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— Nőnap van. Ismét eljött hit a nap, melyen köszönteni 
• ken a nőket. Az a nap, melyen köszönteni szoktuk a nőket... 

Kérik, hon köszöntsük őket. Ma nem szabad elfeledkezni ró-
tok... Ma udvariasan kell viselkednünk... Sőt!... Ma visel. 

•••V kednünk kell... Illik előzékenynek lenni... IlUk virágot ven-
ni... Illik rájuk mosolyogni... Ajándékozni, kedveskedni, elő-
re köszönni, megdicsérni a frizurájukat, az új (vagy eddig észre 
sem vett) ruhát, s illik megjegyezni hogy „mintha ma csino-
sabb lennél, mintha kedvesebb lennél, mintha kicseréltek voi-

' H , mintha más lennél mar 
— Igen, más vagyok, mert észrevettél... Más vagyok, mert 

előre köszöntél, mert előzékeny voltál... Boldog vagyok, mert 
virágot hoztál nekem, mert gondoltál rám, $ megjegyezted, 
hogy csinos vagyok... Én is úgy érzem, mintha kicseréltek vol-
na!... Mert kedves voltál hozzám, mert hozzám is volt néhány 
kedves szavad... Mert ma újra észrevetted, hogy nő vagyok... 
Igen, mintha kicseréltek volna,.. 

Mintha kicseréltek volna... téged... 
Mert hidd el, én mindig csinosan öttözködök, én mindig 

kedves vagyok. De ez nem tűnik fel neked... Valahogy nem 
akarod észrevenni... Nem látod meg, ki áll ott melletted, jó-
bon-rosszban, ki osztja meg veled örömöd-bánatod... 

Figyelmetlenül haladsz az utcán... Talán még azt sem ve-
szed észre, hogy a virágüzletek nemesük ezen a napon vannak 
nyitva... Hidd el, nekem is jobban esne, ha nem csak a már-
ciusi megszokás adná a kezedbe ezt a különben nagyon szép vi-
rágcsokrot... 

De mert nő vagyok, elhallgatom ezt a csekély bánatot, s 
megköszönöm, hogy udvarias, voltál, hogy észrevettél, s hogy 
legalább ma nem feledkeztél meg rólam.** és köszönöm ezt a 

\ - gyönyörű csokrotI • - - . . . 

A pártalapszervezetek 
tevékenységéről 

A pártmunka első vonalát, az 
«lapszervezetek tevékenységét 
elemezte legutóbbi ülésén az 
MSZMP József Attila Tudomány-
egyetemi Bizottsága. Az alapszer-
vezetek helyzetéről, munkastílu-
sáról, munkájáról készített vb-

.előterjesztés elsősorban azonkér-
-éések közül emelt ki néhányat, 
«melyek a párt belső életével 
kapcsolatosak. 

A . pártalapszervezetek bizo-
nyos mértékig tükrözői az egye-
temi élet sajátosságainak, tevé-
kenységük átfogja az egyetemi 
élet valamennyi területét. Né-
hány heterogén összetételű alap-
szervezetben — amelyben a ta-
gok tübte intézményhez tartoz-
a&k, tehát- -több munkaterületet 
fognak át — sajátos gondok je-—* . * * - _ i —.., „ rtenezeoo a usiivi 

munkája ezekben, 
»mert figyelmüket több területre 
kell" Irányítaniuk, a pártmegbí-
aatásokat a sajátosságoknak meg-
felelően kell elosztaniuk és el-
lenőrizniük. ügyelve arra. hogy 
egyetlen terület se essék ki lá-. 
tószögükből. A szervezeti kere-
tek megtartása, vagy megváltoz-
tatása azonban ezen alapszervek 
java részében nem kulcskérdés. 
Mert a lényeg csak az — mint 
azt a pártbizottság elé terjesz-
tett anyag megállapítja — „oda 
kell egy-egy területnek tartoz-
nia, ahol a pártirányítás — elv-
ben és gyakorlatilag — I 

biztosítottn. 

mazódott meg, hogy - a vezetősé-
gekben jól érvényesül a kollek-
tív jelleg a döntések meghozata-
lában. A vezetőségi üléseket — 
amelyekre több alapszervezetben 
meghívják alkalmanként vagy 
állandó jelleggel a pórtcsoport-
. bizalmiakat is — a nyílt, elv-
tárai vita jellemzi. 

A- tudományegyetem pártalap-
szervezetei taglétszámukat te? 
leintve is változatos képet mu-
tatnak- Legnagyobb a BTk-é, kö-
zel 100 taggal, «0—70 tagú a 
JTK, « Biológia—Földrajzos és 
• Vegyész alapszervezet, a Mar-
xista, a Matematikus—Fizikus, 
és a Központi 40—50 közötti lét-
számú, a gimnáziumban 20-nál 
több. az általános iskolában 20-
nál kevesebb a tagok száma. A 
hallgatók közül több. mint 80 
práttag. A - jogász alapszervezet-
nek éppen az az egyik sajátos-
aága, hogy a pórttag hallgatók 
az alapszervezet tagságának tébb 
•Ont felét alkotják. 

