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Általános iskolai tanítók tanári átképzése
a Pedagógiai Főiskolán
Felszabadulás utáni kultúrpoliti- jelentőségét nem látják világosan és
kánk egyik legjelentősebb állomá- magántanulóink folyamatos tanulásának kell tekintenünk az általá- sát akadályozzák. Ezek az elvtárnos iskolák szervezését és folyama- sak gondoljanak arrai hogy a kádetos kiépítését. — Ez az iskola je- rek helyes nevelésével, szakmai és
lentette alapját annak a zsákutca- politikai tudásuk fejlesztésének lenélküli iskolarendszernek, mely dol- hetővé tételével öntudatos és a sogozó népünk teljes egésze számára ronkövetkező feladatokat még eredmegnyitotta az uta>t a középiskolák ményesebben elvégző munkatársaés felsőoktatási intézmények felé.
kat kapnak. — A jelen
feladatait
Általános iskoláink a szocializ- meg kell oldani, de szűklátókörűén
mus építésében előttünk álló hatal- lenne, ha a holnap nagyobb feladamas feladatokat csak kellő számú tainak elvégzésére megfelelő építő
és megfelelő felkészültségű szakta- ket nem nevelnénk.
nár segítségével tudják megoldani.
Tanügyigazgatási szerveink kö v
— A négy pedagógiai főiiskola je- vessenek el mindenl. hogy a főislenleg még nem tudja kielégíteni ro- kolai képzésben résztvevő nevelők
hamosan fejlődő általános iskolai munkáját' akadályozó objektív nehálózatunk szaktanárigényét, ezért hézségeket elhárítsák és fokozat!
közoktatásügyi
kormányzatunk a segítéssel, de ellenőrzéssel is azon
pedagógiai
főiskolák
feladatává legyenek, hogy magántanulóink váltette, hogy az általános iskolák fel- lait kötelezettségüknek eleget tehesső tagozatáhan működő tanítói képe- senek.
sítésű nevelőket hároméves főiskoDe ez. csak a kérdés 4 egyik ollai magá'ntanulás során olyan sza- dala. Mutatkoznak itt más hiányoskos nevelőkké képezzék, akik •poli- ságok is.
tikai meggyőződésük mellett magas
A hallgatók felvételénél a meszakmai tudással rendelkezve, meg gyék nem mindig jártak el kellő
tudnak felelni az általános iskolák körültekintéssel s ennek ellenőrzékövetelményeinek. Ezzel egyúttal le. sénél mi is gyakran elmulasztottuk
hetöséget icrdott arra is, hogy a mult a kötelező éberséget. Felvételt nyerrendszer hibája miatt továbbtanulni lek olyan hallgatók is, akik pártunk
•nem tudó tanulóink tanári oklevelet és dolgozó államunk célkitűzéseit
szerezhessenek.
még nem tetlék magukévá s PolitiA szegedi Pedagógjgi Főiskola to- kai öntudatuk hiányossága miatt a
vábbképzési csoportja szervezi és szaktanári képzés komoly követelirányítja a Főiskola valamennyi ok- ményeit nem vállalják. A dolgozó
tatójának egyöntetű és lelkes támo- nép állama nagy anyagi ddozatot
gatása mellett. Bács, Békés, Cson- hoz hallgatóink képzéséért, Ezt a
grád és Szolnok megye, szaktanár- segítséget csak azok vehetik igényképzésben résztvevő, mintegy 1400 be, akik lelkesen csatlakoznak a
nevelőjének képzését. Ellátja őket szocializmust
építő értelmiségünk
tematikával,
jegyzetekkel, szervezi legjobbjaihoz. Vegyék tehát számba
részükre a konferenciákat, vizsgá- erőiket. Jó szervezéssel, kitartással
kat és a nyári előkészítő tanfolya- és folyamatos tanulással a feladamokat. Az eddigi
gyakorlattal tok elvégezhetők. A ma nevelőjének
szemben magántanulóink a folyó optimizmusa és szívós
kitartása
tanévben félévi kollokviumot is tet- kell, hogy eltöltve azokat', kik szaktek. A félévi kolloikviumok lehetővé tanári képzésre
vállalkoznak.
tették, hogy a hallgatók felmérjék
Különösen komolyan kell felvetlélévi munkájuk eredményét, felis- nünk ezt a kérdést most, amikor jemerjék tanulásuk eddigi hiányossá- lenlegi képzési formánkat a Szovgait, hogy azokat az évvégi vizs- jetunió tapasztalata és gyakorlata
gákra kiküszöbölhessék. A félévi nyomán levelező oktatássá szervezkollokviumok emellett a tananyag zük át. Ezzel megnő a tekintélye és
kettéválasztásával, a számonkérés társadalmi megbecsülése ennek a
ösztönző hatásával bizonyos fokig képzésnek, de egyúttal fokozódik a
kiküszöbölik az éwégi kampányta- követelmény is a hallgatók felé,
nulást és így segítséget nyújtanak a hisz a szocializmus útján nagy lépvizsgákra való felkészülésre.
tekkel haladó népgazdaságunk is foA félévi kollokviumok 3.5-es át- kozottabb követelményeket támaszt
laggal zárultak. Nem lehetünk meg- építőivel szemben. Főiskolánknak
elégedve ezzel az eredménnyel, kü- tnost az a feladata, hogy a Megyei
lönösen nem akkor, ha a kollokvi- Tanácsok Oktatási Osztályaival és a
umokról távolmaradtak nagy számá- szakszervezeti szervekkel, szorosabbra is gondolunk. A hallgatók 21 ra fűzze a kapcsolatot, a magártaszázaléka nem jelent meg a kitűzött nulók segítése és a
szaktanárképidőben a kollokviumon. Ezek részé- zés tervének teljesítése érdekében.
í-e egyébként március 14-én utóPedagógusaink
többsége látja,
kollokviumot engedélyeztünk.
hogy megnyíltak a tanulás lehetőséMi lehet a távolmaradás oka?
gei és éli is ezzel a lehetőséggel. A
Kétségtelenül
vannak objektív hátul kullosóknak azonban meg
okai is. Nevelőink túlnyomó több- kell magyarázni, hogy az alkotsége becsületesen kiveszi részét a mányban biztosított tanulási lehetőfalu szocialista építéséből, sokoldalú ség nemcsak jog. hanem kötelesség
és felelősségteljes iskohai és isko- is — hazafias kötelesség. Gazdasági
lánkivüli munkát végez. Még min- sikereink mellett meg kell teremtedig akadnak azonban jelentős szám- nünk szocialista kultúránkat is. Ez
mal olyan helyi társadalmi és gaz- hatalmas és szép feladat. — Doldasági funkcionáriusok, kik nevelő- gozó népünk és pártunk joggal elink r.zakmai és politikai fejlődésére várja, hogy ebben a munkában pekiválóan alkalmas szaktarári képzés dagógusaink az élen járjanak.

„Nem l e h e l ú j t á r s a d a l m a t é p í t e n i ú j par a n c s n o k i g á r d a n é l k ü l . . . Az a fő, h o g y
a f ő i s k o l a i d i á k o k - m u n k á s o k és p a r a s z t o k ,
párttagok é s p á r i o n k í v ü l i e k m e g é r t s é k
és t u d a t o s a n . . . be is töltsék ezt a m e g tisztelő szerepet".
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A Fizikai Kémiai Intézet tudományos kutatásaival segíti a szegedi üzemeket
Nagyon sok tudományos eredmény, a felfecbzésck egén* sora tanúskodik arról, hogy országunkban e téren eddig soha nem tapasztalt wéretü
fejlődés kezdődi) t meg. Szocializmust építő államunk hatalmas perspektívák és feladatok élé állította szakembereinket. Pánink és kormányzatunk bőkezű támogatásban részesíti tudósainkat, tudományos inféze einkel, igy a tudomány nagyszerű és eredményes kibontakozásának lein"
tősége és fetté ele biztosítva van. A szocializmust építő országokban a
tudománynak az a hatalmas fellendülése törvényszerű jelenség.
A» Szovjetunió
tapasztalatai
és
eredményei bizonyítják, hogy a gyakorlat és technika a tudomány állá'
sá'ól függ. a tudomány pedig a gyakorlattal legszorosabb összefüggésben van. A tudománynak a gyakorlattal, a termeléssel való szoros kapcsolata, a tudományágaknak 'és' «
termelésnek a koordinálása és egysége tette lehetővé, hogy a szovjet
tudomány az 5 éves tervek iegnehezebb technikai problémáit is v mego'dotla, .,A tudomány adatait, eredményeit — mondotta Sztálin elvtárs
— mindenkor a tapasztalat és
a
gyakorlat ellenőrizte.'4
Hazai tudományunk is csak akkor
tehet eleget nagy hivalásának, ha
a gyakorlatban ellenőrzi
eredményeit és maga is igyekszik tanulni
a dolgozók tapasztadataiból, ötéves
tervünk győzelméért folyó küzdelem
¡innál eredményesebb lesz,
minél
jobban összehangoljuk a termelés
és tudomány munkáját. A tudomány
és az
ipari
termelés szociálist»
együttműködésének
hazánkban is
számos példája van.
A Szegedi Egyetemnek is több intézete szocialista
szerződést kötött
számos üzemmel, hogy tudományos
munkájukkal, elméleti felkészültségükkel az üzemeknek a termelésben
segítségükre legyenek. A tudomány
és a termelés szofos szocialista kapcsolata oiyan fejlődés, melyet országunk gyors gazdasági és kulturális felemelkedésének érdeke megkövetel, Hogy továbbhaladjunk ezen az
úton,' mindenekcüfítt több üzemmel
kell egyetemi intezeteinknek 'szocialista szerződést kötnie.

