
Reggel is enni kell! 
(Folytafás az t. oldalról.) 

Ady téri épületben levő büfét 
megszüntették az elmúlt eszten-
dőben.;, xti l_ 

A menzabizottságon is 
múlik 

Az ifjúsági parlamenten el-
hangzott kérdésekkel, javasla-
tokkal kapcsolatban Balog Ist-
vánt, az egyetem gazdasági fő-
igazgatóját kérdeztük meg: 

— Először is el kell monda-
nom, hogy a helyzet korántsem 
olyan aggasztó, ahogyan azt a 
parlamenten" felvetették. Az 
Alföldi Vendéglátó Vállalattal 
történt megegyezés értelmében 
az Egyetemi Étterem, a „Gödör" 
volt kijelölve reggeliztetésre. 
Sajnos, hallgatóink alig-alig 
használták ki ezt a lehetőséget. 
A Hermán kollégium büféje 
ugyancsak biztosítja az újszegedl 
kollégisták számára a reggelihez 
szükséges legfontosabb ételeket. 
Azonban itt is csak harmincan-
negyvenen vásárolnak reggelen-
ként. Szóba került az is. hogy 
az Üjszegeden tavaly átadott 
menzán alakítsanak ki helyisé-
get a reggelizéshez. Amennyiben 
kellő igény lesz rá, s a menza-
bizottság is kéri, ennek semmi 
akadálya. Ami az Ady téri épü-

letbeli büfét illeti, azt helyiség-
gondok miatt kellett megszüntet-
nünk. Ezzel szemben tervezzük 
a nemrég megvásárolt DÉLÉP-
székházban büfé létrehozását, 
melyet a földszinten, az Idegen-
nyelvi Lektorátus két termében 
alakítunk ki. Várhatóan a követ-
kező tanévtől már üzemelni is 
fog. Végül megemlítem, hogy ko-
rábban tárgyalásokat folytattunk 
a Csongrád megyei Tejipari 
Vállalattal arról, hogy az Ady 
téri és a Béke épület előcsarno-
kában tejautomatákat állítanak 
fel. Sajnos, eddig nem érkeztek 
meg az automaták. 

Amint az eddig elmondottak-
ból kiderül, reggelizésre alkal-
mas helyet találni nem nehéz. A 
belvárosi (piivrtk. bisztrók, tal-
ponállók mellett intézményeink is 
gondoskodnak arról, hogy a hall-
gatók megfelelő reggeli táplá-
lékhoz jussanak. A baj inkább 
az. hogy éppen a legérdekelteb-
belc nem használják ki a lehető-
ségeket, vagy egyáltalán nem is 
tudtak róluk. Annak pedig, aki 
végkéDp nem tud választani a 
lehetőségek közül, ajánljuk, hogy 
gondoskodjon minden este más-
napi reggelűéről, s fogyassza el 
otthon. Rendszeresen és megfe-
lelő mennyiségben — egészsége 
érdekében. 

SZALAV ZOLTÁN 

.Terülj, terülj asztalkám.. ." a főiskolai büfében (Tóth István fel-
vétele) 

Pártnapok 
Hazánk időszerű gazdaságpoli-

tikai kérdéseiről, az 1979 évi leg-
fontosabb gazdasági feladatokról 
hallhattak előadásokat a februári 
pártnapok résztvevői. 

A rendezvények keretében feb-
ruár 8-án, a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán dr. Bánfalvy 
József, a Radnóti Gimnázium 
igazgatója, február 15-én a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán 
dr. Petrik István, a megyei ta-
nács elnökhelyettese, ugyanezen 
a napon a Szegedi Orvostudo-
mányi Egyetem Szemészeti Klini. 
káián dr. Koncz János, a megyei 
pártbizottság titkára tartott elő-
adást az intézményi pártszerveze-
tek aktíváinak. 