J i vezetőségek összetétele 
nagyban-egészben tükrözi a 
tagság összetételének arányait." 
— állapítja meg a vitára bocsá-
tott anyag. »A vezetőségek fel-
készültek, feladataik ellátására 
alkalmasak, a munkájukra vo-
natkozó párthatározatokkal tisz-
tában vannak. A munkamegosz-
tás alapvetően jónak tekinthető." 
Ebnek ellenére volt kisebb-na-
gyobb fluktuáció, ami az objek-
tív és szubjektív tényezőket ele-
mezve — mint az anyagról vé-
leményt mondók felszólalásai-
ban is megfogalmazódott — vé-
gül is azzal hozható összefüggés-
be. hogy az 5 éves ciklus tál 
hosszú, a szakmai munka bizo-
nyos mértékben megsínyli. Kü-
lönösen a párttitkárok esetében 
igaz . az, akik .állandó készült-
ségben" képviselik a különböző 
fórumokon az alapszervezetet s 
terhelésük többnyire sok és nem 
Is egyehT ' ' VrttésBim is, 
« - - - " — fe « íogai-

Az alapszervezeti munka ele-
mi színterei, a vértcsoportok. 
Tevékenységük az utóbbi időben 
javult, helyüket egyre inkább 
megtalálják. Problémák leg-
többször az olyan pártcsoportok 
munkájában jeUBHUaaek. ame-
lyekhez az olyan egységek tag-
sága tartozik, .amelyek az al*»-
W i i r m l t u i érvényesülő rende-
zési elvek alapján nem alkotnak 
automatikus oértcsoportot Az 
ilyen „vegyes- összetételű párt-
Csoportok munkájára a lövőben 
több'gondot kell fordítani, na-
gyon sok múlik azon. hogy a 
párt csoportvezető a rutinfelada-
tokon túlmenően képes-e életet, 
színt, lendületet vinni a párteso-
povt tevékenységébe. 

Abban, hogy a pártcsoporto-
kat, mint fórumokat mennyire 
használják fel a taggyűlések 
előkészítése során, eltérő a gya-
korlat az egyes a Lapszervezetek-
nél. Vannak, ahol a taggyűlések 
anyagait a pártcsoportokban elő-
zetesen megtárgyalják. Ez elő-
nyős abból a szempontból, hogy 
a kisebb közösségben több idő 
jut a vélemények alaposabb ki-
fejtésére, ugyanakkor többnyit« 
párosul azzal, hogy a taggyűlé-
seken mérséklődik az aktivitás. 
Van alapszervezet, ahol másféle 
gyakorlatot követve ritkán for-
dul elő a párt csoportoknak be-
vonása a taggyűlések előkészíté-
sébe, viszont — ha a napirendre 
kerülő téma azt megengedi — 
írásban előre kiküldik a taggyű-
lés anyagát, hogy mindenki át-
gondoltabban tudjon »véleményt 
nyilvánítani. fokozva ezzel a 
taggyűlés aktivitását is. — Ez-
zel összefüggésben vetették fel, 
hogy a napirendre kerülő té-
mákról néha szükségtelenül tár-
gyal egymást követően több fó-
r u m A vitában felszólalók vé-
leménye szerint az átfedések 
megszüntetésére kell törekedni. 
Ugyanakkor kívánatosnak látszik 

••az is, hogy kevesebb kötelezően 
előírt feladatot kelljen végezni-
ük az alapszervezeteknék. s tud-
janak több lehetőséget teremte-
ni arra, hogy sajátos feladataik-
hoz igazítsák munkájukat. Annál 
Í6 inkább, mert a korábbi évek 
azt bizonyítják, hogv az alap-
szervezetek helvesen jelölik meg 
feladataikat, olya«; kérdéseket 
tűznek naoirendre. amelyek mű-
ködési területükön elsősorban 
megvalósítandók. 

„Sokrétű munka hárul az a lap-
szervezetekre a nárt. vezető . sze-
repének területükön való érvé-
nyesítése érdekében" — állapít-
ja meg a pártbizottság ülésén 
tárgyalt anyag —.. . „Altatóban 
elmondható, a párt . vezető sze-
repének érvényesítését az egye-

(Folytatás | X oldalon.) 
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Mintha a sajátunk volna 
Az élet különböző területein 

szinte naponta találkozunk a ta-
karékosság fogalmával. Akit a 
plakátok hangzatos jelszavai és 
az idősebbek atyai intelmei nem 
győztek meg hasznosságáról, az 
is rákényszerül, ha fogytán a 
pénze, kevés az ideje, vagy rá-
jön, hogy hiábavaló dolgokra pa-
zarolja az erejét. 

A takarékosság emiitett for-
mái közül „legnépszerűbb" az 
anyágiakkal, pénzzel való taka-
rékoskodás. Érthető, hiszen a kö-
vetkezményeket könnyű lemérni s 
ha valaki elhanyagolja, rövidebb-
hosszabb időn belül nehéz hely-
zetbe kerül. Kereshet alkalmi 
munkát, rohapgálhat kölcsönök 
után, és ha valahonnan pénzhez 
jut, meggondolja, mire költi. 

