
Senki számára sem lehet „mellékes" 
Egészségünk, életmódunk, kör-

nyezetünk — mindennapi em-
beri létezésünk meghatározói. 
Olyan tényezők, amelyek senki 
számára sem lehetnek „magán-
ügyek" vagy „mellékesek". Az 
egyén egészségügyi, szociális 
problémái — olvasóink körében 
bizonyára nem szükséges ma-
gyarázgatni azt, hogy miért és 
hogyan — kihatnak környeze-
tünkre, s visszahatnak az egész 
társadalomra. E gondokkal fog-
lalkozni — humánus elveink és 
kötelezettségeink alapján — va-
lamennyiünknek kötelessége. 
Már itt. az egyetemi tanulmá-
nyok viszonylag gondtalanabb 
éveiben is. Legalább a problé-
i.tákkal \uló megismerkedésig, a 
megoldásukat segítő szándék 
megfogalmazásának szintjéig — 
szerencsésebb esetben a tettekig 
is — el kellene jutnia minden 
leendő értelmiséginek. 

A szegedi diákok egy része 
ehhez jő úton halad. A vöröske-
reszt szervezeti keretein belül 
a SZOTE-n 692 hallgató, a t a -
nárképző Főiskolán 406 főisko-
lás ( az Egészségügyi Főiskolai 
Karon 167 fő) kapcsolódott be 
eddig a szegedi, a megyei egész-
ségügyi és szociális gondok eny-
hítésére. Tény — s érthetetlen 
tény — ugyanakkor, hogy legna-
gyobb felsőoktatási intézmé-
nyünknek, a JATE-nak viszont 
nincs Vöröskeresztes alapszer-
vezete. S bár igaz, hogy az ilyen 
jellegű munkálkodás eredménye 
nem attól függ elsősorban, hogy 
a szervezet tagja legyen valaki, 
hanem sokkal inkább humani-
tárius szándékaitól és cselekvő-
készségétől — mégis valószínűbb, 
hogy szervezett keretekben ered-
ményesebb munkát lehet végez-
ni e téren. 

Az intézményi vöröskeresztes 
alapszervezetek a városi, megyei 

* szervekkel összehangolva tevé-
kenységüket, tudják — csak ta-
lán még nem bírják megfelelő 
propagandával a tagságuk köré-
be nem tartozó hallgatókban is 
tudatosítani —. hogy mikor, 
milyen területeken van rájuk 
szüksé?. Az egyetemeinkre és 
főiskoláinkra járó hallgatók 
többsége azonban — kivéve esv-
egv nagyobb szabású akciót 
(néldául véradónaoot, vagv fa-
ültetést) — jórészt nem is tudja, 
hoev mit, hol tudnak tevékeny-
kedni. 

Pedig van lehetőség bőven, 
erről győzött meg a közelmúlt-
ban a dr. Török Judittal, a 
Csongrád megyei Vöröskereszt 
titkárával folytatott beszélge-
tés is. Az orvosegyetem Icáknak 
és a tanárjelölteknek elsősorban 
az pnészségfs életmódra való ne-
velésbe kellene b^kcvcsolődni 
(összesen minte^v SO'V-nn már 
próMi'tnTnak is körülük ezzel). 
Az áltn'ános és .köz^niskoláMmn 
a családi életre nevelés ..tanórái-
nak." megtartására. elsősenilv-
n "tííM tanfolyamok vezetésire 
vállalkozhatnak. ' a lV» 1 - iánkat 
e"^rs4aHgvi felvilágosító elő-
adásokat tarthatnak (mint te-
szik Is ezt például minden no-
vemberben a fo«Trvostanhflll»ía-
tőV). — Vnirv például «vrakmsi 
érdeklődőiknek me®*"1e'.6en, de 
környezetük fel*. fordulva r>r6-
bá'ha+nának rvMdáiil szak.*olao-
zati témát. fr,rtomfi*»'0* i*'4*jlrK-i 
té*»át válns-tani. (Nnovobb ok-
tatói buzdítás eredményeként 
bizonvíra jóval több l'v^n mun-
ka szöle+r>e > T«r»n M kezdemA-
pvpzA^, pt. Clzwvs-

általi szűrővizsgála-
tok végzése. 