A Szegedi Egyetem Fizikai Kémiai
Inlézete korróziós kutatásával már
több üzemnek segítségére volt.
A
Késárugyárnak egy speciális savjelzőt készített, melynek fethasználásá
val ki lehetett iktatni a magasnyomású, jelentős selej'et okozó, fémbe
(Havonta liiOO Ft
pénz. és

vonta lúOO Ft
megtakarítást jelent.
A Fizikai Kémiai Intézet ugyanakkor szocialista
együttműködési
szerződést kö'-ött a Szegedi Hűtőipari Vállalattal is. Az Intézet elvállalta, hogy a sóié jéggenerátor tartály
és a sólébe merülő jégcellák korrodeálásának ' csökkentésére
eljárást
dolgoz IS és annak technológiájára
az üzem szakembereit betanítja. A
szerződé» megkötése óta még csak
rövid idő telt el, de az eddigi kísérletek eredményei i s azt mutatják,
hogy a problémát sikerül megoldani.
Mindiczek az eredmények azonban,
úgy érezzük, csak a kezdet skerei'
nagyon sokat
keil
'tükrözik.

baktériumok által tönkretett vasgázcső a Szegedi
Gázüzemből
munkaerő
megtakarítás.) Sikerült lennünk ezen a vonalon, hogy pélmegoldania a vállalatnak — az in daképünk. a nagy Szovjetunió ered
tézet segítségével — a távolsági ményeit megkőzc'í'hcssük.
szállítás aíáttl termékek korrozióját
Balog Jáno«
is fémbarnító bevonattal. Ez hatanársegéd
Szulfát.redukáló

A magyar-szovjet barátság jegyében

közvetett segítségével lehetővé tet'e jet film ünnepének megrendezése 'tenépühk anyagi és kulturális felcmei rén.
kedését, Ez a nyolc eszVndő az álFilmpropagandistáink
lamok közötti új és a történelemben
vegyenek példát
azelőtt ismeretlen baráti kapcsolat
tükre.
Csiszár Mihály , jogikari Gyetvai Er.
zsébet és Balog Sándor orvoskari, év
Ilyen b a r á t s á g c s a k a k ö l c s ö n ő s m e g é r t é s e n
Simon Ferenc II. K. mat. fiz. film.
propagandistákról. Vannak azonban,
és barátságon épülhet ,
akik munkastílusban
még
igen
Az MSZT TI. kongresszusának be- várakozással tekintenek a bemuta messze járnak az +említett evtársakszámolóiból és a
hozzászólásokból tásra kerülő szovjet filmek elé. Ez lól. A többi közöt - Marosfalvi MálKeller Júlia,
világosan kitűnik, hogy mit jelent az érdeklődés nem egyszerűen a kul- ta. Honvéd , Erzsébet,
Kovács Gizella gyógyszerész-hallgaszámunkra egy hatalmas, erős szocialista állammal való barátság
A turális igény kielégítése utáni vá- tók, akik tanulhatnának lelkesedés'
magyar-szovjet barátsági, együttmű gyakozás, hanem egyszersmind kife- a jó filmpropagandistláktól.'
ködési és kölcsönös
segélynyújtási jezője annak a törekvésnek, hogy a •' A' budapesti Eötvös Lóránd TudoFőiskoIáVal
szerződés megkötése óta öt esztendő filmeken keresz'ül megismerjük a mányegyetemmel és a
versenyben állunk, hfyy minél töbtelt el és azóta felismertük, hogy ez
szovjet
nép
életét,
munkáját,
alkoben látogassák
területünkről
a
a szerződés népünk szabadságának
fokozottabb
és további falemelkedésének b'ztosí- tásait és kultúráját és
azokat ha- szovjet filmeket, czér"
téka. A hazaszeretet fogaima tehát zánk szocialista építésén
keresztül mértékben kell teljesítenünk feladatunkat. A Szovjet Film Ünnepét c4®k
bővült, mert a mi hazánk szeretete
gyakorlatilag
felhasználjuk.
Mind- aikkor ünnepeljük mél'óan, ha a ka
elképzelhetetlen a szovjet nép szeSzegedi ri akcióbizottságok a Magyar-Szovretete nélkül. Ha szeretjük "szabadi" ezek tudatában az MSZT
ságunkat és kívánjuk népünk boldo- Egyetemi és Főiskolai
szervezete jet, Barátsági Hónap bizto'skezű v i gulását lehetetten nem gondolni ar jobb munkát kíván végezni a szov- zetői lesznekra a népre, mely szabadságot adott
és utat mutatott.
Hazánk gazdasági és
kulturális
DISZ TÁGGYŰLÉS Á J O G I KARON
fejlődésének záloga ez az örökérvéA szovjet-jogi
tanfolyamról
nyű barátság volt és lesz a jövőben
Lezajlottak
a II. félév első DISZ
A hozzászólók foglalkoztak legSzocialista
jogrendszerünk
tc-j heisz Emil professzor: ,,A bűncse- is, de ezt a barátságot mélyebbé és taggyűlései a Jogi Karon. A tag- fontosabb feladatunkkal, a munkatartalmasabbá
kell
tenni.
,.Az
MSZT
vábbi megszilárdításában
minden <lekmény fogalma a szovjet bűn.
távolról sem vontig, be tagjai gyűlések hangulata harcos, forra- fegyelem megszilárdításával, a fojogász, de ezen fúlmenőleg minden i tetőjogban" c. közelmúltban
tar- még
sorába
mindazokat, akik igaz bará- dalmi volt, ahol a DISZ-fi a tal 0 k lyamatos tanulással s érintették a
dolgozó számára is komoly segítsé- tott előadása után Simonyi Sán- tai a Szovjetuniónak"
— mondotta bátran alkalmazták a bírálatot és DISZ-munka minden területét. A
get nyejt a Magyar Jogász Szö- dor elvtárs, a II. évfolyam DISZ- Kelen Béla elvtárs, az MSZT főtit- önbírálat ot, a nevelésnek kitűnő DISZ csoportvezetők kivétel nélkül
vetség Szfegedi Csoportjának és az tilkára kijelentette, hogy az elő- kára.
eszközét. Nézzük meg az első évfo- mind hozzászóltak, bírálták a csoMSZT jogi szakosztályának
ren- adáson másfél óra alatt a szovjet
lyam taggyűlését közelebbről:
portjuk munkáját, kiemelték a jóEz a megállapítás különösein vodezésében megindult
TII.
Szov- jog terén annyi új szempontot és
Módlics elvtársnő, alapszervezeti kat és hanyagokat, de önmaguk hinatkozik
egyetemeinkre,
ahol
az
jetjogi Tanfolyam. E tanfolyam elő- tapasztalatot
szerzett,
amennyit
titkár a taggyűlést' megelőzően két báit sem takargatták. Rajtuk ktvül
adásai — amelyeket január
20-3 csak hosszas tanulás útján tudott MSZT egyes karokon szinte viasza nappal hamarabb elkészítene u be- még 18 hozzászóló volt és ezek *
vonult
és
feladatát
más
szervezetekóta minden második
kedden este volna elsajátítani. Simonyi
számolóját és bemutatta a DISZ- hozzászólások
elvmind
tartalmasak
6 órakor tartanak meg a jogi ka- társ és még sokan mások állan- re ruházta át. Az MSZT nem lehe- bizottságnak. Ez lehetővé tette, voltak, kivéve Tknár József hozzámásodrendű
tömegszervezet.
mivel
ron — az élenjáró szovjet jog- dóan gyarapítják tárgyi
ismere- éppen ez a szervezet hivatott
a hogy a beszámolót alapos körülte- szólását, aki csak frázisokat hangoztudomány
eredményeit ismeitetik teiket, szorgalmasan eljárnak
az magyar-szovjet barátság elmélyítésé, kiméssel megvizsgáljuk és konkrét tatott és elfelejtett őszinte önbírála.
m'ag és rámutatnak azok gyakor- előadásokra.
tot gyakorolni a politikai óráról való
re
Meg kell javítani az egyetemi jelenségekkel gazdagítsuk.
lati alka'mazásának a módjaira is.
Sajnos azonban a tanfolyam olő. MSZT szervezetek munkáját,
A titkár elvlársnő beszámolóját távolmaradása miatt.
hogy
Az előadók a jogtudományi kar adásait ?. népi ülnökök és a bíifjúságunkkal, jól megismertethesse érdeklődéssel hallgatták végig a
A taggyűlésen résztvettek An.
tanárai, továbbá gyakorlati
jogi rák nem látogatják
kellőképpen, és még jobban
megszerettesse
a DISZ-fiatalok, mert nem volt szászakemberek közül kerülnek ki.
pedig ők is sok tapasztalatot sze- nnav Szovje'nniót Nem szabad meg- raz és unalmas, hanem mindvégig talffi György professzor és Bot'n
A tanfolyamon a szovjet polgári rezhetnének. Régen a jog a
ny'Jatko/atok tartalmas és érdekes- A bírálat Ödön tanársegéd elvtársak is és jema- engedni a béléoésí
és büntető eljárási jogok, vala- roknyi uralkodó osztály eszköze "svszerű
kitö'tésével.
mint az a
lenlétükkel a taggyűlés tekintélyét
mint n fö'djog és a
kolhozjog veit a dolgozók elnyomására, ma Bölcsészkaron történt, hanem
a hangja is megcsendült a beszámoló- emelték. Piskolti Sándor párttitkár
ban
a
DISZ
vezetőség
tagjai
felé,
köréből összesen 12 előadást tar- viszont a jog a
dolgozó milliók szcrve'el tagiait nevelni, oklatni és
DISZ csoportvezetők felé és egyes elvtárs is hozzásaólt, az ifjúság szotanak. A tanfolyammal
párhuza- fegyvere a szocializmus
építésé- működtetni kell.
niosen szakmai továbbképző ele- ben. Ezért a Jogász Szövetség élőszemélyek felé is. A
beszámolót cialista Szellemben való neveléséről
1953 februárjában hazánkban ha- élénk vita követte, hiszen a jó be- beszélt, megjelölte azt az utat, ameidássrrozat is indult. A jogi kat adásai nemcsak a hivatásos jogá|
todszor
rendezik
meg
a
Szovjet
hallgatóságának
©gyrésze
már szokat kell, hogy érdekeljék, haszámoló utón nem maiad el söha a lyen az első évfolyam DISZ-=r:'
felismerte ezeknek az
előadások- nem a dolgozók szélesebb körét is. | Film Ünnepét. Egyre több azoknak hozzászólás.
zete újabb sikereket tjrlj.el
dolgozóknak a száma, akik líagy
nak hatalmas jelentőségét. SchultKözel nyolc esztendeje, hogy a
szovjet' hadsereg nagy véráldozatok
árán felszabad II ott a
országunkat,
megnyitotta előttünk a fejlődés beláthatatlan távlatait és a szovjet nép
baráti támogatásával,
közvetlen és
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Az e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i DISZ bizottság
választmányi üléséről