Legalábbis, ha a sajátjáról van 
szó. Ha közvaaveniróL akkor már - - - "r v ̂  m — íp i ** Vy wf^'^ei eevmme 
kevésbé. 

szabály alól sajnos aa 
m kivételek. Nem 

ihintha a felsőoktatási intézmé-
nyekben uralkodó tömeges van-
dalizmust akarnánk bizonygatni, 
hiszen ilyenről szó sincs. Figyel-
metlenségről, felelőtlenségről an-
nál inkább. A kár látszólag nem 
jelentős, aki okozza, rendszerint 
észre sem veszi. Kitörik egy ab-
lak, órákig folyik a mosdóban a 
víz, reggelig ég egy üres szobá-
ban a villany, eggyel több dí-
szítés „virít" az asztalon, padon. 

Utóbbi különösen figyelemre 
méltó. Ha egy tanterembe ú j pa-
dok kerülnek — a többivel ösz-
szevetve — szinte meghökkentő a 
különbség. Egészen addig míg 
az első vállalkozó rá nem vés va-
lamit a tetejére. Ettől kezdve az 

Már biztos! 
Most már biztos, amit eddig 

csak híreszteltek; hogy a Juhász 
Gyula ' Tanárképző Főiskolán 
március 12-én ú j Kormányzó ve-
szi át a hatalmat A március 17-
ig tartó Főiskolai Diákhét vár-
hatóan kellemes szórakozást 
nyújt majd az intézmény okta-
tóinak és hallgatóinak, valamint 
a vendégéknek A diákkormány 
ötnapos uralkodása idején tréfás 
vetélkedőkre, zenei és irodalmi 
erőpróbákra várják az érdeklő-
dőket Érdekesnek ígérkezik a 
március 13-án 15 órakor meg-
nyitásra kerülő fotó- és képző, 
művészeti kiállítás, melynek a 
Teleki Blanka Kollégium társal-
gója ad helyet Ugyanezen a na-
pon mutatkoznak be műsoruk-
kal a meghívott intézmények — 
JATE, SZOTE, SZÉF, a Kossuth 
Lájos Katonai Főiskola, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola 
és az Egészségügyi Főiskola — 
képviselői a díszteremben 16 
órakor. Március 14-én a főiskola 
Irodalmi Színpada, Kisopera 
együttese és Alkotóköre mutatja 
be legújabb produkcióit és alko-
tásait A díszteremben március 
16-án a Fordított fórumon kap-
nak választ kérdéseikre az intéz-
mény oktatói és hallgatói az ú j 
Kormányzótól. Politikai fórum 
keretében tart előadást március 
17-én 11 órakor a díszteremben 
Grósz Károly, az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Osztá-
lyának vezetője. 

említett bútordarab afféle tömeg-
kommunikációs eszközzé válik. 
Mindenkinek van közlendője, 
egyesek „polemizálnak", az „or-
nametika" egyre gyarapszik, az 
esztétikummal fordított arányban. 
Persze ez a legkevesebb, hiszen 
a fiók már régen tele van csik-
kekkel, korommal, almacsutkávaL 

Hogy mennyivel kell így hama-
rabb kicserélni, nem tudom, min-
denesetre elgondolkodtató, hogy 
olyan emberek rongálják, akik 
később, mint tanárok többek kő-
zött éppen a köztulajdon védel-
mére, az iskolai felszerelések 
megóvására fogják nevelni tanít-
ványaikat 

Az egyetemek és a főiskola 
évente maliókat fordítanak fel-
újításra, karbantartásra, javítá-
sokra. Nehéz megállapítani, meny-
nyivel csökkenne az aswzeg, ha a t 
egyéni gondatlanságoktól, szük-
ségtelen pazarlásoktól eltekint-
Mtnénfc Nem aifüí azt hinni, 
hogy az ily módon okozott kár 
— akár egy-egy esetben is — 
mindig olyan jelentéktelen. 

Egyik egyetemünkön példáuT 
elfelejtettek becsukni hét végén 
egy ablakot A háromnapos „szel-
lőztetés" következményei közül 
legkevésbé lényeges, hogy kihűlt 
a terem Kihűlt viszont a radiá-
tor is, olyannyira, hogy egy idő 
után már nem fért el benne a 
jég Az már szinte természetes, 
hogy a vízből — a mennyezet 
közvetítésével — egy emelettel 
lejjebbre is jutott Aki az abla-
kot nyitva hagyta, nyilván nem 
számolt ilyen következmények-
kel, s talán fel sem tudja mérni 
mit idézett elő. Ha a hibát neki 

magának kellene helyrehozni 
nyilván eltöprengene rajta. 