Az említettekhez hasonlóan 
szakmai jellegű lehetőséget kí-
nál például a joghallgatóknak 
az, hogy kapcsolódjanak a ve-
szélyeztetett gyerekekkel való 
foglalkozásba, nevelésükbe; vágy 
például vegyenek részt az eltar-
tási szerződéseket felülvizsgáló 
akciókban. A veszélyeztetett és 
a nevelőotthonokban lakó gye-
rekekkel való törődés is renge-
teg lehetőséget tartogat a leendő 
pedagógusok számára — s nem-
csak az idén. a gyermekévben. 
Csakúgy, mint például egy-egy 
KISZ-alapszervezetnek, vagy ta-
nulmányi csoportnak, az idős 
emberekkel való kapcsolattartás, 
azok gondozása. (Csongrád me-
gyébe- a 460 rzernyl l->kos köz-'l 
104 ezer már nyugdíjas; s meg-
közelítőleg 6500-an vannak köz-
tük olyanok, akik 60. életévüket 
is betöltve, egyedül élnek I) 

Nem lehet pontosan számba-
venni, hogy a húszezer önkéntes 
Csongrád megyei véradó által 
tavaly adott összesen 11 ezer 200 
liter vérből mennyit adtak egye-
temisták, főiskolások. Csak az 
bizonyos — néhány „változó si-
kerrel végződött" véradónap ta-
nulságaképpen — hogy többen 
adhatnának. Gyarapítani kelle-
ne — az orvostanhallgatók köré-
ben már meglevő — úgynevezett 
készenléti brigádok számát, akik 
a kollégiumokban szinte percek 
alatt mozgósíthatók véradásra, ha 
arra sürgősen szükség van. 

Több diákot kellene szervezett 
keretek között bevonni ebbe a 
tevékenységbe. Hogy már egye-
temi évei alatt megtanulja, ter-
mészetes kötelességének — s ne 
számára érdektelennek, „mellé-
kes"-nek — minősíteni az egész-
séggel, az életmóddal, a környe-
zettel — azaz az embertársaival 
való törődést! 

Idén áprilisban ismét megren-
dezik az Országos Tudományos 
diákköri Konferenciát. Bár ad-
dig több mint egy hónap hátra 
van, a dolgozatok már elkészül-
tek, s a szervező munka is las-
san vége felé közeledik. Az ed-
dig végzett munkáról, a konfe-
rencia előkészületeiről érdeklőd-
tünk intézményeinkben. 

A JATE Természettudományi 
Karán tavaly áprilisban tartot-
tak helyi TDK-konferenciát. Az 
OTDK-n az utóbbi két év — 
két kari TDK — legjobb pálya-
munkáival képviseltetik magu-
kat. 

— Átlagosan hetven körül van 
az egy-egy kari konferencián 
felolvasott dolgozatok száma, s 
két év terméséből körülbelül 
ugyanennyi jut tovább az orszá-
gosra is. — mondja dr. Andor 
József docens, a Tudományos 
Diákköri Tanács elnöke. — Idén 
is több szekcióba kaptunk meg-
hívást. sőt a számítástudományi 
szekció üléseire Szegeden, a mi 
karunk rendezésében kerül sor. 

— Tapasztalható-e fellendülés 
Uyenkor a diákköri munkában? 

— Nem. Nem kapunk több 
dolgozatot, mint máskor, de ez 
néln baj. A diákköri tevékeny-
ségnek elsősorban a folyamatos, 
rendszeres munkára kell épülnie. 
A konferencia persze „ünnep", 
de a hétköznapok jóvoltából az. 
Visszalépést jelentene, ha csak 
az OTDK-ra koncentrálnánk. 

— Ez csak a hallgatókon mű-
lik? 

— Nem tartom szerencsésnek, 
hogy az OTDK nem követi a 
tanév ritmusát, hogy nagyon ko-
rán el kell az anyagot küldeni. 
A kari értékelésekre szánt időt 
is beszámítva, a hallgatónak 
már októberben kész kellene 
lenni mindennel, tehát a tanév-
ből másfél hónapot kap. Komo-
lyabb teljesítményhez ez kevés. 

• 

Április 11—13 között Pécsett 
lesz a jogászok diákköreinek ta-
lálkozóia. Ók nem rendeztek ka-
ri konferenciát, de a maga mód-
ján mindenki készült, készül er-
re a három naora. Dr. Szabó 
Imre tanársegéddel, a polgárjo-
gi diákkör patronáló tanárával 
beszélgettünk: 

— A polgárjogi diákkör sajá-
tős'heTy zetbéri van, hiszen á 
hallgatók — a tananyag elosz-
lása következtében — negyed-
éves korukra jutnak el odáig, 
hogy e témában tartalmas dol-
gozatot tudnak írni. Így a be-
adott munka többnyire a készü-
lő szakdolgozat előzménye, eset-
leg egy-egy fejezete. 

— Ezek szerint a hallgatók 
megnyerésére is kevesebb idő 
van... 