A Természettudományi Kar
Vizsgabizottságának I. félévi munkája

a vizsgabizottság tagjai nem ]
A vizsgabizottság tagjainak taságnaic súlyos visszaüté&ei mutat, pasztalatai
egyes intézetek elttkészj o « u n alapján
megállapítható
koznak.
káját fogják ellenőrizni,
,
hogy nem elegendő csupán a
Meg kell emlékeznünk funkcioná- volti
vizsgaidőszakban ellenőrizni az inriusaink példamutató tanulmányi tézetek
hanem
az
ellenőrzést
évfolyamon-,
és a hallgatóság munkáját,
munkájáról.
illetve
szakcsoportonként
mert
amint
a Módszertani Bizott- ként,
Az egyetemi és főiskolai DISZ.
hajtják végre, vagyis egy-egy vizsság
elnöke,
Koch
Sándor
professzor
bizottság átlageredménye 4,92,
gabizottsági tag kíséri figyelemmel
igen helyesen megállapította.
a Bölcsészkari vezetőségé 4.95,
minden olyan
intézet
munkáját,
az I. orosz szakos
vezetőség
amely a hozzátartozó szakcsoporta vizsgaidőszak tulajdonképpen
eredménye 5.
tal foglalkozik. így bztosítva van
a félév első napján kezdődik.
A második félévben eddigi
az összehasonlítási alap a különeredményeinket továbbfejlesztve har, Ez a gondolat vezette a vizsgabizott- böző intézetek
előkészítő, illetve
colnunk kell a tanulmányi fegyelem ságot arra az elhatározásra, hogy vizsgáztatási módszere között.
megszilárdításáért. Az Egyetemi állandó jellegű bizottságként műA vizsgabizottság egyik legfontoPártbizottság elvi iránymutatása ködik a II. féüév folyamán is, szo- sabb feladata lesz, melyet a fenti
alapján, szoros kapcsolatban az ál< ros kapcsolatban a Módszertani Bi- javaslatok végrehajtásával meg i*
lami szervekkel, a DISZ tagságot zottsággal. A vizsgaidőszak alatt tud valósítani, hogy
a folyamatos tanulásra, a rendelke- a* ellenőrzést intézetenként végez"
biztosi sa a hallgatók részérő'
zésre álló idő maximális kihaszná- tűk, egy-egy
vizsgabizo'tságt tag
a folyamatos tanulás megváló*
lására, a hazafias helytállásra, éber. ellenőrzése alá egy, legfeljebb két
sítását,
siégre, az ellenség elleni tudatos tö- intézet tartozott. Mivel részben kirém-egharcra kell nevelni. Komoly fel. fogások merülhetnek feJ azon
í az intézetek, a tanszemélyzet
adatot jelent a szakmailag kiváló, erén, hogy a vizsgabizotlsági ta- széről a hallgatók munkájának ütepolitikailag megbízható káderek ne. gok saját intézetükben végeznek mes. állandó ellenőrzését, meiy összfogjuk
velése.
ellenőrző munkát.
ami esetleg a munka eredményeként el
Éhben a munkában nagy segít,
tárgyilagos véleményalkotást befo- érni, hogy a hallgatóság nem csuséget jelent az első félévben
lyásolhatná, másrészí nincsen kel- pán azért fog lanulni, hogy félév
létrehozott tudományos diáklő összehasonlítás1! alap az egyes végén valamilyen érdemjegyet szekörök rendszere.
szaktárgyak előkészítő
módszere, rezzen, hanem, hogy egyetemi évei
A választmányi ülésen résztvevő valamint a vizsgafeltélelek értéke* alatt biz*os tudást szerezve, tanulelvtársak alaposan megtárgyalták a 'ése terén sem egy-egy
szakcso- mányai befejeztével minél eredmétitkári beszámolót. Számtalan
porton belül, a Szakszervezeti Bi- nyesebben felelhessen meg a reaDISZ-munka szempontjaiból fontos zottság képviselőjének javaslatára a váró feladatoknak.
kérdést vetettek fel. B a k o s elv. II. félévben
TTK VizsgabiAití-sága
társ az él etilül elszakadt funkcionáriusok kérdésével, V i r á g h Szabolcs elvtárs az egyéni nevel'és és
a formális DISZ-tagság problémájával foglalkozott.
Az értekezlet
DISZ»csoportökban
tovább
Ragyogó jövót csiszolt ki a párt,! A
résztvevői számára
iránytmutató serdülő, alkotni vágyó ifjúságunk igyekezzenek javítani azt a szelvolt T a r i elvtárs, az EPB képvi. előtti Gondtalan tanulási lehetősé, lemet, ahol a csoport egésze tud
sütője, S a j t i hadnagy elvtárs és get biztosított, hogy vívjuk meg a befolyást gyakorolni az elmaradókS a v a n y a elvtárs, a Csongrád, csatát s vegyük be a tudomány ra.
megyei DlSZ-bizotfcság titkára hoz. várát.
Szervezzék meg a vizsgaidőszak
zászólása.
Sokrétű és nagy feladatai van-' alatti munkát; a csoportok kiérténak ebben a munkában DISZ-szer. kelő értekezleteit, a rászorulók
Lelkesen dolgoztak fiataljaink...
vezeteinknek.
A legfontosabbak segítségét.
Tanársegédek
munkája között
Ezek a feladatok munkánk végvan
a
tanulmányi
munka.
Vasárnap reggel 8 órakor lelkes tott mikrofonból vidám dalokat hozésében
csak! alapkövek, a feladat
Nézzük,
mit
is
tettek
ennek
érdea
Di$Z-ben
csapat fogott hozzá, hogy
parb\ak zott a szél. Időnkint
csoportonkint
kében az orvoskari DISZ-szerv eze- átérzése, az élő eleven kapcsolal
rendezze be a Béke épület előtli te. mentek a fiatalok fel a büffébe,
Pártunk
Politikai
Bizottsága tek,
különösen a
vizsgaidőszaik segíthet csak hozzá hazafias kötetel. A DISZ jól szervezte meg ezt ahol forró tea várta őket. Míg szürsze- alatt? A szakma szeretetére való k ^ é g ü n k , még jobb teljesítéséhez.
a munkát. A fiatalok
talicskákkal, csölték a forró teát, felvetődött a 1952. február 28-i határozata
rint a 24 éven aluli párttagoknak nevelés, a jó tanulás
érdekében
Virágh Szabolcs
ásókkal, nagykalapácsokkal
felfegy- szó a most épülő parkról is.
a DlSZ-szervezetekben kell végez- végzett munka soha
nem volt
Orvoskari DISZ-iitkár
verkezve kezdték meg a tér felásó— Padokat is kellene ide építeni,
feladatoknál.
A
fását és a meglévő kőkerítés lebon- hogy legyen mire ülni — mondta niük munkát. Erről a határozatról könnyebb más
Farkas elvtárs a
következőket DISZ megalakulása óta minden év.
tását. A fiatalok között ott voltak a egy ldpirult arcú vegyész.
mondta a K. V. június 28Jt ülé- bein határozottabban foglalkozunk'
Hogyan dolgoznak
TTK-sok, mat.fizesek és fizmatoaok,
— Lesz itt -még fa is, - nemhogy
eredményeként ezzel, de az általános fejlődésihez
geológusok, biológusok legjobbjai. A pad ne lenne. Hozunk a füvészkert, sén: „A határozat
a
kerületi
népnevelőink
meg kell, képest lemaradtunk. Az egyetemi
helyes szervezés
eredményeképpen bői — válaszolt társának Kovács a DISZ-ben komolyan
hogy
nőjjön
a
politikailag
iejlefi
vizsgákat
sokban
lehetne
hasona 100-nál több fiatalt 3 munkacsa- Attila.
Hosízú hónapok mulasztását szávezetők száma, ami törvényszerű- lítani
az
aratáshoz.
Többször
patra osztották, melynek tagjai a
molta fel Egyetemi
Pártbizottsáen
i)f
aga
után
kell,
hogy
vonla
a
hangsúlyoztuk,
nem
a
vizsgán
ala—
Szép
parkban
ltönnyebben
megy
munkacsapat vezetőjének
utasításai
gunk azzal., hogy február hó elején
DISZ-szervezet
magasabb
szinvana.
kulnak
ki
az
eredmények,
hanem
majd
a
tanulás,
szerint dolgoztak. Az egyik csoport
már évközben, — vetés, nevelés.— összehívta beszámolás végett kerü— Az biztos, majd
meglátjátok, lú nevelő munkáját."
ásott, a másik a
téglatörmeléket
De ezeket döntően befolyásolja a leti népnevelőinket. Valóban sokE
határozat
alapján
az
Egyeteérünk el a
hordta, a harmadik pedig a járda. milyen eredményelcet
elvtársak sem
alatti
mozgósítás, szor még a titkár
mi Pártbizottság fiatal
tanársegér vizsgaidőszak
nyáron.
szegélyt bontotta fel.
tudják,
hogyan
megy
a
kerületi
deinek nagyrészét az egyetemi és segítés, jó időbeosztás — aratás. népnevelő munka, pedig sokszor jó
Bár egész nap csípős, hideg szél
Beszélgetnek,
tréfálkoznak
egy. főiskolai DlSZ-szerve^etekbe irá.
Az
orvoskari
DISZ-ezervezetek
az
tapasztalatcserével tudnák
javííújt, a DlSZ.fiabalok mégis lelke. mással, festik a jövőt, amely kibon- nyitotta. Ennek jelentőség» abban
aratá« munkáját
lebecsülték
nz tani a munkát. Hogyan is kipják
se» dolgoztak. A terraszon felállí- takozik alkotó kezük nyomán.
áll, hogy nemrég végzett fiatal elv. idén. Ez a félév kétségkívül meg a szempontokat a
kerületben
társak közvetlenül ismerik hallga- könnyebb volt,
mint a tavalyi, az elvtársak? — Erre válaszolt Pctóink szakmai és politikai probléaz
első évfolyamot. Ez pán elvtárs népnevelő-felelős, miAz első g y a k o r l ó tanítási ó r á m gondolatai máit, gyakorlati tapasztalataik, eJ. kivéve
aztán egy kis kényelmességre adott kor mondja, hogy a 11 népnevelő,
méleti tudásuk nagy segítséget ad I indokolatlan okot
alapszervezeteAmikor az osztályba beléptem, a lyen azt mondltiák „Suszter, maradj egyetemi hallgatóink neveléséhez. | ínknelk. Csoda-e ezek után, hogy I a VI-os, Móra I., Rókiue I. alapj szervezetekben két hetenként járfiúk fegyelmezetten felálltaik és pár a kaptafánál",
a másik
helyen
Jelenleg 26 tanársegéd dolgozik ahol legnehezebb volt a
feladat, nak ki értekezletre és ugyanakkor
pillanat múlva felharsant a kedwes ,,nincs neked annyi pénzed, hogy ta- DISZ-szervezeteiiikben. Vannak ta* aránylag ott volt a
legjobb az
énekük. Utána sajtóbeszámoló köJ nulhass" Ezek utá n most már nem názsegédek, akik igen lelkiismere- tTedmény: az első évfolyamokon. be is számolnak utána a 'apaszta' lataikról szóban és írásban. Szemvetkezett. Nekem is oda kellett fi- sírtam, csak határtalan gyűlölet fo- tesen végzik
munkájukat, mint
Nem foglalkoztunk
szakérettsé- pontokat — mondja Horváth Istgyelnem. de most egész máshol jár. gott el az egész rendszer ellen, amely például Pete István
elvtárs, az gié, munkás, és paraszthailgatóink- ván elvtárs — döntően külpolititak a gondolataim. Eszembe jutott így elzárt minden lehetőséget a ta- Egyetemi DISZ-bizottságban.
Jól fcal olyan mértékben, ahogy
azt kából, vagy egy ú j kormányhatáaz a hosszú és küzdelmes út, amely nulás előtt.
végzi munkáját Szabó István, a megkívánja tőlünk a
párt. Nem rozatból kapják. —
idáig vezetett, hogy végre elérhetÁs. részesültek ezek a
hallgatóink
tem a vágyam, hogy taníthassak. A párt segítségével j u t o t t a m i d e Bö.esész karon Weisz Imre,
Szinte családokhoz szólóan tudmány Éva a TTK-n. Vannak azon- olyan mértékű segítésben,
amelyÉletem vágya, a régi álom, ime
ják levinni a szempontokat, hiszen
ban
olyan
tanársegédek
is,
akik
A
felszabadulás
után
a
párt
első
re
szükség
lett
volna.
A
lemaramegvalósult;
feladatai közé tartozott a tanulás lebecsülik a DlSZmunkát, de van- dás azonban nemcsak a vizsgaidő- 1 állandóan ugyanazt a 10—12 csálé.
problénem szak gyenge
lehetőségének biztosítósa és ennek nak DlSZ-szervezetek, ahol
munkájával
függ dot látogatják, s ismerik
Eszembe j u t o t t 1926 Síze,
tanársegédekre. 6soze, hanem gyökerei még
sekftségével juthattam most én is bíznak munkát a
mesz- májukat. De már várják is őket.
hozzájuk.
Minden
amikor befejezitem az elemi iskolát ide, az első órám megtartására. Meg. Ezeket a hibákat m Egyetemi Párt- szebb, a formális DISZ'tagság pro- ragaszkodnak
tárta blémájába nyúlnak
és nem tanulhattam tovább az ak- vallom kissé izgultam, amikor 36 bizottság a vizsgák idején
vissza,
mely gátlás nélkül vetik fe> kérdéseikori körülmények miatt, akkor sír- szempár tekint rám és várják tő- fel.
magában
foglalta DISZ-vezetóink ket. S ez is a helyes, amit a bolsetam először- Később cipészitanonc lem a kérdésekeit és az előadás megDÍSZ funkcionáriusaink becsülfelületes
káderszeinlélétét,
az vik agitációs módszer eredményezlettem és húztam a cipősládákkal tartását. de győzött bennem az a
jék meg tanársegédeink munkáegyéneikkel való
foglalkozás el- het: „az agitáció legyen konkrét
segítmegrakott kiskocsit az utcán. Az gondolat, hogy a dolgozó nép fiait
ját. adjanak feladatokat és bíhanyagolásé*. Ez volt munkánk fő és világos." — De elvtársi
iskolába menő „úri kölykök" csú- tanítom, akiknek már nem keli any.
rálják munkájukat, a tanársegéd
akadálya és nem azok a
kétség- ség nyújtásra is talált módet öreg
foltak, , húzza a szamár a kocsit". nyit szenvedni, a ü k előtt a tanulás
elv ársak viszont tekintsék DISZ
egyik csctelen objektív tényezők, hagy „a Margit elvtársnő, aki
korlátlan lehetőségei nyíltak meg a
Ekkor sírtam másodszor.
munkájukat megtisztelő feladatládnál, amikor a
családfenntartó
rosszul
megszervezett
kisvizsgák
nak
s az éhe.i
Amikor segéd lettem' többször boldog, szabad hazában.
csak akadályozzák
a
meglévő anya megbetegedett
próbálkoztam a tanulás lehetőségépanaszkodtak,
„ma.
Szabó Árpád
és érezzék azt, hogy munkájukkal könyvprobléimákikal együtt a folya. gyerekszájak
vel, de sosem sikerült. Az egyik he.
hogy
tegyen
IV. év. f . bölcsész hallgató a pártnak' felelősek.
matos tanulást. Vagy a rövid
és gam néztem utána,
időben
szétdarabolt
vizsgaidő- élelmük."
szakban nem lehet összefogni
a
Bizony az le előfordul, hogy
DISZ-szervezietet."
Sürgősen meg ft népnevelt család éppen útrakékell ezt Í6 oldani, de
senki ne
hogy-hogy
Ebben az évben sűrűn halljuk,! Érdeklődtünk tőle:
Persze azok a cséplőmunkások gondolja, hogy ezzel eltűnik min- szül, aimikor a messzi otthonából
főleg falvakban, hogy nem lesz ilyen kevés gabonája termett? Hi- még .szépen le is takarták a zabot, den nehézség a tanulmányi munka megérkezik a népnevelő és akkor
elég a kenyér, mert a roissz időjá- szen azt nem is kell mondanom, nehogy a „verebek kiszedjék belő- frontján.
a fogadtatás: „ne haragudjon, de
rás következtében rossz volt a ter- hogy erre a felelet csak az lehetett, le a szemet".
Ahhoz, - hogy jobb eredmények, jöjjön máskor." — És akkor a néphogy: hát tudják, hogy milyen
més.
Hát ime, így néz ki a „rossz ter- kel fejezzük be a
II. félévet, a nevelő kimegy máskor, zúgolódás
Nézzük meg. kiket találunk e bal- rossz, Száraz időjárás volt, hiszen més".
DlSZ-szervezeteknek sok mág mun- nélkül, mert ezt vállalta é& szívejóslatok sötét függönye mögött. Kik majd kisült minden kis növény. AtMindezekhez annyit, hogy a k u . kája mellett, feltétlenül meg kell
azok, akiknek kevés a kenyér, akik. tól neon riadt vissza, hogy megmu- lákok valóban minden eszközzel oldani a következő feladatokat a sen teszi.
nek olyan ,,rossz volt az időjárás és tassa nekünk padlását, mert hiszen arra törekednek, hogy a gabonát, a tanulmányi munkában:
Alapszervi titkár elvtársak!
Ne
a padlás üres volt, csak itt-ott egy- kenyeret elrejtsék, aiz állatokkal
kevés gabonájuk termett"?
Már most felhívni az évvégi hanyagolják el a kerületi népnevekét
ringy-rongy
hevert
a
„nagy
etessék fel, L)e népi
demokratikus komoly munkára a figyelmet. MegErre vonatkozólag hadd mondmegoldásra
váró
államunk, dolgozó parasztságunk és értetni, hogy aki nem fog most a lőket. Vannak
jak el egy példát a sok közül. A szegénységet" jelezve.
problémáik
is.
Megtörténik
a
VI-cs
termelőszövetkezeteink
jó
munkája
De
mi
nem
elégedtünk
tueg
a
legkeményebben
hozzá munkáié,
nyári szünidőmet otthon töltöttem
vagy i órát
egy dunántúli faluban, szüleimnél. „szegény padlás" megnézésével és nyomán gondoskodik arról, hogy hoz, .csúfosan elbukik' már évköz, körzetben, hogy fél
a mi kenyerünk, de ben.
kell várni, míg megkapják a szemOtthont artórfcodásom alatt a községi a háztáját is megtekintettük. És meglegyen
Vezetőségeink adjanak míig min- pontokat az értekezleten. — D.
tanács megkért, hogy segítsek a be- mo»t jött az a jelenet, araikor a gondoskodik arról is, hogy az ilyen
emberek méltó helyre jus- den segítséget, támogatást
szakgyűjtési munkában Munkánk köz nagy forróságban majd a szeme »szegén)/"
agitációs szempontokat is
tyiirs';
sanak. És a mi feladatunk abban
ben a r r a döbbentünk, hogy az sült ki a kutaknak. Ugyanis meg- áll, hogy a marxizmus-leninizmus érettségis, munkás és paraszt hall. nyújtani « sorbanállás
okáról
gatóinknak.
*
Támaszkodjanak
arra
találtuk
a
szalmakazal
alatt
az
el
egyik kuláknik az elvetett területfegyverével felfegyverezve az el- a Segítségre, amit a tanszemélyhez képest feltűnően kevés zaijtér- aem csépelt zabot. Persze arról, méletet a gyakorlattal összekapcsol- zet! elvtársak fognak nyújtani és a rémhírekről ls, melyek cl ¡«Inat;
mésé lett. (1 katasztrális hold föl- hogy a zab hogy került ide, ő nem va segítsünk pártunknak és álla- személyszerint foglalkozzanak ve- hozzánk is, de ntra mindig k c rii'
ide\'dön 117 kg). A begyűjtési állandó tudott, ugyani« a cséplés már meg- munknak a nagy munkájában.
lük a tanulópár, a konzultációk és elég hamar felszínre, liogy
bizottság elnökével együtt „tisztele- volt. De biztosan a cséplőmunkások
Deli István
intézetek segítésének
felhaszná- ben felkészüljön rá.
tünket tettük" a latiák Iskásán.
„felejto'ték itt" mondja ő.
orosz szakos hallgató lásával.