Így viszont — legalább is azt 
hiszi — nem a „saját zsebéra 
megy". Ex az álláspont amely a 
hanyagság, nemtörődömség mö-
gött mindig ott van, azon túl. 
hogy meglehetősen egoista, téves 
is. A javításokra fordított össze-
get ugyanis föl lehetne használni 
más célokra, úgy, hogy valameny-
nyien hasznát látnánk. E meg-
gondolás alapján nyugodtan 
mondhatjuk: a rongáló ntagát, 
társait is megkárosítja. 

Hogy „áldásos" tevékenységét 
egyik napról a másikra magától 
abbahagyja — nem valószínű. A 
javainkkal való takarékoskodás, 
közös tulajdonunk védelme azon-
ban mindannyiunk ügye 

Az egyetemisták túlnyomd 
többsége nem űz sportot a rongá-
lásból. De — nemcsak ezen a te-
rületen — számolni kell a kö-
zönnyéI: „Nem én hagytam nyit-
va a csapot, mért éppen én zár-
jam el?" „Fogalmam sincs, mi-

. nek szedi le a műanyagot a pad-
ról, de ha ez szórakoztat j a . . . Vé-
gül is nem az én dolgom" 

Ugye ismerős gondolatok? A 
víz folyik tovább, a pad rongáló-
dik, s aki mindezt látta, nem szól 
bele. Tiszta a lelkiismerete, hi-
szen 6 nem csinált semmit. S 
ilyen a hallgatók között jóval 
több van. A változás, hogy közös 
tulajdonunkat úgy védjük, mint-
ha sajátunk volna, elsősorban 
rajtuk múlik. Ehhez persze vál-
lalni kell az esetleg kellemetlen 
figyelmeztetéseket „bele kell 
szólni", mert — talán nem tűnt 
fel — ez az ő dolguk, f , GT. 



Főiskolák nemzetközi együttműködése 
A korszerű tanárképzésről való 

Információ- és tapasztalatgyűjtés. 
b magyar, illetve nemzetiségi pe-
dagógusok oktatásának segítése, 
a szaktudományi jellegű kutatá-
sok összehangolása — ekként ösz-
teegezhető a Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskola külügyi tevé-
kenységének célja é s tartalma. Az 
Intézmény nemzetközi kapcsola-
tai immár csaknem két évtizedes 
múltra tekintenek vissza. A Fő-
Igazgatói Tanács az elmúlt év 
decemberében tárgyalta meg a 
főiskola külföldi egyetemekkel, 
illetve főiskolákkal való együtt-
működésének legfontosabb kér-
déseit, a külügyi tevékenység 
főbb eredményeit, a továbbfejlő-
dés lehetőségeit. 

KSzSt kutató munka 

Az emiitett kérdésekre Is vá-
laszt adó összegző jelentésben 
olvasható, hogy a szegedi tanár-
képző főiskola legrégebben — 
1962 óta — a Potsdami Pedagó-
giai Főiskolával tart fenn köz-
vetlen kapcsolatot. Az intézmény 
1963-ban kötött tudományos célú 
együttműködési szerződést a 
Nyitrai Pedagógiai Fakultással ée 
az Uzsgorodi Állami Egyetem-
mel. A szocialista országok kö-
zötti tudományos és kulturális 
munkatervek alapján létesített 
megállapodások értelmében pe-
dig több mint egy évtizede vé-
geznek közös munkát az odesszai 
K. D. Vsinszklj Pedagógiai Fóis-

• kola oktatóival és hallgatóival. A 
felsorolt társintézményekkel való 
együttműködésben tuddmáhyos 
téren elsősorban az egyes tan-
székek felsőoktatás-pedagógiában, 
továbbá matematikában és szak-
metodikában folytatott kutatásai 
kapnak elsődleges szerepet. Mun-
kájukat nagymértékben segítik a 
három-négy évenként megrende-
zésre kerülő tudományos üléssza-
kok. Legutóbb például, 1970-ban, 
éppen Szegeden tartották meg az 
V. Felsőoktatás-pedagógiai Nem-
zetközi Tudományos Ülésszakot, 
csaknem valamennyi külföldi és 
hazai testvérintézmény képvi-
selőinek részvételével. Emellett 
— ugyancsak a szoros együttmű-
ködést, az egymás eredményeiről 
való tájékoztatást elősegítendő 
a szegedi föiskoia rendszeresen 
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elküldi a társegyetemeknek, -fő-
Iskoláknak a legújabb kutatási 
eredményeket Összefoglaló Tudo-
mányos, illetve Módszertani Köz-
leményeit, azokban publikálási 
lehetőséget is biztosít külföldi 
kutatóknak, oktatóknak. 

A nyelvi képziíért 
Az Oktató-nevelő munkáit be-

lüli kooperáció Szegeden különö-
sen a későbbiekben orosz és szlo-
vák nyelvet oktató tanárjelöltek 
képzésében jelent nagy segítsé-
get A tanszékeken működő ide-
gen anyanyelvű lektorok munká-
ját jól egészíti ki az elsőéves 
hallgatók számára évente meg-
szervezett hathetes leningrádi és 
1978-tól az odesszai intenzív 
nyelvtanfolyam, valamint a har-
madévesek vlagyimiri féléves 
részképzése. A vlagylmirihoz ha-
sonló kénzésben részesülnek szlo-
vák szakos hallgatók is — Nyit-
rén. illetőleg Pozsonyban. A le-
endő iskolájukban romén nyel-
vet oktatni kívánók kfizül oedig 
évente három-négv hallgató ve-

. het részt a Brassói Nyári Egve-
tem hathetes nyelvtanfolyamán. 