Avatások 

Diákportré >79 

Nemcsak vállalni 
a munkát 

Doktoravató tanácsülést tartott 
február 10-én a József Attila Tu-
dományegyetem Tanácsa, dr. An-
talffy György rektor elnökleté-
vel. A tanácsülésen a karok dé-
kánjai 76 joghallgatót, 27 böl-
csészt és 28 TTK-s jelöltet fogad-
tak doktorrá. 

* 
Rendkívüli tanácsülést tartott 

február 14-én a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem Tanácsa, dr. 
Petri Gábor rektor elnökletével, 
az egyetem auláiéban. A tanács-
ülésen nyolc gvógyszerészt gvógy-
szerészdoktorrá, 81 hallgatót i 
gvógvszerésszé fogadott dr. Ked-
vessy György, a Gyógyszerésztu-
dományi Kar dékánja. 

Diákköri 
bibliográfia 

Tudományos diákköri biblio-
gráfiát adott ki a főiskola az el-
múlt év végén. Az új kiadvány, 
amelyet dr. Kóbór Jenő főiskolai 
tanár, a Tudományos Diákköri 
Tanács elnöke állított össze, a 
Juhász Gyula Tanárképző Főis-
kola hallgatói által készített, az 
országos, illetve helyi konferen-
ciákon 1960—1978. között élőa-
dott pályamunkákat tartalmaz-
za. 

. . . , . . . . . • * *,r»fr 

Várják az egyetemistákat, főiskolásokat is 
A legtöbb egyetemi, főiskolai 

hallgató tudatában a közműve-
lődés egyetlen lehetséges fóru-
ma az intézményi KISZ-klub. 
Hozzájuk viszonyítva meglehe-
tősen alacsony azoknak a diákok-
nak a száma, akik a városi mű-
velődési központok kínálta lehe-
tőségeket is ismerik, s élnek is 
azokkal. Pedig a Bartók Béla és 
a November 7. Művelődési Köz-
pontok műsortervét lapozgatva 
számtalan rendezvény, előadás, 
vitafórum akad, amely kellemes 
szórakozást, hasznos időtöltést 
ígér az egyetemistáknak is és a 
tágabb értelemben vett nagykö-
zönségnek is. 

A két — idáig egymástól füg-
getlenül működő intézmény — 
a közelmúltban egyesült, előse-
gítve ezzel egy sajátosabb pro-
fil kialakítását. Az új intézmény 
felépítéséről, működési mecha-
nizmusáról, az egyetemisták szá-
mára készült programokról kér-
deztük Tóth Attila igazgatót és 
munkatársait: Pacsika Emíliát, 
Miháczi Jánost, és Szekeres Fe-
rencet. 

Az áj Művelődési Központ 
— A városi Művelődési Osz-

tály vezetői a város kulturális 
struktúráját figyelembe véve, 
s a másutt már jól bevált gya-
korlat alapján úgy döntött, hogy 
a Bartók Béla és a November 7. 
Művelődési Központokat egy 
szervezeti egységbe olvasztja, 
hozzájuk csatolva a területi mű-
velődési egységeket. Jogutód a 
Bartók Béla Művelődési Köz-
porit — kezdi beszélgetésünket 
Tóth Attila. 

— Ez utóbbinak van-e gyakor-
lati jelentősége? 

— Mindössze annyi, hogy az 
ú j szervezeti egység neve válto-
zatlanul Bartók Béla Művelődé-
si Központ lesz, s hogy a ki-
emelt rendezvények színhelye 
továbbra is ez az épület marad. 
Emellett ugyanitt működnek 
művészeti csoportjaink, itt tart-
juk majd csoportos foglalkozá-
sainkat és klubszerű rendezvé-

\ nyeinket is. Látványos változás-

ra, teljes profilváltásra termé-
szetesen csak két-három év múl-
va kerülhet sor, fokozatos átál-
lással. Addig is az élethez, az el-
várásokhoz igazodva folytatjuk 
tevékenységünket. 

— A tápéi, az algyői, a do-
rozsmai és a t ö b b i területi mű-
velődési házak számára mennyi-
ben jelent előnyt ez az új szer-
vezeti forma? 