— Ezt a területet nagyon jól 
ismerni kell, hiszen a jogászi 
gyakorlatban naponta szükségük 
lesz majd rá. Persze föl kell 
kelteni az érdeklődést, minél 
tartalmasabb szakmai progra-
mokkal. ősszel például három-
napos szakmai kirándulást szer-
veztünk. Voltunk az Igazság-
ügyi Minisztériumban, az Orszá-
gos Tervhivatalban, a győri Va-
gon- és Gépgyárban, Veszprém-
ben a megyei bíróságon. A hosz-
szúra nyúlt beszélgetések is 
mutatták: hallgatóinkat érdekli 
a téma. 

— Egy országos konferencia a 
„kívülállóknak" is adhat vala-
mit? 

— Legnagyobb hasznát azok 
látják, akik írnak. Belekóstolnak 
a tudományos munkába, körül-
járnak egy problematikát. De a 
többieknek is jó, mert olyan tár-
saságba kerülnek, ahol a tudo-
mány a téma, s a társaiktól hall-
hatnak olyan dolgokat, amelyek-
kel esetleg órán nem találkoz-
tak. 

A SZOTE „házi" TDK-konfe-
renciájára február közepén ke-
rült sor. Dr. Lázár György egvé-
temi tanár, a Tudományos Di-
ákköri Tanács elnöke elégedett 
az eredménnyel: 

— A két karról 64 előadás 
hangzót el. Ez a szám kisebb 
a múlt évinél, ugyanakkor meg-
nyugtató a témákban való jár-
tasság, a dolgozatokon érezhető 
magas szintű felkészültség. 

— Tükrözi ezt a továbbított 
előadások száma is? 

— Központi keretszámok szab-
ják meg, hány munkát küldhe-
tünk tovább. Idén húsz szóbeli 
előadás Jut el az OTDK-ra: a 
hallgatók létszámának- megfele-
lően tizenöt az orvoskarról, őt 

a győgyszerészkarről. örvende-
tes, hogy a rendező pécsi egye-
tem nagy teret biztosított az 
úgynevezett poszter-elóadások-
nak. Ezek általában közvetle-
nebb, érdekesebb eszmecserére 
nyújtanak lehetőséget, mint a 
szóbeli előadások. S még egy elő-
nye van: aki a dogozatait nem 
olvashatja fel, átalakítja posz-
terré, így a delegálható hallga-
tók mindegyike aktív részese le-
het az országos konferenciának. 

— Milyen volt az érdeklődés 
a helyi konferencia előadásai 
iránt? 

— Elég Jő volt a látogatott-
ság; s meg kell jegyeznem, nem-
csak a hallgatók, hanem az ok-
tatók is eljártak az előadásokra. 
Ugyanakkor jó lenne növelni a 
hallgatók vitakészségét. Erősíte-
ni szeretnénk a klinikai, intézeti 
diákkörök „kör" jellegét, s meg-
szerveztük a diákköri hallgatók , 
továbbképzését Utóbbi lehető-é-
get ad arra, hogy a hallgatók 
más vizsgálatokba is betekint-
hessenek. tudományos látókö-
rük szélesedjék. 

* 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola novemberben megren-
dezett konferenciáján nyolc szek-
cióban 71 dolgozatot olvastak 
fel. Közülük 38 jutott tovább, s 
ez a szám az előző évi pálya-
munkákkal 54-re emelkedett. 

— Elégedettek lehetünk a szín-
vonallal. — mondia dr. Kóbor 
Jenő főiskolai- tanár, a TDT el-
nöke. — Az általunk továbbított 
munkák közül eddig erv se-n 
jött vissza, tehát az plső próbát 
kiállták. Az é r d o ^ ő ^ ' e sem 
lehet panasz:1 előfordult, hoev 
egyik-másik terembe nem fértek 
be a hallgatók. 

— Van »álomi titka a népsze-
rűségnek? 

— A főiskola vezetése maxi-
málisan támoFratia ezt a munkát, 
jutalmazza két évenként a leg-
jobb diákköröket, s bár a nvom-
dai kapacitás kiesi, mindent 
megteszünk a legjobb dolgoza-
tok kiadásáért. 

— Milyen problémák adód-
nak? 

— Elsődleges cél: alkotó em-
berekké formálni a hallgatókat.. 
Kapcsolódnia kell a diákköri te-
vékenységnek a tanszéki kutató-
munkához. s tükröznie kell az 
Intézmény profilját, feladatát 
Itt már vannak hiányosságok 
hiszen mi tanárokat kénzünk és 
bár az ifjúségmozaalmi témájú 
dolgozatok száma emelkedett a 
tantár<rvneda<*ft9'a. i»kt»tí «tech-
nika iránti érdoVlőd^s ví 'tozpt-
'anul a kívánatos alatt marad 
Ezen mindenképpen változtatni 
szeretnénk. 

