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AKISZ KB Vörös Vándorzászlaja 
a tanárképző főiskolán 

Kettős ünnep-alkalmából'gyűl-
tek össze az intézmény oktatói, 
dolgozói, hallgatói és a meghívott 
vendégek március 21-én délután a 
Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
la dísztermében. Kettős ünnepre, 
ugyanis ezen a napon tartottak 
ipegemlékezést a Tanácsköztár-
saság 60. évfordulója alkalmá-
ból, s ekkor került sor a KISZ 
KB Vörös Vándorzászlajának át-
adására a főiskola ifjúkommu-
nistáinak. Az ünnepség beveze-
tőjeként először az 1. számú gya-
korló általános iskola gyermek-
kórusának színes műsorát hall-
gathatták meg a résztvevők. 

Ezt követően az ünnepi ülés 

Az üdvözlő szavak után Aradi 
Gábor harmadéves orosz—törté-
nelem szakos hallgató tartott ün-
nepi megemlékezést a Magyar 
Tanácsköztársaság kikiáltásának 
60. évfordulója tiszteletére. Be-
szédében röviden vázolta az első 
magyar proletárdiktatúra létre-
jöttének, győzelmének körülmé-
nyeit, társadalmi és politikai fel-
tételeit, méltatta jelentőségét. 

Az ünnepi ülés következő ak-
tusaként dr. Nagy Sándor emel-
keaett szólásra, s bejelentette, 
hogy a KISZ Központi Bizottsá-
ga közösségeknek adható legma-
gasabb kitüntetésként ebben az 
esztendőben odaítélte (első ízben) 
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Nagy Sándor átadja a KISZ KB Vörös Vándorzászlaját 

elnökeként Szabó Ilona főiskolái 
hallgató köszöntötte a megjelen-
teket, közöttük a díszelnökségben 
helyet foglalt dr. Nagy Sándort. 
a KISZ Központi Bizottságának 
titkárát, Bódt Györgyöt, a Csong-
rád megyei KISZ-bizottság első 
titkárát. Novákné Halász Annáty 
az ifjúsági szövetség Szeged vá-

bizottságának első titkárát, 
Atoholi Károlyt, a főiskola 

főigazgatóját, dr. Kőkúti Lajost, 
az intézmény pártszervezetének 
titkárát és Nagy József KlSZ-tit-
k á r t 

rosi 
dr. 

a KISZ KB Vörös Vát¡^zászla-
ját c Juhász Gyulc, Tanárképző 
Főiskola KISZ-szervezetének. Eb-
ből az alkalomból elmondott be-
szédében a KB titkára röviden 
összegezte az ifjúsági mozgalom 
hat évtizedének főbb tapasztala-
tait. tanulságait, s felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a ma fiatal-
ságának alapvető feladata ezek 
feldolgozása, felhasználása. Mint 
mondotta: állandó törekvés kell, 
hogy legyen az ifjúsági szövetség 
tevékenységének még sokrétűbbé 
tétele, a mozgalmon belül jó szel-

lemű közősségek kialakítása. 
Mindezzel együtt — hangsúlyoz-
ta dr. Nagy Sándor — a KISZ 
munkájának leglényegesebb cél-
ja a fiatalok nevelése. Az ennek 
érdekében teljesítendő legfonto-
sabb feladatok: az ideológiai-po-
litikai és a szakmai-tanulmányi 
nevelőmunka, valamint az érdek-
védelmi tevékenység továbbfej-
lesztése. Amikor a főiskola elis-
meréséről. kitüntetéséről döntött 
a Központi Bizottság, az említett 
területeken végzett jó munka, a 
szakmái munkában elért eredmé-
nyek. a, tanszéki képviseleti rend. 
szer működése, a KISZ-szervezet 
belső megerősödése, mind egy-
egy lépést jelentettek ehhez a 
választáshoz — mondotta beszéde 
végén dr. Nagy Sándor, majd át-
adta a KISZ KB Vörös Vándor-
zászlaját Nagy Józsefnek, a főis-
kolai ifjúsági szervezet titkárá-
nak. 

Ezek otán a Központi Bizott-
ság titkára kitüntetéseket nyúj-
tott át az ifjúsági mozgalomban 
kiemelkedő munkát végzett hall-
gatóknak. Kiváló Ifjúsági Vezető 
lett Ombódi Katalin, Aranyko-
szorús KISZ-jelvényt kapott 
Csorba Edit. A KISZ KB Dicsé-
rő Oklevelében részesült Gera 
Zoltán, Hollandi Mária és Tóth 
István. 

A kitüntetések átadását köve-
tően az intézmény ifjúkommu-
nistáinak nevében Nagy József 
mondott köszönetet a vándor-
zászlóért. Beszédében szólt a fő-
iskola ifjúsági mozgalmi életének 
az elmúlt években bekövetkezett 
fejlődéséről, arról az útról, amely 
elvezetett a Vörös Vándorzászló 
elnyeréséhez. Ígéretet téve a főis-
kolai KISZ-élet további fejlesz-
tésére, kijelentette: ez annál is 
inkább kötelességük, mert a főis-
koláé már nemcsak egy KISZ-
szervezet a sok közül, hanem 
olyan, amelynek tevékenységével 
a jövőben példát kell mutatnia. 