— A területi művelődési há-
zak mindegyike a helyi igények-
hez, az ottani közönséghez al-
kalmazkodik, ennek alapján sza-
kosodik. Ezt a szakosodást mi 
is helyeseljük, tehát a jövőben 
sem fogjuk akadályozni. Pusz-
tán módszertani, szakmai segít-
séget szeretnénk nyújtani kollé-
gáinknak, a közönségnek pedig 
olyan rendezvényeket akarunk 
„kivinni", amelyek megszerve-
zésére korábban nem volt lehető-
ség. 

Film, irodalom, zene 
— Mennyiben változik a No-

vember 7. Művelődési Ház rnű-
somolitikája a jövőben? 

— A Bartók Béla Művelődési 
Központhoz hasonló működési 
szintű lesz a mi „házunk" is, 
hisz eddig is 45 ezres közönség-
gel működött — kapcsolódik be 
Szekeres Ferenc előadó. — 
Helyzeti adottságaink miatt 
azonban inkább-nagytermes fog-
lalkozásokat vezetünk majd itt, 
tanfolyamokat. filmvetítéseket: 
Továbbra is nálunk kapnak he-
lyet a kiállítások, és a discók. 
Közelünkben ugyanis középisko-
lások és egyetemisták laknak, 
ezzel a rendezvényünkkel nekik 
kedvezünk. 

— Egyetemistákra eddig is 
gondoltunk — szól közbe Pacsi-
ka Emília —, hisz irodalmi sza-
badegyetemünk, filmklubjaink, 
előadóestjeink mindig is vonzot-
ták az egyetemi, főiskolai hall-
gatókat. Az elmúlt évben meg-
kezdett Írástudók felelőssége cí-
mű sorozatunk körönsés^nek pe-
dig csaknem kétharmadát egye-
temisták tették ki. 

— S mi a javaslat erre a fél-
évre? 

— A Bartók Béla Művelődési 
Központ műsortervéből a zene-
barátoknak ajánlanám az Aradi 
vonósnégyes koncertjét. A dal-
irodalom története című zene-
elméleti előadásunkat és a Bar-
tók Béla Kórus önálló estjét — 
sorolja Miháczi János — Szintén 
egyetemi hallgatóknak javasol-
juk a Családi ház és panellakás 
című sorozatunkat, jól tudva 
azt. hogy a hallgatók nagy része 
nem rendelkezik önálló lakás-
sal. Mégsem haszontalan, ha az 
itt látottak-hallottak alapján 
előre kialakítják ' elképzelései-
ket. Feltehetően nagy érdeklő-
désre tart majd számot Fotóklu-
bunk, ahol ingyenes laborhasz-
nálattal és szakmai tanácsadás-
sal várjuk az érdeklődő diáko-
kat. 

— A November 7. Művelődési 
Házban az igényes szórakozta-
tást, a könnyű műfajt kedvelő-
ket invitáljuk — folytatja Sze-
keres Ferenc. — „Jobb. mint a 
nevetés, nincs is talán" című 
sorozatunk következő vendégei 
Radvánvi Barna. Szuhav Balázs. 
Mikes Györgv humoristák. Szin-
tén nagy érdeklődésre számítunk 
a Váradi Hédi. Szemes Mari. 
Kútvölgyi Erzsébet közreműkö-
désével meghirdetett előnHóest-
jeinken is. Folytatódnak filmve-
títéseink, s több tárlatot is ren-
dezünk. 

Kérik az ötleteket 
— Ajánlatunkhoz csupán any-

nyit tennék hozzá, hogv műsora-
inkban szeretnénk megtalálni azt 
a helves aránvt. amely egvaránt 
megfelel a városlakóknak és az 
egyetemi-főiskolai hallgatók-
nak. Ehhez azonban mindkét fél 
részéről állandó visszajelzést 
és ú j ötleteket várunk. Ügv gon-
doljuk. akik eddig is látogatták 
rendervénveinket, ezután sem 
fognak csalódni, mert az út szer-
vezeti ee"ség énoen az igén vek 
kvalifikáltabb kielégítőét s»ol-

• gália — feie* be beszélgetésün-
ket Tóth Attila. 