Ii»en széles körfl a tanszékek 
külügyi tevékenysége is, amelyet 
előadók cseréje, delegációk láto-
gatása, tudományos célú külföl-
di tftalárfok, tapasztalatcserék je-
leznek rfsőiftrBan. Több tanszélt 
külön megállapodáibkban rögzí-
tette az együttműködés formált, 
ezen belül gyakran kerül sor 
képzési dokumentumok, szak-
könyvek, folyóiratok és szemlél-
tető eszközök cserétére is. Gon-
dot, leginkább az jelenthet hogy 
évente csupán 35—40 tanár utaz-
hat külföldre, ez pedig a főisko-
la oktatói karának mindössze 
20—2» százaléka. Bnhek okai: a 
nyelvvizsgával rendelkező okta-
tók alacsony száma, valamint az 
órarendi és időigényes tanszéki 
elfoglaltság. A«, hogy a tanszéke-
ken belülj helyettesítés nehezen 
oldható meg. Minden bizonnyal 
változást hoznak majd ebben a 
tanszékek egyre rendszeresebbé, 
tefvszéfűta&é váTó külkapcsolatai, 

• l llV I | .„,.11 l'.. 

A kulturális téren való együtt-
működésben Igen jelentős a fő-
iskola női karának külföldi sze» 
replése, ami az Utóbbi időkben 
nyugat-euröpal hangversenykör» 
utakkal egésztilt ki. Mindemel-
lett az 1. számú Gyakorló Álta-
lános Iskola Bartók gyermekkó-
rusa is számos fellépései lehető-
séget kapott az intézmény ktii* 
kapcsolatai jóvoltából. 

Üdülés, ifjútági táborok 
A tömegszervezetek közül a fő-

iskola szakszervezeti bizottsága 
az oktatók és családtagjaik kül-
földi üdülési lehetőségeinek biz-
tosításával járul hozzá a külügyi 
tevékenységhez. Az erről szóló 
megállapodások értelmében nya-
ranként Potsdamban 40. Krakkó-
ban 20—25,«az elmúlt évtől pe-
dig Nyitrán 8—10 fő pihenhet. 
Az intézmény KISZ-bizottsága is 
széles körű kapcsolatokat tart 
fenn a külhoni társegyetemek-
főiskolák ifjúsági szervezeteivel. 
A fejlődést bizonyítja, hogy az 
utóbbi években növekedett a 
hallgatók külföldi tanulmányút-
jainak száma, ezenkívül ifjúsági 
munkatáborok, tudományos diák-
köri találkozók, helyi diákköri 
konferenciákon való kölcsönös 
részvétel jellemzik azt a tevé-
kenységet. Különösen népsjerűek ; 
á saegedl főiskolások ktírébtn a J 

Bratldenbttrglíad, Khilíkóbfn és 
Werderben megszervezett nem-
zetközi építőtáborok, melyek vi-, 
szondásaként a főiskola János-
halmán fogadja ugyancsak építő-
táborban a csehszlovák, lengyel, 
Démet és szovjet diákokat. 

A további nemzetközi együtt-
működést illetően komoly Igény? 
merült fel a kapcsolatok felvé-
telére a Szlovák Tudományos 
Akadémia Pszichológiát Intéze-
tével, a leningrádi Getzen Peda-
gógiai FOlskotával, valamint a 
kölni Pedagógiai Főiskola ének-
zene tanszékével. A szegedi fő-
iskola a közeljövőben kívánja. 

! megújítani együttműködését a 
krakkói Pedagógiai Főiskolával, 
ahonnan nemrég ötéves Időszak-
ra szóló konkrét javaslatok ét-
keztek a kapcsolatok, a közös ku-
tatómunka még szorosabbá téte-
lére elsősorban a természettudo-
mányok terén. 

A p á r t a l a p s z e r v e z e t e k , 
t evékenységérő l 
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Főiskolások népművelési gyakorlatáról 
Lassan már hagyománnyá válik 

a Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán is a téli népművelési gya-
korlatok megszervezése. A gya-
korlaton elsősorban a nem nép-
művelés szakos hallgatók vesznek 
részt azért, hogy megismerked-
jenek a falvak és az ipari telepü-
lések népművelőinek feladatai-
val. gondjaival. Tájékozódnak a 
települések olyan speciális jellegű 
problémáiról Is, mirtt például a 

I bejáró munkások művelődési le-
hetőségei, a KISZ-szervezetek kö-
zötti kapcsolat kiépítés módjai. 