A- főiskolai ünnepség az intéz-
mény hallgatóinak rövid zenés 
műsorával ért véget. 

Operett-királyság -
avagy a főiskolai diákhét közelképe 

kudarccal, 
A szegedi felsőoktatási intéz-

mények több színvonalas diákha-
gyománnyal büszkélkedhetnek. 
Elég csak a JATE—VESÉ-re. a 
BÖLHE-re. a JOGASZHÉT-re, 
vagy a SZOTE TORTA—TÜRAl-
ra gondolni. 

A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán is ilyesfajta hagyomány 
meghonosítására törekedtek a 
szervezők, amikor a FIN kereté-
ben — az idén először — főisko-
lai Diákhetet rendeztek. A több 
nap06 rendezvényisorozat célja 
nyilvánvalóan az lett volna, hogy 
oktatcfc és hallgatók — egymás-
nak görbetükröt állítva — együtt 
szórakozzanak, hogy pár órára 
megszűnjön közöttük a hivatalos 
„három lépés" távolság, s hogy 
a diákok egymáshoz is közelebb 
kerüljenek. Ez lett volna a cél, 
s hogy mégsem valósulhatott 
meg. ennek több oka van. n» ne 
vágjunk a dolgok e lé . . 

A hallgató is ember 
hirdette kortesbeszédében a 

másodéves király-jelölt és ígére-
tet tett a koedukált kollégiumok 
megszervezésére, valamint az egy-
napos tanítási hét bevezetésére. 
A negyedévesek trónkövetelője 
ujy-munkaruha .(falevél) haszná-
l t a i fegygge yjfttástfit.. « diák-

házaspároknak albérletként az ú j 
Hungária Szálló szobáit ígérte. De 
hiábavaló volt a jelöltek minden 
igyekezete, mert a nép III. éves 
László mellett tette le voksát, s 
dobhártyát repesztő hangorkán-
nal követelte beiktatását. Az ün-
nepélyes trónfoglalás után III. 
éves László királyi ukázban is-
mertette ' törvényjavaslatait és 
szankcióit a volt uralkodó osz-
tály tagjaival szemben, majd 
hosszas éljenzések közepette ki-

hírriefTe az elkövetkezendő udva-
ri játékok helyét és idejét. 

Főiskolai Elit Cupa 
azaz, a FEC elnyerése volt a 

tét az évfolyamok közti tréfás 
vetélkedőn. Volt itt minden, ami 
egy szellemes vetélkedő elenged-
hetetlen feltétele. Táncverseny és 
kézenjárás, hangszergyűjtéssel 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

Iitaar—diáh koncert rögtönzött induló»»! 

Miért, hogyan lehetett kiváló? 
(2. oldal) 

Diákszínpadainkról 
(5. oldal) 

Országos felsőoktatási értekezlet 
(S. oldal) 

Sportesemények 
(7. oldal) 

Tudományos emlékülés 
A Magyar Tanácsköztársaság 

kikiáltásának 60. évfordulója 
tiszteletére tudományos emlék-
ülést rendeztek március 16-án a 
JATE, a SZOTE, a tanárképző 
főiskola, az MSZMP szegedi ok-
tatási igazgatósága, a marxiz-
mus—leninizmus tanszéki és a 
Magyar Történelmi Társulat 
Csongrád megyei csoportja A ju -
bileumi emlékülésen áttekintet-
ték a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalmat követő magyaror-
szági forradalmi változásokkal, a 
Magyar Tanácsköztársaság kiki-
áltásával kapcsolatos tudomá-
nyos eredményeket, országos és 
megyei tapasztalatokat. A meg-
hívottak között a tudományos 
emlékülésen ott volt dr. Koncz 
János, az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának titkára, dr. 
Kahulits László, az Oktatási Mi-
nisztérium főosztályvezetője és 
Horváth Árpád, az MSZMP KB 
munkatársa is. 

Elnöki megnyitót dr. Szilágyi 
Júlia, az oktatási igazgatóság ve-
zetője mondott. Ezután dr. Rácz 
János tanszékvezető egyetemi ta-
nár tartott előadást: A Magyar 
Tanácsköztársaság és a társadal-
mi haladás címmel. Előadását 
korreferátumok követték. Dr. 
Fehér István tanszékvezető főis-
kolai tanár a Tanácsköztársaság 
politikai-hatalmi rendszeréről, dr. 
Koncz János Az értelmiség és a 
Magyar Tanácsköztársaság cím-
mel, dr. Czagány László, a Ta-
nácsköztársaság gazdaságpoliti-
kájáról, dr. Imréné dr. Baranyai 
Róza adjunktus az 1919-es szo-
cialista forradalmi rend szociál-
politikájáról, dr. Földváriné Ko-
csis Luca tanársegéd a Tanács-
köztársaság Csongrád megyében 
címmel mondotta el tudományos 
értekezését Az emlékülés dr. Szi-
lágyi Júlia zárszavával fejező-
dött be. 