G. R. 

Ötvös József III. éves bioló-
gia—testnevelés szakos főisko-
lai hallgató, a testnevelés KISZ-
alapszervezetek vezetőségi titká-
ra. 

— Viszonylag nehezebb társa-
sággal dolgozik, de jól, — mond-
'a róla Nagv József, a főiskolai 
KISZ-bizottság titkára. — Jó if-
júsági vezető, hiegadtan nyilvá-
nít véleménvt ötleteit igyekszik 
megvalósítani, de nem „mere-
ven". _ 

Ezt a véleménvt idézem, ami-
kor leülünk beszélgetni. 

— Valóban nehezebb a testne-
velés szakon. — Válaszolta. — 
Az órákon kívül hetente kétszer 
edzések ls vannak nem könnyfi 
egyeztetni az időt. Hozzá kell 
tennem, hogv az alans/e-vezetek 
vezetőitől sok s e g í t h e t kapok 
és a tans-»éW kénviseletünk is 
na cvon jó. Egyedül nem boldo-
gulnék. 

— N"Hván ne^rd is rvtni/tk 
idöprnhlímáid vAlWni? 

— Nem a főiskolán k e l t e m . 
Csonerádon, a ffimná^nmhan 
alanszervi soortfe'eiős voltam 
n t á n a a 600. 
Intéypthe kerültem Szegedre. 
Ott k d ö d ö n . 

— Hncryan? 
— Tele volt a koH-V-im fcör-

nvéke kövekkel. ffi'^hínvások-
kal. Társadalmi munkában pá-
ivákat énítettfink. kis spo-tna-a-
dicsomot hoztunk létre. Ehhez 
meg kellett nverni a társaságot, 
h'S'en mindenki a szabad idejét 
áldor+R rá. 

— Ott is volt valamilyen tiszt-
séged? 

— Kollégiumi titVír voltam, 
de egv év "Mn eHöt+«»m. me-t 
•elvettek a főísVolír*. Itt a szo-
kásos taoogató-»^csal kezrW'iott. 
az ei«ő év vé^t^ i kantam meg-
M-»atá«oVat. Amílror a 1»'«»nl»írf 
helvemre kerültem. zökkenő-
mentesen át tud+^m vé^ni a 
munkát, mert az el̂ HKm szege-
den mo-nrlt.. toHoH, s°?<teni. 

— KH->hen mortolsz is? 

Vnín.Vos voltam. A 
Vén'mVy,̂  már nem tudtam K«-. 
s7ee<n'OTtf»t.ni a nanf m<c«i ó-ís 
ii+n—íro+á̂ t me" a 
KTS^-mnnkával. m^r 
meglátszott a tiov 
<lro-»*Am, nem tudnak '<*OT$n lro-
m o l v f o l m u f 
Nem v>z>s7Alve arról. bo®v a fő-
icUoKMl i s elég messze van a 
ví'itel«!. 

— A t-í-vii maradt 
kar>c">l"*o^ a * 

— Tton. i.Att*»m a 
TF kaiak—kenu eH»ői szaMt. 

Közben KISZ-iskolára is járón. 
Eddig még sikerült minimális hi-
ányzással megoldanom mindezt 

— Sok kötelezettséged van. 
Nem érzed néha tehernek? 

— Lehet hogy frázisnak tű-
nik, de az ember bizonyítani 
akar. Tanulmányi, mozgalmi té-
ren egyaránt. Hétfőtől szombat 
estig szinte szabad percem sinca. 
Van úgy, hogy nagyon fáradt va-
gyok. de hét végén kipihenem 
magam. 

— Évfolyamtársaid értékelik 
ezt a munkát? 

— Van aki „pedálozásnak" 
tartja, de ha mondjuk a fele 
ilyen, a másik feléért akkor is 
érdemes csinálni. 

— A többiekkel hogy boldo-
gulsz? 