A főiskolán 20 hallgató indulás 
előtt előkészítő oktatáson vett 
r é « t . ahol a népművelés és a 
közművelődés Időszerű kérdései-
ről kaptak felvilágosítást, különös 
tekintettel gyakorlatuk színhelyé-
ről, a a Bács- és Csongrád megyé-
ben adódó feladatokról. 

Hazatérésük után a tapasztala-
tokról beszélgetve a hallgatók el-
mondták, hogy néhány helyen a 
művelődési házak meglehetősen 
rossz állapotúak, s ez alól csak a 
nagyközségek a kivételek. Még 
olyan helyeken is, ahol egyébként 
a lakosok Jó anyagi körülmények 
között élnek, előfordul, hogy a 
kultúrház épülete és felszerelései 
nem felelnek meg a kívánalmak-
nak, A legtöbb gondot azonban a 
művelődési otthonok, Illetve ren-
dezvényeik látogatottsága okozza. 
A falvak, a települések lakói nem 
szívesen töltik szabadidejüket kö-
zöeségben, előadásokon, vagy ki-

"' álllításokon. Idejüket a háztartási 
gondok, a háztáji kiskertek gon-
dozása köti le. A művelődési há-
zakba ritkán járnak el, s akkor 
is inkább a büfébe. 

Valószínűleg e problémák meg-
szüntetése érdekében alkalmazzák 
egyre több helyen a „nyitott ház" 
elvét. A kezdeményezés lényege, 

.. olyan alkotói és szórakozási lehe-
tőséget biztosítani a vendégeknek, 
amely pótolhatja az otthoni tevé-
kenységi formákat. Röviden arról 
van szó, hogy ezután a művel ődé-

I 6i otthonok nemcsak rendezvé-
nyek alkalmából kívánják össze- -

hívni a helyi lakosságot hanem 
olyan alkalmakkor is, mikor a 
látogatók önállóan tevékenyked-
nek (pl. varrnak, hímeznek, dísz-
tárgyakat készítenek). 

Azokban a községekben, ahol a 
lakosság jelentős részét a cigány-

katlan környezetben, jobban meg-
ismerjék a település lakóit, hogy 
közvetlenebb kapcsolatot alakít-
sanak kl velük. 

Az idő rövidsége ellenére a 
résztvevők megtanulták becsülni, 
az emberi kapcsolatokat. Nem 

„Nyílva van as a ranykapu . . 

s á l teszi ki. speciális feladat há-
rul a népművelőkre. Elsóstífban 
a cigányok egymás közötti közös-
ségét kell kialakítani, s ezután 
vonhatják be őket a falu egészé-
nek közművelődési programjába. 
Több helyen alakult már ciíény-
klub, ahol a tagok rendkívül Iái-
mén}- már biztat/), arra, hogy a 
cigányok a falu kulturális életé-
ben is aktívan résztvesznek rtlajd. 

Sajnálatos, hogy a főiskolások-
nak nem volt lehetőségük előre 
kimenni a gyakorlat színhelyéül 
megjelölt településre. Pedig ez lé-
nyegesen megkönnyítette volna 
helyzetüket, későbbi tájékozódó 
képességüket is fokozta volna. Így 
azonban az első napok az Ismer-
kedéssel, beilleszkedéssel teltekel. 
Ebből adódott az is, hogy a hall-
gatókat eleinte barátságtalanul, 
kissé félve fogadták a falu lakói. 
Ha hosszabb gyakorlati Idő állna 
a „gyakornokok" rendelkezésére, 
lehetővé Válna, hogy otthonosab-
ban-mozogjanak a számukra szo-

egy vezető példája bizonyította 
számukra, hogy emberek bizal-
mát kiérdemelni csak úgy lehet, 
ha ismerjük igényeikét, ttodábari 
vagyunk érdeklődésükkel, ismet-
jük egyéniségüket. 

A hallgatók számára tanulságod 
Volt a gyakorlat. Alkalmuk nyílt: 
megismerni a vidék, ponto-
sabban a falvak, kis települések 
életét, az ott élő emberek problé-
máit, s az ezekből adódó népmO 
velői feladatokat. Ez aZ ismeret 
Ség arra is jó, hogy a főiskola vé-
geztével szívesebben menjenek ;» 
hallgatók „kis helyekre" tanítani, 
dolgozni, e szívesebben vállalja 
nak feladatokat lakóhelyük kul-
turális életében, Hasznos volt eü 
a gyakorlat a népművelés szakos 
hallgatók számára tó. mer! 
a téli népművelési , gyakorlat 
résztvevői tájékoztathatják őket a 
rájuk váró feladatokról, a teen-
dők megvalósítása lehetőségeiről, 
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(Folytatás aá 1. oldalról.) 
temen elősegíti a*, élő egyetemi 
demokrácia, amely az egysaemé-
lyi és testilleti vezetés ötvözete. 
Az állami vezetők nemcsak el-
fogadják, de igénylik is az. alap-
szervezet tagságánaki illetve ve-
zetőségének véleményét dönté-
seik előkészítése során". Igaz 
viszont, hogy néhány. helyen tan-
székvezetői szinten mutatkoznak 
problémák. Előfordul, hogy pái -
tonkívüli tanszékvezetők opera-
tív tennivalóikban Is kérik a pórt 
segítségét, ezzel mintegy átru-
házva a felelősséget. Arra is van 
azonban példa, hogy párttag 
tanszékvezetők vélekednek : úgy 
— nagyon helytelenül —, hegy 
a káti a rügyekben való • részvétele 
a pártnak az ö személyükben 
„elintézett". — Kiderült egyéb-
ként, hogy as alaps/ervezeteknek 
szinte mindegyike kttteködlk a 
káderrfttmkának bizonvos hiá-
nyosságaival. Szó esett a vitá-
ban arról, hogy a Kácterkétdések 
megoldására rossz hfltíssal vkh-
nak az erősen ssubjektív Meg-
nyilvánulások, a munkaköri kö-
vetelmények Időbeli minimumai 
és maximumai, a túl nasv türel-
mi idő, a sok adminisztráció 