Az egyetemi és főiskolai DISZ.;
bizottság választmánya az egyetemi munka egy jelentós szakaszának,
aa első félévnejj lezárása után ült
össze, hogy eredményeik tükrében
mérje le, mit tettek az egyetemi
DISZ szervezetek pártunk Központi
Vezetősége 1952. június 28-i határozatának végrehajtása érdekében,
mennyit fejlődtek e munka során,
és mely területeken
mutatkoznak
súlyosabb lemaradások.
Székely Sándor elvtárs titkári be_
számolójában a nemzetközi helyzet
értékelése után a félévi vizsgák 'ér.
iékelésével foglalkozott. Megállapít o t t a , hogy az előző félév során javult hallgatóságunk munkája, elmélyültebbé. komolyabbá vált a tanulás. Ez a javulás azonban távolról
sem kielégítő, —
különösen gyenge még mindig
a helyzet a tanulmány ¡'fegyelem, a hiányzások és késések
területénA fegyelmezetlenség elleni harc még
nem vált tömegméretűvé
DISZ
szervezeteink feladata a megfelelő
közszellem kialakítása, melynek segítségével döntő fordulatot tudunk
elérni a fegyelmezetlenség elleni
harc során.
Az idei vizsgaidőszak munkája az
új vizsgarendelet alapján folyt. A
vizsgarendeletről szólva megállapíthatjuk, hogy az egyetemi oktatás munkájában komoly lépést jelent
dőre. Ezzel, az elavult számonkérési módszer helyébe, új,
a szovjet egyetemek munkájában kiválóan bevált módszer
lépett, mely elmélyültebb, alaposabb munkára ösztönöz.

A DISZ szervezeteik a vizsgarendelet tudatosítása terén nem végeztek
kifogástala n munkát. A vizsgákkal
kapcsolatban általában megállapítható, hogy az elmúlt évekhez képest fejlő'dlés mutatkozik, bár a követelmények közben erősen megnövekedtek
A folyamatos tanulás különösen felsőbbéves hallgatóinknál
kezd kialakulni.
Ezt bizonyítja a TTK és Bölcsészkar III. éves hallgatói decemberben
letett vizsgáinak eredménye.
A
TTK hallgatók 4-31, a Bölcsészek
4.17 átlageredményt értek el A javuláshoz nagymértekben hozzájárult
a félévközfoeni ellenőrzések rendszere. A vizsgák azonban azt is mutat,
ták, hogy hallgatóink jelentékeny
része még mindig egyenlőtlenül,
kampányszerűen tanul.
A marxizmus-leninizmus beszámolók azt mutatják, hogy a mult
tanévhez képest előrehaladás
tapasztalható a hallgatók ideológiai,
politikai képzésében- Különösen áll
ez a december havi munkára, amikor a SZKP XIX.
kongresszusa
anyagának feldolgozására
került
sor. A viszonylagos haladás ellenére
hallgatóink marxista-leninista fejlő,
dése tekintetében még sok a hiányos,
ság, például
a napi sajtó rendszeres olvasása még korántsem vált általánossá hallgatóink között.
Az orosz nyelvi vizsgákkal kapcsolatiban megállapítható hogy a nem
orosz szakos hallgwtók tanulásában
súlyos fogyatékosságok vannak- Különösen vonatkozik ez a felsőbb évfolyamokra, ahol a korábbi hanyag-
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A hiányosságokat meg keli szüntetnünk

ARCA

Molnát Ilma

A pszichológia

és az orvostudomány

haladó magyar tudósa, a 18.

a moszkvai

egyetemen

Hogyan segítette intézetünk kutatómunkáját
a szovjet tudomány?
' Az Akadémia megbízásából intézetünk foglalkozik a magyar haladó, materialista pszichológiai tanítások felkutatásával. A mai szovjet
orvostudomány egyik kiváló képviselőjének, H. Sz. Kostojanc proíesr
szornak egyik magyarra
fordított
könyve bevezetésében arra a megállapításra találtunk, hogy egy Ke.
reszt úri ne vő, magyar származású
tudós a 18 században a moszkvai
egyetemen az állatok
viselkedését
tanulmányozta s lélektani kutatásokat is folytatott.
A nyomon elindulva semilyen

történelmi,
vagy szakmai
miiben
nem találtunk említést Keresztúriról. Levelet irmunk Moszkvába H.
Sz. Kostojanc professzornak s megkértük, közölje velünk azokat a forrásokat, amelyekből
értesült Keresztúri
működéséről.
Kostojanc
professzor a szovjet
tudományos
élet igen elfoglalt vezetőegyénisége.
Vezetője a Lomonoszovról elnevezett
moszkvai egyetem fiziológiai tanszékének. emellett igazgatója a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Természettudomány-történeti
Intézetének.