— Óvakodom a vezényszavak-
tól. Mindenkitől véleménvt ké-
rek, s ha azt figyelembe is ve-
szem, kicsit már magáénak érzi 
az ügvet. Ha elkezdenék pattog-
ni, „elásnám magam". 

— A különböző tevékenységek 
között van értékrend? 

— Tanár szeretnék lenni, ezért 
is jöttem ide. A mozgalom csak 
a tanulás után ifthet. Ha az «»m-
ber elmegy tanítani, szakmailag 
már csak felejt. Igaz. vannak 
továbbképzések, de iíven lehető-
ségeket később sehol nem ka-
punk. 

— Nem érzed űny, hogy vala-
miben lemaradtál'' 

— Nem. Vé'eménverr szerint, 
az embe- inkább csináljon egy 
dolgot jól. mint sokat rosszul. 
Ha magamon az utóbbit tapasz-
talnám. nem e r ő l t e t n é m tovább. 

Tiszteletre méltó á f í s n o n t 
Kfvániuk, hogy ilven tapasztala-
tokkal még sokáig ne kellien 
szembenézni. 

F. GY. 

KISZ-vezetőképzők 
A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskola KISZ-bizottsága febru-
ár 5—6-án tartotta meg aktivis-
tái részére félév eleji felkészítő 
értekezletét. Az első napon Ber-
ta István, az MSZMP Szeged 
városi Bizottságának titkára tar-
tott előadást aktuális bel- és gaz-
daságpolitikai kérdésekről. A má-
sodik napon az alapszervezeti 
vezetőség ülésére került sor. 

A József Attila Tudomány-
egyetemen február 8—10. között 
rendezték meg a KISZ-vezetők 
hagyományos kéozését a KISZ-
klubban. A tanfolvam során elő-
ször dr. Csernus Sándor, az egye-
temi KISZ-bizottság titkára is-

mertette a mozgalmi év hátrale-
vő részében az intézmény ifiúsá. 
gi szervezetei előtt álló legfonto-
sabb feladatokat. Ezt követően 
Fabriczky András, a KISZ KB 
munkatársa tartott előadást idő-
szerű ideológiai kérdésekről. Az 
első nap program iát dr. Nagy La-
josnak, -a Politikai Gazdaságtan 
Tanszék vezetőjének Magyaror-
szág gazdasági helyzetéről szóló 
tájékoztatója zárta. 

A vezetőképző tanfolvam to-
vábbi két napján az aktivisták 
karonkénti üléseken beszélték 
meg a KISZ-szervezetek követ-
kező félévi munkáját. 

Diákhét a főiskolán 
A Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolán március 12-én fel-
bomlik a rend, s kezdetét veszi 
a Diákhét. Koronázási szertar-
táson iktatják be a hallgatók 
„gyöngyét", az ú j Kormányzót, 
majd a főiskola klubjában év-
folyamok közti tréfás vetélke-
dőre kerül sor. Március 13-án 
rendezik meg a politikai vetél-
kedőt. A díszteremben 16 órá-
tól mutatkoznak be a meghívott 
intézmények képviselői. Zenei, 
irodalmi tudásukat mérik ösz-
sre az érdeklődők a Tamási 
Áron klubban. Március 14-én, 
a sportnapot rendezik, este pe-

dig a főiskola művészeti cso-
portjai mutatkoznak be a dísz-
teremben. Március 15-én az ün-
nepséget követően Nemzetközi 
Ifjúságpolitikai vitakörre vár-
ják a vendégeket Március 16-
án az új Kormányzó válaszol 
az oktatók és a hallgatók kér-
déseire a főiskola klubjában 
15 órakor. Ezt a Teleki Blanka 
és a Hámán Kató kollégiumok 
műsorösSzeállítésa követi a 
díszteremben. Március 17-én II 
órakor Grós" K á r o ' v , az 
MSZMP KB A=dtáriÓ6 és Pro-
paganda osztályának Vezetőjé 
tart előadást a díszteremben. 