Döntő jelentőségű az alapszer-
vezetek mtikájában az a nevelés, 
és irányítás, dinit n töniBrfsíer-
nezetek irányításukon- kifénének. 
A tevékenvség legfontosabb »ele-
mei a pártcsooortok. Ahitknek 
iórésze világosan látia, ifbgy é 
téren a leglén^efiesebb: Önmagá-
ban tiem^a ktflöfflJözó frfrumnk 
kérdése ¡a •KT«»r-t'"»-i0atil. n W l -
ftátókkal va ló élő. twétefész 
katWsolaHÁ'-tís, nmelv megfelelő 

'Informálódást éa erinpk ttteafe-
lelő gyors reagfilásf tes* lehető-
v é • •• í v 

-A teskftef' efé .kEfrüjfl- Mfagftah 
szó esett még arról," nogy " az 
alapszervezetek együttmüjcödése 
jó a me ffffreM .^foztéfét&i 
szervekkel,- s ugyaniak jónak 
Ítélhető pártépitö tevékenységük 
is. Az fllafwzervezetl munkn más 
fontos területeire nem tértek, ki 
— hiszen a vezető pártfórumok 
előtt az utóbbi-- évekBén napi-
rendre kerültek, ifiéivf háfntrfo-

j ^ . í á r g y a l á s r a Uerülftek; v „ J 

Kisugárzó, ló halát 

Az egyetemi pártbizottság 
konklúzióként. megállapította 
'i,A3 alapszervezetek megfelelő 
gazdái a gondjaikra bízott terü-
leteknek, tevékenységük alap-
vetően jáfUt hozzá a hátéköny, 
és ez is döntő dvlog, rtytfjjoat 
munkafeltételek - kialakílásárhoz, 
beleértve azt is, hogy n párton-
kívüliek körére is k'sunárzik te-
vékenységüknek majd minden vo-
nása'1, A taggyűlések előtt; éven-
kénti beseárnolók • emelkedő 
színvonalú munkáról adhatnak 
számot, de azért számos vo.nat-
koiésban juvítható rz egves alap-
szervezetek munkájának minő-
sége. Nagyon fontos hál. hogy 
az alapszervetetek a saiát mun-

(íjukat mindig kritikusan szem-
léljék, s tö'"k*ijunek az észlelt 
hiányosságok felssámotására 
Legyen ebben továbbra is ee-
nít'égükre a vénrthaitó bizott-
ság, aminek eddig is alapvető 

feladatai köaé tartozott az alap» 
szervesetek, ri>unkájáiiak-, irányi» 
•tása. Az alapszervezetek tevé-
kenységének , jobb összegzájHt dK 
feladataik meghatásoíásának ét«-

. .dekébeh u vb. ae.. évenkénti .mi-
nősítésben arra töreked jék, nogjr 
az . kerülje a sablonosságat» s az 
alapszerv sajátosságait • tükröd 
zé; s fordítsanaknagyobb. yoit>-
ttott a taggyűlések • tartalmi murf-
Icájának elemzésére. . n 

A tennivalókról 

Az alapszervezeti munka hely* 
zetét és feladatait elenv.ö pái t -
bizottságl ülés végén határoza-
tokat hoztak aa egyetemi- parfc-
alapszarvezetek. munkáidnak 
még eredményesebbé, hatéko-
nyabba tétele éidekebeu. — - Az 
alapszervezetek számára feladat-
ként, jelölték meg. hogy tovább-
ra is munkálkodjanak u párf.ve-
zető szerepének, érvényesítésén. 
— A párthatározatok- és aZ azok-
ból adódó feladatok pontos» eg f -

. öntetű éj telmeaése .éttlfekében ve-
zetőségi. de ; .pártcsoport. •vvaáy 
taggyűlés szinten is alaposabban 
és részletesebben kell foglalkozM 
a különböző -))wí«wr«(( határo-
zatainak feldolgozásával. — Az 
alapszervezeti vezetőségek a ha-
tározatok előkészít 4se meJJrett 
fotdltstinan nagyobb gondot, a 
végrehajtás megszervezésére és 
ellenőrzésére. — Továbbra is 
adjaflnk fés th tes és elemző" ti-
jekoztaíásí • a Vezetőségek. az alap-

szervezetek munkájáról és min-
den érdeklődésre s/ámbttartó 
kérdésről. 