F. GY. 

Bor Pálné 
Munkatársunk halálával nagy 

vesztesé? érte a Juhász Gyula 
Tanárképző Fői;kola 1. sz. Gya-
korló Általános Iskoláját. A ne-
velő-okta'ó munka fáradhatatlan 
harcosa volt 

Törékeny termetét meghazud-
toló szívóssággal, következetes 
szigorával, lelkiismeretes, pon-
tos munkavégzésével mutatott 
példát a jövő pedagógusainak, és 
okos sze-eteftel tanította kis ta-" 
nítványait a matematika tudo-
mányára. Példás családanya, ki-
váló pedagógus, és mint iskolai 
szakszervezeti titkár igazságos, 
önzetlen társadalmi munkás volt. 

Iskolánk fennállásának 50. év-
fordulója megünnep'ésekor üres 
lesz a helye — de munkatársai 

(n sok-sok tani 'ványa szeret® 
emlékezetében kitörölhetetlen, 
örök helyet foglal el Bo- P 4 ' né , 
a Gyakorló Iskola matematika 
sz-kvezető tanára. 

KF.CSE NAGY S Í N D O " N * 
az 1. sz. Gyakorló Iskola párt-

alapszervezeti titkára 

Külkapcsolatok a SZOTE-n 
A Szeged i Orvostudományi 

Egyetem vezető testületei a kö-
zelmúltban tárgyalták meg az 
intézmény nemzetközi kapcsola-
tairól szóló jelentéseket. A kül-
kapcsolatok alakulásáról, a főbb 
eredményekről, illetve ' gondok-
ról kérdeztük meg dr. Guba Fe-
rencet, az egyetem tudományos 
rektorhelyettesét 

— Az egyetem nemzetközi te-
kintélyét bizonyítja, hogy a kü-
lönböző országokból újabb és 
újabb igények mutatkoznak a 
tudományos együttműködés meg-
teremtésére. Jelenleg mely kül-
földi intézményekkel tartanák 
fenn kapcsolatot, milyen az 
együttműködés jellege? 

— A baráti szocialista orszá-
gok közül különösen eredményes 
az együttműködésünk a hallei 
és a greifswaldi egyetemmel. Ez 
a kapcsolat a közös témák fel-
dolgozása mellett asszisztensek 
cseréjét a hosszabb tanulmány-
utakat az együttes kutatómun-
kában való részvételt, valamint 
közös tudományos rendezvények 
megszervezését foglalja magába. 
Az olomouc-i testvérintízmény-
nyel fennálló kapcsolatunk, ki-
használtságát tekintve, az előző-
ek mögött marad. Sajnos Várná-
val és Odesszával csaknem for-
málisak a külkapcsolataink — 
elsősorban az utaztatás nehézsé-
gei és a szervezési — lebonyolí-
tási hiányosságok miatt. Több in-
tézetünk részt vesz a KGST 
együttműködési témák kutatásá-
ban, feldolgozásában. Így példá-
ul az IzotópdiagnosztilMi Labo-
ratórium és az Orvosi Vegytani 
Intézet. A Biokémiai Intézet pe-
dig az lnterkozmosz programjá-
ban végez jelentős munkát az 
lzomimmobilizáció-kutatás te-
rén. A Szülészeti és Nőgyógyá-
szati Klinika munkatársai 1972. 
óta fontos feladatokat látnak el 
az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) megbízásából. Nem meg-
oldott egyelőre a nyugat-európai 
es a fejlődő erszágok egyetemei-
vel való kapcsolatok kialakítá-
sa. Nincsenek ugvanis kölcsönös-
ségi megállapodásaink, az esives 
intézetek közötti együttműködés 
elsősorban személvi ismeretsé-
gen. a tudósok közös kutatómun-
káién alapszik. Kellő tapasztala-
taik sincsenek, s a devi'akérdés 
sem tisztázott. A megoldás az 
lenne, ha szerződéses kapcsola-
tokat hoznánk létre. Ami az, in-
tézményünkkel való koone-á»-ló-
ban az úiahb igényeket illeti, 
eddig az Indiában levő Chandi-
garh-I e<»vetem, valamint Ju-
goszláviából a novi sad-i és a 
'u ' la i egyetemek jelezték érdek-
lődésüket 

— Hogyan vesznek részt az 
intézetek, a tanszékek a rfemzet-
közi kapcsolatokban? 