RÁKOSI

században

zeti büszkeségünk emelésére, a szov.
jet és az oroez kultúra szeretetére
nevel.
Király József,
a Neveléstudományi-Lélektani
Intézet tanársegéde

Tartsak tisztán
munkahelyünket!

Beszédes esték lángja Ő
kedves vendég a vacsoránál.
Reggel velünk munkába jő,
9 a nehezétől noha me e nem hátrál,

g

Tapasztalt munkás, hfi barát,
országos gondunk meg.megosztja.
— Tizenkilencben buktunk nagy
csatát
s az úri rend a börtönben kínozta.
Sok nagy csatát vesztett a nép,
a századok mind vérben áztak.
. . . Magyar a hajnalt úgy nem
várta még,
mint negyvenötbea — nyíltak épp
a hársak-

* * nem tudom, mikor emelt
az emberiseg azlntjere engem.
Szavára népem menetelt
és bűn lett volna nem a sorban
mennem.
ipámtól tudtam, hogy ki Ö,
— a katonája volt tizenkilencben,
s ha harcukat idézi föl.
meleg fény csillan a derűs
szemekben.
Korán ismerte, g erre büszke.
— Az Ismeretség szeretetté mélyült.
Egy este lassan így betűzte:
„Az Őszemével századokat mérünk! -

