sokféle lehetőséggel
élhetett: például a filmklubokra,
nyelvórákra, külföldi
táborozásokra gondolok.

A biológia—kémia sssakoaok az
Ady téri épületben gyülekeztek.
— Hogyan emlékszel vissza az
egyetemi éveidre? — érdeklődtem Turcsányi Emesétől.
— Eleinte nehéz volt a »Bakunk, az első két évben sokat
kellett tanulni, később m á r belejöttem. Ha csak az éiménydús
biológia terepgyakorlatokra gondolok, akkor is azt mondhatom,
hogy megérte.

— Melyek
élményeid?

a

legmaradandóbb

Virággal, ünnepi beszéddel, borozgatás közben, néhány keresetlen szóval, sőt Illésék régi slágerével is próbaltük nektek elmondani: ahogy képzeltétek — úgy
legyen...
JÁMBOR ERNŐ

Az ötödéves biológusok végigvonultak a Kárász utcán. Végh
Ágnest kerdeztem:
— Milyen
ni?

érzés

vegeosnek len-

— Eddig mindig voltak barátaim, ismerőseim, de most a
munkahelyemen majd ismét ú j a kat keli talalnom . . .
' .
Ahmed Dalluol Libanonbol jött
biológiát tanulni.
— Mit jelentettek
számodra az
egyetemi evek?
•
— Jó vi sSzaernJékemi ,' ée főleg
a szépre, de nem tagadom: nekem nehéz volt. A tudóttiányós
munkán kívül sok ú j dolgot láttam, ér^skos erA bérekét ismertem
meg. A legszebb évék voltakezek
az életemben, ilyen nem lesz
több.

A József Attila Tudományegyetem* a
Szegedi Orvostudományt Egyelem ee
a Juhász GyuLa Tanárképző Főiskola
MSZMP bizottságainak lapja,
felelős szerkesztő:
Or. Szabó Magdolna
Szerkesztőség: 6720 Szeged
Dugonics tér 12. Teleton: 12-ltS
Megjelenik: havonta kétszer.
Ara: 1 forint, előfizetési díj egy évi'»
17 forint*
Terjesztik az Intézmények KISZ- és
szakszervezeti bizottságai.
Kiadja a Csongrád megyei Lapklacfé

Vállalat. Szeged.
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Postacím: (740 Szeged
Telefon: 11-833. Telex: »2-285.
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