Kiváló Kollégium avatása 
Március 21-én avatták kiváló-

vá a József Attila Tudomány-
egyetem Hermán Ottó Kollégiu-
mát. Az MTA újszegedi Bioló-
giai Kutatóközpontjában rende-
zett avató ünnepségen dr. Rácz 
János, oktatási rektorhelyettes 
köszöntötte a megjelen oktatókat, 
hallgatókat, az Oktatási Minisz-
térium képviselőt: Tarnócz Már-
ton főosztályvezető-helyettest, 
Miklós Imre főtanácsost Fock 
Erzsébet főelőadót, Tóth Zoltánt, 
a KISZ KB osztályvezetőjét, Fab-
riczky Andrást, a KISZ KB mun-
katársát, Tóth Zsuzsannát, a KISZ 
Csongrád megyei . Bizottságának 
t i tkárát Polyák Gabriellát, a vá-
rosi KISZ-bizottság iskolafelelő-
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szólt az eredményes szakmai-ta-
nulmányi munkáról, értékelte a 
kollégisták társadalmi és közéleti 
tevékenységét magas színvonalú 
ideológiai és kulturális munká j á t 

Hangsúlyozta, hogy a „Kiváló 
Kollégium" cím elnyerése több 
éves, lelkiismeretes munka ered-
ménye; mint egy folyamat egyik 
állomását kell értékelni, s ezen az 
ünnepen is azt kell keresni, ami 
a folytatáshoz segítséget nyújt. 

A kollégiumi munkában min-
denki megtalálhatja a maga fel-
adatát, s ez alapfeltétele annak, 
hogy az intézmény betöltse hiva-
tását; szocialista szakembereke* 
neveljen. 

Tóth Zoltán ezt követően átad-
ta a KISZ Központi Bizottsága 

A Kiváló Kollégium címet tanúsító oklevél átadás» 

séí. dr. Székely Sándort, a tudo-
mányegyetemi pártbizottság tit-
kárát, dr. Csernus Sándort, a 
JATE KISZ-bizottságának titká-
rát. 

Tarnócz Márton a kollégium 
munkáját értékelve kiemelte: az 
önkormányzat valamint a diák-
és állami vezetés kapcsolata pél-
dásan jó, biztosítani tudja a bel-
ső erők maximális kihasználását. 
Szólt arról, hogy a kollégium kö-
zössége aktív, rendszeres politi-
kai munkát végez, sajátos ren-
dezvényei is vannak, például a 
külföldi hallgatók nemzeti ünne-
peihez kapcsolódó, politikai töl-
tésű programok Az intézmény 
elsődleges célja, hogy bekap-
csolódjon a szocialista szakem-
berképzésbe, s ehhez a szakcso-
portrendszer. a különböző művé-
szeti körök, a pedagógiai kör sok 
segítseget nyújtanak. Jó a sport-
munka. sokoldalú kapcsolatot ala-
kítottak ki az egyetemi párt- és 
KISZ-szervekkel, s a többi kol-
légiummal. 

Ezt követően a KISZ KB ne-
vében Tóth Zoltán köszöntötte a 
kollégium közösségé)« KiemaÜes 

által adományozott kitüntetése^ 
ket a kiemelkedő munkát végzett 
hallgatóknak. Aranykoszorus 
KISZ-jelvényt kapott Szabó Gá-
bor volt kollégiumi titkár, a KISZ 
KB Dicsérő Oklevelével tüntették 
ki Deák Pétert és Font Zoltánt. 

Az elismerő szavakért Font 
Zoltán, a Kollégiumi Bizottság 
titkára mondott köszönetet majd 
Tarnócz Márton átadta a „Kiváló 
Kollégium" cím adományozásáról 
szóló oklevelet dr. Rácz János-
nak, akitől dr. Kozma László a 
kollégium igazgatója vette á t 

Kiváló Munkáért kitüntetéssel 
jutalmazta az Oktatási Miniszté-
rium dr. Kozma Lászlót és Me-
gyeri Árpádné kollégiumi t aná r t 

Ezt követően a társkollégiumok 
képviselői köszöntötték a „her-
manosokat", majd az egyetem 
állami és ifjúsági vezetői, dr. 
Rácz János. dr. Csernus Sándor, 
dr. Tandori Károly, a Természet-
tudományi Kar dékánja, vala-
mint Tarcsay Tamás, kari KISZ-
titkár jutalmakat adtak át a kol-
légium régi és mostani lakóinak. 

Az avatóünnepség a DlVSZ-in-
duló akkordjaival zárult. 
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