¿pánk, tanítónk, mesterünk.
— mondtam rá gyorsan szív
S ö is jött, jött a sorban ott
Neveletlenség a falra irkálni. Ál- a katonákkal, a Szovjet Sereggel.
dobogva —
lítom, hogy ezt a szabályt már Hazajött howánk, mai magyarok, napfényre hozta nemzetünk,
gyermekkoromban megtanultam és s megtelt az élet büszke értelemmel, hogy elvezesse még dicsőbb korokba.
az utóbbi időkig neim is vétettem
Szovjet professzorok segítettek
ellene soha.
Tanulni harcos életét
Kostojanc professzor e nagy tudó* működése rendkívül széleskörű volt.
S most bűnbánóan bevallom, hogy
nem szűnünk nap mint nap
tnáayos intézetek vezetésével járó 40 évig adott elő a moszkvai egye. pár nappal ezelőtt felrúgva a falra*
tanulni újra.
tengernyi feladatai köcepett segítsé- temen ö volt az első, aki az egye- firkálásról alkotott eddigi felfogó,
Nekünk ma él« példakép,
günkre sietett. Terjedelmes anyagot temi anatómia előadásain mikrósz- sómat — vétettem a gyermekkorde leckénket már gyermekünk
tartalmazó levélben nemcsak olyan kópospreprarátwmokat mutatóit be ban beidegzett törvény ellen. Menttanulja.
bibliográfiai adatokat küldött, ame- diákjainak. Foglalkozott a törvény, ségemül szolgáljon, hogy nem egélyek nyomán elindulhattunk az is. széki orvostan kérdéseivel is. Tu- szen én vagyok a hibás. A Központi
L fid I
Fereno
meretlen magyar tudós felkutatásá- dományos munkája mellett kiváló Egyelem épületében járva ugyanis
ban, hanem elküldte számunkra Ke- orvos is volt. Életrajzírói említ Ük, nem tudtam ellenállni a rámzúduló
resztúri életrajzi adatait tartalmazó, hogy a moszkvai nagy pestisjárvány kísértésnek. Ahogy a rektorátus, a
Moszkvában,
1865-ben megjelent i'dlején tevékenyen, életének vészé, gazdasági igazgatóság és az orvosAKIK ISMÉT LÁTNAK
cikket is, amely számunkra egyéb- lyertetésével gyógyította Moiztkva kari dékánátus folyosóin végighaként teljesen hozzáférhetetlen lett népét.
ladtam, <i falakat belepő félcentis
A Szemészeti Klinika eredményesen a l k a l m i z z e
volna.
por, a falak alján vastagodó szörnyű
Filalov módszerét
Kostojanc professzor kísérőlevelé- Keresztúri Igen sokat foglalkozott koromréteg s a feh'ér ajtók hamvas
az idegrendszer működésével.
ben megígérte, hogy ha kutató
portakarója csintalan, gyermeki vá_
A szegedi
Szemklinika egyik mér meghaladja s. szemészet terümunkájukban újabb adatra buk Mint pszichólqgus. az idegrendszer, gyakat ébresztett bennem. Lehúzezaruhéxtya- letét, alkalmazást nyert az általa«
kannak Keresztúri Ferenc működé, ről és az ember lelki működéséről tam kesztyűmet s jókora betűkkel tudo»ninyos W v e a
átültetés
kérdése. Ennék
igen nos gyógyításban is.
«ével kaposolatban, azt
utólag el írt latinnyelvü műveiben határozott belevéstem a koromba:
nagy gyakailaiti jelentősége
van:
A trachcanáscík
Szaruihártya át.
fogják küldeni. Meleghangú levelét materialista álláspontot foglalt el.
a 6JiaTuhártya-hegek okozta vak- ültetésénél még igen sok a megKI EZÉRT A FELELŐS?
így fejezi be: ,,Nagyon örülök, hogy Lélektani tanításának középpontját
ság, illetve rossz látás
megjaví- oldatlan probléma, de a SzemklinU
a szovjet kutatók a nagy orvos és ban az a tétele állott, hogy az emBevallom, a t«íit elkövetése után tása. Egyre többen keresik fel a ka munkaközössége felhasználva
tudós, a magyar nép fia, Keresztú- ber tudail'a, lelki működése azokból
bántott a lelkiismeret. Mi lösz eb- klinikát, kik évtizedeken át prakri Ferenc tevékenységének ismerteés értékesítve a
gazdag szovjet
szo- tapasztalatokat.
tésével kapcsolatban elősegíthetik a az érzetekből erei, amelyeket az ob- ből? Mii szólna szegény apám. ha tikusan vakok voltak, rossz
remélj,
hogy
megtudná,
hogy
így
lelkopott
ró'am
jektív
valóság
jelenségei
váltanak
ciális helyzetük miatt sem beteg- előbbre viszi a vakság elleni küz.magyaT kutatók
körében a tudointelme?
N
<
»
—
is
birtam
»okáig.
Egy
ki
az
érzékszerveikben.
Keresztúri
a
ségük lefolyása alatt, sem azután delemnek ezt a fáradságos, de na«
mány történetének tanulmányozását
»ssiahajtott r, furdaló nem részesültek
metafizikus felfogással] hét mulvt
gyógykezelésben gyon Szép kérdésété s elősegíthetik közös
ügyünk, (né- korabeli
és most saeretoének látni. Különöpeink kultúrkapcsolataiiiak megszi- szemben a fejlődés elvét vallotta a lelkiismere. a t^tt színhelyére.
Dr, Lövi Márta
Az írás ott állt a helyén, csak sen nagy azoknak a 6zárna, akik a
lelki élet tudományos magyarázatálárdítását",
nál is, a tudatot, az ember maga- egy kicsit belepte azóta a korom- trachoma szövődményei következKostojanc professzor leveléből
a sabb idegtevékenységét a filogene- Bevártam. míg elnéptelenedett
a
bolsenik ember és a szovjet tudo- zis útján magyarázta, sok" nemzedék folyosó, 8 azután egy gyors mozdu- tében nem látnak, hiszen Szeged As ápolónők
munkája
mány magasrendűsége sugárzik. Ön- érzettapasztalatának átörökléséről ér lattal letörültem bűnöm árulkodó és környéke egyik, az ország trachoanával legerősebben fertőzött viés
továbbképzése
zetlenül segítségünkre sietett, hogy fejlődéséről beszél. Keresztúri ezzel nyomát
déke.
felkutathassuk a magyar és az orosz a tanításával már a XVIII- századCsak most mérem fel igazán tetAz elmúlt rendszerben ea ápolóA műtét lényege az, hogy a he.
nép közös haladó hagyományát. Keban előhírnöke volt annak a tannak, tem eseileg.es szörnyű következmé- ges, nem átlátszó
azaruhártyából iul nem munkatársa, hanem ceak az
resztúri Ferenc tanítását.
amely a feltételes reflexek, a szer.
Keresztúrit nem ismerte vagy hn zett tulajdonságok átörökl'ésére és nyeit. Képzeljük csak el. mi törté, 4—6 mraa átmérőjű korongot ki. orvosnak alárendelt személy volt,
nik. ha valamelyik hivatalsegéd, il- veszünk és ái látszó, tiszta szaru- aki csupán szolgai módon hajtó'ta
ismerte is, agyonhallgatta a Horthy a tulajdonságok fejleszthetőségére
letékes takarító, vagy a fenti hiva- hártyával pótoljuk olyan szemen, végre az orvosok u'.a6Ításait. É h .
kor. Agyonhallgatta, mert matéria- vonatkozik s amely tant a mai szovtalok felelősei felismerik Írásomat, melynek
ideghártyája működik, bérért dolgozott napi 15 órát, kinelista volt % mert Moskvában műkö- jet tudomány bontakoztatott ki Iga,
fűnek-fának mutogatják és világgá vagyis a fényt felfogja, látja, de vezést nem kapott, továbbképzésédött, Keresztúri Kassa
közelében zán.
nem.
Munkánk- ről Senki ne«n gondoskodott. így
kürtölik, hogy milyen neveletlen va- tárgyakat már
szülelett 1735-ben. Tanulmányait a
ban Fila'ov, a világhirü
szovjet nem is tartotta hivatásának az ápoKeresztúri Ferenc egyetemi ok- gyok.
pesti egyetemen kezdte,
Lomono- tató munkáját az életrajzírók tanúkutató munkássága az irányító. Fi. lást és egyénjleg sem törekedett arUtóirat: Az ugyanazon épületiben latov ennek a problémának
het- ra» hogy szakmailag képezze maszov és a 18. század más
kiváló
sága szerinit mintaszerűen végezte. működő Egyetemi Könyvtár terüle- venöt tudományos munkát szentelt gát.
orosz tudósainak a híre Moszkvába
FeJszabüdulásunikikal óriási válvitte, hogy tanulmányait továbbfoly- Kitűnő előadó volt, előadásait a fel- tén nem eshet &t ember hasonló és a műtéttel kapcsolatban felmerülő legnehezebb kérdéseket oltassa, 1762"ben már a moszkvai se- jegyzéseik szerint „felülmúlhatatlan kísértésbe. Ott ugyanis ragyogó a dotta meg. A szaruhártya»átültetés tozás állót be az egészségügyi doltisztaság. Molnár István elvtárs sze. terén őt illeti meg a vezető sze- gosók életében is, amikor kormány,
bészeti akadémián tanult. Tanulmá- stílusban" tartolta.
zatunk a legmesszebbmenően gonKeresztúri Ferenc tanítása a ma- rinit nincs ebben semmi csodálatos, rep a Szovjetunióban és az egész doskodik
nyaiban rendkívül nagy
léptekkel
az egészségügyi középki'haladt előre, 1778-han az anatómia gyar és az orosz nép közös haladó csak az ellenőrzést kell megszer- világon. Fílatov
és munkatársai derek politikai és szakmai állandó
ezt
a
műtétet
többezer
esetben
és a sebészet professzora lett a hagyománya. Munkásságának fel- vezni- Bár Mészáros Albertné
és
továbbképzéséről. A szovjet egészmoszkvai egyetemen, 1784 ben meg- elevenítése megacéloz bennünket ok_ Terhes Júlia takarítónők ellenőrzés végezték el csodálatos eredmény, ségügyi kiképeés gaadag tapasztakapta az orvostudományok doktora tató és tudományos munkánk vég- nélkül is ragyogó tisztaságot terem- nyel. Filatov nevéhez fűződik a latait felhasználva, ahol az ápoló
hidegen konzervált
szarahártya segítőtá««. aa orvosnak, máris igen
címet.
zésében. példamutatása iujladó ha- tenek ,a könyvtár helyiségeiben,
átültetése ás ezziel
kapcsolatban szép eredményeket értünk el. Az orKeresztúri tudományos és oktató gyományaink megbecsülésére nem.
K.' Gy. tette azt a me>gfügyelést, hogy a vos és az ápoló közötti helyes
beültetett raarulebeny körül a heg munkaviszony visszatükröződik a,
feltisztul.
hasonlí'halfttlanrul jobb
eredméEz arra a következtetésre vezette nyesebb, a betegségmegelőző' és
Filatovot, hogy minden
élő szö- gyógyítő munkában.
A „Szegődi Egyetem" szerkesz-' lésében
szerényebbnek
kell len- kel is az intézetekből. Pl. a Bolyai vet, mely kedvezőtlen
A XIX- Pártkongresszus iránykörülmétősége levelet kapott az
Orvos- nünk. Az olvasónak meg kell órez- Intézetből olyan tanulmányi
cso- nyek közé kerül, biokémiai átala- mutatása az egészségügyi dolaroEÓk
tgvetem egyik
dolgozójától.
A | nie, hogy nem futó hangulat hu. port gyakorlatvezetőjét
is, akinek
keresztül és ekkor munkaviszonyában már eddig % jalevél a lap első
számának
né. lósa alatt választjuk meg
szavain. két nap múlva lett volna a vizs- kuláson esik
magas
gyógyaktivitású
anyagok, vulást eredményezett. Nagyobb ön.
hány cikkével kapcsolatban tar-| kat, hanem
egyenként
átgondol- gája. Csak
nagynehezen
tudott
talmaz figyelemreméltó
és érté- tuk
azokat."
A továbbiakban a tanszékvezető
telefonösszekötte- az úgynevezett biogén stimulátorok tudattal és jobb ideológiai felkékes 6zeanpontokát,
örömmel üd- Sztálin elvtársnak a nyelvről szóló tést kapni
a rektor
elvtárssal keletkeznek. Megalkotta a
«zö- szüloségstel «redniÉnyeinkel még invözöljük az építő kritika hangjá- tanítását idézi a levél írója azzal (mindketten vizsgáztattak) és
in« v etekkel történő
gyógymódot ée kább tudjuk fokozni.
nak ezt az első megnyilvánulását kapcsolatban, hogy a tiszta, vilá- tézkedést kérni, hogy a kérdéses
ma
Agöcs Piroska,
lapunk irányába n .
A „Szegedi gos gondolatot
tiezta és világos tanársegédet leltározási
teendői' a Filatov-féle szövet-lherápia
Egyetem", mint minden
sajtólei- nyelven kell megszólaltatnunk.
ben más helyettesíthesse, A
rekrwék, csak akkor töltheti be igazi
azonnal
intézkedett,
Reméljük és várjuk, hogy olva. tor elvtárs
hivatását, ha az olvasók tömegei- sóink a jövőben minél több építő, hogy azokat
a
tanársegédeket,
Ki a
felelőn?
vel széJe^cörű és szoros kapcsola- hasznos kritikával segítenek hoz- akiknek konzultációik vannak,
s
tot tart.
utasítása ellezá ahhoz, hagy lapunk
hivatásé- akiket ha'ározott
Ötéves tervünk újabb alkotásával szerint a Bébe-épület helyén a Bonére osztotfsk be leltározni, ne en- büszkélkedik Szeged- Az idei tanév- lyai Intézetet akarták megépíteni,
A levél a ,.Válasz" című elbe- nak még jobban megfeleljen.
gedjék
konzultálni
Addig
azonszéléssel kapcsolatban a követkenyitó ünnepség után adták át egye- majd menet közben változlaittak az
ban persze jó néhány
konzultáció temünknek a több mint 6 millió fo- eredeti elgondoláson és a hatalmas
zőket jegyzi meg: „Nemcsak nz én
Hozzászólás
elmaradt, ami t kedvezőilenül
be- rintos költséggel épült Béke-épüle- iramban fejlődő kémiai és fizikai
véleményem, hanem sok olvasóé is,
a túlbuzgó hivatalról
í oly ásottá a
vizsgaeredményeket. tet. A négyemeletes, reprezentáns intézet számára készít tették el a
hogy ez az elbeszélés nem jó. Az
Persze a hótehér karikákkal
is épületben Kossuth-díjas tanárok ad- Békeépület tervét. Tanulószobákra
szóló meséhez
olvasó nem érti meg. hogy mi in
baj van. A
rossz ragasztó
nem ják át a természettudományon isme- azonban nem gondoltak a tervezők.
lehetett azon a „cédulán" ét miért
Леш értek egyet K. Gy, meséjével, fog, leperegtek.
Különösen a Bo- reteket egyetemi ifjúságunk szá„ssédütt át az ellenséghez
Vass
Most helyiségek hiányában nehézZsuzsa." Ugy
gondolom,
nincs amely a (jS®cgedi Egyetem" feb- lyai Intézetben, a néhány nap múl- mára. Korszerűen felszerelt labora- kes, szinte megoldhatatlan a tanuló,
számában jelent meg Nem va kezdődött
költözködés
során. tóriumokban, tudományos kutató- köri munka, állaundó torlódás mumiért és helytelen is
takargatnunk, ruár
hogy a sorainkba
befurakodott szért nem értek vele egye-, mert És mivel a leltári lapok •— talán munka folyik.
tatkozik. Az órarendet készítő karcsökkentésére"
ellenség milyen eszközzel dolgozik tréfás formában gyakorol kritikát a épp a ,,bürokrácia
Mindezek ellenére svdyos hiányos- társ 2 kilót fogyott a nehéz bűvésza
Gazc'lieági
Hivatal
felé.
Hau?m
hivatkozással — csak
egy
pél- ságra Ml felhívnunk a
ét hogyan szerzi híveit. Ha
Tóth
figyelmet. mutatvány, az órarend összeállttá:-1
Karcsi tudta, hogy szerelme,
jö- azért nem, morf a leglényegesebb dányban készültek, a minisztérium A karnak 800 hallgatója van. Cso- közben, mert helyiség hiányában
kritizálni
valók
kimaradtak
a
kriszámára, ma senki sem tudja meg- portrendszeres beosztással végzik nem tudja hova beosztani a csovendőbeli élettársa az ellenség hámondani Szegeden, melyik
karika munkájukat. Ez a beosztás egyúttal portokat. összehasonlításul közöljük
lójába került, miért nem figyelmez- ikábó'.
Szóval
hiába- tanulóköri beosztást is jelent. A hogy a miskolci Műegyetem hiánytette, miért nem segített
idejében
Mer' annál, hogy
a, gépkocsi miről pergett le.
„megtéríteni." Azt hiszem, a szo- hűtőjét, sárhányóját.
szélvédőjét, való munkát végeztetlek az inté' szerzett ismereteket tanulóköri fog- záisi arányszáma országos viszonyamikor lalkozáson dolgozzák fel a hallga- latban a legjobb. Ott ugyanis m'u.
cialista szerelemben
ilyesmi clkép pótkerekét,
sebességváltóját
tele- cetek dolgozóival akkor,
élhetetlen
és az ilyen
ábrázolás ragasztották a vattacsomós, szem• sokkal sürgősebb ét fordosabb te» tók. Illetőleg csak szeretnék aat ten- den csoportnak külön szobáju van.
helytelen."
ni, de mindén igyekezetük ered- miniden hallgatónak külön aszta:
ellenzős nénik és bácsik
hótehér | endtük lettek volna.
Nem a softör
elvtársnak
sze- ménytelen, mert az intézetben nin- Ilyen körülmények között t e r m i « .
baj,
K. Gy. ,.Néhány szót a svingröl" karikákkal, sokkal nagyobb
egyszerűen tesen öröm a tanulás. Egyetemünk
bürokratának szo- csenek tanulószobák,
a
vizegaidc- rencséje, hogy
c. cikkéről többek között ezt írja: hogy a leltározást
hiánysási arányszáma rosszabb :
végezték, holott a leltá- lílotti a legnagyobb valtacsomó' nem tudnak hol dolgozni„A riport agitáció akart lenni
az szakban
Hallgatóink panaszára
igyekez- miskolcinál. Ehhez nem kis mértékleltározót,
hanem
rendeletről már december \ val felszerelt
amerikai kultúra egyik
áramlata, rozási
szólíthatta
volna tünk felderíteni a hiányosság okát, ben hozzájárul a< tanulószobák V
Ráadásul
nem emennek. Mert
a, sving ellen. Azonban a
cikkíró közepén tudtak
végeziék a leltározást
a, | másnak is azt, aki ilyen intézke- megtudni, leit terhel a felelősség a n y a jsígy nem éri el hatását.
Ahhoz, maguk
M<* kell találnunk a módit.: .m.
hogy szavaink hassanak,
kiíej&zé géhás nénik és bácsik, hanem ki- . déssel gátoUa a vizsgák jó leber tanulószobák hiányáért? A követkeK. L, zőket tudtuk meg: Az első V„tervek
tanársegéde• i nyolítását. Szabotőrök.
nak, hogy segítettek gaenj,
lénkben, m
cselekedetek ciléke- rendeltek leltározni
• T..
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A Pedagógiai Főiskola rajztanszékén
A felszabadulás előtt hazánk képzőművészeti
kultúrája
rendkívül
alacsony fokon állott. A gazdagok
egy kivételes rétege a dekadens l'art
pour l'art elve szerint dolgozó művészeket pártolta, a tehetséges művészeknek az a csoportja pedig,
amelyik nem szolgálta ezt az ízlést,
rendszerint éhen maradt.
A nyolemilliós nemzet számára
egyedül a budapesti képzőművészeti
főiskola adott rajztanárokat. Amtin-