— A közös kutatómunkában, 
té^nafeldolgozásban való közre-
működés mellett, oktatók, dolgo-
zók hosszabb-rövidebb tanul-
mányútjai. kongresszusokra uta-
zás jelentik elsősorban a külkap-
csolatokban való részvételt. A 
fejlődést mu ta tok a köv-»*ke*ő 
adatok: az 1974-beli 109-cel 
szemben 1977-ben 140 dolgozónk 
járt velünk kapcsolatban álló 
külföldi intézményben, a tudo-
mányos célú utazások száma 
ugyancsak 1977-ben 214 volt. 
Meg kell azonban mondanom, /a 
nemzetközi konferenciákra csak 
ritkán juthatnak el kellő szám-

ban kutatóink, főként anyagi 
gondok miatt. Pedig a megfelelő 
információk beszerzése, a nem-
zetközi tudományos élettel való 
együtthaladás érdekében ez fel-
tétlenül kívánatos lenne! 

— Milyen szerepet vállalnák 
a külügyi munkában az egyetem 
társadalmi szervezetei? 

— Az egyetemi szakszervezet 
külföldi kapcsolataiban a leg-
nagyobb jelentőségű az üdültetés 
biztosítása. A SZOT külföldi 
üdültetésében évente 6—8 dol-
gozónk vesz részt, a Szociáltu-
riszt szervezésében pedig általá-
ban nyolc-tíz fő utazhat. Emel-
lett alapszervezetünknek közvet-
len kapcsolata van a Kassal 
Műszaki Főiskola, a Lőcsei Kór-
ház, a Kvetnicai Szanatórium, 
valamint a Krakkói Jagelló egye-
tem szakszervezeti és állami ve-
zetőivel. A megkötött szerződés 
értelmében biztosítjuk egymás 
dolgozóinak nyári pihenését ezen 
kívül szakmai programokat is 
szervezünk. A csereüdültetésen 
belül szervezett külföldi utakon 
évente 150—180 fő vesz részt, 
ebbe a családtagok is beleszá-
mítanak. Nagy segítségünkre 
van a külügyi szervező-munká-
ban az egyetemi KISZ-bizottság 
is, amely a hallgatók s z a k m a i -
politikai látókörének szélesítése, 
ismereteik bővítése érdekében, a 
szakmai cseregyakorlatok és a 
nyári kül'öldi munkák szervezé-
siben, lebonyolításában vállal 
jelentős szerepet. Ifjúsági szer-
vezetünk kilenc testvéregyetem-
mel tart fenn kapcsolatot, az 
elmúlt nyáron 83 hallgatót kül-
dött ki. illetve fogadott csere-
gyakorlatra. 

— Mint az elmondottakból is 
kiderült, a nagymérvű fejlődés 
ellenére akadnak gondok is a 
nemzetközi kapcsolatok megte-
remtésében és fenntartásában. 
Miként próbálják kiküszöbölni a 
meglevő fogyatékosságokat? 

— A nyugat-európai és a fej-
lődő országokkal kapcsolatban 
az említett nehézségeken túl, 
gondot okoz nekünk a külföldiek 
meghívása. Sajnos, a fogadó-
készségünk minimális, például 
egyszerű elszállásolási problé-
mákkal küszködünk. Arra sem 
vállalkozhatunk, hogv egy-egy 
nagy tekintélyű külföldi vezető 
kutató hosszabb itt-tartózkodá-
sát biztosítsuk. A gondok eny-
hítése érdekében a következők-
ben igyekszünk még tervszerűb-
bé tenni külkapcsolatainkat, s 
felülvizsgáljuk a pénzügvi kere-
teket, azok felhasználását is. 

— Milyen új kapcsolatokkal 
egészül ki az egyetem sokrétű 
külügyi tevékenysége? 

— Egyetemünk vezetői és szer-
vei igen fontos feladatnak te-
kintik a nemzetközi kapcsola-
tok ápolását. továbbfejlesztését 
Az elmúlt három esztendőben 
két ú j szerződéses kaocso'atot 
létesítettünk a moszkvai, illetve 
a jénai egyetemmel. Erre az év-
re Erfurtot is bekapcsoljuk az 
egvüttrrűvödésbe. Jelenleg az 
odesszai Filatov In'ézettel és a 
rostocki Wilbelm Pick Egyetem-
mel közös tudományos munka 
szerződéses részleteinek kidolgo-
zásán fáradozunk. Ezeken túl 
tervezzük még csehszlovákiai és 
lengyelországi intézményekkel is 
a kapcsolatfelvételt. 

SZ. z. 
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