~ A pártmunka egyénielérfébb 
elosztási érdé kében n Veret ősegek 
továbbra is kísérjék flgyelptn-
mfl a pártmegbléutásoH helyze-
tét és teljesítését. Az értékelée-
tiél éljenek ibátrabban A személy-
re szóló kritika eszközével. és 
fordítsanak gondol a jó munkát 
Végzők faeghci'Sliléüéro. — Az 
alapszervezeti Vezetőségek tá-
maszkodjanak még naduobb mér-
tékben a párlcsopoftok. tevékeny-
ségére. növeljék szUri'Mkét ts 
kezdeményező készségüket. WoA-
jdk be öllet jobban n taiígVÖlé-
sekrílokéazH éséb?.íiflte l^git-

. Hgk „a JVé/etősémjk 
•egve» -párt csoportoké 

„„• saítiyonalbellj külünWes<«-^pgWpS-
szünjenek. 

Az egyetemi pártbizotlsúg'" a 
Végrehajtó bizottság számára fel-
aflatUl tűzte kl, hogy igyekezzék 
csökkenteni az alaps'/etvezétlk 
kötelező feladatait. — A vb. va-
lamennyi alapszervezet és álla-
mi egység bevonásával, alapos 
élőkészítés után megvizsgálja, 
hogy indokolt-e bizonyos ese-
tekben változtatás egyes állami 
(oktatási és egyéb) egységek 
alapszervezeti havatártö^sá&Híi. 
— A félévek kezdetekor közölni 
kell az alapszervezetekkel, hdgy 
milyen feladatokat , kell el^éK«?-
niük, melyek á^Ok a KercféseK, 
amelyekről a tanév során *a*>ve-

• «etőséfí állásfoglalását- Igénylik. 
hogy az aladszéi'vezeti vézét&é-

t gek u reájuk háruló leendők el-
Vétízéset magfelelően tervezhee-
sék meg • -••••> • 
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A S Z O T E képviselői 
az OTDIC-án 

.(kV. 

Amint ttít'Ői lápunk eflSző szá-
mában Hírt adtunk.' a SZeaedi 
Ou-vostuúoman/1 Eg clom fabt'ü 
fii* közepén rendezte meg helyi 
tudományos, diáit kór i bonféfen 
ciájat. Az alábbiakban azóktiá' 
a dolgozat»z»rzőknek a nevét fto 
ztíjjtlk, akik a Pécsett megrende-
zésre kerülő Országos Tudomá-
nyos Diákkori Kolfeien'áán kép-
viselik majd az intézményt. 

A kísérletes é« klinikai orvos-
tudományi szekcióban továbbju-
tott: Varga János—Pénzes K.ata-
l;n. Major öttó. Földen Mátyás 
Kovács Péter, Czuvk Antal, l. 
Nagy-Zs Kovács. Vasas .Mi-
hály, Orvos Hajnalka^HdtM.r 
György, Scháfer Ilona—Antal Al-
bert— bujdosó Anna—Faraió Má-
ria, Forster Tamás—Szajbad' 
Flóra Ungi Imre. Klára— 
Réti György Lelke* Zoltán—t,t>-
boda Endre, Hiba Mária ós Tóth 
Eszter dolgozata. Ugyanebben 
a szekcióban poszter^előadást 

tartanak) fínnkí Károly. Wagner 
Rrzsfibet és Calmai Judit iJflpar-
H HTzsébel, Kása Margit, Jmre 

Oabr eUa, Szinté, Ágnes és '{o/-
:tr Imre, N-adnsdy Tibor, Gun-
ios Tibor, Ivtjnyi llohu és 'Víoí-
nár Guüngyl, Iván tásaUí é» Mi-
Iwtsia Péter. Mohap Judit, Dár^r 
Cecília. Kertsrtes Margit Más-
ság Bvá és Furák Ilona, lí'ibor 
Jenő. Horváth Gtlöaayi és ftéti 
Ul/ör-gy, Vörös Erika és, F*tyrr 
•Hhály. vstamiot O'jornu Gy j-tgy. 

TUrsadalomrfivóiitith ' i£t>1«U6-
Iflíi k^m'tselj a? ^"«''¡»rmt M'mi/a 
Rárótta—Horváth Gyöngyi, ' ' és 
Titkics Ihiia 'rnüflká'ö. P-
?1fiadM tart TeméStáry Géifl. 

A gyógysserésstudományi szek-
"16 hetv »vft*f<~o|i Vjtssity Itva, 
Oívdt/i Kínra, Hohmarm Judit, 
'ajos Mihniu es MüUcr Anna. 

• n mfJer elft'i^ásba« leér nr, in-
tézmény Wnvlsel^ie Fécsatt 
^verjessy Ildikó. • •.» 
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