kásság éa parasztság semminémü
rajzoktatásban nem részesült az elemi iskolában, így neon csoda, ha ízlésük nem tudott tovább jutni a

tetszetös giccseknél. Ennek követ,
kezményeként a magasabb
ipari
rajzoktatás feladatait nem tudták
az ateóbb iskolák rajzok'alás hiányossága miatt mire alapozni, így
ipari tanulóink fejlődése el volt
zárva a magasabb fokozatoktól.
A Magyar Népköztársaság kormánya ezen a területen is a gyökerénél ragadta meg a bajt. 1947-ben
Budapesten, Egerben, Pécsett és
Szereden

a Pe^agp^iái

előadói: Vinkler László festőművész
tanszékvezető t a nár, Major Jenő
festőművész
adjunktus,
Kopasz
Márta grafikusművész tanársegéd,
— Kovács Margit és Hemmert J á nos fiatal tanársegédek pedig már
a tanszéken nyertek rajztanári oklevelet. A tanszék előadói résztvesznek a budapesti és a szegedi képzőművészeti kiállításokon, hogy újabb
szocialista-realista művészi feladaFrickoTlkon tok megoldásával többet és jobbat
nyújtsanak hallgatóinknak a tudásukból,

razjtanszékeket létesítettek, ahol a
nyolcosztályos általános iskolák felső tagozata részére képezik a rajztanárokat. A szegedi rajztanszék

A jó könyvtári munka eredménye
Pártunk
és
kormányzatunk
könyvtárainak
feladatává
*ette,
hogy tevékenységükkel járuljanak
hozzá dolgozóink és ifjúságunk poli.
tikai, szakmai é6 kulturális képzettségének emeléséhez, mert a jó és
színvonalas munka alapja, a több
tudás.
Az Egyetemi Könyvtár
igyekezik ennek a feladatnak
megfelelni, azáltal, hogy munkáját összhangban hozza az ötéves terv, ezen
belül az egyetem tudományos
és
tanulmányi
célkitűzéseivel,
így
például
könyvbeszerzéseit
az
egyetemt tematikák alapján
végzi, az ideológiai oktatás
segítése
érdekében jegyzéket készített az
SZKP XIX. kongresszusa
kulturális anyagának tanulmányozásához,
a felsőbb
évfolyamok hallgatóit
megismerteti aiz
irodalomkutatás
módszerével és általában a könyvtárlátogatók
minden jogos
igényét, szükségletét igyekszik teljesíteni. Hogy a könyvtár valóban látogatóiért dolgozik, ennek bizonyí-

tékái azok a levelek, melyeket a
könyvtár
látogatóitól
kap.
Az
alábbiakban az egyik ilyen levél
néhány sorát idézzük:
A íorrásanyaggyüjtés
sok
időt
igénylő munkáját egy-egy
könyvtán dolgozó igen becses
módon
támogatja.
Személyesen is köszönetet
kell
mondanom a könyvtár
vezetősé'
gének, a könyvtár minden
dvgozójának is azért
az önzetlen
és
lelkes
támogatásért. hogy forráskutatásokkal,
bibliográfiai
gyűjtésekkel hozzájárultak a
kutatási
munkatervemben megjelölt
probléma kidolgozásához."
Aiz eredményes
munka
egyik
feltétele az, hogy a könyvtár
és
látogatói kőzött szoros
kapcsolat,
együttműködés fejlődjön ki. Ezért
látogatóiból széles
aktivahálózatot akar kiépíteni, akik tanácsaikkal, bírálatukkal «•egítik. a könyvtárat
célkitűzései megvalósításában'

Leányhallgatók,
jöjjetek a Szabadságharcos Szövetségbe!
A feszült nemzetközi helyzet és az
imperialisták vad háborús dühe a
béke fokozottabb
védelmére
lúvja
fel a béketábor figyelmét, A Szovjetunió vezette béketábor
hatalavis
ereje fékentartj\a az
imperialisták
próbálkozásait. Az• imperialisták békés 'píf-ö munkánkat,
tanulásunkat
akarják megakadályozni. Ezt azonban mi nem fogjuk -megengedni. Mi
nem akarunk a jugoszláv és a nyuffati országok
diákjainak
sorsára
¡ultit. A Koniszomol tápjai a Nagy
Honvédő Háború idején azért tudták:. megállni a helyüket
mind a
fronton, mind a hátországban és a
partizánok között, meit
edzett és
képzett fiatalok voltak. Az ö példájuk nyomán harcol ma is Korea és
Vietnám ifjúsága, fiúk és leányok
egyaránt szabadságuk• és boldogabb
jövőjükéi t.
DISZ-fiataljaink
is a Komszomol
példája nyomán építik a szocializ-

must. tPékés építő munkánk
mind
szebb és boldogabb életet
biztosít
számunkra. Az imperialisták
azonban acsarkodva nézik ezt a békés
építést és mindenáron háborút akarnak kirobbantani. Erre nekünk fel
kell készülnünk,
hogy u háborús
uszítók kedvét elvegyük az agreszsziótól.
A
Szabadságharcos
Szövetség
minden lehetőséget megad a leányhallgatók számára, hogy edzett és
képzett védelmezői
legyenek épülő
szocialista hazánlaiak. Mi, a
TTK
Biblóghs Alapszervezet II/3-as csoportjának leányhallgatói a legutóbbi taggyűlésen
elhatároztuk,
hogu
valamennyien
belépünk a Szabadságharcos Szövetségbe és versenyre
hívjuk ki az egyetemek és főiskola
leányhallgatóit a
DISZ-fiatalokhoz
méltó harcos kiállásra.
TTK Biológus
Alapszervezet
II/3 -as csoport leányhatlgatói.

Sürget az idő
Tóth elvtárs mindent-megtett az
ügy érdekében.
Beadványt irt a
Gazdasági Hivatalnak, beszélt
a
műszaki vezetővel. Minden hiába
Rosszaié
fejcsóválás és a sűrűn
emlegetett
,,nem lehet"
volt az
egyetlen- eredmény, amit elérhetett.
A helyzet pedig
larthatatlan. Az
Apáthy-kollégium elromlott tetőzetén a szigetelés napról-napra romlik. A nagy esőzések és m o s t
a
havazás siettetik az egész épületrész pusztulását.
A felső emelet
már egészen beázott.
Egy szoba
faikliatatJanná vált s ma kettő, holnap három, holnapután négy vagy
több szobában fenyegeti a kilakoltatás veszélye a hallgatókat. A pe
r.észes, nyirkos szobában lehetetlen
a tanulás.
S '» Gazdasági Hivatal illetékese
ha'lgat, vágy lia szólásra kénv-

szerítik, azt válaszolja, hogy
,,errc űgyscml adnak pénzt'".
Nem ériünk egyet az ilyen érveüóssel. A mi szocialista rendünk mindent megtesz az ifjúságért. A mi
szocialista rendünk a létesítmények
ezreit emeli a nép érdekében, lehetetlen, hogy a meglévő jót pusztulni hagyná. Ma még pár ezer forintba kerülne a javítás, az olvadások után több ezer sem lesz elég
s ha még annyit kell várni amenyiiyit edlig várt a kollégium a javításra, akkor ¡ehet, hogy százezer
bői seni fedezhetik a felmerülő
kiadásokat.
t
Nem szabad tovább várni a javítással. Ma az országépítés hősi korszakában a Gazdasági Hivatal nem
teheti meg, hogy a saját területén
belenyugodjék népünk vagyonának
vniszlolá sába.

A szegedi tanszéken készül a K.
M. megbízásából a négy pedagógiai
iuiskola számára a művészeltörtéiielem. a magyar népművészet, az ábrázoló geometria jegyzet. Az 1952—
53. tanév előadásai a következők:
művészi rajz és festés, müvészettör.
¡ér,elem, magyar népművészet, ábrázoló geometria és mozgalmi grafika.
A? elsőéves hallgatók szakmai felvételi vizsgát tesznek, hogy ezáltal
is biztosítva legyen a rajztanárok
szakmai színvonala- Minden évben
művészi pályázatokat ír ki a tanszék, melyeket komoly összegekkel
díjaz. A hallgatóság szivesen vesz
ré-zt ezeken ¿3 általában jó felkészültségről tesz tanúbizonyságot,
A pedagógiai főiskolák által képteit tanárok munkája az általános
-:ko!ai oktatáson keresztül nomcsak
a dolgozó tömegek művészeti kultúráját fogja magas színvonalra felemelni, hanem a helyes térszemlélet
kialakításával elősegíti a
felsőbb
műszaki oktatást, mely alapfeltótele
az iparosodás felé rohamosan haladó gazdasági fejlődésünknek!

Legdrágább

kincsünk

Pártunk
és
kormányzatunk
megiadja a lehetőséget,
hogy a
munkásosztály gyermekei is elsa.
játítsák a tudomány magasabb fokát. De nemcsak az
egyetemi
hallgatóinkról, lianem családjaikról is széleskörű gondoskodás tör.
tént. Az egyetem több százezer
forintos költséggel
csinos
napközi otthont
építtetett,
ahol a
i—5 éves vidámarcú
gyermekek
gondos nevelésben töltik
napjai,
hat, míg szüleik az egyetemen a
tanulással,
vagy
munkájukkal
vannak elfoglalva.
Rend és tisztaság van ebben az
épületben. A gyermekek
naponta
háromszor bőséges
táplálkozáshan részesülnek. Tanrend szerint
játszanak, verseket tanulnak, efiéd
után pihennek, hogy a, napi foglalkozás után szüleik megelég ülésére térjenek vissza
otthonaikba.
Ezek a szocialista
intézkedések
csupán fillérekbe kerülnek a szülőknek, akik örömmel viszik gyermekeiket az egyetem- napközi ott.
hónába- Niagy könnyítés ez a szülőknek, nem kell aggódniok, a
szomszédokra bízni
gyermekeiket,
vagy az utcán őrizetlenül hagyni,
mert pártunk és
kormányzatunk
legfontosabb feladatának
tekinti
gyermekeink nevelését és
védelmét.
Tokaji

Amire

nincsen

Lajos.

szükség

Lobogóhajú hallgató vágtat az
AnaJómiai intézet felé. hóna lati a
Szegedi Egyelem legfrissebb pétc'á_
nyaival. Ragyogó arccal nyit be az
egyik elvtárs szobájába és harsányan dől belőle a szó:
— Szabadság! Itt van lapunk legújabb száma. Fegyver! Éles harci
fegyver ez a lap! Olvassa az elvtárs,
minden sora aranyat ér!
Ezzel levág egy példányt az elvtárs asztalára és nagy dérreLdúrral
tovább rohanA meglepőt,1 elvtársat elragadtatással tölti el a soha n em tapasztalt
előzékenység s jóleső érzéssel, elégedetten végigolvassa a lapot.'
Délben újra beállít a lobogóhajú
ifjú. Arca most zord. szeme villámokat szór, kezét fenyegetően zsebeibe mélyeszti. Az elvtárs riadtan
hátrál a kijárat felé. A lobogóhajú
hangja érde s , amikor'megszólal:
— .Kérem a negyedévi előfizetést!
— Persellyé formált jebbtenyerét
előrelendíti s addig nem távozik,
míg az elvtárs elő nem fizet' a Sze_
gedi Egyetemre.
K. Gy.

SPORT
Nehézségek

a

Szocializmust építő hazánk lehetővé tette sportunk hatalmas fejlődését. Egyetemeinken és főiskoláinkon 1951- óta a Haladás SE, mint
hivatalos sportegyesület irányítja
a munkát, A Haladás munkája
azonban nem kielégítő, különösen
nem a mi városunkban. - Ez több
okra vezehető vissza.
Legelőször is a Haladás központi
vezetősége
teljesen
bizonytalanul
intézi az ügyeket. Különösen megmutatkozik ez most napjainkban.
A jelenlegi központi irányelv az,
hogy Szegeden a Haladásnak három sportköre legyen Mégpedig:
külön Tudományegyetemi.
Orvosegyetemi és Pedagógiai Főiskolai
Haladás SK. Ez, ha a jövő irányelveit nézzük: helyes. Három sport,
kör lényegesen nagyobb tömegeket
tud bekapcsolni. Azonban a jelenlegi
anyagi körülmények ezt nem engedik meg. A szűkebb minőségi sport
a mostani anyagi helyzetben csak
egy központi sportkörben tudna jól
működni. Később, miután a testnevelési órákon a sporthoz versenyszerűen kedvet kapó fiatalok tömegesen
jelentkeznek a Haladás szakosztályaiba. és az anyagi ellátmány bővebb lesz, úgy a külön sportkörökre
szakadás, megtörténhet. Ezzel szem.
ben a központ már most alkarja ezt
az iiöbe,, később következendő feladatot megvalósítani Ezek csak papíron működő, állandó pénzbeli 'és
felszerelési
gondokkal
küszködő
sportkörök lennének.
A Haladás SE szegedi területi el-

„Haladásiban
nöksége sem végezte ugyanakkor
egészen jól a munkáját. A vezetés
túlságosan csak a függetlenített területi elnökre korlátozódott.
Nem
vonta be kellően az irányító és ellenőrző munkába a területi elnökség tagjait. Hiányos volt a párttal
és a DlSZ-szel való kapcsolat. _ A
legutóbbi időben azonban a Pártbizottság igen komoly segítséget
adott 'és jelenleg is nagy figyelemmel kíséri a Haladás munkáját. A
DISZ azonban még most sem támo.
gatja eléggé; pedig elsősorban az
ő feladata lenne, hogy egyetemi
sportunkat felkarolja.
Tóth Lajos
területi elnökségi tag
SPORTEREDMÉNYEINK:
A Haladás országos birkózó bajnokságán a szegediek három orszá.
gos bajnokságot
nyertek
(Veréb
Dér, Kiss János és Grőber Mátyás),
egy második (Ladócaky) 'és két harmadik helyet (Jernei. Mihalovics)
szereztek.
A magyar bajnokságon tehát három szegedi hallgató képviseli a főiskolás ifjúságot. Ezzel a győzelmükkel súlycsoportjukban az ország
legjobb 7 versenyzői közé kerültek.
A kézilabda városi bajnokság eddigi mérkőzései során a két férfi
és a női csapatunk is veretlen. A
Lendület alapfokú tornászbajnokság
területi döntőjén a szegedi Orvosegyetem női csapata győzött Makó,
Szolnck csapatai ellen.

Végző h a l l g a t ó i n k az ú j élet f e l é
Mi. másodéves főiskolai hallgatóik
rövidesen befejezzük tanulmányainkat és kikerülünk tanítani az ország kiilöbözö részében ránk váró
iskolákba.
A jelentkezési íveket már vala.
mennyien kitöltöittük, s ezekből kiderül, hogy a hallgatók túlnyomó
többsége megértette, mit vár tőlük
a kormányzat és dolgozó népünk.
Legtöbben falura kértük kihe.
lyezésünket, hiszen tudjuk, hogy
falva'.nkban legnagyobb a peda.
gógushiány.
Kormányzatunk mindent
elkövet',
hogy a múlt rendszer bűnös poUti.
kájának egyik igen káros következményét: a város és a falu közötti
különbséget, a falu elmaradottságát
felszámolja. E cél eléréséhez feltétélenül szükséges, hogy a
magyar
községekbe minél nagyobb számban
kerüljenek újszellemű, haladó értei,
miségiek, akik felveszik a kapcsola.
tat a dolgozó tömegekkel, a szo-

cialista eszméket képviselik és terjesztik.
Ez a feladat Igen nagy megtiszteltetés. de egyben komoly felelősség is.
Jót fel kell készülnünk, ha becsülettel akarjuk teljesíteni art
a feladatot, melyet pártunk és
kormányzatunk számunkra meg.
jelölt.
A pedagógus eredményes munkája
elszakíthatatlan a széleskörű felvilágosító, népnevelő és művelt:,égter.
jesztfl munkától. Nekünk meggyőzéssel 'és példamutatással ken nap,
mint n a P hitet tennünk a szocializmus eszméi mellett, s ennek érdekében minden erőnkkel arra
kell
törekednünk, hogy mindig és mindenütt a tőlünk telhető legtöbbet 'és
legjobbat adjuk.
Éppen ezért a még hátralévő időt
minél gyümölcsözőbben igyekszünk
felhasználni hogy dolgozó népünk,
Rákosi elvtárs ne csalódjék bennünk.
Kópiás Sándor

Harc sz indokolatlan
hiányzások slIen

E héten a DISZ politikai körök
anyaga a ,,Gyarmati kérdés"Február 25-én este 7 órakor, az
Egyetemi Pártbizottság nagytermében össz-egyetemi
viszonylatban
pártcsoport értekezlet lesz. Meghívóját minden pártcsoportvezető hozza magával. Előadó: Szilárd János
— a Városi Pártbizottság egyetemi
felelctee.

Egyetemiünk állami vezetősége
magáévá téve a Központi Vezető,
ségnak a 'mult év júniusában tartott
ülésén elhangzott referátumok irány_
mutatását, központi kérdésévé tűzte
ki a hallgatók szocialista szellemben való nevelését. Olyan ifjórágga] kíván szolgálni pártunknak, dolgozó népünknek, mely a szocialista
építés korszakában tettrekész, helytállást vállalni tudó, mentes a nép
ügye iráníi közömbösségtől és az
ú j szocialista világ építőjének és
védelmezőjének szerepét
méltóan
fogja betölteni. Ezért vetto fel a
harcot a fegyelamlázítás. a közömbösség az elpuhultság ellen.
A Tudományegyetem rektora már
az elmúlt félév folyamán nemcsak
a fegyelmezés és büntetés eszközét
vette igénybe a szükséges esetekben, hanem a szocialirta nevelés
ugyancsak fontos eszközét, a jutal.
mazást is. Ahol kellett, kíméleilen
eréllyel csapott le a rendbontókra,
a mi munkáink normalazítóira. a be.
furakodó ellenségre, de ugyanakkor
jutamazni kívánta azokat az ifjakat
akik példamutató magatartásukkal
és aléív munkájukkal elősegítették a
mult káros csökevényeinek kiirtását.
Könyvjutalomban részesítette
karonként azokat a csoportvezetőiket
'és hallgatókalt, akik
tevékenyen
közreműködtek a mi legfontosabb
munkánk, a folyamatos tanulás biztosításában és elő~,egítettók,
hogy
az indokolatlan hányzások mulasz.
tások a legkevesebbre csökkenjenek.

Ezt az elvet követve hirdet újra
versenyt a rektor a karokon, ezen
SZEGEDI EGYETEM
A Szegedi Tudományegyetem, Orvos- harc elősegítői számára és az évegyetem és Pedagógiai Főiskola lapja végi értékelések nlapjáa m í g érié.
Felelős szerkesztő: Túry Géza
késeibb könyvjutalomban részer.Jti a
Kiadja: Az MDP Esrye-temi és Főiskolai versenyben legkiválóbbakat.
Pártbizottsága, a
TudományoKvetcm
rektora, az Orvosegyetem dékánja,
Felszólítjuk az ifjúságot.- vegyen
a Főiskola Igazgatója, a DTSZ és a
szíweljlélekkel részt e nemes küzSzakszervezetek
delemben, legyen harcos a sötét mult
Telefon: 34—54

maradványainak kiirtásában 'és álljon őrt a békofront reánkeső szaCsongrádmegyei Nyomdaipart V. Szökaszán. hogy megvalósíthassuk
a
ged. 252
Felelős vezei.i: Vincze György
reánkváró további szép feladatokat.

A menza munkájáról
Főiskolánk életéhez a legszorosabban hozzátartozik a menza. Az
élelmezéssel kapcsolatos
munkát
végző dolgozók nem kis
munkát
végeznek. Ennek megvannak
az
eredményei is. de egy-két hiba is
becsúszik. A menza azonban ezeket a hibákat igyekszik rövid időn
belül
kiküszöbölni.
Panaszkönyvet rendszeresített minden
étkezőhelyen, hogy a, felmerült
hibákat kijavíthassa. A hallgatók kér.
ték a menzavezetőséget, hogy vá'.
toztasson a hidegvacsora egyhan.
gúságán és ne
csak szalámit,
hanem mást is adjon. A menza
vezetősége helyénvalónak
találta
a kérést és a hidegvacsorák egyhangúsága megváltozott. Ma már
mind többször kapunk vajat, disz.
nósajtot és sajtot.
Általában
megállapíthatjuk,
hogy a menza vezetősége iparkodik jó és bősége« élelmezést ' biztosítani.
Legfeljebb
a vacsora
adagot kellene emelni, mert ez szűkebb s igen sok hallgató nem kap
hazulról pótlást.
Mindent összegezve, elmcndha'.
juk, hogy a menza vezetősége ió
munk'út végez a hallgatók élelmezésének
b%tosüásóra,
igényeinek kielégítése érdekében.
Meghallgatja a hallga|ók panaszait c s
igyekszik
felszámolni -az
előtör.
duló hibákat. Mi fokozott munkával és még jobb eredménnyel háláljuk meg pártunknak és
dolgozó
népünknek gondoskodását.
Eszik Sándor
főiskolai hallgató-

